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บทคััดย่่อ

การศึึ ก ษานี้้� เ ป็็ น มีีวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ พัั ฒ นาศัั ก ยภาพด้้ า นการท่่ อ งเที่่� ย วโดยชุุ ม ชนบนฐานอัั ต ลัั ก ษณ์์
ทางวััฒนธรรม กลุ่่�มหััตถกรรมเครื่่�องทองเหลืืองบ้้านปะอาว ตำำ�บลปะอาว อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดอุุบลราชธานีี  ใช้้วิิธีี
การวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ คััดเลืือกตััวอย่่างแบบเฉพาะเจาะจง ได้้แก่่ กลุ่่�มนัักท่่องเที่่ย� วจำำ�นวน 150 คน และกลุ่่�มที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับการท่่องเที่่ย� วจำำ�นวน 4 กลุ่่�ม ตััวแทนกลุ่่�มอาชีีพ กลุ่่�มผู้้�นำำ� ตัวั แทนภาครััฐและเอกชน วิิธีีเก็็บข้้อมููลจากแบบสอบถาม
ออนไลน์์ การสััมภาษณ์์ การสนทนากลุ่่�ม และจััดทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัับชุุมชน โดยใช้้แนวคิิดและทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับแนวคิิด
อััตลัักษณ์์ทางวััฒนธรรม และแนวคิิดเชิิงออกแบบ เป็็นกรอบในการศึึกษา วิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้สถิิติิอย่่างง่่าย
และการพรรณนาเชิิงบรรยาย
ผลจากศึึกษาพบว่่า
จากการสำำ�รวจประเมิินสถานการณ์์ด้้านการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนของกลุ่่�มหััตถกรรมเครื่่�องทองเหลืืองบ้้าน
ปะอาวนั้้�น มีีความพร้้อมในด้้านทรััพยากรแหล่่งท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนที่่�มีีความโดดเด่่นในด้้าน ทางวััฒนธรรม
คืือ ผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องทองเหลืืองหล่่อด้้วยกรรมวิิธีีโบราณที่่�เหลืือแห่่งเดีียวในประเทศ มีีการสืืบทอดกัันมายาวนาน
กว่่า 5 ชั่่�วอายุุคน และมีีการทอผ้้าไหมพื้้�นบ้้าน พิิพิิธภััณฑ์์พื้้�นบ้้าน (ศููนย์์วััฒนธรรมเฉลิิมราช) ประเพณีีวััฒนธรรม
วิิถีีชาวนาอีีสาน อย่่างไรก็็ตามชุุมชนแห่่งนี้้�ประสบปััญหาด้้านการพััฒนาด้้านการท่่องเที่่�ยวในด้้านบุุคลากรที่่�ขาด
ความเข้้าใจในแนวคิิดการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน ขาดผู้้�สืืบทอดด้้านภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นซึ่่�งเป็็นจุุดขายด้้านวััฒนธรรมของ
ชุุมชน (การหล่่อทองเหลืือง การทอผ้้าไหมโบราณ) ขาดนัักสื่่�อความหมายด้้านการท่่องเที่่�ยว เส้้นทางการท่่องเที่่�ยว
ไม่่เป็็นที่่รู้� จั้� กั โปรแกรมและกิิจกรรมการท่่องเที่่ย� วยัังขาดความหลากหลายเป็็นที่่ดึ� งึ ดููดใจ เมื่่อ� มีีการพััฒนากระบวนการ
ท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนผ่่านกิิจกรรมการอบรมเชิิงปฏิิบััติิการผ่่านกระบวนการกลุ่่�ม สามารถสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงดัังนี้้�
มีีคู่่�มืือการท่่องเที่่ย� วบ้้านปะอาว สร้้างผลิิตภััณฑ์์ทองเหลืืองของที่่ร� ะลึึกจำำ�นวน 2 รููปแบบ มีีนัักสื่่อ� ความหมายที่่ส� ามารถ
เล่่าเรื่่�องด้้านการท่่องเที่่�ยวจำำ�นวน 10 คน มีีโปรแกรมการท่่องเที่่�ยว 3 รููปแบบ (หนึ่่�งวััน สองวัันหนึ่่�งคืืน สามวััน
สองคืืน) รวมทั้้�งได้้พััฒนากิิจกรรมการท่่องเที่่�ยวอย่่างมีีส่่วนร่่วมจำำ�นวน 10 ฐานการเรีียนรู้้� ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�การพััฒนา
สร้้างความเข้้มแข็็งในการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนและขยายผลต่่อไปในอนาคต
คำำ�สำำ�คััญ: ศัักยภาพการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน อััตลัักษณ์์ทางวััฒนธรรม กลุ่่�มหััตถกรรมเครื่่�องทองเหลืืองบ้้านปะอาว
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Abstract

This study aimed to develop tourism potential by the residents of the community based
on the cultural identity of the Pa-Ao Bronzeware Handicraft Group, Pa-Ao Subdistrict, Muang
District, Ubon Ratchathani Province. The research was conducted by mean of the qualitative
research. The samples were 150 participants: tourists and 4 groups of people involving in tourism:
a group of the representatives from professionals, a group of leaders, a group of the representatives
from government sectors, and a group of the representatives from private sectors. They were
selected by purposive sampling. The data were collected by an online questionnaire, interview,
focus group discussion, and conducting workshops with the residents in the communities by using
the cultural identity concepts and theories and design thinking concepts to be the framework of
the study. The data were analyzed by using simple and descriptive statistics.
The research findings were found as follows.
According to the survey to evaluate the community-based tourism situations of the Pa-Ao
Bronzeware Handicraft Group, the findings showed that the residents in the community of the
Pa-Ao Bronzeware Handicraft Group were readiness in tourism resources with the cultural
outstanding that was the products of the bronzeware casted by the only remaining ancient
method in the country that was inherited for a long time for more than 5 generations and there
were folk silk weaving, a local museum (Chalermraja Cultural Center), cultures and traditions, and
the way of Issan life. However, this community faced with the problems on the development of
tourism because the staffs lacked of understanding in the community tourism concepts, tourism
interpreters, unknown tourism routes, and tourism programs and activities lacking of diversity that
was attractive. When developing the community-based tourism process through training activities
through a group process, the changes occurred as in the following details. There was a Ban Pa-Ao
travel guide. The products of the bronzeware were created to be two forms of the souvenirs.
There were ten interpreters who could tell about tourism. There were three travel programs: one
night, two nights, and three nights, and the participatory tourism activities were developed for ten
learning stations. These changes led to develop and strengthen community-based tourism and
expand the results in the future.
Keywords: Community Tourism Potential, Cultural Identity, Ban Pa Ao Bronzeware Handicraft
Group
บทนำำ�
การท่่องเที่่ย� วมีีบทบาทความสำำ�คัญ
ั ต่่อระบบเศรษฐกิิจและสัังคม เนื่่อ� งจากเป็็นแหล่่งรายได้้ที่สำ่� ำ�คัญ
ั กระจาย
ความเจริิญไปสู่่�ภููมิิภาค เกิิดการสร้้างงาน ผ่่านธุุรกิิจนำำ�เที่่�ยว โรงแรม ภััตตาคาร สถานบริิการ สิินค้้าของที่่�ระลึึก
รวมทั้้�งมีีการพััฒนาระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานของการคมนาคมขนส่่ง การค้้าและการลงทุุน เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้�เมื่่อ� ประเทศไทย
ประสบภาวะวิิกฤตทางเศรษฐกิิจ  การพััฒนาด้้านท่่องเที่่�ยวทำำ�ให้้เศรษฐกิิจฟื้้�นตััวได้้ในเวลาที่่�รวดเร็็วกว่่าภาคผลิิต
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ส่่วนอื่่�น รััฐบาลจึึงกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ในการพััฒนาประเทศผ่่านกลุ่่�มอุุตสาหกรรมสร้้างสรรค์์และวััฒนธรรม โดยใช้้
การท่่องเที่่�ยวเป็็นกลไกสำำ�คััญ เนื่่�องจากประเทศไทยมีีแหล่่งท่่องเที่่�ยวและการบริิการที่่�มีีความหลากหลาย เช่่น
ทรััพยากรธรรมชาติิ ศิิลปวััฒนธรรม และประเพณีีที่่�โดดเด่่น เน้้นให้้การท่่องเที่่�ยวทั้้�งองค์์การภาคธุุรกิิจและชุุมชน
สร้้างนวััตกรรมหรืือความคิิดสร้้างสรรค์์ที่ส่� นัับสนุุนให้้เกิิดแหล่่งเที่่ย� วใหม่่เพื่่อ� เพิ่่�มมููลค่่า ควบคู่่�กัับการฟื้้น� ฟููภาพลัักษณ์์
และพััฒนาแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�มีีอยู่่�เดิิมในท้้องถิ่่�น นำำ�ไปสู่่�การเติิบโตของเศรษฐกิิจอย่่างสมดุุลและยั่่�งยืืน ทั้้�งนี้้�
คณะกรรมการนโยบายการท่่องเที่่ย� วแห่่งชาติิได้้จัดั ทำำ�แผนพััฒนาการท่่องเที่่ย� วแห่่งชาติิฉบัับที่่� 2 (พ.ศ. 2560-2564)
ในยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 เน้้นการพััฒนาคุุณภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยว สิินค้้าและบริิการด้้านการท่่องเที่่�ยวทั้้�งระบบ เสริิมสร้้าง
พััฒนาและปรัับปรุุงมาตรฐานด้้านการท่่องเที่่ย� วและบริิการให้้ครอบคลุุมทุุกรููปแบบ รวมถึึงการเพิ่่�มขีีดความสามารถ
ในการรองรัับการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อก้้าวสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�คุุณภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยว สิินค้้า และบริิการระดัับสากล (กระทรวง
การท่่องเที่่�ยวและกีีฬา 2560)
ทั้้�งนี้้�รููปแบบและกิิจกรรมการท่่องเที่่ย� วในปััจจุบัุ นั มีีการพััฒนาให้้มีีความหลากหลายรููปแบบตามความสนใจ
ของนัักท่่องเที่่�ยว เช่่น การท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศ  เชิิงสุุขภาพ  เชิิงวััฒนธรรม เชิิงเกษตร เชิิงประวััติิศาสตร์์ เป็็นต้้น
กล่่าวได้้ว่่ากระแสการท่่องเที่่�ยวได้้ปรัับเปลี่่�ยนไปตามสถานการณ์์โลกสอดคล้้องกัับการพััฒนามุ่่�งเน้้นการสร้้าง
ประโยชน์์สููงสุุดจากการท่่องเที่่ย� วทั้้�งผู้้บ� ริิโภค (นัักท่่องเที่่ย� ว) และเจ้้าของทรััพยากรการท่่องเที่่ย� ว (ชุุมชน) หนึ่่�งในนั้้�น
ได้้แก่่ การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน (Community-based tourism) ซึ่่�งให้้ความสำำ�คััญกัับชุุมชนเจ้้าบ้้าน สร้้างการมีี
ส่่วนร่่วมจากชุุมชนในการกำำ�หนดทิิศทางและตััดสิินใจ  ในทุุกขั้้�นตอนตั้้�งแต่่กระบวนการวางแผน การบริิหารจััดการ
ทางการท่่องเที่่ย� ว จััดการผลประโยชน์์โดยชุุมชนเอง ส่่งเสริิมความภาคภููมิิใจในตนเอง ยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต มีีความ
ยั่่�งยืืนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม คงเอกลัักษณ์์และวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น ก่่อให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ระหว่่างคนต่่างวััฒนธรรม เคารพ
ในวััฒนธรรมที่่�แตกต่่างและศัักดิิศรีีความเป็็นมนุุษย์์ เกิิดผลตอบแทนที่่�เป็็นธรรมต่่อคนในท้้องถิ่่�น และมีีการกระจาย
รายได้้สู่่�สาธารณประโยชน์์ของชุุมชน (ศููนย์์ประสานงานเครืือข่่ายการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน 2555) ก่่อให้้เกิิด
ความเข้้มแข็็งต่่อเศรษฐกิิจฐานราก ซึ่่�งเป็็นนโยบายที่่�สำำ�คััญของรััฐบาลในการขัับเคลื่่�อนประเทศสู่่�ความเข้้มแข็็ง
มั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง และยั่่�งยืืนได้้ รวมทั้้�งเกิิดความตระหนัักในการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรเหล่่านั้้�นไว้้ให้้คงอยู่่�สืืบต่่อไป
จัังหวััดอุุบลราชธานีีเป็็นหนึ่่�งในกลุ่่�มจัังหวััดอีีสานใต้้ที่่�เป็็นเมืืองชายแดนติิดกัับ สปป.ลาวทั้้�งด่่านช่่องเม็็ก
และช่่องตาอูู มีีศัักยภาพในการพััฒนาให้้เป็็นประตูู  (Gate Way) การค้้าและการท่่องเที่่�ยวที่่�สามารถเชื่่�อมโยงกัับ
แหล่่งท่่องเที่่ย� วในเขตอีีสานใต้้และแหล่่งท่่องเที่่ย� วของประเทศเพื่่อ� นบ้้านทั้้�งลาวและกััมพููชา ดัังจะเห็็นได้้จากจำำ�นวน
นัักท่่องเที่่ย� วที่่เ� ดิินทางมาจัังหวััดอุุบลราชธานีีมีีจำำ�นวนถึึง 1,514,815 คน และสร้้างรายได้้จากการท่่องเที่่ย� ว 6,409.39
ล้้านบาท ในจำำ�นวนนี้้�มีีนัักท่่องเที่่�ยวต่่างประเทศ  1,653 คน มีีอััตราเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3.80 (สำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ
จัังหวััดอุุบลราชธานีี  2561) แหล่่งท่่องเที่่�ยวในจัังหวััดอุุบลราชธานีีมีีความหลากหลายทั้้�งด้้านทรััพยากรธรรมชาติิ
แม่่น้ำำ��โขง น้ำำ��ตก แหล่่งศึึกษาธรณีีวิิทยาสามพัันโบก และแหล่่งท่่องเที่่�ยวทางวััฒนธรรม โบราณสถาน วััดวาอาราม
ประเพณีีและวิิถีีชีีวิิตของชุุมชนอีีสานที่่�มีีความน่่าดึึงดููดใจสำำ�หรัับนัักท่่องเที่่�ยว โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งชุุมชนบ้้านปะอาว
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดอุุบลราชธานีี  เป็็นชุุมชนที่่�เก่่าแก่่มีีปรากฏในตำำ�นานประวััติิศาสตร์์ของเมืืองอุุบลราชธานีี
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� หััตถกรรมหล่่อเครื่่อ� งทองเหลืืองด้้วยฝีีมืือของชาวบ้้าน มีีความโดดเด่่นเป็็นอััตลัักษณ์์และเหลืือเป็็น
แหล่่งสุุดท้้ายของไทยทีีใช้้เทคนิิคและกรรมวิิธีีในการหล่่อทองเหลืืองแบบวิิธีีโบราณที่่มีี� มาก่่อนประวััติศิ าสตร์์ เรีียกว่่า
“ขี้้�ผึ้้�งหาย” หรืือ “เผาไล่่ขี้้�ผึ้้�ง” (Lost Wax) โดยใช้้กรรมวิิธีีปั้้�นแม่่พิิมพ์์ดิินเหนีียวขึ้้�นรููป แล้้วนำำ�ไปกลึึง หรืือการเชี่่�ยน
แล้้วใช้้เส้้นขี้้�ผึ้้�งพัันรอบต้้นแบบ อัังไฟให้้อ่่อนตััว ตกแต่่ง ปั้้�นลาย แล้้วหุ้้�มพอกด้้วยดิินเหนีียวอีีกครั้้�งเพื่่�อรัักษาลาย
นำำ�ไปเผาให้้ขี้้ผึ้้� ง� ละลายเกิิดเป็็นช่่องว่่างแล้้วเทน้ำำ��ทองเหลืืองหลอมละลายเข้้าไปแทนที่่� แกะพิิมพ์์และกลึึงเป็็นผลิิตภััณฑ์์
จากภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น ทุุกขั้้�นตอนในการผลิิตจะใช้้ฝีีมืือชาวบ้้านที่่�มีีการสืืบทอดในครอบครััวกัันมาช้้านานกว่่า
5 อายุุ ค น ยาวนานกว่่ า สองร้้ อ ยปีี (นริิ ศ รา สารีีบุุ ต ร และคณะ 2560) นอกจากนี้้� ชุุ ม ชนบ้้ า นปะอาวยัั ง มีี
แหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�มีีความน่่าสนใจ  เช่่น การทอผ้้าไหมลายโบราณ พิิพิิธภััณฑ์์ท้้องถิ่่�นเฉลิิมราช ป่่าชุุมชน ประเพณีี
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ฮีีตสิิบสองคองสิิบสี่่� ภููมิปัิ ัญญาพื้้�นบ้้านรวมทั้้�งวิิถีีชีีวิิตชาวนาอีีสาน
อย่่างไรก็็ตามพบว่่า จากการสำำ�รวจบริิบทชุุมชนบ้้านปะอาวพบว่่า สถานการณ์์การท่่องเที่่ย� วกลุ่่�มหััตถกรรม
ทองเหลืืองชุุมชนบ้้านปะอาวเริ่่�มประสบปััญหา เนื่่�องมาจากความนิิยมเครื่่�องทองเหลืืองน้้อยลง เทคนิิคและกรรมวิิธีี
การทำำ�หััตถกรรมทองเหลืืองแบบโบราณมีีขั้้�นตอนและความยุ่่�งยากในการผลิิต รวมทั้้�งมีีข้้อจำำ�กััดชุุมชนที่่�ยัังขาด
ความรู้้�และทัักษะในการบริิหารการจััดการท่่องเที่่�ยว ขาดผู้้�สืืบทอดภููมิิปััญญา ขาดนัักสื่่�อความหมายด้้านการ
ท่่องเที่่�ยวกัับนัักท่่องเที่่�ยวชาวไทยและต่่างชาติิ กิิจกรรม เส้้นทางการท่่องเที่่�ยว และรููปแบบผลิิตภััณฑ์์ยัังไม่่มีี
ความน่่าสนใจ ในอนาคตงานหััตถกรรมทองเหลืืองที่่ใ� ช้้กรรมวิิธีีการหล่่อแบบโบราณเหล่่านี้้�มีีความเสี่่ย� งสููงที่่จ� ะสููญหาย
ไปในที่่�สุุด
การวิิจััยครั้้�งนี้้� คณะผู้้�วิิจััยจึึงมีีแนวคิิดที่่�จะพััฒนาศัักยภาพด้้านการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนบนฐานอััตลัักษณ์์
ทางวััฒนธรรม กลุ่่�มหััตถกรรมเครื่่อ� งทองเหลืืองบ้้านปะอาว ด้้วยการเพิ่่�มทัักษะด้้านการท่่องเที่่ย� วโดยชุุมชนให้้สามารถ
จััดการทรััพยาการท่่องเที่่�ยวที่่�มีีอยู่่� จนเกิิดเป็็นสิินค้้าและกิิจกรรมทางการท่่องเที่่�ยวที่่�สามารถสร้้างรายได้้เสริิม
สร้้างความตระหนัักในความสำำ�คััญของภููมิิปััญญาวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น สิ่่�งแวดล้้อม ส่่งเสริิมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตที่่ดีี�
ขึ้้�นและยัังส่่งผลให้้ชุุมชนเข้้มแข็็งสามารถพึ่่�งตนเองได้้เกิิดประโยชน์์ต่่อชุุมชนอย่่างแท้้จริิง
วััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย
เพื่่� อ พัั ฒ นาศัั ก ยภาพด้้ า นการท่่ อ งเที่่� ย วโดยชุุ ม ชนบนฐานอัั ต ลัั ก ษณ์์ ท างวัั ฒ นธรรม กลุ่่�มหัั ต ถกรรม
เครื่่�องทองเหลืืองบ้้านปะอาว ตำำ�บลปะอาว อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดอุุบลราชธานีี
วิิธีีดำ�ำ เนิินการวิิจััย
การศึึกษาครั้้ง� นี้้�ใช้้การวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ ตััวอย่่างได้้มาโดยเลืือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
คืือ กลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยวที่่�เคยเดิินทางมาท่่องเที่่�ยวชุุมชนหััตถกรรมเครื่่�องทองเหลืืองบ้้านปะอาว จำำ�นวน 150 คน
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ได้้แก่่ แบบสอบถามออนไลน์์ เก็็บข้้อมููลภาคสนามจากการการสััมภาษณ์์เชิิงลึึก การสนทนากลุ่่�ม
และจััดทำำ�กิจิ กรรมอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารร่่วมกัับชุุมชน โดยตััวแทนจากกลุ่่�มที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการท่่องเที่่ย� ว จำำ�นวน 4 กลุ่่�ม
ได้้แก่่ ตััวแทนกลุ่่�มอาชีีพ  กลุ่่�มผู้้�นำำ�ชุุมชน ตััวแทนภาครััฐและเอกชน ซึ่่�งเป็็นการศึึกษาเกี่่�ยวการพััฒนาศัักยภาพ
ด้้านการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน ในส่่วนของการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ โปรแกรมและกิิจกรรมด้้านการท่่องเที่่�ยว
แนวคิิดที่่�ใช้้ในการศึึกษา ได้้แก่่ แนวคิิดด้้านการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน (Community – Based Tourism:
CBT) เป็็นการท่่องเที่่�ยวที่่�คำำ�นึึกถึึงความยั่่�งยืืนของสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และวััฒนธรรม กำำ�หนดการจััดการโดยชุุมชน
เพื่่อ� ชุุมชน ชุุมชนมีีบทบาทเป็็นเจ้้าของมีีสิิทธิิในการจััดการดููแลเพื่่อ� ให้้เกิิดการเรีียนรู้้แ� ก่่ผู้้�ที่ม่� าเยืือน องค์์ประกอบหลััก
ของ CBT มีีอยู่่� 4 ด้้าน คืือ ทรััพยากรธรรมชาติิและวััฒนธรรม องค์์กรชุุมชน การจััดการ และการเรีียนรู้้� องค์์ประกอบ
หลัักได้้แก่่ มีีสิ่่ง� ดึึงดููดใจ การเข้้าถึึงของนัักท่่องเที่่ย� ว เส้้นทาง พาหนะ การขนส่่งนัักท่่องเที่่ย� วไปยัังจุุดหมายปลายทาง
(ชููสิิทธิ์์� ชููชาติิ 2546; สุุดแดน วิิสุุทธิิลัักษณ์์ 2556) และต้้องมีีกระบวนการจััดการด้้านการท่่องเที่่�ยว การบริิการและ
สาธารณููปโภค กิิจกรรมการท่่องเที่่�ยว การให้้ความรู้้�และสร้้างจิิตสำำ�นึึก มีีส่่วนร่่วมในการบริิการจััดการท่่องเที่่�ยว
มีีรายได้้จากการท่่องเที่่�ยว รวมทั้้�งมีีการจััดการด้้านการอนุุรัักษ์์แหล่่งท่่องเที่่�ยว
ลัักษณะการท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรมจะเน้้นถึึงความสำำ�คััญประวััติิศาสตร์์ โบราณสถาน ศิิลปวััฒนธรรม
และประเพณีี มีีการจััดการอย่่างยั่่�งยืืนทั้้�งเชิิงเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ใช้้วิิถีีชีีวิิตของท้้องถิ่่�นในแง่่สัังคม
และวััฒนธรรมของชุุมชนเป็็นจุุดดึึงดููดนัักท่่องเที่่ย� ว มีีการสร้้างความรู้้แ� ละประสบการณ์์การท่่องเที่่ย� วแก่่นักั ท่่องเที่่ย� ว
ผู้้�ดููแลแหล่่งท่่องเที่่�ยว ผู้้�ประกอบธุุรกิิจท่่องเที่่�ยวและประชาชนในท้้องถิ่่�น โดยที่่�ชุุมชนท้้องถิ่่�นมีีส่่วนร่่วมการจััดการ
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แหล่่งท่่องเที่่�ยวและได้้รัับผลประโยชน์์ร่่วมกััน การจััดการตลาดของการบริิการท่่องเที่่�ยวตระหนัักถึึงการอนุุรัักษ์์
วััฒนธรรมและสิ่่�งแวดล้้อม สร้้างความพึึงพอใจโดยสร้้างสรรค์์กิิจกรรมท่่องเที่่�ยวตรงตามความคาดหวัังของ
นัักท่่องเที่่�ยวและมีีการกลัับมาท่่องเที่่�ยวซ้ำำ�� คำำ�นึึงถึึงขีีดความสามารถรองรัับของพื้้�นที่่�และความสะอาดภายในพื้้�นที่่�
และความปลอดภััยในชีีวิิตทรััพย์์สิินของนัักท่่องเที่่�ยว ทั้้�งนี้้�องค์์ประกอบของแหล่่งท่่องเที่่�ยวบนฐานเชิิงวััฒนธรรม
มีีดัังนี้้� แหล่่งท่่องเที่่ย� วทางวััฒนธรรมจะเอกลัักษณ์์เฉพาะถิ่่�น มีีกระบวนการศึึกษาสิ่่ง� แวดล้้อมและระบบนิิเวศ ปลููกจิิต
สำำ�นึึกที่่�ถููกต้้องให้้แก่่ผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับการท่่องเที่่�ยว ด้้านธุุรกิิจท่่องเที่่�ยวมีีการให้้บริิการทางการท่่องเที่่�ยวอำำ�นวย
ความสะดวกแก่่นักั ท่่องเที่่ย� ว ด้้านการตลาดเป็็นการท่่องเที่่ย� วมี่่มีี� การคำำ�นึงึ ถึึงการตลาดท่่องเที่่ย� วคุุณภาพ โดยแสวงหา
นัักท่่องเที่่ย� วคุุณภาพที่่ไ� ด้้รับั รู้้�และได้้ประสบการณ์์จากการท่่องเที่่ย� วเชิิงวััฒนธรรมอย่่างพึึงพอใจ ด้้านการมีีส่่วนร่่วม
ของชุุมชนท้้องถิ่่น� มีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาหรืือจััดการการท่่องเที่่ย� วอย่่างเต็็มรููปแบบ และได้้รับั ผลประโยชน์์ตอบแทน
เพื่่�อกระจายรายได้้สู่่�ท้้องถิ่่�น ยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของคนในชุุมชนท้้องถิ่่�น และด้้านการสร้้างจิิตสำำ�นึึกที่่�ถููกต้้อง
แก่่ผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับการท่่องเที่่�ยวทุุกฝ่่าย โดยมีีการให้้ความรู้้�และสื่่�อความหมายในการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรท่่องเที่่�ยว
ทางวััฒนธรรมและสิ่่�งแวดล้้อม (ประไพพิิมพ์์ พานิิชสมััย 2560) แนวคิิดนี้้�นำำ�มาใช้้เพื่่�อประเมิินและค้้นหารวบรวม
ข้้อมููล ทรััพยากรและศัักยภาพด้้านการท่่องเที่่�ยวชุุมชนบ้้านปะอาว
แนวคิิดเชิิงออกแบบ (Design Thinking) เป็็นแนวคิิดในการพััฒนานวััตกรรมที่่ผ� สมผสานการคิิดสร้้างสรรค์์
(Creative thinking) และการคิิดเชิิงธุุรกิิจ  (Business thinking) โดยมีีหลัักสำำ�คััญ คืือการเข้้าใจความต้้องการและ
ปััญหาของกลุ่่�มเป้้าหมายหรืือลููกค้้า (Human-Centered) อย่่างแท้้จริิง แล้้วการระดมความคิิดเพื่่�อค้้นหาทางแก้้ไข
และการเรีียนรู้้�และลงมืือทำำ�เพื่่�อสร้้างคุุณค่่าและนวััตกรรม โดยมีีหลัักการสำำ�คััญ 5 ประการคืือ Empathize (เข้้าใจ
ปััญหา) Define (กำำ�หนดปััญหาให้้ชััดเจน) Ideate (ระดมความคิิด) ความเป็็นทีีม Prototype (สร้้างต้้นแบบ) และ
Test (ทดสอบ) ดัังนั้้�นแนวคิิดเชิิงออกแบบสามารถนำำ�มาใช้้ในการพััฒนาการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนบ้้านปะอาว
โดยนำำ�แนวคิิดนี้้�เห็็นถึึงกระบวนการที่่�เชื่่�อมโยงธุุรกิิจการท่่องเที่่�ยวที่่�รวมเอาความคิิดสร้้างสรรค์์ และมุ่่�งเน้้นที่่�ลููกค้้า
กลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เป็็นนัักท่่องเที่่�ยวเป็็นหลััก เพื่่�อพััฒนาสิ่่�งใหม่่ ๆ และนวััตกรรมอย่่างมีีระบบ (ธาดา ราชกิิจ  2562;
ไปรมา อิิศรเสนา ณ อยุุธยา และชููจิิต ตรีีรััตนพัันธ์์ 2560)
แนวคิิดเกี่่ย� วกัับอััตลัักษณ์์ทางวััฒนธรรม ทั้้�งนี้้�อัตั ลัักษณ์์เป็็นเรื่่อ� งของการใช้้สัญ
ั ลัักษณ์์ (Symbolic Aspect)
และมีีความเกี่่ย� วข้้องกัับมิิติภิ ายในของความเป็็นตััวบุุคคลในด้้านของอารมณ์์ความรู้้�สึกึ  ที่่ถูู� กสร้้างขึ้้น� และแสดงความ
เป็็นตััวตน และมีีการเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลาตามบริิบท เวลาและสถานที่่� (ธััญพััชร ศรีีมารััตน์์ 2558) อััตลัักษณ์์
อยู่่�ภายใต้้วงจรวััฒนธรรม ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�ถููกประกอบสร้้างทางสัังคมโดยมีีกระบวนการผลิิต (Produced) การบริิโภค
(Consumed) และการควบคุุมจััดการ (Regulated) และมีีการสร้้างความหมายต่่างผ่่านตััวแทน (นุุชนาฎ เชีียงชััย
2558) ส่่วนอััตลัักษณ์์ท้อ้ งถิ่่น� คืือ สิ่่�งต่่าง ๆ ที่่ถูู� กสร้้างขึ้้น� ในแต่่ละพื้้�นที่่จ� นกลายเป็็นสิ่่ง� ที่่สั� งั คมได้้สร้้างขึ้้น� เป็็นวััฒนธรรม
ประเพณีีท้้องถิ่่�นของแต่่ละพื้้�นที่่� เช่่น สััญลัักษณ์์ คำ�ำ ขวััญ ประเพณีี การแต่่งกาย ภาษา สถานที่่�ท่่องเที่่�ยว เป็็นต้้น
ดัังนั้้�นอััตลัักษณ์์จึึงเป็็นเครื่่�องมืือทางกระบวนทางสัังคมที่่�ชุุมชนนำำ�มาสร้้างความรู้้�  ความเข้้าใจทางด้้านเศรษฐกิิจ 
การเมืืองและวััฒนธรรม อััตลัักษณ์์ทางวััฒนธรรมเกิิดจาก การผลิิต (Production) ที่่�มนุุษย์์สร้้างและแลกเปลี่่�ยน
ความหมายจากการมีีปฏิิสััมพัันธ์์ทางสัังคมจากสื่่�อที่่�มีีทั้้�งความหลากหลายและแตกต่่างกััน การใช้้หรืือบริิโภค
(Consumption) ทางวััฒนธรรมที่่�มีีการตีีความและเป็็นการแสดงออกต่่อตนเอง เป็็นกฎระเบีียบ (Regulation)
เป็็นปฏิิบััติิการของกฎระเบีียบในสัังคม (Regulate Social Practice) และใช้้ความหมายนั้้�นในชีีวิิตประจำำ�วััน มีีการ
นำำ�เสนอภาพตััวแทน (Representation) เป็็นการสร้้างความหมายผ่่านภาษา โดยใช้้สััญญะเพื่่�อสื่่�อสารอย่่างมีี
ความหมายกัับผู้้�อื่่�น (Stuart Hall อ้้างใน เสริิมศัักดิ์์� ขุุนพล 2558)
แนวคิิดการพััฒนาการท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรมจะมีีแนวทาง 3 ด้้าน ได้้แก่่ 1) ศัักยภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยว
มีีความน่่าดึึงดููดใจ  โดดเด่่นทั้้�งวิิถีีชีีวิิต ภููมิิปััญญา และองค์์ความรู้้�ในงานประเพณีีพิิธีีกรรมสืืบทอดกัันมาจากอดีีต
ถึึงปััจจุุบััน และมีีกิิจกรรมเสริิมเพื่่�อให้้เกิิดความสนุุกสนานและน่่าสนใจ 2) ศัักยภาพในการรองรัับด้้านการท่่องเที่่�ยว
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มีีการพััฒนาสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกขั้้น� พื้้�นฐาน มีีพััฒนาและปรัับปรุุงแหล่่งท่่องเที่่ย� วให้้เพีียงพอต่่อความต้้องการของ
นัักท่่องเที่่�ยว และ 3) การบริิหารจััดการ มีีการอนุุรัักษ์์ ฟื้้�นฟููแหล่่งท่่องเที่่�ยวและปรัับปรุุงสภาพแวดล้้อมเป็็นอย่่างดีี 
ให้้ความรู้้�และการสร้้าง จิิตสำำ�นึึกเกี่่�ยวกัับกิิจกรรมและการดำำ�เนิินงานต่่าง ๆ ในรููปของการให้้ความรู้้�และเผยแพร่่
ข้้อมููลแก่่ นัักท่่องเที่่�ยว ผู้้�ประกอบการ และชุุมชนที่่�อยู่่� (กาญจนา สุุคัณ
ั ธสิิริิกุุล  2556) รวมทั้้�งแนวคิิดเกี่่�ยวกัับการ
วิิจััยเชิิงปฏิิบััติิการอย่่างมีีส่่วนร่่วมในกระบวนการพััฒนาศัักยภาพด้้านการท่่องเที่่�ยวในครั้้�งนี้้�จะมีีขั้้�นตอนดัังนี้้�
ขั้้�นเตรีียมการ ขั้้�นวางแผน ขั้้�นปฏิิบััติิการ ขั้้�นสรุุปประเมิินผล และขั้้�นปรัับปรุุงสะท้้อนข้้อมููล ถอดบทเรีียน (ชััชวาลย์์
ทััตศิิวัช 
ั 2552) เพื่่อ� สร้้างการมีีส่่วนร่่วมในการวางแผนการพััฒนาสกััดความรู้้แ� ละพััฒนาทัักษะของชุุมชนในการจััดการ
ทรััพยากรให้้เกิิดการจััดการระบบบริิหารการท่่องเที่่�ยวในชุุมชน
กระบวนการที่่ใ� ช้้ในวิิจัยั แนวทางการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาศัักยภาพการท่่องเที่่ย� วชุุมชนปะอาว
จะใช้้การวิิจััยเชิิงปฏิิบััติิการอย่่างมีีส่่วนร่่วม (PAR) โดยมีีขั้้�นตอนดัังต่่อไปนี้้�

4 ขั้นสรุป ประเมินผลและปรับปรุง

ประเมินหลังทากิจกรรม ถอดบทเรียน แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน
3. ขั้นปฏิบัติการ : ลงมือทา เรียนรู้ไปด้วยกัน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ นักสื่อความหมาย เส้นทาง โปรแกรม ฐานกิจกรรม
ท่องเที่ยว และทดลองท่องเที่ยวในพื้นที่
2.ขั้นเริ่มวิจัย : ทาความเข้าใจ ค้นหาโจทย์ร่วมกัน
วางแผน (ศึกษาบริบท สารวจ แบบสอบถาม สนทนากลุ่ม SWOT) ค้นหาโจทย์ปัญหาและ
ความต้องการของชุมชนในการวางแผนการดาเนินงาน
1.ขั้นเตรียมความพร้อม : เตรียมคน เตรียมพื้นที่ (ทีมวิจัย ประสานพื้นที่)
่ 1 กระบวนการเรี
ยนรูฒ้ในการพั
ฒนาศักยภาพการท่
องเที่ยมวโดยชุ
ชนบ้านปะอาว
ภาพที่่� 1 ภาพที
กระบวนการเรีียนรู้้
�ในการพัั
นาศัักยภาพการท่่
องเที่่�ยวโดยชุุ
ชนบ้้ามนปะอาว

การวิิการวิ
เคราะห์์
ข้้อมููลข้อมูล
เคราะห์
วิิเคราะห์์
จากแบบสอบถามจากนัั
กท่่กอท่งเที่่
�ยวโดยใช้้
สถิิตสถิร้้อตยละอย่่
างง่่าางง่ยเกี่่
�ยวกัั่ยวกั
บพฤติิ
กรรมนัั
กท่่กอท่งเที่่
�ยว่ยว
วิเคราะห์
จากแบบสอบถามจากนั
องเที
่ยวโดยใช้
ร้อยละอย่
ายเกี
บพฤติ
กรรมนั
องเที
ส่่ ว นข้้ส่วอนข้
มููลจากการศึึ
ก ษาภาคสนามจากการสัั
ทางการสนทนากลุ
สนทนากลุ่่�มและการอบรมเชิิ
บัั ติใช้
ิ ก ารการ
อมูลจากการศึ
กษาภาคสนามจากการสัมมภาษณ์์
ภาษณ์กกึ่่ึ่ง� งทางการ
่มและการอบรมเชิงปฏิบง ปฏิิ
ัติการ
ใช้้การสัั
งเกตพฤติิกกรรมการมี
รรมการมีีส่่
นร่่ววมม ตีีความด้้
นกระบวนการเรีียนรู้้
สังเกตพฤติ
ส่ววนร่
ตีความด้าานกระบวนการเรี
ยนรูข� ้ของชุุ
องชุมมชนใช้้
ชนใช้วิวธีีิ ิธการวิิ
ีการวิเคราะห์์
เคราะห์เนื้้�เอนืหา
้อหา(Content
( Content
Analysis) ซึ่่�
ง
ผู้้
�วิ
จั
ิ
ย
ั
จะนำำ
�
เสนอข้้
อ
มููลในลัั
ก
ษณะอธิิ
บ
ายเชิิ
ง
พรรณนาเพื่่
อ
�
ให้้
ส
อดคล้้
อ
งกัั
บ
วัั
ต
ถุุ
ป
ระสงค์์
ข
องการวิิ
จััย
Analysis) ซึ่งผู้วิจัยจะนาเสนอข้อมูลในลักษณะอธิบายเชิงพรรณนาเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาจากการสารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวโดยใช้ แบบสอบถามออนไลน์ การเลือกผู้ตอบ
อย่างง่ายตามความสมัครใจ จานวน 150 คน พบว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีรูปแบบการมาเที่ยวแบบ
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ผลการวิิจััย
ผลการศึึกษาจากการสำำ�รวจความคิิดเห็็นของนัักท่่องเที่่�ยวโดยใช้้แบบสอบถามออนไลน์์ การเลืือกผู้้�ตอบ
อย่่างง่่ายตามความสมััครใจ จำำ�นวน 150 คน พบว่่าพฤติิกรรมของนัักท่่องเที่่�ยวส่่วนใหญ่่มีีรููปแบบการมาเที่่�ยวแบบ
ไปกลัับ รู้้�แหล่่งท่่องเที่่�ยวจากสื่่�อออนไลน์์และคำำ�แนะนำำ�จากบุุคคล  เนื่่�องจากเป็็นแหล่่งศึึกษาดููงานที่่�มีีชื่่�อเสีียง
ของจัังหวััดอุุบลราชธานีี  เดิินทางด้้วยพาหนะส่่วนตััวและกัับหน่่วยงานที่่�มาศึึกษาดููงานมากัับเพื่่�อนเป็็นหลััก
โดยกำำ�หนดโปรแกรมเองตามความพอใจ กิิจกรรมที่่ช� อบคืือ การเรีียนรู้้�วิิถีีชุุมชน ชุุมหััตถกรรมพื้้�นบ้้าน ชมธรรมชาติิ
อาหารที่่�เลืือกคืืออาหารพื้้�นถิ่่�น และมีีความพึึงพอใจในการท่่องเที่่�ยวอยู่่�ในระดัับมาก ในด้้านแหล่่งท่่องเที่่�ยวมีีความ
สวยงามและดึึงดููดใจ มีีกิิจกรรมการท่่องเที่่�ยวมีีอััตลัักษณ์์ทางวััฒนธรรมเฉพาะตััวและมีีความน่่าสนใจ  (การทำำ�
เครื่่อ� งทองเหลืือง การทอผ้้าพื้้�นบ้้าน พิิพิธิ ภััณฑ์์ท้อ้ งถิ่่น�  ป่่าชุุมชน ลำำ�เซบาย วิิถีีชาวนาอีีสาน) มีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
เพีียงพอและเหมาะสม มีีการจััดการความปลอดภััย ด้้านบุุคลากรการท่่องเที่่�ยวมีีการให้้ข้้อมููลและช่่วยเหลืือ เอาใจ
ใส่่ในการบริิการ มีีอััธยาศััยที่่ดีี� และเป็็นมิิตร มีีทัักษะและความรู้้ใ� นการบริิการ และการเดิินทางท่่องเที่่ย� วมีีความเหมาะ
สมคุ้้�มค่่าเงิินที่่�ใช้้จ่่าย และสิ่่�งที่่�นัักท่่องเที่่�ยวมีีส่่วนความพึึงพอใจในระดัับปานกลาง ในด้้านผลิิตภััณฑ์์ของฝาก/ของที่่�
ระลึึกที่่�หลากหลาย บริิการอิินเทอร์์เน็็ตสาธารณะ มีีห้้องสุุขาที่่�สะอาดและเพีียงพอ มีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกสำำ�หรัับ
กลุ่่�มเฉพาะ เช่่น รถเข็็น ห้้องน้ำำ��ผู้้�พิิการ ป้้ายสื่่�อความหมายเกี่่�ยวกิิจกรรม และจุุดท่่องเที่่�ยวต่่าง ๆ ภายในแหล่่ง
อย่่างชััดเจน กลมกลืืน ทางเดิินต่่าง ๆ ภายในแหล่่งท่่องเที่่�ยว สามารถเข้้าถึึงได้้โดยนัักท่่องเที่่�ยวกลุ่่�มเฉพาะ เช่่น
ผู้้�สููงอายุุ ผู้�พิ้ ิการ และจำำ�นวนเจ้้าหน้้าที่่�ให้้บริิการอย่่างเพีียงพอ
ข้้อเสนอแนะในการปรัับปรุุงการพััฒนาศัักยภาพด้้านการท่่องเที่่�ยว ได้้แก่่ ควรพััฒนารููปแบบผลิิตภััณฑ์์
ของฝาก/ ของที่่�ระลึึกที่่�หลากหลายเหมาะกัับนัักท่่องเที่่�ยวที่่�มีีหลายกลุ่่�ม เพิ่่�มสื่่�อออนไลน์์ที่่�สามารถค้้นหาข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับการเดิินทางและแหล่่งท่่องเที่่�ยว และควรมีีการพััฒนากิิจกรรมการท่่องเที่่�ยวที่่�น่่าดึึงดููดใจ  เพิ่่�มความรู้้�และ
เพิ่่�มทัักษะผู้้�สื่่�อสารด้้านท่่องเที่่�ยวหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ให้้บริิการอย่่างเพีียงพอในการนำำ�ชมแหล่่งท่่องเที่่�ยว สร้้างโปรแกรม
ท่่องเที่่�ยวได้้หลากหลาย เช่่น เรีียนรู้้�วิิถีีเกษตร นาไร่่ พิพิิ ิธภััณฑ์์พื้้�นบ้้าน และมีีการแสดงราคาบริิการต่่าง ๆ ชััดเจน
ทำำ�ให้้สามารถกำำ�หนดการใช้้จ่่ายได้้ มีีราคาหลายประเภทที่่�เหมาะสม และได้้ประโยชน์์แก่่นัักท่่องเที่่�ยวกลุ่่�มต่่าง ๆ
เช่่น เด็็ก ผู้้�สููงอายุุ ผู้�พิ้ ิการ ด้้านแหล่่งท่่องเที่่�ยวควรปรัับปรุุงให้้มีีป้้ายบอกทางที่่�ชััดเจนเพีียงพอ มีีป้้ายสื่่�อความหมาย
เกี่่�ยวกิิจกรรมและจุุดท่่องเที่่�ยวต่่าง ๆ ภายในแหล่่งอย่่างชััดเจน กลมกลืืน เพิ่่�มสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกสำำ�หรัับ
กลุ่่�มเฉพาะ เช่่น ทางเดิิน รถเข็็น ห้้องน้ำำ��ผู้้�พิิการ ปรัับปรุุงแหล่่งท่่องเที่่�ยวให้้มีีความสะอาด และจััดการภููมิิทััศน์์
อย่่างเหมาะสม
ซึ่่�งจากข้้อเสนอแนะดัังกล่่าวผู้้�วิิจััยนำำ�มาวิิเคราะห์์และวางแผนในการพััฒนาศัักยภาพการท่่องเที่่�ยว
โดยชุุมชน พบว่่าผลิิตภััณฑ์์ด้้านการท่่องเที่่�ยว กิิจกรรม และการสื่่�อสารกัับนัักท่่องเที่่�ยวยัังขาดความน่่าสนใจ
ขาดการส่่งเสริิม ซึ่่�งนำำ�มาสู่่�การพััฒนาศัักยภาพการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนบนฐานอััตลัักษณ์์ทางวััฒนธรรม ซึ่่�งเป็็น
จุุดขายของการท่่องเที่่ย� วโดยชุุมชนต้้องอาศััยกระบวนสื่่อ� ความหมายของวััฒนธรรมมาถ่่ายทอดคุุณค่า่ ให้้นักั ท่่องเที่่ย� ว
ได้้รัับรู้้�จึึงก่่อให้้การพััฒนาการท่่องเที่่�ยวอย่่างแท้้จริิง (องค์์การบริิหารการพััฒนาพื้้�นที่่�พิิเศษเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว
อย่่างยั่่ง� ยืืน 2558) รููปแบบสััญลัักษณ์์หรืือภาพแทนจากการแปรรููปวััฒนธรรมสู่่�การกลายเป็็นสิินค้้า สร้้างการตีีความ
และสร้้างประสบการณ์์ใหม่่ให้้กัับนัักท่่องเที่่�ยว ทำำ�ให้้ผู้้�มาเยืือนตระหนัักรู้้� ซาบซึ้้�ง และเข้้าใจในแหล่่งวััฒนธรรม
ที่่�มาเยืือนให้้กลายเป็็นสิินค้้าด้้านการท่่องเที่่�ยว ดัังนั้้�นอััตลัักษณ์์วััฒนธรรมบ้้านปะอาวซึ่่�งเป็็นชุุมชนที่่�มีีตำำ�นาน
ประวััติิศาสตร์์อัันยาวนานควบคู่่�กัับเมืืองอุุบลราชธานีีผ่่านการรัับรู้้�ของชุุมชน การสร้้างสรรค์์ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น
ผ่่านเรื่่�องราวหััตถกรรมพื้้�นบ้้านที่่�โดดเด่่นไม่่ว่่าการหล่่อเครื่่�องทองเหลืืองและการทอผ้้าไหมลายดั้้�งเดิิม ภาษาถิ่่�น
ที่่�แตกต่่าง อาหารพื้้�นบ้้าน วิิถีีชีีวิิตชาวอีีสานที่่�ผููกพัันกัับศาสนาและความเชื่่�อต่่าง ๆ ที่่�ได้้ถููกนำำ�มาแปรรููปดััดแปลง
ให้้เป็็นผลิิตภััณฑ์์ด้า้ นการท่่องเที่่ย� วจำำ�นวน 2 รููปแบบและกิิจกรรมด้้านการท่่องเที่่ย� วบนฐานอััตลัักษณ์์ทางวััฒนธรรม
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โดยใหั้นกั ท่องเท่ย� วได้มส่ ว่ นร่วมแลัะสร้างประสบการณ์์ใหัม่จัากการท่องเท่ย� ว จัำานวน 10 ฐาน ได้แก่ 1) ฐานหััตถกรรม
เคร่อ� งทองเหัลั่องบ้านปะอาว 2) ฐานทำาผ้ามัดย้อมส่ธรรมชุาติ (ผ้าเชุ็ดหัน้า) 3) ฐานพัิพัธิ ภัณ์ฑ์์เฉลัิมราชุ 4) ฐานอนุรกั ษ์
ฟั้อนกลัองตุม้ 5) ฐานอาหัารแปรร้ปอาหัารไข่เค็ม 6) ฐานแปรร้ปผ้าเป็นกระเปา 7) ฐานขันหัมากเบ็ง แลัะพัานบายศัร่
ส้่ขวัญ 8) ฐานลั้กประคบสมุนไพัรแลัะนวด 9) ฐานวงดนตร่พั่�นบ้านพัิณ์แคนบ้านปะอาว แลัะ10) ฐานอาหัารไก่ปิ�ง
พัริกแกงบ้านปะอาว รวมทั�งได้ม่โปรแกรมการท่องเท่�ยวจัำานวน 3 ร้ปแบบ ท่�สามารถสร้างคุณ์ค่าใหั้แก่ผ้บริโภค
แลัะสามารถเพัิ�มม้ลัค่าในผลัิตภัณ์ฑ์์ซีึ�งเป็นการนำาเอาอัตลัักษณ์์ทางวัฒนธรรมของชุุมชุนท่�ม่อย้่อย่างยาวนาน
มาปรับใชุ้ในปัจัจัุบนั โดยม่การออกแบบใหั้มก่ ารใชุ้ประโยชุน์ในปัจัจัุบนั ผ้ว้ จัิ ยั นำาเอาแนวคิดเชุิงการออกแบบ (Design
Thinking) มาปรับประยุกต์ใชุ้เป็นกลัยุทธ์ในการการยกระดับศัักยภาพัการท่องเท่�ยวโดยชุุมชุน กลัุ่มหััตถกรรม
เคร่�องทองเหัลั่องบ้านปะอาว อธิบายได้ตามตารางดังต่อไปน่�
ตาริางที� 1 แสดงแนวทางการพััฒนาศัักยภาพัด้านการท่องเท่�ยวตามแนวคิดเชุิงการออกแบบ (Design Thinking)
ความ้คิดีเชิิงริะบุบุ การิพัฒินาศักยภัาพ
(Design Thinking) การิท่อุงเที�ยว
1. Empathize
(เข้าใจัปัญหัา)

(Human Centered)
เข้าใจัปัญหัาของกลัุ่ม
เป้าหัมายหัร่อลั้กค้า
ในถ้กต้อง
Understand

2. Define
(กำาหันดปัญหัา
ใหั้ชุัดเจัน)

กิจกริริม้/กริะบุวนการิ

ผลที�เกิดีกับุชิุม้ชิน

- ศัึกษาทำาความเข้าใจับริบท/
ลังพั่�นท่�/กลัุ่มอาชุ่พั/วิสาหักิจั/
แหัลั่งท่องเท่�ยว/แหัลั่งเร่ยนร้้/
ประเพัณ์่ฯ เก่�ยวกับการท่องเท่�ยว
- วิเคราะหั์ศัักยภาพัชุุมชุน/
ฐานทรัพัยากรการท่องเท่�ยวชุุมชุน
- ศัึกษาพัฤติกรรมนักท่องเท่�ยว
- เวท่ประชุาคม, SWOT
- จััดลัำาดับความสำาคัญของปัญหัา

ได้ ข้ อ ม้ ลั ด้ า นการท่ อ งเท่� ย ว
แลัะความคิดเหั็นของนักท่อง
เท่�ยวในการพััฒนาศัักยภาพั
การท่องเท่�ยวโดยชุุมชุน

3 Ideate
(ระดมความคิด)
ความเป็นท่ม

(Ideation & Brain - ประชุุมกลัุ่มย่อย
storming)
- ระดมสมอง
กระบวนคิดแก้ปัญหัา

4. Prototype
(สร้างต้นแบบ)

(Prototype and
Implement)
ลังม่อ/ทดสอบ
Deliver

- อบรมเชุิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเก่� ย วกั บ
การท่องเท่ย� วโดยชุุมชุน ด้านร้ปแบบ
การจัั ด การออกแบบกิ จั กรรมการ
ท่ อ งเท่� ย ว ร้ ป แบบการใหั้ บ ริ ก าร
ทางการท่องเท่�ยว การสร้างเร่�องราว
ทางการท่องเท่�ยว สร้างนักส่�อความ
หัมายการท่องเท่�ยว สร้างโปรแกรม
การท่องเท่ย� วจััดฐานกิจักรรม (ทักษะ
ด้ า นการบริ ก าร การต้ อ นรั บ กลัุ่ ม
นำาชุม กลั่าวลัา)

ร้้ปัญหัาแลัะความต้องการ
ในด้ า นการท่ อ งเท่� ย วของ
ชุุ ม ชุน ปะอาวอย่ า งชุั ด เจัน
แลัะนำาไปวางแผนปฏิบัติการ
ม่แนวทางการแก้ปัญหัา
ใหั้ความร้แ้ ลัะอบรมเชุิงปฏิบตั ิ
การใหั้กับผ้้ท่�เก่�ยวข้อง
ผ้้ นำา ชุุ ม ชุนแลัะตั ว แทนกลัุ่ ม
อาชุ่ พัแลัะผ้้ ท่� เ ก่� ย วข้ อ งด้ า น
การท่องเท่�ยวจัำานวน 40 คน
ได้ รั บ ความร้้ เ ก่� ย วกั บ การ
ท่ อ งเท่� ย วโดยชุุ ม ชุน แลัะ
สามารถทดลัองปฏิ บั ติ ก าร
จัริ ง ได้ โ ดยนำา ปั ญ หัาจัาก
สถานการณ์์ท่�ได้ม่การทดลัอง
การท่องเท่�ยว
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ตาริางที� 1 แสดงแนวทางการพััฒนาศัักยภาพัด้านการท่องเท่�ยวตามแนวคิดเชุิงการออกแบบ (Design Thinking)
(ต่อ)
ความ้คิดีเชิิงริะบุบุ การิพัฒินาศักยภัาพ
(Design Thinking) การิท่อุงเที�ยว
5. Test
(ทดสอบ)

(Prototype and
Implement)
ลังม่อ/ทดสอบ
Deliver

กิจกริริม้/กริะบุวนการิ

ผลที�เกิดีกับุชิุม้ชิน

ท ด ลั อ ง ก า ร จัั ด ก า ร ท่ อ ง เ ท่� ย ว
(FAMTRIP) ฐานกิ จั กรรมการ
ท่องเท่�ยว จัำานวน 10 ฐานแลัะม่
การประเมินผลั

ชุุ ม ชุนสามารถจัั ด กิ จั กรรม
ทดลัองการจััดการท่องเท่�ยว
10
รวมทั� ง ม่ ก ารประเมิ น ผลั
การปฏิ บั ติ ง านนำา มาพัั ฒ นา
ปรับปรุงการท่องเท่�ยวในครั�ง 10
ต่อไป
10 ่อง
ตารางที่ 2 ผลการปฏิ บั ติ อ ย่ า งมีส่ ว นร่ว มในการพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ านการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนกลุ่ ม หัต ถกรรมเครื
ทองเหลื
องบ้� 2านปะอาว
ตาริางที
ผลัการปฏิ บั ติ อ ย่ า งม่ ส่ ว นร่ ว มในการพัั ฒ นาศัั ก ยภาพัด้ า นการท่ อ งเท่� ย วโดยชุุ ม ชุนกลัุ่ ม หัั ต ถกรรม

เคร่�องทองเหัลั่
ตารางที
ผลการปฏิ
บั ติ อ ย่อางบ้
งมีาสนปะอาว
่ ว นร่ว มในการพั
ม ชนกลุ
หัต ถกรรมเครื่อง
ประเด็่ น2ปัญ
หา/ความ
กิจกรรมฒ นาศั ก ยภาพด้ านการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ
ผลการด
าเนิน่ มงาน
ตารางที
ผลการปฏิ
ทองเหลื
องบ้า่ 2นปะอาว
ต้องการของชุ
มชน บั ติ อย่ า งมีส่ วนร่วมในการพัฒนาศั กยภาพด้ านการท่องเที่ย วโดยชุ ม ชนกลุ่ ม หัต ถกรรมเครื่อง
ปริะเดี็อนงบ้ปัญ
หา/ความ้
กิจกริริม้
ผลการิดีำาเนินงาน
ทองเหลื
านปะอาว
- มีผลิตภัณฑ์ผลการด
ท่องเที่ยวชุ
่
1. พัต้อุฒนงการิข์อุงชิุ
นามู
ลค่าและ
กิ
จ
กรรมการพั
ฒ
นาผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
ส
น
ิ
ค้
า
ประเด็
ปัญหา/ความ
กิ
จ
กรรม
าเนิมนชนของฝากของที
งาน
ม้ชิน
ีอตั ลักษณ์าเนิชุมนชนคื
ญหา/ความ
กิจนกรรม
งาน อเครื่องทองเหลือง
เพิต้่มอประเด็
คุณค่นาปัผลิ
ตมภัชนณฑ์ ท่องเที่ยวเพื่อเป็
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2. พัฒนาศักยภาพ - กิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ภมู ิปัญญาท้องถิ่น - เด็กและเยาวชนโรงเรียนบ้านปะอาวจานวน
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งเที่ม่ยวความ
การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ท่อ2)งเท่การพั
�ยว ฒนาศักยภาพการบริการทางการ โดยชุ
ร้เ้ ข้มาชน
ใจัเก่การมี
ย� วกับสความสำ
าคัญของการท่
่ ว นร่ ว มของชุ
ม ชนในด้อางเท่
น ย� ว
-ท่อทำงเที
า ความเข้
า ใจัเร่� อ งราวการท่ อ งเท่� ย วต่าโดยชุุ
มชุน การม่ดสการท่
่วนร่อวงเที
มของชุุ
มชุนในด้
งๆ กระบวนการจั
่ยวโดยชุ
มชน าน
่ยว
โดยชุุ
ม ชุน าร่ใจเรื
ว มกั
น คิ ด เชุ่� ออมโยง
“อด่ ตอย่ต่าางยัง ่ งๆยื นกระบวนการจัั
ดการท่ฒอนาการ
งเท่�ย11วโดย
และแนวทางการพั
- ทาความเข้
่องราวการท่
งเที่ยวโดย
ปัชุจัมจัุชน
บันร่แลัะอนาคต”
ม ่ยชุนอย่
งยั� ง ย่ น แลัะแนวทางการ
วโดยชุมาชน
วมกันคิดเชื่อมโยง “อดีต ปัจจุบัน ท่อชุุงเที
-และอนาคต”
ค้นหัาศัักยภาพัชุุมชุนจัุดแข็ง สิ�งท่�ชุุมชุนมี พััก ฒ
�ยวโดยชุุ
า รนาการท่
ค้ น ห า ฐอางเท่
น ทรั
พ ย า กมรชุน
ชุ ม ช น ทั้ ง
และประวั
ติ ศ าสตร์
ภาคภ้
มใิ จั กปัยภาพชุ
ญหัาแลัะอุ
ม่ ก ารค้ น หัาฐานทรั
พั ยากรชุุ
ม ชุน ทั� ง
- ค้นหาศั
มชนจุปสรรคของชุุ
ดแข็ง สิ่งที่ชมุมชุนด้
ชน านทรั พ ยากรธรรมชาติ
ประเด็นปัญหา/ความ การท่องเท่�ยว กิจกรรม
ผลการด
าเนิ
น
งาน
วัฒนธรรม วิถีชีวิตแลัะประวั
จานวน 5 แหล่
ง
ทรั พั ยากรธรรมชุาติ
ติ ศั าสตร์
ภาคภูมิใจ ปัญหาและอุปสรรคของชุ ม ชน ประเพณี
ต้องการของชุมชน - ค้นหัาฐานทรัพัยากรการท่องเท่ย� วสามารถ ประเพัณ์่ วัฒนธรรม วิถชุ่ ว่ ติ จัำานวน 5 แหัลั่ง
ด้านการท่องเที่ยว
น หาฐานทรัพัพยากรชุุ
ยากรการท่
่ ย ว กับสามารถค้
เชุ่- �อค้มโยงฐานทรั
มชุนท่อ�นงเที
าำ มาใชุ้
สามารถค้น หาและก
นหัาแลัะกำาหนดกิ
าหันดกิจจักรรมการ
กรรมการท่อง
สามารถเชื
่
อ
มโยงฐานทรั
พ
ยากรชุ
ม
ชนที
่
ท่
อ
งเที
ย
่
วที
ส
่
อดคล้
อ
งกั
บ
วิ
ถ
ช
ี
ม
ุ
ชน
การท่องเท่�ยวแลัะการพััฒนากิจักรรมการ เท่�ยวท่�สอดคลั้องกับวิถ่ชุุมชุน
กั บ การท่ อ งเที่ ย วและการพั ฒ นา - พัฒนาฐานกิจกรรมท่องเที่ยว จานวน 10
ท่นอามาใช้
งเท่�ยวของหัม้
่บ้านท่องเท่�ยวท่�สอดคลั้อง - พัั ฒ นาฐานกิ จั กรรมท่ อ งเท่� ย ว จัำา นวน
กิจกรรมการท่องเที่ยวของหมู่บ้านท่องเที่ยว ฐาน (ฐานเก่า 1 ฐาน และฐานใหม่ 9 ฐาน)
กับวิถ่ชุุมชุน
10 ฐาน (ฐานเก่า 1 ฐาน แลัะฐานใหัม่ 9 ฐาน)
ที่สอด คล้องกับวิถีชุมชน
1) ฐานเครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว
- ฝีึ ก ปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะหั์ ฐ านทรั พั ยากร 1) ฐานเคร่�องทองเหัลั่องบ้านปะอาว
- ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ฐานทรัพยากร
2) ฐานทาผ้ามัดย้อม (ผ้าเช็ดหน้า)
ชุุมชุนเพั่อ� เชุ่อ� มโยงฐานทรัพัยากรชุุมชุนท่น� ำา 2) ฐานทำาผ้ามัดย้อม (ผ้าเชุ็ดหัน้า)
ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงฐานทรัพยากรชุมชนที่ 3) ฐานพิพิธภัณฑ์เฉลิมราช
มาใชุ้ กั บ การท่ อ งเท่� ย วแลัะฝีึ ก ปฏิ บั ติ ก าร 3) ฐานพัิพัิธภัณ์ฑ์์เฉลัิมราชุ
นามาใช้กับการท่องเที่ยวและฝึกปฏิบัติการ 4) ฐานอนุรักษ์ฟ้อนกลองตุ้ม
ออกแบบกิจักรรมการท่องเท่�ยวของหัม้่บ้าน 4) ฐานอนุรักษ์ฟั้อนกลัองตุ้ม
ออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน 5) ฐานอาหารแปรรูปอาหารไข่เค็ม
ท่ท่อองเท่
�ยวเพั่�อสร้างประสบการณ์์ ท่�ม่คุณ์ค่า 5) ฐานอาหัารแปรร้ปอาหัารไข่เค็ม
งเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์ทมี่ ีคุณค่า 6) ฐานแปรรูปผ้าเป็นกระเป๋า
แก่แก่นนักักท่ท่อองเท่
�ยว
6) ฐานแปรร้ปผ้าเป็นกระเปา
งเที่ยว
7) ฐานขันหมากเบ็ง และพานบายศรีสู่ขวัญ
-- สร้างเร่อ� งราวชุุมชุนเพั่อ� เตร่ยมความพัร้อม8) ฐานลู
7) กฐานขั
น หัมากเบ็
ง แลัะพัานบายศัร่
ประคบสมุ
นไพรและนวด
นั-กสร้ส่�อางเรื
สารด้
านการท่
องเท่
ม่การนำาเสนอ9) ส้ฐานวงดนตรี
่ขวัญ พื้นบ้านพิณแคนบ้านปะอาว
่องราวชุ
มชนเพื
่อเตรี�ยยวมความ
เร่พร้�องราว
ติขานการท่
องชุุมชุนของกลัุ
8) ฐานลั้กประคบสมุ
นไพัรแลัะนวด
อมนักสืประวั
่อสารด้
องเที่ยว มีก่มารอาชุ่พั 10) ฐานอาหารไก่
ปิ้งพริกแกงบ้
านปะอาว
-นาเสนอเรื
จััดเตร่ย่อมฐานกิ
จั
กรรมแลัะนิ
ท
รรศัการ
9)
ฐานวงดนตร่
พั
�
่
น
บ้
า นพัิ ณ์ แคนบ้ า น
งราว ประวัติของชุมชนของ
- ชุมชนบ้านปะอาวมีส่วนรวมและสามารถ
ด้กลุ
านการท่
่มอาชีพองเท่�ยวในแต่ลัะฐาน
พัฒปะอาว
นาเส้นทางการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม
3)
การจัั
ด
เส้
น
ทางการท่
อ
งเท่
�
ย
วแลัะการ
10) ฐานอาหัารไก่
ปิ�งพัริกแกงบ้
- จัดเตรียมฐานกิจกรรมและนิทรรศการ
- บุคลากรของชุ
มชนปะอาวสามารถสื
่อ านปะอาว
จััด้ดานินการท่
ทรรศัการฐานกิ
- ชุุมชุนบ้งาปฏินปะอาวม่
องเที่ยวในแต่จักรรม
ละฐาน
ความหมายเชิ
บัติการ ฝึกสพู่วนรวมแลัะสามารถ
ด ต้อนรับ ดูแล
ก ารระดมสมอง
พัั ฒเล่นาเส้
3)ม่การจั
ดเส้นทางการท่องเทีวาดแผนท่
่ยวและการจั� ดชุุ ม ชุนนาชม
าเรื่องนอทางการท่
าลานักท่องเทีอ่ยงเท่
ว � ย วได้ อ ย่ า ง
แหัลั่
ง ท่ อ งเท่� ยจวทั
� ง ด้ า นวั ฒ นธรรมแลัะ- มีเหัมาะสม
นิทรรศการฐานกิ
กรรม
โปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจานวน 3
ธรรมชุาติ
วางแผนเส้
น
ทางการท่
อ
งเท่
ย
�
วจัุ
ด
บุ ค ลัากรของชุุ
ชุนปะอาวสามารถส่
มีการระดมสมอง วาดแผนที่ชุมชน แหล่ง โปรแกรม
(1) หนึ่งวัน 2)มสองวั
นหนึ่งคืน และ � อ
เด่ท่นองเที
ท่�ด่ยึงวทั
ด้ด้งใจันั
งเท่�ยว
ด้านวักท่ฒอนธรรมและธรรมชาติ
3) ความหัมายเชุิ
สามวันสองคืน) งปฏิบัติการ ฝีึกพั้ด ต้อนรับ
ลั นำาชุม เลั่าเร่องเที
�อง่ยอำวโดยชุ
าลัานัมกชน
ท่องเท่�ยว
วางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวจุดเด่นที่
- มีด้กแารทดลองการท่
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
(FAMTRIP) จานวน 1 ครั้ง จากตัวแทนภาคี
4) การทดลองการจัดการการท่องเที่ยวโดย เครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลฯภาครัฐและ
ชุมชน (FAMTRIP) โดยตัวแทนจาก
เอกชน โดยมีฐานกิจกรรมจานวน 10 ฐาน

พร้อมนักสื่อสารด้านการท่องเที่ยว มีการ
10) ฐานอาหารไก่ปิ้งพริกแกงบ้านปะอาว
นาเสนอเรื่องราว ประวัติของชุมชนของ
- ชุมชนบ้านปะอาวมีส่วนรวมและสามารถ
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กลุ่มอาชีพ
พัฒนาเส้
- จัดเตรียมฐานกิจกรรมและนิทรรศการ
- บุคลากรของชุมชนปะอาวสามารถสื่อ
ตาริางที� 2 ผลัการปฏิ บั ตด้ิ อานการท่
ย่ า งม่ สอ่ วงเทีนร่่ยววในแต่
มในการพัั
า นการท่ องงเท่
ละฐานฒ นาศัั ก ยภาพัด้
ความหมายเชิ
ปฏิบ� ยัตวโดยชุุ
ิการ ฝึกมพูชุนกลัุ
ด ต้อนรั่ มบหััดูตแถกรรม
ล
เคร่�องทองเหัลั่3)องบ้
านปะอาว
(ต่อ)องเที่ยวและการจัด นาชม เล่าเรื่อง อาลานักท่องเที่ยว
การจั
ดเส้นทางการท่
นิทรรศการฐานกิจกรรม
- มีโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจานวน 3
่งวัน 2) สองวั
ปริะเดี็นปัญหา/ความ้ มีการระดมสมองกิวาดแผนที
จกริริม้ ่ชุมชน แหล่ง โปรแกรม (1) หนึผลการิดีำ
าเนินนหนึ
งาน่งคืน และ
ต้อุงการิข์อุงชิุม้ชิน ท่องเที่ยวทั้งด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ 3) สามวันสองคืน)
วางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวจุดเด่นที่
- มีการทดลองการท่องเที่ยวโดยชุมชน
4) การทดลัองการจััดการการท่องเท่�ยว - ม่โปรแกรมการท่องเท่ย� วโดยชุุมชุนจัำานวน
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
(FAMTRIP) จานวน 1 ครั้ง จากตัวแทนภาคี
โดยชุุ ม ชุน (FAMTRIP) โดยตั ว แทนจัาก 3 โปรแกรม 1) หันึ�งวัน 2) สองวันหันึ�งค่น
4) การทดลองการจัดการการท่องเที่ยวโดย เครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลฯภาครัฐและ
นักวิชุาการ ภาครัฐ ภาคเอกชุน นักท่องเท่ย� ว แลัะ 3) สามวันสองค่น)
ชุมชน (FAMTRIP) โดยตัวแทนจาก
เอกชน โดยมีฐานกิจกรรมจานวน 10 ฐาน
จัำานวน 20 คน
- ม่ ก ารทดลัองการท่ อ งเท่� ย วโดยชุุ ม ชุน
นักวิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน
- มีนักท่องเที่ยวได้ทดลองโดยชุมชนเป็นผู้
-นักฝีึท่กอปฏิ
บั ติ ก ารจัั ด การกิ จั กรรมการต้อ(FAMTRIP)
จัำานวน 1 ครั�ง จัากตัวแทนภาค่
งเที่ยว จานวน 20 คน
นรับและสามารถประเมินการให้บริการ
ท่-อฝึงเท่
�ยวโดยชุุมชุนแบบม่ส่วนร่วม
เคร่อข่ายการท่องเท่�ยวจัังหัวัดอุบลัฯภาครัฐ
กปฏิบัติการจัดการกิจกรรมการ
รูปแบบการจัดกิจกรรมได้
-ท่อการประเมิ
นโครงการ
โดยม่ ฐนานกิ
จั กรรมจัำา นวน
งเที่ยวโดยชุนมผลัการดำ
ชนแบบมีาสเนิ
่วนร่
วม
- แลัะเอกชุน
มีการสรุปผลการประเมิ
การทดลองการ
- การประเมินผลการดาเนินโครงการ
ท่อ10
งเที่ยฐาน
วจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อการปรับปรุง
ม่
น
ักท่อองเท่
วได้ทดลัองโดยชุุมชุนเป็น
กิจกรรมการท่
งเที่ย�ยวในอนาคต

ผ้้ต้อนรับแลัะสามารถประเมินการใหั้บริการ
ร้ปแบบการจััดกิจักรรมได้
- ม่ ก ารสรุ ป ผลัการประเมิ น การทดลัอง
การท่องเท่�ยวจัากภาคส่วนต่าง ๆ เพั่�อการ
ปรับปรุงกิจักรรมการท่อง เท่�ยวในอนาคต

อุภัิปริายผลการิวิจัย
จัากผลัการศัึกษาการพััฒนาศัักยภาพัการท่องเท่�ยวโดยชุุมชุนบนฐานอัตลัักษณ์์ทางวัฒนธรรมหััตถกรรม
เคร่�องทองเหัลั่องบ้านปะอาวพับว่า ชุุมชุนปะอาวม่ศัักยภาพัด้านแหัลั่งท่องเท่�ยวบนฐานอัตลัักษณ์์ทางวัฒนธรรม
ไม่ว่า ประวัติศัาสตร์ชุุมชุน ม่ตำานานคำาบอกเลั่าการตั�งถิ�นฐานศัาลัเจั้าป้่แสนนาม พัิพัิธภัณ์ฑ์์พั่�นบ้านเฉลัิมราชุแลัะวัด
เก่าแก่เป็นแหัลั่งเร่ยนร้้ด้านภ้มิปัญญา ด้านทรัพัยากรธรรมชุาติ ม่ป่าชุุมชุนดอนชุ่ บึงใหัญ่แลัะลัำาเซีบาย แลัะด้านวิถ่
ชุุมชุน ม่แหัลั่งหััตถกรรมพั่น� บ้านท่ม� ค่ วามสำาคัญหันึง� เด่ยวในประเทศัค่อหััตถกรรมเคร่อ� งทองเหัลั่องท่หั� ลั่อด้วยเทคนิค
โบราณ์ กลัุ่มหััตถกรรมทอผ้าไหัม วิถ่ชุ่วิตชุาวนาอ่สาน ความศัรัทธาในพัุทธศัาสนาแลัะจัาร่ตฮี่ตคองชุุมชุน แลัะ
กระบวนการการพััฒนาศัักยภาพัการท่องเท่ย� วโดยชุุมชุนจัะกระบวนการ 4 ขัน� ตอนค่อ ขัน� เตร่ยมความพัร้อม ขัน� เริม�
วิจััยค้นหัาโจัทย์เพั่�อการวางแผน ขั�นปฏิบัติการ สร้างการม่ส่วนร่วมกับชุุมชุนในการพััฒนาผลัิตภัณ์ฑ์์ม่การอบรมเชุิง
ปฏิบัติการ สร้างนักส่�อความหัมาย จััดเส้นทาง โปรแกรม พััมนาฐานกิจักรรมท่องเท่�ยว แลัะม่ทดลัองท่องเท่�ยว
ในพั่�นท่� ขั�นสรุป ม่ผลัิตภัณ์ฑ์์เคร่�องทองเหัลั่องใหัม่จัำานวน 2 ร้ปแบบ จััดทำาค้่ม่อการท่องเท่�ยว ม่การพััฒนาตรา
ผลัิตภัณ์ฑ์์ บรรจัุภัณ์ฑ์์ ทำาต้้จััดแสดงสินค้า พััฒนาบุคลัากรนักส่�อความหัมายจัำานวน 10 คน พััฒนาเส้นทางแลัะ
โปรแกรมการท่องเท่�ยวจัำานวน 3 ร้ปแบบ พััฒนาฐานกิจักรรมท่องเท่�ยวเชุิงวัฒนธรรมจัำานวน 10 ฐาน แลัะม่การ
ทดลัองการท่องเท่�ยวจัำานวน 1 ครั�ง รวมทั�งม่การประชุุมถอดบทเร่ยนเพั่�อปรับปรุงจัากผ้้เชุ่�ยวชุาญด้านการท่องเท่�ยว
แลัะม่ข้อเสนอแนะใหั้กับชุุมชุนเพั่�อพััฒนาศัักยภาพัการท่องเท่�ยวชุุมชุน
การศัึกษาครัง� น่ม� ค่ วามสอดคลั้องกับแนวคิดการพััฒนาการท่องเท่ย� วเชุิงวัฒนธรรม ไม่วา่ การพััฒนาศัักยภาพั
ในการดึงด้ดใจัในด้านการท่องเท่�ยว การรองรับนักท่องเท่�ยว การบริหัารจััดการ ด้านแหัลั่งท่องเท่�ยว ซีึ�งสอดคลั้อง
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กัับงานของ กาญจนา สุุคััณธสิิริกุิ ุล 2556; กิิตติิศัักดิ์์� กลิ่่�นหมื่่�นไวย 2561; ประไพพิิมพ์์ พานิิชสมััย 2560 ทั้้�งนี้้�ชุุมชน
บ้้านปะอาวมีีการนำำ�เอาอััตลัักษณ์์บนฐานวััฒนธรรมมาเป็็นศัักยภาพในการดึึงดููดใจในด้้านการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน
ที่่�ประกอบด้้วยแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�มีีความเป็็นอััตลัักษณ์์วััฒนธรรมในด้้านภููมิิปััญญาหััตถกรรมท้้องถิ่่�น ได้้แก่่ การหล่่อ
เครื่่�องทองเหลืือง การทอผ้้าไหมพื้้�นบ้้าน วิิถีีชีีวิิตชาวนาอีีสาน ภาษาถิ่่�นดั้้�งเดิิม การแต่่งกายดั้้�งเดิิม ประเพณีีจารีีต
ชุุมชน ตลอดจนความศรััทธาในพุุทธศาสนา และมีีการพััฒนาในด้้านศัักยภาพในการรองรัับด้้านการท่่องเที่่�ยว
โดยชุุมชนด้้านบุุคลากร สร้้างนัักสื่่�อความหมายท่่องเที่่�ยวผ่่านการอบรมเชิิงปฏิิบัติั ิการ พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ของที่่�ระลึึก
พััฒนาฐานกิิจกรรมท่่องเที่่�ยวและโปรแกรมการท่่องเที่่�ยวที่่�สอดคล้้องกัับวิิถีีชุุมชนและส่่งเสริิมให้้นัักท่่องเที่่�ยวได้้มีี
ส่่วนร่่วม รวมทั้้�งมีีการให้้ความรู้้เ� กี่่ย� วกัับการรัักษาฟื้้น� ฟููแหล่่งท่่องเที่่ย� วและปรัับปรุุงสภาพแวดล้้อม และสามารถสร้้าง
การมีีส่่วนร่่วมด้้านการท่่องเที่่ย� วของชุุมชนผ่่านกิิจกรรมค้้นหาโจทย์์วิจัิ ยั วางแผน และลงมืือปฏิิบัติั กิ ารฝึึกอบรมคิิดค้้น
หาศัักยภาพแหล่่งท่่องเที่่ย� ว เส้้นทาง โปรแกรมและสร้้างกิิจกรรม และทดลองการท่่องเที่่ย� วร่่วมกัันทั้้�งจากกลุ่่�มตััวแทน
ในและนอกชุุมชน ภาครััฐและเอกรััฐ เป็็นการสร้้างภาคีีเครืือข่่ายด้้านการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน
ข้้อเสนอแนะ
1. ด้้านการพััฒนาการท่่องเที่่�ยวในระดัับจัังหวััดและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ควรมีีการพััฒนาเชื่่�อมเส้้นทาง
การท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรมขยายเขตต่่อไปยัังชุุมชนพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง เช่่น บ้้านชีีทวน บ้้านหนองบ่่อ พััฒนาโปรแกรม
การท่่องเที่่�ยวใหม่่ ๆ รููปแบบการท่่องเที่่�ยวให้้มีีความดึึงดููดใจ  เช่่น การท่่องเที่่�ยวเชิิงอาหารพื้้�นถิ่่�น การท่่องเที่่�ยว
เชิิงสุุขภาพ  (สมุุนไพรการนวดแผนไทย) การท่่องเที่่�ยวเชิิงศาสนา (สายวััดป่่า) ให้้กัับกลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยวที่่�มีีความ
หลากหลาย สายดููงาน สายวััยรุ่่�น สายคนทำำ�งาน สายธรรมชาติิ สายผจญภััย เป็็นต้้น และมีีการพััฒนาสื่่�อออนไลน์์
เชิิงรุุกที่่�ให้้เข้้าถึึงกลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยวมากขึ้้�น
2. ชุุมชนควรพััฒนาระบบจััดการบริิหารชุุมชนการจััดการการท่่องเที่่�ยวในรููปแบบชีีวิิตวิิถีีใหม่่ (New
Normal) ต้้องปรัับเปลี่่�ยนชุุดพฤติิกรรม ที่่�มีีการเว้้นระยะห่่างทางสัังคมตามมาตรฐานใหม่่ของการท่่องเที่่�ยว
ทั้้�งในด้้านที่่�พััก กิิจกรรมและอาหารบริิการนัักท่่องเที่่�ยว
กิิตติิกรรมประกาศ
งานวิิจััยในครั้้�งนี้้�สำำ�เร็็จด้้วยการสนัับสนุุนงบประมาณจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการวิิจััยแห่่งชาติิ (วช.)
ขอขอบพระคุุณสถาบัันวิิจััยและพััฒนา มหาวิิทยาลััยราชภััฏอุุบลราชธานีี ที่่�อำำ�นวยความสะดวกและให้้คำำ�แนะนำำ�
ที่่�มีีประโยชน์์ในการทำำ�งาน ขอบพระคุุณความร่่วมมืือเป็็นอย่่างดีีจากหน่่วยงานต่่าง ๆ อบต.ปะอาว โรงเรีียน
บ้้านปะอาว รพ.สต.ปะอาว เจ้้าอาวาสวััดบรููพาปะอาวเหนืือ กลุ่่�มหััตถกรรมหล่่อเครื่่�องทองเหลืืองบ้้านปะอาว
กลุ่่�มทอผ้้า และกลุ่่�มอาชีีพต่่าง ๆ ท่่านพััฒนาการอำำ�เภอเมืือง ท่่องเที่่�ยวจัังหวััด และพ่่อใหญ่่แม่่ใหญ่่ พี่่�น้้องไทบ้้าน
ผู้้�ทรงภููมิิปััญญาชาวบ้้าน ท่่านเหล่่านี้้�เปรีียบเสมืือนครููในชีีวิิตของการทำำ�งานในชุุมชนท้้องถิ่่�นของผู้้�วิิจััย
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