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1. หลักการและเหตุผล 

การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายได้หลักแก่ประเทศไทยมากว่า 20 ปี แต่รายได้จากการท่องเท่ียว
ก็นำมาซ่ึงการบริโภคทรัพยากรอย่างเกินพอดีและส่งผลกระทบต่อท้องถ่ิน ย่ิงกว่าน้ันในหลายพ้ืนท่ียังก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อวัฒนธรรมท้องถ่ินและวัฒนธรรมชุมชน เพราะวัฒนธรรมได้ถูกทำให้กลายเป็นสินค้า ทำให้ลักษณะ
พหุวัฒนธรรมได้รับผลกระทบไปสู่การเป็นวัฒนธรรมเด่ียว ด้วยสภาพการณ์ดังกล่าว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
จึงได้หันมามุ่งส่งเสริมการจัดการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน คือการจัดการท่องเท่ียวท่ีมีสำนึกรับผิดชอบและคำนึงถึง
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ภายใต้นโยบายน้ี  “การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์” ท่ีสนับสนุนให้
นักท่องเท่ียวได้แลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือทำความเข้าใจในคุณค่าทางสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ี
ท่องเท่ียวอย่างลึกซ้ึงโดยผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของพ้ืนท่ีหรือเจ้าของวัฒนธรรม(คณะทำงานโครงการ
ต้นแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์, 2555) นับเป็นแนวคิดสำคัญในการจัดการท่องเท่ียวในปัจจุบัน 

“การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์” ในระยะแรก มุ่งท่ีกิจกรรมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดการ
สร้างสรรค์ทางศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ฯลฯ บางคร้ังเป็นกิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวลงมือทำโดยชุมชนท้องถ่ินไม่ได้มี
ส่วนร่วมด้วย แต่บางคร้ังก็มีส่วนร่วมและเรียนรู้จากกันและกัน ทำให้เกิด “ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้าน-ผู้มาเยือน” 
(host-guest interaction) แต่ในระยะต่อมา UNESCO (2006) หน่ึงในผู้นำการเคล่ือนไหวเร่ืองการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์เน้นว่าการท่องเท่ียวดังกล่าวควรสอดแทรกประสบการณ์การเข้าถึงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน 
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงประสบการณ์ (experientially) อย่างแท้จริงกับผู้คนและสถานท่ี (Smith, Macleod and 
Robertson 2010:33) 

การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสังคมพหุวัฒนธรรมให้ย่ังยืน การส่ือสารถือเป็นปัจจัยการขับ
เคล่ือนท่ีสำคัญเพราะเป็นเคร่ืองมือในการทำให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม สร้างปฏิสัมพันธ์ และ
สร้างความเข้าใจระหว่างชุมชนกับนักท่องเท่ียว นอกจากน้ีการส่ือสารท่ีสร้างสรรค์ยังมีพลังในการปรับเปล่ียนการ
รับรู้ท่ีถูกต้อง เหมาะสม เกิดความเข้าใจในความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม และเคารพต่อวิถีท่ีแตกต่างในสังคมพหุ
วัฒนธรรม และถึงแม้ว่าเทคโนโลยีการส่ือสารทุกวันน้ีเอ้ือให้เกิดการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารและทัศนคติต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมเป็นไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว แต่กระน้ันก็พบว่าเน้ือหาทางวัฒนธรรมกลับขาดความ
สมดุลเพราะผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมยังขาดโอกาสการเล่าเร่ืองราวจากมุมมองของตน ท้ังในการส่ือสารอัตลักษณ์
และจิตวิญญาณ โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธ์ุ ชาวเล ในสังคมไทย และชุมชนในพ้ืนท่ีแนวชายแดน อันเป็นพ้ืนท่ีสังคม
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พหุวัฒนธรรมท่ีมีความเปราะบางเน่ืองจากกำลังเผชิญผลกระทบจากการท่องเท่ียวกระแสหลัก ด้วยเหตุน้ีการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นแนวคิดท่ีเหมาะอย่างย่ิงสำหรับการพัฒนาการท่องเท่ียวในชุมชนดังกล่าว เน่ืองจาก
การท่องเท่ียวท่ีเน้นประสบการณ์ร่วมและการเรียนรู้ นอกจากจะเป็นการร้ือฟ้ืนศักด์ิศรีทางวัฒนธรรมของชุมชน
แล้ว ยังเป็นการสร้างโอกาสเชิงเศรษฐกิจ และเป็นแรงขับให้ชุมชนหันมาเสริมสร้างวัฒนธรรมของตนให้เข้มแข็ง
ย่ิงข้ึน 

อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสังคมพหุวัฒนธรรมยังต้องอาศัยการ
ขับเคล่ือนด้วยการส่ือสารท่ีสร้างสรรค์และมีดุลยภาพระหว่างเจ้าบ้านและผู้มาเยือน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรม
การส่ือสาร ให้เกิดเป็นเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างชุมชนด้วยกันเองและกับนักท่องเท่ียว การเสริมสร้าง
ศักยภาพและโอกาสดังกล่าวให้กับชุมชนจะส่งผลให้การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เกิดความย่ังยืน ด้วยเหตุ
น้ี จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาและพัฒนาการส่ือสารเพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสังคม
พหุวัฒนธรรม ในพ้ืนท่ีชุมชนชาวเลชายฝ่ังอันดามัน และพ้ืนท่ีชายแดนไทย-เมียนมาตอนใต้ 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาทัศนคติและความเข้าใจในเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประชาชน  
2. เพ่ือสร้างพ้ืนท่ีการส่ือสารระหว่างชุมชน นักท่องเท่ียว และสาธารณะ เพ่ือการเรียนรู้และการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อย่างย่ังยืน 

3. เพ่ือพัฒนาทักษะการผลิตส่ือของชุมชนเพ่ือส่ือสารการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
 

3. กระบวนการวิจัย 

ใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือศึกษาทัศนคติและ
ความเข้าใจในเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของประชาชน รวมท้ังวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) ท่ีเน้นการออกแบบและพัฒนาการส่ือสาร เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนาการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง และใช้เทคโนโลยีการส่ือสารเป็นตัวขับเคล่ือน โดยนักวิจัยทำหน้าท่ี
สังเกตการณ์ จดบันทึก และมีประสบการณ์ร่วม ร่วมกับนักวิจัยของโครงการย่อยท่ี 2.1 การพัฒนาการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์ผ่านการเช่ือมความสัมพันธ์ของผู้คนระหว่างไทย-เมียนมา และโครงการย่อยท่ี 2.2 การพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนชาวเลชายฝ่ังอันดามัน  
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ท้ังน้ี เน่ืองจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้โครงการไม่สามารถลงเก็บข้อมูลร่วมกับโครงการ
ย่อยท่ี 2.2 อีกท้ัง ปรับแผนการดำเนินงานจากการลงพ้ืนท่ีเพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาทักษะการผลิตส่ือแก่ชุมชน 
เป็นการผลิตส่ือเรียนรู้ออนไลน์บน Digital Platform  
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4. ผลการวิจัย 

4.1 การสร้างการส่ือสารบน Digital Platform 

กรอบวิธีดำเนินงาน (Methodology Framework) 
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กระบวนการดำเนินงาน 

1. Formative Research 

1.1 การสำรวจพฤติกรรมการท่องเท่ียวและความเข้าใจท่ีนักท่องเท่ียวมีต่อการท่องเท่ียวเชิง 
สร้างสรรค์และการใช้ส่ือในการค้นหาข้อมูลการท่องเท่ียว และสำรวจศักยภาพการส่ือสารของ

ชุมชน 

2. Process Evaluation 

2.1 ออกแบบและผลิตส่ือการเรียนรู้ท่ีมีเน้ือหาหลากหลายรูปแบบการนำเสนอ ได้แก่ คลิปวิดีโอ 
บทความ ภาพถ่าย Infographic คลิปเสียง ภายใต้แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ี

เน้นอัตลักษณ์ตัวตน ชุมชน ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิสัมพันธ์ ความย่ังยืน 

2.2 ออกแบบและพัฒนา Digital Platform “เท่ียวสร้างสรรค์” 

(www.creativejourneyth.com) ให้เป็นพ้ืนท่ีการส่ือสารท้ังในด้านเผยแพร่และแลกเปล่ียน 

บทเรียนรู้ ประสบการณ์ ข้อมูล ภายใต้กรอบแนวคิดสร้างสรรค์ การส่ือสารเชิงสุนทรียะ และ

ตอบสนองความสนใจท่ีแตกต่างหลากหลาย 

2.3 ขยายเครือข่ายผู้ใช้และการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้าน
การท่องเท่ียว และส่ือท้องถ่ิน บน Digital Platform “เท่ียวสร้างสรรค์” 

(www.creativejourneyth.com) 

2.4 วิธีการและแนวทางการออกแบบส่ือและการส่ือสาร ภายใต้กรอบแนวคิดสร้างสรรค์ การ
ส่ือสารเชิงสุนทรียะ และตอบสนองความสนใจท่ีแตกต่างหลากหลาย 

3. Summative Research 

3.1 จัดกระบวนการกลุ่ม Storytelling / Reflective Cycle กับการเรียนรู้และพัฒนาการ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนท่องเท่ียวจังหวัดประจวบฯ และระนอง 

3.2 ถอดบทเรียนการเรียนรู้การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของผู้เข้าร่วมวิจัยและทีมวิจัย โดยใช้โมเดล 
CIPP evaluation model (พัฒนาโดย Daniel Stufflebeam และคณะ) โดยประเมิน 4 ด้าน 

คือ Context, Input, Process and Product 
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• การสำรวจพฤติกรรมการท่องเท่ียวและความเข้าใจท่ีนักท่องเท่ียวมีต่อการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
(เก็บข้อมูล 30 พฤษภาคม 2562 ถึง 2 กรกฎาคม 2562) 

รวบรวมความคิดเห็นท้ังหมด 1,088 ตัวอย่าง เก็บข้อมูลโดยกระจายแบบสอบถามออนไลน์โดยการสุ่ม

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มผู้วิจัยใช้เหตุผลตามความเหมาะสม ผ่านช่องทาง

หลากหลาย Facebook Page ท่ีมีผู้ติดตามหลากหลายกลุ่ม รวมถึง Line ท่ีมีความสนใจต่างกัน พบการกระจาย

ตัวของประชากรในการศึกษาคือ กลุ่มประชากรแบ่งเป็นเพศหญิง 744 ชาย 331 และไม่ระบุอีก 13 คน พบข้อมูล

พฤติกรรม ทัศนคติ และลักษณะประชากรน่าสนใจ ดังน้ี  
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• การสำรวจศักยภาพการส่ือสารของชุมชน  

1.2.1 บ้านทุ่งน้อย ประจวบฯ (เก็บข้อมูล 6 กันยายน 2562): ปิยะ เทศแย้ม แกนนำหลักเร่ืองการท่องเท่ียว 

สามารถใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายทำวิดีโอ รูปถ่าย เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวและเฟซบุ๊กร้านอาหารทะเล “คนทะเล” 

มีเน้ือหาส่วนใหญ่เพ่ือให้คนเข้าไปเย่ียมชมดูงาน ซ้ืออาหารทะเล รวมท้ังสามารถถ่ายทอดแนวคิดการอนุรักษ์ทะเล

แก่ผู้ติดตามอย่างสม่ำเสมอ ซ่ึงนอกจากปิยะ เทศแย้ม ลูกชายของเขาเป็นคนรุ่นใหม่และมีศักยภาพการใช้ส่ือ

ออนไลน์ รวมถึงหลายคนในชุมชนก็สามารถใช้เคร่ืองมือส่ือสารออนไลน์ส่ือสารแก่ผู้ติดตามในเฟซบุ๊กได้

เช่นเดียวกัน  

1.2.3  เกาะคณฑี ระนอง (เก็บข้อมูล 4 กันยายน 2563): ปิยะนุช โกยวานิช เจ้าของสิบสาวโฮมสเตย์ แกนนำ

หลักเร่ืองการท่องเท่ียว มีเฟซบุ๊กของโฮมสเตย์ แต่เน่ืองจากขาดช่วงเร่ืองการทำการท่องเท่ียว ทำให้เฟซบุ๊กไม่มี

ความเคล่ือนไหวต้ังแต่ปี 2561 (ช่วงโครงการท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี) จึงใช้เฟซบุ๊กส่วนตัวใช้ส่ือสารเร่ืองราวและ

กิจกรรมส่วนตัว นอกจากสิบสาวโฮมสเตย์ บนเกาะคณฑียังมีสมาชิกเป็นหน่ึงในแอดมินเพจ ระนอง 239 เพจท่ีมี

ผู้ติดตามจำนวนมาก นับว่ามีศักยภาพในการส่ือสาร นอกจากน้ี ทีมวิจัยยังได้ลงพ้ืนท่ีสำรวจทรัพยากรการส่ือสารท่ี

โรงเรียนปากน้ำซ่ึงต้ังอยู่บนเกาะ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่สามารถถ่ายทอดเร่ืองราวผ่านโทรศัพท์มือถือได้  

1.2.4 บ้านหินช้าง ระนอง (เก็บข้อมูล 8 กันยายน 2563): เยาวภา สุประดิษฐ์ เจ้าของร้านอาหารและเป็น

แกนนำหลักเร่ืองการท่องเท่ียวบ้านหินช้าง สามารถใช้อุปกรณ์ส่ือสารออนไลน์เล่าเร่ืองการท่องเท่ียวของชุมชนได้ 

รวมท้ังเครือข่ายประมงพ้ืนบ้านในพ้ืนท่ีต่างมีอุปกรณ์ส่ือสาร สามารถใช้งานเฟซบุ๊ก ไลน์ ในการติดต่อส่ือสารได้ แต่

เน่ืองจากชุมชนยังไม่เคยทำการท่องเท่ียวจึงมีเพียงเฟซบุ๊กเพจของร้านอาหาร ซีวิวบายเยาวภาแอนด์คอฟฟ่ี เป็น

พ้ืนท่ีส่ือสารหลักเท่าน้ัน 

นักวิจัยเห็นว่าการสร้าง “นักส่ือสารการท่องเท่ียวของชุมชน” นอกจากแกนนำหลักเร่ืองการท่องเท่ียวจะ

เข้าใจความสำคัญของการส่ือสารการท่องเท่ียว คนรุ่นใหม่ในชุมชนคือกำลังสำคัญท่ีจะเป็นพลังขับเคล่ือนการ

ส่ือสารเร่ืองการท่องเท่ียวให้มีความย่ังยืน เพราะมีศักยภาพใช้เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีพัฒนาและเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา  
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• การเลือกรูปแบบ Digital Platform 

การให้ความรู้ในโลกดิจิทัล ส่ิงสำคัญคือความรู้และเครือข่าย การเลือก Platform ควรคำนึงถึง

ประสิทธิภาพการนำเสนอและการเก็บข้อมูลความรู้ได้อย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นคลังความรู้ท่ีต่อเน่ืองและย่ังยืน 

สามารถปรับแต่งรูปแบบได้หลากหลายเพ่ือการรองรับเน้ือหาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ซ่ึงแตกต่างและ

หลากหลายเช่นเดียวกัน จึงเลือกใช้พ้ืนท่ีบน Wix.com นอกจากน้ี ได้นำเน้ือหาบนเว็บไซต์เผยแพร่บน Platform 

ท่ีมีบัญชีผู้ใช้จำนวนมากเพ่ือขยายเครือข่ายการรับรู้และการมีส่วนร่วม ได้แก่ Facebook และ Youtube โดยใช้

ช่ือบัญชี “เท่ียวสร้างสรรค์” และ “Creativejourneyth” ตามลำดับ 

• การออกแบบเน้ือหาบน Digital Platform 

ออกแบบและผลิตส่ือการเรียนรู้ภายใต้กรอบแนวคิดสร้างสรรค์ การส่ือสารเชิงสุนทรียะ และตอบสนอง

ความสนใจท่ีแตกต่างหลากหลาย นำเสนอเน้ือหาภายใต้แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีเน้นอัตลักษณ์ตัวตน 

ชุมชน ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิสัมพันธ์ และความย่ังยืน ผ่านรูปแบบหลากหลาย ได้แก่ คลิปวิดีโอ บทความ 

ภาพถ่าย Infographic และคลิปเสียง โดยมีโครงสร้างเน้ือหาบนเว็บไซต์ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

หน้าหลัก รวบรวมหน้าปกของเน้ือหาต่างๆ บนเว็บไซต์  
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 เร่ืองเล่าเท่ียวสร้างสรรค์ รวบรวมส่ือเรียนรู้การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ คลิปวิดีโอ บทความ 
ภาพถ่าย Infographic และคลิปเสียง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1. เพ่ือให้ชุมชน ผู้ประกอบการ และสาธารณะ ได้เรียนรู้การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์

อย่างย่ังยืน ปูพ้ืนฐานแนวคิด เกิดแรงบันดาลใจ และเสริมพลังการพัฒนาการท่องเท่ียว 

2. เพ่ือให้ชุมชน ผู้ประกอบการ และสาธารณะ ได้ข้อมูลการท่องเท่ียว ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร์ สังคม ฯ และได้เรียนรู้มุมมองการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย 

ส่ือเรียนรู้บนเว็บไซต์ www.creativejourneyth.com (เก็บข้อมูล 14 มกราคม 2565) ท้ังหมด 24 เร่ืองดังน้ี 

บทความ จำนวน 17 เร่ือง ดังน้ี 

1. อาหารทะเลบ้านทุ่งน้อย สดจากใจใหม่จากทะเล 
2. ฮาวทูทอน ว่าด้วยการลด ละ ส่ิงของในกระเป๋าเดินทาง 
3. ชมพลับพลึงธาร ราชินีแห่งสายน้ำ 
4. ชิมผลไม้เกษตรอินทรีย์ จากเจ้าของสวนใจดีท่ีต้อนรับเหมือนญาติมิตร 
5. รักษาทะเลด้วยซ้ังกอ 
6. สะพานเช่ือมการเรียนรู้จากชาวประมงสู่การบริโภคอย่างรับผิดชอบ 
7. มะริด เท่ียวนอกขนบเส้นทาง เช่ือมต่อร่องรอยวัมนธรรม 
8. เลาะริมหาดลับเขาตาม่องล่าย มุมสวยสงบในตัวเมืองประจวบฯ 
9. กาแฟดริปยามเช้าท่ีอ่าวประจวบฯ 
10. ด่ืมด่ำวิถีชีวิตชิดธรรมชาติ เรียนรู้วัฒนธรรมม้ง ณ บ้านมณีพฤกษ์ จังหวัดน่าน 

11. Creative Tourism หรือการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์คืออะไร 

12. ผจญภัยเบาๆ ท่ีเขาช่องกระจก จุดชมวิวสามอ่าวกลางเมืองประจวบฯ 
13. สำรวจทะเลใหม่ วิถีชีวิต และมิตรภาพใหม่เหนือผืนน้ำกับชาวประมงบ้านหินช้าง จ.ระนอง 
14. การฟ้ืนเร่ืองเล่าเชิงประวัติศาสตร์ของชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่องเท่ียว 
15. การพัฒนาการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีพหุวัฒนธรรม จากโครงการย่อย 2.1 การพัฒนาการ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ผ่านการเช่ือมความสัมพันธ์ของผู้คนระหว่างไทย-เมียนมา 
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16. สามเส้นทางท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ส่ิงทอ จ.น่าน ท่ีจะทำให้คุณติดใจ 
17. กู้หาดทรายให้สะอาดด้วยมือเรา 

คลิปวิดีโอ จำนวน 7 เร่ือง ดังน้ี 

1. เสียงชุมชนถึงการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ มุมมองหลากหลายของชุมชนผู้ประกอบการต่อ
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เม่ือพวกเขาต้องการพัฒนาท้องถ่ินเป็นจุดท่องเท่ียว นักวิจัยต้องการนำเสนอ

ให้เห็นความต้องการของต้นน้ำคือเจ้าของพ้ืนท่ี ซ่ึงจากมุมมองดังกล่าวถูกพัฒนาเป็นเน้ือหาบน Digital 

Platform ท่ีเป็นพ้ืนท่ีของแตกต่างหลากหลาย  

2. ห้องเรียนสุดขอบฟ้า มุมมองการเดินทางของนักผลิตรายการสารคดี พาครอบครัวออกไป
ท่องเท่ียวเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมถึงมุมมองเร่ืองการมองชุมชน บ้านของตนให้มีคุณค่า ด้วยความเช่ือม่ัน

ในคุณค่าของส่ิงเล็กน้อย ความวิเศษท่ีอยู่ในความธรรมดา ท้ังสถานท่ี ส่ิงของ และผู้คน ล้วนเป็นบทเรียนรู้

ได้ด้วยการปรับมุมมอง 

       

3. Trawell Thailand เจ้าของโฮสเทลท่ีพยายามสร้างกิจกรรมท่องเท่ียวแก่ชุมชนของตัวเอง 

ด้วยแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์ เน้นการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน ใช้ทุนวัฒนธรรมของชุมชน

นำมาออกแบบกิจกรรม รวมท้ังใช้ส่ือออนไลน์สำหรับขับเคล่ือนกิจกรรม ท้ังในกระบวนการสร้างความ

เช่ือม่ันแก่คนในชุมชนและการประชาสัมพันธ์ 
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4. Hear & Found นักออกแบบกิจกรรมเชิงสังคม เน้นการนำเสนอเร่ืองราวของผู้คนและชุมชน

ผ่านการใช้เสียงดนตรีและเสียงธรรมชาติ เปิดมุมมองให้เห็นคุณค่าของส่ิงท่ีหลายคนเคยมองข้าม เช่น 

ดนตรีพ้ืนบ้าน เสียงจากธรรมชาติ ฯ 

            

5. การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพ่ือการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ถอดบทเรียนการพัฒนายุว
มัคคุเทศก์เพ่ือการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของโครงการย่อย 1.5 การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์

วิถีเกษตรกรรม และโครงการย่อย 2.2 การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนชาวเลชายฝ่ังอัน

ดามัน 

6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์เพ่ือการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ถอดบทเรียนการวิจัย
โครงการย่อย 1.1 โครงการนวัตกรรมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์จากจังหวัดน่านสู่สากลเพ่ือการ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคลัสเตอร์และคณะนักวิจัย 

7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ถอดบทเรียนการวิจัย
โครงการย่อย 1.4 การพัฒนาโมเดลธุรกิจการท่องเท่ียวด้านสุขภาพ พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์และบริการ
เชิงสุขภาพเพ่ือการท่องเท่ียว เช่น การพัฒนาแผนธุรกิจ การตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น 
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ชุมชนเท่ียวสร้างสรรค์ รวบรวมเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ และนำเสนอคำพูดสะท้อนความคิด 
ของเครือข่ายท่ีมีต่อการท่องเท่ียว 
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เส้นทางแนะนำ รวบรวมเส้นทางท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาโดยโครงการวิจัยการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมท้ังเปิดพ้ืนท่ีแก่เครือข่ายและผู้สนใจ

นำเสนอเส้นทางท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของตนได้ 
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ล้อมวงคุย  พ้ืนท่ีแลกเปล่ียนประสบการณ์และความรู้การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
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4.2 การสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้ประโยชน์ Digital Platform 
 
 นักวิจัยได้สำรวจความคิดเห็นผู้ใช้ประโยชน์ Digital Platform เพ่ือนำมาพัฒนาและปรับปรุง Digital 

Platform ให้เหมาะสมต่อผู้ใช้ประโยชน์ โดยแบ่งการสำรวจความคิดเห็น 2 ประเด็นคือ การสำรวจความคิดเห็น

ผู้ใช้ประโยชน์ Digital Platform (เว็บไซต์ www.creativejourneyth.com และ เฟซบุ๊กเพจ เท่ียวสร้างสรรค์) 

และการสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนเก่ียวข้องต่อคลิปส่ือเรียนรู้ท่ีเผยแพร่บน Digital Platform มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

 4.2.1 ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้ประโยชน์ Digital Platform (เก็บขอ้มูล 10-13 มกราคม 
2565) 
 นักวิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จำนวน 17 คน แบ่งเป็นผู้ประกอบการ 6 คน 

นักท่องเท่ียว 9 คน และนักวิจัย 3 คน โดยให้เข้าชมและอ่านเน้ือหาเว็บไซต์ มีข้อสรุปในประเด็นต่างๆ ดังน้ี 
 

• สร้างการรับรู้และเข้าใจแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
 

www.creativejourneyth.com คือ Digital Platform ท่ีรวบรวมและนำเสนอแนวคิดการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ผ่านส่ือเรียนรู้ โดยใช้พ้ืนท่ีหน้า “เร่ืองเล่าเท่ียวสร้างสรรค์” สำหรับรวบรวมเน้ือหา ซ่ึงการสัมภาษณ์เชิง

ลึกกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์เว็บไซต์ พบว่าหลายคนมีความเข้าใจแนวคิดน้ีมากข้ึน ส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าเป็นการ

ท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวเข้าไปมีประสบการณ์ในชุมชน เรียนรู้วิถีชีวิต และการอนุรักษ์ เป็นต้น 

ลัลน์ลลิต กิสรวงศ์ ผู้ประกอบการท่ีพักในกรุงเทพฯ มองว่าเป็นการท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวได้ใช้เวลาอยู่

กับชุมชน “คือการเท่ียวท่ีเราลงไปคลุกคลีกับความเป็นชุมชนในพ้ืนท่ี ไม่ใช่แค่ไปถ่ายรูปแล้วกลับ” 

ขณะท่ีนักท่องเท่ียว 3 นักศึกษา ชาย อายุ 22 ปี ให้ความคิดเห็นเสริมว่า “เท่ียวสร้างสรรค์เหมือนได้ลงไป
สัมผัสชุมชนจริงๆ ศิลปะ การกิน วิถีชีวิต ได้ประสบการณ์ไปอีกแบบ อาจด้วยวัยเรามันอยากเรียนรู้”   

ในมุมมองของนักวิจัย ณพรรธ์ ตรีผลาวิเศษกุล มองว่าเว็บไซต์ช่วยทำให้แนวคิดน้ีเข้าถึงง่ายข้ึน “คำว่าการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มันไม่ได้ friendly กับคนขนาดน้ัน มันไม่มีคนพูดว่าเด๋ียวเสาร์น้ีเราไปเท่ียวสร้างสรรค์กัน
เถอะ แต่เว็บน้ีมันช่วยได้มากมันทำงานกับคนเพ่ิงเร่ิมต้นได้ดี”  
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สอดคล้องกับความคิดเห็นของ นักท่องเท่ียว 1 หญิง อายุ 32 ปี มองว่าเว็บไซต์ช่วยอธิบายแนวคิดให้

ชัดเจนข้ึน“หน้าน้ีมันช่วยนะเพราะว่าอธิบายรายละเอียด คนเท่ียวไม่ได้คิดเร่ืองพวกน้ีหรอก แต่พอมาอ่านมาดูก็ได้
เห็นตัวอย่าง เกิดฉุกคิด มันช่วยเปิดตาคน”  

นักท่องเท่ียว 6 ชาย อายุ 38 ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา “ส่ือเรียนรู้ในหน้า เร่ืองเล่าเท่ียวสร้างสรรค์ ช่วยให้
เข้าใจแนวคิดน้ีมากข้ึน ถ้าคนมาอ่านหรือดูแบบจริงจังนะครับ แต่ส่วนมากผมจะข้ามเป็นส่วนใหญ่ ควรเพ่ิมสถานท่ี
เท่ียวเยอะๆ เพ่ือท่ีเราสามารถหาหรือตามรอยสถานท่ีท่ีเราสนใจได้ ถ้ามีหน้าแผนท่ีประเทศไทยซ่ึงมีตำแหน่ง
สถานท่ีต่างๆ ท่ีมีการท่องเท่ียวแบบน้ี ระบุไปด้วยเพ่ือให้ง่ายในการเลือกหาสถานท่ีท่ีเราจะไปเท่ียว” 

นอกจากการได้รับรู้และเข้าใจแนวคิดมากข้ึน ผู้ให้สัมภาษณ์บางคนยังให้ความสนใจไปท่องเท่ียวและ

มองเห็นโอกาสท่ีสามารถเช่ือมโยงและต่อยอดได้จากการส่งเสริมแนวคิดน้ี นักท่องเท่ียว 4 ชาย อายุ 37 ปี ให้

ความเห็นว่า 

“เข้าใจว่าการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์คือการเข้าไปมีกิจกรรม มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนท่องเท่ียว เข้ามาอ่าน
แล้วต่ืนเต้น เพราะเพ่ิงรู้ว่ามีแนวคิดน้ี สนใจการท่องเท่ียวแนวใหม่อยู่แล้ว ทำให้เราได้ท่ีเท่ียวใหม่ ได้ความรู้ ส่วนตัว
มองว่าการได้ท่ีเท่ียวใหม่ช่วยพัฒนาความคิดของเราด้วย เวลาเท่ียวเป็นคนชอบใช้สมอง ปกติได้เท่ียวแบบน้ีอยู่แล้ว 
แต่อาจจะไม่ได้เป็นจุดหมายหลัก สมมติวางแผนไปเท่ียวท่ีอ่ืนแต่อาจจะแวะเท่ียวแนวน้ีประมาณ 10-20 เปอร์เซ็น”  

นักท่องเท่ียว 7 ชาย อายุ 30 ปี มองว่าการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็นแนวคิดท่ีจะทำให้ชุมชนมองเห็น

คุณค่าส่ิงท่ีชุมชนมีมากข้ึน “มองว่าแนวคิดน้ีคือการทำให้ชุมชนได้เห็นคุณค่าและนำเสนอวิถีชีวิตของเขา บางคน
เขาไม่รู้ว่าส่ิงท่ีทำอยู่มันต่อยอด ผลักดันได้ การท่ีเราได้เห็นได้เรียนรู้ส่ิงท่ีเขาทำมันน่าสนใจ พอเราเรียนรู้ ทำให้เรา
มีความสุขท่ีเราได้เท่ียวชม ชาวบ้านก็มีความสุขท่ีได้ทำ ส่วนตัวชอบท่ีมีวิถีชุมชนในเว็บไซต์” 

ขณะท่ี จตุพร สุวรรณสุขุม นักวิจัยท่ีเคยทำวิจัยเร่ืองการท่องเท่ียวและศึกษาแนวคิดน้ีมาก่อนมองว่าเป็น

แนวคิดท่ีช่วยเปิดโอกาสแก่ชุมชนท่ีเคยถูกมองข้าม “แนวคิดน้ีมีความน่าสนใจเพราะทำให้กลุ่มคนรากหญ้าสามารถ
พัฒนาท้องถ่ินของตนเป็นท่ีท่องเท่ียวของตัวเองได้ สร้างโอกาสให้ชุมชน ออกแบบในมุมของตัวเองได้”  

ในแง่มุมท่ีเปิดโอกาสให้ชุมชน สอดคล้องกับนักวิจัยอีกหน่ึงคน โรสนี แกสมาน ได้ให้มุมมองโดยเช่ือมโยง

แนวคิดการท่องเท่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน “มันไม่ได้แค่ไปเท่ียว แต่มันทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
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เหมือน Creative Economy เราคิดว่าเช่ือมกันได้ มีเร่ืองของผลิตภัณฑ์ในชุมชนด้วย ส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิต การ
ส่ือสาร วัฒนธรรม ได้หมดเลย” 

ขณะท่ีในมุมมองของผู้ประกอบการนำเท่ียว จังหวัดเชียงใหม่ ณัฐพงศ์ กล้าผจญ ให้มุมมองในฐานะ

ผู้ประกอบการท่ีคลุกคลีกับนักท่องเท่ียวต่างชาติว่า “น่าสนใจ ถ้าทำได้เป็นส่ิงท่ีดี แต่ในมุมของคนทำทัวร์ คนมา
เท่ียวก็อยากสบาย คนส่วนใหญ่มีเวลาน้อย เน้นผ่อนคลาย เท่ียว ถ่ายรูป นอนพักผ่อน แต่ในตอนน้ีอาจจะไม่มี
โปรแกรมเท่ียวแบบน้ี อาจจะต้องมีคนคิดโปรแกรมแบบน้ีมาลองนำเสนอ ส่วนเร่ืองความกังวลคือเร่ืองความ
สะดวกสบายของนักท่องเท่ียว ควรส่ือสารให้ชัดเจนสำหรับกลุ่มเฉพาะให้สามารถรับได้ โดยเฉพาะท่ีพักและ
อาหาร” 

สำหรับความคิดเห็นของผู้ประกอบการการท่องเท่ียวท่ีเป็นเครือข่ายการทำงานวิจัยกับโครงการ มองว่า

การสร้างการรับรู้แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์บนเว็บไซต์จะช่วยเปิดมุมมองแก่คนท่ัวไปและเพ่ิมโอกาสการ

ทำธุรกิจท่องเท่ียวมากข้ึน 

ธนัญญา พนากิจสุวรรณ ผู้ประกอบการโรงแรม A Day Inn Ranong ถนนเรืองราษฏร์ จังหวัดระนอง 

มองว่าเว็บไซต์จะเป็นตัวช่วยสำหรับส่ือสารต่อกลุ่มลูกค้าได้ “สนใจแนวคิดน้ีอยู่แล้ว เพราะเป็นช่องทางนึงจะพา
เราไปถึงสถานท่ีเท่ียวท่ีไม่มีใครรู้จัก เปิดมุมใหม่การท่องเท่ียว ตามรีวิวจากมุมชุมชน ไม่ใช่ตามรีวิวเพจในเฟซบุ๊ก 
สำหรับในมุมมองผู้ประกอบการท่ีพักในตัวเมืองเก่าระนอง ทำให้ได้เห็นมุมเท่ียวใหม่เพ่ิมข้ึนในชุมชนท่ีไม่เคยถูก
ถ่ายทอดจากจังหวัด ททท. ส่ือกระแสหลัก เราได้เห็นมุมเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อาหาร ...ซ่ึงโดยปกติเราจะเป็นคนให้
ข้อมูลแก่นักท่องเท่ียวว่ามีสถานท่ีไหนน่าสนใจบ้าง การมีเว็บไซต์จะช่วยเผยแพร่ให้คนรับรู้แทนท่ีเราจะบอกเอง ใส่
สถานท่ีเท่ียวท่ีแตกต่างออกไป นักท่องเท่ียวก็อาจจะสนใจ อาจจะไม่หลายคน แต่บางคนอาจจะสนใจก็ได้” 

ขณะท่ี เยาวภา สุประดิษฐ ผู้ประกอบการ บ้านหินช้าง จังหวัดระนอง และเป็นเครือข่ายประมงพ้ืนบ้าน 

กล่าวถึงประโยชน์ของแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีให้ประโยชน์มากกว่าแค่การท่องเท่ียว “เว็บไซต์ทำให้
คนได้รู้ว่าการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มีประโยชน์ ต่อส่ิงแวดล้อม ต่อชุมชน ซ่ึงช่วยบันทึกไว้เล่าให้คนรุ่นหลังฟังว่า
การเท่ียวไม่ใช่เพียงการพักผ่อน แต่เราไปเท่ียวแล้วแต่ละสถานท่ีมีความแตกต่าง เกิดการเปรียบเทียบ แล้วเรา
นำเอามาปรับใช้ประโยชน์ได้ เช่น ปราชญ์ชุมชนแต่ละพ้ืนท่ีต่างกัน ความสามารถต่างกัน ทำให้เราเกิดความอยาก
นำมาใช้ไม่ให้สูญหาย ...อยากให้พวกผู้ประกอบการ หน่วยงานต่างๆ เข้ามาดูแนวคิดน้ี เวลาทำท่องเท่ียวชุมชน ให้
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มองเห็น ลองเปรียบเทียบกับท่ีอ่ืนทำกับเราทำมันแตกต่างกัน คนนอกทำอาจจะหวังกำไร แต่ถ้าชุมชนทำเอง 
ต้นทุนของเราเอง เราไม่ได้คิดแพงขนาดน้ัน และเยาวชนสำคัญท่ีสุด อยากให้เยาวชนเข้ามาดูเยอะๆ ให้รู้จักแนวคิด
น้ีมากๆ จะช่วยจุดประกายให้พวกเขาทำประโยชน์กับส่ิงแวดล้อมว่าควรทำแบบไหน” 

อย่างไรก็ตาม บางคนยังให้ความคิดเห็นว่านิยามแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในเว็บไซต์ยังไม่ชัดเจน 

ความหมายยังกว้างเกินไป ถึงแม้ว่าจะเข้าใจแนวทางของเว็บไซต์ 

ประเสริฐศรี สุวรรณไชย ผู้ประกอบการร้านดำน้ำ จังหวัดพังงา เม่ือได้เข้าชมเว็บไซต์คร้ังแรกมองว่า “การ
เข้าชมคร้ังแรก เข้าใจแนวทางว่าเว็บไซต์ทำข้ึนเพ่ือเป็นพ้ืนท่ีท่ีสามารถมาแบ่งปันการท่องเท่ียวของแต่ละคนได้ เพ่ือ
สร้างให้เกิดความสนใจ และอาจทำให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มากข้ึน ...มีนิยามหลากหลายดี แต่ถ้า
เว็บไซต์นิยามการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในแบบของเว็บไซต์เองอาจจะช้ีชัด ตรงประเด็น น่าสนใจมากข้ึน คนเข้า
มาดูจะได้เห็นแนวทางของเว็บชัดข้ึน 

นอกจากต้องการความชัดเจนของนิยามแล้ว บางคนยังต้องการให้เพ่ิมเน้ือหาให้ครอบคลุมทุกจังหวัดของ

ประเทศไทย มีความหลากหลายเชิงพ้ืนท่ี และเพ่ิมส่ือเรียนรู้ในรูปแบบคลิปวิดีโอ 

ปรัชญา โสธรศักด์ิ ผู้ประกอบการท่ีพัก จังหวัดพังงา กล่าวว่า “อยากให้มีข้อมูลท่ีท่องเท่ียวมากกว่าน้ี
 รวมถึงการท่องเท่ียวแบบสังคมเมืองท่ีมีความปฎิทรรศน์สูง(paradox) คิดว่าเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจมากๆ กับสังคม
ปัจจุบัน” 

นักท่องเท่ียว 5 หญิง อายุ 45 ปี ให้คำแนะนำเพ่ิมเติมว่า “บทความบางอันมันยาวไป เป็นคลิปวีดิโอดีกว่า 
และอยากเห็นเร่ืองจากชาวบ้านเยอะๆ”  

เช่นเดียวกับ นักท่องเท่ียว 3 ให้ความเห็นว่า “ชอบดูพวกยูทูปเบอร์ครับ คิดว่าคนชอบดูคนอ่ืนเท่ียวมันมี
มุมมอง มันน่าจะทำเป็นคลิป”  

คลิปวิดีโอเป็นส่ือท่ีกำลังได้รับความนิยม นักท่องเท่ียว 4 ก็ให้ความคิดเห็นคล้ายกัน “เป็นคนไม่ชอบอ่าน
ยาว ย่ิงถ้าเป็นคลิปย่ิงดีจะสามารถดึงเราเข้าไปได้เลย เห็นแค่รูปอาจจะน่ิงเกินไปน้ีและการวางหน้าก็ต้องเล่ือน
เยอะควรจัดหมวดหมู่ เช่น พ้ืนท่ีทะเล ภูเขา ทุ่งนา ถ้าเว็บไซต์แพร่หลายมากข้ึน นักเท่ียวอาจจะมาเลือกจาก
หมวดหมู่ เพราะส่วนใหญ่ไม่อยากไปเท่ียวซ้ำก็สามารถเลือกแนวใหม่ได้เลย”  

ความคิดเห็นเร่ืองการแยกประเภทของบทความให้ชัดเจน สอดคล้องกับนักท่องเท่ียว 2 หญิง อายุ 32 ปี 
“อยากให้แยกเท่ียวแนวน้ันแนวน้ี ชุมชน ทะเล น้ำกร่อย น้ำตก ภูเขา ภาคต่างๆ อะไรก็ได้”   
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กล่าวโดยสรุป กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวเม่ือได้รับรู้และเข้าใจแนวคิดการ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จากส่ือเรียนรู้บนเว็บไซต์ เกิดความสนใจไปท่องเท่ียว หลายคนเคยท่องเท่ียวรูปแบบน้ีอยู่

แล้ว แต่ส่ือเรียนรู้ช่วยเปิดมุมมองการท่องเท่ียวของพวกเขา ขณะท่ีบางคนเม่ือได้เข้าใจแนวคิดน้ีได้มองเห็น

ประโยชน์ท่ีควรสนับสนุนให้แพร่หลายมากย่ิงข้ึน 

 

• สร้างพ้ืนท่ีการส่ือสารเพ่ือการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อย่างย่ังยืน 
 

Digital Platform นอกจากสร้างการรับรู้และเข้าใจแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ยังเป็นพ้ืนท่ี

สำหรับกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ให้เข้ามามีส่วนร่วม แลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ โดยมุ่งหวังให้เกิดความฉลาด

ร่วม หรือ Collective Intelligence ซ่ึงจะช่วยพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อย่างย่ังยืน 

o เปิดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์แก่นักเล่าเร่ืองการท่องเท่ียว  
 

กลุ่มนักท่องเท่ียวให้ความคิดเห็นเก่ียวกับหน้า เร่ืองเล่าเท่ียวสร้างสรรค์ ในเว็บไซต์ท่ีรวบรวมส่ือเรียนรู้ว่า

เป็น Platform ท่ีน่าสนใจและน่าใช้งาน ส่วนใหญ่เคยเท่ียวและมีมุมมองคล้ายส่ือเรียนรู้ในเว็บไซต์อยู่แล้ว แต่

เน่ืองจากไม่เคยมีคนรวบรวมในรูปแบบน้ี การทำเว็บไซต์เป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีสร้างสรรค์และสร้างเครือข่ายคนชอบ

เท่ียวท่ีมีมุมมองคล้ายคลึงกัน 

นักท่องเท่ียว 5 กล่าวว่า “ปกติพ่ีทำอยู่แล้วพ่ีไปท่ีไหนก็เขียนลงเฟซบุ๊กเล่าเร่ือง และแท็กสถานท่ีท่ีเราไป
คนจะได้ไม่ถามว่าสถานท่ีอยู่ท่ีไหน พ่ีชอบเท่ียวชุมชน ชอบเจอชาวบ้านพ่ีก็จะเขียนลงแล้วแชร์ไป แต่ถ้ามันเป็น
ชุมชนจริงๆ ในออนไลน์มันดีเพราะในเฟซมันกว้าง ไม่ได้รวมคนท่ีชอบแบบเดียวกันไว้ท่ีเดียว ถ้ามีมันก็จะสร้าง
เครือข่ายให้คนมารู้จักกันมากข้ึนด้วย”  

ณพรรธ์ ตรีผลาวิเศษกุล นักวิจัย มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันเร่ืองเว็บไซต์จะช่วยขยายชุมชนน้ี “น่าสนใจ 
จะช่วยขยาย community คือถ้ามารวมกัน คือคนเข้าใจเรา เราเข้าใจเขา รวมคนท่ีสนใจเหมือนกัน”  

นักท่องเท่ียว 4 มีความต้องการใช้พ้ืนท่ีน้ีเพ่ือส่ือสารแก่นักท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบแนวเดียวกัน “มองเห็น
โอกาสท่ีจะได้เล่าเร่ืองมุมมองใหม่ อยากนำเร่ืองราวของตัวเองมาลงในเว็บ อยากบอกต่อ ย่ิงแนวคิดน้ีมันดี พัฒนา
ชุมชน ปกติเราชอบช่วยเหลือคนอ่ืนด้วย อยากถ่ายทอดเร่ืองราวเพ่ือช่วยพัฒนา เช่น เวลาไปเท่ียวแล้วเห็นขยะใน
ทะเลก็รู้สึกเศร้า อยากให้มีกลุ่มชวนกันทำ มีชุมชนนำให้เราทำ ย่ิงถ้ามีมุมมองแบบน้ี เราย่ิงอยากเขียน รู้สึกว่า
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น่าจะเขียนสนุกกว่า มีอะไรให้เขียนเยอะเพราะมันเป็นมุมมองใหม่ เคยหยิบมาเล่าแต่ยังไม่ลึกซ้ึงมาก ไม่
หลากหลาย เว็บน้ีน่าจะทำให้หลากหลายข้ึน เห็นภาพมากข้ึน” 

 โรสนี แกสมาน นักวิจัย มองว่าเป็นพ้ืนท่ีสำหรับคนหลากหลาย แต่ต้องการให้จัดหมวดหมู่เพ่ือการเข้าถึง

ง่ายข้ึน “ถ้าบทความนักวิจัยอยากอ่านอะไรซีเรียสก็อ่าน พอเป็นผู้ประกอบการก็เป็นพ้ืนท่ีให้คนมานำเสนอ โฮมส
เตย์ตัวเอง สินค้าตัวเอง ในส่วนนักท่องเท่ียวจะคล้ายๆ กัน เช่น การรีวิวท่ีเท่ียว ถ้าแยกหมวดชัดเจนว่าคอนเทนท์
ทำโดยใครจะดูใช้งานง่ายข้ึน”   

ณัฐพงศ์ กล้าผจญ ผู้ประกอบการนำเท่ียว จังหวัดเชียงใหม่ “มีมุมมองคล้ายๆ บทความ ทุกคร้ังท่ีไปเท่ียว
มีความอยากรู้อยากเห็นในเร่ืองราวของสถานท่ีท่องเท่ียวน้ันอยู่ ได้พูดคุยกับคนในชุมชน เคยพบเร่ืองราวของคน
เยอะ คล้ายแนวคิดน้ี อยากถ่ายทอดเร่ืองราวเหมือนกัน ส่วนใหญ่ลงเฟซบุ๊กเพราะเราทำทัวร์ก็ช่วยโปรโมทด้วย 
อยากเขียนลงเว็บไซต์ถ้ามีจำนวนคนท่ีเท่ียวแนวเดียวกัน อาจจะลงในเว็บไซต์เม่ือต้องการส่ือสารกับคนท่ีชอบเท่ียว
แนวน้ี” 

 ขณะท่ีผู้ประกอบการท่ีพัก ธนัญญา พนากิจสุวรรณ มีเพจเฟซบุ๊กใช้ส่ือสารกับนักท่องเท่ียวอยู่แล้ว คิดว่า

น่าสนใจ และหากมีโอกาสต้องการนำเร่ืองราวของตนมาส่ือสารในพ้ืนท่ีน้ี “มีประโยชน์ น่าอ่าน ข้อมูลในบทความดี 
ท่ีประจวบก็น่าอ่าน พาดหัวน่าสนใจ ตัวบทความอาจจะยาวไปจนลูกค้าไม่สนใจ อาจจะเหมาะกับคนท่ีสนใจแนวน้ี
อยู่ ส่วนตัวมีมุมมองคล้ายบทความเหล่าน้ี ปกติเท่ียวแนววิถีชีวิตอยู่แล้ว เขียนลงเพจโรงแรม เคยเล่าเร่ืองคนบ้าน
หินช้าง เล่าเร่ืองบ้านจ๊ิกก้ิว เร่ืองพ่ีก้องกาแฟ สามารถดึงเร่ืองราวท่ีเคยเล่ามาลงเว็บไซต์ได้” 

ขณะท่ี นักท่องเท่ียว 6 ให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมในแง่การขยายการมีส่วนร่วมให้มากข้ึน“ผมเป็นคนชอบ
มุมมองแบบน้ีมากๆ นะครับ เวลาไปเท่ียวท่ีไหนก็มักจะอยากช่วยคนในพ้ืนท่ีน้ันๆ ผ่านการบอกต่อ แต่ต้องเป็นใน
กรณีท่ีมันว๊าวจริงๆ นะครับ พ้ืนท่ีน้ีเหมาะสำหรับมุมมองแบบน้ีครับ แต่ก็มีอีกหลาย Platform เช่นกันท่ีเขาใช้ ซ่ึง
คนยังนิยมใช้กันอยู่ ท้ังน้ี ผมว่าอยู่ท่ีความน่าเช่ือถือของคนโพสต์หรือมาตราการการคัดสรรเน้ือหา” 

o เปิดพ้ืนท่ีแสดงตัวตนและส่งเสียงจากชุมชน  
 

เม่ือถามความคิดเห็นเก่ียวกับหน้า ชุมชนเท่ียวสร้างสรรค์ ท่ีรวบรวมเครือข่ายและช่องทางการติดต่อ  
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พร้อมกับยกคำพูดของตัวแทนชุมชน ผู้ประกอบการ เพ่ือสะท้อนมุมมองเก่ียวกับการท่องเท่ียว ส่วนใหญ่ชอบ

แนวคิดของหน้าน้ี เป็นการนำเสนอผู้คนและความคิดท่ีจับต้องได้ และยังเป็นพ้ืนท่ีเช่ือมโยงเครือข่ายเท่ียว

สร้างสรรค์ ซ่ึงอาจจะนำไปสู่การพัฒนาในมิติอ่ืนๆ 

ณพรรธ์ ตรีผลาวิเศษกุล นักวิจัย มองว่าเว็บไซต์เป็นเหมือนตัวกลางท่ีดึงฝ่ังเจ้าของบ้านและคนนอกชุมชน

อย่างนักท่องเท่ียวและนักวิจัยมาพบกันได้ “หน้าน้ีเป็นไอเดียท่ีดีท่ีเดียว คำว่าการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็นคำท่ี
ไกลสำหรับนักท่องเท่ียวอยู่แล้ว ถึงแม้ว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ชอบไปเท่ียวเพ่ือพักผ่อน แต่ก็มีอีกจำนวนหน่ึงท่ี
อยากได้ประสบการณ์จากชุมชน อยากเก็บเก่ียวประสบการณ์การอนุรักษ์ และก็มีนักวิจัยท่ีต้องการศึกษาเร่ืองการ
ท่องเท่ียว ซ่ึงโดยปกติก็ยากท่ีคนเหล่าน้ีจะเข้าถึงชุมชนหรือเข้าถึงการท่องเท่ียวในวิถีท่องเท่ียวเก่ียวกับการอนุรักษ์
ยังไง ชุมชนก็ไม่รู้จะเข้าหานักท่องเท่ียวยังไง นักท่องเท่ียวและนักวิจัยก็ไม่รู้จะเข้าหาชุมชนได้ยังไง เว็บไซต์ก็เหมือน
เป็นตัวกลางในการดึงและเช่ือมท้ังสองฝ่ังมาเจอกัน คนนอกชุมชนและคนในชุมชนมาเจอกัน ทำให้ทุกอย่างง่าย
ข้ึน”  

เยาวภา สุประดิษฐ ผู้ประกอบการบ้านหินช้าง จังหวัดระนอง ซ่ึงถูกนำเสนอในหน้าน้ีเช่นกัน ให้ความ

คิดเห็นว่า “คำพูดของแต่ละคนออกมาจากความเป็นจริง เร่ืองราวดีๆ ในชุมชน นักท่องเท่ียวมาอ่านก็เรียนรู้ ไม่ได้
ประดิษฐ์ข้ึน แต่ละพ้ืนท่ีเขาทำกันจริงๆ จับต้องได้จริง การมีคำพูดเป็นการพูดจากชุมชน นักท่องเท่ียวอาจจะสะดุด
คำใดคำนึง แล้วเช่ือมไปสู่การติดต่อไปเท่ียวหรือเร่ืองอ่ืนๆ ได้” 

ปรัชญา โสธรศักด์ิ ผู้ประกอบการท่ีพัก จังหวัดพังงา คิดว่าการรวบรวมเร่ืองราวของชุมชนในหน้าน้ีทำให้

นักท่องเท่ียวได้เห็นมุมมองสร้างสรรค์ของกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีผู้ประกอบการนำเสนอ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ

การประกอบธุรกิจท่องเท่ียวด้วย “การนำข้อมูลกิจการมาลงในหน้าชุมชนเท่ียวสร้างสรรค์ มีประโยชน์ตรงท่ีกิจการ
จะได้พรีเซ็นท์ตัวเอง หากกิจการน้ันมีมุมท่ีสร้างสรรค์อยู่แล้ว หรือมีเอกลักษณ์ของตนเองอยู่แล้ว เพ่ือให้คนท่ีสนใจ
เท่ียวแนวน้ีได้มองเห็น และได้เข้าใจกิจการหรือชุมชนน้ันๆ มากข้ึน เช่น เหล่า surfer ก็จะเป็นพวกท่ีรักทะเลอยู่
แล้ว ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะคำนึงถึงทะเลมาก เช่น  ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้กับอุปกรณ์ หรือแม้กระท่ังครีมทาผิวต่างๆ 
ก็จะคำนึงถึงผลกระทบต่อทะเล ต่อสัตว์น้ำ ไปทะเลเห็นขยะก็จะเก็บติดไม้ติดมือมาท้ิงเสมอ จะคอยดูแลทะเล 
นักท่องเท่ียวเม่ือเห็นพฤติกรรมเหล่าน้ีก็จะซึมซับและทำตาม แล้วพวกกิจการผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีไม่กระทบ
กับทะเลหรือส่ิงมีชีวิตในทะเลก็จะขายได้ ก็ดึงจุดเด่นตรงน้ีมาพรีเซ็นท์ในน้ีได้ ส่วนผู้ประกอบการอ่ืนๆ หากจะมาลง
ในเครือข่าย ก็อยากให้หาแง่มุม เร่ืองราวมาพรีเซ็นท์ เช่น โรงแรมเครือข่ายจะมีกิจกรรมเก็บขยะริมหาดทุกเช้า 
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ลูกค้าท่ีมาพักสามารถมาร่วมกิจกรรมกับโรงแรมได้ เป็นต้น นอกจากจะได้ลูกค้าแล้ว ยังได้ภาพลักษณ์ท่ีดี สร้างจุด
ต่างอีกด้วย” 

ประเสริฐศรี สุวรรณไชย ผู้ประกอบการร้านดำน้ำ มองว่าหากผู้ประกอบการได้นำเสนอตัวเองในหน้า

เว็บไซต์น้ีจะเป็นประโยชน์ในแง่การช่วยโฆษณากิจการโดยตรง ขณะเดียวกันยังช่วยเช่ือมโยงตัวกิจการกับส่วนอ่ืน

ในชุมชน นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถ่ิน “ในมุมผู้ประกอบการ การจะมาอยู่ในเครือข่ายชุนชนเท่ียว
สร้างสรรค์หรือเส้นทางแนะนำ มองว่ามีประโยขน์มากและน่าสนใจ เพราะกิจการเราจะเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียว
ท่ีสนใจการท่องเท่ียวแบบน้ี  มีประโยชน์ท้ังต่อกิจการตนเองคือ มีรายได้เพ่ิมข้ึน และมองว่าหากกิจการดำน้ำมี
โอกาสได้มีเส้นทางกิจกรรมท่ีเก่ียวโยงกับชุมชน หรือชาวบ้าน ก็จะช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมข้ึนด้วย แล้ว
ชาวบ้าน เช่น ชาวประมงท่ีเขาอยู่ในช่วงฤดูกาลท่ีไม่ได้ไปหาปลา เขาก็ได้มีรายได้เสริม และเป็นการสร้างโอกาสให้
ชาวบ้าน หากชาวบ้านเห็นว่าการท่องเท่ียวแบบน้ีช่วยสร้างรายได้ให้เขา ก็อาจเกิดการรวมตัวกัน เช่น ชาวบ้านท่ีมี
เรือหางยาว ช่วงน้ีว่างๆ รวมตัวกันพานักท่องเท่ียวไปทำกิจกรรมดีกว่า เปิดเส้นทางชาวบ้านท่ีไม่เหมือนเส้นทางดำ
น้ำท่ัวไป เป็นต้น และเม่ือชาวบ้านรวมกลุ่มกัน ก็จะเกิดความร่วมมือกัน ทำให้ชุมชนเข้มแข็งมากข้ึน ช่วยกัน
กระจายรายได้ ช่วยเหลือกัน เศรษฐกิจในท้องถ่ินก็ดีข้ึน แล้วนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเท่ียวก็อาจจะไม่ได้มองแค่ความ
สวยงาม แต่เห็นว่าชาวบ้าน คนในชุมชน ผู้ประกอบการเองก็น่ารัก เป็นมิตร ไม่ได้จะเอาแต่ผลประโยชน์ตนเอง แต่
ก็เอ้ือกันระหว่างชุมชนและผู้ประกอบการ ก็จะทำให้นักท่องเท่ียวเกิดความประทับใจ รักในชุมชน และอยากมา
เท่ียว มาเย่ียมเยืยนคนในชุมชนอีกเร่ือยๆ การท่องเท่ียวก็คึกคัก เศรษฐกิจก็จะดีข้ึน” 

นักท่องเท่ียว 1 มองว่าหน้าน้ีจะช่วยเปิดมุมมองแก่นักท่องเท่ียวมากข้ึน และจะช่วยเพ่ิมมูลค่าวัฒนธรรม 

“หน้าน้ีน่าสนใจ นอกจากช่วยเชิญชวนให้ไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวอาจไม่รู้จัก ยังช่วยเปิดมุมมองให้
นักท่องเท่ียวได้เห็นประโยชน์อีกด้านนึง ได้ยินเสียงอีกด้านนึงของคนในพ้ืนท่ีน้ันๆ อาจจะช่วยเพ่ิมมูลค่าของ
วัฒนธรรมพ้ืนถ่ินท่ีถูกมองข้ามไป” 

ขณะท่ีในมุมมองของ นักท่องเท่ียว 4 มองว่า “ชอบคอนเซปต์ของหน้า ชุมชนเท่ียวสร้างสรรค์ อยากให้มี
คนแบบน้ีในชุมชนของตัวเอง มีแกนนำแบบน้ี อยากให้มีคนส่งเสียงสะท้อน หน้าน้ีเชิญชวนคนมาเท่ียว แต่ใน
อนาคตมีคนในน้ีเยอะจะทำยังไงให้หาง่าย” 
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o ฐานข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
 

นอกจากเว็บไซต์ทำหน้าท่ีสร้างการรับรู้และการเข้าใจแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เป็นพ้ืนท่ีสร้าง

แรงบันดาลใจ สร้างตัวตน และส่งเสียงสะท้อน ในอีกด้านหน่ึง เว็บไซต์ยังเป็นแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือเม่ือถูก

พัฒนาข้ึนโดยนักวิชาการ สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงแก่ผู้ใช้งานได้ 

นักท่องเท่ียว 4 ชาย มองว่าเว็บไซต์ทำให้ได้เห็นเส้นทางทางเลือกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อนักเล่าเร่ือง

การท่องเท่ียวเพราะรวบรวมข้อมูลท่องเท่ียวท่ีน่าเช่ือถือสามารถเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงได้ “ชอบคอนเซปต์ของ
หน้าเส้นทางท่องเท่ียว มีท้ังคู่มือท่องเท่ียวและรายงานวิจัย เป็นคนเขียนรีวิวอยู่แล้วต้องการข้อมูลท่ีถูกต้อง และมี
คนเก็บรวบรวมให้แล้ว ซ่ึงเหมาะกับเรามาก เป็นเคร่ืองมือให้เราได้เลย ย่ิงพัฒนาจากจุฬาฯ ย่ิงน่าเช่ือถือ เป็นแหล่ง
อ้างอิงท่ีน่าเช่ือถือได้ การมีเส้นทางอ่ืนให้เลือก เวลาไปเท่ียวก็คิดตลอดเวลาทำไมท่ีน่ีมีเส้นทางเดียวท่ีคนไปกัน ไม่มี
เส้นทางอ่ืนบ้างเหรอ สมมติจังหวัดน้ีมีเส้นทางให้เลือกมากข้ึนก็น่าสนุก อยากให้น่านมีเส้นทางให้เลือกอีก ซ่ึงเป็นท่ี
ไม่ได้ไปคร้ังเดียว คราวหน้าก็เปล่ียนเส้นทาง”  

ขณะท่ีนักท่องเท่ียว 1 ให้ความคิดเห็นในมุมมองนักท่องเท่ียวท่ีต้องการหาข้อมูลเชิงลึกของสถานท่ี

ท่องเท่ียวว่า “หากในอนาคตจะมีเส้นทางท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย แล้วก็มีฐานข้อมูลการวิจัยต่างๆ ให้
ศึกษาก็นับว่าเป็นไอเดียท่ีดีค่ะ พูดในมุมนักท่องเท่ียว นอกจากจะบอกเส้นทางและวิธีการเข้าถึง มันก็เป็น
ฐานข้อมูลท่ีดีท่ีเราจะได้ศึกษาก่อนไปยังสถานท่ีน้ันๆ ทำให้เกิดอารมณ์ร่วมก่อนและระหว่างท่องเท่ียวมากข้ึน แล้ว
ก็ช่วยให้การท่องเท่ียวแต่ละคร้ัง ได้ประสบการณ์ท่ีดีกลับมามากกว่าการไปแบบไม่รู้อะไรเลย และในทางกลับกัน 
น่าจะเป็นการช่วยให้ชุมชนให้ได้รับประสบการณ์ท่ีดีจากนักท่องเท่ียวท่ีได้ศึกษาเร่ืองราวในชุมชนน้ันๆ ไปก่อน
ด้วย” 

นักท่องเท่ียว 5 ก็ได้แลกเปล่ียนจากประสบการณ์การเดินทางว่า “อย่างกระบ่ีคนก็ไปทะเล ไปปาร์ต้ี แต่
จริงๆ มันมีชุมชนศิลปะอยู่ มันมีคนทำผ้าเขียนลายพ้ืนเมืองแต่คนไม่รู้จัก ต้องเสนอออกมาให้คนรู้จัก หรือกิจกรรม
บางอย่างท่ีชุมชนทำก็ลงแค่ลงวารสารในหน่วยงานรัฐ บางพ้ืนท่ีไม่เป็นท่ีรับรู้ จริงๆ เว็บน้ีนอกจากทำคอนเทนท์เอง
ก็น่าจะดึงคอนเทนท์จากท่ีอ่ืนแหล่งอ่ืนท่ีเขาเผยแพร่แล้วแต่คนไม่ค่อยเห็นมารวมกันไว้ก็ดี ให้มันเป็นเครือข่าย” 
 ณพรรธ์ ตรีผลาวิเศษกุล นักวิจัย ให้ความคิดเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ช่วยให้เข้าถึงชุมชนได้มากข้ึน  

“จากแนวคิดของหน้าเส้นทางแนะนำ มีเส้นทางทางเลือกท่ีมีแนวการเท่ียวเฉพาะกลุ่ม เช่น เส้นทางอนุรักษ์ 
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เส้นทางทอผ้า ใครชอบแนวน้ีก็ตามไปเลย จะแตกต่างจากเว็บไซต์ท่องเท่ียวท่ัวไปท่ีพาไปเท่ียวอย่างเดียว แต่ไม่มี
รายละเอียดของเส้นทางมากนัก เช่น เร่ืองราวของชุมชนอนุรักษ์ เว็บไซต์จะช่วยให้ต้ังต้นได้ว่าจะเข้าหาชุมชน
เหล่าน้ียังไง” 

ธนัญญา พนากิจสุวรรณ ผู้ประกอบการท่ีพักท่ียึดถือหลักการบริการด้วยการสร้างความสนิทสนมกับ

นักท่องเท่ียว ให้ความคิดเห็นว่า “หน้าเส้นทางแนะนำ เข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย มีแผนท่ี เน้ือหาให้อ่าน ดูเป็นเว็บ
ท่องเท่ียวเลย บูรณาการแล้ว ไม่มุ่งนำเสนอแนวคิดจนเกินไป ตามความเห็นควรอยู่ลำดับหน้าประมาณน้ี ให้
นักท่องเท่ียวทราบและเรียนรู้ก่อนว่าการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็นแบบไหนได้บ้าง ตอบโจทย์การใช้ได้จริง 
ข้อมูลเข้าถึงนักท่องเท่ียวได้จริง” 

ณัฐพงศ์ กล้าผจญ ผู้ประกอบการนำเท่ียว จังหวัดเชียงใหม่ มองว่าหน้า เส้นทางแนะนำ ช่วยเพ่ิมตัวเลือก

การเดินทางมากข้ึน “ชอบหน้า เส้นทางแนะนำ เพราะมีตัวเลือกมากข้ึนท้ังจากคนทำทัวร์ท่ีมีธุรกิจ หรือคนเดินทาง
ท่ัวไปก็ได้ในชุมชนน้ี ส่วนตัวเคยคิดอยากทำเส้นทางเอง แต่ขายไม่ได้เพราะคนก็ชอบจองท่ีไปกันเยอะๆ” 

อีกหน่ึงผู้ประกอบการท่ีทำงานใกล้ชิดกับนักท่องเท่ียว ปรัชญา โสธรศักด์ิ มองว่าหน้าน้ีของเว็บไซต์เป็น

ประโยชน์ แต่รูปแบบการนำเสนอควรทำให้เข้าถึงง่ายข้ึน “การมีเส้นทางแนะนำถือว่ามีประโยชน์ต่อคนใช้ และมี
ประโยชน์ต่อกิจการท่องเท่ียว เพราะมักจะถูกถามเร่ืองว่าท่ีไหนน่าเท่ียวแถวน้ีบ้าง ก็จะได้บอกลูกค้าได้เลย เพราะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเส้นทางเดิมๆ แต่ถ้ามีชุมชน มีเส้นทางอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ ก็จะเป็นทางเลือกให้ลูกค้า แต่ก็ต้อง
คำนึงถึงรูปแบบการนำเสนอด้วย อยากให้เป็นแผนท่ี สามารถกดเลือกดูข้อมูลเส้นทาง หรือสามารถปักหมุดได้ ลิงค์
เข้า google map หรือกดแชร์ให้กันได้ ก็จะสะดวกมาก และแต่ละจุดท่ีไป อยากให้มีบอกว่าผ่านอะไรบ้าง จะได้ดู
ข้างทางว่ามีอะไรท่ีน่าสนใจให้ดูบ้าง อีกท้ังเป็นการแก้จุดท่ีหมุดมักปักผิด เพราะบางท่ีใน google map ปักผิด 
ลูกค้าไปไม่ถึง การมีเส้นทางน้ี ก็อาจทำให้บางสถานท่ีมันถูกต้องจริงๆ มีข้อมูลบอกละเอียดว่ากว่าจะไปถึงต้องเจอ
อะไรบ้าง ทำให้ลูกค้าไม่หลง” 

 สอดคล้องกับ โรสนี แกสมาน นักวิจัย แนะนำว่าควรนำเสนอเส้นทางด้วยรูปแบบทันสมัยและใช้งานง่าย 

“ควรจัดทำแผนท่ี หรือ infographic ให้เห็นเป็น route ท่ีชัดเจน เพ่ิมเป็นกิมมิคในส่วนเส้นทางท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ไปเลย ถ้าเห็นภาพเป็น map ว่าแต่ละจุดมันเช่ือมต่อกันยังไง ท้ังภายในจังหวัด และภายในภูมิภาคก็จะ
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สนุกข้ึน หรือจัดหมวดตามความสนใจด้วยก็ได้ เช่น route ชิมอาหารทะเล route ผ้ามัดย้อม ผ้าย้อมคราม ผ้าทอ
ท้องถ่ิน route เดินป่าพิชิตทะเลหมอก” 

o พ้ืนท่ีสร้างสรรค์และพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวใหม่ 
 

เว็บไซต์ www.creativejourneyth.com เป็นพ้ืนท่ีเปิดให้ทุกคนเข้ามาแลกเปล่ียนความรู้และ

ประสบการณ์ นำเสนอเร่ืองราวการท่องเท่ียว อีกท้ังยังเปิดให้ทุกคนเข้ามาใช้พ้ืนท่ีสร้างสรรค์เส้นทางท่องเท่ียวใหม่ 

ในหน้า เส้นทางแนะนำ และหน้า ล้อมวงคุย อันจะเปิดโอกาสแก่ชุมชนท่ีมีศักยภาพแต่ยังขาดพ้ืนท่ีนำเสนอ และ

เป็นทางเลือกแก่นักท่องเท่ียว ซ่ึงจะช่วยพัฒนาการท่องเท่ียวในอนาคต  

ปรัชญา โสธรศักด์ิ ผู้ประกอบการท่ีพัก จังหวัดพังงา ให้ความคิดเห็นหลังจากชมหน้า เส้นทางแนะนำ ว่า 

“หน้าเส้นทางแนะนำจะเป็นตัวอย่างท่ีดี มีข้อมูลแสดงให้เห็นว่าท้องถ่ินสามารถทำเส้นทางแบบน้ีได้ บนพ้ืน
ฐานความรู้ท่ีมี ไม่ใช่ส่ิงท่ีอยากจะให้เป็น จะส่งผลต่อการท่องเท่ียวมากข้ึน” 

จตุพร สุวรรณสุขุม นักวิจัย มองว่าเว็บไซต์สามารถเป็นพ้ืนท่ีให้ทุกคนได้เข้ามาแบ่งปันความคิดเร่ืองการ

สร้างเส้นทางท่องเท่ียวของตนได้ “อยากให้มีพ้ืนท่ีให้คนไปขายความคิดสร้างสรรค์ ให้คนได้นำเสนอเส้นทาง
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในแบบของตัวเองบนเว็บไซต์ เปิดพ้ืนท่ีแชร์ไอเดียกัน สร้างสรรค์เส้นทางด้วยตัวเอง แล้ว
พ้ืนท่ีน้ีจะกลายเป็นพ้ืนท่ีเจอกันของคนขายไอเดีย จะทำให้มีเส้นทางให้เลือกหลากหลาย เช่น เส้นทางเก็บพันธ์ุไม้ 
เส้นทางน้ำตก เส้นทางเก็บหินสวย และสามารถชวนเพ่ือน ประกาศหาเพ่ือนเท่ียวไปในเส้นทางท่ีตนออกแบบใน
พ้ืนท่ีน้ีได้” 

นักท่องเท่ียว 4 ชาย มองว่าจะเป็นโอกาสท่ีดีท่ีได้เส้นทางท่องเท่ียวท่ีหลากหลายมากข้ึน “ชอบเพราะจะมี
เส้นทางใหม่เกิดข้ึน ไม่ซ้ำ ถูกคิดค้นข้ึนมาใหม่ เช่น เส้นทางแถวบ้านเรา ในอนาคตคนจะสนใจการท่องเท่ียว จะมี
ความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึนนะ เช่ือแบบน้ัน ไม่ใช่แค่ถ่ายรูป ถ้ามีช่องทางมุมมองใหม่ ถ้าแนวคิดน้ีคนเห็นมากข้ึน ทำ
ให้ชวนคนคิดมากข้ึน เห็นคนหน่ึงทำคนอ่ืนก็อยากทำตาม มีโอกาสเกิดข้ึนได้เลย สนับสนุนให้ทำ ตอนน้ีอาจจะมอง
ไม่ออกว่าคนจะเข้ามาเยอะไหม ควรมีหลายฝ่ายสนับสนุน แล้วเส้นทางจะเยอะมากไม่มีท่ีส้ินสุด หรือบางคนอาจจะ
เข้ามาแล้วไปตาม” 

 สำหรับผู้ประกอบการในชุมชนบ้านหินช้าง จังหวัดระนอง เยาวภา สุประดิษฐ มองว่าจะช่วยเปิดโอกาสให้

ชุมชนได้นำเสนอเส้นทางเองโดยไม่ถูกปิดก้ัน “ถ้ามีเครือข่ายเยอะจะดีมาก มีคนคอยแนะนำ เคยคิดแบบน้ีอยู่ แต่
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ไม่มีทางระบายความคิด อยากทำเส้นทางท่ีดีอยากจะโชว์ ท่ีมีอยู่ต้นทุนแพงขายแต่จุดดังๆ ปิดก้ันบางเส้นทางดีๆ 
มองข้ามส่ิงสวยงามท่ีคนควรรู้จัก” 

ธนัญญา พนากิจสุวรรณ ผู้ประกอบการท่ีพัก ให้ความคิดเห็นเสริมถึงการขยายการมีส่วนร่วมในเว็บไซต์ว่า 

“คนมาแชร์น่าจะมีอยู่แล้ว ควรมีแอดมินช่วยกระตุ้น ถ้าแชร์ไปเฟซบุ๊กอาจจะครึกคร้ืนกว่า แต่ถ้าสามารถรวบรวม
เครือข่ายพูดคุยได้ เช่น หน่วยงาน นักวิชาการ พ้ืนท่ีน้ีจะช่วยเปิดโอกาสให้ชุมชน สถานท่ีท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีศักยภาพน่าทำ 
ซ่ึงส่วนตัวเคยมีเส้นทางท่ีคิดเองอยู่เยอะ” 

นอกจากการเห็นประโยชน์จากการเปิดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์เส้นทาง ผู้ให้สัมภาษณ์หลายคนยังนึกถึงสถานท่ี

เท่ียวในชุมชนของตนเองท่ีสามารถพัฒนาเป็นจุดท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ได้ 

นักท่องเท่ียว 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า “ผมเช่ือว่าในทุกๆ ท่ีมีสถานท่ีลับอยู่แน่นอน แต่คนไม่รู้วิธี
นำเสนอมากกว่า” 

ณัฐพงศ์ กล้าผจญ ผู้ประกอบการนำเท่ียว จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “เคยคิดทำเส้นทางเอง ยังไม่มีใครทำ 
เช่น ท่ีบ้านเกิดลำปาง บนภูเขาเป็นฐานทัพอากาศเก่าสมัยท่ีการบินยังไม่พัฒนาเหมือนทุกวันน้ี เคร่ืองบินจาก
กรุงเทพฯ ต้องแวะเติมน้ำมันก่อนไปเชียงใหม่ ตรงน้ันมีเร่ืองเล่า มีสถานท่ีและวิวน่าชม”  

 นักท่องเท่ียว 2 ให้ความคิดเห็นว่าชุมชนของตนก็สามารถพัฒนาเป็นจุดท่องเท่ียวได้ “เราอยู่ทวีวัฒนา 
มันก็ไม่มีอะไรให้เท่ียว แต่ท่ีสังเกตชาวบ้านแถวน้ีปลูกกล้วยไม้กันเยอะมาก เป็นสวนเล็กๆ แต่เยอะมาก แล้วขายส่ง
ตลาดไม่ได้ขายส่งนอกเหมือนคนท่ีทำกล้วยไม้รวยแล้วออกข่าวกัน มันก็น่าสนใจว่ากล้วยไม้ธรรมดาๆ ท่ีเราเอาไป
ไหว้พระในกรุงเทพฯ จริงๆ มาจากท่ีน่ีนะ อาจจะเป็นเส้นทางเรียนรู้ได้”   

ณพรรธ์ ตรีผลาวิเศษกุล นักวิจัยซ่ึงอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ เช่นกัน แสดงความคิดเห็นว่า “บ้านอยู่พระราม
สอง คนไม่ค่อยรู้นะว่ามันมีป่าชายเลน แล้วคนไปก็ไปแค่กินอาหารทะเล แต่จริงๆมันมีวิถีประมง มันอุดมสมบูรณ์
มาก มันมีปลาโลมาด้วย”  

สำหรับ นักท่องเท่ียว 3 ซ่ึงเป็นคนพิมาย ได้กล่าวว่า “เวลาคนนึกถึงพิมายจะนึกถึงปราสาทหิน และก็
เท่ียวแค่น้ัน แต่จริงๆ ปราสาทพวกน้ีมันน่าจะเอามาจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ได้ โชว์งานศิลปะร่วมกับพ้ืนท่ีทาง
ประวัติศาสตร์เหมือนท่ีต่างประเทศทำ แล้วอีกอย่างคือปราสาทพิมายต่างจากท่ีอ่ืน คือท่ีอ่ืนจะอยู่โดดๆ แต่ของพิ
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มายอยู่กลางชุมชนเลย ซ่ึงนักประวัติศาสตร์เขาว่ากันว่าพิมายมันเป็นเมืองท่ีไม่เคยร้าง คนก็เปล่ียนไปตามยุคแหละ
แต่มันเร่ิมเป็นชุมชนมาต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้ว ก่อนจะมีปราสาทด้วยซ้ำ มันเลยมีวัฒนธรรมด้ังเดิมหลาย
อย่างอยู่ในตัวชุมชน มีเรืออิโปงท่ีท่ีอ่ืนไม่มี แต่พิมายมีเขาก็จะอนุรักษ์กัน” 

 สำหรับเส้นทางและเน้ือหาการท่องเท่ียวท่ีต้องการให้นำเสนอในเว็บไซต์เพ่ิมข้ึน นักท่องเท่ียว 5 ต้องการ

เส้นทางเชิงสุขภาพและครอบครัวมากข้ึน“อยากให้มีกระทู้เก่ียวท่องเท่ียวแนวสุขภาพ พักกายพักใจแบบท่ีไม่ต้อง
ไปวัด เป็นแนวชีวจิต เร่ืองอาหารชีวจิต สวนผัก โยคะ อยากให้คุยเร่ืองครอบครัวเพราะพ่ีชอบเท่ียวแบบครอบครัว
อยากให้มันมีกิจกรรมให้ครบทุกวัย เช่นหลายพ่ีไปป้ันดินเหนียวพ่ีก็เล่นโยคะแบบน้ี”  

ขระท่ี นักท่องเท่ียว 3 เสนอว่า “อยากให้เพ่ิมการเท่ียวแบบกินครับ ไม่ใช่อาหารท่ัวไปแต่เป็นอาหาร
ท้องถ่ิน เพราะชอบกิน จริงๆ แล้วอาหารแต่ละท่ีแตกต่างกัน แค่ต่างอำเภอรสชาติก็ต่างแล้ว อย่างผมอยู่พิมาย 
ลาบเราใส่หนังหมูกับกระเทียมดอง แต่ท่ีอ่ืนไม่ใส่ มันเล็กน้อยแต่มันน่าสนใจ”  

สำหรับ ณพรรธ์ ตรีผลาวิเศษกุล นักวิจัย เสนอว่า “ควรมีกระทู้เตรียมตัวเท่ียวว่าจะไปแต่ละท่ีต้องพร้อม
ด้านไหนบ้าง” 

นักท่องเท่ียว 1 ต้องการเส้นทางเท่ียวจิตอาสาท่ีตรงกับไลฟ์สไตล์ของตน “ต้องการเท่ียวแนวจิตอาสาทำ
กิจกรรมควรมีกระทู้ท่ีแนะนำเร่ืองพวกน้ี เช่น ปลูกป่าชายเลน เป็นต้น” 

ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้ประโยชน์ Digital Platform สรุปประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังน้ี 

• สร้างการรับรู้และเข้าใจแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
• สร้างพ้ืนท่ีการส่ือสารเพ่ือการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อย่างย่ังยืน 

• เปิดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์แก่นักเล่าเร่ืองการท่องเท่ียว  
• เปิดพ้ืนท่ีแสดงตัวตนและส่งเสียงจากชุมชน  
• ฐานข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
• เปิดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์และพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวใหม่ 
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4.2.2 ผลสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนเก่ียวข้องต่อคลิปส่ือเรียนรู้บน Digital Platform 

 
 คณะวิจัยจัดประชุมระดมความคิดเห็นเก่ียวกับคลิปส่ือเรียนรู้การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ใน

เว็บไซต์ www.creativejourneyth.com เพ่ือนำความคิดเห็นมาพัฒนา Digital Platform ให้ตอบความต้องการ

ของผู้ใช้ประโยชน์ โดยจัดประชุม 2 พ้ืนท่ีศึกษา คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เก็บข้อมูล 9 กุมภาพันธ์ 2564) และ

จังหวัดระนอง (เก็บข้อมูล 11 มีนาคม 2564) เชิญผู้มีส่วนเก่ียวข้องการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ 

ชุมชน ผู้ประกอบการ สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จำนวนรวม 25 คน โดยลำดับการเปิดคลิปส่ือเรียนรู้

คือ เร่ืองท่ี 1 ห้องเรียนสุดขอบฟ้า เร่ืองท่ี 2 Trawell Thailand และเร่ืองท่ี 3 Hear & Found สรุปความคิดเห็น

จากท้ัง 2 พ้ืนท่ีได้ดังน้ี 

 

 
 

• ความเข้าใจในแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
 

 การผลิตส่ือเรียนรู้การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้ชุมชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง

เข้าใจแนวคิดของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เบ้ืองต้น เพ่ือให้มีแนวทางร่วมกันในการพัฒนาการท่องเท่ียว ซ่ึง

ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าส่ือเรียนรู้ทำให้เข้าใจแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มากข้ึน 

โดยเฉพาะในเร่ือง “ห้องเรียนสุดขอบฟ้า” พิภพ พานิชภักด์ิ ผู้ผลิตรายการดังกล่าว ช้ีให้เห็นคุณค่าของความเรียบ

ง่ายและความสำคัญของทรัพยากรด้ังเดิมของชุมชน โดยไม่จำเป็นต้องเพ่ิมเติมดัดแปลงให้ผิดแผกจากวิถีชีวิตเดิม 

ผ่านประโยคท่ีกล่าวว่า “ความวิเศษอยู่ในความธรรมดา” ยกตัวอย่างความคิดเห็นของอาจารย์ธงชัย สุทธิสม ท่ี

ปรึกษาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ กล่าวว่า 
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“ทำให้มองเห็นว่าในท้องถ่ินในชุมชนของเรามีความสำคัญอยู่ ท่ีซ่อนอยู่ ชอบใจคำท่ีว่า ‘ความวิเศษอยู่ใน
ความธรรมดา’  ซ่ึงหลายชุมชนมักมองส่ิงสำคัญในตัวเองไม่ออก แล้วก็พยายามเสาะหาไปมองท่ีอ่ืนว่าท่ีอ่ืนเขามี
ความเด่นยังไง มีเอกลักษณ์อย่างน้ัน มีอัตลักษณ์อย่างน้ี เสร็จแล้วก็มองข้ามของตัวเองไป แล้วก็มาน่ังคิดท่ีจะหาส่ิง
แปลกใหม่” 

วัฒนา ไชยชนะ ประธานกรรมการถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก และเจ้าของโรงแรมประจวบบีช ประจวบฯ ให้

ความคิดเห็นสอดคล้องกัน โดยเพ่ิมเติมมุมมองจากนักท่องเท่ียวท่ีได้พบเห็นจากประสบการณ์การประกอบธุรกิจ

โรงแรม โดยกล่าวว่า “จากท่ีได้ดูวิดีโอแล้วก็คือ ชุมชนมีแบบไหนก็ทำแบบน้ัน คือนักท่องเท่ียวท่ีมาประจวบฯ เขา
มาเพราะว่าประจวบฯ เป็นประจวบฯ ไม่ใช่ว่าประจวบฯ ดัดแปลงเป็นอย่างอ่ืน” 

ขณะท่ีจำลอง พรมแดง ประธานชุมชนถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก ประจวบฯ ได้ประมวลประโยชน์ท่ีจะได้

จากการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ไม่เพียงแต่รายได้เพ่ิมมากข้ึน แต่ยังเห็นประโยชน์ในมิติอ่ืนๆ “ทำให้รู้สึกว่า
ธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีทุกคนสามารถจะมาเท่ียวมาชมแบบเรียบง่ายนะคะ แล้วก็ได้เห็นเก่ียวกับภูมิปัญญาของคนท่ีอยู่
ในท้องถ่ิน ประชาชนในท้องถ่ินได้พัฒนาเรียนรู้ไปด้วย ชุมชนสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้จากคนท่ีมาเท่ียวเพ่ือมา
เป็นประสบการณ์ของชุมชนจากการท่ีคนมาเท่ียว ชุมชนเกิดการพัฒนาในส่ิงท่ีชุมชนมีอยู่แล้วก็ทำให้มีรายได้
เพ่ิมข้ึน ทำให้เกิดความสามัคคีในชุมชน เพราะต่างคนก็ต่างอยากจะให้ชุมชนของตัวเองมีจุดเด่นท่ีสุด สามารถท่ีจะ
นำเสนอผู้ท่ีมาเท่ียวชมได้ ส่ิงสำคัญท่ีสุดก็คือ สถาบันครอบครัว เพราะคนมาเท่ียวจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ ได้มาเท่ียว
รวมกันจะทำให้เกิดความเป็นครอบครัว มีความรักความสามัคคีกันมากข้ึน” 

ขณะท่ีอาจารย์เฉลิมพล อภัยรี หรืออาจารย์ไก่ ผู้ก่อต้ังพิพิธภัณฑ์ชุมชนถนนสู้ศึก ประจวบฯ ท่ีทำงาน

ขับเคล่ือนเร่ืองการท่องเท่ียวมาตลอด ได้เห็นอีกมุมหน่ึงของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ คือการเรียนรู้ ท่ีจะมี

ประโยชน์ต่อยอดสู่ด้านอ่ืนๆ แก่สังคม “ผมว่าเป็นเหมือนนวัตกรรม เป็นความคิดท่ีดีมาก เพราะว่าการเท่ียวแล้ว
เราได้ความรู้ด้วย ความรู้ก็จะนำไปสู่การแตกยอดต่างๆ อีกหลายอย่าง ได้อาชีพ ได้ความสุข แล้วก็ผลประโยชน์คือ
ได้กับชุมชน...จากในวิดีโอท่านอาจารย์บอกว่า ‘ความวิเศษอยู่ในความธรรมดา’ ถูกต้องเลยครับ เพราะว่าในแต่ละ
บริบทแต่ละชุมชนในแต่ละชุมชนมันจะไม่เหมือนกัน แต่ละแห่งไม่เหมือนกัน เราจะเอาในพ้ืนท่ีของเราตรงน้ัน ไม่
จำเป็นต้องไปพัฒนาให้มันเกิดความเจริญวิริศมาหราอะไร แต่ให้ม่ันใจในความสามัญเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์” 
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ในมุมมองท่ีว่าการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์คือการท่องเท่ียวท่ีมีกิจกรรมเรียนรู้ เยาวภา สุประดิษฐ์ ตัวแทน

กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล บ้านหินช้าง จังหวัดระนอง ก็มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยกล่าวว่า “ดูคลิป
แล้วประทับใจมากเลย เหมือนเวลาเราเน้นการท่องเท่ียวกับครอบครัว ในครอบครัวจะมองเห็นได้หลายด้าน มีท้ัง
ผู้ใหญ่ เยาวชน ซ่ึงในชุมชนบ้านเรามีส่ิงท่ีเรียนรู้ก็คือ เรียนรู้กับธรรมชาติ มีป่าโกงกางท่ีอุดมสมบูรณ์ เวลาล่องเรือ 
ทำกิจกรรม วิธีการปลูกป่าโกงกาง ปลูกต้นโกงกาง ปลูกแบบไหนท่ีมันจะไม่ลอย ไม่หลุด อันน้ีคือส่ิงเรียนรู้” 

• เกิดแรงบันดาลใจและเห็นโอกาสการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

ส่ือเรียนรู้ท้ัง 3 เร่ือง นำเสนอให้เห็นแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในมุมมองท่ีหลากหลาย อีกท้ัง

นำเสนอกรณีตัวอย่างให้ผู้เรียนรู้ได้ศึกษาและคิดเช่ือมโยงกับพ้ืนท่ีของตนได้จนเกิดแรงบันดาลใจ เห็นโอกาสการ

พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เช่น อาจารย์จริยา แซ่ถ้ำ หัวหน้าสาขาการท่องเท่ียว วิทยาลัยชุมชนระนอง ได้

เกิดแรงบันดาลใจจากการชมส่ือเรียนรู้เร่ือง “ห้องเรียนสุดขอบฟ้า” และมองว่าระนองมีศักยภาพสามารถทำการ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ได้ 

“จากคลิปวีดิโอท่ีให้ดูนะคะ คร้ังแรกท่ีเห็นก็คือเกิดแรงบันดาลใจท่ีอยากจะเดินทาง เดินทางเพ่ือแสวงหา

ความรู้ ตามแนวคิดของเจ้าของคลิปน้ีเลย แล้วเม่ือมองดูแล้วโอกาสของจังหวัดระนองเรา ตามแนวความคิดน้ีก็เลย

สรุปได้ง่ายๆ คือวิถีชีวิตความเป็นระนองยังคงมีอยู่เยอะ ในเร่ืองของวัฒนธรรม วิถีชุมชน ธรรมชาติ อาหาร ทุก

อย่างเลย” 

ความคิดเห็นดังกล่าวจากการประชุมท่ีระนอง สอดคล้องกับความคิดเห็นของสิรินันท์ ประจวบฯ ท่ีเห็น

โอกาสและศักยภาพของจังหวัดประจวบฯ เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด “ท่ีดูในคลิป
วิดีโอนะคะ เป็นส่ิงท่ีอำเภอเมืองของเราน่าจะทำได้ โดยอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วน  เราต้องครีเอทด้าน
ความคิดออกมาว่าเราจะช่วยกันทำยังไงให้มีการพัฒนาตรงน้ัน เราจะทำจริงๆ แล้วไม่ต้องมีอะไรท่ีโดดเด่นมากมาย 
เราดึงวิถีชุมชนเข้ามาอยู่ในเมืองก็สามารถท่ีจะทำได้ เพราะว่าคนสมัยน้ีค่อนข้างเบ่ือชีวิตในเมือง ส่วนใหญ่คนก็จะ
เข้าไปเท่ียวตามป่าตามเขาซะมากกว่า เพราะตามป่าตามเขาน้ันมันจะเห็นในวิถีชีวิตท่ีชัดเจน ไม่ได้มีการปรุงแต่ง
อะไรมากมาย เพียงแค่ปรับนิดเดียวให้มีความสะดวกสบายข้ึน แต่ไม่ได้ไปเปล่ียนแปลงอะไรมาก” 

จากความคิดเห็นข้างต้น แสดงให้เห็นว่าหลายคนสามารถเช่ือมโยงเน้ือหาในส่ือเรียนรู้ นำไปประยุกต์ใช้

กับพ้ืนท่ีของตนได้ อีกท้ังหลายความคิดเห็นก็แสดงให้เห็นถึงการนำไปต่อยอด สามารถออกแบบกิจกรรมและ
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เส้นทางการท่องเท่ียวท่ีเป็นรูปธรรมได้ ตัวอย่างเช่น หลังจากชมส่ือเรียนรู้เร่ือง “Hear & Found” ท่ีได้เปิด

ประเด็นเร่ืองการออกแบบกิจกรรมท่องเท่ียว หลายคนท่ีมีภาพจำว่าการท่องเท่ียวคือการทำงานผ่านภาพ ก็ได้เปิด

มุมมองใหม่ว่าเสียง ก็เป็นผัสสะท่ีไม่ควรมองข้ามสำหรับนำมาออกแบบกิจกรรม อาจารย์สมชาย ทิพย์ประเสริฐสุข 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบฯ  ได้ให้ความคิดเห็นหลังจากชมส่ือเรียนรู้เร่ืองน้ีและเช่ือมโยงถึงกิจกรรม

ท่ีเคยทดลองทำ 

“ผมว่าเป็นประโยชน์มากนะครับ โดยเฉพาะคลิปสุดท้าย (Hear & Found) คือมันสะท้อนให้ผมเช่ือว่า 
คนท่ีมาอยู่ในชุมชน ในห้องประชุมวันน้ี มีท้ังผู้นำชุมชน มีท้ังสถานประกอบการ มีท้ังหน่วยงานราชการ ผมว่าจะ
เกิดประโยชน์ เกิดความตระหนักกับผู้นำต่างๆ ซ่ึงบางทีเรานึกไม่ถึงว่าแค่เสียงก็สามารถเอามาทำเป็นส่ือ แล้ว
สามารถนำมาเผยแพร่ แล้วก็เอาไปสร้างคุณค่าให้เกิดข้ึนได้ เพราะจริงๆ อย่างท่ีทุกท่านนำเสนอไว้ จังหวัด
ประจวบฯ มีอะไรเก่าๆ เยอะมาก ผมไม่ใช่คนประจวบฯ โดยแท้นะ ผมมาอยู่ประจวบฯ ผมก็พอรู้อยู่บ้าง อย่างเช่น
ตอนท่ีมาปีแรกๆ ผมรู้จักแค่ว่าประจวบฯ มีอำเภอบางสะพาน มีการร่อนทอง มีการแสดงระบำร่อนทอง ผมมาอยู่
ประจวบฯ ในพ้ืนท่ีใกล้อำเภอเมือง ติดกับทับสะแก ส่วนใหญ่ปลูกสับปะรดเยอะมาก เราก็ไปดูวิถีการปลูกสับปะรด
ของชาวบ้าน ก็เลยมาคุยกับเด็กนักเรียนให้ลองออกแบบท่าเต้น เราเรียกว่าระบำสับปะรดไปนำเสนอจังหวัด แต่ก็
ยังไม่เป็นท่ียอมรับ ไม่เป็นท่ีติดปาก เพราะว่าเราคิดกันเอง น่ังคิดกันเอง ซ่ึงมันมีวิถีชีวิตอย่างน้ีเยอะมาก การแสดง
ของทางจังหวัดเอง แม้กระท่ังถนนสู้ศึกท่ีแต่ละท่านนำเสนอ” 

อาจารย์เฉลิมพล อภัยรี พิพิธภัณธ์ชุมชนถนนสู้ศึก ประจวบฯ ก็ได้โอกาสแบ่งปันกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี

ต้องการพัฒนา ซ่ึงได้แรงบันดาลใจจากส่ือเรียนรู้เร่ือง Hear & Found นำแนวคิดมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์

กิจกรรมท่องเท่ียวเช่ือมโยงกับประวัติศาสตร์สำคัญของประจวบฯ 

 “สำหรับคลิปท่ี 3 (Hear & Found) ในการออกแบบกิจกรรมสำรวจวิถีชีวิตวัฒนธรรม การเป็นศาสตร์
เรียนรู้ ชุมชนหัวบ้านถนนสู้ศึก ท่ีเราได้ทำก็คือ เม่ือก่อนวิถีชีวิตของเราเป็นวิถีชีวิตด้ังเดิม สมัยก่อนยารักษาโรคยัง
ไม่พัฒนา คุณหมอก็ยังน้อย เราก็รักษาโรคจากเจ้าพ่อเจ้าแม่ น่ีเป็นวิถีชีวิตของเราจริงๆ เจ้าพ่อเจ้าแม่ เขาล้อม
หมวก พ่อตาม่องล่าย ซ่ึงอยู่ในชุมชนเรา พวกน้ีมาร่วมตีคลี ตีคลีน้ีเป็นลักษณะของงานศิริมงคล ถ้าคนใดเข้า
ร่วมงานตีคลี แล้วจะเกิดความเจริญรุ่งเรือง ความเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่มี เป็นความเช่ือนะครับ คืออัตลักษณ์ท่ีเราเคย
ดึงกลับมาใช้แล้วอยากจะให้ทำต่อ สมัยก่อนเป็นความเช่ือการเข้าผีแม่ศรี ในสมัยก่อนท่ีเราเล่นกัน เป็นของชุมชน
เลย แล้วก็ต้ังใจอยากจะทำ Mini Light and Sound ซ่ึงประจวบฯ ถนนสู้ศึก ใครๆ ก็มักจะถามว่า ทำไมช่ือถนนสู้
ศึก เพราะในวันวีรกรรม กองบินเขาจะมีการวางพวงมาลาในพิธีตอนสงคราม ทีน้ีเราก็อยากจะจำลองเป็นสงคราม
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เล็กๆ ในวันสำคัญบนถนนสู้ศึก แล้วก็ท่ีบ้าน ก็เป็นอัตลักษณ์ท่ีคุณพ่อเขียนไว้ในประวัติเลยว่า เป็นท่ีให้ทหารไทยท่ี
บาดเจ็บมาหลบอาศัย มารักษาตัวอยู่ในถนนเส้นน้ัน เราก็อยากจะทำเป็น Mini Light and Sound เล็กๆ ให้มอง
ภาพออก ...อยากจะให้คนได้เห็นว่าในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จริงๆ แล้วเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่เราจะพูดกันถึง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 แต่เราไม่เห็นบรรยากาศ เม่ือได้ฟังคลิปน้ี (Hear & Found) เราก็เกิดไอเดีย เกิดวิธีคิดว่าเออ 
ต้องรีบเอามาทำให้เห็นเป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน และรวมถึงกิจกรรมท่ีจับต้องได้  เม่ือก่อนเรามีวิถีชีวิตคือเรามีทำมู่ล่ี
โบราณ ใช้กระดาษมาม้วน ใช้แป้งเปียก ใช้กาว เราก็จะสอนคนทำโดยท่ีเราไม่ต้องไปซ้ือกาวลาเท็กซ์ให้มันเสียตังค์ 
ใช้แป้งเปียกมาผสมกันกับน้ำร้อนแล้วกวนเป็นกาว ม้วนกับเศษกระดาษมาร้อยทำเป็นม่านมู่ล่ี ใช้ได้ ไม่ต้องไปซ้ือ 
แล้วก็สวยและทน และหลังจากน้ันเรายังมีตำนานเร่ืองเล่า ความเช่ือเร่ืองเล่าในอดีต ซ่ึงนับวันก็จะสูญหายไปแต่ละ
ท่ี เช่น อ่าวมะนาว โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ต้นตะเคียนเป็นอย่างไร ผมกำลังจะศึกษาและกำลังจะเขียนในเร่ือง
ตำนานผีในชุมชน ซ่ึงจริง ๆ แล้วมันก็เป็นอีกความเช่ือหน่ึง ในเร่ืองของผี ซ่ึงมันมีกับคนไทยมาแต่โบราณเลย ความ
เช่ือเร่ืองและจิตวิญญาณ ซ่ึงผู้ใหญ่ท่านเล่าให้ฟังเราก็เก็บๆ เอาไว้ อันน้ีมันก็ถือเป็นการออกแบบกิจกรรมดึงดูดได้
เหมือนกันนะครับ” 
 

ส่ือเรียนรู้เร่ือง “Hear & Found” ได้ช่วยเปิดประเด็นให้หลายคนได้แบ่งปันความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกับ

กิจกรรมการท่องเท่ียว ตัวอย่างเช่น ธนกร สุวุฒิกุล นักพัฒนาการการท่องเท่ียวชำนาญการ องค์การบริหารส่วน

จังหวัดระนอง (อบจ.) เม่ือได้ชมส่ือเรียนรู้เร่ืองน้ีก็สามารถเช่ือมโยงกับพ้ืนท่ีระนอง แล้วนำเสนอกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวท่ีอาจจะนำมาพัฒนาได้ “ขออนุญาตพูดถึงเร่ือง “Hear & Found” นะครับ เร่ืองดนตรีจริงๆ แล้ว
อาจจะรวมถึงเร่ืองของวัฒนธรรม ประเพณีของคนระนอง ซ่ึงวัฒนธรรมประเพณีของคนระนองอาจจะไม่ได้เด่นชัด
เหมือนกับตัวอย่างในคลิป ถ้าเราพูดถึงดนตรีในประเทศไทย เราอาจจะนึกถึงคนทางอีสานท่ีเขามีการละเล่นท่ี
สนุกสนานเป็นเอกลักษณ์มากกว่า  คนในระนองเป็นคนจีนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ เพราะฉะน้ันลักษณะของ
วัฒนธรรมดนตรีอาจจะไม่ได้เด่นชัด เหมือนกับจังหวัดทางอีสาน ทีน้ีพอมานึกถึงดนตรีของคนระนอง ผมก็นึกถึง
ชาติพันธ์ุคนจีนแต่ว่ามันไม่เชิงเป็นดนตรีนะครับ เราอาจจะไม่ได้มีการแสดงอะไรท่ีเป็นดนตรีท่ีมีอยู่ในระนองนะ
ครับ แต่ผมจะยกตัวอย่างว่ามันเป็นเสียงท่ีเกิดข้ึนแล้วกัน  แล้วก็อยู่ในประเพณีของคนจีนฮกเก้ียน ในประเพณีงาน
ศพหรือว่าประเพณีกินเจจะมีดนตรี  เส้นทางเดินผ่านในสมัยรัชกาลท่ี 5 ก็มีดนตรีจีนมารับเสด็จนะครับ ...ส่วนอีก
อันนึง เช่ือมโยงถึงสถานการณ์ ประเทศเพ่ือนบ้านจะเห็นว่าคนออกมาประท้วงเคาะถ้วยเคาะท่อกัน พอผมดูข่าว
แล้วผมนึกถึงดนตรีท่ีผมกำลังนึกอยู่ในใจ ก็คือการเคาะถ้วยเคาะแก้วกะลามัง แต่ว่ามันคือประเพณีของคนจีน
ฮกเก้ียน เลยมาคิดว่าถ้าเราถอดองค์ความรู้ออกมา มันก็เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีสามารถเล่าให้นักท่องเท่ียวฟังได้ คือดนตรี
ท่ีผมว่าถ้าเป็นในยุคท่ีผมเด็ก ๆ จะต้องเคล่ือนศพไปฝังก็จะมีสมาคมฮกเก้ียนหรือว่าสมาคมไหหลำ จะต้องมีกลองมี
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ฆ้องท่ีมาตีนำหน้าขบวน หลังๆ คนจีนอาจจะไม่นิยมฝังศพจะเผาศพก็จะมีเล่นเหมือนกัน แล้วทุกวันน้ีสมาคม
ฮกเก้ียนท่ีเป็นสมาชิก ก็เหมือนกับว่าจะมีการจัดดนตรีแบบน้ีข้ึนมาเหมือนกัน เพ่ือเป็นการรักษาธรรมเนียม
ประเพณี” 

อีกบทบาทหน่ึงของส่ือเรียนรู้ ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมหลายคนได้นึกถึงส่ิงท่ีพ้ืนท่ีของตนมีอยู่ใน

ปัจจุบัน แต่ยังช่วยพาสำรวจและขุดค้นส่ิงท่ีหายไปจากชุมชน เช่น อัศนีย์ วาฮับ รองประธานกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน

หินช้าง จังหวัดระนอง หลังจากชมเร่ือง “Hear & Found” ก็ได้นึกถึงการแสดงพ้ืนบ้านท่ีเคยแสดงในหมู่บ้านหิน

ช้าง “จะขอพูดเก่ียวกับดนตรีพ้ืนบ้านย้อนยุค เรียกง่ายๆ ว่าลิเกป่า ก่อนหน้าน้ี 2-3 ปีท่ีผ่านมา เขาก็เล่นกันทุกคืน 
แต่พอหัวหน้าคณะเสียไปก็หยุดเล่น เพราะว่าเขาไม่มีงบประมาณท่ีจะมาเล่นกัน แต่ตอนน้ีพอมาเห็นว่า เออ 
เสียงดนตรี ก็เลยนึกข้ึนมาว่าน่าจะจัดต้ังข้ึนมา เพราะว่าส่วนมากถ้าคนมาจากกรุงเทพฯ อะไรแบบน้ี จะมาเท่ียว
จังหวัดระนอง หรือว่าไปท่องเท่ียวในชุมชน ถ้าเขาอยากเห็นดนตรีย้อนยุค เราก็สามารถจัดให้นักท่องเท่ียวดูได้” 

นอกจากเร่ืองการแสดงและดนตรีพ้ืนบ้าน ยังมีอีกหลายคนกล่าวถึงส่ิงท่ีชุมชนของตนมีแต่ยังไม่ได้ถูกหยิบ

ยกนำมาจัดการเพ่ือการท่องเท่ียว ยกตัวอย่างเยาวภา สุประดิษฐ์ ตัวแทนกลุ่มแปรรูปอาหารทะเล บ้านหินช้าง 

ระนอง ก็ได้เห็นส่ิงท่ีชุมชนมีแต่ยังไม่ได้ถูกให้ความสำคัญ คือปราชญ์ชุมชน “ประเด็นหลักๆ ก็คือปราชญ์ชาวบ้าน 

ปราชญ์ชาวบ้านของหมู่บ้านหินช้าง มีหมอต่อกระดูกของชุมชนบ้านหินช้าง ซ่ึงตามสถานท่ีต่างๆ ไปใช้บริการเยอะ

มากค่ะ เป็นปราชญ์ชุมชน และก็มีผู้เฒ่าผู้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน เก่ียวกับพวกยาสมุนไพรอะไรต่างๆ ซ่ึงชุมชนเราก็มี

ความคิดว่ามันน่าจะเกิดรายได้” 

อาจารย์ปานดี คงสมบัติ หัวหน้างานฝึกอบรมด้านการท่องเท่ียว วิทยาลัยชุมชนระนอง ก็เห็นแนวทางการ

พัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวของระนองตามแนวคิดของ “ห้องเรียนสุดขอบฟ้า” เร่ืองการสร้างเร่ืองราวให้กับจุด

ท่องเท่ียว ซ่ึงจะช่วยดึงดูดนักท่องเท่ียวเข้ามา “การท่องเท่ียวโดยชุมชนจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือชุมชนสร้าง story 
ของตัวเอง ถ้าชุมชนไม่มี story ใครก็ไม่ไป แม้แต่นักท่องเท่ียวสองคนท่ีตะก่ัวป่า (ในคลิปห้องเรียนสุดขอบฟ้า) ก็จะ
ไม่ไปเพราะเขาไปแล้วไม่ได้อะไร ส่ิงหน่ึงท่ีเขาอยากได้ก็คือความสบายใจ ความสะดวกสบาย ไม่ต้องถึงข้ันท่ีต้อง
หรูหรามากมาย อย่างสิบสาวโฮมสเตย์ (เกาะปากน้ำ) เราก็พักได้ แต่ได้ธรรมชาติท่ีงดงาม ได้ความรู้สึกประทับใจ 
... อย่างเร่ืองของความอยู่รอดประมงพ้ืนบ้าน มันมีเสน่ห์มาก ยังหาตามชายฝ่ังได้ ยังหาทุกส่ิงทุกอย่างตามชายฝ่ัง 
เพ่ือเอามาให้นักท่องเท่ียวได้เห็น สามารถพานักท่องเท่ียวไปตกเบ็ดได้ ไปล่องเรือ ไปทอดแหได้ อะไรท่ีมันเป็น
ธรรมชาติของระนองยังมีอยู่เยอะมาก” 
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ขณะท่ีวทัญญู กลับกลาย ตัวแทนหอการค้าจังหวัดและกรรมการสมาคมธุรกิจท่องเท่ียว จังหวัดระนอง 

หลังจากได้ชมส่ือเรียนรู้เร่ือง “ห้องเรียนสุดขอบฟ้า” ก็ได้แรงบันดาลใจเช่ือมโยงกับพ้ืนท่ีระนอง โดยเฉพาะในช่วง

ท่ีพิภพผู้ผลิตรายการห้องเรียนสุดขอบฟ้าได้กล่าวให้ความสำคัญกับน้ำทะเลขุ่นว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีดีกว่าน้ำทะเล

ใส วทัญญูจึงหยิบยกเน้ือหาดังกล่าวมาชวนทุกคนคิด ให้มองพ้ืนท่ีทะเลระนองอย่างท่ีเป็นจริงโดยไม่ดัดแปลงเพ่ือ

แข่งขันกับพ้ืนท่ีอ่ืน ซ่ึงการคิดจากต้นทุนของชุมชนจะสามารถพัฒนาไปในทิศทางท่ีเป็นไปได้ “พูดถึงเร่ืองน้ำทะเล
ใส เหมือนพ้ืนท่ีของจังหวัดระนองคือปากแม่น้ำ จริงๆ ทะเลของจังหวัดระนองเองเราไม่ได้ขายความสวยของทะเล 
คือยอมรับตรงๆ เร่ืองทะเลเราสู้ท่ีอ่ืนไม่ได้ แต่ทำไมถึงมีนักท่องเท่ียวมาเท่ียว แล้วมาอยู่บนเกาะพยามได้เป็น
เดือนๆ น่ันคือเราขายวิถีคนเกาะพยาม ความ slow life แบบน้ี” 

• เพ่ิมความเช่ือม่ันในการพัฒนาการท่องเท่ียว 

 ในเร่ือง “Trawell Thailand” และ “Hear & Found” ได้ถอดบทเรียนรู้จากทีมงานท่ีมีประสบการณ์

การออกแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว ต้ังแต่การลงพ้ืนท่ีสำรวจความต้องการของชุมชน การระดมความคิด จน

ออกมาเป็นกิจกรรม ซ่ึงการนำเสนอให้เห็นกระบวนการดังกล่าว นอกจากคนท่ีไม่เคยผ่านการทำงานด้านน้ีมาก่อน

จะได้เรียนรู้แนวทางการทำงานแล้ว ผู้เคยมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วก็ได้ทบทวนการทำงานของตนและรู้สึก

ม่ันใจมากข้ึนต่อแผนงานท่ีเคยทำ เช่น อาจารย์เฉลิมพล อภัยรี ผู้ก่อต้ังพิพิธภัณฑ์ชุมชนถนนสู้ศึก ประจวบฯ ผู้ท่ี

ทำงานเร่ืองประวัติศาสตร์ชุมชนและการท่องเท่ียวบนถนนสู้ศึกมาหลายปี ก็ได้ความม่ันใจในแนวทางท่ีเคยทำมา

ตลอด 

 “ต้ังแต่คลิปแรก คลิปท่ี 2 และมาถึงคลิปท่ี 3 ทำให้มีกำลังใจว่าเราได้ทำตามข้ันตอน แล้วก็เดินถูกทาง 
แล้วก็มีกำลังใจย่ิงข้ึน”  

อีกหน่ึงความคิดเห็นจากประจวบฯ เพ่ิมพล จับใจ กรรมการสมาคมธุรกิจท่องเท่ียวประจวบฯ ก็มองว่า

แนวคิดท่ีนำเสนอในส่ือเรียนรู้สอดคล้องกับแนวทางท่ีชุมชนเคยทำมา “มันเหมือน concept อันเดียวกันกับทาง
ชุมชนท่ีเร่ิมทำกันอยู่ ณ ตอนน้ี ประจวบฯ ของเราจะได้เปรียบหลายๆ อย่าง ผิดกับจังหวัดอ่ืนบางท่ีเขาไม่ได้ติด
ทะเล ยังทำกันได้เลยครับ ของเรามีพร้อมท้ังหมด ภาคตะวันตกก็ติดชายแดน ตะวันออกก็ลงทะเล เพราะง้ันของ
เราศักยภาพตอนน้ีพร้อมทุกอย่างแล้วครับ” 

นอกจากความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในชุมชน พรกุลรัตน์ มีโชคเจริญสกุล ผู้อำนวยการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว เทศบาลเมืองจังหวัดประจวบฯ ก็มองว่าเน้ือหาของส่ือเรียนรู้ในเร่ือง “Trawell Thailand” ได้ให้

มุมมองและวิธีคิดท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมท่ีเคยทำเช่นกันและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ “จากคลิปท่ีเราได้
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ดูไปนะคะ ซ่ึงตรงน้ีดิช้ันมองว่าการครีเอทหรือว่าการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ของเร่ืองของการท่องเท่ียว จะหยิบได้
หลายตัวเลยนะคะ อย่างเช่น ถ้ามองถึงจุดเด่นของประจวบฯ และก็ทรัพยากรท่ีเรามีอยู่ ดิช้ันมองว่าเราจะมีความ
โดดเด่นเร่ืองอาหาร โดยเฉพาะอาหารทะเลและก็อาหารพ้ืนบ้าน ท่ีประจวบอาจจะมีอะไรท่ีจังหวัดอ่ืนไม่มีนะคะ 
อย่างเช่น งบทะเลย่าง แล้วก็จับหลัก ซ่ึงเขาจะเอาปลามาป้ัน แล้วก็เอาไปป้ิง ซ่ึงตรงน้ีเป็นเอกลักษณ์ท่ีจังหวัดอ่ืนไม่
มี เราก็จะใช้เร่ืองการครีเอท นำเร่ืองอาหารมานำเร่ืองการท่องเท่ียว ซ่ีึงเทศบาลได้เคยจัดมาหลายคร้ัง จัดมาทุกปีก็
การตอบรับของนักท่องเท่ียวและผู้เข้าร่วมงานต่างๆ ค่อนข้างดีค่ะ เช่น เราเคยจัดการประกวดแกงค่ัวสับปะรด
หอยแมลงภู่ แล้วก็มีการประกวดตำน้ำพริกกะปิ ฝร่ังหรือนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาให้ความสนใจเร่ืองของอาหารกันเป็น
อย่างดีเลยนะคะ ซ่ึงดิช้ันมองว่าการท่ีจะครีเอทกิจกรรมต่างๆ ออกมา เป็นเร่ืองการดึงเสน่ห์ของเราท่ีมีอยู่ เอามาใช้
ให้แตกต่างจากจังหวัดอ่ืน” 

• มองเห็นปัญหา ข้อจำกัด และแนวทางแก้ปัญหา 

การจัดระดมความคิดเห็นด้วยวิธีการประชุมกลุ่มคร้ังน้ี นอกจากวัดความเข้าใจและสร้างแรงบันดาลใจแล้ว 

การได้ตัวแทนชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมแลกเปล่ียน ทำให้ทุกฝ่ายมองเห็นแนวทางการพัฒนาร่วมกัน 

รวมท้ังมองเห็นปัญหาและอุปสรรครอบด้านมากข้ึน อีกท้ังหลายคนได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาท่ีจะนำไปวิเคราะห์

เพ่ือการพัฒนาการท่องเท่ียวต่อไปได้ 

o ความเข้าใจและการให้คุณค่าทรัพยากรชุมชน 

ธนัญญา พนากิจสุวรรณ ผู้ประกอบการโรงแรม A Day Inn Ranong ถนนเรืองราษฎร์ จังหวัดระนอง ได้

แบ่งปันประสบการณ์ต้ังแต่เร่ิมทำธุรกิจท่ีพัก การหาแรงบันดาลใจสำหรับออกแบบโรงแรม ซ่ึงในระหว่างการ

สำรวจก็ได้พบข้อสังเกตเก่ียวกับคนในชุมชน ซ่ึงสามารถนำมาวิเคราะห์เพ่ือออกแบบการแก้ปัญหาได้ “อีกเร่ือง
หน่ึงท่ีสำคัญมาก คงต้องเป็นความเข้าใจของคนในชุมชน หลายคร้ังคือว้าวเรากับว้าวเขามันไม่เหมือนกัน ชัดมาก
เลยตอนท่ีมาทำอะเดย์อินใหม่ๆ เราอยากถอดแบบบ้านชิโน ด้วยความท่ีเราไม่มีความรู้เราก็เลย ไปผูกมิตรกับข้าง
บ้าน คาดหวังว่าข้างบ้านจะมีโครงสร้างท่ีคล้ายคลึงกัน พอเร่ิมคุยกันก็ขอพ่ีเขาเข้าไปดูบ้าน ก็จะได้ยินประโยคเดิมๆ  
“โอ จะมาดูอะไรบ้านเก่าๆ ทำไมไม่ไปดูแบบตึกใหม่ๆ สวยๆ” คือมันคือความเข้าใจของคนในชุมชนท่ีเขาโตมาแบบ
น้ี อยู่แบบน้ีจนเคยชินว่ามันก็เดิมๆ ทำยังไงท่ีให้เขาเข้าใจแล้วก็เห็นคุณค่าของส่ิงท่ีเขามี รักแล้วถ่ายทอดส่ิงท่ีเขามี 
ภูมิใจให้คนนอกได้เห็น ...อย่างร้านเกศกรรมท่ีอยู่ตรงข้ามโรงแรม เข้าไปดูก็ค้นพบว่าแบบบ้านคุณลุงสวยมาก โดย
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ท่ีคุณลุงไม่รู้ตัวว่าบ้านตัวเองสวย แล้วเหมือนเขาอยู่ในบ้านท่ีไม่ได้มีการร้ืออะไร เป็นชิโนท่ีสมบูรณ์มาก แต่ว่าคือใน
ความเคยชินของเขา ไม่ได้มีอะไร แต่พอเราพาคนเข้าไป ความคิดเห็นของเราท่ีต่ืนเต้นกับบ้านเขา ทำให้คุณป้าท่ี
เป็นแฟนคุณลุงเขาก็จะต่ืนเต้น มันว้าวเหรอ มันสวยเหรอ หรือตู้น้ีมันหาดูไม่ได้แล้วเหรอ คือถ้าเขาได้สัมผัสเร่ือง
พวกน้ี เขาจะรู้สึกว่าของเขามันมีคุณค่า” 

o ความร่วมมือในชุมชน 

ปัญหาเร่ืองความร่วมมือในชุมชนเป็นหน่ึงในปัญหาสำคัญท่ีหลายคนกล่าวถึง เช่น อาจารย์สมชาย ทิพย์

ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบฯ เม่ือได้ชมส่ือเรียนรู้เร่ือง “Trawell Thailand” ท่ีนำเสนอ

วิธีการทำงานร่วมกับชุมชน โดยเฉพาะการทำงานกับความขัดแย้งภายในชุมชน ก็ได้แนวความคิดเสนอแนะการ

แก้ปัญหาเร่ืองความร่วมมือในชุมชนสำหรับการพัฒนาการท่องเท่ียวในประจวบฯ “เม่ือสักครู่ในคลิป มีอยู่ท่อนนึ
งท่ีบอกว่าจังหวะท่ีจะทำให้คน 2 คนหรือบ้าน 2 บ้าน ให้มาคิดเหมือนกัน ทำเหมือนกันไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่ถ้าเกิด
สามารถทำให้แต่ละชุมชน แต่ละคน แต่ละบ้านได้มีส่วนร่วมได้เห็นประโยชน์ของตัวเอง เข้าไปร่วมแล้วจะเกิด
ประโยชน์อะไรบ้างกับตัวเองกับชุมชน ผมว่ามันจะเกิดความร่วมมือได้ง่ายกว่า เพราะเท่าท่ีเคยไปสัมผัสงานของ
ชุมชนมาหลายคร้ังพอสมควร ส่ิงท่ีได้จากการศึกษาก็คือ ชาวบ้านและชุมชนยไม่เข้าใจแล้วก็จะเกิดการขัดแข้งขัด
ขากัน ในการดำเนินงานก็ยังไม่ราบร่ืน ผมว่ามันหลายภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ทำคนใดคนหน่ึงไม่ได้ เพราะ
วัฒนธรรมเองก็ไม่มีสิทธ์ิท่ีจะมากำหนดนโยบายท่ีทำเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ จะมาต้ังงบประมาณให้เร่ืองน้ีโดยเฉพาะก็
ไม่ได้ ทางชุมชนก็บอกขาดงบประมาณ ทางส่วนราชการเวลาทำงบประมาณโครงการก็ไม่สามารถท่ีจะระบุเจาะจง
ลงไปอย่างน้ีได้ มันก็เลยหาจุดร่วมยาก ...แต่ถ้ามีเวทีหรือถ้าเป็นไปได้ ในส่วนของทีมวิจัยหรือมหาวิทยาลัย ถ้า
สามารถมาจัดเวทีความคิดของชุมชน ของหน่วยงานต่างๆ เข้ามาระดมความคิดกัน ผมว่าก็ต้องมีคนกลางมา
ดำเนินการ เพราะถ้าให้ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเร่ิมสตาร์ท จะให้ชุมชนสตาร์ทไปชวนหน่วยงานราชการมาก็เป็นไปไม่ได้ ให้
หน่วยงานราชการสตาร์ทก็ติดขัดก็ติดระเบียบราชการอะไรต่างๆ ผมหวังไว้อย่างย่ิงว่าโครงการน้ี Trawell 
Thailand ผมสันนิษฐานว่าทีมงานชุดน้ีน่าจะเดินสายหาข้อมูลในแต่ละพ้ืนท่ี สมมุติว่าจะมาท่ีประจวบฯเจาะจงไป
เลยว่ามาจัดทำท่ีจังหวัดประจวบฯ เพ่ือจะระดมความคิดเห็นของชาวบ้าน ถ้าจะเอาท่ีประจวบ เชิญแต่ละชุมชนแต่
ละพ้ืนท่ี แล้วมาร่วมวิเคราะห์ร่วมดำเนินการณ์ด้วยกัน ผมว่าจะเกิดประโยชน์ แล้วก็จะเป็นจุดเร่ิมต้น และผมเช่ือ
ว่าจะมีผู้นำหรือผู้ท่ีอยู่ในชุมชน พร้อมท่ีจะทำ พร้อมท่ีจะเดินต่อ” 
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ขณะท่ีอาจารย์ธงชัย สุทธิสม ท่ีปรึกษาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ เม่ือได้ตกตะกอนความคิดว่าการ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จะเกิดข้ึนได้เม่ือคนในชุมชนทำงานร่วมมือกัน ก็ได้เสนอแนะการเช่ือมโยงเครือข่ายการ

ทำงาน ให้ช่วยกันทำงานผลักดันการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ “ได้ดูคลิปเม่ือสักครู่นะครับ เกิดไอเดีย
ข้ึนมาเยอะเลยนะครับ เห็นกระบวนการด้วย ทีน้ีผมดูแล้วคิดว่าเร่ืองน้ี น่าจะโฟกัสไปท่ีวิทยาลัยของ ผอ.สมชาย ผม
ก็ได้คุยกับท่านอยู่ตลอด เห็นผลงานกิจกรรมท่ีแกทำ แอบดูคลิปเวลาท่านให้นักศึกษาทำแล้วก็ลงไปในเฟซบุ๊ก ผมก็
ดูตลอด ทีน้ีเราก็ได้แนวคิด คือเด็กเขาไปทำ อย่างน้อยเราไปต่อยอดก็จะคุยกับ ผอ.สมชายว่าถ้าไปต่อยอดและไป
สร้างความเข้มแข็ง ให้มันเป็นเร่ืองของความจริงในโลกจริงเร่ืองอาชีพ เด็กก็จะได้ประสบการณ์จากการฝึกนะครับ 
ก็พยายามสร้างให้เขาเป็นอาชีพ ทีน้ีในการปลูกฝังในเร่ืองของความย่ังยืน ผมจะชวน ผอ.สมชาย มาเป็นเครือข่าย
ของวัฒนธรรม เด๋ียวจะจดแจ้งเอาแบบฟอร์มมาให้แล้วนะ ให้จดแจ้งเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรม แล้วก็จะสร้าง
ทีมงาน สร้างกรุ๊ปของเด็กชุดน้ี จะเป็นกรุ๊ปของเด็กก็ดี ของครูก็ดี เอาไปนำร่องก่อน ผลพลอยได้ก็คือเด็กก็จะได้
ตรงน้ีด้วย” 

 
o การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ 

 

นอกจากปัญหาเร่ืองความร่วมมือในชุมชนท่ีเป็นปัญหาของทุกชุมชนแล้ว อาจารย์ปานดี คงสมบัติ หัวหน้า

งานฝึกอบรมด้านการท่องเท่ียว วิทยาลัยชุมชนระนอง ก็นำประสบการณ์การทำงานสะท้อนให้เห็นปัญหาการ

พัฒนาการท่องเท่ียวชุมชนท่ีเก่ียวโยงกับนโยบายภาครัฐ “เดิมจังหวัดระนองเราเป็นจังหวัดท่ีไม่มีไกด์ท่ีถูกต้องตาม
กฎหมายเลย ในเร่ิมแรกเราเร่ิมกับ อบจ. เป็นรุ่นแรก พอรุ่นถัดมาเราก็ได้งบจังหวัดช่วยเหลือมาตลอด ...เรามีบัตร
ภูมิภาคแต่ส่ิงท่ีน่าเสียใจมากท่ีสุดคือจังหวัดระนองไม่มีบัตรมัคคุเทศก์แบบของพ้ืนท่ีเลย ไม่มีแบบพ้ืนท่ีชุมชนเลย 
เพราะว่าจังหวัดระนองไม่เคยประกาศเขตพ้ืนท่ีชุมชนเลย อันน้ีขอฝากไว้นิดนึงว่าระนองเราขาดอยู่นิดเดียวค่ะ เรา
จะเก่งได้จะเด่นได้ ให้หน่วยงานลงมาช่วยเหลือ เราต้องประกาศเขตเป็นพ้ืนท่ีชุมชน เม่ือประกาศเขตเม่ือไหร่ เรา
จึงจะมีบัตรของท่องเท่ียวชุมชนได้ ตอนน้ีเราไม่มีบัตรท่องเท่ียวชุมชน” 

o การส่ือสารเพ่ือการพัฒนาการท่องเท่ียว 

นอกจากปัญหาเร่ืองความร่วมมือแล้ว พรกุลรัตน์ มีโชคเจริญสกุล ผู้อำนวยการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

เทศบาลเมืองจังหวัดประจวบฯ เม่ือได้ชมส่ือเรียนรู้ท้ัง 3 เร่ืองแล้ว ได้สะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดด้านทักษะการ
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ส่ือสาร พร้อมท้ังเสนอแนะกิจกรรมท่ีจะนำมาใช้แก้ปัญหาน้ี “ในส่วนของท่ีได้ดูคลิปเม่ือสักครู่นะคะ เราก็เกิดไอเดีย
นะคะ น่ันก็คือทางเทศบาล เราจะไปจัดกิจกรรม 1) กิจกรรมเร่ืองเสวนาภาคส่วนต่างๆ ท่ีจะเข้าไปร่วมกันระดม
สมอง อาจเกิดไอเดียใหม่ๆ เกิดข้ึน ว่าเราจะวิเคราะห์ปัญหาของเรา แล้วนำไอเดียท่ีได้มาปรับให้เป็นภาพท่ีเรา
อยากเห็นในอนาคต  2) การประกวดทำคลิป เยาวชนในพ้ืนท่ีของเราน่าจะมีศักยภาพในการทำคลิปส้ันๆ เผยแพร่
การท่องเท่ียวในสไตล์ของเขา ยังต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีนึง ซ่ึงตรงน้ีเราก็ได้ไอเดียจากท่ีเราฟังค่ะ จะนำไปต่อ
ยอดได้ทันทีเลย อาจจะใช้งบประมาณไม่มากเท่าไหร่  3) การผลิตส่ือส้ันๆ ซ่ึงตรงน้ีเราไม่มีความเช่ียวชาญเลย ถ้า
ทางมหาวิทยาลัยมีบุคลากรเราอยากให้มาแชร์ความรู้ให้กับเด็กๆ หรือเยาวชนเรา ซ่ึงเป็นความรู้ในแบบท่ีเขาไม่ได้
รับในห้องเรียน ถ้าทางพ่ีๆ ได้มาสอนน้องหรือแบ่งปันให้จะเป็นประโยชน์ให้กับเยาวชนของเรา ในฐานะท่ีเป็นตัว
ส่ือสารภาคประชาชน แล้วส่ิงท่ีได้ก็คือท้องถ่ิน หรือว่าประชาชนในพ้ืนท่ีจะได้รับการประชาสัมพันธ์ ตรงน้ีโดย
ทางอ้อมค่ะ” 

สุนันทา ล่ิมต้ัง ผู้ประกอบการโรงแรมบ้านชิโน ถนนเรืองราษฎร์ จังหวัดระนอง ก็ได้เสนอแนะเร่ืองการ

พัฒนาด้านการส่ือสาร ท้ังการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่ีนักท่องเท่ียวยังไม่รู้จัก รวมถึงการส่ือสารเพ่ือลดอคติทาง

ชาติพันธ์ุโดยเฉพาะอคติท่ีมีต่อคนพม่าซ่ึงอยู่ร่วมกับคนระนองมาตลอด “ด้วยโรงแรมต้ังอยู่บนถนนเรืองราษฎร์ ก็
เป็นถนนด้ังเดิม มีวัฒนธรรมต้ังแต่สมัยเร่ิมต้นของเมืองนะคะ ส่วนใหญ่เร่ิมต้นมาจากถนนเรืองราษฎร์ ด้วยท่ีว่าเป็น
ตระกูลเก่าแล้วก็มีบ้านโบราณอยู่ก่อนแล้ว แล้วก็มีท่ีดินอยู่ท่ีเรืองราษฎร์ ก็เลยมีความคิดว่ามาทำโรงแรมเพ่ือจะให้
เกิด อยากให้เกิดการท่องเท่ียว การมาเห็นว่าระนองตรงส่วนท่ีเป็นตลาดตรงโรงแรม อยากให้นักท่องเท่ียวมารู้จัก 
ก็เลยสร้างด้วยสไตล์ชิโนร่วมสมัยข้ึนมา โดยท่ีอยู่มาก็พยายามแนะนำนักท่องเท่ียวว่าให้เข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชน
ข้างหน้า ซ่ึงมีศาลเจ้า มีตลาด มีชุมชนของพม่าท่ีว่าปัจจุบันมาจากจีน เป็นพม่า เราก็ต้องอยู่ร่วมกัน อยากให้เขามา
เห็นถึงเสน่ห์น้ี แล้วก็มีรถสองแถว มีอะไรหลายอย่างตรงโซนน้ัน ต้ังแต่เปิดโรงแรมมา ฝร่ังเขาก็สนใจชอบตรงน้ัน
เยอะ ช่วงหน้าไฮท์ก็จะมีฝร่ังมาพักแล้วก็ไป  แบบส้ันๆ เพ่ือจะไปท่ีเกาะพยาม ด้วยประสบการณ์เวลานักท่องเท่ียว
มา ก็จะพยายามบอกนักท่องเท่ียวว่าอย่างน้อย 1 วัน คุณควรต้องเท่ียวในเมืองระนองบ้าง เพ่ือได้รู้จักเมืองระนอง 
ได้รู้จักความเป็นโลคอลของระนอง คือเราทำโรงแรมนะคะ การกระจายการส่ือสารอะไรก็คิดว่ายังไม่ประสบ
ความสำเร็จเท่าไหร่ ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าไหร่ ก็อยากจะขอว่าถ้ามีอะไร เหมือนควรจะมีส่ืออะไรท่ีจะให้
นักท่องเท่ียว คือบางคนมาก็จะรู้สึกว่าพม่าอาจจะดูน่ากลัวอะไรอย่างน้ี แต่เหมือนกับว่าถ้าเรามีการบอกอะไรสัก
นิดนึง มันก็จะพลิกไปเลยว่า ตรงน้ีมันน่าสนใจ มันมีเสน่ห์ เหมือนสมัยใหม่เอาบล็อกเกอร์มารีวิวอะไรอย่างน้ีนะคะ 
คนจะมีความรู้สึกท่ีเปล่ียนแปลงไปนะคะ หลายคนท่ีว่าแนะนำเด็กรุ่นใหม่ๆ ท่ีมาเท่ียวก็ชอบแบบสะพายเป้ ท่ีเป็น
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นักศึกษา เขาก็จะเท่ียวเร่ือยๆ แบบข้ึนรถสองแถว วันน้ีสายน้ี วันน้ีสายน้ี เขาก็บอกว่าคนระนองมีเสน่ห์ ใจดี คือย้ิม
อะไรอย่างน้ี คือเขาก็จะชอบ ไปทางไหนก็จะไม่น่ากลัว แต่ว่าในทางโรงแรม ด้วยศักยภาพก็ไม่สามารถทำให้ระนอง
มันเจริญ ก็จะพยายาม เลยอยากให้ทางอาจารย์ ถ้ามีโอกาสก็คือช่วยส่งเสริมด้านตรงน้ี เพราะตรงน้ันจะมีท่ีเท่ียว
เยอะค่ะ จะแนะนำลูกค้าตลอด” 

 ผลสำรวจจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีศึกษาจังหวัดประจวบฯ และระนอง เก่ียวกับส่ือ

เรียนรู้ท้ัง 3 เร่ือง สรุปประเด็นได้ดังน้ี 

• เข้าใจแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มากข้ึน 
• เกิดแรงบันดาลใจ เห็นโอกาสพัฒนาการท่องเท่ียว โดยสามารถเช่ือมโยงเน้ือหาในส่ือเรียนรู้กับบริบทของ
ตนได้ พร้อมท้ังสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมและเส้นทางท่องเท่ียวได้ 

• เพ่ิมความเช่ือม่ันในการพัฒนาการท่องเท่ียว 
• มองเห็นปัญหา ข้อจำกัด และแนวทางแก้ปัญหา 

• ความเข้าใจและการให้คุณค่าทรัพยากรชุมชน 

• ความร่วมมือในชุมชน 

• การสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ 

• การส่ือสารการท่องเท่ียว 

 

4.2.3 ผลการสำรวจความคิดเห็นนักท่องเท่ียวต่อคลิปส่ือเรียนรู้บน Digital Platform 

คณะวิจัยต้องการความคิดเห็นเก่ียวกับส่ือเรียนรู้เพ่ือนำมาปรับปรุงและพัฒนา Digital Platform 

นอกจากการจัดประชุมสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีศึกษาแล้ว คณะวิจัยได้ดำเนินการสำรวจความ

คิดเห็นเพ่ิมเติมจากกลุ่มนักท่องเท่ียว โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ในกลุ่มนักท่องเท่ียว ได้สำรวจความคิดเห็นจำนวน 9 คน (เก็บข้อมูล 18-27 มีนาคม 2564) พบว่าหลังจากได้

ชมส่ือเรียนรู้แล้ว นักท่องเท่ียวมีความเข้าใจต่อแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มากข้ึน ท้ังน้ี มีมุมมองท่ีเข้าใจ

แตกต่างกันไป โดยส่วนใหญ่เข้าใจว่าการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์คือการท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวได้เปิดรับ

ประสบการณ์ใหม่และได้แลกเปล่ียนความรู้กับชุมชน นักท่องเท่ียว 1 ชาย อายุ 30 ปี มองว่าการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์คือ “เป็นการท่องเท่ียวเพ่ือเปิดประสบการณ์ให้ตัวเอง ในแง่ชุมชนก็ได้รับอะไรจากนักท่องเท่ียว สถานท่ี
ท่องเท่ียวจึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีท้ังสองฝ่ายต้องได้รับอะไรท่ีไม่ใช่แค่เงิน”   
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นักท่องเท่ียว 2 หญิง อายุ 31 ปี ให้ความเห็นว่า “เป็นการออกไปเจออะไรใหม่ๆ การท่องเท่ียวแบบน้ีมี
ความสร้างสรรค์อยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะเราไม่เคยเจอในชีวิตประจำวัน นักท่องเท่ียวอยากเจออะไรใหม่ๆ และก็ได้
ความรู้ใหม่ด้วย” 

ท้ังน้ี กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วนเข้าใจว่าการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์คือ การท่องเท่ียวเพ่ือการพัฒนาและ

ช่วยเหลือชุมชน เช่น นักท่องเท่ียว 3 ชาย อายุ 24 ปี ให้ความเห็นว่า “การท่องเท่ียวแบบน้ีคือได้เก็บข้อมูลจาก
ชาวบ้านและการเป็นการพัฒนาชุมชนด้วย” นักท่องเท่ียว 5 ชาย อายุ 36 ปี ให้ความเห็นว่า “การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์คือการช่วยโปรโมทชุมชน” 

 ในมุมมองด้านการท่องเท่ียวหรือการได้รับแรงบันดาลใจ พบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความเห็นว่าตัวส่ือ

สามารถเปิดมุมมองท่ีแปลกใหม่ในด้านการท่องเท่ียวได้ เช่น นักท่องเท่ียว 6 ชาย อายุ 25 ปี ให้ความเห็นว่า “ไม่
เคยรู้ว่ามีเท่ียวสไตล์น้ีอยู่ ไม่เคยเห็น อยากเท่ียวแบบมีสาระมากข้ึน อาจจะหากิจกรรมแบบน้ีทำบ้าง”  

สำหรับนักท่องเท่ียวส่วนหน่ึงแม้จะชอบท่องเท่ียวชุมชนอยู่แล้วก็พบเห็นแง่มุมใหม่ๆ ท่ีตนไม่เคยมอง เช่น 

นักท่องเท่ียว 7 หญิง อายุ 25 ปี กล่าวว่า “เราไปเท่ียวก็มองทะเลใสแต่เพ่ิงรู้ว่าสำหรับอีกวงจรมันมีธรรมชาติท่ีสวย
ของมัน ได้รู้ว่าบางคนมองแบบน้ี เปิดโลกมากข้ึน” หรือ นักท่องเท่ียว 8 หญิง อายุ 31 ปี กล่าวว่า “เราอินกับการ
เท่ียวชุมชนอยู่แล้ว แต่อย่างเร่ืองการฟังก็ไม่เคยคิด เรามองข้ามมัน เป็นส่ิงท่ีทำให้อยากรู้อยากเท่ียวมากข้ึน” 

แต่ขณะเดียวกันก็พบนักท่องเท่ียวท่ีมีความเห็นว่าตนไม่ได้รับมุมมองใหม่ในการท่องเท่ียวหลังจากชมส่ือ

เน่ืองจากช่ืนชอบและเคยชินกับการท่องเท่ียวชุมชนอยู่แล้ว เช่น นักท่องเท่ียว 9 ชาย อายุ 38 ปี ให้ข้อสังเกตว่า 

“ไม่ค่อยเท่าไรเพราะชอบเท่ียวแบบน้ีอยู่แล้ว แต่มันแปลกเพราะมันหายากคนเท่ียวน้อย” เป็นต้น 

 ท้ังน้ี เม่ือสอบถามถึงความสนใจในการทดลองท่องเท่ียวตามตัวอย่างในส่ือ ท้ังนักท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบการ

ท่องเท่ียวชุมชนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและนักท่องเท่ียวท่ีไม่เจาะจงรูปแบบ พบว่าส่วนใหญ่ให้สัมภาษณ์สอดคล้องกัน

ว่าพร้อมจะทดลองท่องเท่ียวและชอบการท่องเท่ียวอย่างท่ีส่ือนำเสนอ  โดยนักท่องเท่ียว 2 ซ่ึงช่ืนชอบการ

ท่องเท่ียวในต่างประเทศ กล่าวว่า “ชอบเท่ียว local อยู่แล้วไม่ว่าจะต่างประเทศหรืออะไร มันจะมีส่ิงท่ีเราไม่รู้ 
เช่น อาหารของกิน ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ แต่ชอบท่ีมันพ้ืนถ่ินจริงๆ” หรือนักท่องเท่ียว 5 ซ่ึงช่ืนชอบการเท่ียววัดและ

เดินทางสายบุญ ให้ความเห็นว่า “ก็ชอบ มีประโยชน์ดีอยากลองดู”  
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ในขณะเดียวกัน นักท่องเท่ียว 4 ชาย อายุ 37 ปี ซ่ึงชอบท่องเท่ียวทำบุญเช่นกัน มีความเห็นว่า “ไม่ชอบ
แนวน้ี อาจจะลองได้แต่ไม่ใช่แนว” รวมถึงนักท่องเท่ียว 1  ให้ความสนใจการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เพียงเล็กน้อย

ก็ได้ให้ความเห็นว่า “ด้วยความไม่ชอบมีปฏิสัมพันธ์กับคนเลยอยากเท่ียวแบบสงบมากกว่า แต่ถ้ามีเป้าหมายว่าต้อง
ไปก็อาจจะลองดู” แต่ท้ังน้ีก็เป็นเพียง 2 ความเห็นท่ีมีท่าทีปฏิเสธอยู่บ้าง 

อย่างไรก็ตามเม่ือสอบถามถึงความกังวลในด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนพบว่าส่วนใหญ่มีข้อ

กังวลบางประการ เช่น ด้านความปลอดภัย ด้านความสะดวกสบาย ด้านความคาดหวัง เป็นต้น โดยนักท่องเท่ียว 9 

กล่าวว่า “เป็นห่วงเร่ืองความปลอดภัย และมันจะไม่เป็นอย่างท่ีเราคิดหรือเปล่า เป็นธุรกิจเกินไปหรือเปล่า ถ้า 
Fake ก็จะผิดหวัง แต่ไม่ได้กลัวเร่ืองความลำบาก” นักท่องเท่ียว 6 กล่าวว่า “เป็นความคาดหวังไม่รู้ว่ะเจออะไร” 

ส่วนนักท่องเท่ียว 8 กล่าวว่า “กลัวลำบากนิดนึง”  

ความกังวลใจข้างต้น สรุปได้ว่าเกิดจากการได้รับข้อมูลไม่เพียงพอ หรือมีข้อมูลด้านการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์น้อยเกินไปจึงทำให้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่สามารถเข้าใจลักษณะหรือรูปแบบของพ้ืนท่ีท่องเท่ียวท่ีจะพบเจอได้ 

เป็นเหตุให้ไม่สามารถวางแผนการท่องเท่ียวและวางใจในการไปท่องเท่ียวสถานท่ีต่างๆ ได้ ผู้ให้สัมภาษณ์มักให้

ข้อมูลใกล้เคียงกันว่าไม่รู้ว่าจะหาข้อมูลท่ีไหน เช่น นักท่องเท่ียว 4 กล่าวว่า “มันไม่ชัดเจน ไม่มีตัวดึงดูด เราแค่รู้
แนวทางแต่เราไม่รู้ว่าอันไหนคือตัวดึงดูดให้เราไปเท่ียวแบบน้ัน”  

ขณะท่ีนักท่องเท่ียว 9 กล่าวว่า “ถ้าเป็นวิถีชุมชนจริงๆ เช่ือว่ามีอยู่แล้ว เราแค่หาไม่เจอไม่รู้จะไปดูท่ีไหน” 

จึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์ท้ังท่ีเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และ

รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ให้มากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับคำให้สัมภาษณ์ในประเด็นเก่ียวกับกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่าต้องการให้มีกิจกรรมกางท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มากข้ึน

เน่ืองจากเป็นผลดีต่อชุมชน แต่ก็มีความกังวลว่าจำนวนนักท่องเท่ียวท่ีมากเกินไปหรือนักท่องเท่ียวท่ีไม่เหมาะกับ

การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จะเป็นนักท่องเท่ียวท่ีไม่มีคุณภาพ เช่น นักท่องเท่ียว 2 กล่าวว่า “มองในแง่ชุมชนก็
อยากให้เกิด แต่ในแง่นักท่องเท่ียวก็ไม่อยากให้เกิดเยอะเพราะนักท่องเท่ียวมันเป็นตัวทำลาย” หรือ นักท่องเท่ียว 

7 กล่าวว่า “การท่องเท่ียวคือการส่งเสริมคนในชุมชนน้ันจริงๆ เขาก็ได้รายได้ แต่ความเป็นอยู่เขาก็จะไม่เป็น
ธรรมชาติแบบเดิม คนไปเยอะก็พักผ่อนไม่ได้เพราะคนเยอะ คนไปแนวน้ีอยู่แล้วจะไม่โอเค” เช่นเดียวกันกับ

นักท่องเท่ียว 6 กล่าวว่า “คนนอกก็เข้าไปพัฒนาพ้ืนท่ีให้ดีข้ึน ถ้ายังคงความธรรมดาได้ก็ดี ปรับได้ ปีหน่ึงจำกัด
จำนวนคร้ัง จำกัดนักท่องเท่ียว มันต้องมีการจัดการ” 
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อาจจะกล่าวได้ว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความสนใจในการท่องเท่ียวชุมชนเป็นทุนเดิม แต่อาจจะยังไม่มี

รู้ความเข้าใจในเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มากนัก พบว่าการรับชมส่ือเรียนรู้สามารถเสริมสร้างความเข้าใจได้

มากข้ึน อย่างไรก็ดีอาจต้องมีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ผ่านส่ือต่างๆ มากกว่าน้ี 

จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวจึงได้ข้อเสนอแนะในด้านมุมมองการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จากการ

ชมส่ือเรียนรู้ ได้แก่ 

• ควรสร้างความเข้าใจและการรับรู้เก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มากข้ึนเพ่ือส่ือสารกับนักท่องเท่ียวท่ี
มีความสนใจให้มีความเข้าใจมากข้ึนและสามารถเป็นนักท่องเท่ียวท่ีมีรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องไป

กับวิถีชุมชนได้ 

• ควรมีพ้ืนท่ีในการนำเสนอข้อมูลเก่ียวกับชุมชนท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์หรือแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
มากข้ึน เพ่ือลดความกังวลอันเกิดจากความไม่รู้ของนักท่องเท่ียวและช่วยให้ท้ังนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย

และชุมชนท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ได้มาพบกันเพ่ือสร้างและพัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี 

สำหรับคำแนะนำเพ่ิมเติมของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวเม่ือสัมภาษณ์เก่ียวกับรูปแบบการนำเสนอคลิปส่ือ

เรียนรู้ท้ัง 3 เร่ือง เน่ืองจากคลิปส่ือเรียนรู้ท้ัง 3 ถูกผลิตข้ึนเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มผู้สนใจการ

พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ผู้เก่ียวข้องด้านการจัดการการท่องเท่ียว ชุมชน ผู้ประกอบการ ให้ได้เรียนรู้

เก่ียวกับการพัฒนาการท่องเท่ียว ทำให้ในกลุ่มนักท่องเท่ียวบางส่วน ซ่ึงรับชมโดยวางอยู่บนความต้องการท่องเท่ียว

เป็นหลัก มองว่ารูปแบบการนำเสนอของส่ือเรียนรู้ท้ัง 3 อาจจะมีบางคุณลักษณะท่ีลดความดึงดูดใจสำหรับ

นักท่องเท่ียวบางกลุ่ม ถึงแม้ว่ามีเน้ือหาน่าสนใจ เช่น นักท่องเท่ียว 7 กล่าวว่า “ชอบคนท่ีมาพูด แต่จริงๆ ถ้าไม่ต้อง
ดูจนจบจะกดข้าม ถ้าอยากให้คนสนใจต้องกระชับกว่าน้ี” หรือ นักท่องเท่ียว 8 ให้สัมภาษณ์ว่า “เล่าเร่ืองดี  แต่ดู
แล้วไม่ได้รู้สึกอยากเท่ียว คลิปทำออกมาเหมือนคลิปเท่ียวท่ัวไป” เป็นต้น 

 สำหรับข้อเสนอแนะด้านเน้ือหาหากต้องการปรับเพ่ือให้ตรงกลุ่มนักท่องเท่ียวมากข้ึน นักท่องเท่ียว

บางส่วนต้องการให้ส่ือนำเสนอข้อมูลหรือให้เห็นตัวอย่างจากสถานท่ีท่องเท่ียวจริงของชุมชน รวมท้ังมุมมองจาก

ชุมชนผู้ประกอบการ โดยนักท่องเท่ียว 1 ให้ความเห็นว่า “เป็นส่ือท่ีอธิบายได้ดี แต่ไม่ค่อยได้ฟังเสียงคนในชุมชน 
อยากฟังคนในชุมชนว่าเขาคิดยังไง” นักท่องเท่ียว 2 เสนอว่า “อยากให้เพ่ิมตัวอย่างท่ีมองเห็นแล้วชัด อย่างเพลง
ปะกากะยอมันเป็นยังไงเราอยากได้ยินบ้าง” หรือนักท่องเท่ียว 4 เสนอว่า “มันไม่เห็นผลลัพธ์ มันจะช่วยสังคมยังไง 
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มันจะเกิดอะไรข้ึน” และ “อยากให้ชัดเจนว่านักท่องเท่ียวดูแล้วจะไปท่ีไหน ผลลัพธ์คือท่ีไหน เราจะได้อะไรจาก
มัน” เป็นต้น 

จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวจึงได้ข้อเสนอแนะด้านรูปแบบการนำเสนอส่ือเรียนรู้การท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ ดังน้ี 

• หากต้องการดึงดูดความสนใจแก่นักท่องเท่ียวบางกลุ่ม ตัวส่ือต้องลดความยาวลง และกระตุ้นความ
ต้องการในการท่องเท่ียวให้ได้มากกว่าน้ี 

• ควรผลิตส่ือท่ีนำเสนอเน้ือหาจากพ้ืนท่ีจริงและเห็นมุมมองจากชุมชนมากข้ึน 
 

4.4 ผลการสำรวจความคิดเห็นนักวิจัยต่อคลิปส่ือเรียนรู้บน Digital Platform 

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิจัยจำนวน 4 คน (เก็บข้อมูล 29 มีนาคม 2564) เก่ียวกับคลิปส่ือเรียนรู้การ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ พบว่านักวิจัยท่ีทำงานในเชิงพ้ืนท่ีและนักวิจัยในโครงการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

โครงการย่อย 2.1 การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ผ่านการเช่ือมความสัมพันธ์ของผู้คนระหว่างไทย-เมียนมา 

ส่วนใหญ่มองว่าส่ือเรียนรู้ท่ีผลิตข้ึนมาน้ันมีประโยชน์ในแง่การสร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชน สามารถกรอบความคิด

และปูพ้ืนฐานเพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ รวมท้ังส่ือเรียนรู้ยังสามารถเป็น

ประโยชน์ต่อนักวิจัยในแง่กระบวนการเข้าหาชุมชน โดยนิธิศ ธรรมแสงอดิภา นักวิจัย ให้ความเห็นว่า “ในมุมของ
นักวิจัยเป็นประโยชน์ครับ คลิปแรกท่ีเป็นห้องเรียนสุดขอบฟ้า ให้ไอเดียเป็น Main Concept ของ Creative 
Tourism ชัดมาก”  

พศกร โยธินนีรนาถ นักวิจัย ให้ความเห็นว่า “ควรเปิดให้ดูก่อนลงไปพัฒนา ให้ชุมชนเข้าใจ concept 
ก่อนเสนอไอเดียเบ้ืองต้นก่อน เพ่ือกำหนดแนวทางได้ชัดเจน” 

รวมไปถึงอรพรรณ ปถมเล็ก นักวิจัย ให้ความเห็นว่าเป็นส่ือท่ีให้แรงบันดาลใจในการพัฒนาการท่องเท่ียว

เชิงสร้างสรรค์ได้ “โดยรวมเป็นแรงบันดาลใจได้ ท้ังแก่ส่ือท้องถ่ินสำหรับผลิตส่ือประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียว 
และเป็นแรงบันดาลใจแก่ชุมชนท่ีจะทำการท่องเท่ียวเอง”  
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ขณะท่ี โรสนี แกสมาน นักวิจัย ให้ความเห็นว่า “เป็นเคร่ืองมือท่ีเราจะเข้าไปคุยกับชุมชน จะทำให้ชุมชน
เห็นคุณค่าของตัวเอง เราว่าเอาคลิปห้องเรียนสุดขอบฟ้าไปเปิดให้เขาดูได้เลย” และยังพบว่าตัวส่ือสามารถช่วยให้

นักวิจัยและชุมชนเห็นภาพและทิศทางของการพัฒนาชุมชนได้มากข้ึนว่าในท้องท่ีเหมาะกับการพัฒนารูปแบบใด 

เม่ือสัมภาษณ์เก่ียวกับการนำไปใช้ประโยชน์ของส่ือเรียนรู้ท้ัง 3 อรพรรณ ปถมเล็ก มองว่าแต่ละเร่ือง

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในวาระต่างกัน “คลิป 2 (Trawell Thailand) ให้ชุมชนได้เห็นกระบวนการทำงานการ
พัฒนาเส้นทางท่องเท่ียว Trawell สามารถประยุกต์ใช้ ให้มัคคุเทศก์ได้รู้จักชุมชนตัวเองมากข้ึน ห้องเรียนสุดขอบ
ฟ้า เหมาะกับบ้านหินช้าง (พ้ืนท่ีศึกษาโครงการย่อย 2.1 จังหวัดระนอง) ให้ชุมชนเตรียมพร้อมรับมือนักท่องเท่ียว 
ท่ีไม่ใช่การปรับเปล่ียนชุมชนมากจนเกินไป” 

ส่วนโรสนี แกสมาน ให้ความเห็นเก่ียวกับ Hear & Found ว่า “ถ้าเอาไปเปิดให้หมู่บ้านท่ีมีหมอลำดนตรี

พ้ืนถ่ินอยู่แล้ว คิดว่าเขาก็นำไปใช้ได้” และ “Trawell Thailand คิดว่าเหมาะสำหรับคนท่ีต้องการขับเคล่ือนพ้ืนท่ี
ของตัวเองแต่ไม่รู้ Know How ว่าจะต้องเร่ิมจากอะไร คิดว่าอันน้ีก็จะเหมาะกับคนอีกกลุ่มหน่ึง ก็คือพวกเอ็นจีโอ
หรือคนท่ีทำงานอันน้ีอยู่แล้ว เพ่ือจุดประกายให้เข้ารู้ว่าควรจะทำอะไร” 

รวมถึงนิธิศ ธรรมแสงอดิภา ได้กล่าวเช่นกันว่า “คลิปท่ี 2 (Trawell Thailand) เหมาะกับการให้นักวิจัย
ดูว่าคุณจะเข้าไป work กับชุมชน คุณจะเข้าไป Approach ยังไง” 

สำหรับความคิดเห็นท่ีช่วยช้ีชัดเก่ียวกับขอบเขตเน้ือหาของส่ือเรียนรู้ และเป็นไปในทิศทางเดียวกับผู้ผลิต

(คณะวิจัย) กล่าวคือ จุดมุ่งหมายของการผลิตคลิปส่ือเรียนรู้ท้ัง 3 ผลิตข้ึนโดยมุ่งหวังให้ผู้ชมได้ปูพ้ืนฐานความเข้าใจ

เร่ืองการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เกิดแรงบันดาลใจ และเสริมพลังสู่การพัฒนา ไม่ใช่นำเสนอในรูปแบบหลักสูตร

การเรียนเต็มรูปแบบ ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างนักวิจัยได้ให้ความคิดเห็นสอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เช่น โรสนี แกสมาน 

ให้ความเห็นว่า “Trawell Thailand พอเป็นตัวอย่าง ยังไม่ได้เห็น Result แต่เห็น Process มีการประชุมมีอะไร 
แต่ไม่ได้เห็นว่าแล้วสุดท้าย ผลท่ีเกิดข้ึนในชุมชนคืออะไร” และนิธิศ ธรรมแสงอดิภา ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “ได้แรง
บันดาลใจ ถ้าเกิดอยากให้มาดู How to คิดว่ายังไม่ใช่” และเม่ือถูกถามว่าจะพัฒนาเป็นลักษณะเช่นน้ันได้อย่างไร 

นิทิศได้เสนอเพ่ิมเติมว่า “คิดว่าวิธีเล่าว่าเขาเข้าไป work กับชุมชนยังไงเขาน่าจะยกเคสข้ึนมาเคสนึงท่ีเป็นเร่ือง
หลัก ก็เล่าเคสน้ันมาเลย แล้วค่อยไป Mention ในผลผลิตอ่ืนๆ ว่าแนวทางการดำเนินงานของเขาอย่างท่ีเขาไปโยง
ถึงผลผลิตอ่ืนๆ ด้วยอย่างน้ี คิดว่าถ้าเล่าอย่างน้ี ทำให้คนฟังเห็นกระบวนการท่ีชัดข้ึน” 
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ขณะเดียวกัน กลุ่มตัวอย่างนักวิจัยยังมีข้อเสนอให้เพ่ิมเติมมุมมองและผลลัพธ์จากชุมชนให้หลากหลาย

มากข้ึน ถึงแม้ว่าตัวอย่างในคลิปส่ือเรียนรู้ได้นำเสนอจากเจ้าของชุมชนแล้ว เช่น Trawell Thailand ท่ีเป็นเจ้าของ

โฮสเทลในชุมชน หรือ ห้องเรียนสุดขอบฟ้า พิภพ พานิชภักด์ิ ได้สะท้อนมุมมองการเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนตะก่ัว

ป่า โดยกลุ่มตัวอย่างนักวิจัยบางส่วนต้องการมุมมองจากชุมชนด้ังเดิมมากข้ึน เช่น โรสนี แกสมาน ท่ีเสนอว่า “เรา
ว่าชาวบ้านเล่าเองมันอิมแพคกว่า อาจไม่ใช่ถอดบทเรียนในเชิงวิชาการ แต่เล่าในเชิงก่อนหลังว่ามันต่างกันยังไง 
ชีวิตเขาเปล่ียนยังไงหลังจากทำส่ิงน้ี เราว่ามันอิมแพคกว่าการท่ีมีนักวิชาการมาบอกว่า เราใช้โมเดลน้ีเข้าไปจับนะ 
หน่ึงสองสามส่ีห้า  แต่ชาวบ้านมาเล่าเองดีกว่าว่ามันเร่ิมมาจากการท่ีเขาลองทำส่ิงน้ันส่ิงน้ี” 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างนักวิจัย สรุปความคิดเห็นต่อคลิปส่ือเรียนรู้ ดังน้ี 

• สามารถใช้คลิปสำหรับกำหนดแนวทางพัฒนาร่วมกับชุมชนได้ 
• เน้ือหาคลิปเหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ีศึกษา 
• ต้องการเน้ือหาท่ีนำเสนอมุมมองจากชุมชนด้ังเดิมต่างจังหวัดเพ่ิมเติม 
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4.3 การประชาสัมพันธ์ Digital Platform เพ่ือสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วม 
 

การให้ความรู้ในโลกดิจิทัล ส่ิงสำคัญไม่ใช่เพียงการให้ความรู้ แต่ต้องทำงานร่วมกับการขยายเครือข่ายการ

เรียนรู้ โครงการวิจัยจึงเลือกเว็บไซต์ www.creativejourneyth.com ซ่ึงเป็น Platform ท่ีมีประสิทธิภาพสำหรับ

การนำเสนอและเก็บข้อมูลความรู้ได้อย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นคลังความรู้ท่ีย่ังยืน ขณะเดียวกันในด้านการขยายการ

รับรู้และการมีส่วนร่วมจึงต้องใช้ Platform ท่ีมีเครือข่ายผู้ใช้จำนวนมาก เช่น เฟซบุ๊ก ยูทูบ สำหรับการ

ประชาสัมพันธ์ Digital Platform ซ่ึงดำเนินการ 2 วิธี คือ 1. การซ้ือพ้ืนท่ีโฆษณาบนเฟซบุ๊กสำหรับเพจ “เท่ียว

สร้างสรรค์” และ 2. ทำ SEO หรือ Search engine optimization มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

1. การซ้ือพ้ืนท่ีโฆษณาบนเฟซบุ๊ก รวม 8 คร้ัง 

1.1 การโฆษณาแบบ Boost Post 1 คร้ัง 

1.2 การโฆษณาแบบ Reach 2 คร้ัง 

1.3 การโฆษณาแบบ Engage 3 คร้ัง 

1.4 การโฆษณาแบบ Page Like 2 คร้ัง 

จากการซ้ือพ้ืนท่ีโฆษณาพบว่า การโฆษณาแบบ Page Like ทำให้จำนวนคนกดติดตามเพจเพ่ิมมากข้ึน

อย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้เพ่ิมโอกาสเห็นเน้ือหามากข้ึนจากผู้ติดตาม 

 

 

 

Ad Set Name Results Result 
indicator 

Reach Impressions Ad set 
budget 

Amount 
spent 

CPC Starts Ends 

2021 11 – สำรวจ
ทะเลใหม่ 

2,567 Boost post 22,287 2,567 600 598.55 0.23 1/11/2021 8/11/2021 
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Ad Set Name Results Result 
indicator 

Reach Impressions Ad set 
budget 

Amount 
spent 

CPC Starts Ends 

2021 12 - เขาช่อง
กระจก Reach 

45,266 reach 45,266 45,266 500.00 410.39 9.07 12/02/2021 12/05/2021 

2021 12 - ตาม่องล่าย 
Reach 

34,870 reach 34,870 34,870 500.00 409.50 11.74 12/02/2021 12/05/2021 

2021 12 - ตาม่องล่าย 
Engage 

3,218 
post_ 

engagement 
47,042 64,761 500.00 500.00 0.16 12/06/2021 12/12/2021 

2021 12 - เขาช่อง
กระจก Engage 

6,464 
post_ 

engagement 
147,748 192,165 500.00 500.00 0.08 12/06/2021 12/12/2021 

2021 12 - กาแฟดริป 
Engage 

2,748 
post_ 

engagement 
32,784 47,656 500.00 500.00 0.18 12/23/2021 12/30/2021 

New Page likes - 2021 
Dec 

529 Page Like 31,566 43,312 1,000.00 1,000.00 1.89 12/14/2021 12/19/2021 

New Page likes - 2021 
Dec - 2 

370 Page Like 21,909 32,430 1,000.00 1,000.00 2.70 12/23/2021 12/30/2021 

TOTAL n/a 460,460 4,500.00 4,319.89    
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การโฆษณาท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนในช่วงวันท่ี 2-12 ธันวาคม 2564 และ 14-30 ธันวาคม 2564 พบว่ามีการเข้า

ชมหน้าเพจมากข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน 

 

 

การเข้าถึงโพสต์แบบ Organic เพ่ิมสูงข้ึนในช่วงท่ีมีการซ้ือโฆษณา 

แบบ Organic                                                          แบบซื้อพื้นทีโ่ฆษณา 
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ตารางแสดงจำนวนคนกดติดตามเพจ “เท่ียวสร้างสรรค์” เพ่ิมมากข้ึนจากการซ้ือพ้ืนท่ีโฆษณาแบบ Page Like 

บนเฟซบุ๊ก 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

สรุปจำนวนโพสต์เฟซบุ๊กต้ังแต่ปี 2563-2564 จำนวนท้ังส้ิน  43 โพสต์ 

• การมีส่วนร่วม (Engagement) รายบุคคล ของแต่ละโพสต์ ทุกโพสต์รวม 17,770 คน (นับซ้ำ 

กรณี 1 คนมีส่วนร่วมกับหลายโพสต์) 

• การเข้าถึง (Reach) รายบุคคล ของแต่ละโพสต์ ทุกโพสต์รวม 330,608 คน (นับซ้ำกรณี 1 คนมี

ส่วนร่วมกับหลายโพสต์) 

• การแสดงผล (Impression) ของแต่ละโพสต์ ทุกโพสต์รวมท้ังหมด 431,815 คร้ัง 
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จากสถิติข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ในการแสดงผลของโพสต์ค่อนข้างกว้างและแพร่หลาย ไม่ได้แสดงผลซ้ำ

ในบุคคลเดิมมากนัก วัดจากจำนวนคร้ังของการแสดงผล และการเข้าถึงรายบุคคล สำหรับการมีส่วนร่วมถือว่ามี

แนวโน้มค่อนข้างสูงในแต่ละโพสต์ ถือว่าการซ้ือโฆษณาค่อนข้างตรงกลุ่มเป้าหมาย 

2. ทำ SEO หรือ Search Engine Optimization คือการออกแบบเว็บไซต์ท้ังรูปแบบและเน้ือหาให้มี 

ประสิทธิภาพท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ ตรงกับเกณฑ์ของ Search Engine (เน้น Google เป็นหลัก) ท่ีต้องการ

ให้เว็บไซต์ของเราปรากฏบน Search Result Page (หน้าแสดงผลการค้นหา) เม่ือมีคนกรอก Keyword (คำ

สำคัญ) การทำ SEO เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการเพ่ิมยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ในระยะยาว ซ่ึงต้องใช้เวลาและ

ต้องพัฒนาเว็บไซต์พร้อมสร้างเน้ือหาท่ีมีคุณภาพ อาทิ ความยาวของเน้ือหา จำนวนบทความ จำนวนคำสำคัญใน

บทความ ความหลากหลายของรูปแบบส่ือในเว็บไซต์ เพ่ือให้ Search Engine จัดอันดับให้หน้าเว็บไซต์อยู่ในอันดับ

ท่ีดีท่ีสุด 
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กราฟแสดงจำนวนการเข้าเว็บไซต์เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 353  คน 

 

 
 

กราฟแสดงจำนวนคนเข้าเว็ปไซต์ ปี 2564 รวม 1,154 คน 

 

 

กราฟแสดงจำนวนคนเข้าเว็ปไซต์ ปี 2563-2564 จำนวน 1,406 คน 
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กราฟแสดงจำนวนคนเข้าเว็ปไซต์ ปี 2563-2565 

 
 

การทำ SEO พบว่าหน้าเฟซบุ๊กเพจ “เท่ียวสร้างสรรค์” และเว็บไซต์ www.creativejourneyth.com ได้

ปรากฎบนหน้าแรกของ Google เม่ือพิมพ์คำค้นหา “เท่ียวสร้างสรรค์” และ “ท่องเท่ียวสร้างสรรค์” (เก็บข้อมูล 

มกราคม 2565) 
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4.4 ผลกระทบและตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

ผลกระทบ เกิดผลกระทบและประสิทธิผล ดังน้ี  

1. ชุมชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเท่ียว เกิดการตระหนัก รับรู้ เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจเก่ียวกับ
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

2. ชุมชนและผู้ประกอบการเห็นโอกาสในการพัฒนาการท่องเท่ียวในชุมชนของตนเอง 
3. ชุมชนและผู้ประกอบการสามารถเช่ือมโยงเน้ือหาส่ือกับบริบทของชุมชน และเกิดความคิดสร้างสรรค์
ท่ีจะนำไปพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนของตน 

4. สร้างความเช่ือม่ันแก่ชุมชนและผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
5. เปิดพ้ืนท่ีการส่ือสารและความคิดสร้างสรรค์แก่ชุมชน ผู้ประกอบการ นักท่องเท่ียว และนักส่ือสาร
การท่องเท่ียว 

6. นักวิจัยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถใช้ส่ือเรียนรู้เป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ร่วมกับชุมชนได้ 

7. การเข้าชม Digital Platform รวมท้ังหมดจำนวน 335,785 คร้ัง ช่วยขยายการรับรู้และเข้าใจแนวคิด

การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เปิดมุมมองการท่องเท่ียว และเกิดปฏิสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์มากข้ึน  

8. ฐานข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีน่าเช่ือถือ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ โครงการย่อย 2.4 การออกแบบการส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้และการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

ผลการดำเนินงานโครงการ จำนวน หน่วยนับ 

1. การลงพ้ืนท่ีภาคสนาม 5 คร้ัง 

2. การสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้
ประโยชน์ Digital Platform 

4 คร้ัง 

3. สำรวจความคิดเห็นด้วย
แบบสอบถาม การประชุมกลุ่ม 

และการสัมภาษณ์เชิงลึก 

1,149 ตัวอย่าง 
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4. Online platform  3 platform 

5. ส่ือเรียนรู้: บทความออนไลน์ 17 บทความ 

6. ส่ือเรียนรู้: คลิปวีดีโอออนไลน์ 7 คลิป 

7. เครือข่ายผู้เก่ียวข้องบนเว็บไซต์ 52  แห่ง 

8. ผู้เข้าชมเว็บไซต์ 1,574 บัญชี 

9. การเข้าชมเว็บไซต์ 4,827 คร้ัง 

10. การเข้าชมโพสต์เฟซบุ๊ก 330,608 คร้ัง 

11. โพสต์บนเฟซบุ๊ก 43 โพสต์ 

12. ผู้คอมเมนท์บนเฟซบุ๊ก 209 คอมเมนท์ 

13. ผู้ติดตามเพจ 1,102 บัญชี 

14. ผู้ไลค์เพจ 1,087 บัญชี 

15. ผู้แชร์โพสต์ในเฟซบุ๊ก 267 คร้ัง 

16. การโปรโมทเพจ 2 คร้ัง 

17. การโปรโมทโพสต์ส่ือเรียนรู้ 6 คร้ัง 

18. คลิปบน youtube 12 คลิป 

19. ผู้ชม youtube  350 คร้ัง 

20. บทความวิชาการโดย ผศ.ดร.
ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน 

1 ช้ิน 

21. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2 เล่ม 
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5. ข้อเสนอแนะ 

1. การใช้พ้ืนท่ี digital platform ควรมีลักษณะเลือกแนวทางใช้การส่ือสารบน Platform ท่ีหลากหลาย 

(Multi-Platform) โดยให้ www. เป็น Platform ท่ีทำหน้าท่ีเสมือน คลังข้อมูล คลังความรู้ และแหล่ง

เรียนรู้กลางของเครือข่าย ในขณะท่ี Social Media ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเฟซบุ๊ก ทำหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์ ขยายและสร้างเสริมประสิทธิภาพการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายต่างๆ และหากจะ

เพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ท้ังด้านการส่ือสารและบริการ เพ่ือให้สะดวกและส่ือสารเพ่ือ

ตอบสนองการเข้าถึงของนักท่องเท่ียวในแบบทุกท่ี ทุกเวลา ก็ควรพัฒนา Application หรือพัฒนาเป็น

ห้องเรียนรู้แบบ Virtual Learning Center เพ่ือไปอยู่บน Mobile Device ทำให้เกิดการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อย่างย่ังยืนท้ังเพ่ือการเรียนรู้ การสร้างเสริมศักยภาพธุรกิจของท้องถ่ิน การสร้าง

วิถีท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

2. จัดหลักสูตรอบรมแก่ชุมชนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและทักษะการเล่าเร่ือง การผลิตส่ือ เพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบแนวคิดสร้างสรรค์ การส่ือสารเชิงสุนทรียะ และตอบสนองความ

สนใจท่ีแตกต่างหลากหลาย 

3. พัฒนาเป็นรายวิชา การออกแบบการส่ือสารและผลิตส่ือเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ท่ีสามารถเปิด

สอนในหลักสูตรนิเทศศาสตร์ หลักสูตรด้านการท่องเท่ียว หรือหลักสูตรเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับ

ประชาชนท่ัวไป 

4. ขยายการมีส่วนร่วมในกลุ่มเยาวชนโดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการ

ออกแบบและการส่ือสารการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

5. เพ่ิมตัวเลือกภาษาอังกฤษเพ่ือขยายกลุ่มเป้าหมายและรองรับเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ใน

ระดับนานาชาติ 
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