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บทสรุปผู้บริหาร 
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (Creative tourism) นั้นเป็นแนวคิดหน่ึงของการท่องเท่ียวท่ี

เนน้ให้ความส าคญักบักิจกรรมทางการท่องเท่ียว และผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การสร้าง
ประสบการณ์ตรง หรือประสบการณ์ร่วมของนกัท่องเท่ียวกบัชุมชนผ่านกิจกรรมเหล่านั้น ดว้ยการ
ใช้ทรัพยากรในชุมชนหรือท้องถ่ินท่ีมีอยู่ มาสร้างสรรค์คุณค่าเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวอัน
ก่อให้เกิดรายได ้และผลประโยชน์สามารถแบ่งบนัรายไดห้รือผลประโยชน์เหล่านั้นสู่ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซ่ึงรูปแบบของกิจกรรมทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคน์ั้น อาทิเช่น นกัท่องเท่ียว
ได้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนนั้นๆเกิดการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างนักท่องเท่ียวและคนในชุมชน รวมไปถึงการไดใ้ช้ชีวิตอยู่ร่วมกบัคนในชุมชนอนัมีความ
แตกต่างกนัทางวฒันธรรม 

ต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง เป็นพื้นท่ีตน้น ้ าเชิงเทือกเขาบรรทดัท่ีประสบ
ปัญหาน ้ าแลง้ ขาดแคลนน ้ าในการท าการเกษตรในช่วงหน้าแลง้มาอย่างยาวนานเพราะมีภาวะน ้ า
หลาก ในช่วงฤดูฝน และขาดแหล่งกกัเก็บน ้ า นวตักรรมฝายมีชีวิตจึงเป็นทางเลือกหลกั ท่ีชุมชน
น ามาใช้ในการแก้ปัญหาน ้ าแล้ง ซ่ึงนวตักรรมฝายมีชีวิตมีคุณค่ามากกว่าการกักเก็บน ้ า แต่ยงั
สามารถน าระบบนิเวศ น าวิถีชีวิตชุมชนกบัสายน ้ ากลบัคืนมายงัต าบลเขาปู่  เป็นแหล่งอาหารของ
สัตว ์และมนุษย ์ไดอ้ยู่ร่วมกนัอยา่งถ่อยทีถ่อยอาศยัเป็นแหล่งเรียนรู้การแกปั้ญหาน ้ าแลง้ของชุมชน 
เรียนรู้ระบบนิเวศสายน ้า ฯลฯ  

นวตักรรมฝายมีชีวิตจึงถูกยกมาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของต าบลเขาปู่  เพื่อ
วตัถุประสงค์หลกัในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ชุมชนและนักท่องเท่ียวในการดูแลรักษา
ระบบนิเวศสายน ้ า พนัธุ์พืช พนัธุ์สัตวต่์างๆในสายน ้ า และเรียนรู้วิถีชุมชนกบัสายน ้ าอย่างแทจ้ริง 
โดยน าแหล่งเรียนรู้ต่างๆในชุมชน เช่น แหล่งเรียนรู้เชิงวฒันธรรม แหล่งเรียนรู้เชิงความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ฯลฯ เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์โดยกระบวนการวิจยั
เชิงปฏิบติัการอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน (PAR) เพื่อดึงศกัยภาพของชุมชนมาร่วมในการจดัการ
ท่องเท่ียวทั้งต าบล ดว้ยการวิเคราะห์ตนเอง ประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียว ท าเส้นทางท่องเท่ียว 
โปรแกรมท่องเท่ียว และน าไปสู่การพฒันาศกัยภาพการจดัการท่องเท่ียวของชุมชนอย่างย ัง่ยืน ซ่ึง
ต าบลเขาปู่ มีความพร้อมในการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
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โครงการวิจัย การจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคเ์พื่อเรียนรู้นวตักรรมฝายมีชีวิตจากภูมิปัญญา
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หัวหน้าโครงการ : นางสาววิลาสินี ธนพิทกัษ ์  
ระยะเวลาด าเนินงาน  1 ปี (ตั้งแต่วนัท่ี 1 เดือน มีนาคม ปี 2559 ถึง วนัท่ี 28 เดือนกุมภาพนัธ์ปี 2560) 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ ดังน้ี 1. ศึกษาเส้นทางการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
เรียนรู้นวตักรรมฝายมีชีวิตจากภูมิปัญญาชุมชนต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จังหวัดพทัลุง ท่ี
เช่ือมโยงกบัความมัน่คงทางอาหาร 2. พฒันาศกัยภาพชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
เพื่อเรียนรู้นวตักรรมฝายมีชีวิตจากภูมิปัญญาชุมชนต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง 

วิธีการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย (1) ศึกษาเอกสารและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเพื่อน ามา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน (2) ส ารวจและประเมิน
ศักยภาพการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (3) ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดท าเส้นทาง โปรแกรม
ท่องเท่ียว และกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคใ์นแต่ละจุดท่องเท่ียว  (4) น าผลการวิจยัมาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ร่วมกับเอกสารทางวิชาการ และด า เนินการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์และน ามาเขียนรายงานการวิจยัเพื่อเสนอเป็นล าดบัต่อไป  

ผลจากการด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการพบว่า (1) ชุมชนศึกษาเรียนรู้ร่วมกนัในการส ารวจ 
วางแผน โดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) และสร้างเส้นทางการจัดการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรคเ์พื่อเรียนรู้นวตักรรมฝายมีชีวิตจากภูมิปัญญาชุมชนต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จงัหวดั
พัทลุง (2) ชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพความพร้อมของตนเองในการจัดการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์เพื่อเรียนรู้นวตักรรมฝายมีชีวิต และสามารถเป็นตน้แบบในการจดัการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรคไ์ด ้

ค าส าคัญ  การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์นวตักรรม ฝายมีชีวิต ต าบลเขาปู่  
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Abstract 

This research aimed to propose ways as follows 1. Study route of creative tourism 
management to learn living dam innovation from local wisdom of Khaopu sub-district, Sribunpod 
district, Phatthalung province that relates to a food stability 2. To develop the potential of 
community about creative tourism management to learn living dam innovation from local wisdom 
of Khaopu sub-district, Sribunpod district, Phatthalung province. Research methodology consists 
of (1) Study the related document and data to analyze and synthesize data to occur learning process 
together. (2) Survey and evaluate the potential of creative tourism management (3) Arrange small 
group meetings to make a route of traveling program and creative tourism activities in each tourist 
attraction. (4)  Take research result to analyze and synthesize with an academic paper and operate 
develop the potential of community about creative tourism management and take them to write 
research report to present continually. 
 The Research found that (1) Khaopu sub-district, Sribunpod district, Phatthalung province 
had potential in creative tourism management because there were biodiversity, remarkableness in 
human’s way of life, mountain, forest, water. (2 )  Community had readiness in creative tourism 
management (3)  Community had processed products from local materials through their wisdom. 
(4) Community joined in setting the route of creative tourism. (5) Community participated in setting 
program of creative tourism. 
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1.1 หลกัการและเหตุผล  

ต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรมีจ านวนรวม
ทั้งส้ิน 5,715  คน  จ านวนครัวเรือนทั้งส้ิน  1,883  ครัวเรือน ต าบลเขาปู่ เป็นพื้นท่ีตน้น ้ าท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ์ อุดมไปด้วยทรัพยากรป่าไม้  และสัตว์ป่าซ่ึงล้วนมีความหลากหลายทางชีวภ าพ 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั เช่น 1) สวนยางพาราซ่ึงปัจจุบนัไดก้ลาย
สภาพเป็นสวนสมรมซ่ึงอุดมไปดว้ยพืชหลากชนิดเพื่อเพิ่มรายไดใ้ห้แก่เกษตกร 2) สวนผลไม ้เช่น 
ลองกอง เงาะ มงัคุด และทุเรียน ซ่ึงยงัขาดการแปรรูปเพื่อถนอมผลิตผลไวบ้ริโภค และยงัน าไปสู่
การขยายผลทางเศรษฐกิจ 3) เล้ียงสัตว ์เช่น เล้ียงหมู เล้ียงผ้ึง ฯลฯ 4) รับจา้ง  

จากการด าเนินโครงการวิจยัการจดัการน ้ าแลง้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตน้น ้ าท่าแนะ 

ต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง ปีท่ี 1 และ ปีท่ี 2 ส่ิงท่ีปรากฏชดัเจนในการพฒันาโจทย์

ในชุมชน คือ ภูมิปัญญาชุมชนในการแกปั้ญหาน ้ าแลง้ โดยการสร้างฝายมีชีวิต ซ่ึงเป็นฝายขนาด

ใหญ่ ท าหนา้ท่ีในการชะลอน ้ าหลากในช่วงฤดูฝน ช่วงมรสุม กกัเก็บน ้ า และอุม้ความช้ืนไวใ้นดิน 

ระยะ 5 กม.ห่างจากฝาย นอกจากนั้นฝายมีชีวิตยงัก่อให้เกิดการรวมตวัของคนในชุมชน ทุกเพศทุก

วัย เพื่อร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้ และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาฝายมีชีวิตให้เกิดขึ้ น รวมทั้ งยงั

เสริมสร้างความสามคัคีกลมเกลียวในชุมชน ฝายมีชีวิตใชร้ะยะเวลาในการก่อสร้างนาน 1-3 เดือน 

วสัดุหลกัในการก่อสร้างเป็นวสัดุในชุมชน เช่น ไมไ้ผ่ก าหยาน กระสอบป่าน ทราย กลา้ตน้โพธ์ิ 

ฯลฯ และขยายพนัธุ์พืชริมน ้ า ทั้งท่ีปรากฎอยู่และท่ีสูญหายไป ขยายพนัธุ์ปลาพื้นถ่ินทั้งท่ีปรากฏอยู่

และสูญหาย รวมทั้งนกัวิจยักบัชุมชนไดมี้โอกาสเรียนรู้ร่วมกนัในเร่ืองภูมิปัญญาพืชสมุนไพรริมน ้ า 

และสัตวน์ ้าพื้นถ่ิน เพิ่มเติมอีกดว้ย 

จากผลการวิจยัในปีท่ี 1 และ 2 ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้และสร้างสรรคน์วตักรรมฝาย

มีชีวิตในชุมชนต าบลเขาปู่  ผูว้ิจยัไดน้ านวตักรรมฝายมีชีวิตมาเป็นประเด็นหลกั เพื่อพฒันาโจทยว์ิจยั

ในปีท่ี 3 ในโครงการวิจยัเร่ืองการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคเ์พื่อเรียนรู้นวตักรรมฝายมีชีวิตจาก

ภูมิปัญญาชุมชนต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง  ผนวกกับชุมชนต าบลเขาปู่ มี

ประวติัศาสตร์ชุมชนอนัยาวนานเล่าขานสู่รุ่นต่อรุ่น อนัเป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชน มี

สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิเคารพสักการะของชุมชน คือ ถ ้าลอด ซ่ึงเป็นสถานท่ียึดเหน่ียวจิตใจให้คนต าบล

เขาปู่ คิดดี ท าดี และมีวฒันธรรมท่ีหลากหลายทางภูมิปัญญาอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนเอง เช่น 
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ภูมิปัญญาในการประกอบอาหารพื้นถ่ิน ภูมิปัญญาในการท าเคร่ืองมือประกอบอาชีพ เช่น เคร่ืองมือ

จบัปลา  และภูมิปัญญาในการท าหัตถกรรมเคร่ืองจกัสานต่าง ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรริมน ้ า และภูมิ

ปัญญาสัตวน์ ้า ฯลฯ   

ในปีท่ี 3 ผูว้ิจยัด าเนินการตอบโจทยว์ิจยัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคโ์ดยภูมิปัญญาชุมชน 

ดว้ยแนวคิดการพฒันาเส้นทางการท่องเท่ียวท่ีสามารถดึงอตัลกัษณ์วิถีชีวิตชุมชนกบัสายน ้ า โดยน า

นวตักรรมฝายมีชีวิตท่ีเกิดขึ้นจากงานวิจยัในปีท่ี 2 เป็นแหล่งเรียนรู้หลกัในการจดัการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค ์ใหชุ้มชนและนกัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้การแกปั้ญหาน ้าแลง้อยา่งย ัง่ยนื ดว้ยนวตักรรมฝายมี

ชีวิตท่ีสร้างขึ้นมาจากวสัดุธรรมชาติ ท่ีมีอยู่ในชุมชน ออกแบบโครงสร้างโดยภูมิปัญญาชุมชน ซ่ึง

สอดคลอ้งกับบริบทของภูมิประเทศ อาศยัความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน ทอ้งถ่ิน ทอ้งท่ี 

เครือข่ายชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง ในการก่อสร้าง ซ่ึงใชร้ะยะเวลาในการ

ก่อสร้างนานแรมเดือน แต่ประโยชน์ท่ีฝายมีชีวิตมอบให้แก่ชุมชนนั้นมหาศาลจนคิดเป็นมูลค่า

ไม่ได ้ในการด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR) นั้น ชุมชน ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

และทีมวิจยัด าเนินการจดัท าเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวตักรรมฝายมีชีวิต โดย

มุ่งเน้นให้นักท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้การแก้ปัญหาน ้ าแลง้ด้วยนวตักรรมฝายมีชีวิต เรียนรู้ระบบนิเวศ

สายน ้า เรียนรู้พืชพื้นถ่ินริมน ้ า สัตวน์ ้า วิถีชุมชนกบัสายน ้ า และเรียนรู้ ลงมือก่อสร้างนวตักรรมฝาย

มีชีวิตในเบ้ืองตน้ เพื่อมุ่งหวงัใหน้กัท่องเท่ียวเห็นคุณค่าของสายน ้ า ของธรรมชาติ และวิถีชุมชนกบั

สายน ้ าท่ีมีความผูกพนักันมาอย่างยาวนาน ซ่ึงผูวิ้จัยมีความมุ่งหวงัพฒันาส่งเสริม สนับสนุน

ศกัยภาพของชุมชนใหส้ามารถน าทุนดา้นทรัพยากร และภูมิปัญญาชุมชนท่ีมีเอกลกัษณ์ ไปสู่จดัการ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์เพื่อชุมชนสามารถสร้างรายไดเ้พื่อพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาเส้นทางการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เพื่อเรียนรู้นวตักรรมฝายมีชีวิตจาก    

ภูมิปัญญาชุมชนต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง ท่ีเช่ือมโยงกบัความมัน่คงทางอาหาร 

2. พฒันาศกัยภาพชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เพื่อเรียนรู้นวตักรรมฝาย     

มีชีวิตจากภูมิปัญญาชุมชนต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง 
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1.3 ค าถามวิจัย 

1. เส้นทางการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคเ์พื่อเรียนรู้นวตักรรมฝายมีชีวิตจากภูมิปัญญา

ชุมชนต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง เป็นอยา่งไร 

2. แนวทางการพฒันาศกัยภาพชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคเ์ป็นอยา่งไร  

 

1.4 กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 การวิจยัเร่ือง การจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เพื่อเรียนรู้นวตักรรมฝายมีชีวิต

จากภูมิปัญญาชุมชนต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาเส้นทาง

การจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เพื่อเรียนรู้นวตักรรมฝายมีชีวิตจากภูมิปัญญาชุมชนต าบลเขาปู่  

อ  าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง 2) พฒันาศกัยภาพชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคเ์พื่อ

เรียนรู้นวตักรรมฝายมีชีวิตจากภูมิปัญญาชุมชนต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง 

การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (Creative tourism) นั้นเป็นแนวคิดหน่ึงของการท่องเท่ียวท่ี
เนน้ให้ความส าคญักบักิจกรรมทางการท่องเท่ียว และผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การสร้าง
ประสบการณ์ตรง หรือประสบการณ์ร่วมของนกัท่องเท่ียวกบัชุมชนผ่านกิจกรรมเหล่านั้น ดว้ยการ
ใช้ทรัพยากรในชุมชนหรือท้องถ่ินท่ีมีอยู่ มาสร้างสรรค์คุณค่าเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวอัน
ก่อให้เกิดรายได ้และผลประโยชน์สามารถแบ่งบนัรายไดห้รือผลประโยชน์เหล่านั้นสู่ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซ่ึงรูปแบบของกิจกรรมทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์นั้น อาทิเช่น นกัท่องเท่ียว
ได้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนนั้นๆเกิดการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างนักท่องเท่ียวและคนในชุมชน รวมไปถึงการไดใ้ช้ชีวิตอยู่ร่วมกบัคนในชุมชนอนัมีความ
แตกต่างกนัทางวฒันธรรม "ฝายมีชีวิต" เป็นกุญแจสู่การฟ้ืนฟูระบบนิเวศขึ้นมาใหม่  เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักท่องเท่ียว ท่ีมีกิจกรรมหลากหลาย ไดแ้ก่ การเรียนรู้ระบบนิเวศสายน ้ า วิถีชุมชนกบั
สายน ้ า พืชสมุนไพรริมน ้ า สัตวน์ ้ าพื้นถ่ิน เรียนรู้กระบวนการสร้างนวตักรรมฝายมีชีวิต และลงมือ
ท าในเบ้ืองตน้ ฯลฯ น าไปสู่การจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ดว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิต จากท่ีได้
กล่าวมาข้างต้นในบทน้ีผูวิ้จัยจึงได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 8 หวัขอ้ใหญ่ ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 1. แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
 2. การจดัการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อยา่งย ัง่ยนื 
 3. แนวคิดการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
 4. วงจรคุณภาพ ( PDCA) 
 5. แนวคิดวา่ดว้ยการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable development) 

1. การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมีการน ากระบวน

ทศัน์ของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เขา้มาเป็นทางเลือกใหม่ทางการท่องเท่ียว ทั้งน้ีทั้งนั้นนิยาม
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ของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ไดถู้กก าหนดโดยนกัวิชาหลากหลาย Crispin Raymond และ Greg 

Richards เป็นผูริ้เร่ิมแนวคิดดงักล่าวและนิยามการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคว์า่หมายถึง การท่องเท่ียว

ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้ดินทางมาเยือนไดพ้ฒันาศกัยภาพการสร้างสรรคข์องตน ผ่านการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงท่ีเป็นไปตามลักษณะเฉพาะของพื้นท่ีเป้าหมายท่ีได้

ท่องเท่ียว (สุดแดน วิสุทธิลกัษณ์ และคณะ. 2554: 37) กิจกรรมมีหลากลายไม่ว่าจะเป็นการทดลอง

ทาอาหาร การทดลองทาศิลปหัตถกรรม การทดลองใช้ชีวิตตามแบบอย่างผูค้นในชุมชน เพื่อให้

เขา้ใจถึงวฒันธรรมอนัมีเอกลกัษณ์ของผูค้นและสถานท่ีนั้นๆ ผา่นประสบการณ์ตรง นอกจากน้ียงัมี

หน่วยงานและนกัวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอีกหลายท่านไดนิ้ยามคาว่าการท่องเท่ียว

เชิงสร้างสรรค์ สาหรับทศันะผูเ้ขียนเห็นว่าการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็นการท่องเท่ียวซ่ึงนา

ทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของพื้นท่ีนั้นๆ มาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพื่อ

สร้างสรรคป์ระสบการณ์การแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้แก่นกัท่องเท่ียวผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ

คนในพื้นท่ี ดงันั้นจะเห็นไดว้่าการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็นทิศทางใหม่ของการท่องเท่ียวของ

โลกปัจจุบนัท่ีมีจุดหมายเพื่อการสนทนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างวฒันธรรมและเช่ือว่าจะช่วยให้

การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือของการทาความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณค่าของความหลากหลายในวฒันธรรม 

ซ่ึงนอกจากจะเป็นการเสริมแรงให้กับการตระหนักรู้ในคุณค่าของชุมชนของตนเองแล้ว 

ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมพฒันาศักยภาพของการสร้างสรรค์ให้กับนักท่องเท่ียวเพื่อนา

ประสบการณ์ท่ีได้จากการท่องเท่ียวไปใช้ในวิถีชีวิตของตนเอง การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  

(Creative Tourism) ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมีการนากระบวนทศัน์ของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคเ์ขา้

มาเป็นทางเลือกใหม่ทางการท่องเท่ียว ทั้งน้ีทั้งนั้นนิยามของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ได้ถูก

ก าหนดโดยนักวิชาหลากหลาย Crispin Raymond และ Greg Richards เป็นผูริ้เร่ิมแนวคิดดงักล่าว

และนิยามการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคว์่าหมายถึง การท่องเท่ียวท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้ดินทางมาเยือนได้

พฒันาศกัยภาพการสร้างสรรคข์องตน ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์

จริงท่ีเป็นไปตามลกัษณะเฉพาะของพื้นท่ีเป้าหมายท่ีไดท้่องเท่ียว (สุดแดน วิสุทธิลกัษณ์ และคณะ. 

2554: 37) กิจกรรมมีหลากลายไม่ว่าจะเป็นการทดลองทาอาหาร การทดลองทาศิลปหัตถกรรม การ

ทดลองใชชี้วิตตามแบบอยา่งผูค้นในชุมชน เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงวฒันธรรมอนัมีเอกลกัษณ์ของผูค้นและ

สถานท่ีนั้นๆ ผ่านประสบการณ์ตรง นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานและนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาว

ต่างประเทศอีกหลายท่านไดนิ้ยามคาวา่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์สาหรับทศันะผูเ้ขียนเห็นว่าการ
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ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็นการท่องเท่ียวซ่ึงนาทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์และอัต

ลกัษณ์ของพื้นท่ีนั้นๆ มาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพื่อสร้างสรรคป์ระสบการณ์การแลกเปล่ียนเรียนรู้

ให้แก่นกัท่องเท่ียวผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นท่ี ดงันั้นจะเห็นไดว้่าการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์เป็นทิศทางใหม่ของการท่องเท่ียวของโลกปัจจุบันท่ีมีจุดหมายเพื่อการสนทนา 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างวฒันธรรมและเช่ือว่าจะช่วยให้การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือของก ารทา

ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณค่าของความหลากหลายในวฒันธรรม ซ่ึงนอกจากจะเป็นการเสริมแรงให้กบั

การตระหนักรู้ในคุณค่าของชุมชนของตนเองแลว้ ขณะเดียวกนัก็เป็นการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพ

ของการสร้างสรรคใ์ห้กบันกัท่องเท่ียวเพื่อนาประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการท่องเท่ียวไปใชใ้นวิถีชีวิต

ของตนเอง 

2. การศึกษาวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ท่ีใช้เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล เป็นแนว

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการวิจยั คือ ผูท่ี้เก่ียวดา้นการท่องเท่ียว 

ได้แก่ หน่วยงาภาครัฐผูป้ระกอบการในพื้นท่ี และนักวิชาการ ในอ าเภอสวนผ้ึง จานวน 10 คน 

ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการจดัการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของสวนผ้ึง เป็นการสร้าง หรือ

การเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หสู้งท่ีสุด ไม่วา่จะเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ หรือวฒันธรรม 

นามาสร้างนวตักรรมการสร้างสรรค ์ออกมาเป็นรูปแบกิจกรรมการท่องเท่ียว สินคา้หรือบริการการ

ท่องเท่ียวใหม่ๆ โดยความร่วมมือจากทั้งผูป้ระกอบการ และชุมชน โดยสามารถสร้างการมีส่วนร่วม 

การเรียนรู้ และเพิ่มทกัษะให้แก่นักท่องเท่ียวได้ การศึกษาดังกล่าวจึงสามารถสรุปได้ว่า การจะ

พฒันาสวนผ้ึงให้กา้วสู่การเป็นเมืองท่ีมีรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคไ์ดน้ั้น ตอ้งสามารถ นา

จุดเด่นของสวนผ้ึงมาพฒันาร่วมกบัองคป์ระกอบของบริบทต่างๆใหป้ระสานสอดคลอ้งกนั ผูว้ิจยัจึง

ไดน้าเสนอ องค์ประกอบของรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของสวนผ้ึงใน 5 องค์ประกอบ 

ไดแ้ก่ แหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค,์ผูป้ระกอบการเชิงสร้างสรรค์, ชุมชนเชิงสร้างสรรค์, กิจกรรม 

หรือสินคา้เชิงสร้างสรรค,์ การส่ือสารเชิงสร้างสรรค ์(ปิรันธ์ ชิณโชติและคณะ. 2559) 

 3. ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลองค์ความรู้เก่ียวกบั วฒันธรรมชุมชน และอาหารวฒันธรรม
มุสลิมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเมือง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และศึกษาแนวทางในการ
พฒันากลุ่มชุมชนให้มีความพร้อมเพื่อบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์สัมผสัภู มิปัญญา
ท้องถ่ิน โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เคร่ืองมือเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมปฏิบัติการ 
การศึกษาดูงาน และการสังเกต กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไดแ้ก่ ผูน้าชุมชน ผูน้าทางศาสนา ภูมิปัญญา
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ทอ้งถ่ิน และสมาชิกกลุ่มองค์กรในชุมชน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการศึกษา
พบว่า 1) ชุมชนบ้านประตูชัย เป็นชุมชนชาวพุทธ มุสลิม และชาวคริสต์ อาศัยอยู่ร่วมกันด้วย
วฒันธรรมวิถีชีวิตท่ีแตกต่างโดยเฉพาะกิจกรรมทางศาสนา แต่มีความราบร่ืนสงบสุขมาตั้งแต่สมยั
รัตนโกสินทร์ตอนตน้ มีอาหารท่ีเป็นวฒันธรรมเชิงวตัถุท่ีพฒันาใชใ้นประเพณีต่าง ๆ ร่วมกนัอย่าง
หลากหลาย ในงานวิจยัน้ีเนน้ท่ีวฒันธรรมวิถีชีวิตและอาหารชุมชนมุสลิม ไดแ้ก่ ประเพณีการเกิด 
การฝากครรภ ์การตดัผมไฟ การขึ้นเปล การเรียนภาษาอาหรับ พิธีสุนตั พิธีตมัมสักุรอ่าน พิธีนิกะห์ 
พิธีละหมาด กิจกรรมวนัตรุษส าคญั และงานศพ ส่วนอาหารไดแ้ก่ ขา้วหมก มสัมัน่ มะตะบะ ซุป 
แกงกะหร่ี ขา้วเหนียวเหลือง สลดัแขก ก๋วยเต๋ียวแขก ปะป๋า กะดูรีย ์และโรตีสายไหม 2) แนวทางใน
การพฒันาและจัดการการท่องเท่ียว กลุ่มชุมชนมีความเห็นร่วมกันว่า ควรจัดการท่องเท่ียวให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคใ์น 3 ดา้น คือ 2.1) ดา้นแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยกลุ่ม
ควรจดัให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์เก่ียวกบัอาหารท่ีชุมชนเลือกและมีความ
พร้อมคือกิจกรรมทาโรตีสายไหม ประกอบการบรรยายให้ความรู้แลกเปล่ียนกบันกัท่องเท่ียวอยา่ง
ชัดเจน 2.2) ด้านคุณค่าทางสังคมวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม ควรจดักิจกรรมท่ีเป็นวิถีชีวิตของ
ชุมชน เป็นกิจกรรมท่ีสามารถเผยแพร่ได้ตามแนวทางของชุมชนเอง และควรเป็นกิจกรรมท่ี
นกัท่องเท่ียวสนใจจริง 2.3) ดา้นประสบการณ์ตรงกบัเจา้ของวฒันธรรม ควรจดัตั้งกลุ่มรับผิดชอบ
โดยตรงจากการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อดาเนินการภายใต้แผนงานท่ีชัดเจนท่ีมีกรอบของ
ระยะเวลา งบประมาณ กระบวนการให้บริการ รวมทั้งแสดงศกัยภาพเพื่อขอรับการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในระยะเร่ิมตน้ เช่น การจดับา้นพกัเป็นโฮมสเตย ์การจดัท าของท่ีระลึก ซ่ึง
โครงการวิจยัน้ีไดว้างแนวทางไวใ้ห้แลว้ รวมทั้งการประชาสัมพนัธ์ผ่านเวบ็ไซต ์(วนัทนา เนาวว์นั
และคณะ. 2555) 

Suttipisan (2013: 3) ไดใ้ห้ค  าจ ากดัความของแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
tourism) นั้นเป็นแนวคิดหน่ึงทางการท่องเท่ียวท่ีให้ความส าคญักบักิจกรรมทางการท่องเท่ียว และ
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว อันได้แก่ การสร้างประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์ร่วมของ
นกัท่องเท่ียวกบัชุมชนผ่านกิจกรรมเหล่านั้น ดว้ยการใชท้รัพยากรในชุมชนหรือทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่ มา
สร้างสรรคค์ุณค่าเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวอนัก่อให้เกิดรายไดแ้ละผลประโยชน์และสามารถแบ่ง
บนัรายไดห้รือผลประโยชน์เหล่านั้นสู่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ซ่ึงรูปแบบของกิจกรรมทางการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคน์ั้น อาทิเช่น นกัท่องเท่ียวไดเ้กิดการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชุมชนนั้นๆเกิดการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนกัท่องเท่ียวและคนในชุมชน รวมไปถึงการ
ไดใ้ชชี้วิตอยูร่่วมกบัคนในชุมชนอนัมีความแตกต่างกนัทางวฒันธรรม 
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UNESCO หรือองค์กรศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (อา้งถึงใน  
องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษอย่างย ัง่ยืน) ไดใ้ห้นิยามของการท่องเท่ียวสร้างสรรคว์่า เป็น 
การท่องเท่ียวท่ีมีจุดประสงค์สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้เกิดความ 
ยั่งยืนในการด าเนินชีวิตของชุมชน ผ่านการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีความสัมพันธ์กับ 
ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชน ในลกัษณะการเรียนรู้และการ 
ทดลอง เพื่อให้ไดม้าซ่ึงประสบการณ์จากส่ิงท่ีมีอยู่และเป็นอยู่จริงในชุมชน นอกจากนั้น ชุมชน 
จะตอ้งสามารถใช้การท่องเท่ียวสร้างสรรค์น้ีเป็นเคร่ืองมือในการรักษาความสมดุลระหว่างการ 
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการการท่องเท่ียวภายนอกและชุมชนจะตอ้งสามารถไดรั้บผลประโยชน์ 
ตอบแทนอนัก่อให้เกิดความยัง่ยืนในการพฒันาชุมชน 210 กล่าวไดว้่าการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
นั้นเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ท่ีมีความ แตกต่างจากความหมายของการท่องเท่ียวใน
รูปแบบท่ีมีมาก่อนหน้าน้ีท่ีแต่เดิมนั้นวตัถุประสงคข์อง การท่องเท่ียวเป็นการมุ่งใชเ้วลาเพื่อความ
พกัผ่อนหย่อนใจ แสวงหาความสุขจาการท่องเท่ียวยงั  สถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ แมว้่าต่อมารูปแบบ
การท่องเท่ียวไดเ้พิ่มรูปแบบการท่องเท่ียวเชิง ประวติัศาสตร์วฒันธรรม โดยมุ่งเนน้รูปแบบของการ
ท่องเท่ียวเพื่อสัมผสัเรียนรู้ เกิดประสบการณ์  การเรียนรู้จากประสบการณ์การท่องเท่ียว ก็ยงั
ปราศจากมิติของการพัฒนาและสร้างความสมดุล  ให้แก่ชุมชน อันเป็นเจ้าของทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวนั้นๆ 

2. การพฒันาการท่องเท่ียวท่ียั่งยืน  

"การท่องเที่ยวที่ค  านึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัและ
อนาคตอย่างเต็มที่เพื ่อตอบสนองความตอ้งการของผูม้าเยือนอุตสาหกรรมส่ิงแวดลอ้มและ
ชุมชนที่เป็นเจา้ภาพ" แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบติัดา้นการจดัการ
นั้นมีผลบังคับใช้กับการท่องเท่ียวทุกรูปแบบในทุกประเภทของจุดหมายปลายทางรวมถึงการ
ท่องเท่ียวเชิงมวลและการท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม  หลักการความยั่งยืนหมายถึงประเด็นด้าน
ส่ิงแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมวฒันธรรมของการพฒันาการท่องเท่ียวและต้องสร้างสมดุลท่ี
เหมาะสมระหวา่งสามมิติเพื่อรับประกนัความยัง่ยนืในระยะยาว ดงันั้นการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืควร: 

1. ใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นองค์ประกอบส าคญัในการพฒันาการ
ท่องเท่ียวรักษากระบวนการทางระบบนิเวศท่ีจ าเป็นและช่วยอนุรักษม์รดกทางธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
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2. เคารพความถูกตอ้งทางสังคม - วฒันธรรมของชุมชนเจา้บา้นอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม
ท่ีสร้างขึ้นและด าเนินชีวิตและค่านิยมดั้งเดิมและมีส่วนร่วมในการท าความเขา้ใจและความอดทน
ระหวา่งวฒันธรรม 

3. สร้างความมัน่ใจว่าการด าเนินงานทางเศรษฐกิจในระยะยาวท่ีเป็นไปไดใ้ห้ผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมดท่ีมีการกระจายอยา่งเป็นธรรมรวมถึงการจา้ง
งานท่ีมัน่คงและโอกาสในการหารายไดแ้ละบริการสังคม 

การพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยนืตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง

รวมทั้งความเป็นผูน้ าทางการเมืองท่ีแขง็แกร่งเพื่อใหแ้น่ใจวา่มีส่วนร่วมและสร้างความเห็นเป็นเอก

ฉันท ์การประสบความส าเร็จในการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองและตอ้งมีการ

ติดตามผลกระทบอย่างต่อเน่ืองน าเสนอมาตรการป้องกนัและ / หรือแกไ้ขท่ีจ าเป็นเม่ือจ าเป็น  การ

ท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนควรรักษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในระดบัสูงและสร้างความมัน่ใจใน

ประสบการณ์ท่ีมีความหมายต่อนักท่องเท่ียวสร้างความตระหนักเก่ียวกบัประเด็นดา้นความยัง่ยืน

และการส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืในหมู่พวกเขา  

สืบคน้จาก: https://www.unwto.org/sustainable-development. สืบคน้เม่ือ : 23 เมษายน 2563. 

มติการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนของ UNGA 

องค์การการท่องเที่ยวโลกก าลงัจดัท ารายงานอย่างเป็นทางการส าหรับสมชัชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติที่ให้ขอ้มูลเกี่ยวกบันโยบายการท่องเที่ยวอย่างย ัง่ย ืนทั้งจากประเทศสมาชิก 
UNWTO และรัฐสมาชิกของสหประชาชาติรวมถึงหน่วยงานและโปรแกรมที่เกี่ยวขอ้งของ
ระบบสหประชาชาติต่อไปน้ีใหภ้าพรวมเก่ียวกบัรายงานท่ีจดัท าและมติท่ีสอดคลอ้งกนัของสมชัชา
ใหญ่แห่งสหประชาชาติ: 

การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนและการพฒันาอย่างย ัง่ยืนในอเมริกากลาง (A / 74/208) รายงาน

“ การท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนและการพัฒนาอย่างยัง่ยืนในอเมริกากลาง ” จดัท าโดย UNWTO ถูกส่งไป

ยัง 74th UNGA ในกรกฎาคม 2019 ในการตอบสนองความละเอียด 72/214 ซ่ึงสมัชชาขอให้

เลขาธิการส่งรายงานเซสชัน่เจ็ดสิบส่ีในการด าเนินการตามมติดงักล่าว รายงานตรวจสอบนโยบาย

และโปรแกรมปัจจุบนัของรัฐอเมริกากลางท่ีมุ่งพฒันาปรับปรุงและส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน

และการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนในสามมิติทัว่ทั้งภูมิภาค รายงานดงักล่าวมีพื้นฐานมาจากการตอบสนองท่ี

https://www.unwto.org/sustainable-development
https://undocs.org/en/A/RES/72/214
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ไดรั้บจากคอสตาริกาเอลซัลวาดอร์กวัเตมาลาฮอนดูรัสนิการากวัและ ปานามาตามค าร้องขอของ 

UNWTO ในช่วงตน้ปี 2562 เพื่อรับการอปัเดต การแกปั้ญหาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืและการพฒันา

อย่างย ัง่ยืนในอเมริกากลาง (A / RES / 74/211) ความละเอียดจะขึ้นอยู่กบัรายงานA / 74/208 จดัท า

โดย UNWTO ตระหนักถึงความส าคญับทบาทตดัขา้มของการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนเป็นผลในเชิง

บวกกบัสามมิติของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื และความส าเร็จของเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน นอกจากน้ียงั

รับทราบถึงความส าคญัของการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพื่อเร่งการเปล่ียนไปสู่การบริโภคและการ

ผลิตท่ีย ัง่ยืนในภาคการท่องเท่ียวในขณะท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและสังคมท่ียืดหยุ่น การ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนรวมถึงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อการขจดัความยากจนและการ

คุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม (A / 73/274) ในเดือนกรกฎาคม 2018 UNWTO ส่งไปยงั 73 UNGA รายงานท่ี 

" โปรโมชัน่ของการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนรวมทั้งการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อขจดัความยากจนและการ

ป้องกนัสภาพแวดลอ้ม" รายงานดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงความกา้วหน้าในนโยบายการท่องเท่ียว

อย่างย ัง่ยืนท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2559 และรวมถึงค าแนะน าเก่ียวกบัวิธีและวิธีการส่งเสริมการท่องเท่ียว

อย่างย ัง่ยืนรวมถึงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการต่อสู้กบัความยากจนและส่งเสริม

การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในสามมิติ ลกัษณะท่ีสมดุลและบูรณาการ 

ท่ีประชุมสมชัชาสหประชาชาติลูกบุญธรรมท่ี 20 ธนัวาคม 2018 โดยฉนัทามติละเอียดเร่ือง 

" การส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนรวมทั้งการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อขจดัความยากจนและการ

คุ ้มครองส่ิงแวดล้อม  ” (A / RES / 73/245). ความละเอียดตามรายงานท่ีจัดท าโดย UNWTO 

ตระหนกัดีวา่การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนรวมถึงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นกิจกรรมท่ีตดักนัซ่ึงสามารถ

น าไปสู่การพฒันาอย่างย ัง่ยืนทั้งสามมิติและความส าเร็จของ SDG และเนน้ย  ้าความส าคญัของการ

จดัการทรัพยากรท่ีรับผิดชอบ จดัการกบัผลกระทบดา้นลบของการท่องเท่ียวท่ีไม่สมดุลการเคารพ

ความสามารถดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมวฒันธรรมและความเครียดรวมถึงความจ าเป็นในการสร้าง

ความมัน่ใจในการบูรณาการการบริโภคอย่างย ัง่ยืนและรูปแบบการผลิตในภาคการท่องเท่ียว มติ

ดงักล่าวไดรั้บการสนบัสนุนจากคณะผูแ้ทนทั้งหมด 94 คน ซ่ึงเป็นกุญแจส าคญัในการสานต่อความ

พยายามขององคก์รในการสนบัสนุนการท่องเท่ียวเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาและเพื่อให้บรรลุ

ถึงวาระการประชุมปี 2573 และเป็นหลกัฐานเพิ่มเติมต่อความเขา้ใจและการยอมรับท่ีเพิ่มขึ้น โดย

ชุมชนระหวา่งประเทศของภาคการท่องเท่ียวเป็นตวัเร่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงบวก 

https://undocs.org/en/A/74/381
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การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนและการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในอเมริกากลาง (A / 72/174) ในเดือน

กรกฎาคม 2017, UNWTO ส่งไปยงั 72 UNGA รายงานเร่ือง“ การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนและการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนในอเมริกากลาง ” รายงานแสดงภาพรวมเก่ียวกบัความพยายามอย่างต่อเน่ืองของ

รัฐอเมริกากลางในการใช้โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างย ัง่ยืนและการท่องเท่ียวอย่าง

ย ัง่ยืน มนัเน้นองค์ประกอบท่ีส าคญัของการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนเช่นการปกป้องความหลากหลาย

ทางชีวภาพและมรดกทางวฒันธรรม การเสริมสร้างพลงัอ านาจและการส่งเสริมเด็กผูห้ญิงผูสู้งอายุ

คนพิการและชุมชนพื้นเมืองและชุมชนทอ้งถ่ินผ่านการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน บทบาทท่ีมีคุณค่าของ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงความจ าเป็นในการสนบัสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถ

และส่งเสริมการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนโดยเฉพาะการบริโภคผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวอยา่ง

ย ัง่ยนืตลอดจนการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

จากรายงานท่ีจัดท าโดย UNWTO ท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติลูกบุญธรรมท่ี 20 

ธันวาคม 2017 มติเร่ือง“ การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอเมริกากลาง ” มติ

ดงักล่าวตระหนักถึงบทบาทท่ีส าคญัของการท่องเท่ียวเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของประเทศอเมริกา

กลางการส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนรวมถึงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อการก าจดัความยากจน

และการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม (A / 71/173) ในเดือนกรกฎาคม 2016 UNWTO ส่งไปยงั 71 UNGA 

รายงานเร่ือง “ การส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนรวมท้ังการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือขจัดความ

ยากจนและการป้องกันสภาพแวดล้อม ” รายงานแสดงใหเ้ห็นถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของการ

ท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนรวมถึงการท างานของหอ

สังเกตการณ์ INSTO และเน้นถึงการท่องเท่ียวอย่างย ั่งยืนท่ีมีศักยภาพท่ีดีท่ีมีให้ส าหรับการ

ด าเนินการตามวาระการพฒันา 

จากรายงานท่ีจัดท าโดย UNWTO ท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติลูกบุญธรรมท่ี 21 

ธนัวาคม 2016 มติเร่ือง“ การส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนรวมท้ังการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือขจัด

ความยากจนและการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ” (A / RES / 71/240) ความละเอียดไดรั้บการสนับสนุน

เป็นคร้ังแรกโดยมีผูแ้ทนทั้งหมด 59 คนซ่ึงเป็นตวัแทนของประเทศสมาชิกจากทุกภูมิภาคและ

สเปกตรัมการพฒันาปีสากลแห่งการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืเพื่อการพฒันา (A / RES / 70/193) 
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ในเดือนธันวาคมปี 2015 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประกาศ 2017 เป็นปีสากลแห่งการ

ท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนเพื่อการพฒันา การเฉลิมฉลองท่ีส าคญัน้ีเกิดขึ้น 50 ปีหลงัจากปีการท่องเท่ียว

ระหว่างประเทศเร่ืองการท่องเท่ียว - หนังสือเดินทางสู่สันติภาพ (1967) และสิบห้าปีหลงัจากการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศระหวา่งปี (2545) 

การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนและการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในอเมริกากลาง (A / 70/215) ในเดือน

กรกฎาคมปี 2015 UNWTO ส่งไป 70nd UNGA รายงานเร่ือง“ การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนและการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนในอเมริกากลาง ” รายงานแสดงภาพรวมเก่ียวกบัความพยายามอย่างต่อเน่ืองของ

รัฐอเมริกากลางในการใชโ้ปรแกรมเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื จาก

รายงานท่ีจดัท าโดย UNWTO ท่ีประชุมสมชัชาสหประชาชาติลูกบุญธรรมท่ี 22 ธนัวาคม 2015 มติ

เร่ือง“ การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนและการพัฒนาอย่างยัง่ยืนในอเมริกากลาง ” (A / RES / 70/196) การ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนรวมถึงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อการขจดัความยากจนและการ

คุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม (A / 69/223) ในเดือนสิงหาคม 2014 UNWTO ส่งไปยงั 69th UNGA รายงาน

เร่ือง“ การส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนรวมท้ังการท่องเท่ียวเชิงนิเวศส าหรับขจัดความยากจน

และการป้องกันสภาพแวดล้อม ” รายงานฉบบัน้ีเนน้ความส าคญัของนโยบายแนวทางและขอ้บงัคบั

ระดบัประเทศท่ีเหมาะสมส าหรับการส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนรวมถึงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

และสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติและสถาบันการเงินระดับภูมิภาคและ

ระหว่างประเทศสนับสนุนโครงการการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนเพื่อสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม สหกรณ์และอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงบริการทางการเงินแบบครบวงจรรวมถึง

การริเร่ิมไมโครเครดิตส าหรับชุมชนท่ียากจนชุมชนทอ้งถ่ินและชนพื้นเมือง จากรายงานท่ีจดัท า

โดย UNWTO ท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติลูกบุญธรรมท่ี 19 ธันวาคม 2014 มติเร่ือง“ การ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนรวมท้ังการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือขจัดความยากจนและการคุ้มครอง

ส่ิงแวดล้อม ” (A / RES / 69/233) มติท่ีกวา้งขึ้นอย่างมีนยัส าคญัในขอบเขตกว่าก่อนหนา้น้ีในเร่ือง

การยอมรับการมีส่วนร่วมของการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนเพื่อการขจดัความยากจนการพฒันาชุมชน

และการคุม้ครองความหลากหลายทางชีวภาพ 

การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนและการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในอเมริกากลาง (A / 68/278) ในเดือน

สิงหาคมปี 2013 UNWTO ส่งไป 68th UNGA รายงานเร่ือง“  การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนและการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนในอเมริกากลาง ” รายงานได้รับการบรรจงและส่งตามมติ (A / RES / 66/196) 
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เร่ือง“ การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศส าหรับขจัดความยากจนและการป้องกันสภาพแวดล้อม ” 

น าโดยท่ีประชุมสมชัชาสหประชาชาติเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2011 ตามรายงานของท่ีประชุมสมชัชา

ใหญ่แห่งสหประชาชาติท่ีน ามาใชเ้ม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2013 มติ“ การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนและการ

พัฒนาท่ียัง่ยืนในอเมริกากลาง ” (A / RES / 68/207)  

การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อการขจดัความยากจนและการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม 

(A / 67/228) ในเดือนสิงหาคม 2012, UNWTO ส่งไปยงั 67th UNGA รายงานเร่ือง“ การส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนรวมท้ังการท่องเท่ียวเชิงนิเวศส าหรับขจัดความยากจนและการป้องกัน

สภาพแวดล้อม ” รายงานไดรั้บการบรรจงและส่งตามมติ (A / RES / 65/173) เร่ือง“ การส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศส าหรับขจัดความยากจนและการป้องกันสภาพแวดล้อม ” น าโดยท่ีประชุม

สมัชชาสหประชาชาติเม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2010 จากการตอบสนองของ 48 ประเทศสมาชิก

รายงานแสดงภาพรวมของการพฒันาตั้งแต่ปี 2010 คือการรวมเป็นคร้ังแรกของการท่องเท่ียวใน

เอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน ( RIO + 20 ) และ

ผลลพัธ์ของการการประชุมคร้ังท่ี 11 ของการประชุมของภาคีอนุสัญญาว่าดว้ยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

จากรายงานท่ีจัดท าโดย UNWTO ท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติลูกบุญธรรมท่ี 21 

ธนัวาคม 2012 มติเร่ือง“ การส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนรวมท้ังการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือขจัด

ความยากจนและการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ” (A / RES / 69/233) มติดงักล่าวไดรั้บการสนบัสนุนจาก

คณะผูแ้ทน 105 คนและเรียกร้องอย่างเป็นเอกฉันท์ให้ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติน า

นโยบายท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยเนน้“ ผลกระทบเชิงบวกต่อการสร้างรายไดก้ารสร้าง

งานและการศึกษาและการต่อสู้กบัความยากจน 

สืบคน้จาก: https://www.unwto.org/sustainable-development. สืบคน้เม่ือ : 23 เมษายน 2563. 

3. แนวคิดการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

ชุมชน ศกัยภาพของชุมชน และเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน ศาสตราจารยป์ระเวศ    

วะสี อา้งใน ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (2552) ให้ทศันะไวว้่า ชุมชน หมายถึง การท่ีคน

จ านวนหน่ึงมีวตัถุประสงค์ร่วมกนั มีความเอ้ืออาทรต่อกนั มีความพยายามท าอะไรร่วมกนั มีการ 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_66_288.pdf
http://www.cbd.int/cop11/
https://www.unwto.org/sustainable-development
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เรียนรู้ร่วมกนัในการกระท า ซ่ึงรวมถึงการติดต่อส่ือสารกนั (communicate) ความเป็นชุมชนอยู่ท่ี

ความร่วมกัน [และ]ความเป็นชุมชนอาจเกิดขึ้นในสถานท่ีและสถานการณ์ต่าง ๆ กัน ความเป็น

ชุมชนท่ีก่อใหเ้กิดศกัยภาพสูงนั้น เน่ืองจากกลุ่มบุคคลเหล่านั้นมีความสนใจร่วมกนั มีความสัมพนัธ์

กนั มีก ารกระท าระหว่างกนั มีความรู้สึกและมี พื้นฐานชีวิตอย่างเดียวกนั ชุมชนท่ีมีพลงัเขม้แข็งนั้น

ลว้นเกิดขึ้นจากความสมานฉนัทข์องปัจเจกบุคคลในชุมชนซ่ึง หมายความวา่ระดบัปัจเจกบุคคลเป็น

เสมือนฟันเฟืองหน่ีงในระบบจกัรกลทั้งหมดท่ีท างานอย่างประสานและ สอดคลอ้งกัน กล่าวคือ

ฟันเฟืองแต่ละตวัตอ้งรู้บทบาทหนา้ท่ีของตนเอง และในขณะเดียวกนัก็ตอ้งรู้ว่าฟันเฟืองตวั อ่ืน ๆ มี

บทบาทหน ้ าท่ีอย  ่างไรด้วย จะเห็นได้ว่าระดับปัจเจกบุคคลจึงมีความส าคัญและมีคุณค่าต่อมวล

สมาชิกใน ชุมชน การท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นก ารท่องเท่ียวท่ีค านึงถึงความยัง่ยืนของส่ิงแวดลอ้ม 

สังคม และวฒันธรรม ก าหนดทิศทางโดยชุมชน จดัการโดยชุมชนเพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาท

เป็นเจา้ของมีสิทธิในการจดัการดูแล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผูม้าเยือน มีองค์ประกอบหลกัอยู่ 4 

ด ้านคือ 1) ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม 2) องค์กรชุมชน 3) การจดัการ และ 4) การเรียนรู้ 

นอกจากน้ียงัมีประเด็นส าคญัของแต่ละองค์ประกอบของการท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community 

Based Tourism: CBT) ไดแ้ก่ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม ด้าน องค์กรชุมชน ด้านการ

จดัการ และดา้นการเรียนรู้ นอกจากน้ีแลว้การท่องเท่ียวโดยชุมชนยงัเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา

ชุมชนอย่างเป็นองค์รวมอีกดว้ยเน่ืองจากทรัพยากรการท่องเท่ียวกบัทรัพยากรท่ีชุมชนใช้เป็นฐาน

การผลิต เป็นทรัพยากรเดียวกนั วฒันธรรมและสังคมเป็นตวัขบัเคล่ือนเร่ืองจิตวิญญาณของชุมชน 

ในการสร้างสัมพนัธ์กัน ภายในชุมชนและการสัมพนัธ์กับภายนอก (สถาบนัการท่องเท่ียวโดย

ชุมชน, 2559) เน่ืองจากค าว่า “ชุมชน” ใน ปัจจุบนัไดถู้กน าไปใชใ้นความหมายท่ีกวา้งออกไปจาก

เดิม เช่น ความสัมพนัธ์ของคนในขอบเขตพื้นท่ี (area) ได้ เปล่ียนไปเป็นลักษณะของเครือข่าย 

(network) ของกลุ่มท่ีมีกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ คลา้ยคลึงกนั (ชนินทร์ เจริญ กุล, อา้งใน ส านกังาน

คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ, 2552) ดงันั้นการท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีด าเนินการอยู่โดยแต่ละ ชุมชน

โดยล าพงันั้นอาจจ าเป็นตอ้งมีการปรับตวัให้มีการบริหารจดัการในรูปของเครือข่ายการท่องเท่ียว

โดยชุมชน 

 ระบบเศรษฐกิจชุมชนฐานราก กบัการพึ่งพาตนเองโดยการท่องเท่ียวโดยชุมชน การพฒันา

สังคมท่ียนือยูบ่นพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจชุมชนฐานรากนั้นมีความส าคญัต่อการพฒันา คุณภาพ

ชีวิตของประชาชน เพราะเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการออมเงิน ในระดบับุคคล ระดบัครัวเรือน และ
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ระดบั ชุมชน ประเทศไทยมีโครงการวิจยัท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมการออมซ่ึงมกัมีความสัมพนัธ์กนั

จากการให้เงินกองทุน หมู่บา้นหรือกองทุนของชุมชนท่ีมีกิจกรรมการให้กูย้ืมเงินท่ีผูกพนักบัการ

ออมในภาคครัวเรือนหรือในระดบัจุลภาค (micro finance) ซ่ึงส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 

(2552) ไดจ้ดักลุ่มงานวิจยัน้ี พบว่า มีประเด็นวิจยัด้าน ส่งเสริมการออมภาคครัวเรือน รวมทั้งส้ิน 

115 โครงก าร ในส่วนของกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นจะอยู่ในลกัษณะ กองทุนหมุนเวียนท่ี

ก่อให้เกิดก ารพฒันาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายไดแ้ละลดรายจ่าย รวมทั้งเป็นส่วนส าคญัในการ เพิ่ม

ขีดความสามารถใหชุ้มชนในการบริหารจดัการดว้ยตนเองและเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเอง 

อนัเป็นก าร กระตุน้เศรษฐกิจระดบัฐานรากของประเทศสู่การเสริมสร้างศกัยภาพและความเขม้แขง็

ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ และ สังคมโดยรวมของชาติในระยะยาว แมว้่ามีโครงการศึกษาวิจยัจ านวน

มากท่ีเก่ียวกบัการออมภาคครัวเรือนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ออมทรัพย ์สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนและ

สหกรณ์การเกษตร การสร้างหลกัประกนัรายไดข้องครัวเรือน ความมัน่คงใน ครัวเรือน การท าบญัชี

ครัวเรือนด้านรายรับรายจ่าย การพกัช าระหน้ีของเกษตรกร และสภาพคล่องการเงิน ครัวเรือน 

(ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ, 2552) แมว้า่เป็นการศึกษาในประเด็นดา้นเศรษฐกิจฐานราก 

แต่ ส่วนใหญ่เป็นการวิจยัในลกัษณะกรณีศึกษา ระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนท่ีเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวโดยชุมชนนั้น ควรมีการบริหารจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน และการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

(Community Based Tourism: CBT) ควรถือว่าเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการพฒันาศกัยภาพของชุมชน

และอาจเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมกบับริบทของแต่ละชุมชนท่ีน าไปสู่การพึ่งตนเองของชุมชนไดใ้น

อนาคต 

4. วงจรคุณภาพ ( PDCA) 
 การบริหารงานอย่างมีคุณภาพหรือวงจรคุณภาพ (PDCA) จดัเป็นกิจกรรมปรับปรุงและ
พฒันางานให้มีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย การวางแผน การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ 
และการปรับปรุงแกไ้ข ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้หน่วยงานทางการศึกษาและนกัการศึกษาท่ีไดก้ล่าวถึง 
วงจรคุณภาพ (PDCA) โดยน าเสนอแยกเป็นประเด็นส าคญั ไดแ้ก่ ประวติัความเป็นมา หลกัการของ 
วงจรคุณภาพ วงจรคุณภาพกับการประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษาดังน้ีในเวลา 3 ปีต่อมา สหภาพ
นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรญ่ีปุ่ นไดเ้ขา้มาให้ความสนับสนุนเดมม่ิงในการเผยแพร่ความคิดเร่ือง
คุณภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต จนกระทัง่เดมม่ิงสามารถตั้งกลุ่มผูบ้ริหารหลกั เพื่อ
กระจายความคิดออกไปสู่ผูบ้ริหารอ่ืน ๆ ใน พ.ศ. 2493 มีผูบ้ริหารมาเข้าร่วมถึง 400 กว่าคน 
ผูบ้ริหารท่ีอยู่ในกลุ่มน้ีลว้นแต่เป็นผูน้ าในบริษทัส าคัญ ๆ เช่น โซนี นิสสัน มิซูบิชิและโตโยต้า 
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สาเหตุท่ีท าให้เดมม่ิงประสบความส าเร็จก็เน่ืองมาจากคนญ่ีปุ่ นไดส้นใจการควบคุมคุณภาพด้วย
วิธีการทางสถิติมาก่อน แต่ยงัขาดทฤษฎี ทฤษฎีการควบคุมทางสถิติของเดมม่ิงท าใหค้นญ่ีปุ่ นเขา้ใจ 
สามารถน าไปประยุกตใ์ชก้บัการปฏิบติังานได ้คนญ่ีปุ่ นจึงยอมรับแนวทางของเดมม่ิง นบัว่าเดมม่ิง
ไดมี้ส่วนช่วยพฒันาอุตสาหกรรมญ่ีปุ่ นในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ต่อมาในภายหลงัญ่ีปุ่ นจึงตั้ง
รางวลัเดมม่ิง (Deming Prize or Deming Award) ให้กับบริษทัท่ีมีผลงานดีเด่นในด้านคุณภาพมา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2523 โทรทศัน์เอน็บีซีจึงน าเอาผลงานของเดมม่ิงกลบัไปเผยแพร่
ในสหรัฐอเมริกา ยกย่องให้เดมม่ิงเป็น “บิดาแห่งคล่ืนลูกท่ีสามของการปฏิวติัอุตสาหกรรม (father 
of the third wave of the industrial revolution)” ช่ือเสียงของเดมม่ิงจึงเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่สหรัฐอเมริกา
และทัว่โลก ในสหรัฐอเมริกามีการตั้งกลุ่มศึกษาและด าเนินตามทฤษฎีของเดมม่ิงเป็นจ านวนมาก 
นอกเหนือจากนั้นยงัมีกลุ่มท านองเดียวกนัในองักฤษ เนเธอร์แลนด์ และนิวซีแลนด์ หลงัเดมม่ิง
เกษียณอายกุ็ไดไ้ปบรรยายในระดบัปริญญาโทและเอกท่ีมหาวิทยาลยัหลายแห่งและไดรั้บแต่งตั้งให้
เป็นศาสตราจารยเ์กียรติคุณของมหาวิทยาลยันิวยอร์ก เม่ือปี พ.ศ. 2518 เดมม่ิงได้เขียนหนังสือ 
บทความ และจดัสัมมนาเร่ืองคุณภาพเอาไวเ้ป็นจ านวนมาก 
 
โครงสร้างของวงจร PDCA 

ขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนของวงจร PDCA ประกอบดว้ย “การวางแผน” อย่างรอบคอบ เพื่อ ” 
การปฏิบติั ” อย่างค่อยเป็นค่อยไป แลว้จึง “ตรวจสอบ” ผลท่ีเกิดขึ้น วิธีการปฏิบติัใดมีประสิทธิผล
ท่ีสุด ก็จะจดัให้เป็นมาตรฐาน หากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได ้ก็ตอ้งมองหาวิธีการปฏิบติัใหม่
หรือใชค้วามพยายามใหม้ากขึ้นกวา่เดิม 
ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 

ขั้น ตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการก าหนดกรอบหวัขอ้ท่ีตอ้งการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
ซ่ึงรวมถึงการพฒันาส่ิงใหม่ ๆ การแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบติังาน ฯลฯ พร้อมกบัพิจารณาว่า
มีความจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลใดบา้งเพื่อการปรับปรุงเปล่ียน แปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บขอ้มูลให้
ชัดเจน นอกจากน้ี จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ แล้วก าหนดทางเลือกในการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงดงักล่าวการวางแผนยงัช่วยให ้เราสามารถคาดการณ์ส่ิงท่ีเกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลด
ความสูญเสียต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได ้ทั้งในดา้นแรงงาน วตัถุดิบ ชัว่โมงการท างาน เงิน เวลา ฯลฯ 
โดยสรุปแลว้ การวางแผนช่วยให้รับรู้สภาพปัจจุบนั พร้อมกบัก าหนดสภาพท่ีตอ้งการให้เกิดขึ้นใน
อนาคต ด้วยการผสานประสบการณ์ ความรู้ และทกัษะอย่างลงตวั โดยทัว่ไปการวางแผนมีอยู่
ดว้ยกนั 2ประเภทหลกั ๆ ดงัน้ี 
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ประเภทท่ี1 การวางแผนเพื่ออนาคต เป็นการวางแผนส าหรับส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือ
ก าลงัจะเกิดขึ้น บางอย่างเราไม่สามารถควบคุมส่ิงนั้นไดเ้ลย แต่เป็นการเตรียมความพร้อมของเรา
ส าหรับส่ิงนั้น 

ประเภทท่ี 2 การวางแผนเพื่อการปรับปรุงเปล่ียนแปลง เป็นการวางแผนเพื่อเปล่ียนแปลง
สภาพท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนัเพื่อสภาพท่ีดีขึ้น ซ่ึงเราสามารถควบคุมผลท่ีเกิดในอนาคตไดด้้วยการ
เร่ิมตน้เปล่ียนแปลงตั้งแต่ ปัจจุบนั 
ขั้นตอนการปฏิบติั (DO) 

ขั้น ตอนการปฏิบติั คือ การลงมือปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามทางเลือกท่ีได้ก าหนดไวใ้น
ขั้นตอนการ วางแผน ในขั้นน้ีตอ้งตรวจสอบระหวา่งการปฏิบติัดว้ยวา่ไดด้ าเนินไปในทิศทางท่ีตั้งใจ 
หรือไม่ พร้อมกับส่ือสารให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบด้วย เราไม่ควรปล่อยให้ถึงวินาทีสุดทา้ยเพื่อดู
ความคืบหนา้ท่ีเกิดขึ้น หากเป็นการปรับปรุงในหน่วยงานผูบ้ริหารย่อมตอ้งการทราบความคืบหนา้
อยา่งแน่ นอน เพื่อจะไดม้ัน่ใจวา่โครงการปรับปรุงเกิดความผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด 
ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) 

ขั้น ตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลท่ีไดรั้บจากการปรับปรุงเปล่ียนแปลง แต่ขั้น
ตอนน้ีมกัจะถูกมองขา้มเสมอการตรวจสอบท าให้เราทราบว่าการปฏิบติัใน ขั้นท่ีสองสามารถบรรลุ
เป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไวห้รือไม่ ส่ิงส าคญัก็คือ เราตอ้งรู้ว่าจะตรวจสอบอะไรบา้ง
และบ่อยคร้ังแค่ไหน ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ส าหรับขั้นตอนถดัไป 
ขั้นตอนการด าเนินงานใหเ้หมาะสม (Act) 

ขั้น ตอนการด าเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณาผลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบ ซ่ึงมีอยู่ 2 กรณี 
คือ ผลท่ีเกิดขึ้นเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้หรือไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้หากเป็นกรณีแรก ก็ให้น า
แนวทางหรือกระบวนการปฏิบติันั้นมาจดัท าใหเ้ป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการท่ีจะปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึ้นไปอีก ซ่ึงอาจหมายถึงสามารถบรรลุเป้าหมายไดเ้ร็วกว่าเดิม หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม 
หรือท าให้คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ไดแ้ต่ถา้หากเป็นกรณีท่ีสอง ซ่ึงก็คือผลท่ีไดไ้ม่บรรลุวตัถุประสงค์ตาม
แผนท่ีวางไว ้เราควรน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไวม้าวิเคราะห์ และพิจารณาว่าควรจะด าเนินการอย่างไร
ต่อไปน้ี 

1. มองหาทางเลือกใหม่ท่ีน่าจะเป็นไปได ้
2. ใชค้วามพยายามใหม้ากขึ้นกวา่เดิม 
3. ขอความช่วยเหลือจากผูรู้้ 
4. เปล่ียนเป้าหมายใหม่ 
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การ วางแผนการด าเนินงานเราตอ้งก าหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการบรรลุผลส าเร็จ อาจจะเป็น
เป้าหมายระยะสั้น หรือเป้าหมายระยะยาวก็ไดแ้ต่เป้าหมายท่ีดีจะตอ้งSMARTER ซ่ึงประกอบไป
ดว้ย 

Specific – เฉพาะเจาะจง มีความชดัเจน 
Measurable – สามารถวดัและประเมินผลได ้
Acceptable – เป็นท่ียอมรับไดข้องผูป้ฏิบติั 
Realistic – ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเป็นจริง 
Time Frame – มีกรอบเวลาก าหนด 
Extending – ทา้ทาย และเพิ่มศกัยภาพของผูป้ฏิบติั 
Rewarding – คุม้ค่ากบัการปฏิบติั 

 
ประโยชน์ของ PDCA มีดงัน้ี 

1. การวางแผนงานก่อนการปฏิบติังาน จะท าให้เกิดความพร้อมเม่ือไดป้ฏิบติังานจริง การ
วางแผนงานควรวางใหค้รบ 4 ขั้น ดงัน้ี 

1.1 ขั้นการศึกษา คือการวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของตลาด 
ขอ้มูลดา้นวตัถุดิบ ดา้นทรัพยากรท่ีมีอยูห่รืองเงินทุน เป็นตน้ 

1.2 ขั้นเตรียมงาน คือการวางแผนเตรียมงานดา้นสถานท่ี การออกแบบผลิตภณัฑ์ 
ความพร้อมของพนกังาน อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร วตัถุดิบ เป็นตน้ 

1.3 ขั้นด าเนินงาน คือการวางแนวทางการปฏิบติังานของแต่ละส่วนแต่ละฝ่าย เช่น 
ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย ฝ่ายโฆษณา เป็นตน้ 

1.4 ขั้นการประเมินผล คือการวางแผนหรือเตรียมการประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
เช่น ประเมินจากยอดการจ าหน่าย ประเมินจากค าติชมของลูกคา้ หรือประเมินจากเคร่ืองมือ ท่ีสร้าง
ขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อใหผ้ลท่ีไดจ้ากการประเมินเกิดความเท่ียงตรง 

2. การปฏิบติัตามแผนงาน ท าใหท้ราบขั้นตอน วิธีการ และสามารถเตรียมงานล่างหนา้หรือ
ทราบอุปสรรคล่วงหน้าด้วย ดังนั้น การปฏิบติังานก็จะเกิดความราบร่ืน และเรียบร้อย น าไปสู่
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

3. การตรวจสอบ ใหไ้ดผ้ลท่ีเท่ียงตรงเช่ือถือได ้ประกอบดว้ย 
3.1 ตรวจสอบจากเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้
3.2 มีเคร่ืองมือท่ีเช่ือถือได ้
3.3 มีเกณฑก์ารตรวจสอบท่ีชดัเจน 
3.4 มีก าหนดเวลาการตรวจท่ีแน่นอน 
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3.5 บุคลกรท่ีท าการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการยอมรับจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือ
การตรวจสอบไดรั้บการยอมรับ การปฏิบติังาน ขั้นต่อไปก็ด าเนินต่อไปได ้

4. การปรังปรุงแกไ้ข ขอ้บกพร่องท่ีเกิดขึ้น ไม่วา่จะเป็นขั้นตอนใดก็ตาม เม่ือมีการปรับปรุง
แกไ้ขคุณภาพก็จะเกิดขึ้น ดงันั้น วงจร PDCA จึงเรียกวา่ วงจรบริหารงานคุณภาพ 
ประเภทของแผนงาน 

1. การวางแผนงานตามระยะเวลา ไดแ้ก่ 
1.1 แผนงานประจ าปี (Year Plan) เป็นแผนงานท่ีเขียนขึ้นเพื่อวางแนวทางการ 

ปฏิบติังานตลอดทั้งปี หน่วยงานหรือองค์กรขนาดใหญ่ท่ีค านึงถึงความมั่นคงในอนาคต จะท า
แผนงานระยะ 5 ปี หรือ 10 ปี เช่น 

– แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแผนงานระยะ 5 ปี 
– แผนงานลงทุนของบริษทัมหาชน เป็นแผนงานระยะ 10 ปี 
– แผนการพฒันาการศึกษาของไทย เป็นแผนงานระยะ 10 ปี 
1.2 แผนงานประจ าไตรมาส เป็นแผนงานท่ีเขียนขึ้นเพื่อก าหนดแนวทางการ

ปฏิบติังานระยะเวลา 3 เดือน ตามเกณฑป์ระเมินผลทางเศรษฐกิจของกระทรวงพาณิชย ์นอกจากน้ี
บุคลากรหรือหน่วยงานจะต้องเขียนแผนด าเนินงานในส่วนของหน่วยงาน โดยการก าหนด
ระยะเวลา 1 เดือน หรือ 1 สัปดาห์ 

2. การแบ่งแผนงานตามความรับผิดชอบ ไดแ้ก่ 
2.1 แผนงานส่วนบุคคล (Personal Plan) บุคคลท่ีสามารถสร้างสรรค์ผลงาน

คุณภาพจะตอ้งมีแผนงานของตนเอง เร่ิมจากแผนงานระยะเวลา 1-5 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
การศึกษา ดา้นเงินทุน ดา้นสังคมและดา้นอ่ืนๆ ท่ีเป็นองคป์ระกอบของการสร้างผลงาน แผนปฏิบติั
งานตามความคิดสร้างสรรคร์วมถึงกลยทุธ์เพื่อแกปั้ญหาและหาแนวทางไป สู่ความส าเร็จ 

2.2 แผนงานขององคก์ร หรือหน่วยงาน 
3. การแบ่งแผนงานตามลกัษณะการใชง้าน ไดแ้ก่ 

3.1 แผนงานหลัก Master Plan เป็นแผนงานขององค์กร ได้ก าหนดเป้าหมาย
นโยบาย วตัถุประสงค์ขององค์กร ทุกหน่วยงานต้องท าตามและเขียนแนวทางการด าเนินงาน
โดยรวมขององคก์ร โดยมิไดก้ าหนดวิธีการท างาน 

3.2 แผนปฏิบติัการ (Action Plan) เป็นแผนปฏิบติังานเฉพาะส่วนเฉพาะงาน หรือ
เฉพาะกิจ ท่ีเขียนขึ้นเพื่อเสริมให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายของแผนงานหลักหรือขององค์กร 
แผนปฏิบติัการจะมีรายละเอียดมากท่ีสุดเพราะเป็นแนวทางการด าเนินงานสู่เป้า หมาย 
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3.3 แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) เป็นแผนปฏิบติังานท่ีเขียนขึ้นอย่างเร่งด่วนเพื่อ
แกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นโดยมิไดค้าดหมาย เน่ืองจากเกิดการเปล่ียนแปลงหรือมีเหตุการณ์แทรกซ้อนท า
ใหผ้ลงานหรือคุณภาพลดลงหากไม่ท าการแกไ้ข 

3.4 แผนปรับปรุงงาน เป็นการวางแผนอย่างต่อเน่ืองจากการปรับปรุงงานตาม
แผนงานหลกัแลว้พบปัญหาหรือขอ้บกพร่อง 
 
5. แนวคิดว่าด้วยการพฒันาท่ียั่งยืน (Sustainable development) 
 ความเป็นมาของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื เม่ือประมาณสองร้อยกวา่ปีท่ีผา่นมา นบัตั้งแต่ยคุปฏิวติั
อุตสาหกรรมเป็นตน้มา ทิศ ทางการพฒันาของประเทศต่างๆ ทัว่โลกมุ่งเนน้ไปท่ีการพฒันาทางดา้น
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทุกดา้น จึงท า
ให้มีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ อย่างจ ากดัในปริมาณมากเพื่อผลิตสินคา้ให้ตอบสนองความตอ้งการ
ของมนุษยท่ี์เพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ ท าให้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ  ากดัเหลือน้อยลงจนใกลจ้ะหมดไปหรืออยู่
ในสภาพท่ีเส่ือมโทรมลง จนไม่  สามารถสนองความต้องการท่ีเพิ่มขึ้นอย่างไร้ขีดจ ากัด แม้ว่า
ปรากฏการณ์การพฒันาดงักล่าวจะ นานมาซ่ึงความเจริญกา้วหนา้ แต่ในขณะเดียวกนัไดก่้อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตของมนุษย์ เกิดความเส่ือมโทรมด้านคุณธรรมจริยธรรม คุณภาพชีวิต
ของมนุษยถ์ูกบัน่ทอนลงเร่ือยๆ เกิดการ เลียนแบบพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคท่ีไม่เหมาะสม 
ส่งผลให้สังคมโลกตอ้งตกอยู่ในภาวะ สังคมมีปัญหา และการพฒันาท่ีไม่ย ัง่ยืน จากสภาพปัญหาท่ี
หลายประเทศทัว่โลกประสบกบัภาวะ ความไม่ย ัง่ยืนของการพฒันาดงักล่าว ก่อให้เกิดความเส่ือม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลให้ทัว่โลกต่างแสวงหาแนวทางการพฒันาท่ี
ค านึงถึงความเป็นองค์รวมของทุก ด้านอย่างสมดุล เพื่อก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจท่ีพึ่งตนเองได้
สังคมท่ีดีมนุษย์มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยู่ดี  กินดีควบคู่กันไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มให้คงสภาพเดิมและดีขึ้นอย่าง ยัง่ยืน วิกฤตการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้นทัว่โลกได้
กระตุน้ให้หลายประเทศเกิดความ ตระหนกั ท่ีจะร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และเห็นควร
ให้มีการจดัการประชุมระดบัโลกเพื่อ ร่วมมือกนั พิจารณาหามาตรการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ี
ประเทศต่างๆ ก าลังเผชิญอยู่เป็นคร้ังแรก เม่ือพ.ศ. 2515 ซ่ึงการประชุมน้ีมีช่ือว่า "การประชุม
สหประชาชา ติว่ าด้วย ส่ิ งแวดล้อมของมนุษย์  (United Nations Conference on Human and 
Environment)” จดัขึ้น ณ กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศ สวีเดน จากจุดเร่ิมตน้คร้ังน้ี ประเทศต่างๆ ทัว่
โลกไดต้ระหนกัถึงวิกฤตการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี เกิดขึ้นจากการพฒันาแบบมุ่งเน้นดา้นเศรษฐกิจ
เพียงอย่างเดียว จึงหันมาให้ความสนใจกับการพัฒนา  รูปแบบใหม่ท่ีสามารถลดผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมอันเกิดจากการพฒันาได้ อันเป็นท่ีมาของแนวคิด “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable 
development)” ซ่ึงเป็นขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมาธิการโลกว่า  ด้วยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา 
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(World Commission on Environment and Development) หรือ  คณะกรรมาธิการบรันท์แลนด์
(Brundtland Commission) โดยท่ีรายงานของคณะกรรมาธิการบรันท ์แลนด ์(Brundtland Report) ท่ี
เสนอต่อสหประชาชาติในพ.ศ. 2530 เป็นท่ีรู้จกักนัอย่างกวา้งขวาง ต่อมาในช่ือ “อนาคตของเรา” 
(Our common future) ต่อจากนั้นองค์การสหประชาชาติไดเ้รียกร้องให้ทัว่โลกค านึงถึงผลกระทบ
ของการ พฒันาท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัญหาการใชท้รัพยากรฟุ่ มเฟือยท่ีไม่สมดุลกบั
ขีดจ ากดั การตอบสนองของธรรมชาติโดยไดจ้ดัประชุมสุดยอดของโลกวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการ
พฒันา (UN Conference on Environment and Development: UNCED) เม่ือ พ.ศ. 2535 ณ กรุงริโอ
เดอจาเนโร ประเทศบราซิล ซ่ึงเป็นท่ีมาของแผนแม่บทโลกท่ีใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนา
ประเทศไปสู่ ความยัง่ยืน ในการประชุมคร้ังนั้น ประเทศสมาชิกจ านวน 178 ประเทศรวมทั้ ง
ประเทศไทยไดร่้วม ลงนามในการปฏิบติัตามแผนแม่บท ดงักล่าว ซ่ึงอีก10 ปีต่อมาจึงขยายแนวคิด
ไปสู่การประชุมสุด  ยอดระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาท่ีย ั่งยืน (World summit on sustainable 
development) เพื่อกระตุน้ให้ ประเทศต่างๆ หันมาให้ความสนใจก าหนดกรอบทิศทางการพฒันา
ประเทศอยา่งองคร์วม มุ่งสู่ดุลย ภาพการพฒันา 
 
ความหมายการพฒันาท่ียั่งยืน 
 การพัฒนาท่ีย ั่งยืน (Sustainable development) นั้ น เป็นค าท่ีใช้กันมากในการพัฒนา 
ประเทศ มีการให้ค  านิยามแตกต่างกันไปตามการแปลความของประเทศต่ างๆ และได้มีผูใ้ห้ 
ความหมายไวห้ลากหลายทัศนะ ดังน้ี คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา 
(World Commission on Environment and Development [WCED], 1990, p. 43) หรือท่ีเรียกในอีก
นามหน่ึงว่าคณะกรรมาธิการบรันทแ์ลนด์ (Brundtland Commission) กล่าวไวว้่าการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
คือ “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน เป็นการพฒันาท่ีสนองความตอ้งการของคนรุ่นปัจจุบนั โดยไม่ลดทอน
ความสามารถของคนรุ่น  ต่อมาท่ีจะตอบสนองความต้องการของพวกเขา ” (Sustainable 
development is development which meets the needs current generations without compromising the 
ability of future generations to meet their own needs) ทั้งน้ี การพฒันาท่ีย ัง่ยนืจะตอ้งท าใหป้ระชาชน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีระบบ สังคมท่ีเป็น สังคมธรรมรัฐ มีระบบการพฒันาเศรษฐกิจท่ีมัน่คง ไม่
จ าเป็นต้องพึ่ งพาความช่วยเหลือ  จากภายนอก มีคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีประชาชนรู้จักใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า โดยเฉพาะ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นฐานในการผลิต
เพื่อน าไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  (Brundtland commission, 1987) นอกจากน้ี องค์การ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่ง  สหประชาติ (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization: UNESCO) ยงั เสนอเพิ่มเติมว่า การพฒันาท่ีย ัง่ยืนควรตั้งอยู่บนรากฐานทาง
วฒันธรรมท่ียดึถือคุณค่าของความเป็น มนุษยด์ว้ย (UNESCO, 2005, p. 14) 
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 Brown (1984, pp. 1-2 อา้งถึงใน Yomi Noibai, 1991, p. 3)กล่าวถึง ความยัง่ยืน เป็นความ
ติดเชิงนิเวศวิทยาร่วมกบันัยทางเศรษฐกิจ นั่นคือ ความเจริญเติบโตและการกินดีอยู่ดีของ มนุษย์
ขึ้นอยูก่บัพื้นฐานดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงส่งเสริมสนบัสนุนระบบการด ารงชีวิตของ มนุษยแ์ละ
สังคมท่ีย ัง่ยืน (Sustainable society) ก็จะเป็นส่วนหน่ึงท่ีก าหนดระบบเศรษฐกิจและระบบ สังคมท่ี
ท าใหท้รัพยากรธรรมชาติและระบบการส่งเสริมสนบัสนุนชีวิตไดรั้บการดูแลธ ารงรักษาไว ้
 ประพฒัน์ ปัญญาชาติรักษ์(2546, น. 9) กล่าวไวว้่า การพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป็นการพฒันา ใน
ลกัษณะบูรณาการเป็นองคร์วมท่ีตวัแปรทั้งหลายตอ้งมาประสานกนัครบองคอ์ยา่งมีดุลยภาพ แมว้่า
จะอยู่ในบริบทท่ีมีความหลากหลายบนความแตกต่างทางดา้นเศรษฐกิจ ท่ีตอ้งค านึงถึงการ พฒันา
ตามขีดความสามารถในการแข่งขนับนพื้นฐานทรัพยากรของตนเอง ดา้นสังคมและ ส่ิงแวดลอ้ม ท่ี
ตอ้งให้ความส าคญักบัการตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้งอย่างสอดคลอ้งกบั  บริบททาง
สังคมและวฒันธรรม การพฒันาท่ีย ัง่ยนืจึงเป็นความพยายามในการท าให้ดีขึ้นอยา่งมัน่คง ถาวร บน
พื้นฐานของศกัยภาพและทรัพยากรท่ีมีจ ากดั โดยค านึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทุกดา้น ทั้งดา้น เศรษฐกิจ 
สังคมวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม ให้เกิดความสมดุลทุกมิติ เน้นการพฒันาบนฐาน ทรัพยากร จุด
แขง็ และศกัยภาพของตนเอง รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ประเทศไทยไดรั้บแนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนมาปรับใช ้ดงัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ สังคม
แห่งชาติระยะท่ี8 (พ.ศ. 2540-2544) รัฐไดเ้นน้การพฒันาคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันาเนน้การ พฒันา
อย่างองค์รวม โดยใช้เศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้ น จนกระทั่ง 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะท่ี9 (พ.ศ. 2545 -2549) ซ่ึงเป็นกรอบทิศทางการพฒันา 
ประเทศท่ีได้อัญเชิญและยึดแนวคิด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชด ารัสของ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เป็นปรัชญาน าทางในการบริหารประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลาง 
มุ่งการพฒันาท่ีมีดุลยภาพระหว่างมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มอย่างเก้ือกูลกันสู่การ 
พฒันาอย่างมีคุณภาพ มัน่คง และยัง่ยืน นับเป็นการพฒันาประเทศอย่างองคร์วม โดยประชาชนท่ี 
ส่วนร่วม มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนั คือการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและความอยูดี่มีสุขของประชาชนอยา่งถาวร 
จากนิยามท่ีกล่าวมาขา้งตน้อาจกล่าวไดว้่า การพฒันาท่ีย ัง่ยืน หมายถึง การพฒันาท่ี ด าเนินไปโดย
ค านึงถึงขีดจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และการตอบสนองความ ตอ้งการใน
ปัจจุบนัโดยไม่ส่งผลเสียต่อความตอ้งการในอนาคต เป็นด าเนินการบนพื้นฐานของการ พฒันาอยา่ง
องคร์วมให้มีความสมดุลอย่างรอบดา้น โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกบัส่ิงอ่ืนๆ ทุกมิติรอบ
ดา้นทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเป็นการพฒันาท่ีไม่ปฏิเสธระบบ เทคโนโลยี
เพียงแต่ตอ้งค านึงว่าเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้นั้นเป็นไปในทางสร้างสรรค์หรือท าลาย เปิด โอกาสให้
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งได้มีส่วนร่วมในการพฒันา ค านึงถึงความเป็นองค์รวมในเชิงบูรณาการ  โดย
พิจารณาผลเช่ือมโยงท่ีเกิดขึ้นอย่างหลากหลายบนความแตกต่างทางดา้นเศรษฐกิจ ท่ีตอ้ง ค านึงถึง
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การพฒันาตามขีดความสามารถในการแข่งขนับนพื้นฐานทรัพยากรของตนเอง ด้านสังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีตอ้งใหค้วามส าคญักบัการตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งสอดคลอ้ง กบั
บริบททางสังคมและวฒันธรรม 
 
องค์ประกอบการพฒันาท่ียั่งยืน 
 ในการศึกษาแนวคิดและองคป์ระกอบการพฒันาท่ีย ัง่ยืน มีนกัวิชาการในหลากหลาย สาขา
และสถาบนัต่างๆ ไดใ้ห้ความหมายและองค์ประกอบการพฒันาท่ีย ัง่ยืนไวใ้นลกัษณะท่ี คลา้ยคลึง
กนั เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2556, น. 12) กล่าวว่า การพฒันาท่ี ยัง่ยืน 
คือการพัฒนาท่ีเน้นให้มนุษย์ค  านึงถึงขีดจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติบนโลก และให้มีการ  
ด าเนินการพฒันาควบคู่ไปกบัการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยใหเ้ป็น 
การพฒันาท่ีตอบสนองความตอ้งการของคนทั้งในยุคปัจจุบนั และยุคต่อๆ ไป อย่างเท่าเทียมกัน
หลกัการส าคญัของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื คือ การสร้างสมดุลระหวา่ง 3 มิติของการพฒันา อนัไดแ้ก่ 
 1. มิติการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างมี 
คุณภาพ กระจายรายไดใ้หเ้อ้ือประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม โดยเฉพาะคนท่ีมีรายไดต้ ่า 
 2. มิติการพฒันาสังคมท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงเป็นการพฒันาคนให้มีความรู้ มีสมรรถนะและมีผลิต 
ภาพสูงขึ้น ส่งเสริมใหเ้กิดสังคมท่ีมีคุณภาพ และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3. มิติการพฒันาส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงเป็นการใชท้รัพยากรธรรมชาติในปริมาณท่ี ระบบ
นิเวศสามารถฟ้ืนตวักลบัสู่สภาพเดิมไดก้ารปล่อยมลพิษออกสู่ส่ิงแวดลอ้มในระดบัท่ีระบบ นิเวศ
สามารถดูดซบัและท าลายมลพิษนั้นได ้โดยใหส้ามารถผลิตมาทดแทนทรัพยากร ประเภทท่ีใช ้แลว้
หมดไปได ้แนวคิดและองคป์ระกอบการพฒันาท่ีย ัง่ยนืขา้งตน้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของพระ พรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต, 2552) ซ่ึงกล่าวว่า กระแสในการพฒันาแบบใหม่มี 2กระแส กระแส แรก
เป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยืนตามแนวคิดของคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา 
(CSD) คือมุ่งพฒันาควบคู่ไปกบัการให้ความส าคญัแก่ส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากการเพิ่มจ านวน 
ประชากร ส่งผลให้เกิดปัญหาทรัพยากรร่อยหรอ และการเกิดมลภาวะ กระแสท่ีสองคือ การพฒันา  
ตามแนวคิดของยูเนสโก (UNESCO) ท่ีให้ความส าคญัแก่คุณค่าของมนุษยแ์ละวฒันธรรม ซ่ึงเป็น 
หัวใจส าคญัของการพฒันา ส าหรับชาวพุทธแล้ว การพฒันาท่ีย ัง่ยืนควรเป็นการพฒันาเพื่อสร้าง 
สังคมท่ีย ัง่ยืน ควบคู่กบัตอบสนองความตอ้งการของตนได ้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสัตวโ์ลก และ 
ประชาชนรุ่นต่อๆ ไปในอนาคตตอ้งเดือดร้อน นั่นหมายความว่า การท ากิจกรรมของมนุษยต์อ้ง 
สอดคลอ้งกบักฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ตอ้งบูรณาการทั้งเศรษฐกิจและธรรมชาติเขา้ดว้ยกนั เพื่อจะ 
พิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และก าจัดความยากจนออกไป ดังนั้น การพฒันาท่ีย ัง่ยืนจึงมี 
แนวทางสรุปได ้ดงัน้ี 
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 1. ตอ้งมีการวางนโยบายประชากรให้เหมาะสม เช่น ควบคุมจ านวนประชากรด้วยการ 
วางแผนครอบครัว ในการแก้ปัญหาประชากรท่ีส าคญัอย่างหน่ึงคือการแก้ปัญหาทางการศึกษา  
เพราะจะครอบคลุมไปถึงการแก้ปัญหาด้านอ่ืนๆ ทั้งหมด ทั้งปัญหาความยากจน สาธารณสุข 
ตลอดจนการอนุรักษธ์รรมชาติ 
 2. ตอ้งอนุรักษ์หรือสงวนทรัพยากร ส่ิงแวดลอ้ม ใช้ทรัพยากรอย่างประหยดัและอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น การประกาศพื้นท่ีเป็นป่าสงวน วนอุทยาน 
อุทยานแห่งชาติ เขตอนุรักษ์พนัธุ์สัตวป่์า การฟ้ืนฟูแหล่งธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรม การรักษาดิน น ้ า
และอากาศใหป้ลอดสารเคมีและมลภาวะ 
 3.การผลิตเทคโนโลยีก าจัดน ้ าเสีย ตลอดจนการปรับเปล่ียนการใช้ชีวิตไม่สุรุ่ยสุร่าย 
ประหยดัพลงังาน 
 การพฒันาท่ีย ัง่ยนืจะส าเร็จไดจ้ะตอ้งพฒันาคนให้มีจริยธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ป
ยุตฺโต, 2552) ไดส้รุปให้เห็นว่า ปัญหาในการพฒันาท่ีย ัง่ยืนท่ีไม่ประสบความส าเร็จนั้น เกิด จาก
กิเลส 3 อย่าง ท่ีขดัขวางจริยธรรม คือ ตณัหา มานะ และทิฐิ เราจึงตอ้งพฒันาคนและเศรษฐกิจให้  
คู่ขนานไปกบัการพฒันาจริยธรรม ดงันั้น ระบบการพฒันาท่ีย ัง่ยนื จึงขึ้นกบั 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
 1. มนุษย:์ ตอ้งพฒันาคนให้มีคุณภาพ มีสุขภาพดี ขยนั อดทน รับผิดชอบ มีฝีมือ มี  ความรู้
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ พร้อมท่ีจะเป็นก าลงัส าคญัในระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ี  จดัสรรให้
เก้ือหนุน และน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืโดยใหก้ารศึกษาและจดัสรรปัจจยัเก้ือหนุน 
 2. สังคม: จดัระบบสังคม ทั้งดา้นเศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร ตลอดจนกิจการต่างๆ ให้
ผสมกลมกลืนสอดคล้องเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันบนพื้นฐานแห่งความรู้ความเป็นจริง สร้าง 
บรรยากาศแห่งความไม่เบียนเบียน บรรยากาศแห่งความช่วยเหลือเก้ือกูล พิทกัษป์กป้องคนท่ีอยูใ่น 
สถานะต่างๆ ซ่ึงมีโอกาสและมีความสามารถต่างกนั 
 3. ธรรมชาติ: วิถีการพฒันาตอ้งยดึหลกัใหม้นุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติและ ด ารงชีวิต
ใหส้อดคลอ้งและกลมกลืนกบัธรรมชาติ 
 4. เทคโนโลยี: การพฒันาเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีท่ีเก้ือกูล ไม่ท าลายธรรมชาติ น า 
ของเสียมาผลิตเวียนใช้ประโยชน์ใหม่ สังคมไทยตอ้งพฒันาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการพฒันา  
ตนเอง ตอ้งใชเ้ทคโนโลยเีป็นส่วนประดิษฐ์เสกสรรของมนุษยอ์ยา่งไม่ประมาทและเพื่อเก้ือหนุนให้ 
ตนเองมีชีวิตดีงาม สมบูรณ์ มีอิสรภาพและสันติสุข 
 
 แนวคิดและองประกอบการพฒันาท่ีย ัง่ยืนข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิดของส านักงาน 
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2547, น. 2-7) ซ่ึงสรุปวา่ 



26 

 

 

 1. เป็นการพัฒนาท่ีด า เนินไป โดยค านึงถึงขีดจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม และสนองความตอ้งการในปัจจุบนัโดยไม่ส่งผลเสียต่อความตอ้งการในอนาคต 
 2. เป็นการพฒันาท่ีค านึงถึงความเป็น “องค์รวม” คือมองว่าการจะท าส่ิงใดตอ้งค านึงถึง 
ผลกระทบท่ีจะเกิดกบัส่ิงอ่ืนๆ ดงันั้น การพฒันาแนวน้ีจึงยึดหลกัความรอบคอบ และค่อยเป็นค่อย 
ไป 
 3. การพฒันาอย่างย ัง่ยืนไม่ไดร้ะบุว่าตอ้งปฏิเสธ“ระบบเทคโนโลยี” เพียงแต่ตอ้งค านึง ว่า
เทคโนโลยท่ีีน ามาใชน้ั้น เป็นไปในทางสร้างสรรคห์รือท าลาย 
กล่าวโดยสรุป การพฒันาท่ีย ัง่ยนื ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ ดงัน้ี 
 1. เศรษฐกิจ เป็นการพฒันาท่ีตอบสนองความตอ้งการของคนทั้งในยุคปัจจุบนั และ ยุค
ต่อๆ ไป อย่างเท่าเทียมกนัโดยไม่ส่งผลเสียต่อความตอ้งการในอนาคต มีการผลิตท่ีเหมาะสมกับ  
ทรัพยากรและความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยท่ีการผลิตตอ้งไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ รวมถึงเป็นการ 
พฒันาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น และมีการกระจาย 
รายไดใ้หเ้อ้ือประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม โดยเฉพาะคนท่ีมีรายไดต้ ่า 
 2. สังคม เป็นการพฒันาสังคมท่ีย ัง่ยืน พฒันาคนให้มีความรู้ มีสมรรถนะและมีผลิต ภาพ
สูงขึ้ น ส่งเสริมให้เกิดสังคมท่ีมีคุณภาพ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้รวมถึงการจัดระบบสังคม 
ตลอดจนกิจการต่างๆ ให้ผสมกลมกลืนสอดคลอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนับนพื้นฐานแห่งความรู้ 
ความเป็นจริง สร้างบรรยากาศแห่งความไม่เบียนเบียน บรรยากาศแห่งความช่วยเหลือเก้ือกูล พิทกัษ ์
ปกป้องคนท่ีอยูใ่นสถานะต่างๆ ซ่ึงมีโอกาสและมีความสามารถต่างกนั คนในสังคมมีคุณภาพดีกินดี 
อยูดี่เป็นสังคมปลอดภยัสงบสุขและมีวฒันธรรมเอกลกัษณ์ของแต่ละทอ้งถ่ิน 
 3. ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นการพฒันาส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน คือ การพฒันาท่ี ด าเนินไป
โดยค านึงถึงขีดจ ากดัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และสนองความตอ้งการใน ปัจจุบนั
โดยไม่ส่งผลเสียต่อความตอ้งการในอนาคต คงส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติให้เหมือนเดิมท่ีสุด ไม่
ควรให้ธรรมชาติเปล่ียนแปลงไปมากนัก หรือถา้จ าเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลง ตอ้งชดเชยหรือ  
ทดแทนธรรมชาติท่ีเสียไป ต้องอนุรักษ์หรือสงวนทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยดั และอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณท่ีระบบนิเวศ
สามารถฟ้ืนตัว กลับสู่สภาพเดิมได้ การปล่อยมลพิษออกสู่ส่ิงแวดล้อมในระดับท่ีระบบนิเวศ
สามารถดูดซบัและ ท าลายมลพิษนั้นได ้โดยใหส้ามารถผลิตมาทดแทนทรัพยากร ประเภทท่ีใชแ้ลว้
หมดไปได้วิถีการ พัฒนาต้องยึดหลักให้มนุษย์เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติและด ารงชีวิตให้
สอดคลอ้งและกลมกลืนกบั ธรรมชาติ มนุษยต์อ้งไม่ก่อให้เกิดมลภาวะสู่ส่ิงแวดลอ้ม การแก้ไข
ปัญหาส่ิงแวดล้อมจะต้องได้รับ ความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทั้งภาครัฐบาลเอกชน และ
ประชาชน จะตอ้งไดรั้บความสนใจทั้ง ในระดบันโยบาย ระดบัการวางแผน และระดบัปฏิบติั 



27 

 

 

 4. มนุษยเ์ป็นการพฒันามนุษยซ่ึ์งเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดของการพฒันา ตอ้งมีการ  พฒันา
มนุษยท์ั้งดา้นร่างกายและจิตใจใหเ้ขม้แขง็และสมบูรณ์อยูเ่สมอให้มีคุณภาพ มีสุขภาพดี ขยนั อดทน 
รับผิดชอบ มีสติไม่ปล่อยตัวและใจให้ขึ้ นต่อวตัถุและส่ิงบริโภคมากเกินไป มีฝีมือ มีความรู้ 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ พร้อมท่ีจะเป็นก าลงัส าคญัในระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีจดัสรรให้ 
เก้ือหนุน และน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยให้การศึกษาและจัดสรรปัจจยัเก้ือหนุน การสร้าง 
พฤติกรรมเคยชินท่ีดี หากพฤติกรรมเคยชินเก้ือกูลต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมเกิดขึ้น จนกลายเป็น 
วฒันธรรมและวินยัการบงัคบัควบคุมหรือการใชอ้  านาจก็ไม่จ าเป็นตอ้งเกิดขึ้น 
 5. เทคโนโลยเีป็นการพฒันาเทคโนโลย ีโดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีเก้ือกูล ไม่ท าลาย ธรรมชาติ มี

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละวิทยาศาสตร์แบบใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัการอนุรักษ ์ ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งค านึงวา่เทคโนโลยท่ีีน ามาใชน้ั้น เป็นไปในทางสร้างสรรคห์รือ ท าลาย ใช้

เทคโนโลยอียา่งมีสติและเป็นคุณอยา่งแทจ้ริง รู้จกัประมาณ และ มีสัมมาทิฎฐิรู้จกัพฒันา และ

ควบคุมตนเอง ตอ้งพฒันาเทคโนโลยคีวบคู่ไปกบัการพฒันาตนเอง เพื่อเก้ือหนุนให้ตนเองมี ชีวิตดี

งามสมบูรณ์มีอิสรภาพและสันติสุข



 
 

 

บทท่ี 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

วิธีการศึกษาการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์ว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิต ต าบลเขาปู่  อ  าเภอ

ศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง ใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 

Research : PAR) เป็นหลกั เน่ืองจากปฏิบติัการทางสังคม (Social practice) ของชุมชนเกิดขึ้นไดน้ั้น 

วิธีการส าคญัคือ การใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการรวบรวม และเก็บขอ้มูลของตนเองดว้ยตนเอง 

นอกจากน้ี ผูวิ้จยัยงัศึกษาขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) และแหล่งปฐมภูมิ (Primary 

Data) โดยใช้วิธีการศึกษาหลายวิธี ได้แก่ การศึกษาขอ้มูลเชิงเอกสาร (Documentary Study) การ

ประชุมกลุ่มย่อย  (Focus Group) การด า เ นินงาน(Action) และการสัง เกตการด า เ นินงาน 

(Observation) วิธีการศึกษามีขั้นตอนและรายละเอียดดงัน้ี 

    วิธีการเขา้สู่ชุมชนและการเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างทีมวิจยักบัชุมชนพื้นท่ีศึกษาต าบล
เขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง ส าหรับนักวิจยัท่ีเป็นคนนอก (Outsider) ทีมวิจยัได้ขอความ
ร่วมมือจากชุมชนในพื้นท่ี ท่ีมีบทบาทส าคญัในการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคข์องชุมชน เป็นท่ี
ศรัทธาเช่ือถือ และสามารถประสานงานกบัชาวบา้นในชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน ขา้ราชการทอ้งถ่ิน ก านัน ผูใ้หญ่บา้น เครือข่ายคนตน้น ้ าเขาปู่  ผูน้ าชุมชน นายอ าเภอศรี
บรรพต หัวหนา้อุทยานเขาปู่ -เขาย่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา ฯลฯ การเช่ือมความสัมพนัธ์กบัชุมชนใน
รูปแบบน้ี เป็นการบอกกล่าว แสดงตน และใหเ้กียรติชุมชน ในขณะเดียวกนัเป็นการประชาสัมพนัธ์ 
สร้างความเขา้ใจ ลดความสงสัย ส าหรับทีมวิจยัในการลงชุมชนไดมี้การเตรียมความพร้อมในการ
ประชุมวางแผนการด า เนินงานตามแนวคิด PDCA (Plan (วางแผน) , Do (ปฏิบัติ ) , Check 
(ตรวจสอบ) และ Act (การด าเนินการให้เหมาะสม)) โดยแบ่งเป็นหน้าท่ีการจดัระบบ การจดัเก็บ
ขอ้มูล การรวบรวมขอ้มูล การบนัทึกภาพน่ิง การบนัทึกเสียง และจดัท าขอ้มูลเสียง การวิเคราะห์
สังเคราะห์และเรียบเรียงขอ้มูล การเงินการบญัชี เพื่อสนับสนุนให้การรวบรวม และเก็บขอ้มูล
ร่วมกบัชุมชนบรรลุตามวตัถุประสงค ์โดยมีกระบวนการวิจยัดงัน้ี 

1. กระบวนการช้ีแจงวตัถุประสงค์โครงการวิจยั ท าความเขา้ใจ และการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการใหข้อ้มูล 

2. กระบวนการวิจยัเชิงส ารวจ เพื่อร่วมกบัชุมชนในการเก็บขอ้มูลเส้นทางการจดัการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์ว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิต 
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3. การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อก าหนดเส้นทางการจดัการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรคด์ว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิต  

4. กระบวนการการพฒันาศกัยภาพของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ดว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิต  

5. เวทีคืนขอ้มูลชุมชนเพื่อร่วมกนัจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ดว้ยนวตักรรมฝายมี
ชีวิต  

1. กระบวนการช้ีแจงวตัถุประสงค์โครงการวิจยั ท าความเขา้ใจ และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการใหข้อ้มูล ทีมวิจยัลงไปสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อเก็บขอ้มูล ชุมชนต าบลเขาปู่  ผู ้
รอรับและให้ขอ้มูลทีมวิจยั ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ขา้ราชการทอ้งถ่ิน ก านัน ผูใ้หญ่บา้น 
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น เครือข่ายคนตน้น ้ าเขาปู่  ชาวบา้น ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรี
บรรพต จงัหวดัพทัลุง และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจดัประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
อย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีร่วมกนัในวตัถุประสงคข์องการวิจยัในคร้ังน้ี และเก็บ
ขอ้มูลทุนทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ไดแ้ก่ นวตักรรมฝายมีชีวิต วิถีชีวิตความเป็นอยู ่ความเช่ือ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวทางวฒันธรรมสร้างสรรค ์ผลิตภณัฑชุ์มชน ฯลฯ และวางแนว
ทางการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์ว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิต ดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-1 ชุมชนต าบลเขาปู่  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ใหข้อ้มูลทุนทางการท่องเท่ียว และแนวทางการจดัการท่องเท่ียวดว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิต 



43 

 

 

    การพบปะพูดคุย และประชุมกลุ่มย่อยอย่างเป็นทางการ ทางทีมวิจยัไดต้ั้งค  าถามกบัชุมชน
ดงัน้ี นวตักรรมฝายมีชีวิตมีความพร้อมในการจดัการท่องเท่ียวเป็นอยา่งไร เส้นทางการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรคด์ว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิตควรเป็นอยา่งไร ชุมชนมีความพร้อมในการจดัการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ด้วยนวตักรรมฝายมีชีวิตอย่างไร และชุมชนควรพฒันาศกัยภาพการจดัการท่องเท่ียว
อย่างไร ชุมชนให้ค าตอบตรงกันถึงความพร้อมของนวตักรรมฝายมีชีวิตในการจดัการท่องเท่ียว 
ร่วมกันก าหนดเส้นทางการจัดการท่องเท่ียว และชุมชนต้องพฒันาศักยภาพด้านการให้ความรู้
นักท่องเท่ียว และคู่มือในการส่ือสารไปยังนักท่องเท่ี ยวเพื่อให้มีความเข้าใจในคุณค่า และ
ความส าคญัของนวตักรรมฝายมีชีวิตต่อวิถีชีวิตชุมชน และการแกปั้ญหาน ้ าแลง้อย่างย ัง่ยืน พร้อม
กนัน้ีทางทีมวิจยัไดช้ี้แจง้วตัถุประสงค์โครงการ รวมทั้งสร้างความเขา้ใจในประเด็นความร่วมมือ
ภายใตเ้ง่ือนไขว่า ชุมชนตอ้งร่วมกนัหาแนวทางจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์ว้ยนวตักรรมฝายมี
ชีวิต เพื่อน าไปสู่การพฒันาศกัยภาพคน ชุมชน และขบัเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชน โดยชุมชนยินดีและ
พร้อมให้ความร่วมมือกบัทีมวิจยั ก่อนออกจากพื้นท่ีไดแ้ลกเปล่ียนเบอร์โทรศพัทเ์พื่อความสะดวก
ในการติดต่อและขอความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การแสดงเจตจ านงของชุมชนในพื้นท่ี อาจกล่าว
ได้ว่า ทีมวิจยัสามารถสร้างความเขา้ใจ ความไวว้างใจ และความเช่ือมัน่ได้ในระดับหน่ึง ท าให้
สามารถด าเนินการวิจยัในขั้นต่อไปได ้
    วิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือการเกบ็ข้อมูลการจัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  
    วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม ทีมวิจยัและชุมชนต าบลเขาปู่ ไดร่้วมกนัท าความเขา้ใจบทบาท
หน้าท่ีของชุมชนในการมีส่วนร่วมเก็บขอ้มูล มีการก าหนดประเด็นองค์ความรู้ท่ีตอ้งการคน้หา 
ขอบข่ายและประเภทของกิจกรรม รวมทั้งปฏิทินกิจกรรม เน่ืองจาก การท างานเปิดกวา้งให้ทุกฝ่าย
ไดรั้บรู้และแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม มีนยัส าคญัต่อการบรรลุวตัถุประสงคก์ารวิจยัและต่อ
ทีมวิจัย ทั้ งในแง่การได้รับความไวว้างใจ และการให้ความร่วมมือท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของ
กิจกรรมโครงการค่อนขา้งสูง 

2. กระบวนการวิจัยเชิงส ารวจ เพื่อร่วมกับชุมชนในการเก็บข้อมูลเส้นทางการจัดการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ดว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิต ทีมวิจยัและชุมชนลงส ารวจพื้นท่ีในต าบลเขาปู่
เพื่อ ศึกษาศกัยภาพความพร้อมเส้นทางการจดัการท่องเท่ียวท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรคด์ว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิต เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล เตรียมวิจยัเชิงปฏิบติัการต่อไป 
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ภาพท่ี 3-2 ลงส ารวจพื้นท่ีเพื่อเตรียมก าหนดเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
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ภาพท่ี 3-3 ลงส ารวจพื้นท่ีเพื่อเตรียมก าหนดเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
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ภาพท่ี 3-4 ลงส ารวจพื้นท่ีเพื่อเตรียมก าหนดเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
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ภาพท่ี 3-5 ลงส ารวจพื้นท่ีเพื่อเตรียมก าหนดเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
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3. การสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group) เพื่อก าหนดเส้นทางการจดัการท่องเท่ียวฯ ซ่ึง
เป็นรูปแบบกิจกรรมท่ีมีเป้าหมายเพื่อร่วมกบัชุมชนสร้างเส้นทางการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
ระบุกิจกรรมต่างๆ ในแหล่งท่องเท่ียว และแนวทางการพฒันาศกัยภาพชุมชนเพื่อพร้อมในการ
ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-6 ชุมชนต าบลเขาปู่  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ร่วมสร้างเส้นทางการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ระบุกิจกรรมต่างๆ ในแหล่งท่องเท่ียว และ

แนวทางการพฒันาศกัยภาพชุมชนเพื่อพร้อมในการตอ้นรับนกัท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
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4. กระบวนการการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ด้วย

นวัตกรรมฝายมีชีวิต ต าบลเขาปู่ ฝายมีชีวิตเดิมเป็นเพียง นวตักรรมสร้างสรรค์ของชุมชนเพื่อ
แก้ปัญหาน ้ าแล้งอย่างย ัง่ยืน โดยนวตักรรมฝายมีชีวิตได้เข้ามามีบทบาทในการน าวิถีชุมชนกับ
สายน ้ ากลับคืนมา วิถีชีวิตชุมชนเร่ิมกลายเป็นวิถีคนเมืองมากขึ้น จากการพึ่งพิงสายน ้ าในการ
อุปโภคบริโภค กลบักลายเป็นการพึ่งพิงตลาด ชุมชนขาดความมัน่คงทางอาหารโดยไม่รู้ตวั เม่ือ
นวตักรรมฝายมีชีวิตเกิดขึ้ นวิถีชีวิตชุมชนเร่ิมเปล่ียนกลับมาสู่การพึ่ งพิงธรรมชาติ ฝายมีชีวิต
กลายเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศสายน ้ า แหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพร แหล่ง
เรียนรู้สัตวน์ ้ า และเม่ือนวตักรรมฝายมีชีวิตช ารุดตามกาลเวลา ชุมชนไดมี้การร่วมกนัเรียนรู้ปัญหา 
ร่วมกนัเรียนรู้กระบวนการการก่อสร้างประโยชน์ และแนวทางการรักษา เพื่อซ่อมแซมนวตักรรม
ฝายมีชีวิตใหก้ลบัมาแกปั้ญหาน ้าแลง้ไดอี้กคร้ังนึง ดว้ยสถานการณ์ดงักล่าวท าใหชุ้มชนและทีมวิจยั
เกิดความคิดร่วมกันในการน านวตักรรมฝายมีชีวิตมาสู่การจัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ด้วย
นวตักรรมฝายมีชีวิต โดยชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในเร่ืองของกระบวนการก่อสร้าง วสัดุ 
อุปกรณ์การก่อสร้าง ระยะเวลา งบประมาณ ประโยชน์และคุณค่าของนวตักรรมฝายมีชีวิตเพื่อ
น าไปสู่การถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักท่องเท่ียว และผูท่ี้สนใจ ในรูปแบบของคู่มือนวตักรรมฝายมี
ชีวิต ต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-7 ชุมชนร่วมกนัเรียนรู้กระบวนการการก่อสร้าง ประโยชน์  คุณค่า                                          
และแนวทางการรักษานวตักรรมฝายมีชีวิต 



50 

 

 

5. เวทีคืนขอ้มูลชุมชนเพื่อร่วมกนัจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์ว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิต  
คืนข้อมูลชุมชน เป็นกิจกรรมท่ีทีมวิจยัจดัขึ้น เพื่อสรุปขอ้มูลความรู้ท่ีชุมชนมีส่วนร่วมในการเก็บ
รวบรวม ทีมวิจยัไดจ้ดัท าเป็น ไวนิลความรู้ และแผ่นพบัให้ชุมชนตรวจสอบขอ้มูล เพิ่มเติมขอ้มูล 
และให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ ในงานวนัชาวสวนของดีศรีบรรพต ซ่ึงจดัขึ้นท่ีลานหนา้องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีนอกจากน้ี การคืน
ขอ้มูลยงัมีวตัถุประสงคใ์หเ้กิดความร่วมมือช่ืนชมยินดี และช่วยใหชุ้มชนรู้สึกภาคภูมิใจในศกัยภาพ
ของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์ว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิต เพื่อการตัดสินใจร่วมกนั
ในการจัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวตักรรมฝายมีชีวิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ให้
สามารถขบัเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนอยา่งย ัง่ยนืสืบไป  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3-8 กิจกรรมเวทีคืนขอ้มูล ณ งานของชาวสวนของดีศรีบรรพต ต าบลเขาปู่  



 
 

 

บทท่ี 4 

ผลการวจิัย 

การวิจยัเร่ือง “การจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เพื่อเรียนรู้นวตักรรมฝายมีชีวิตจาก ภูมิ

ปัญญาชุมชนต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จังหวดัพัทลุง” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวม

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ขอ้มูลบริบทชุมชนต าบลเขาปู่  ท่ีน าไปสู่การวิจยัเพื่อพฒันาศกัยภาพความ

พร้อมด้านการจัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ให้แก่ชุมชน โดยการจดัท าเส้นทางท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ โปรแกรมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนต าบลเขาปู่  

อนัน าไปสู่แผนการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชนต าบลเขาปู่  

ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพื้นท่ี โดยคณะผูวิ้จยัใชวิ้ธีศึกษาหลายรูปแบบประกอบกนั 

ไดแ้ก่ การวิจยัเอกสาร การวิจยัเชิงส ารวจ และการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยเนน้กระบวนการมีส่วนร่วม 

ไดผ้ลการวิจยัตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 

 4.1 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการประชุมกลุ่มยอ่ย(Focus Group) 

  4.1.1 แหล่งขอ้มูลในการประชุมกลุ่มยอ่ย(Focus Group) 

  4.1.2 ปัจจยัช้ีวดัประเด็นปัญหาจากการประชุมกลุ่มยอ่ย(Focus Group) 

  4.1.3 ผลการวิเคราะห์การประชุมกลุ่มยอ่ย(Focus Group) 

   1. บทวิเคราะห์การประชุมกลุ่มยอ่ย(Focus Group)คร้ังท่ี 1 

   2. บทวิเคราะห์การประชุมกลุ่มยอ่ย(Focus Group)คร้ังท่ี 2 

   3. บทวิเคราะห์การประชุมกลุ่มยอ่ย(Focus Group)คร้ังท่ี 3 

4.1 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 

 ข้อมูล ท่ีได้จากการจัด เวทีประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group)  จ านวน 3 ค ร้ัง 

ประกอบดว้ยผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน ก านนั ผูใ้หญ่บา้น 
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คณะกรรมการฝายมีชีวิต ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการเครือข่ายคนต้นน ้ าเขาปู่  

นายอ าเภอ เจา้หน้าท่ีอุทยานเขาปู่ -เขาย่า ปราชญ์ชุมชน ตวัแทนชุมชน เพื่อพฒันาศกัยภาพความ

พร้อมด้านการจัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ให้แก่ชุมชน โดยการจดัท าเส้นทางท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ ในการการจัดเวทีประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group) ผูท้  าการวิจัยได้แบ่งขั้นตอนการ

ด าเนินการออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

  1. แหล่งขอ้มูลในการประชุมกลุ่มยอ่ย(Focus Group) 

  2. ปัจจยัช้ีวดัประเด็นปัญหาจากการประชุมกลุ่มยอ่ย(Focus Group) 

  3. ผลการวิเคราะห์การประชุมกลุ่มยอ่ย(Focus Group) 

  4.1.1 แหล่งข้อมูลในการประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group) 

ผูท้  าการวิจยัไดล้งประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group)ในพื้นท่ีต าบลเขาปู่  อ.ศรีบรรพต จ.พทัลุง  

ในการประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group) ผูท้  าการวิจยัได้ด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group)

กลุ่มเป้าหมายท่ีมัน่ใจว่าจะสามารถใหข้อ้มูลและระดมความคิดเห็นในเร่ืองการจัดการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์เพ่ือเรียนรู้นวัตกรรมฝายมีชีวิตจาก ภูมิปัญญาชุมชนต าบลเขาปู่ อ าเภอศรีบรรพต 

จังหวัดพัทลุง โดยพิจารณาจากการสังเกต จดจ า  และการแสดงความคิดเห็นท่ีแสดงออกจากการ

ประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group) แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ ผูท้  าการวิจยัไดแ้บ่งกลุ่มประชุมกลุ่ม

ยอ่ย(Focus Group)  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

คร้ังท่ี 1 เวทีการประชุม ณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่  จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 80 คน  

คร้ังท่ี 2 เวทีการประชุม ณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่  จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 59 คน  

คร้ังท่ี 3 เวทีการประชุม ณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่  จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 33 คน  

 ผลจากการประชุมกลุ่มยอ่ย(Focus Group) ผูบ้ริหารและพนกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบล

เขาปู่  ก  านนั ผูใ้หญ่บา้น เครือข่ายคนตน้น ้ า และประชาชนในพื้นท่ีต าบลเขาปู่  รวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง ซ่ึง

แหล่งขอ้มูลเหล่าน้ีจะใชใ้นการอภิปรายผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในล าดบัต่อไป 
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4.1.2 ปัจจัยชี้วัดประเด็นปัญหาจากการประชุมกลุ่มยอ่ย(Focus Group)  

    ในการด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group) ผูท้  าการวิจยัได้

ก าหนดแบบการประชุมกลุ่มยอ่ย(Focus Group) ออกเป็น  4 เวที หลกั คือ  

1) เวทีการประชุมขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ จ านวนผู้เข้าร่วม 33 คน 
โดยขอ้ค าถามจะเป็นการถามเพื่อให้ทราบถึง การจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคเ์พื่อเรียนรู้

นวตักรรมฝายมีชีวิตจาก       ภูมิปัญญาชุมชนต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง โดยแบ่ง

ประเด็นในการประชุมกลุ่มยอ่ย(Focus Group) ดงัน้ี 

1.1 ช้ีแจง และท าความเขา้ใจกบัชุมชนในประเด็นขอ้มูลการวิจยัในปีท่ีผ่านมา เช่ือมโยง
มาถึงงานวิจยัในประเด็นน้ีอยา่งไร 

1.2 เส้นทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์ว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิต 
1.3 แนวทางการส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเท่ียวเชิงสร้ างสรรค์ด้วย

นวตักรรมฝายมีชีวิต 
4.1.3 ผลวิเคราะห์การประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group) เวทีการประชุมขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลเขาปู่  เพื่อท าช้ีแจงและท าความเข้าใจโครงการวิจัยท่ีผ่านมาเพื่อมาเช่ือมโยงกับ

โครงการวิจยัการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวตักรรมฝายมีชีวิต และวางแผนก าหนด

ทิศทางร่วมกนัในการด าเนินงาน จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 80 คน ไดแ้ก่ 

1. คร้ังท่ี 1 เวทีการประชุมขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ จ านวนผู้เข้าร่วม 80 คน 

ได้แก่ 

 1.นายภิบตัร สิงห์ผุด  ปลดัอาวุโส อ าเภอศรีบรรพต   

 2.น.ส.ปรียาภรณ์ คงผอม  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่     

 3.น.ส.สุวรรณา สงนุย้  พฒันาการอ าเภอศรีบรรพต   

 4.นางกิรยาลกัษณ์  สาณรงค ์ ผูอ้  านวยการสถาบนัการศึกษานอกโรงเรียนฯ  

 5.นายสนัน่ ชูแกว้  เจา้พนกังานท่ีอ าเภอศรีบรรพต    
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 6.นางสุดใจ เคลิ้มแสง  เกษตรอ าเภอศรีบรรพต     

 7.น.ส.พรวิไล ชูจินดา  หวัหนา้ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่   

 8.นางสุกญัญา ศิริชุม  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัใส่ประดู่    

 9.นายเรวตัร เยาวเ์หมือน  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่                    

10.นายกิตติ มานนัตพงศ ์  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขายา่  

 11.นายนิวฒัน์ รัตนพงศ ์  ผูช่้วยสัตวแพทย ์    

 12.นายสุวิทย ์ยิง่ด านุ่น  ผูช่้วยก านนัต าบลเขาปู่   

 13.นายสมควร วสิขรรฤทธ์ิ ปศุสัตวอ์  าเภอศรีบรรพต     

 14.ส.อ.สุพฒัน์ บวัด า  ผูช่้วยปลดัอ าเภอศรีบรรพต    

 15.น.ส.สุวรรณา เกศอินทร์ หวัหนา้ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีอ าเภอศรีบรรพต  

 16.นายสุชาติ ฉิมการณ์  ผูอ้  านวยการสรรพากรอ าเภอศรีบรรพต   

 17.นายวิมาญ มาแดง  ปลดัอ าเภอศรีบรรพต    

 18.พ.ต.ท.ฉตัติชยั ขาวข า  ส านกังานต ารวจภูธรอ าเภอศรีบรรพต 

19.นายปฏิเวช บวัศรีแกว้  นายช่างโยธาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่   

 20.นายอุดม พิจิตร  เจา้พนกังานสัตวบาล    

 21.นายอภิชาติ เทพกล ่า  ขา้ราชการบ านาญ    

 22.นายไกรสร แกว้ศรีขาว ประธานชมรมจกัรยานเขาปู่     

 23.น.ส.โสรยา ไชยบ ารุง  ประชาชน     
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 24.อาจารยก์มณ กสินิภา  อาจารย ์      

 25.อาจารยสุ์นิตตา สนิชูวา อาจารย ์     

 26.อาจารยณ์ภา ไชยพงศ ์  อาจารย ์     

 27. นายประเสริฐ ค าเพง็  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 8 บา้นป่าตอ   

28.นายอาคม คงรอด  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่  หมู่ท่ี 8  

29.นางพรเพญ็ แยม้ทิม  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 6 ต าบลเขาปู่    

30.นางสารภี แดงขนุทอง  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 9 ต าบลเขาปู่    

31.นายอภิชาติ เกลาฉีด  ก านนัต าบลเขาปู่    

32.นายกรภพ แกรมรัตน์  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่   

33.นายช านิ ยอดแกว้เรือง  ประธานเครือข่ายคนตน้น ้าเขาปู่    

34.สมหญิง วิสูตรธนภทัร  ผูช่้วยปกครอง หมู่ท่ี 11   

35.นายสุรศกัด์ิ วนาสุวรรณวณิช ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 10  

36.นายสมชาย ขนุพลช่วย ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่   

37.นายประกอบ แกว้ค า  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 3  

38.โกศล รามเอียด  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 9  

39.นายเด่น เทพกล ่า  ท่ีปรึกษานายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพทัลุง  

40.นายสุรพงศ ์เกลาฉีด  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 3  

41.นายธนินทร คงอนนัดา ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 6   
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42.นายจรูญ ทองทบัทอง  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 2  

43.นายบุญราย ลกัษรทอง สารวตัรก านนั   

44.นายประเสริฐ บุญแกว้คง ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 8  

45.นายโสภณ บวัทองเรือง ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 5  

46.นายชูศกัด์ิ มณีรัตน์  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 1  

47.นายปรีชา ช่วยเมือง  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 6  

48.นายกิตตภพ เสนานุย  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 1  

49.นายฉลาด รักทอง  ชาวบา้น  หมู่ท่ี 5  

50.นายวิชิต ราชแกว้  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 2  

51.นายประสิทธ์ิ ดว้งสง  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 2  

52.นายสาณุญ พุ่มเอียด  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 4  

53.นายสมนึก เพง็นุ่น  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 10   

54.นายชโนทร์ หมุนหมาน ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 11   

55.นายจรูญ แกว้ศรีขาว  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่  หมู่ท่ี 11 

56.นายฉลอง คงใหญ่  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่  

57.นางใจ หนูจุย้   ประธานกลุ่มสมุนไพร    

 58.นางโสภา เกษม   กลุ่มวิจยัชุมชนโหม๋เหนือ   

 59.นายสุชาติ มณีรัตน์  ผูน้ าชุมชน     
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 60.นายประสบ รามดว้ง  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 8     

 61.นายสมใจ ทิพชแกว้  เลขานายก อบต.     

 62.นายสมปอง ทองหนูนุย้ ว.ส.ช.ปลูกผกัปลอดสารพิษ  

 63.น.ส.ปรียาภรณ์ คงผอม ปลดั อบต.     

 64.น.ส.ณชัวดี ตุ๋นดว้ง  นกัพฒันาชุมชน     

 65.นางญาณิศา คงใหม่  กลุ่มหมากพร้าว     

 66.นางวรรณดี บุญแกว้ปอม อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น   

 67.นายฉลอง คงใหม่  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่     

 68.นางวรรณา หนูสังข ์  กลุ่มสมุนไพร หมู่ท่ี 8    

 69.นางสุริยา พรมแกว้  กลุ่มสมุนไพร หมู่ท่ี 8    

 70.นางนงลกัษณ์ คงรอด  กลุ่มสมุนไพร หมู่ท่ี 8    

 71.นางพุทธิญดา ทองมีเอียด กลุ่มสมุนไพร หมู่ท่ี 8   

 72.นางสมบูรณ์ หนูจุย้  กลุ่มสมุนไพร หมู่ท่ี 8   

 73.น.ส.พรพิมล คงมี  กลุ่มสมุนไพร หมู่ท่ี 8    

 74.นางยวนใจ ชูอินทร์  กลุ่มสมุนไพร หมู่ท่ี 8    

 75.นางขวญัใจ แดงศรี  กลุ่มขนมใส่ประดู่ หมู่ท่ี 2    

 76.นางปรีดา ทองหนูนุย้   กลุ่มขนมใส่ประดู่ หมู่ท่ี 2   

 77.นางขวญัจิต หมุนหวาน กลุ่มขนมใส่ประดู่ หมู่ท่ี 2    

 78.นายชาญณวงศ ์แดงศรี  กลุ่มขนมใส่ประดู่ หมู่ท่ี 2   
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79.นายเจิม แกว้คง    ชาวบา้น หมู่ท่ี 8 

80.นายสมปราศ ขิมเลก็  ชาวบา้น หมู่ท่ี 4 

สรุปผลการประชุมคร้ังท่ี 1 

1. วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 ศึกษา เรียนรู้ และพฒันาเส้นทางจดัการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรคเ์พื่อเรียนรู้นวตักรรมฝายมีชีวิต ต าบลเขาปู่   

กิจกรรมท่ี 1 คณะผูว้ิจยัและชุมชน ร่วมกบัคณะกรรมการฝายมีชีวิตต าบลเขาปู่   ผูบ้ริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน ก านัน ผู ้ใหญ่บ้าน 

คณะกรรมการเครือข่ายคนตน้น ้าเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต เจา้หนา้ท่ีอุทยานเขาปู่ -เขายา่ ปราชญชุ์มชน 

ผูน้ าชุมชน ประชาชน ฯลฯ จดัประชุมกลุ่มย่อย เพื่อทบทวนผลการวิจยั 2 ปีท่ีผ่านมา ในการแกไ้ข

ปัญหาน ้ าแลง้ดว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิต โดยร่วมกนัวิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลนวตักรรมฝายมี

ชีวิตต าบลเขาปู่ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร กระบวนการก่อสร้าง และประโยชน์ของฝายมีชีวิตต่อวิถี

ชีวิตชุมชนต าบลเขาปู่  เพื่อสามารถน าไปจัดท าคู่ มือนวัตกรรมฝายมีชีวิต เพื่อให้ความรู้แก่

นกัท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจมาเรียนรู้การจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์ว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิต 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1-1-4 การจดัประชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อร่วมกนัวิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลนวตักรรมฝายมีชีวิต 

ความเป็นมาของนวตักรรมฝายมีชีวิต ต่อการแกปั้ญหาน าแลง้ของชุมชนต าบลเขาปู่  อ  าเภอ

ศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง เกิดขึ้นมาจาก ต าบลเขาปู่ เป็นพื้นท่ีเชิงเขาตน้น ้าคลองท่าแนะ มีล าคลอง
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นอ้ยใหญ่ 30 กวา่สายไหลจากเทือกเขาบรรทดัลงสู่คลองท่าแนะ มีป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์ เป็นพื้นท่ีน ้า

หลากในช่วงฤดูฝน และแห้งแลง้ในช่วงฤดูร้อน เพราะขาดแหล่งกกัเก็บน ้า ประชากรส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกยาพารา ปลูกผกั ปลกูผลไม ้เล้ียงสัตว ์ รับจา้ง ฯลฯ ชุมชนจึง

พยายามหาวิธีการกกัเก็บน ้าไวใ้ชใ้นช่วงฤดูแลง้ และคืนสมดุลธรรมชาติให้แก่สายน ้า "ฝายมี

ชีวิต" อีกหน่ึงนวตักรรมใหม่ของชุมชน ฝายมีชีวิตเป็นกุญแจสู่การฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ขึ้นมา

ใหม่  ฝายมีชีวิตค าตอบทางวิชาการของชุมชน ผา่นเวทีประชาเขา้ใจ กระบวนการน้ีเร่ิมตน้จากความ

ตอ้งการแกไ้ขปัญหาน ้าของชุมชนเอง จากนั้นวางแผน เตรียมก าลงัคน เตรียมอุปกรณ์ หาสถานท่ี

เหมาะสม และหาทุนสนบัสนุนจากในชุมชน ทั้งทุนทางวสัดุ และงบประมาณ รวมทั้งขอทุนและ

ก าลงัสนบัสนุนเพิ่มเติมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การสร้างฝายมีชีวิตเป็นการประยกุต์

ขอ้ดี - ขอ้เสียของฝายแมว้ ฝายชะลอน ้า ท านบ มารวมกนัเพื่อแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม น ้าแลง้ ใน

หนา้แลง้ฝายมีชีวิตยงัมีส่วนช่วยเก็บน ้าไวก้บัดิน น ้าท่ีถูกเก็บไวจ้ะคายความช้ืน ซึม และแผก่ระจาย

ออกไปตามธรรมชาติ พืชผลทางการเกษตรท่ีอยูใ่นบริเวณ 5 กิโลเมตรจากฝายเพิ่มผลผลิต และความ

สมบูรณ์อยา่งเห็นไดช้ดัเจน เกิดระบบนิเวศน์สายน ้าท่ีสมบูรณ์หล่อเล้ียงวิถีชีวิตชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

"ฝายมีชีวิต"  เป็นนวตักรรมใหม่ของชุมชน เป็นกุญแจสู่การฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ขึ้ นมา

ใหม่  ฝายมีชีวิต คือค าตอบทางวิชาการของชุมชน ผ่านเวทีประชาเขา้ใจ ท่ีเปิดให้ทุกคนในชุมชน

ร่วมสร้างความเขา้ใจ เรียนรู้ เร่ืองดิน น ้า ป่า ตดัสินใจบนพื้นฐานความถูกตอ้ง กระบวนการน้ีเร่ิมตน้

จากความตอ้งการแกไ้ขปัญหาน ้ าของชุมชนเอง จากนั้นวางแผน เม่ือประชาลงมือแลว้ ขาดเหลือ

อะไร เม่ือนั้นรัฐถึงจะเขา้มาช่วยทีหลงั การสร้างฝายมีชีวิต เป็นการยกระดบัการบริหารจดัการน ้ า

เพื่อแกปั้ญหาภยัแลง้ซ ้าซาก และชะลอน ้ามิใหก้ระแสน ้าไหลหลาก ลดความรุนแรงของการกดัเซาะ 

ช่วยพยงุเศษซากพืช ซากสัตว ์ไม่ใหถู้กพดัพาลงสู่แหล่งน ้าตอนล่างหมด ช่วยใหคุ้ณภาพน ้าตอนล่าง

ดีขึ้น ขณะท่ีซากสัตวต่์าง ๆ ท่ีถูกพยุงไว ้ก็จะเป็นอาหารให้กบัสัตวน์ ้ า หัวใจหลกัของการท าฝายมี

ชีวิต นอกจากเป็นโครงสร้างสีเขียว 100% ไม่ใช้ส่ิงแปลกปลอมธรรมชาติ เช่น เหล็ก หรือปูน 

แลว้  โครงสร้างฝายมีชีวิต ยงัแตกต่างจากฝายอ่ืน ๆ หรือเขื่อนๆ โดยฝายโดยทัว่ไปท าโครงสร้าง

ส่ีเหล่ียม พอน ้ ามาก็มาตีและทรายก็กองอยู่หนา้ฝาย ยิ่งนาน ๆ เขา้ก็จะต้ืนเขิน  ขณะท่ีปลาว่ายน ้ ามา 
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ชนเขื่อน ชนฝายท่ีมีโครงสร้างแขง็ น่ีคือการท าลายระบบนิเวศน์ ส่วนประกอบส าคญัของฝายมีชีวิต 

คือ   

-  บันไดนิเวศน์ อยู่ดา้นหนา้และดา้นหลงัฝาย แกปั้ญหาการต้ืนเขินท่ีหนา้ฝายได ้ตลอดจน

สัตวน์ ้าทุกชนิดสามารถผา่นตวัฝายได ้ 

- ตัวฝายกั้นน ้า ใช้วสัดุธรรมชาติ คือ ทราย ขุยมะพร้าว มูลสัตว ์ผสมเขา้กนัและบรรจุใส่

กระสอบวางเรียงซอ้นกนัเพื่อให้เป็นก าแพงกั้นชะลอน ้า  

- ล าไผ่ ตวัโครงปักฝังลงไปในล าคลองเสมือนเสาเขม็เป็นแนวผูกดว้ยเชือกยึดโยงกระสอบ

ท่ีกั้นน ้าไวแ้ขง็แรง 

- หูช้าง เป็นแนวก าแพงยาวยืน่ไปตามริมตล่ิงทั้งเหนือฝาย ตลอดจนใตฝ้าย และใชก้ระสอบ

ทรายผสมเช่นเดียวกนั ซ่ึงจะเป็นอาหารใหก้บัตน้ไมท่ี้น ามาปลูกกบัหูชา้งไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น ตน้ไทร 

มะเด่ือ ไมไ้ผ ่จิกน ้า 

- ต้นไทร มีระบบรากยาวได้ถึง 500 เมตรถา้ไม่มีน ้ าให้กิน แต่จะหยุดทนัทีท่ีเจอน ้ า และ

ก่อนจะไปถึงน ้ า รากไทรก็จะท าหนา้ท่ียดึหนา้ดิน ยึดตล่ิงเอาไวไ้ม่ให้ทรุดตวัไดง้่ายๆ  การน าไมไ้ผ่

มาปักเป็นเสา จะอยูไ่ดป้ระมาณ 20 ปี แต่เม่ือมีการน าหลกัคิดรากไทรสร้างสายน ้า ปลูกบริเวณหูชา้ง

เพื่อให้รากไทรคลุมฝายมีชีวิตนั้น รากไทรจะเจริญเติบโตเป็นตวัฝายท่ีมีชีวิตต่อไป มีอายุนานเป็น

ร้อย ๆปี และยงัเป็นท่ีอยูข่องปลาและส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ฝายมีชีวิตเป็นการประยกุตข์อ้ดี-ขอ้เสียของฝาย

แมว้ ฝายชะลอน ้า ท านบ มารวมกนัแกไ้ขปัญหาน ้าแลง้ โดยไม่ใช่เงินมากมายมหาศาล ฝายมีชีวิตยงั

มีส่วนช่วยเก็บน ้ าไวก้บัดิน น ้ าท่ีถูกเก็บไวจ้ะคายความช้ืน ซึม และแผ่กระจายออกไปตามธรรมชาติ 

สู่ล าคลอง ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวข้างตน้น ามาซ่ึงแนวทางให้กบัทีมวิจยัในการท าโครงการวิจยัต่อเน่ือง

เชิงปฏิบติัการในปีท่ี 2 ต่อไป เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้ าแลง้ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยการมี

ส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อก่อให้เกิดการบริหารจดัการสายน ้ าคลองย่อยเช่ือมต่อไปถึงคลองท่า

แนะอยา่งย ัง่ยนื 
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กระบวนการในการสร้างนวัตกรรมฝายมีชีวิต 

1. ขั้นตอน การท าประชาเขา้ใจ (เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุด) 
ท าความเขา้ใจกบัชุมชนถึงคุณค่า และประโยชน์ของฝายมีชีวิต เพื่อใหชุ้มชนตระหนกัในคุณค่า

ร่วมกนัฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ของสายน ้ าให้กลบัคืนมา พร้อมเขา้มามีบทบาทส าคญัในการมีส่วนร่วม

ในการสร้างนวตักรรมฝายมีชีวิต  

2. ขั้นตอนการวางแผน  
ประชุมคณะกรรมการ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในชุมชน เพื่อเขียนแบบแปลนโครงสร้าง ส ารวจเพื่อ

ก าหนดจุดก่อสร้าง ก าหนดระดับความสูง พร้อมทั้งมอบหมายหน้าท่ี รวบรวมก าลงัคน ก าหนด

งบประมาณ และจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 

3. ขั้นตอนการเตรียมวสัดุส าคญัในการสร้างฝายมีชีวิต 
วสัดุท่ีใชใ้นการสร้างฝายมีชีวิตไดแ้ก่  

1) ไมไ้ผ่ชนิดท่ีมีอยู่ในชุมชนและเม่ือปักลงในดินสามารถเติบโตได้ ไมไ้ผ่ท่ีมีในชุมชน 

ไดแ้ก่ ไมไ้ผ่ก าหยาน ไมไ้ผ่ศรีสุก ไมไ้ผ่ลืมแลง้ ซ่ึงการตดัไผ่ และการขนยา้ยนั้นตอ้งอาศยัความ

ช านาญพอสมควร  

2) เชือกไนล่อนขนาด 6 มิลลิเมตร มีความเหนียวและคงทน  

3) คอ้นไมต้อกไผล่งดิน  

4) เล่ือยขนาดเลก็ กลาง ใหญ่ หรือเล่ือยไฟฟ้า  

5) ขวาน หรือ มีดพร้า  

6) กระสอบท่ีน ้าสามารถไหลผา่นไดส้ะดวก  

7) ทรายละเอียด  

8) กลา้ตน้ไทร 

4. ขั้นตอนการท าฝายมีชีวิต 
4.1 ขั้นตอนการก่อสร้างฐานฝายมีชีวิต 
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เม่ือก าหนดจุดสร้างฝาย ขนาดความสูงจดัเตรียมไมไ้ผ่หลากหลายขนาด ตอกเสาไผ่ลงใน

ดินเพื่อยึดโยงโครงสร้างเสมือนเสาเข็มเป็นแนวและผูกดว้ยเชือกยึดโยงให้แขง็แรง ซ่ึงตอ้งใชก้ าลงั

ผูช้ายเป็นหลกั  

4.2 ขั้นตอนการมดัเชือก 
  วิธีการมดัเชือกไนล่อนนั้นใช้เทคนิคท่ีแตกต่างกนัในแต่ละชุมชน โดยมดัเป็นเง่ือนตาย 

และขนัชะน็อตรึงกับไมไ้ผ่ให้แน่น ซ่ึงในการมดัเชือกนั้นตอ้งใช้ก าลงัผูช้าย ท่ีมีความเช่ียวชาญ 

เพราะอาจไดรั้บบาดเจ็บ 

  4.3 ขั้นตอนการขึ้นโครงสร้างฝายมีชีวิต 

  มีบนัไดนิเวศน์ดา้นหน้า ซ่ึงขั้นบนัไดขึ้นอยู่กบัระดบัความสูงของริมตล่ิง บนัไดดา้นหน้า

ช่วยท าให้ปลาสามารถว่ายทวนน ้ าขึ้นมาวางไข่ได้ และขั้นบนัไดด้านหลงัช่วยให้กรวด หิน ดิน 

ทรายไหลขา้มไปได้สะดวก ไม่กักไวด้้านหลงัฝาย มีหูช้างด้านขา้งเพื่อยึดโยงตวัฝายให้มีความ

แขง็แรง ตรึงไวก้บัริมตลึง เพื่อตา้นแรงน ้าในยามท่ีน ้าหลาก  

 

  4.4 ขั้นตอนการบรรจุทรายลงกระสอบ   

 เม่ือโครงสร้างฝายเสร็จ ชุมชนประชาสัมพนัธ์ให้ผูมี้จิตอาสาในชุมชน และพื้นท่ีใกลเ้คียง มา

ช่วยบรรจุทรายลงกระสอบ ปริมาณทรายท่ีบรรจุขนาด 1 ใน 3 ของกระสอบ ปริมาณกระสอบท่ีใช้

ค  านวณจากขนาดของฝายมีชีวิต จ านวน 10,000 – 80,000 ใบ ซ่ึงขั้นตอนการบรรจุทรายลงกระสอบ

ใชก้ าลงัคนจ านวนมาก และเทคนิคการมดัใหแ้น่น 

4.5 ขั้นตอนการบรรจุกระสอบทรายลงโครงสร้างฝายมีชีวิต 
 ใช้ก าลังคนจ านวนมากล าเลียงกระสอบทรายลงในฝายมีชีวิตแต่ละช่องให้แน่นอย่างเป็น

ระเบียบ เพื่อความแขง็แรงของโครงสร้างฝายมีชีวิตในการชะลอน ้า และกกัเก็บน ้า 

ประโยชน์ของฝายชีวิตมีหลายประการด้วยกนั  

1) ฝายมีชีวิตจะชะลอ และกกัเก็บน ้า  

2) ในช่วงหนา้แลง้ จะช่วยระบายน ้าออกมาให ้ชาวบา้นไดใ้ชต้ลอดช่วงหนา้แลง้  



55 

 

 

3) ฝายมีชีวิตกักน ้ าท าให้น ้ ามีเวลาซึมลงสู่ใตดิ้น สร้างความชุมช้ืนในดิน แผ่ขยายไปทัว่

บริเวณในระยะ 5 กิโลเมตร  

4) ฝายมีชีวิตไม่ตดัวงจรทางระบบนิเวศทั้งสัตว์ พืช น ้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งตะกอนทราย

สามารถไหลขา้มผ่านไปไดท้างบนัไดหนา้หลงัของฝายมีชีวิตเพื่อไปหล่อเล้ียงชายหาด รวมตลอด

จนถึงสัตวน์ ้าทุกชนิด โดยเฉพาะปลาสามารถขึ้นลงวางไข่ไดต้ามธรรมชาติ  

5) ฝายมีชีวิตสามารถสร้างวงัน ้ าตามธรรมชาติท่ีหายไปจากการขุดลอก ท าให้วิถีชีวิตริม

คลองกลบัคืนมา เช่น ปลา นก ตน้ไม ้ 

6) ฝายมีชีวิตสร้างความสมานฉนัทใ์หเ้กิดขึ้นในชุมชนอยา่งย ัง่ยนื  

7) เม่ือดิน น ้า ป่าสมบูรณ์ ฝายมีชีวิตสร้างเศรษฐกิจชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

  ดังนั้นฝายมีชีวิต ไม่เพียงเป็นการจัดการน ้ าเท่านั้น แต่ยงัเป็นการจดัการความรู้และภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินให้กลบัคืนมา เป็นการจดัการนิเวศทั้งระบบให้อยู่คู่กับสังคม สร้างการเมืองภาค

พลเมือง โดยอาศยัเร่ืองท่ีเป็นชีวิตของตนเองเป็นตวัน า และทั้งหมดน้ีน าไปสู่การจดัการทางสังคมท่ี

น าวิถีแห่งการเอ้ืออาทรกลบัคืนมาสู่ชุมชน   

กิจกรรมท่ี 2 หลงัจากการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทบทวนความเป็นมาอย่างไร กระบวนการ

ก่อสร้าง และประโยชน์ของฝายมีชีวิตต่อวิถีชีวิตชุมชนต าบลเขาปู่  คณะผูวิ้จยัและชุมชน ร่วมกบั

คณะกรรมการฝายมีชีวิตต าบลเขาปู่   ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พนกังานองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ก านนั ผูใ้หญ่บา้น คณะกรรมการเครือข่ายคนตน้น ้ าเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต เจา้หนา้ท่ี

อุทยานเขาปู่ -เขาย่า ปราชญชุ์มชน ผูน้ าชุมชน ประชาชน ฯลฯ ไดล้งส ารวจความพร้อมนวตักรรม

ฝายมีชีวิตท่ีจะพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์คือฝายมีชีวิตคลองหว้ยกลาย หมู่ 1 และ หมู่ 

8 ขนาด 5 X 7 เมตร ซ่ึงใชเ้วลาก่อสร้างนาน 8 เดือน ใชก้ระสอบทราย 80,000 ใบ เป็นนวตักรรมฝาย

มีชีวิตท่ีตั้งอยู่ ณ ศูนยเ์รียนรู้เครือข่ายคนตน้น ้ าเขาปู่  งบประมาณการก่อสร้างไดรั้บการสนับสนุน

จากชุมชน องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ธนาคารกสิกรไทย มหาวิทยาลยัทกัษิณ และหน่วยงาน
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ภาครัฐภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นนวตักรรมฝายมีชีวิตท่ีอาศยัความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายให้

เกิดขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-2-4 นวตักรรมฝายมีชีวิต และกระบวนการก่อสร้างฝาย ณ หมู่ 1 และ หมู่ 7 

2. คร้ังท่ี 2 เวทีระดมความคิดเห็นชุมชนเพ่ือวางแผน จัดท าเส้นทางการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมฝายมีชีวิต และแนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรมฝายมีชีวิต จ านวนผู้เข้าร่วม 59 คน  

1.นายภิบตัร สิงห์ผุด  ปลดัอาวุโส อ าเภอศรีบรรพต   

2.น.ส.ปรียาภรณ์ คงผอม  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่  

3.น.ส.สุวรรณา สงนุย้  พฒันาการอ าเภอศรีบรรพต   

4.นางกิรยาลกัษณ์  สาณรงค ์ ผูอ้  านวยการสถาบนัการศึกษานอกโรงเรียนฯ 

5.นายสนัน่ ชูแกว้  เจา้พนกังานท่ีอ าเภอศรีบรรพต    

6.นางสุดใจ เคลิ้มแสง  เกษตรอ าเภอศรีบรรพต     
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7.น.ส.พรวิไล ชูจินดา           หวัหนา้ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่  

8.นางสุกญัญา ศิริชุม  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัใส่ประดู่    

9.นายเรวตัร เยาวเ์หมือน  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่               

10.นายกิตติ มานนัตพงศ ์  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขายา่  

11.นายนิวฒัน์ รัตนพงศ ์  ผูช่้วยสัตวแพทย ์    

12.นายสุวิทย ์ยิง่ด านุ่น  ผูช่้วยก านนัต าบลเขาปู่   

13.นายสมควร วสิขรรฤทธ์ิ ปศุสัตวอ์  าเภอศรีบรรพต     

14.ส.อ.สุพฒัน์ บวัด า  ผูช่้วยปลดัอ าเภอศรีบรรพต    

15.น.ส.สุวรรณา เกศอินทร์       หวัหนา้ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีอ าเภอศรีบรรพต  

16.นายสุชาติ ฉิมการณ์  ผูอ้  านวยการสรรพากรอ าเภอศรีบรรพต   

17.นายวิมาญ มาแดง  ปลดัอ าเภอศรีบรรพต    

18.พ.ต.ท.ฉตัติชยั ขาวข า  ส านกังานต ารวจภูธรอ าเภอศรีบรรพต 

19.นายปฏิเวช บวัศรีแกว้  นายช่างโยธาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่  

20.นายอุดม พิจิตร  เจา้พนกังานสัตวบาล    

21.นายอภิชาติ เทพกล ่า  ขา้ราชการบ านาญ    

22.นายไกรสร แกว้ศรีขาว ประธานชมรมจกัรยานเขาปู่     

23.น.ส.โสรยา ไชยบ ารุง  ประชาชน     

24.อาจารยก์มณ กสินิภา  อาจารย ์      
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25.อาจารยสุ์นิตตา สนิชูวา อาจารย ์     

26.อาจารยณ์ภา ไชยพงศ ์  อาจารย ์     

27.นายศกัด์ิประพนัธ์ จนัแดง ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น    

28.นายสมคิด ช่วยเรือน  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น   

29.โกศล รามเอียด  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น   

30.นายชิรวงษ ์คงกร  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น   

31.นายเฉลิม ชุมแกว้  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 

32.นายสมนึก เพง็นุ่น  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 

33.นายประสบ รามดว้ง   ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 

34.น.ส.ณฐัพร เม่าน ้าพราย ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 

35.นาย กิตติภพ เสนสุข  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  ม.1    

36.นายประจวบ เรืองศรี  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  ม.4    

37.นายเอกธวชั ด าจวนลม ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.4    

38.นายบรรจง พรมแกว้  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.8    

39.นายวิเวก อินทร์บุญแกว้ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.3    

40.นายมณูญ พุ่มเอียด  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.4    

41.นายประดิษฐ์ เกลาฉีด  สารวตัรก านนั     

42.นายบุญรวย ลกัษณะทอง สารวตัรก านนั     



59 

 

 

43.นายประสพ คงเรือง  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.9    

44.นายจ าเริญ ทองมีเหลือ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.6    

45.นายประเสริฐ ล าเผง้  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.8   

46.นายสุรศกัด์ิ วนาสุวรรณกิจ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.10    

47.นายอาคม เตม็ทอง   ผูใ้หญ่บา้น ม.2     

48.นายโสภณ บวัทองเรือง ผูใ้หญ่บา้น ม.5     

49.นายนิทศัน์ ผลเอียด  ชาวบา้น ม.1 ต าบลเขาปู่      

50.นางพรทิพย ์ดว้งมา  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  ม.7 ต าบลเขาปู่   

51.น.ส.โสภิดา วรรณะ  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น .ม.5 ต าบลเขาปู่  

52.นางจรรยา ทองบุญนุย้  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  ม.11 ต าบลเขาปู่  

53.นายปฏิพกัด์ิ ไหมศรีขาว ผูใ้หญ่บา้น  ม.6 ต าบลเขาปู่    

54.นางจุทารัตน์ คงจนัทร์  แพทยป์ระจ าต าบลเขาปู่     

55.น.ส.มาลี คงแกว้หน  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  ม.9 ต าบลเขาปู่  

56.น.ส.ปรียาภรณ์ คงผอม ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่   

57.นายประเสริฐ บุญแกว้คง ผูใ้หญ่บา้น  ม.8 ต าบลเขาปู่  

58.นายฉลอง คงใหญ่  นายก อบต.เขาปู่  

59.นายช านิ ยอดแกว้เรือง  ประธานเครือข่ายคนตน้น ้าเขาปู่   
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สรุปประเด็นจากการประชุมกลุ่มย่อยคร้ังท่ี 2 (Focus Group) วางแผน จัดท าเส้นทางการ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมฝายมีชีวิต 

ผลการศึกษาเส้นทางและรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ทางบกของนวตักรรม
ฝายมีชีวิต ต าบลเขาปู่ อยา่งมีส่วนร่วม 

  การศึกษาเส้นทางการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคท์างบก ผูว้ิจยัไดก้ าหนดจุดศึกษาโดย
ใช้ข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจแบบมีส่วนร่วม และการระดมสมอง โดยมีคณะผูว้ิจัยและชุมชน 
ร่วมกบัคณะกรรมการฝายมีชีวิตต าบลเขาปู่   ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พนกังานองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ก านัน ผูใ้หญ่บา้น คณะกรรมการเครือข่ายคนตน้น ้ าเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต 
เจา้หนา้ท่ีอุทยานเขาปู่ -เขายา่ ปราชญชุ์มชน ผูน้ าชุมชน ประชาชน ฯลฯ น าขอ้มูลท่ีไดม้าก าหนดจุด
ศึกษาในเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ทางบก พบว่าเส้นทาง ตั้งแต่จุดเช่ือมต่อต าบลเขาย่า
เม่ือเข้าสู่ต าบลเขาปู่  ถึง นวตักรรมฝายมีชีวิต มีระยะทางรวม 7 กิโลเมตร ระหว่างทางมีแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคท่ี์นกัท่องเท่ียวสามารถแวะเท่ียวชมก่อนเดินทางมาถึงนวตักรรมฝายมีชีวิต
ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้จากแหล่งท่องเท่ียว ทั้งหมด 8 จุด ดงัน้ี 

1. ควนไข่หด เป็นสถานท่ีศกัด์ิทางความเช่ือของชุมชน นักท่องเท่ียวสามารถท ากิจกรรม
เรียนรู้ความเช่ือของชุมชน ชมวิวทิวทศัน์ ศึกษาบริบทชุมชน ทั้งต าบล เน่ืองจากดา้นบนสุดของควน
ไข่หดสามารถมองเห็นพื้นท่ีต าบลเขาปู่ ได้ทั้งต าบล เห็นพระอาทิตยข์ึ้นในยามเช้า ตกในยามเย็น 
ระหวา่งเทือกเขา เป็นทิวทศัน์ท่ีสวยงามเหมาะในการเรียนรู้  

2. อุทยานแห่งชาติเขาปู่ -เขาย่า เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอยู่ในความดูแลของกรมอุทยาน มี
ทศันียภาพทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ ภายในอุทยานมีถ ้ามจัฉาท่ีสวยงาม มีจุดชมนกหลากหลาย
สายพนัธุ์ นกัท่องเท่ียวสามารถร่วมกิจกรรมการเดินป่า เพื่อเรียนรู้ระบบนิเวศป่าไม ้เรียนรู้พนัธุ์พืช 
พนัธุ์สัตวป่์า และส ารวจถ ้าตามธรรมชาติ 

3. สวนสละลุงวี หน่ึงในสวนสละในพื้นท่ีต าบลเขาปู่ ท่ีมีการปลูกสละจ านวนหลายไร่ โดยใช้
วิธีการปลูกตามธรรมชาติ ปลอดสารพิษ ใช้ปุ๋ ยหมกัธรรมชาติจากกลุ่มผลิตปุ๋ ยหมกัในชุมชน ซ่ึง
นักท่องเท่ียวสามารถท ากิจกรรม เดินชมในสวนท ากิจกรรมเรียนรู้การขยายพนัธุ์สละ การเก็บ
ผลผลิต และกิจกรรมเรียนรู้การท าสละลอยแกว้ 

4. ถ ้าเก่า เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวตามธรรมชาติท่ีมีความงดงามน่าคน้หา เป็นท่ีประดิษฐานของ
พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิ 3 องค ์ทางความเช่ือของชุมชนต าบลเขาปู่  นกัท่องเท่ียวสามารถท ากิจกรรม
ศึกษาระบบนิเวศของพืชในป่าดิบช้ืน ความหลากหลายของสายพนัธุ์ ส ารวจ เรียนรู้ต านานความ
เก่าแก่ ความศกัด์ิ ของพระพุทธรูปอนัเป็นความเช่ือของชุมชนท่ีสืบทอดกนัมาชา้นาน 
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5. ถ ้าฤาษี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวตามธรรมชาติท่ีมีความงดงามน่าคน้หา เป็นท่ีประดิษฐานของ
ฤาษีตาไฟ ทางความเช่ือของชุมชนต าบลเขาปู่  นักท่องเท่ียวสามารถท ากิจกรรมศึกษาระบบนิเวศ
ของถ ้าหินงอกหินยอ้ยท่ีมีความงดงาม ส ารวจ เรียนรู้ต านานความเก่าแก่ ความศกัด์ิ ของฤาษีตาไฟ
อนัเป็นความเช่ือของชุมชนท่ีสืบทอดกนัมาชา้นาน 

6. ถ ้าลอด ถ ้าสาย เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวตามธรรมชาติท่ีมีความงดงามน่าคน้หา นกัท่องเท่ียว
สามารถท ากิจกรรมศึกษาระบบนิเวศของถ ้าหินงอกหินยอ้ยท่ีมีความงดงาม และสามารถเดินส ารวจ
ถ ้า หรือ ปืนหนา้ผา ซ่ึงนบัเป็นอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีน่าสนใจ 

7. สวนสมรมลุงจรัส เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีกิจกรรมการเรียนรู้สายพนัธุ์พืชพื้นถ่ินของ
ต าบลเขาปู่  การขยายพนัธุ์ และเรียนรู้การแปรรูปผลไมพ้ื้นถ่ินเพื่อให้สามารถเก็บไวรั้บประทาน
นอกฤดู และจ าหน่ายเพื่อเพิ่มรายได ้

8. กลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชน ไดแ้ก่ กลุ่มเคร่ืองแกง กลุ่มสมุนไพร กลุ่มกลว้ยกรอบแกว้  เป็นแหล่ง
เรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมให้นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้พืชสมุนไพรในชุมชน คุณค่า และการน ามาใช้
ประโยชนร่์วมกบักลุ่ม 

9. นวตักรรมฝายมีชีวิต เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีกิจกรรมการเรียนรู้ระบบนิเวศสายน ้ า วิถี
ชุมชนกบัสายน ้ า พืชสมุนไพรริมน ้ า พนัธุ์สัตวน์ ้ า เรียนรู้คุณค่าของฝายมีชีวิตต่อการแกปั้ญหาน ้ า
แลง้ แนวทาง กระบวนการสร้างนวตักรรมฝายมีชีวิต และกิจกรรมลงมือสร้างฝายดว้ยตนเองของ
นกัท่องเท่ียวร่วมกบัชุมชน  
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ภาพท่ี 4-3-12 ภาพสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถแวะเท่ียวชมก่อนเดินทาง      
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์ว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิต 
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 เม่ือผูร่้วมประชุมกลุ่มย่อยได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น และร่วมลงส ารวจสถานท่ีต่างๆท่ีมี
ความเหมาะสมในการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคก์บัทีมวิจยั และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง จึงไดก้ าหนด
เส้นทางการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ดว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิต ต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต 
จงัหวดัพทัลุงอยา่งมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-4 แสดงเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคท์างบกของนวตักรรมฝายมีชีวิต ต าบลเขาปู่  

 
 

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 พัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม
ฝายมีชีวิต ต าบลเขาปู่ อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพทัลุง 
 จากกระบวนการจัดท าเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวตักรรมฝายมีชีวิตนั้น 
คณะผูว้ิจยัได ้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม (PAR) ในการจดัทุกขั้นตอน โดยเร่ิมตั้งแต่การวิเคราะห์
บริบทพื้นท่ี การศึกษาทรัพยากรทางการท่องเท่ียว การเสนอเส้นทางและรูปแบบกิจกรรมทางการ
ท่องเท่ียวของ ชุมชน รวมถึงการร่วมทดสอบเส้นทางการท่องเท่ียวเพื่อนน ามาประกอบการจดัท า
โปรแกรมทวัร์และ แผนพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ดว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิตทั้งแผนระยะ
สั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมีกระบวนการจดัท าโปรแกรมทวัร์ และแผนดงัน้ี   
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 1. น าขอ้มูลจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์บริบทชุมชนและทรัพยากรทางการท่องเท่ียว 
ภายในพื้นท่ีต าบลเขาปู่ มาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของพื้นท่ีโดยใช ้เทคนิค 
(SWOT Analysis)   
 2. น าผลจากการจดัท า  SWOT มาท าการเสนอเส้นทางการท่องเท่ียวและกิจกรรมทางการ
ท่องเท่ียวท่ีมีความเหมาะสมกบัพื้นท่ีและตรงกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
 3. จดัท าคู่มือนวตักรรมฝายมีชีวิต และแผน่ป้ายขอ้มูล เพื่อเป็นแหล่งใหค้วามรู้กบันกัท่องเท่ียว 
ผูท่ี้สนใจ ซ่ึงในคู่มือนวตักรรมฝายมีชีวิต และแผน่ป้าย ประกอบดว้ย ความเป็นมา ความส าคญั วสัดุ
อุปกรณ์ กระบวนการก่อสร้าง และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 
 4. คณะผูว้ิจยัและชุมชน ร่วมกบัคณะกรรมการฝายมีชีวิตต าบลเขาปู่   ผูบ้ริหารองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พนักงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ก านัน ผูใ้หญ่บา้น คณะกรรมการเครือข่ายคน
ตน้น ้ าเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต เจา้หน้าท่ีอุทยานเขาปู่ -เขาย่า ปราชญ์ชุมชน ผูน้ าชุมชน ประชาชน 
ฯลฯ ไดร่้วมกนัร่างแผนการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์ว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิตของชุมชน
โดยการน าผลจากการทดสอบเส้นทางการท่องเท่ียว และขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการส ารวจ ความ
คิดเห็นจากชุมชน จากนกัวิชาการ มาประกอบการจดัท าแผนพฒันาฉบบัร่าง   
 5. จัดประชุมกลุ่มใหญ่เพื่อท าการคืนข้อมูลของการด าเนินงานวิจัยท่ีด าเนินการตลอด 
ระยะเวลา 9 เดือน และน าแผนพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศฉบบัร่างมาร่วมกนัวิพากษ์เพื่อให้ทุก 
ฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนอย่ างแท้จริง   ซ่ึง
แผนพฒันาการท่องเท่ียวเชิงเชิงสร้างสรรค์ดว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิต ต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต 
จงัหวดัพทัลุงประกอบไปดว้ย แผนระยะสั้น แผนระยะกลาง และแผนระยะยาว มีดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินความพร้อมของแหล่งท่องเท่ียวนวตักรรมฝายมีชีวิตต าบลเขาปู่  

ส่ิงดึงดูดการท่องเท่ียว ผลการศึกษา 

1.แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ มีกิจกรรมเดินชมธรรมชาติ ศึกษาพืชสมุนไพร

ริมสายน ้า 

2.แหล่งท่องเท่ียวเชิงเรียนรู้ มีกิจกรรมใหค้วามรู้ ดา้นความเป็นมา ดา้น

กระบวนการ ดา้นประโยชน์ และลงมือท าฝาย

มีชีวิตดว้ยตนเอง 
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ส่ิงดึงดูดการท่องเท่ียว ผลการศึกษา 

3.วฒันธรรมพื้นถ่ินดา้นอาหาร มีอาหารพื้นถ่ินท่ีรองรับนกัท่องเท่ียว

หลากหลายเมนู เช่น น ้าพริกลูกอึก แกงส้มกบ

กบับอนส้ม ปลาสมรมพื้นถ่ินทอด แกงเลียงสม

รมผกัพื้นถ่ินฯลฯ 

4.ผลไม ้และพืชผกัสดริมน ้าตามฤดูกาล ทุเรียนบา้น มงัคุด ลองกอง เงาะ สละ ผกักูด 

บอนส้ม ผกัเหรียง มนัปู สะตอ มะอึก กลว้ย

หลากสายพนัธุ์ ฯลฯ 

5.ผลิตภณัฑพ์ื้นถ่ินชุมชน ไมก้วาดดา้มหวายดอกหญา้ เคร่ืองจกัสาน 

กลว้ยกรอบแกว้ สละลอยแกว้ กลว้ยกวน 

ผลิตภณัฑแ์ปรรูปสมุนไพร นานาชนิด ฯลฯ 

เส้นทางคมนาคมเขา้ถึง ผลการศึกษา 

1.การคมนาคมขนส่งโดยรถยนต์ มีถนนลาดยางเขา้ถึงชุมชนและบริเวณ

นวตักรรมฝายมีชีวิต หนา้กวา้ง กวา้ง 6 เมตร (2 

ช่องทาง) 

2.การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวดว้ยทางเทา้ นวตักรรมฝายมีชีวิตอยูริ่มถนนสายยอ่ย สามาถ

เดินทางดว้ยเทา้ 

3.ความปลอดภยัในการเดินทาง มีความปลอดภยัค่อนขา้งสูง เพราะมีการสัญจร

ไปมาไม่พลุกพล่าน 

4.คุณภาพของเส้นทางท่ีเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ถนนลาดยาง หนา้กวา้ง กวา้ง 6 เมตร 2 ช่องทาง 
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5.การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวทุกฤดูกาล ช่วงฤดูฝน มีภาวะน ้าหลาก ตอ้งปิดการ

ใหบ้ริการการท่องเท่ียว เน่ืองจากอยูใ่นพื้นท่ี

ตน้น ้าบริเวณเชิงเทือกเขาบรรทดั 

ส่ิงอ านวยความสะดวก ผลการศึกษา 

1.ศาลาท่ีพกั หรือจุดชมวิว มีศาลาท่ีพกั และจุดชมวิวฝาย อยูริ่มฝ่ังขา้งฝาย

มีชีวิต 

2.ป้ายแนะน าทาง  ยงัไม่มีป้ายแนะน าเส้นทางเพื่อน าไปสู่

นวตักรรมฝายมีชีวิต มีเพียงป้ายแหล่งเรียนรู้

นวตักรรมฝายมีชีวิต 

3.ระบบส่ือความหมาย หรือ สัญลกัษณ์ ไม่มีการจดัการ 

4.บริการห้องน ้า ห้องสุขา มีจ านวน 2 ห้อง 

5.บริการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม มีกระจายอยูร่อบๆจุดเรียนรู้ 

6.ร้านขายของท่ีระลึก มีกระจายอยูร่อบๆจุดเรียนรู้ 

7.ศูนยข์อ้มูลนกัท่องเท่ียว ขอ้มูลอยูท่ี่ อบต. 

8.ศูนยแ์จง้เหตุนกัท่องเท่ียว มีจุดพกัสายตรวจจ านวน 1 แห่ง 

9.บริการตรวจคนเขา้เมือง ไม่มี 

10.การสาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพต าบล 1 แห่ง 

11.ป้ัมน ้ามนั และก๊าซ มีอยูใ่นบริเวณต าบลเขายา่ 
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การบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว ผลการศึกษา 

1.การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ รายการท่องเท่ียว และรายการโทรทศัน์มาถ่าย

ท าและโปรโมทส่ือต่างๆให้ฟรี 

2.การประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรคฯ์อยา่งต่อเน่ือง 

มีการจดักิจกรรมประจ าชุมชน คืองาน เทศกาล

ของดีศรีบรรพต และแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว 

การบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว ผลการศึกษา 

 และแหล่งเรียนรู้ต่างๆของชุมชน 

3.การลดค่าบริการในบางฤดู ไม่มี 

4.การออกบูธน าเสนอแหล่งเรียนรู้ในชุมชน มีในช่วงมหกรรมงานวิจยัระดบัชาติ มีการ

จดับูธนิทรรศการ และน าแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ไปน าเสนอ 

5.รับช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต ไม่มี 

6.การเบิก-ถอนเงิน ATM ตูใ้หบ้ริการบริเวณหนา้อบต. 

7.โรงพยาบาล หรือสาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพต าบล 1 แห่ง 

ท่ีพกัในแหล่งท่องเท่ียว ผลการศึกษา 

1.โรงแรม ไม่มีบริการ 

2.รีสอร์ท มีบริการในบริเวณอุทยานเขาปู่ -เขายา่ 

3.โฮมสเตย ์ ไม่มีบริการ 

4.เกสตเ์ฮา้ท ์ ไม่มีบริการ 
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5.วิลเลจน์ ไม่มีบริการ 

6.เตน้ทค์า้งคืน ไม่มีบริการ 

กิจกรรมการท่องเท่ียว ผลการศึกษา 

1.ธรรมชาติ  เดินตามสายน ้า เท่ียวชมธรรมชาติระบบนิเวศน์

สายน ้าท่ีสมบูรณ์ เรียนรู้พืชสมุนไพรพื้นถ่ินท่ี

หายาก เช่น พญา 32 เมีย วา่นนาคราช ฯลฯ 

พืชผกัผลไมกิ้นไดเ้ก็บมาท ากบัขา้วยามเยน็

ร่วมกบัชุมชน 

2.ศิลปวฒันธรรม ประเพณี งานวนัสงกรานต ์

งานบุญตามวนัส าคญัทางศาสนา 

งานเทศกาลของดีศรีบรรพต 

3.การจดัแสดงและแข่งขนักีฬา งานแข่งขนักีฬาของอ าเภอศรีบรรพต 

 

จากตารางท่ี 4-1  ผลการประเมินความพร้อมของแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ด้วย

นวตักรรมฝายมีชีวิต ต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง  ทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่   

ดา้นท่ี 1 ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว ประกอบไปดว้ย  

- แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ   ผลการศึกษาคือ มีกิจกรรมเดินชมธรรมชาติ ศึกษาพืช

สมุนไพรริมสายน ้า   

- แหล่งท่องเท่ียวเชิงเรียนรู้ ผลการศึกษาคือมีกิจกรรมให้ความรู้ ดา้นความเป็นมา ดา้น

กระบวนการ ดา้นประโยชน์ และลงมือท าฝายมีชีวิตดว้ยตนเอง 
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- วฒันธรรมพื้นถ่ินด้านอาหาร ผลการศึกษาคือ มีอาหารพื้นถ่ินท่ีรองรับนักท่องเท่ียว

หลากหลายเมนู เช่น น ้ าพริกลูกอึก แกงส้มกบกบับอนส้ม ปลาสมรมพื้นถ่ินทอด แกง

เลียงสมรมผกัพื้นถ่ินฯลฯ  

- ผลไม ้และพืชผกัสดริมน ้าตามฤดูกาล ผลการศึกษาคือ ทุเรียนบา้น มงัคุด ลองกอง เงาะ 

สละ ผกักูด บอนส้ม ผกัเหรียง มนัปู สะตอ มะอึก กลว้ยหลากสายพนัธุ์ ฯลฯ 

- ผลิตภณัฑ์พื้นถ่ินชุมชน ผลการศึกษาคือ ไมก้วาดด้ามหวายดอกหญา้ เคร่ืองจกัสาน 

กลว้ยกรอบแกว้ สละลอยแกว้ กลว้ยกวน ผลิตภณัฑแ์ปรรูปสมุนไพร นานาชนิด ฯลฯ 

ดา้นท่ี 2 เส้นทางคมนาคมเขา้ถึง ประกอบไปดว้ย  

- การคมนาคมขนส่งโดยรถยนต ์           ผลการศึกษาคือ มีถนนลาดยางเขา้ถึงชุมชนและ
บริเวณนวตักรรมฝายมีชีวิต หนา้กวา้ง กวา้ง 6 เมตร (2 ช่องทาง) 

- การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ดว้ยทางเทา้ ผลการศึกษาคือ นวตักรรมฝายมีชีวิตอยู่ริมถนน
สายยอ่ย สามาถเดินทางดว้ยเทา้ 

- ความปลอดภยั ในการเดินทาง ผลการศึกษาคือ มีความปลอดภยัค่อนขา้งสูง เพราะมี
การสัญจรไปมาไม่พลุกพล่าน 

- เส้นทางท่ีเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ผลการศึกษาคือ ถนนลาดยาง หนา้กวา้ง กวา้ง 6 เมตร 
2 ช่องทาง 

- การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวทุกฤดูกาล ผลการศึกษาคือ ช่วงฤดูฝน มีภาวะน ้ าหลาก ตอ้ง
ปิดการใหบ้ริการการท่องเท่ียว เน่ืองจากอยูใ่นพื้นท่ีตน้น ้าบริเวณเชิงเทือกเขาบรรทดั 

ดา้นท่ี 3 ส่ิงอ านวยความสะดวก ประกอบไปดว้ย  

- ศาลาท่ีพกัหรือจุดชมวิว ผลการศึกษาคือ มีศาลาท่ีพกั และจุดชมวิวฝาย อยู่ริมฝ่ังขา้ง
ฝายมีชีวิต  

- ป้ายแนะน าทาง ผลการศึกษาคือ ยงัไม่มีป้ายแนะน าเส้นทางเพื่อน าไปสู่นวตักรรมฝาย
มีชีวิต มีเพียงป้ายแหล่งเรียนรู้นวตักรรมฝายมีชีวิต 

- ระบบส่ือความหมายหรือสัญลกัษณ์     ผลการศึกษา คือ ไม่มีการจดัการ   
- บริการหอ้งน ้าหรือสุขา ผลการศึกษาคือ มีจ านวน 2 หอ้ง 
- บริการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม  ผลการศึกษาคือ มีกระจายอยูร่อบๆจุดเรียนรู้ 
- ร้านขายของท่ีระลึก  ผลการศึกษาคือ มีกระจายอยูร่อบๆจุดเรียนรู้    
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- ศูนยข์้อมูลนกัท่องเท่ียว ผลการศึกษาคือ มีขอ้มูลท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่    
- ศูนยรั์บแจง้เหตุนกัท่องเท่ียว  ผลการศึกษาคือ มีจุดท่ีพกัสายตรวจจ านวน 1 แห่ง  
- บริการ ตรวจคนเขา้เมือง ผลการศึกษาคือ ไม่มี  
- การสาธารณสุข ผลการศึกษาคือ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1 แห่ง 
- ป๊ัมน ้ามนัและก๊าซ ผลการศึกษาคือ มีอยูใ่นบริเวณต าบลเขายา่ 

ดา้นท่ี 4 การบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว ประกอบไปดว้ย  

- การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ ผลการศึกษาคือ รายการท่องเท่ียวและรายการโทรทศัน์มา
ถ่ายท า และโปรโมทส่ือต่างๆ ใหฟ้รี         

- การประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง  ผลการศึกษาคือ มีการจดักิจกรรม
ประจ าชุมชน คืองาน เทศกาลของดีศรีบรรพต และแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว 

- รับช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต  ผลการศึกษาคือ ไม่มี   
- การเบิก-ถอน เงิน ATM ผลการศึกษาคือ บริเวณหนา้องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่    
- โรงพยาบาลหรือสาธารณสุข  ผลการศึกษาคือ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1 

แห่ง 
ดา้นท่ี 5 ท่ีพกัในแหล่งท่องเท่ียว  ประกอบไปดว้ย  

- โรงแรม เกสตเ์ฮา้ท ์วิลเลจน์ สเตย ์เตน้ทค์า้งคืน ผลการศึกษาคือ ไม่บริการ  
- รีสอร์ท ผลการศึกษาคือ อยูใ่นอุทยานแห่งชาติเขาปู่ -เขายา่ 

ดา้นท่ี 6 กิจกรรมการท่องเท่ียว ประกอบไปดว้ย  

- ธรรมชาติ ผลการศึกษาคือ เดินตามสายน ้ า เท่ียวชมธรรมชาติระบบนิเวศน์สายน ้ าท่ี

สมบูรณ์ เรียนรู้พืชสมุนไพรพื้นถ่ินท่ีหายาก เช่น พญา 32 เมีย วา่นนาคราช ฯลฯ พืชผกั

ผลไมกิ้นไดเ้ก็บมาท ากบัขา้วยามเยน็ร่วมกบัชุมชน 

- ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ผลการศึกษาคือ งานวนัสงกรานต ์งานบุญตามวนัส าคญัทาง

ศาสนา งานเทศกาลของดีศรีบรรพต 

- การจดัแสดงและแข่งขนักีฬา       ผลการศึกษาคือ งานแข่งขนักีฬาของอ าเภอศรีบรรพต 
 กิจกรรมท่ี 3 คณะผูว้ิจยัและชุมชน ร่วมกบัคณะกรรมการฝายมีชีวิตต าบลเขาปู่   ผูบ้ริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน ก านัน ผู ้ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการเครือข่ายคนตน้น ้าเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต เจา้หนา้ท่ีอุทยานเขาปู่ -เขายา่ ปราชญชุ์มชน 
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ผูน้ าชุมชน ประชาชน ฯลฯ จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อวิเคราะห์ตนเองถึงศักยภาพในการจัดการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ และวิเคราะห์ SWOT ความพร้อมชุมชนในการจัดการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ด้วยนวตักรรมฝายมีชีวิต โดยใช้กระบวนการบริหารจดัการตามแนวคิด PDCA เป็น
แนวทางในกระบวนการจดัการการท่องเท่ียวฯ  ไดแ้ก่ 1) การก าหนดแผน(Plan) เพื่อเป็นแนวทางใน
การวางแผนการจดัการท่องเท่ียวเชิงเรียนรู้ร่วมกัน 2) การร่วมกนัขบัเคล่ือนการจดัการท่องเท่ียว
(Do) 3) การประเมินผลการจดัการ(Check) 4) การปรับปรุงแกไ้ขในส่วนท่ียงับกพร่อง(Action)  

1. ทีมวิจัยจัดเวทีประชาคม ในกิจกรรมชุมชนค้นหาตัวตนของต าบลเขาปู่  กิจกรรมน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อให้ชุมชนทบทวนอตัลกัษณ์ในทุกดา้นของชุมชน และวิเคราะห์ตนเองได ้ทั้งดา้น
ประวติัศาสตร์ ความเช่ือ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ
น ามาเป็นแหล่งเรียนรู้ สามารถสร้างจุดขายท่ีโดดเด่น เพื่อจูงใจนกัท่องเท่ียว หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
เขา้ร่วมประชาคม ได้แก่ อ าเภอศรีบรรพต องค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่  อุทยานเขาปู่ -เขาย่า 
ก านนั ผูใ้หญ่บา้น อสม.ต าบล รพ.สต. สถานีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ โรงเรียนบา้นเขาปู่  กรรมการ
ศูนยเ์รียนรู้ฝายมีชีวิตหมู่ 1 หว้ยโพธ์ิเล และเครือข่ายคนตน้น ้า จ านวน 80 คน สรุปผลจากการจดัเวที
ประชาคมชุมชนต าบลเขาปู่  ซ่ึงชุมชนไดเ้สนอแนวทางการเพิ่มศกัยภาพนวตักรรมฝายมีชีวิตให้มา
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์งัภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4-5-4 จดัเวทีประชาคม เพื่อวิเคราะห์ SWOT ศกัยภาพชุมชน 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการจัดการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรคด์ว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิต ต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง 
 

จุดแขง็ จุดอ่อน 
1. มีฝายมีชีวิตจ านวน 5 แห่งกระจายอยู่ทั่ว

ต าบล 
2. มีคณะกรรมฝายมีชีวิตต าบลเขาปู่  
3. มีเครือข่ายความร่วมมือฝายมีชีวิตระดับ
ภาคใต ้และมีหน่วยงานสนบัสนุนงบประมาณ
ในการก่อสร้างฝายมีชีวิต ได้แก่ ส านักงาน
ส่งเสริมสุขภาพ(สสส.)  ธนาคารกสิกรไทย
(ธกส.) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพทัลุง กอง
พันทหารช่างท่ี 401- 402 เครือข่ายคนต้นน ้ า
เขาปู่ และมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
4. ชุมชนให้ความ ร่วม มือในการพัฒนา
ศกัยภาพเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่นกัท่องเท่ียว 
 

1. สถ าน ท่ี ในก า รจัด ก ารท่ อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง
สร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมฝายมีชีวิตย ังต้อง
ไดรั้บการปรับปรุงเพิ่มเติม ดงัน้ี ปรับภูมิทศัน์
สถานท่ีแหล่งเรียนรู้เพื่อรองรับนักท่องเท่ียว 
ไดแ้ก่ เพิ่มจ านวนพืชพื้นถ่ิน พืชสมุนไพร เพิ่ม
ปริมาณสัตว์น ้ า จุดพกัผ่อน จุดจดันิทรรศการ 
หอ้งน ้า จุดขายสินคา้ของชุมชน ฯลฯ 
2. ซ่อมแซมฝายมีชีวิต ในจุดท่ีช ารุดเสียหาย

จากภยัธรรมชาติ 
3. เพิ่มป้ายบอกขอ้มูลประวติัความเป็นมาของ
ฝาย แนวคิดแห่งนวัตกรรม กระบวนการ
ก่อสร้าง และคุณค่าของฝายมีชีวิต 
4. ชุมชนอยู่ในภูมิศาสตร์ท่ีไม่ไดเ้ป็นทางผ่าน 
จึ งท า ให้ก ารท่ อง เ ท่ี ยวต้อง เ ป็นลักษณะ
เฉพาะเจาะจง 

โอกาส อุปสรรค 
1. นกัท่องเท่ียวรุ่นใหม่ในปัจจุบนันิยมสถานท่ี
ท่องเท่ียวธรรมชาติ และแหล่งเรียนรู้  
2. นักท่องเท่ียวต่างชาติ โดยเฉพาะแถบยุโรป 
อเมริกา ออสเตรีย นิยมการท่องเท่ียวแบบผจญ
ภยั ปีนเขา เดินป่าพกัแรม ฯลฯ 
3. การเดินทางมาท่องเท่ียวมีความสะดวก 
สามารถเดินทางมาโดยเคร่ืองบินลงสนามบิน
จงัหวดัใกลเ้คียง สงขลา ตรัง สามารถเดินทาง
โดยรถไฟ ซ่ึงว่ิงผา่นอ าเภอเมืองพทัลุง สามารถ

1. แหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัพทัลุง และจงัหวดั
ใกล้เคียงมีลักษณะของความเป็นธรรมชาติ
เช่นเดียวกบัต าบลเขาปู่ จ  านวนมาก 
2. นักท่องเท่ียวแนวผจญภัยส่วนใหญ่เป็น
ชาวต่างชาติ ซ่ึงจังหวดัพทัลุงมีนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวนอ้ยมาก 
3. หน่วยงานท่ีสนับสนุนงบประมาณดา้นการ
จดัการท่องเท่ียวมีนอ้ย ท าให้การด าเนินงานชา้
กวา่เป้าหมายท่ีวางไว ้
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เ ดินทางโดยรถบัส(บขส.)   และสามารถ
เดินทางโดยรถยนตส่์วนตวั ซ่ึงตลอดเส้นทางมี
ถนนตดัผา่นทุกสาย 
4. มี ช่ อ ง ท า ง ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ ห้
นกัท่องเท่ียวทราบหลายแห่ง เช่น การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ 
ส่ือโซเซียลต่างๆ เช่น เฟรสบุค อินสตาแกรม 
และการบอกเล่าปากต่อปากถึงความประทบัใจ
ในการมาท่องเท่ียว ฯลฯ 

 
 

 
 จากตารางท่ี 4-2 ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคด้านการจัดการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์ว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิตต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง ท าให้
ทราบว่าการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์ว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิตนั้นชุมชนจะตอ้งวางแผนการ
จดัการอยา่งเป็นระบบ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยน าจุดแข็ง
มาสร้างกระบวนการเพื่อให้เกิดการท่องเท่ียวอย่างเป็นรูปธรรม น าจุดอ่อนมาพฒันาและแกไ้ข น า
ปัญหาและอุปสรรคมาร่วมกนัหาทางออก เพื่อใหก้ารจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์ว้ยนวตักรรม
ฝายมีชีวิตต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุงเกิดความยัง่ยนื 
 
ตารางท่ี 3 โปรแกรมการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์ว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิต 
 
โปรแกรม 1: การเรียนรู้เร่ืองฝายมีชีวิต(หมู่คณะไม่เกิน 20 ท่าน) 

07.00 เดินทางสู่ต าบลเขาปู่  

09.30 เดินทางถึง ต.เขาปู่  มุ่งหนา้สู่หมู่ท่ี 1 ศูนยก์ารเรียนรู้ฝายมีชีวิต 

10.00 เร่ิมการอบรมเก่ียวกบัฝายมีชีวิต ประวติัความเป็นมา ท าไมตอ้งฝายมีชีวิต 

และประโยชน์ของฝายมีชีวิต 

11.00 สาธิตการท าฝายมีชีวิต โดยประธานเครือข่ายคนตน้น ้าและทีมงาน 
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12.00 พกัทานอาหารกลางวนัพื้นถ่ิน ณ ศูนยก์ารเรียนรู้ฝายมีชีวิต 

13.00 ร่วมทดลองสร้างฝายมีชีวิตในสถานท่ีจริง 

16.00 ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการท าฝาย 

17.00 เสร็จส้ินการอบรม พร้อมเดินทางกลบั 

 

โปรแกรม 2: 2 วนั 1 คืน การเรียนรู้เร่ืองฝายมีชีวิต + เดินส ารวจสายน ้าและปลูกพืชริมน ้ า (หมู่คณะ

ไม่เกิน 20 ท่าน) 

Day 1 

07.00 เดินทางสู่ต าบลเขาปู่  

09.30 เดินทางถึง ต.เขาปู่  มุ่งหนา้สู่หมู่ท่ี 1 ศูนยก์ารเรียนรู้ฝายมีชีวิต 

10.00 เร่ิมการอบรมเก่ียวกบัฝายมีชีวิต ประวติัความเป็นมา ท าไมตอ้งฝายมีชีวิต 

และประโยชน์ของฝายมีชีวิต 

11.00 สาธิตการท าฝายมีชีวิต โดยประธานเครือข่ายคนตน้น ้าและทีมงาน 

12.00 พกัทานอาหารกลางวนั 

13.00 ร่วมทดลองสร้างฝายมีชีวิตในสถานท่ีจริง 

16.00 ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการท าฝาย 

17.00 พาเขา้เดินทางเขา้สู่บา้นพกั Homestay บา้น 50 ปี หรือ Homestay บา้นจ่า

เหวียง 

18.00 ทานอาหารเยน็ทอ้งถ่ินท่ี Homestay และ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
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Day 2 

08.00 รับประทานอาหารเชา้ 

09.00 มุ่งหนา้สู่หมู่ท่ี 9 ศูนยก์ารเรียนรู้ฝายมีชีวิต 

10.00 ร่วมทดลองสร้างฝายมีชีวิต (ต่อ) 

12.00 พกัทานอาหารกลางวนั ริมสายน ้า เพื่อชมบรรยากาศ 

13.00 ร่วมทดลองสร้างฝายมีชีวิต (ต่อ) 

14.00 ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการท าฝาย 

16.00 พกัผอ่นตามอธัยาศยั พร้อมเลือกชมกลา้ไมท้อ้งถ่ิน  

                                แวะจุด ชม ช๊อป ชิม สินคา้พื้นเมือง ตามอธัยาศยั 

17.00 เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ 

 
 จากตารางท่ี 4-3 จากกระบวนการจดัท าเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์ว้ยนวตักรรมฝาย
มีชีวิตนั้น คณะผูวิ้จยัได ้ใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม (PAR) ในการจดัทุกขั้นตอน โดยเร่ิมตั้งแต่การ
วิเคราะห์บริบทพื้นท่ี การศึกษาทรัพยากรทางการท่องเท่ียว การเสนอเส้นทางและรูปแบบกิจกรรม
ทางการท่องเท่ียวของ ชุมชน รวมถึงการร่วมทดสอบเส้นทางการท่องเท่ียวเพื่อนน ามาประกอบการ
จดัท าโปรแกรมทวัร์ 
 
 จากขอ้มูลวิจยัการแกปั้ญหาน ้าแลง้ดว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิตในปีท่ี 2 ชุมชนไดน้ าขอ้มูลทั้งหมด
มาวิเคราะห์และรวบรวมเพื่อจดัท าคู่มือนวตักรรมฝายมีชีวิต และผ่านไวนิลให้ความรู้เพื่อใช้ใน
กิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักท่องเท่ียวเพื่อให้ชุมชนไดถ้่ายทอดความรู้ในเร่ืองคุณค่าของสายน ้ า 
วิถีชีวิตชุมชนกับสายน ้ า คุณค่าของฝายมีชีวิตในการแก้ปัญหาน ้ าแลง้ คืนระบบนิเวศให้สายน ้ า 
ฟ้ืนฟูพนัธุ์พืชริมน ้า พนัธุ์สัตวพ์ื้นถ่ิน เพิ่มความช้ืนในดิน น าไปสู่ความสมบูรณ์ของผลผลิตริมฝายมี



76 

 

 

ชีวิตในระยะ 5 กิโลเมตร นวตักรรมฝายมีชีวิตนบัเป็นการแกปั้ญหาน ้ าแลง้ท่ีย ัง่ยืนอย่างแทจ้ริง ดงั
ภาพ 
 
คู่มือนวัตกรรมฝายมีชีวิต 
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ภาพท่ี 4-6-2 คู่มือนวตักรรมฝายมีชีวิต ท่ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ความรู้กบันกัท่องเท่ียวท่ีมาเรียนรู้ 
 

 
ภาพท่ี 4-6 แผน่ป้ายใหค้วามรู้เร่ืองนวตักรรมฝายมีชีวิต ต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง 

เพื่อใหน้กัท่องเท่ียว หรือ ผูท่ี้สนใจไดศึ้กษาขอ้มูล  
และเห็นถึงความมหศัจรรยข์องนวตักรรมฝายมีชีวิต 
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3. คร้ังท่ี 3 เวทีคืนขอ้มูล เพื่อร่วมตรวจสอบขอ้มูล และร่วมกนัหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ขการ
ด าเนินงาน จ านวนผู้เข้าร่วม 33 คน 
1.นายปราบปล้ืม คงชู  กรรมการวดัถ ้า เขาปู่   

2.นายช านิ ยอดแกว้เรือง  ประธานเครือข่ายคนตน้น ้า  

3.นายอภิชาติ เกลาฉีด  ก านนัต าบลเขาปู่    

4.นายชูศกัด์ิ มณีรัตน์  ผ.ศ.บ.ม.ร.เขาปู่    

5.นางสารภี แดงขนุทอง  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 9  

6.นายประเวช ผอมไชยแล     ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 2   

7.นายเอกธชั ค าจาบลม  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 4  

8.นายประสิทธ์ิ ดว้งสง  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 2   

9.นายวิชิต เวชแกว  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 2 

10.นายสุทศัน์ หนูสังข ์  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 8 

11.นายกิตติภพ เสนุย  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 1    

12.นายประจวบ เรืองศรี  ชาวบา้น    

13.สมหญิง วิสูตรธนภทัร   ผูช่้วยปกครองหมู่ 11 

14.นายประเสริฐ ค าเพง็  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 8    

15.นายฉลาด รักทอง  ชาวบา้น หมู่ท่ี 5  

16.นายโสภณ บวัทองเรือง  ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 5   

17.นายอานูญ พุ่มเอียด  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 4  
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18.นางพรเพญ็ แยม้ทิม  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 6    

19.นายจรูญ ทองทบัทอง  ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 2   

20.นายประสพ คงเมือง  ชาวบา้น หมู่ท่ี 2  

21.นายสุรศกัด์ิ วนาสุวรรณวณิช ชาวบา้น หมู่ท่ี 1 

22.นายบนัจง พรมแกว้  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 4  

23.โกศล ราบเอียด  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 9  

24.เฉลิมชาติ คงวงศ ์  ผูช่้วยปกครอง หมู่ท่ี 11 

25.นางกลัยา สงสม  ผูอ้  านวยการกองคลงัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปุ่  

26.นายสมนึก เพง็นุ่น  ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 10  

27.นายสุรพงศ ์เกลาฉีด  ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี ม.3  

28.นายปรีชา ขนุนุย้  แพทยต์ าบล   

29.นายชนินทร์ คงอนนัต ์  ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 6  

30.นางดารา คลงัทองคลงั  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่   

31.นายฉลอง คงใหญ่  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่  

32.นายประเสริฐ บุญแกว้คง  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 8  

33.นายไกรสร แกว้ศรีขาว  ชาวบา้น หมู่ท่ี 9  

สรุปประเด็นจากการประชุมกลุ่มย่อยคร้ังท่ี 3 (Focus Group) 

 ต าบลเขาปู่ มีความพร้อมในการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์อนัประกอบดว้ย ความพร้อม
ด้านทรัพยากรบุคคล โดยท้องถ่ิน ท้องท่ี และชุมชนทุกหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการจัดการ
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ร่วมกัน และเห็นคุณค่าของการจัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวตักรรมฝายมีชีวิต ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนต าบลเขาปู่ มีทรัพยากร ดิน ป่า น ้า ท่ีอุดมสมบูรณ์น าไปสู่ระบบนิเวศตาม
ธรรมชาติท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ ขนาดใหญ่ ได้แก่ แหล่งเรียนรู้พืชพนัธุ์ป่าไมด้งดิบ พนัธุ์สัตวป่์า พืช
สมุนไพรพื้นถ่ิน ระบบนิเวศสายน ้า และสัตวน์ ้าพื้นถ่ิน ฯลฯ ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจ ดา้น
ภูมิปัญญาชุมชน มีการน าภูมิปัญญาชุมชนมาประยกุตใ์ชใ้นวฒันธรรมดา้นอาหารทั้งคาว และหวาน
หลากหลายเมนู เช่น แกงส้มบอนกบักบ น ้ าพริกลูกมะอึก แกงเล้ียงสมรม ฯลฯ น าภูมิปัญญามาใช้
ในการท าไมก้วาดดอกหญา้ดา้มหวาย ภูมิปัญญาในการจกัรสาน ภูมิปัญญาในการท าเคร่ืองแกง ฯลฯ
ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคจ์ านวนมากท่ีสามารถให้นกัท่องเท่ียวไดม้า
เรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน ไดแ้ก่ สวนสมรม ถ ้าหินงอกหินยอ้ย
กลุ่มผลิตภณัฑ์ชุมชน นวตักรรมฝายมีชีวิต ฯลฯ ในดา้นการเดินทาง มีถนนลาดยางตลอดสายใน
ชุมชนทั้งต าบล มีรถประจ าทางว่ิงเขา้ออก และมีสถานท่ีอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียวตลอด
เส้นทาง ไดแ้ก่ ร้านคา้ ร้านขายยา สถานีต ารวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ องค์การบริหารส่วน
ต าบล ฯลฯ ในด้านความพร้อมจึงน าไปสู่แผนพฒันาการท่องเท่ียวเพื่อการเตรียมความพร้อมใน
อนาคตของต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง ตามตาราง 
ตารางท่ี 4 แผนพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ดว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิต ต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรี
บรรพต จงัหวดัพทัลุง 
 
แผนระยะสั้น(ไม่เกิน 1 ปี) 
- จัดโครงการอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ชาวบ้านชุมชนในการให้ความรู้
เก่ียวกบันวตักรรมฝายมีชีวิตแก่นกัท่องเท่ียว 
-  จดัโครงการอบรมการเป็นเจา้บา้นท่ีดีเพื่อรองรับการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีจะเกิดขึ้น
อยา่งเตม็รูปแบบในอนาคต  
- จดัท าปฏิทินการท่องเท่ียวนวตักรรมฝายมีชีวิต 
- ฟ้ืนฟูนวตักรรมฝายมีชีวิตหลงัช่วงน ้าหลาก และหลงัพายเุขา้  
- จดัท าโครงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มสายน ้า 
- จดัท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ท าป้ายส่ือความหมายบนเส้นทางการท่องเท่ียวชมธรรมชาติ 
แผนระยะกลาง (1-5 ปี) 
- จดัอบรมมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ประจ าชุมชนเขาปู่   
- ก่อตั้งชมรมอนุรักษส์ายน ้า  
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แผนระยะยาว (5 ปีขึ้นไป) 
- การสร้างสังคมเมืองกบัสังคมชนบทให้อยู่ร่วมกนัโดยเน้นการมีส่วนร่วมให้ชุมชนเพื่อลด
ความ ขดัแยง้และใหเ้กิดความยัง่ยนืในชุมชน  
- ส่งเสริมใหชุ้มชนอนุรักษส์ายน ้าและทรัพยากรในพื้นท่ีไวใ้นเพื่อการอุปโภคและบริโภค 
- ยกระดบัมาตรฐานการครองชีพ  
- สร้างอาคารท่ีเป็นแหล่งศึกษาดา้นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
- ก าหนดขีดความสามารถในการรองรับของนักท่องเท่ี ยว มีนโยบายต่อการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มโดยรอบชุมชน 

 
ตารางท่ี 4-4 แผนพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์ว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิต ต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรี
บรรพต จงัหวดัพทัลุง เป็นแผนระยะยาวท่ีชุมชน นกัวิจยั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัวางแผน
เพื่อพฒันาศกัยภาพชุมชนให้สามารถจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์ว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิตอย่าง
ย ัง่ยนื 
 

 

 

 



 
 

 

 
บทท่ี 5 

สรุปและวิเคราะห์ผลการศึกษา 

 

การศึกษาเร่ือง “การจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคเ์พื่อเรียนรู้นวตักรรมฝายมีชีวิตจาก ภูมิ

ปัญญาชุมชนต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จังหวดัพัทลุง” มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวม

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ขอ้มูลบริบทชุมชนต าบลเขาปู่   น าไปสู่การวิจยัเชิงพื้นท่ีท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อ

ศึกษา และพฒันาศกัยภาพความพร้อมดา้นการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคใ์ห้แก่ชุมชน โดยการ

จดัท าเส้นทาง โปรแกรมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคอ์ย่างมีส่วนร่วมของชุมชนต าบลเขาปู่  

อนัน าไปสู่แผนการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ท่ีมีความเหมาะสมและสามารถ

เพิ่มเป็นทางเลือกใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวในจงัหวดัพทัลุง 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ทอ้งถ่ิน ก านนั ผูใ้หญ่บา้น คณะกรรมการเครือข่ายคนตน้

น ้าเขาปู่  อ  าเภอ เจา้หนา้ท่ีอุทยานเขาปู่ -เขายา่ สถาบนัการศึกษา ปราชญชุ์มชน ผูน้ าชุมชน ประชาชน

ฯลฯ จ านวน 80 คน 

เป็นกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลเก่ียวกับ แหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เส้นทางการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ดว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิตท่ีเหมาะสมกบับริบทชุมชน และแนวทางการพฒันาศกัยภาพ

ชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตอบค าถามการวิจยัประการแรก ไดแ้ก่ แบบสอบถามการจดัประชุมกลุ่ม

ย่อย(Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นชุมชน โดยก าหนดข้อค าถามในงานวิจัยไวบ้างส่วน 

ค าถามท่ีเตรียมไวโ้ดยวตัถุประสงค์ในการวิจยัเป็นหลกั  ส ารวจพื้นท่ี เพื่อหาความเป็นไปได ้และ

ความเหมาะสม ในการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการรวบรวม คน้ควา้ ศึกษาจาก 

เอกสาร หนังสือ วารสาร และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเชิ งสร้างสรรค์ และ
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กิจกรรม ทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นท่ีต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง มา

จดัท าเส้นทางการท่องเท่ียวและกิจกรรมทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์รวมถึงจดัท าแผนพฒันา

การ ท่องเท่ียวของชุมชนต่อไป  

การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการลงพื้นท่ีส ารวจแบบมีส่วนร่วมกบั

ชุมชนในการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น งานวนัชาวสวนของดีศรีบรรพต ฯลฯ ใชว้ิธีการรวบรวมขอ้มูล

จากกลุ่มตวัอย่าง โดยพูดคุย สังเกต กบัทอ้งถ่ิน ก านนั ผูใ้หญ่บา้น คณะกรรมการเครือข่ายคนตน้น ้า

เขาปู่  อ  าเภอ เจา้หน้าท่ีอุทยานเขาปู่ -เขาย่า สถาบนัการศึกษา ปราชญ์ชุมชน ผูน้ าชุมชน ประชาชน 

ฯลฯและการจดัประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นชุมชน โดยผูว้ิจยัใช้วิ ธีการ

ดงัน้ี  

1. การประชุมเชิงปฏิบติัการ(Workshop) โดยประชุมร่วมกับทอ้งถ่ิน ก านัน ผูใ้หญ่บา้น 
คณะกรรมการเครือข่ายคนต้นน ้ าเขาปู่  อ  าเภอ เจ้าหน้าท่ีอุทยานเขาปู่ -เขาย่า สถาบันการศึกษา 
ปราชญชุ์มชน ผูน้ าชุมชน ประชาชน ฯลฯ จ านวน 3 คร้ัง หวัขอ้ประชุม ไดแ้ก่ 
ประชุมคร้ังท่ี 1 

1) กิจกรรมคน้หาตนเอง เพื่อให้ชุมชนทบทวนอตัลกัษณ์ของชุมชน ท่ีสามารถสร้างจุดขาย

จูงใจให้กบันักท่องเท่ียวไดเ้ห็นความแตกต่างและมาท่องเท่ียวในชุมชน เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ

ทอ้งถ่ิน สถานท่ีประวติัศาสตร์ วฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ วิถีชีวิตความ

เป็นอยูข่องคนตน้น ้า แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ   

2) วางแผนรวบรวม ทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาต่างๆ ของชุมชน เพื่อก าหนดเส้นทาง

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ท่ีพกั และหาวิธีการถ่ายทอดความรู้ การเลือกและจดัเตรียมสถานท่ี  

ประชุมคร้ังท่ี 2 

3) วางแนวทางส ารวจและประเมินเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อน าไปสู่แนว

ทางการพฒันา และปรับปรุง   

4) วางแนวทางการพฒันาศกัยภาพชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
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ประชุมคร้ังท่ี 3 

5) สรุป และประเมินความพร้อมในการการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

ใชเ้คร่ืองมือและกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัในการวิเคราะห์ขอ้มูลจะเป็นการวิเคราะห์โดย

ประมวลสรุปจดัท ารายงานตามขอ้มูลท่ีไดร้วบรวม ศึกษา สืบคน้จากกระบวนการวิจยัอย่าง มีส่วน

ร่วมของผูร่้วมวิจยัผูใ้ห้ขอ้มูลเป้าหมาย ประเมินตามกิจกรรมและตามวตัถุประสงคแ์ต่ละประเด็น 

โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) เพื่อสรุปสังเคราะห์น าไปสู่การพฒันากลุ่มชุมชนให้เป็น

แหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์นวตักรรมภูมิปัญญาฝายมีชีวิตแห่งใหม่  จากนั้นจึงท าการน า ขอ้มูล

ดิบท่ีไดม้ารวบรวมเพื่อวิเคราะห์โดยวิธีการท่ีเหมาะสมและน าเสนอต่อไป  

สรุปผลการวิจัย   

1.  สรุปผลการวิจยั  การน าเสนอสรุปผลการวิจยั คณะผูว้ิจยัขอแสดงผลการศึกษาตาม

วตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ ดงัต่อไปน้ี   

1.1 จากขอ้มูลประวติัศาสตร์ ความเช่ือ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และเขา้ร่วมงานประเพณี เทศกาลต่างๆของชุมชน    เพื่อ

เรียนรู้ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนต าบลเขาปู่  และร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน

บริบทชุมชนต าบลเขาปู่  ไปสู่การวิจยัเชิงพื้นท่ีท่ีมีประสิทธิภาพ ผลการวิจยั พบวา่ การใชกิ้จกรรม

แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัพื้นท่ีโดยการใชเ้คร่ืองมือการศึกษา ชุมชนอยา่งมีส่วนร่วม โดยผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนไดร่้วม ประชุมหารือและร่วมก าหนด ประเด็นวิจยัในพื้นท่ีและตรวจสอบ

ประเด็นการวิจยั  ผา่นกิจกรรม 3 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ี 1  ส ารวจแลกเปล่ียนเรียนรู้ กบัพื้นท่ี 

กิจกรรมท่ี 2 ร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชน พูดคุย อยา่งไม่เป็นทางการ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ใน

ชุมชน และเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมในพื้นท่ี และ กิจกรรมท่ี 3 การประชุมกลุ่มยอ่ย เพื่อระดมความคิดเห็น

รวบรวมขอ้มูลต่างๆในการวางแผนการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคต์่อไป 

1.2  ผลการศึกษาศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียว และการจดัท าเส้นทางการท่องเท่ียวของชุมชน 

ต าบลเขาปู่  การจดัท าโปรแกรมท่องเท่ียว การจดัท าแผนพฒันาการท่องเท่ียงเชิงสร้างสรรคด์ว้ย
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นวตักรรมฝายมีชีวิต ผลการวิจยัพบวา่ จากการวิเคราะห์ SWOT ร่วมกนักบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการ

ขบัเคล่ือนการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคน์ั้น พื้นท่ีต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง มี

ทรัพยากรคน ทรัพยากรดิน น ้า ป่า ท่ีความหลากหลายทางชีวภาพ มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์

โดดเด่นสามารถจดักิจกรรมให้นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสัประสบการณ์ตรงท่ีไม่ซ ้ากบัแหล่งท่องเท่ียว

อ่ืนๆ มีภูมิปัญญาดา้นวฒันธรรมท่ีสืบทอดต่อกนัมาอยา่งเป็นเอกลกัษณ์ เช่น วฒันธรรมดา้นอาหาร

พื้นถ่ิน ดา้นหตัถกรรม เช่น การจกัรสาน การท าไมก้วาด ฯลฯ วฒันธรรมดา้นความเช่ือเช่น แหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีส่ือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือของชุมชน ไดแ้ก่ ถ ้าเก่า ถ ้าฤาษี ถ ้าตาปู่  ฯลฯ มีวิถีชีวิต

ชุมชนกบัสายน ้าเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีตน้น ้าเชิงเทือกเขาบรรทดั มีความหลากหลายในพนัธุ์พชื

สมุนไพรพื้นถ่ิน มีความหลากหลายในพนัธุ์สัตวป่์าดิบช้ืน และมีนวตักรรมฝายมีชีวิตอนัเป็นแหล่ง

เรียนรู้เพื่อแกปั้ญหาน ้าแลง้ และคืนระบบนิเวศสายน ้าใหก้บัชุมชน โดยชุมชนมีศกัยภาพความพร้อม

ในการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ ดว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิต โดยประกอบไปดว้ย 1) ส่ิงดึงดูด

นกัท่องเท่ียว 2) เส้นทางคมนาคมเขา้ถึง  3) ส่ิงอ านวยความสะดวก     4) การบริหารจดัการแหล่ง

ท่องเท่ียว 5) ท่ีพกัในแหล่งท่องเท่ียว 6) กิจกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงถือวา่มีความพร้อมท่ีจะเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์และใชก้ารวิเคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคชุมชน เพื่อน าผล

ท่ีไดไ้ปสู่การจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคต์ าบลเขาปู่  และท าแผนพฒันาการท่องเท่ียวต่อไป ดงั

แผนภาพ 
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  ภาพท่ี 5-1 แผนผงักระบวนการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคฯ์ 

2.  อภิปรายผลการวิจัย 

2.1 จากขอ้มูลทุนทางทรัพยากร ทุนทางวฒันธรรม ทุนภูมิปัญญาชุมชน แหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชน วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนต าบลเขาปู่  ท่ีน าไปสู่การวิจยัเชิงพื้นท่ีท่ีมีประสิทธิภาพ            ผล

การศึกษาขอ้มูลนวตักรรมฝายมีชีวิต พบวา่ มีจุดเรียนรู้ท่ีน่าสนใจสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 

การเรียนรู้คุณค่าของสายน ้า ฝายมีชีวิตกบัการแกปั้ญหาน ้าแลง้อยา่งย ัง่ยนื ฝายมีชีวิตกบัการคืน

ระบบนิเวศสายน ้า พืชพนัธุ์ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ สามารถเดินไปตามเส้นทางเพื่อส ารวจความ

อุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศริมสายน ้า การส ารวจเพื่อเรียนรู้พืชสมุนไพรพื้นถ่ินท่ีมีความ

หลากหลายทางชีวภาพ ส่ิงมีชีวิตในสายน ้า วิถีชุมชนริมสายน ้า สูดอากาศบริสุทธ์ิ การเรียนรู้

กระบวนการสร้างนวตักรรมฝายมีชีวิต โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน น ามาสู่ความภาคภูมิใจ

ในการท ากิจกรรมเพื่อสังคม ฯลฯ ส าหรับเคร่ืองมือการศึกษาชุมชนอยา่งมีส่วนร่วมนั้น ผูท่ี้มีส่วน
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เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนไดร่้วมประชุมหารือ และร่วมก าหนดประเด็นวิจยัในพื้นท่ี  ซ่ึงการท่องเท่ียว

เชิงสร้างสรรค ์(Creative Tourism) ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมีการน ากระบวนทศัน์ของการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรคเ์ขา้มาเป็นทางเลือกใหม่ทางการท่องเท่ียว ทั้งน้ีทั้งนั้นนิยามของการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรคไ์ดถู้กก าหนดโดยนกัวิชาหลากหลาย Crispin Raymond และ Greg Richards เป็นผูริ้เร่ิม

แนวคิดดงักล่าวและนิยามการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคว์า่ หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีเปิดโอกาสใหผู้ ้

เดินทางมาเยือนไดพ้ฒันาศกัยภาพการสร้างสรรคข์องตน ผา่นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้

ดว้ยประสบการณ์จริงท่ีเป็นไปตามลกัษณะเฉพาะของพื้นท่ีเป้าหมายท่ีไดท้่องเท่ียว โดย (สุดแดน วิ

สุทธิลกัษณ์ และคณะ. 2554: 37) ไดส้รุปวา่ การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ คือ กิจกรรมท่ีมีความ

หลากหลายไม่วา่จะเป็นการทดลองท าอาหาร การทดลองท าศิลปหตัถกรรม การทดลองใชชี้วิตตาม

แบบอยา่งผูค้นในชุมชน เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงวฒันธรรมอนัมีเอกลกัษณ์ของผูค้นและสถานท่ีนั้นๆ ผา่น

ประสบการณ์ตรง นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานและนกัวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอีกหลาย

ท่านไดนิ้ยามค าวา่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ ส าหรับผูว้ิจยัเห็นวา่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคเ์ป็น

การท่องเท่ียวซ่ึงน าทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นชุมชน ทั้งทางวฒันธรรม ความเช่ือ ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรคน ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆท่ีมีเอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ของพื้นท่ีนั้นๆ มาต่อยอด

และสร้างมูลค่าเพื่อสร้างสรรคป์ระสบการณ์การแลกเปล่ียนเรียนรู้ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวผา่น

กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นท่ี ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์ว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิต มี

กิจกรรมเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลายเพื่อบริการนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ กิจกรรมเดินป่า กิจกรรมปลูกพืช

ริมน ้า กิจกรรมส ารวจและเรียนรู้พืชสมุนไพร กิจกรรมทดลองสร้างนวตักรรมฝายมีชีวิต กิจกรรม

เรียนรู้วิถีคนกบัป่า ฯลฯ ซ่ึงนบัเป็นกิจกรรมท่ีบ่งบอกความเป็นอัตลกัษณ์ของชุมชนกบัสายน ้า เพื่อ

สนองความตอ้งการเรียนรู้ของนกัท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

ดงันั้นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคเ์ป็นทิศทางใหม่ของการท่องเท่ียวของโลกปัจจุบนัท่ีมี

จุดหมายเพื่อการสนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งวฒันธรรม และเช่ือวา่จะช่วยใหก้ารท่องเท่ียว

เป็นเคร่ืองมือของการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณค่าของความหลากหลายในวฒันธรรม ซ่ึงนอกจาก

จะเป็นการเสริมแรงใหก้บัการตระหนกัรู้ในคุณค่าของชุมชนของตนเองแลว้ ขณะเดียวกนัก็เป็นการ
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ส่งเสริมพฒันาศกัยภาพของการสร้างสรรคใ์หก้บันกัท่องเท่ียวเพื่อน าประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการ

ท่องเท่ียวไปใชใ้นวิถีชีวิตของตนเอง  

  2.2 ผลการศึกษาศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวและจดัท าเส้นทางการท่องเท่ียวของชุมชน ต าบลเขา
ปู่ ให้สามารถเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ผลการประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวคือ  ชุมชน
ต าบลเขาปู่ มีศักยภาพเพียงพอในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ และได้มีการก าหนด
เส้นทางการท่องเท่ียวให้กบันกัท่องเท่ียวในระยะ 7 กิโลเมตรก่อนถึงนวตักรรมฝายมีชีวิต สามารถ
แวะเท่ียวชมความมหัศจรรยข์องธรรมชาติรังสรรค ์เก็บเก่ียวเป็นอาหารตา อาหารใจ ก่อนเดินทาง
มารังสรรค์งานฝีมือกบันวตักรรมฝายมีชีวิต ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวไดแ้ก่ ควนไข่หด-อุทยานแห่งชาติ 
เขาปู่ -เขายา่--สวนสละลุงวี-ถ ้าเก่า- ถ ้าฤาษี-ถ ้าลอด-ถ ้าสาย-สวนสมรมลุงจรัส-กลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชน  
   ซ่ึงจากการส ารวจและประเมินศกัยภาพนวตักรรมฝายมีชีวิต 6 ดา้น พบวา่ 
    ดา้นท่ี 1 ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว ประกอบไปดว้ย แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  ผล 
การศึกษาคือมีกิจกรรมมีกิจกรรมเดินชมธรรมชาติ ศึกษาพืชสมุนไพรริมสายน ้า แหล่งท่องเท่ียวเชิง
เรียนรู้ ผลการศึกษาคือมีกิจกรรมใหค้วามรู้ ดา้นความเป็นมา ดา้นกระบวนการ ดา้นประโยชน์ และ
ลงมือท าฝายมีชีวิตดว้ยตนเอง ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าว ถือเป็นส่ิงดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
และโดดเด่นของชุมชน และจากผลการประเมินศกัยภาพของ การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ด้วย
นวตักรรมฝายมีชีวิตในด้านส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวนั้นได้สอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับ 
องคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียวของบุษบา สิทธิการ และ  สิริวฒันา ใจมา (2552) ท่ีไดก้ล่าวถึงการ 
พิจารณาความพร้อมของแหล่งท่องเท่ียวในการพฒันาท่ีส าคญั(6  As) ในดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการ 
ท่องเท่ียว (Attraction) ว่าตอ้งประกอบด้วย แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เช่น ล าคลอง ล าห้วย 
น ้ าตก แก่ง บึง ฯลฯ แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม เช่น ประเพณี วิถีชีวิต ฯลฯ แหล่งท่องเท่ียว
ทางการเกษตร เช่น      พืชสวน ไร่นา ฯลฯ และแหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างขึ้นให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว ซ่ึงการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์ว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิตนั้นมีส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว
ท่ีสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี  
   ดา้นท่ี 2 เส้นทางคมนาคมเขา้ถึง ประกอบไปดว้ย การคมนาคมขนส่งโดยรถยนต ์ผลการศึกษา
คือมีถนนลาดยางเขา้ถึงชุมชน หนา้กวา้ง 6 เมตร 2 ช่องทาง การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวดว้ย ทางเทา้ 
ผลการศึกษาคือ นวตักรรมฝายมีชีวิตอยู่ริมทางสามารถเดินทางดว้ยเทา้ ดา้นความปลอดภยัในการ
เดินทาง ผลการศึกษาคือ มีความปลอดภยัค่อนขา้งสูง เน่ืองจากไม่มีรถว่ิงพลุกพล่าน ดา้นคุณภาพ
ของ เส้นทางท่ีเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ผลการศึกษาคือ ถนนลาดยาง 2 ช่องทาง หนา้กวา้งประมาณ 6 
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เมตร ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวทุกฤดูกาล ผลการศึกษาคือ ช่ วงฤดูฝนน ้ าหลาก ต้องปิด
ใหบ้ริการ การท่องเท่ียวเน่ืองจากอยูใ่นพื้นท่ีตน้น ้าเชิงเทือกเขาบรรทดั  
   ดา้นท่ี 3 ส่ิงอ านวยความสะดวก ประกอบไปดว้ย ศาลาท่ีพกัหรือจุดชมวิว ผลการศึกษาคือ มี
ศาลาท่ีพกัหน่ึงจุดสามารถเป็นจุดจุดชมวิวตัวฝายและธรรมชาติริมน ้ าได้ ป้ายแนะน าทาง และ
สถานท่ีท่องเท่ียว ผลการศึกษาคือ ไม่มี ระบบส่ือความหมายหรือสัญลกัษณ์ ผลการศึกษา คือไม่มี
การจดัการ  บริการหอ้งน ้าหรือสุขา ผลการศึกษามีบริการจ านวน 2 หอ้ง ท่ีใหบ้ริการร้านอาหารและ
เคร่ืองด่ืม  ผลการศึกษาคือ มีบริเวณใกลเ้คียงลกัษณะร้านอาหารตามบา้น  ร้านขายของ ท่ีระลึก  ผล
การศึกษาคือ มีบริเวณใกลเ้คียง  ศูนยข์อ้มูลนกัท่องเท่ียว ผลการศึกษาคือ ไม่มี แต่มีขอ้มูลท่ีองคก์าร
บริการส่วนต าบลเขาปู่   ศูนยรั์บแจง้เหตุนกัท่องเท่ียว  ผลการศึกษาคือ มีจุดท่ีพกัสายตรวจจ านวน 1 
แห่ง  บริการ ตรวจคนเขา้เมือง ผลการศึกษาคือ ไม่มี การสาธารณสุข ผลการศึกษาคือ มีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 1 แห่ง  ป๊ัมน ้ ามนัและก๊าซ ผลการศึกษาคือ มีต าบลเขายา่ ห่างไปประมาณ 10 
กิโลเมตร    
   ด้านท่ี 4 การบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว ประกอบไปด้วย การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ ผล 
การศึกษาคือ รายการท่องเท่ียวและรายการโทรทัศน์มาถ่ายท าและโปรโมทส่ือต่างๆให้ฟรี  การ 
ประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง  ผลการศึกษาคือ มีการจดักิจกรรมประจ าชุมชน คือ
งาน เทศกาลของดีศรีบรรพต และแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว การเบิก-ถอนเงิน ATM ผลการศึกษาคือ
มีหน้าบริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่   โรงพยาบาลหรือสาธารณสุข  ผลการศึกษาคือ มี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1 แห่ง  
   ดา้นท่ี 5 ท่ีพกัในแหล่งท่องเท่ียว  ผลการศึกษา ประกอบไปดว้ย รีสอร์ท ในอุทยานแห่งชาติเขา
ปู่ -เขายา่ ห่างจากตวันวตักรรมฝายมีชีวิต 2 กิโลเมตร  
       ด้านท่ี 6 กิจกรรมการท่องเท่ียว ผลการศึกษา ประกอบไปด้วย เดินตามสายน ้ า เท่ียวชม

ธรรมชาติระบบนิเวศน์สายน ้ าท่ีสมบูรณ์ เรียนรู้พืชสมุนไพรพื้นถ่ินท่ีหายาก เช่น พญา 32 เมีย ว่าน

นาคราช ฯลฯ พืชผกั ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ผลการศึกษาคือ งานวนัสงกรานต์งานบุญตามวนั

ส าคญัทางศาสนา งานเทศกาลของดีศรีบรรพต การจดัแสดงและแข่งขนักีฬา ผล การศึกษาคือ งาน

แข่งขนักีฬาของอ าเภอศรีบรรพต ซ่ึงกิจกรรมทางการท่องเท่ียวของชุมชนต าบลเขาปู่ นั้น สอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาของภทัรพงษ ์อินทรกาเนินและคณะ (2553) ท่ีท าการศึกษา เร่ือง ระบบนวตักรรม

รายสาขา เพื่อพฒันาระบบเศรษฐกิจฐานความรู้และเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา อุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีได้กล่าวถึงกระบวนการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ว่า การ
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ท่องเท่ียวนั้นจะตอ้งน าทุนทางวฒันธรรมมาเป็นองค์ประกอบหลกัในการขบัเคล่ือน ซ่ึงตอ้งมีการ

คน้หาอตัลกัษณ์ (Identity) หรือการเรียนรู้ตนเองซ่ึงครอบคลุมถึงฐานทรัพยากรทางวฒันธรรม ไม่

ว่าจะเป็นวิถีชีวิต ศิลปะ ประเพณี ภูมิปัญญา ความหลากหลายทางธรรมชาติเพื่อก่อให้เกิดความ 

ตระหนกัและความภาคภูมิใจในคุณค่าของวฒันธรรมเปรียบเสมือนกบัการสร้างรากฐานท่ีเขม้แข็ง      

ของสังคมให้มีจุดยืนท่ีมัน่คงและสามารถเช่ือมโยงกบัการพฒันาในมิติต่างๆไดอ้ย่างกลมกลืน และ

งานวิจยัช้ินน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคข์องภูริวจัน์ เดชอุ่ม (2553) ท่ีได้

กล่าวถึงการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคว์า่  เป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็นส่วนหน่ึงของเศรษฐกิจเชิง

สร้างสรรคโ์ดยมุ่งตอบสนองพฤติกรรม การบริโภครูปแบบใหม่ของคนในยุคปัจจุบนัและอนาคต

นกัท่องเท่ียวยคุใหม่ยงัมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเนน้องคป์ระกอบเชิงอารมณ์ มากขึ้นนอกเหนือจาก

องค์ประกอบทางกายภาพท่ีสามารถจบัตอ้งหรือสัมผสัไดป้รากฎการณ์ เหล่าน้ีลว้นเป็นผลมาจาก

การเปล่ียนแปลงในมิติต่างๆ ทั้งน้ีคณะผูวิ้จยั ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดม้าร่วมกนัวิเคราะห์

เพื่อจดัท าเส้นทางการท่องเท่ียวของตนเองตามกระบวนการวิจยัต่อไป 

ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคการจดัการท่องเท่ียวดว้ยนวตักรรม

ฝายมีชีวิต ท าให้ทราบว่าจะตอ้งมีการวางแผนการเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ โดยแบ่งเป็น 3 

ระยะ ไดแ้ก่ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยน าจุดแข็งมาสร้างกระบวนการเพื่อให้เกิดการ

ท่องเท่ียวอย่างเป็นรูปธรรม  น าจุดอ่อนของชุมชนมาพฒันา และแก้ไข  น าปัญหาและอุปสรรค

มาร่วมกันหาทางออกเพื่อให้การจัดการท่องเท่ียวด้วยนวตักรรมฝายมีชีวิต เป็นท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรคอ์ยา่งย ัง่ยนืสืบไป 

 2.3 ผลการศึกษาเส้นทางและรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ดว้ยนวตักรรม

ฝายมีชีวิตต าบลเขาปู่ อย่างมีส่วนร่วม ผลการศึกษาเส้นทางและรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรคด์ว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิตต าบลเขาปู่  อย่างมีส่วนร่วม การศึกษาเส้นทางการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรคท์างบก ผูว้ิจยัไดก้ าหนดจุดศึกษาโดยใช ้ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจแบบมีส่วนร่วม และ

การระดมสมอง โดยมีผูว้ิจยั ชุมชน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง น าขอ้มูลท่ีได้มาก าหนดจุดศึกษา ใน

เส้นทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางบก ผลการศึกษาเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ด้วย

นวตักรรมฝายมีชีวิตต าบลเขาปู่ พบว่า เส้นทางการ ท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางบก มีระยะทางรวม 7 
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กิโลเมตร มีจุดท่ีน่าสนใจ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  อ านาจ งามบุญรัตน์ (มปป.) ไดก้ล่าวถึงหลกัเกณฑก์าร

ก าหนดแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ กองอนุรักษ์ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ร่วมกบัสมาคม

ไทยท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละผจญภยัก าหนดขึ้น  

 2.4 การจดัท าแผนพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์ว้ยนวตักรรมฝาย
มีชีวิตต าบลเขาปู่  แผนระยะสั้น เวลาไม่เกิน 1 ปี จดัโครงการอบรมให้ความรู้และสร้างความเขา้ใจ
แก่ชาวบา้นชุมชนในการให้ความรู้เก่ียวกบันวตักรรมฝายมีชีวิตแก่นกัท่องเท่ียว จดัโครงการอบรม
การเป็นเจา้บา้นท่ีดีเพื่อรองรับการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคท่ี์จะเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต 
จดัท าปฏิทินการท่องเท่ียวนวตักรรมฝายมีชีวิต ฟ้ืนฟูนวตักรรมฝายมีชีวิตหลงัช่วงน ้าหลาก และหลงั
พายุเขา้ จดัท าโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มสายน ้ า จดัท าเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ ท าป้ายส่ือความหมายบนเส้นทางการท่องเท่ียวชมธรรมชาติ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั 
มชัฌิมา อุดมศิลป์ (2556) ท่ีได้ ศึกษาเร่ือง แนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพื่อการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืนของชุมชนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม ว่าควรมีการส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ให้
มากกว่าน้ีเพื่อการกระจายตวัของนักท่องเท่ียวอย่างสม ่าเสมอ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งระดบัจงัหวดั
ควรเร่งรัดและสนบัสนุน ส่งเสริม ประชาสัมพนัธ์อยา่งจริงจงั และสม ่าเสมอ ควรการฝึกอบรม หรือ
มีโครงสร้างการท่องเท่ียวโดย ชุมชน เน่ืองจากเป็นการท่องเท่ียวท่ีอาศยัทรัพยากรทางธรรมชาติท่ี
ผนวกเขา้กบัวิถีชีวิตวฒันธรรม ของชุมชน และจากแผนการพฒันาการท่องเท่ียวระยะสั้นของชุมชน
ในการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีความสอดคลอ้งกบัทวีพลไชยพงษ ์(2557) ท่ี
ไดศึ้กษาเร่ือง แนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศดว้ยจกัรยาน ณ วนอุทยานน ้ าตกเขาอีโต ้
จงัหวดั ปราจีนบุรี ว่าการท ากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวด้วยจกัรยานตอ้งค านึงถึงความ
เหมาะสม ของกิจกรรม และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของพื้นท่ี  
 แผนระยะกลาง 1-5 ปี ได้แก่ จัดอบรมมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ประจ าชุมชนเขาปู่  ก่อตั้ งชมรม
อนุรักษส์ายน ้า จดัอบรม มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั กรมป่าไม ้(2548) องคป์ระกอบ
การท่องเท่ียว เชิงนิเวศ มีการให้ความรู้ความเขา้ใจให้แก่นกัท่องเท่ียว พร้อมทั้งการสร้างจิตส านึก
ในการปกป้อง รักษาธรรมชาติแวดลอ้มระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวจึงเป็นส่ิงจ าเป็น รวมถึงการ
สร้างจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์ให้กับราษฎรท้องถ่ิน มัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีดูแล
รับผิดชอบแหล่ง ท่องเท่ียวนั้นดว้ย วิธีการสร้างจิตส านึกในดา้นการอนุรักษ์ส าหรับการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศท่ีนิยมใช ้กนัโดยทัว่ไปไดแ้ก่ การจดัท าโปรแกรมส่ือความหมายธรรมชาติ เช่น การจดัตั้ง
ศูนยส่ื์อความหมาย ธรรมชาติในแหล่งท่องเท่ียว การจดัเอกสารส่ิงพิมพท่ี์จ าเป็นต่อการศึกษาเรียนรู้ 
การจดันิทรรศการ/ แผน่ป้ายบรรยายตามจุดท่องเท่ียวต่างๆ การจดัท าเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 
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รวมถึงการ ฝึกอบรมมคัคุเทศก์และเจา้หน้าท่ีให้สามารถช้ีแนะและอธิบายเก่ียวกบัธรรมชาติและ
นิเวศวิทยาของ ส่ิงต่างๆ ท่ีนกัท่องเท่ียวพบเห็น  
 แผนระยะยาว 5 ปีขึ้นไปไดแ้ก่ การสร้างสังคมเมืองกบัสังคมชนบทให้อยู่ร่วมกนัโดยเนน้การ
มีส่วนร่วมให้ชุมชนเพื่อลดความ ขดัแยง้และให้เกิดความยัง่ยืนในชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนอนุรักษ์
สายน ้ าและทรัพยากรในพื้นท่ีไวใ้นเพื่อการอุปโภคและบริโภค ยกระดับมาตรฐานการครองชีพ  
สร้างอาคารท่ีเป็นแหล่งศึกษาด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ก าหนดขีดความสามารถในการ
รองรับของนกัท่องเท่ียว มีนโยบายต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยรอบชุมชน เพื่อให้เกิดความยัง่ยนื
ในการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์ว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิต ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั 
กรมป่าไม้ (2548) องค์ประกอบการท่องเท่ียว เชิงนิเวศ การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ิน การ
ท่องเท่ียวมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนทอ้งถ่ินในระยะยาว และ
ขณะเดียวกนัการท่องเท่ียวมีผลต่อการคงอยูข่อง ธรรมชาติแวดลอ้ม ดงันั้นการเปิดโอกาสให้ชุมชน
ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเท่ียว เชิงนิเวศจะช่วยให้ชุมชนไดรั้บผลประโยชน์จากการ
ท่องเท่ียวทั้งทางตรงและทางออ้ม และท าให้ ชุมชนทอ้งถ่ินตระหนกัถึงคุณค่าและความส าคญัของ
แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ และลดการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติลง ซ่ึงนบัว่าเป็นวิธีการหน่ึงในการ
ส่งเสริมการอนุรักษ ์ซ่ึงมีความส าคญัต่อ สังคมส่วนรวมระดบัประเทศ  
 

3. ข้อเสนอแนะในการวิจัย   

3.1ในการท าวิจยัในคร้ังต่อไปควรศึกษาความเป็นไปไดแ้ละศกัยภาพของพื้นท่ีในการ

จดัการ ท่ีพกัแรมท่ีมีระดบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม (Ecolodge)   

3.2ควรศึกษาการเพิ่มศกัยภาพชุมชนในการประดิษฐ์คิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ออกมาขายเพื่อ

จูงใจนกัท่องเท่ียว และผลกัดนัใหเ้กิดรูปธรรมและสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนอยา่งย ัง่ยนื   

3.3 ควรศึกษาผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคก์บัชุมชน   

3.4 ควรรวบรวมศิลปะวฒันธรรมดั้งเดิมของชุมชนเพื่อเป็นแหล่งศึกษาขอ้มูล 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามการประชุมกลุ่มยอ่ย 
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แบบสอบถามการประชุมกลุ่มย่อย 
โครงการวิจัยเร่ือง การจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เพื่อเรียนรู้นวตักรรมฝายมีชีวิตจาก 

ภูมิปัญญาชุมชนต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง 
ประชุมคร้ังท่ี 1  
1. แนวทางในการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวตักรรมฝายมีชีวิตควรเป็น

อยา่งไร 
2. ขอ้เสนอเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
ประชุมคร้ังท่ี 2 

a.  แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความพร้อมในการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคใ์นระยะ 
7 กิโลเมตร ก่อนถึงนวตักรรมฝายมีชีวิตมีท่ีไหนบา้ง และแต่ละแหล่งมีการจดั
กิจกรรมใหน้กัท่องเท่ียวอยา่งไร 

b. เส้นทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์ว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิตควรเป็นอยา่งไร 
c. แนวทางการส่งเสริมศกัยภาพชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ดว้ย

นวตักรรมฝายมีชีวิต 
d. ขอ้เสนอเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

ประชุมคร้ังท่ี 3 
1. แนวทางการพัฒนาการในระยะ 3-4 ปีในจัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ด้วย

นวตักรรมฝายมีชีวิตเป็นอยา่งไร 
2. ขอ้เสนอเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
 

 
 

                      
แบบสอบถามโดย 

    ดร.วิลาสินี   ธนพิทกัษ ์
       วิทยาลยัการจดัการเพื่อการพฒันา มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
                              โทร.081-9680160 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายช่ือผูร่้วมประชุมกลุ่มยอ่ย
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ผู้ร่วมประชุม 
 

รายช่ือผูเ้ข้าร่วมประชุมโครงการวิจัย  “การจัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเรียนรู้
นวัตกรรมฝายมีชีวิตจาก ภูมิปัญญาชุมชนต าบลเขาปู่ อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพทัลุง ” กิจกรรมท า
ความเขา้ใจกบัชุมชน และระดมความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการวิจยัให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ 
ผูท้  าการวิจยัไดล้งจดัเวทีประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) 3 คร้ัง ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่  
โดยมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดว้ยนวตักรรมฝายมีชีวิต เพื่อระดมความ
คิดเห็นในการด าเนินการวิจัยร่วมกัน ซ่ีงผูท้  าวิจัยได้ด าเนินการจัดเวทีประชุมกลุ่มย่อย (Focus 
group) กบักลุ่มเป้าหมายท่ีมัน่ใจวา่จะสามารถระดมความเพื่อแกปั้ญหาน ้ าแลง้ในชุมชนร่วมกนั โดย
พิจารณาจากการสังเกต จดจ า  และการแสดงความคิดเห็นท่ีแสดงออกจากการประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus group) แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ 
 

1. คร้ังท่ี 1 เวทีการประชุมขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ จ านวนผู้เข้าร่วม 80 คน 
ได้แก่ 

 1.นายภิบตัร สิงห์ผุด  ปลดัอาวุโส อ าเภอศรีบรรพต   

 2.น.ส.ปรียาภรณ์ คงผอม  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่     

 3.น.ส.สุวรรณา สงนุย้  พฒันาการอ าเภอศรีบรรพต   

 4.นางกิรยาลกัษณ์  สาณรงค ์ ผูอ้  านวยการสถาบนัการศึกษานอกโรงเรียนฯ  

 5.นายสนัน่ ชูแกว้  เจา้พนกังานท่ีอ าเภอศรีบรรพต    

 6.นางสุดใจ เคลิ้มแสง  เกษตรอ าเภอศรีบรรพต     

 7.น.ส.พรวิไล ชูจินดา  หวัหนา้ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่   

 8.นางสุกญัญา ศิริชุม  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัใส่ประดู่    

 9.นายเรวตัร เยาวเ์หมือน  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่                   
10.นายกิตติ มานนัตพงศ ์  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขายา่  

 11.นายนิวฒัน์ รัตนพงศ ์  ผูช่้วยสัตวแพทย ์    
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 12.นายสุวิทย ์ยิง่ด านุ่น  ผูช่้วยก านนัต าบลเขาปู่   

 13.นายสมควร วสิขรรฤทธ์ิ ปศุสัตวอ์  าเภอศรีบรรพต     

 14.ส.อ.สุพฒัน์ บวัด า  ผูช่้วยปลดัอ าเภอศรีบรรพต    

 15.น.ส.สุวรรณา เกศอินทร์ หวัหนา้ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีอ าเภอศรีบรรพต  

 16.นายสุชาติ ฉิมการณ์  ผูอ้  านวยการสรรพากรอ าเภอศรีบรรพต   

 17.นายวิมาญ มาแดง  ปลดัอ าเภอศรีบรรพต    

 18.พ.ต.ท.ฉตัติชยั ขาวข า  ส านกังานต ารวจภูธรอ าเภอศรีบรรพต 

19.นายปฏิเวช บวัศรีแกว้  นายช่างโยธาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่   

 20.นายอุดม พิจิตร  เจา้พนกังานสัตวบาล    

 21.นายอภิชาติ เทพกล ่า  ขา้ราชการบ านาญ    

 22.นายไกรสร แกว้ศรีขาว ประธานชมรมจกัรยานเขาปู่     

 23.น.ส.โสรยา ไชยบ ารุง  ประชาชน     

 24.อาจารยก์มณ กสินิภา  อาจารย ์      

 25.อาจารยสุ์นิตตา สนิชูวา อาจารย ์     

 26.อาจารยณ์ภา ไชยพงศ ์  อาจารย ์     

 27. นายประเสริฐ ค าเพง็  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 8 บา้นป่าตอ   

28.นายอาคม คงรอด  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่  หมู่ท่ี 8  

29.นางพรเพญ็ แยม้ทิม  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 6 ต าบลเขาปู่    

30.นางสารภี แดงขนุทอง  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 9 ต าบลเขาปู่    

31.นายอภิชาติ เกลาฉีด  ก านนัต าบลเขาปู่    

32.นายกรภพ แกรมรัตน์  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่   
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33.นายช านิ ยอดแกว้เรือง  ประธานเครือข่ายคนตน้น ้าเขาปู่    

34.สมหญิง วิสูตรธนภทัร  ผูช่้วยปกครอง หมู่ท่ี 11   

35.นายสุรศกัด์ิ วนาสุวรรณวณิช ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 10  

36.นายสมชาย ขนุพลช่วย ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่   

37.นายประกอบ แกว้ค า  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 3  

38.โกศล รามเอียด  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 9  

39.นายเด่น เทพกล ่า  ท่ีปรึกษานายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพทัลุง 
 40.นายสุรพงศ ์เกลาฉีด  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 3  

41.นายธนินทร คงอนนัดา ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 6   

42.นายจรูญ ทองทบัทอง  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 2  

43.นายบุญราย ลกัษรทอง สารวตัรก านนั   

44.นายประเสริฐ บุญแกว้คง ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 8  

45.นายโสภณ บวัทองเรือง ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 5  

46.นายชูศกัด์ิ มณีรัตน์  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 1  

47.นายปรีชา ช่วยเมือง  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 6  

48.นายกิตตภพ เสนานุย  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 1  

49.นายฉลาด รักทอง  ชาวบา้น  หมู่ท่ี 5  

50.นายวิชิต ราชแกว้  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 2  

51.นายประสิทธ์ิ ดว้งสง  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 2  

52.นายสาณุญ พุ่มเอียด  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 4  

53.นายสมนึก เพง็นุ่น  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 10   
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54.นายชโนทร์ หมุนหมาน ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 11   

55.นายจรูญ แกว้ศรีขาว  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่  หมู่ท่ี 11 

56.นายฉลอง คงใหญ่  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่  

57.นางใจ หนูจุย้   ประธานกลุ่มสมุนไพร    

 58.นางโสภา เกษม   กลุ่มวิจยัชุมชนโหม๋เหนือ   

 59.นายสุชาติ มณีรัตน์  ผูน้ าชุมชน     

 60.นายประสบ รามดว้ง  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 8     

 61.นายสมใจ ทิพชแกว้  เลขานายก อบต.     

 62.นายสมปอง ทองหนูนุย้ ว.ส.ช.ปลูกผกัปลอดสารพิษ  

 63.น.ส.ปรียาภรณ์ คงผอม ปลดั อบต.     

 64.น.ส.ณชัวดี ตุ๋นดว้ง  นกัพฒันาชุมชน     

 65.นางญาณิศา คงใหม่  กลุ่มหมากพร้าว     

 66.นางวรรณดี บุญแกว้ปอม อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น   

 67.นายฉลอง คงใหม่  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่     

 68.นางวรรณา หนูสังข ์  กลุ่มสมุนไพร หมู่ท่ี 8    

 69.นางสุริยา พรมแกว้  กลุ่มสมุนไพร หมู่ท่ี 8    

 70.นางนงลกัษณ์ คงรอด  กลุ่มสมุนไพร หมู่ท่ี 8    

 71.นางพุทธิญดา ทองมีเอียด กลุ่มสมุนไพร หมู่ท่ี 8   

 72.นางสมบูรณ์ หนูจุย้  กลุ่มสมุนไพร หมู่ท่ี 8   

 73.น.ส.พรพิมล คงมี  กลุ่มสมุนไพร หมู่ท่ี 8    

 74.นางยวนใจ ชูอินทร์  กลุ่มสมุนไพร หมู่ท่ี 8    
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 75.นางขวญัใจ แดงศรี  กลุ่มขนมใส่ประดู่ หมู่ท่ี 2    

 76.นางปรีดา ทองหนูนุย้   กลุ่มขนมใส่ประดู่ หมู่ท่ี 2   

 77.นางขวญัจิต หมุนหวาน กลุ่มขนมใส่ประดู่ หมู่ท่ี 2    

 78.นายชาญณวงศ ์แดงศรี  กลุ่มขนมใส่ประดู่ หมู่ท่ี 2   

79.นายเจิม แกว้คง    ชาวบา้น หมู่ท่ี 8 

80.นายสมปราศ ขิมเลก็  ชาวบา้น หมู่ท่ี 4 

 
4. คร้ังท่ี 2 เวทีระดมความคิดเห็นชุมชนเพ่ือวางแผน จัดท าเส้นทางการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมฝายมีชีวิต และแนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรมฝายมีชีวิต จ านวนผู้เข้าร่วม 59 คน  

1.นายภิบตัร สิงห์ผุด  ปลดัอาวุโส อ าเภอศรีบรรพต   
2.น.ส.ปรียาภรณ์ คงผอม  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่  
3.น.ส.สุวรรณา สงนุย้  พฒันาการอ าเภอศรีบรรพต   
4.นางกิรยาลกัษณ์  สาณรงค ์ ผูอ้  านวยการสถาบนัการศึกษานอกโรงเรียนฯ

 5.นายสนัน่ ชูแกว้  เจา้พนกังานท่ีอ าเภอศรีบรรพต    
6.นางสุดใจ เคลิ้มแสง  เกษตรอ าเภอศรีบรรพต     
7.น.ส.พรวิไล ชูจินดา      หวัหนา้ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่  
8.นางสุกญัญา ศิริชุม  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัใส่ประดู่    
9.นายเรวตัร เยาวเ์หมือน  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่              
10.นายกิตติ มานนัตพงศ ์  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขายา่  
11.นายนิวฒัน์ รัตนพงศ ์  ผูช่้วยสัตวแพทย ์    
12.นายสุวิทย ์ยิง่ด านุ่น  ผูช่้วยก านนัต าบลเขาปู่   
13.นายสมควร วสิขรรฤทธ์ิ ปศุสัตวอ์  าเภอศรีบรรพต     
14.ส.อ.สุพฒัน์ บวัด า  ผูช่้วยปลดัอ าเภอศรีบรรพต    
15.น.ส.สุวรรณา เกศอินทร์          หวัหนา้ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีอ าเภอศรี

บรรพต  
16.นายสุชาติ ฉิมการณ์  ผูอ้  านวยการสรรพากรอ าเภอศรีบรรพต   
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17.นายวิมาญ มาแดง  ปลดัอ าเภอศรีบรรพต    
18.พ.ต.ท.ฉตัติชยั ขาวข า  ส านกังานต ารวจภูธรอ าเภอศรีบรรพต 
19.นายปฏิเวช บวัศรีแกว้  นายช่างโยธาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่  
20.นายอุดม พิจิตร  เจา้พนกังานสัตวบาล    
21.นายอภิชาติ เทพกล ่า  ขา้ราชการบ านาญ    
22.นายไกรสร แกว้ศรีขาว ประธานชมรมจกัรยานเขาปู่     
23.น.ส.โสรยา ไชยบ ารุง  ประชาชน     
24.อาจารยก์มณ กสินิภา  อาจารย ์      
25.อาจารยสุ์นิตตา สนิชูวา อาจารย ์     
26.อาจารยณ์ภา ไชยพงศ ์  อาจารย ์     
27.นายศกัด์ิประพนัธ์ จนัแดง ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น    
28.นายสมคิด ช่วยเรือน  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น   
29.โกศล รามเอียด  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น   
30.นายชิรวงษ ์คงกร  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น   
31.นายเฉลิม ชุมแกว้  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
32.นายสมนึก เพง็นุ่น  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
33.นายประสบ รามดว้ง   ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
34.น.ส.ณฐัพร เม่าน ้าพราย ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
35.นาย กิตติภพ เสนสุข  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  ม.1    
36.นายประจวบ เรืองศรี  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  ม.4    
37.นายเอกธวชั ด าจวนลม ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.4    
38.นายบรรจง พรมแกว้  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.8    
39.นายวิเวก อินทร์บุญแกว้ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.3    
40.นายมณูญ พุ่มเอียด  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.4    
41.นายประดิษฐ์ เกลาฉีด  สารวตัรก านนั     
42.นายบุญรวย ลกัษณะทอง สารวตัรก านนั     
43.นายประสพ คงเรือง  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.9    
44.นายจ าเริญ ทองมีเหลือ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.6    
45.นายประเสริฐ ล าเผง้  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.8   
46.นายสุรศกัด์ิ วนาสุวรรณกิจ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.10    
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47.นายอาคม เตม็ทอง   ผูใ้หญ่บา้น ม.2     
48.นายโสภณ บวัทองเรือง ผูใ้หญ่บา้น ม.5     
49.นายนิทศัน์ ผลเอียด  ชาวบา้น ม.1 ต าบลเขาปู่      
50.นางพรทิพย ์ดว้งมา  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  ม.7 ต าบลเขาปู่   
51.น.ส.โสภิดา วรรณะ  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น .ม.5 ต าบลเขาปู่  
52.นางจรรยา ทองบุญนุย้  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  ม.11 ต าบลเขาปู่  
53.นายปฏิพกัด์ิ ไหมศรีขาว ผูใ้หญ่บา้น  ม.6 ต าบลเขาปู่    
54.นางจุทารัตน์ คงจนัทร์  แพทยป์ระจ าต าบลเขาปู่     
55.น.ส.มาลี คงแกว้หน  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  ม.9 ต าบลเขาปู่  
56.น.ส.ปรียาภรณ์ คงผอม ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่  

 57.นายประเสริฐ บุญแกว้คง ผูใ้หญ่บา้น  ม.8 ต าบลเขาปู่  
58.นายฉลอง คงใหญ่  นายก อบต.เขาปู่  
59.นายช านิ ยอดแกว้เรือง ประธานเครือข่ายคนตน้น ้าเขาปู่  

 
5. คร้ังท่ี 3 เวทีประชุมสรุป และประเมินความพร้อม และวางแผนการพฒันาการจัดการ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคจ์ านวนผู้เข้าร่วม 33 คน 
1.นายปราบปล้ืม คงชู  กรรมการวดัถ ้า เขาปู่   

2.นายช านิ ยอดแกว้เรือง  ประธานเครือข่ายคนตน้น ้า  

3.นายอภิชาติ เกลาฉีด  ก านนัต าบลเขาปู่    

4.นายชูศกัด์ิ มณีรัตน์  ผ.ศ.บ.ม.ร.เขาปู่    

5.นางสารภี แดงขนุทอง  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 9  

6.นายประเวช ผอมไชยแล     ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 2   

7.นายเอกธชั ค าจาบลม  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 4  

8.นายประสิทธ์ิ ดว้งสง  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 2   

9.นายวิชิต เวชแกว  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 2 

10.นายสุทศัน์ หนูสังข ์  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 8 
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11.นายกิตติภพ เสนุย  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 1    

12.นายประจวบ เรืองศรี  ชาวบา้น    

13.สมหญิง วิสูตรธนภทัร   ผูช่้วยปกครองหมู่ 11 

14.นายประเสริฐ ค าเพง็  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 8    

15.นายฉลาด รักทอง  ชาวบา้น หมู่ท่ี 5  

16.นายโสภณ บวัทองเรือง  ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 5   

17.นายอานูญ พุ่มเอียด  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 4  

18.นางพรเพญ็ แยม้ทิม  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 6    

19.นายจรูญ ทองทบัทอง  ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 2   

20.นายประสพ คงเมือง  ชาวบา้น หมู่ท่ี 2  

21.นายสุรศกัด์ิ วนาสุวรรณวณิช ชาวบา้น หมู่ท่ี 1 

22.นายบนัจง พรมแกว้  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 4  

23.โกศล ราบเอียด  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 9  

24.เฉลิมชาติ คงวงศ ์  ผูช่้วยปกครอง หมู่ท่ี 11 

25.นางกลัยา สงสม  ผูอ้  านวยการกองคลงัองคก์ารบริหารส่วนต าบล
เขาปุ่  

26.นายสมนึก เพง็นุ่น  ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 10  

27.นายสุรพงศ ์เกลาฉีด  ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี ม.3  

28.นายปรีชา ขนุนุย้  แพทยต์ าบล   

29.นายชนินทร์ คงอนนัต ์  ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 6  

30.นางดารา คลงัทองคลงั   รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่   



106 

 

 

31.นายฉลอง คงใหญ่  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่  

32.นายประเสริฐ บุญแกว้คง  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 8  

33.นายไกรสร แกว้ศรีขาว  ชาวบา้น หมู่ท่ี 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
รูปภาพประกอบการลงพื้นที
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ภาพการต่อยอดการจัดการท่องเท่ียวของชุมชนต าบลเขาปู่ 

            

 

 

 

 

                      

                      

ควนไข่หด 
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ศูนย์ OTOP ต าบล ก าลงัก่อสร้าง 
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น าผลติภัณฑ์ชุมชนมาสาธิต ออกงานต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ภูมิปัญญา 
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