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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนารูปแบบภูมิทัศน์
วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถีคน น�้ำ ป่า เขาปู่ เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ 2)พัฒนารูปแบบภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถี คน น�้ำ ป่า เขาปู่ เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ 3)ประเมินรูป
แบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถี คน น�้ำ ป่า เขาปู่ เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ การวิจัย
ระยะที่ 1 ศึกษาความต้องการจ�ำเป็นการพัฒนารูปแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถีคน น�้ำ
ป่า เขาปู่ เพือ่ เสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์นำ�้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้กระบวนการสัมภาษณ์ และการจัดประชุม
กับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 25 คน ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถีคน
น�้ำ ป่า เขาปู่เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ ใช้กระบวนการปฏิบัติการภาคสนาม ระยะที่ 3 ประเมินรูป
แบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถีคน น�้ำ ป่า เขาปู่เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ ใช้
กระบวนการประชุมปฏิบัติการกับผู้น�ำชุมชนจ�ำนวน 5 คน และสนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 คน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมชุมชนเขาปู่ ได้แก่ (1) วัฒนธรรมลุม่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลา
(2) การท�ำสวนวนเกษตร (3) ความสัมพันธ์ของกลุ่มชน (4) วัดถ�้ำเก่ารากเหง้าของชุมชน (5) ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (6) ศูนย์การเรียนรู้วิถีชุมชน (7) ศูนย์การเรียนวัดและชุมชน (8) ศูนย์การเรียนครูเจ้าส�ำนัก 2)
ความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนารูปแบบภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชนวิถคี น น�ำ้ ป่า เขาปู่ เพือ่
เสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ ได้แก่ (1) ด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรม (2) ด้านพื้นที่ ตัวอาคาร และสภาพแวดล้อม
(3) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 3)รูปแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถี คน น�้ำ ป่า เขาปู่
เพือ่ เสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์นำ�้ มีองค์ประกอบดังนี้ (1) ด้านเอกลักษณ์ (2) ด้านภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรม (3) ด้าน
พื้นที่ ตัวอาคาร และสภาพแวดล้อม (4)การมีส่วนร่วมของชุมชน (5)แนวทางการจัดการ 4)การประเมินรูป
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แบบภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชนวิถคี น น�ำ้ ป่า เขาปูเ่ พือ่ เสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์นำ�้ สรุปว่า (1)
องค์ประกอบทีเ่ ป็นรูปธรรม ได้แก่ สิง่ ปลูกสร้าง สวนหย่อม และการจัดสภาพแวดล้อม ส่วนทีเ่ ป็นนามธรรม
ได้แก่ องค์ความรู้ สารสนเทศชุมชน วิถชี วี ติ วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ (2) รูปแบบภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรม
จัดเป็นภูมทิ ศั น์นำ� วัฒนธรรม และจัดอยูใ่ นประเภทภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมทีไ่ ด้รบั การออกแบบและสร้างสรรค์
อย่างตั้งใจโดยมนุษย์ (3) แนวทางการจัดการ ใช้สื่อกิจกรรม วิธีการอนุรักษ์ และการพัฒนาในขอบเขตของ
พืน้ ที่ ตลอดจนสร้างการมีสว่ นร่วมของสมาชิกในชุมชน (4) รูปแบบภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชน
วิถคี น น�ำ้ ป่า เขาปู่ จะเป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยให้ชมุ ชนเห็นความส�ำคัญ มีจติ ส�ำนึก และตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรน�้ำ และกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในศูนย์การเรียนรู้ก็จะช่วยให้ชุมชนเกิดคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์
ค�ำส�ำคัญ ภูมิทัศน์วัฒนธรรม, ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน, จิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ

Abstract
This research aims to 1) Study the needs for the development of the cultural
landscapes model of Khao Pu’s community learning center on the way of life, water and
forest to  enhance the awareness of water conservation consciousness. 2) Develop the
cultural landscapes model of Khao Pu’s community learning center on the way of life,
water and forest to enhance the water conservation consciousness and 3) Evaluate the
cultural landscapes model of Khao Pu’s community learning center on the way of life,
water and forest to enhance the water conservation consciousness. Phase 1: study the
needs for the development of the cultural landscapes model of Khao Pu’s community
learning centers on the way of life, water and forest to enhance the water conservation
consciousness. The data were collected by using an interview process and the meeting
with 25 key persons. Phase 2 : development the cultural landscape model of Khao Pu’s
community learning center on the way of life, water and forest to enhance the water
conservation consciousness. The data were collected by using a field operations with 5
key persons. Phase 3: evaluate the cultural landscape model of Khao Pu’s community
learning center on the way of life, water and forest to enhance the water conservation
consciousness. The data were collected by a focus group discussion process with 5 experts
and 5 key persons.
The research found that: 1) Khao Pu’s cultural landscapes are: (1) songkhla lake
watershed culture (2) agroforestry farms (3) community relations (4) local wisdom (6)
community learning centers (7) temple and community learning center (8) head teacher’s
learning center 2) The needs for the development of the cultural landscapes model of
Khao Pu’s community learning center on the way of life, water and forest to enhance the
water conservation consciousness, including: (1) cultural landscape (2) building and
environment (3) community participation. 3) The model’s elements of cultural landscape
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of Khao Pu’s community learning center on the way of life, water and forest to enhance
water conservation consciousness are as follows. (1) identity (2) cultural landscape (3)
building space and environment (4) community participation and (5) management approach.
4) The evaluation of the cultural landscape model of Khao Pu’s community learning
center on the way of life, water and forest to enhance water conservation consciousness
were as follows: (1) The composition of the cultural landscape of community learning
center on the way of life, water and forest is the consists of buildings, gardens and
environment, the abstract is the knowledge, community information, way of life, culture
and local knowledge. (2) The cultural landscape of community learning center is classified
as a cultural landscape designed and created by human beings. (3) The management
approach using the media activities, conservation methods and the development of the
area. It also involves the participation of community members. (4) The cultural landscapes
of Khao Pu’s community learning center on the way of life, water and forest will be a
tool to help the community realize the importance, consciousness and awareness of the
value of water resources and activities that take place within the learning center will also
help the community to have a desirable appearance.
Keywords Cultural Landscape, Community Learning Center, Water Conservation
Consciousness
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บทน�ำ
ชุมชนลุ่มน�้ำคลองท่าแนะจังหวัดพัทลุง มีชีวิตผูกพันกับสายน�้ำคลองท่าแนะ ถึงแม้ว่าปัจจุบัน
โครงข่ายถนนหนทางเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการสัญจรแทนล�ำน�ำ้ เฉกเช่นในอดีต หากแต่คลองท่าแนะยัง
คงมีความส�ำคัญกับชุมชน ทั้งการประกอบอาชีพ การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ วิถีชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ คลองท่าแนะจึงเปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลีย้ งชุมชนบริเวณลุม่ น�ำ้ แห่งนี้
โดยเฉพาะคนต้นน�้ำที่ประกอบอาชีพท�ำสวนยางพาราและสวนผลไม้ อย่างไรก็ตามคลองท่าแนะได้เกิด
ปัญหาวิกฤตทัง้ ภาวะน�ำ้ แล้ง น�ำ้ ท่วมและน�ำ้ เสียซึง่ สาเหตุสว่ นใหญ่ลว้ นแล้วแต่เกิดจากการขาดจิตส�ำนึกทัง้
สิ้น (กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ วรินธร เบญจศรี วีนัส ศรีศักดา จินตนา กสินันท์ เสาวรส ยิ่งวรรณะ และ
คุณอานันท์ นิรมล, 2559, น.2-5) ผลการวิจัยที่ผ่านมาได้กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์
น�ำ้ ของเยาวชนลุม่ น�ำ้ คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง และผลจากการถอดบทเรียนร่วมกันระหว่างนักวิจยั ชุมชน
ครู เยาวชน และชุมชนผูน้ ำ� เสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์นำ�้ พบว่าเยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการวิจยั มีจติ ส�ำนึกรักษ์
น�ำ้ และเกิดเครือข่ายรักษ์นำ�้ คลองท่าแนะทีเ่ ห็นเป็นรูปธรรม ได้แก่ เครือข่ายรักษ์นำ�้ ระดับโรงเรียน จ�ำนวน
9 โรงเรียน และการหนุนเสริมด้วยพลังของเยาวชน ครู และชุมชนแกนน�ำเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ และ
การพัฒนาเครือข่ายรักษ์น�้ำคลองท่าแนะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
และจากการใช้พลังของเยาวชน ครู และชุมชนแกนน�ำเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ พบว่าชุมชนแกนน�ำมี
บทบาทในการชี้น�ำสังคม ผลการวิจัยสะท้อนแนวคิดการแก้ปัญหาคือต้องใช้จุดแข็งที่เป็นทุนเดิมของพื้นที่
เป็นฐานคิดในการออกแบบกระบวนการแก้ปญ
ั หา (กฤธยากาญจน์ โตพิทกั ษ์และคณะ, 2559, น. 158-161)
หลังจากนั้นได้มีการวิจัยและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน “คน น�้ำ ป่า เขาปู่” ในพื้นที่ต้นน�้ำประกอบด้วย
ศูนย์การเรียนรู้มีชีวิตและศูนย์การเรียนรู้เสมือน ผลที่ได้คือศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการจัด
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นสถานที่เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ของชุมชนลุม่ น�ำ้ คลอง
ท่าแนะ (ชัชวาล ชุมรักษา และ คุณอานันท์ นิรมล, 2560, น.61 - 62) และจากการวิจัยดังกล่าวท�ำให้ผู้
วิจัยได้ค้นพบประเด็นส�ำคัญในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืน มีแบบแผนใน
การด�ำเนินงาน และสามารถเชือ่ มโยงเข้ากับภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมทีเ่ ป็นภูมปิ ญ
ั ญาทีส่ บื สานต่อเนือ่ งกันมาเกีย่ ว
กับการอนุรกั ษ์นำ�้ และป่าคือการน�ำแนวคิดเกีย่ วกับภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรม (Cultural Landscape) มาประยุกต์
ใช้ในการพัฒนาศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชน เนือ่ งจากการจัดภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชนให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์นำ�้
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Cultural Landscape) คือ แนวทางการจัดพื้นที่ซึ่งหมายถึง พื้นที่ทาง
กายภาพที่ประกอบด้วยธรรมชาติ และองค์ประกอบที่ถูกสร้างโดยมนุษย์ซึ่งถูกทับซ้อนกันลงบนภูมิทัศน์
และสร้างลักษณะเฉพาะลงบนพื้นที่นั้นๆ เป็นการสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่กับมนุษย์โดยแสดง
ร่องรอยไว้ในภูมิทัศน์ (Lennon and Mathews, 1996, p. 3) ภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Cultural Landscape)
หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทางรูปธรรมและนามธรรม อันเป็นสิ่งที่ผู้คนในกลุ่มถือร่วมกันหรือเป็นค่านิยม
และได้กระท�ำต่อสภาพแวดล้อมภูมิประเทศ เพื่อสร้างความเจริญงอกงามและพัฒนาสังคมของมนุษย์ โดย
ยูเนสโกได้แบ่ง ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1)ภูมิทัศน์ซึ่งได้ออกแบบและสร้างสรรค์
อย่างตั้งใจจากมนุษย์ 2) ภูมิทัศน์ที่มีวิวัฒนาการอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ การปกครอง ศาสนา และความเชื่อ และ 3)ภูมิทัศน์ที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
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หรือองค์ประกอบทางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งภูมิทัศน์วัฒนธรรมได้โดยใช้หลักเกณฑ์หลาย
ประการ เช่น การแบ่งภูมิทัศน์วัฒนธรรมตามความมากน้อยหรือระดับที่มนุษย์เข้าไปเปลี่ยนแปลงสภาพ
ธรรมชาติ สภาพภูมศิ าสตร์เดิม เพือ่ การพัฒนาสังคม (Pooksirinapa . สืบค้นเมือ่ 17 มกราคม 2561, จาก,
https://pooksirinapa.) ภูมิทัศน์วัฒนธรรมนั้น เกิดจากการกระท�ำของมนุษย์ที่ปรากฏร่องรอยบนภูมิ
ทัศน์ ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจซึ่งเป็นผลมาจากทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงด้านกายภาพ และได้รับการ
พัฒนาผ่านการเวลาจนปรากฏเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่กลายเป็นคุณค่า และเป็นสิ่งที่ต้องค�ำนึงถึง
และเป็นแบบอย่างในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (สรรค์ เวสสุนทรเทพ และชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล, 2557, น.
143-146) ดังนัน้ เพือ่ ให้ศนู ย์การเรียนรูช้ มุ ชนมีความมัน่ คงและยัง่ ยืน มีแบบแผนในการจัดการ จ�ำเป็นต้อง
พัฒนาศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชนให้มคี วามน่าสนใจ มีการเชือ่ มโยงกับแหล่งท่องเทีย่ วชุมชน มีภมู ทิ ศั น์วฒ
ั นธรรม
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของชุมชนเขาปู่ ครอบคลุมเนื้อหาและกิจกรรมในชุมชน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม
ชุมชน สุขภาพชุมชน ความมั่นคงทางอาหาร เกษตรยั่งยืน และการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ชุมชน
เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจะเป็นศูนย์รวมขององค์ความรู้ต่างๆ ที่เสริมสร้าง
จิตส�ำนึกรักษ์นำ�้ ได้นนั้ จ�ำเป็นต้องพัฒนาและด�ำเนินการจัดการภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรม (Cultural Landscape)
ในพื้นที่ให้เหมาะสมและเป็นแบบแผนที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการจ�ำเป็นการพัฒนารูปแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถี
คน น�้ำ ป่า เขาปู่ เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ
2. เพือ่ พัฒนารูปแบบภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชนวิถี คน น�ำ้ ป่า เขาปู่ เพือ่ เสริมสร้าง
จิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ
3. เพือ่ ประเมินรูปแบบภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชนวิถี คน น�ำ้ ป่า เขาปู่ เพือ่ เสริมสร้าง
จิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ

กรอบแนวคิดการวิจัย
ภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชนวิถี คน น�ำ้ ป่า เขาปู่ เพือ่ เสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์นำ�้ เกิด
ขึ้นจากความต้องการของชุมชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเขาปู่ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
มีรูปแบบในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมสอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่ ในการพัฒนารูปแบบภูมิทัศน์
วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถี คน น�้ำ ป่า เขาปู่ เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ ใช้ภาคีเครือข่าย
ผู้น�ำชุมชน ปราชญ์ชุมชน และนักวิจัยชุมชนสนับสนุน โดยใช้กลไกของการวิจัยเชิงพื้นที่ปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาตามเป้าหมายของการวิจัยและเกิดการพัฒนาคนไป
พร้อมกัน จึงก�ำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
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-การศึกษาความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนารูปแบบภูมิทัศน์
วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถีคน น�้ำ ป่า เขาปู่ เพื่อเสริมสร้าง
จิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ
-การพัฒนารูปแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถีคน น�้ำ PAR
ป่า เขาปู่ เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ
-การประเมินรูปแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถีคน น�้ำ
ป่า เขาปู่ เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ

รูปแบบภูมิทัศน์
วัฒนธรรมศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนวิถีคน
น�้ำ ป่า เขาปู่ เพื่อ
เสริมสร้างจิตส�ำนึก
รักษ์น�้ำ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวจิ ัยเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาความต้องการในการพัฒนารูปแบบ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถีคน น�้ำ ป่า เขาปู่ เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ การพัฒนารูป
แบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถีคน น�้ำ ป่า เขาปู่ เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ และการ
ประเมินรูปแบบ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถีคน น�้ำ ป่า เขาปู่เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์
น�้ำ การวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษาความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนาภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนวิถีคน น�้ำ ป่า เขาปู่เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ ใช้กระบวนการสัมภาษณ์ เมื่อวันที่
31 ตุลาคม 2560 และวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 การจัดประชุมปฏิบัติการเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมของวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน และองค์การบริหารส่วนต�ำบลเขาปู่ ระยะที่ 2 การพัฒนารูป
แบบภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชนวิถคี น น�ำ้ ป่า เขาปู่ เพือ่ เสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์นำ�้ เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการปฏิบัติการภาคสนาม (Field Operations) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31
มกราคม 2561 และระยะที่ 3 การประเมินรูปแบบ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถีคน น�้ำ ป่า
เขาปู่ เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ ใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับผู้
เชี่ยวชาญด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรม จ�ำนวน 2 คน ด้านศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จ�ำนวน 2 คน และด้านการ
ศึกษา จ�ำนวน 1 คน รวม 5 คน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 และประชุมปฏิบัติการ ร่วมกับ ก�ำนัน ผู้ใหญ่
บ้าน องค์การบริหารส่วนต�ำบลเขาปู่ สภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลเขาปู่ แพทย์ประจ�ำต�ำบล รวม 5 คน
เพือ่ ประเมินรูปแบบภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชนวิถี คน น�ำ้ ป่า เพือ่ เสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์นำ�้
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561

ผลการวิจัย
1. การศึกษาความต้องการจ�ำเป็นการพัฒนารูปแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถี
คนน�้ำ ป่า เขาปู่ เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ สรุปได้ดังนี้
1.1 ผลการวิเคราะห์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนเขาปู่ 1) วัฒนธรรมลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา
พบว่า ชุมชนเขาปู่เป็นหน่วยสังคมหนึ่งแห่งชุมชนเชิงเทือกเขาบรรทัดฝั่งตะวันออก มีล�ำคลองท่าแนะไหล
ผ่านกลางชุมชน เปรียบได้ดั่งเส้นเลือดหล่อเลี้ยงวิถีของผู้คนที่พ่ึงพิงวิถีธรรมชาติแห่งเทือกเขาบรรทัด
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จากเชิงเขาถึงพื้นราบลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลาเรียกว่าชุมชน
ร่วมวัฒนธรรมลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา เป็นชุมชนเก่าแก่ที่
ผี (สิ่งเหนือธรรมชาติ/
มิติด้านจิตวิญญาณ)
มีวิถีวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์
มาเป็นเวลายาวนาน มีความสัมพันธ์และการพึ่งพาอยู่กับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น�ำ้ และป่า รวมถึงความหลากหลาย
ของพันธุพ์ ชื และสัตว์ 2) การท�ำสวนสมรม พบว่า ชุมชนเขาปู่
ธรรมชาติ
คน
มีอาชีพท�ำสวนสมรม ซึง่ เป็นสวนขนาดเล็กทีป่ ลูกไม้ผลหลาก
(มนุษย์) (ต้นไม้ ป่าไม้ แม่น้า ลาธาร
หลายชนิดผสมกันไปในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน ด้วยการอาศัยธรรมชาติ
สัตว์ป่า ทรัพยากร)
ที่เกื้อกูลอาศัยซึ่งกันและกัน การปลูกไม้ผลในหนึ่งหลุมจะใช้
เมล็ดพันธุ์ไม้ผลหลายชนิด พืชแต่ละชนิดมีระบบราก ระบบ
ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์วิถีกลุ่มชน
การแตกเรือนยอดแตกต่างกัน สามารถอยูร่ ว่ มกันได้ เกิดการ
(ชานิ ยอดแก้วเรือง,
เกือ้ กูลซึง่ กันและกันด้วยความหลากหลายของระบบนิเวศป่า
2561, สัมภาษณ์)
ต้นน�้ำเชิงเทือกเขาบรรทัด 3) ความสัมพันธ์ของกลุ่มชน
พบว่าคนในชุมชนเขาปูม่ คี วามสัมพันธ์ระบบเครือญาติ ความสัมพันธ์ประกอบไปด้วยการเชือ่ มโยงระหว่าง คน
(ชุมชน) กับสิ่งที่เป็นรูปธรรม (ธรรมชาติ) และคน (ชุมชน) กับส่งที่เป็นนามธรรม (สิ่งเหนือธรรมชาติ) คน
มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นรูปธรรมคือธรรมชาติ ประกอบด้วยต้นไม้ แม่น�้ำ ล�ำธาร สัตว์ป่า พืชพันธุ์ต่างๆ
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิง่ ทีเ่ ป็นนามธรรม คือ ผี หมายถึง ผีบรรพบุรษุ ซึง่ เป็นสัญลักษณ์ของระบบ
เครือญาติ ชุมชนใช้ผีแทนตัวบรรพบุรุษ เป็นเครื่องมือให้คนในชุมชนอยู่ในกฎเกณฑ์ ข้อตกลงของชุมชน ที่
เชือ่ มโยงกับสิง่ เหนือธรรมชาติมาเป็นกลไกการควบคุมชุมชน การจัดการทรัพยากรป่าไม้ ประเพณี พิธกี รรม
ความเชือ่ ต่างเป็นสายใยยึดโยงให้คนพึง่ พาอาศัยธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน คน ธรรมชาติ และสิง่ เหนือธรรมชาติ
(ผี) มีสัมพันธ์กันและส่งผลต่อแนวคิดการพัฒนาชุมชนให้อยู่คู่กับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม 4) วัด
ถ�ำ้ เก่า : รากแก้วกลุม่ ชน พบว่า วัดถ�ำ้ เป็นวัดเก่าแก่ทปี่ รากฏหลักฐานจาก “มุขปาฐะ” ของผู้เฒ่าในชุมชนว่า
ตัง้ ขึน้ ราวปี พ.ศ. 2300 ซึง่ มีถำ�้ เป็นทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปสามองค์กอ่ ฉาบด้วยปูนขาว (ปูนกินกับหมาก)
ขนาดหน้าตักกว้าง 4 ศอก สูง 6 ศอก ลายปูนปั้นของฐานพระพุทธรูปนั้นเป็นลายปูนปั้นยุคศรีวิชัย ส�ำหรับ
พระพุทธรูปทั้งสามองค์ ผู้น�ำชุมชนในอดีตได้ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมคนในชุมชนให้อยู่บนพื้นฐาน
ของความถูกต้อง ทีผ่ กู พันและเชือ่ มโยงกับความเชือ่ หรือหลักศาสนาตลอดทัง้ วิถชี วี ติ วัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปัญญาตลอดจนการดูแลและรักษาป่าต้นน�้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) ภูมิปัญญาท้องถิ่น
พบว่า วิถีแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันเกิดจากการพัฒนา การปรับตัวมี
รากฐานจากความรู้ทางสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมภูมิศาสตร์ ตลอดจนความเชื่อประเพณี และหลัก
ค�ำสอนทางศาสนา ประกอบด้วย (1) ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการท�ำมาหากิน
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ภาพที่ 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ชั่วคราว

ภาพที่ 4 ฝายชะลอน�้ำ

ภาพที่ 5 ป่าไม้โตเร็ว

ภาพที่ 6 สวนสมรม

(2) ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (3) ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมโภชนาการ (4) ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับ
เครื่องนุ่งห่ม (5) ภูมิปัญญาเกี่ยวกับยารักษาโรค 6) ศูนย์การเรียนรู้วิถีชุมชน พบว่า การจัดกระบวนการ
เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีของชุมชนที่มี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นลายแทงน�ำทางแห่งวิถีชีวิตของชุมชน ได้แก่ ความรู้
ความเข้าใจในมิติของชีวิต มิติธรรมชาติ มิติทรัพยากร มิติสังคมและความรู้ในการจัดการทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ศูนย์การเรียนวิถีชุมชนได้แก่สถานที่ที่มีผู้รู้ มีประสบการณ์ สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของชุมชน เช่น วัด โรงเรียน องค์การบริหารส่วนต�ำบล สถานีอนามัย ที่ท�ำการ
ผู้ใหญ่บ้าน ก�ำนัน หรือบ้านของครูภูมิปัญญา หรือปราชญ์ชาวบ้าน เป็นการจัดการที่เกิดขึ้นโดยชุมชน 7)
ศูนย์การเรียนวัดและชุมชน พบว่า วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นกิจกรรม
ทางศาสนา การจัดงานตามประเพณี กิจกรรมทางสังคม พระภิกษุเป็นผูร้ เิ ริม่ และประสานส่งเสริมสนับสนุน
ให้เกิดกิจกรรม วัดท�ำหน้าทีเ่ ป็นสุขศาลาดูแลรักษา คนเจ็บป่วยด้วยยาสมุนไพร เป็นทีพ่ กั พิงของคนต่างถิน่
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการพบปะของสมาชิกในชุมชน ผู้น�ำฝ่ายสงฆ์และผู้น�ำฝ่ายฆราวาสต่างมีความส�ำคัญ
ในฐานะที่เป็นครู พระภิกษุมีบทบาทส�ำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชน วัดนอกจากจะเป็น
สถานที่ให้การศึกษาแล้วยังเป็นศูนย์กลางการศึกษานอกระบบ ฝึกอาชีพ และที่นัดหมายส�ำหรับการท�ำ
กิจกรรมของชุมชน 8) ศูนย์การเรียนครูเจ้าส�ำนัก พบว่า การถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เด่นชัดที่สุด คือการ
ถ่ายทอดโดยบุคคลซึ่งเป็นผู้รู้ ผู้ช�ำนาญ การรับลูกศิษย์จะเริ่มด้วยพิธีกรรมที่เรียกว่ายกครู อันเป็น
เครื่องหมายส�ำคัญของความสัมพันธ์ซึ่งมีความลึกซึ้ง เพราะครูจะเป็นผู้ถ่ายทอดไม่เพียงแต่ทักษะหรือวิธี
การต่างๆ ให้เท่านัน้ แต่จะถ่ายทอดจิตวิญญาณให้แก่ศษิ ย์ดว้ ย กระบวนการถ่ายทอดของครูและกระบวนการ
สืบทอดของศิษย์จึงเป็นการเรียนรู้จากชีวิตจริง ปฏิบัติจริง ลูกศิษย์ในอดีตจะท�ำงานทุกอย่างที่บ้านครู
ประหนึ่งเป็นลูกหรือสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว
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1.2 พืน้ ทีส่ ำ� หรับการพัฒนารูปแบบ ภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชนวิถคี น น�ำ้ ป่า เขาปู่
เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาสภาพโดยทั่วไป ได้ผลดังนี้
1) ศูนย์การเรียนชุมชนวิถคี น น�ำ้ ป่า ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีห่ มูท่ ่ี 11 ต�ำบลเขาปู่ อ�ำเภอศรีบรรพต จังหวัด
พัทลุง เป็นทีท่ ำ� การสภาองค์กรชุมชนต�ำบลเขาปู่ มีสงิ่ ปลูกสร้างเป็นอาคารไม้ 2 ชัน้ อยูต่ ดิ กับล�ำธาร ลักษณะ
พืน้ ทีเ่ ป็นแหล่งเรียนรูธ้ รรมชาติ มีตน้ ไม้โตเร็ว ป่าวนเกษตรหรือ พืชสมรม ซึง่ ประกอบด้วย หมาก มะพร้าว
ทุเรียนพื้นเมือง ขนุน จ�ำปาดะ มังคุด เงาะ สะตอ ระก�ำ ผักสวนครัว เช่น ข่า ตะไคร้ ขมิ้น พริกขี้หนูสวน
พริกไทย นอกจากนั้นยังมีพืชสมุนไพร เช่น ว่านหางจระเข้ หญ้านาง พาโหม ฟ้าทะลายโจร ดีปลีเชือก
บริเวณด้านข้างมี ล�ำธารไหลผ่าน มีฝ่ายชะลอน�้ำ สภาพโดยทั่วไปยังไม่ได้มีการจัดภูมิทัศน์วัฒนธรรมให้
เหมาะสมกับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ภาพที่ 7 บริเวณทางเข้าที่ดินสาธารณะ

ภาพที่ 8 ที่ดินสาธารณะทุ่งโพเล

ภาพที่ 9 โครงการก่อสร้างศูนย์จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

ภาพที่ 10 ผู้วิจัยลงส�ำรวจพื้นที่

2) ที่ดินสาธารณะประโยชน์ทุ่งโพเลตั้งอยู่ หมู่ที่11 ต�ำบลเขาปู่อ�ำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ด้วยมีพระ
ราชกฤษฎีกาการก�ำหนดเขตทีด่ นิ ในท้องทีต่ ำ� บลเขาปู่ อ�ำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ
พ.ศ. 2551 เล่ม 125 ตอนที่ 138 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามเนื้อที่ประมาณ 4,354ไร่ ตามโครงการ
ที่สาธารณะประโยชน์ “ทุ่งโพเล” ได้มีการระวาง/กลุ่มที่ 4924||9250 แปลงเลขที่ 44 เนื้อที่ 11-0-76 ไร่
เพือ่ ใช้ประโยชน์เป็นสนามฟุตบอลในท้องทีห่ มูท่ ี่ 11 ต�ำบลเขาปู่ อ�ำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ซึง่ ในเวลา
ต่อมาองค์การบริหารส่วนต�ำบลเขาปู่ ได้ยื่นเรื่องราวขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ทุ่งโพเล ตามหนังสือ
ส�ำคัญระวาง/กลุม่ ที่ 4924||9250 แปลงเลขที่ 44 เนือ้ ที่ 11-0-76 ไร่ หมูท่ ี่ 11 ต�ำบลเขาปู่ อ�ำเภอศรีบรรพต
จังหวัดพัทลุงมีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือจดทางหลวงหมายเลข 4164 ยาวประมาณ 101.50 เมตร ทิศใต้
จดคลองสาธารณประโยชน์ ยาวประมาณ 147.00 เมตร ทิศตะวันออก จดพื้นที่ที่มีการครอบครองยาว
ประมาณ 132.00 เมตร ทิศตะวันตก จดพื้นที่ที่มีการครอบครอง ยาวประมาณ 160.00 เมตร โดยรวมมี
เนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา และประกอบกับสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลเขาปู่ มีมติให้ใช้
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เป็นสถานที่ด�ำเนินงานตามโครงการก่อสร้างศูนย์จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าชุมชน ต�ำบลเขาปู่ ตาม
มติการ ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1 ประจ�ำปี 2560 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
1.3 ความต้องการในการพัฒนารูปแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถีคน น�้ำ ป่า
เขาปู่ เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ สรุปได้ดังนี้ดังนี้ 1) ด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรม ควรมีลักษณะเป็นศูนย์
สารสนเทศชุมชน น�ำเสนอเนื้อหาเรื่อง สิ่งแวดล้อมชุมชน สุขภาพชุมชน ความมั่นคงทางอาหาร เกษตร
ยั่งยืน และการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ชุมชนเพื่อสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ 2) ด้านพื้นที่ ตัวอาคาร และ
สภาพแวดล้อม ควรเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชน มีเอกลักษณะและมีลักษณะกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ
ของ ชุมขน มีพื้นที่จัดแสดงภูมิทัศน์วัฒนธรรม ได้แก่ สิ่งแวดล้อมชุมชน สุขภาพชุมชน ความมั่นคงทาง
อาหาร เกษตรยั่งยืน และการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ชุมชนเพื่อเสรมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ มีพื้นที่
ส�ำหรับต้อนรับ มีพื้นที่ส�ำหรับแสดงและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน มีเส้นทางเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 3) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน
ตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท�ำ ร่วมบริหารจัดการร่วมรับผลประโยชน์ และด�ำเนินงานในรูปของคณะ
กรรมการ
2. การพัฒนารูปแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถีคน น�้ำ ป่า เขาปู่ เพื่อเสริม
สร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ
รูปแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถี คน น�้ำ ป่า เขาปู่เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึก
รักษ์น�้ำ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) ด้านเอกลักษณ์ มีต้นกัลป์ประพฤกษ์ ที่ให้ความร่มรื่น เป็นตัวแทนของป่า
อ่างน�้ำภายในสวนหย่อมแสดงถึงความส�ำคัญของน�้ำที่ให้ชีวิตกับสรรพสิ่ง ผนังใช้ลายผ้าขาวม้าบ่งบอกถึง
วิถีชุมชนเขาปู่ 2)ด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็นศูนย์สารสนเทศชุมชน น�ำเสนอภูมิทัศน์วัฒนธรรม ได้แก่ (1)
สิง่ แวดล้อมชุมชน คือการส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อมชุมชน การป้องกันปัญหาขยะในชุมชน การลดปริมาณ
มลพิษทางอากาศในชุมชน พืน้ ทีส่ เี ขียวในชุมชน การป้องกันและดูแลรักษาแหล่งน�ำ้ การสร้างจิตส�ำนึกด้าน
สิง่ แวดล้อมชุมชน (2) สุขภาพชุมชน คือการเสริมสร้างสุขภาพชุมชน แผนสุขภาพชุมชน การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพ (3) ความมั่นคงทางอาหาร คือ การจัดการแหล่งอาหารใน
ชุมชน การขยายพันธ์ปลาท้องถิ่น การบริโภคอาหารเป็นยา พืชสมุนไพร (4) เกษตรยั่งยืน คือ วนเกษตร
เกษตรอินทรีย์ พันธ์ไม้พื้นถิ่นในชุมชนและ
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ภูมิทัศน์วัฒนธรรมคลัสเตอร์ต่าง
ๆ
ส่วนต้อนรับ

ลานจอดรถ

ภาพที่ 11 ร่างรูปแบบภูมิทัศน์
วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนวิถีคน น้า ป่า เขาปู่ เพือ่
เสริมสร้างจิตสานึกรักษ์นา้

จาหน่าย
ผลิตภัณ
ฑ์ชุมชน

อาห

ภาพที่ 12 รูปแบบภูมิทัศน์
วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนวิถีคน น้า ป่า เขาปู่ เพื่อ
เสริมสร้าง จิตสานึกรักษ์นา้

(5) การบูรณาการกระบวนการเรียนรูช้ มุ ชนเพือ่ เสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์นำ�้ ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียน
รูใ้ นชุมชนเพือ่ เสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์นำ�้ สือ่ เสริมสร้างจิตส�ำนึก รักษ์นำ�้ 3)ด้านพืน้ ที่ ตัวอาคาร และสภาพ
แวดล้อม เป็นศูนย์รวมของชุมชนและอาห

ภาพที่ 13 ภูมิทัศน์กลุ่มอาคารในศูนย์การเรียนรู้

ภาพที่ 14 บริเวณด้านหน้าศูนย์การเรียนรู้

ภาพที่ 15 ลานจอดรถด้านหน้า

ภาพที่ 16 ภูมิทัศน์ด้านใน
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ภาพที่ 17 ผนังใช้ลายผ้าขาวม้า

ภาพที่ 18 ระเบียงทางเดินภายในศูนย์เรียนรู้

เชื่อมโยงไปยังแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว ออกแบบการใช้พื้นที่มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม
ของชุมขน ค�ำนึงถึงความสะดวกในการเข้ามาศึกษาเรียนรู้ มีพื้นที่จัดแสดงภูมิทัศน์วัฒนธรรม เช่น สิ่ง
แวดล้อมชุมชน สุขภาพชุมชน ความมั่นคงทางอาหาร เกษตรยั่งยืน และการ บูรณาการกระบวนการเรียน
รู้ชุมชนเพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ มีพื้นที่ส�ำหรับต้อนรับ มีพื้นที่ส�ำหรับจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน มี
เส้นทางเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนบริเวณด้านใน
จัดเป็นสวนหย่อม ประกอบด้วยศาลา อ่างน�ำ้ มีทางเดินเชือ่ มถึงกัน มีตน้ กัลปพฤกษ์เป็นไม้ประดับ ลักษณะ
ทางการเดินก�ำหนดให้เดินเส้นทางเดียวและมีทางออกที่ห้องจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่ระลึก 4)
ด้านการมีสว่ นร่วมของชุมชน ชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมตัง้ แต่ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท�ำ ร่วมบริหารจัดการ
และร่วมรับผลประโยชน์ 5) ด้านแนวทางการจัดการ ใช้สื่อกิจกรรม วิธีการอนุรักษ์และพัฒนาในขอบเขต
ของพื้นที่ตามระดับคุณค่าความส�ำคัญขององค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม และสร้างการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกในชุมชน
3. ประเมินรูปแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถีคน น�้ำ ป่า เขาปู่ เพื่อเสริม
สร้าง จิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ
1) องค์ประกอบของรูปแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถีคน น�้ำ ป่า เขาปู่ เพื่อ
เสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์นำ�้ ทีเ่ ป็นรูปธรรมประกอบด้วย สิง่ ปลูกสร้าง สวนหย่อม และการจัดสภาพแวดล้อม
ทีเ่ อือ้ ต่อการท�ำกิจกรรมเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์นำ�้ ส่วนทีเ่ ป็นนามธรรมได้แก่ องค์ความรูด้ า้ นต่าง ๆ ได้แก่
สิ่งแวดล้อมชุมชน สุขภาพชุมชน ความมั่นคงทางอาหาร เกษตรยั่งยืน และการบูรณาการการเรียนรู้ชุมชน
เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ สารสนเทศชุมชน วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2) รูปแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถีคน น�้ำ ป่า เขาปู่ เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึก
รักษ์น�้ำ เป็นลักษณะภูมิทัศน์น�ำวัฒนธรรม และจัดอยู่ในประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ได้รับการออกแบบ
และสร้างสรรค์อย่างตั้งใจโดยมนุษย์ (Landscape Design Accreted Intentionally by Man) รวมทั้ง
การจัดสวนหย่อมเพือ่ ความสวยงามและมีความหมายต้นไม้ให้ความร่มรืน่ อ่างน�ำ้ สือ่ ถึงความส�ำคัญของน�ำ้
ที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ สรรพสิ่ง ผนังใช้ลายผ้าขาวม้าสอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้าน
3) แนวทางการจัดการ ใช้สื่อกิจกรรม วิธีการอนุรักษ์และพัฒนาในขอบเขตของพื้นที่ตามระดับ
คุณค่า ความส�ำคัญ ขององค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
ชุมชน
4) รูปแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถีคน น�้ำ ป่า เขาปู่ เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึก
รักษ์นำ�้ จะเป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยให้ชมุ ชนเห็นความส�ำคัญ มีจติ ส�ำนึก และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน�ำ้
และศูนย์การเรียนรูน้ อกจากเป็นสถานทีเ่ ชิงสัญลักษณ์แล้ว กิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ภายในศูนย์การเรียนรูก้ จ็ ะช่วย
ให้ชุมชนเกิดคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์
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อภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะห์ภมู ทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมชุมชนเขาปู่ พบว่า ภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมชุมชนเขาปู่ ประกอบ
ด้วย 1) วัฒนธรรมลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา 2) การท�ำสวนสมรม 3) ความสัมพันธ์ของกลุ่มชน 4) วัดถ�้ำเก่า
: รากแก้วกลุ่มชน 5) ภูมิปัญญาท้องถิ่น 6) ศูนย์การเรียนรู้วิถีชุมชน 7) ศูนย์การเรียนวัดและชุมชน และ
8) ศูนย์การเรียนครูเจ้าส�ำนัก ซึ่งเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่เสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ และเสริมสร้างการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจาก ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดจาก
ปฏิสัมพันธ์ทางพื้นที่ระหว่างสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และการกระท�ำของมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อตอบสนอง
ความต้องการในการด�ำรงชีวติ และภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม ทีเ่ ป็นหลักฐานทีส่ ามารถ
สื่อถึงเหตุการณ์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นของผู้คนในพื้นที่นั้น ๆ แต่เนื่องจากพื้นที่แต่ละแห่งมีลักษณะทาง
กายภาพ หรือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่แตกต่างกัน เมื่อผู้คนเข้าไปใช้ประโยชน์หรือ เข้าไปตั้งถิ่นฐานใน
พื้นที่ใด ๆ จึงต้องแสวงหาวิธีที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง และต้องปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่หรือ
ปรับเปลีย่ นสภาพพืน้ ที่ ผลลัพธ์ทผี่ คู้ นกระท�ำต่อสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติจงึ ท�ำให้เกิดภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมที่
มีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่ (ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ นิสากร กล้าณรงค์ และแอ๊ด ย่าฝา, 2557, น. 47) และ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นผลลัพธ์ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันอย่างใกล้ชิด
กับวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นสร้างสรรค์ขึ้นบนเงื่อนไขของความรู้ ความเข้าใจบริบทด้านต่างๆ ของสภาพ
แวดล้อมของพื้นที่ หรือเรียกได้ว่าสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเป็นภาษาทางสถาปัตยกรรมแห่งผู้คนชาติพันธุ์นั้น
ภูมิภาคนั้น และมีความเฉพาะเจาะจงกับพื้นที่นั้น (เกรียงไกร เกิดศิริ, 2557 น. 208) ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ภูมิทัศน์ที่ได้รับการออกแบบและสร้างสรรค์อย่างตั้งใจโดยมนุษย์
(Landscape Design Accreted Intentionally by Man) ซึ่งรวมทั้งสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อเหตุผล
ทางสุนทรีย์ 2) ภูมิทัศน์ที่วิวัฒนาการมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ การปกครอง และหรือ
ศาสนา และมีพัฒนาการที่สืบเนื่องมายังปัจจุบันผ่านความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติในพื้นที่น้ันๆ ซึ่งแบ่งย่อยได้ 2 ลักษณะดังนี้ (1) ภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่หยุดนิ่งหรือซากภูมิทัศน์
วัฒนธรรมที่ถูกทิ้งร้างไปตามวัฏจักรของการเสื่อมลงของพื้นที่ หรืออาจถูกทิ้งร้างไปโดยฉับพลัน (2) ภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมที่ยังเคลื่อนไหว กล่าวคือ เป็นภูมิทัศน์ที่สะท้อนให้เห็นถึงการด�ำเนินชีวิตของผู้คนในท้อง
ถิ่นนั้นๆ ในปัจจุบันที่แสดงถึงพัฒนาการที่สืบเนื่องมาจากอดีตกระทั่งปัจจุบัน 3) ภูมิทัศน์ที่เชื่อมโยงกับ
วัฒนธรรมในพืน้ ที่ เช่น ภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมของแหล่งมรดกโลกทีแ่ สดงออกซึง่ พลังอันยิง่ ใหญ่และแรงบันดาล
ใจจากศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับภูมลิ กั ษณ์ทางธรรมชาติทมี่ มี ากกว่าประจักษ์พยานทีเ่ ป็น
ผลผลิตทางวัฒนธรรม (teerafah’s Blog. สืบค้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560, จาก, https://teerafah.
wordpress.com) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ นิสากร กล้าณรงค์ และแอ๊ด ย่าฝา
(2557, น. 45-61) ได้วจิ ยั เรือ่ งภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมกับการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมต�ำบลปูยอู ำ� เภอเมืองจังหวัด
สตูล พบว่า ภูมิทัศน์วัฒนธรรมในต�ำบลปูยูมีทั้งภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่หยุดนิ่งและภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ยัง
เคลือ่ นไหว และโปรแกรมการท่องเทีย่ วทีน่ ำ� ไปทดลองนักท่องเทีย่ วมีความพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง ควร
ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเพื่อรักษาคุณค่าและความส�ำคัญต่อ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น ณัชชา สกุลงาม (สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2560, จาก,http://www. proceedings.su.ac.th/) ได้วิจัยภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนชาวแพ : กรณีศึกษาชุมชนชาวแพบริเวณสะพาน
รันตี หมู่ 2 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี พบว่า ลักษณะภูมิทัศน์วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
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ของชุมชนชาวแพแห่งนี้ก่อตัวขึ้นมาจากกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสภาพแวดล้อมอัน
ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติศาสนา ความเชื่อ การเมืองการปกครอง และระบบเศรษฐกิจ
2. การพัฒนารูปแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถี คน น�้ำ ป่า เขาปู่เพื่อเสริม
สร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ มีองค์ประกอบได้แก่ 1) เอกลักษณ์ มีต้นกัลป์ประพฤกษ์เป็นตัวแทนของป่า อ่างน�้ำ
แสดงถึงความส�ำคัญของน�้ำที่ให้ชีวิตกับสรรพสิ่ง ผนังใช้ลายผ้าขาวม้า 2) ภูมิทัศน์วัฒนธรรม เป็นศูนย์
สารสนเทศชุมชนและน�ำเสนอภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อเสรมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ 3) พื้นที่ ตัวอาคาร และ
สภาพแวดล้อม 4) การมีส่วนร่วมของชุมชน และ 5) แนวทางการจัดการ เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาและ
วิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ บูรณาการองค์ความรูด้ า้ นภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมเข้ากับองค์ความ
รู้ด้านศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ที่มีการ
ออกแบบให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และเป็นการออกแบบและ
พัฒนารูปแบบภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชน ให้มคี วามเหมาะสมเชือ่ มโยงกับแหล่งท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรม ศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชน แหล่งเรียนรู้มีชีวิตและโรงเรียนในพื้นที่ต�ำบลเขาปู่ โดยให้ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนเป็นจุดศูนย์รวมการท�ำกิจกรรมการเรียนรูใ้ นรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการเชือ่ มโยงไปยังสถานทีส่ ำ� คัญ
ให้บริการนักเรียนและเยาวชน นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้เนื้อหาในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ สิ่งแวดล้อมชุมชน
การบูรณาการการเรียนรูช้ มุ ชน สุขภาพชุมชน ความมัน่ คงทางอาหาร และเกษตรยัง่ ยืน ภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรม
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน วิถี คน น�้ำ ป่า เขาปู่ เป็นแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ จ�ำนวน 4 โรงเรียน ลักษณะการด�ำเนินงานจะเป็นความร่วมมือจัดกิจกรรม
โครงการของโรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์
ความต้องการในการพัฒนารูปแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ด้านเนื้อหา พบว่า ควรมี
ลักษณะเป็นศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศชุมชนและน�ำเสนอเนือ้ หาด้านสิง่ แวดล้อมชุมชนสุขภาพชุมชน ความ
มัน่ คงทางอาหาร เกษตรยัง่ ยืน และการบูรณาการกระบวนการเรียนรูช้ มุ ชน ด้านพืน้ ทีต่ วั อาคาร และสภาพ
แวดล้อม พบว่า สถานที่ตั้ง ควรเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนมีความกลมกลืนกับธรรมชาติ มีความสะดวกใน
การเข้ามาเรียนรูม้ พี นื้ ทีจ่ ดั แสดงเนือ้ หา/องค์ความรู้ มีพนื้ ทีส่ ำ� หรับต้อนรับนักเรียน เยาวชน และประชาชน
มีพื้นที่จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนมีเส้นทางเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนด้านการมี
ส่วนร่วมของชุมชน พบว่า ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม
ท�ำ ร่วมบริหารจัดการ และร่วมรับผลประโยชน์ และด�ำเนินงานในรูปของคณะกรรมการ และ ธนากร
อนุรกั ษ์ และชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกลุ (2560, น. 2156-2172) วิจยั เรือ่ ง ภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมย่านถนนราชด�ำเนิน
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของเขตโบราณสถาน
ย่านถนนราชด�ำเนิน อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงสภาพปัญหาอุปสรรคต่อการอนุรกั ษ์พนื้ ที่
ทางภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรม พบว่า การตัง้ ถิน่ ฐานของมนุษย์ สภาพความเป็นอยูท่ มี่ กี ารเปลีย่ นแปลงตามยุคสมัย
การขยายตัวของพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของประชากร รูปแบบการคมนาคมขนส่งทีเ่ ปลีย่ นแปลงและการปรับตัวเข้า
สูส่ งั คม เมืองในยุคสมัยใหม่ ท�ำให้พนื้ ทีส่ ำ� คัญของเมืองในอดีตมีการปรับเปลีย่ นรูปแบบการใช้งานของพืน้ ที่
ส�ำคัญไปบ้าง แต่ก็ยังคงภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองไว้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ศึกษามีลักษณะพึ่งพาอาศัย
กันโดยแสดงออกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน มีการส่งเสริมและเห็นคุณค่าความส�ำคัญของแหล่งโบราณ
สถาน วัฒนธรรม ศิลปกรรม ศาสนา ประเพณีสถาปัตยกรรมและภูมิปัญญาทั้งจากหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมช่วยกันดูแลปกป้องรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้อยู่ต่อไป อีกทั้งผู้
วิจัยได้เสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมทั้งโบราณสถาน ศิลปกรรม วัฒนธรรม ประเพณี
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และข้อเสนอแนะที่ได้จากการ วิเคราะห์ปัญหาที่พบจากการเก็บข้อมูล เพื่อรักษาให้ภูมิทัศน์วัฒนธรรมอยู่
คู่เมืองนครศรีธรรมราชสืบไป
3. การประเมินรูปแบบภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชนวิถคี น น�ำ้ ป่า เขาปูเ่ พือ่ เสริมสร้าง
จิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ สรุปได้ดังนี้ 1) องค์ประกอบที่เป็นรูปธรรมประกอบด้วยอาคาร สวนสวนหย่อม และการ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท�ำกิจกรรมเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ ส่วนที่เป็นนามธรรม ได้แก่ องค์
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน สุขภาพชุมชน ความมั่นคงทางอาหาร เกษตรยั่งยืน และการบูรณาการการ
เรียนรู้ชุมชนเพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ สารสนเทศชุมชน วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) รูปแบบ
ภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรม เป็นลักษณะภูมทิ ศั น์นำ� วัฒนธรรม และจัดอยูใ่ นประเภทภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมทีไ่ ด้รบั การ
ออกแบบและสร้างสรรค์อย่างตั้งใจโดยมนุษย์ (Landscape Design Accreted Intentionally by Man)
และการจัดสวนหย่อมเพื่อเหตุผลทางสุนทรีย์ ต้นกัลประพฤกษ์เป็นสัญลักษณ์ของป่า น�้ำแสดงถึงความ
ส�ำคัญของน�ำ้ ทีใ่ ห้ความอุดมสมบูรณ์ ผนังอาคารใช้ลายผ้าขาวม้าเพือ่ บ่งบอกถึงวัฒนธรรมและวิถชี วี ติ ของ
ชาวบ้าน 3) แนวทางการจัดการ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถีคน น�้ำ ป่า เขาปู่ เพื่อเสริม
สร้างจิตส�ำนึกรักษ์นำ�้ ใช้สอ่ื กิจกรรม วิธกี ารอนุรกั ษ์ และพัฒนาในขอบเขตของพืน้ ทีต่ ามระดับคุณค่า ความ
ส�ำคัญ ขององค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตลอดจนสร้างการมี ส่วนร่วมในชุมชน 4) สามารเสริม
สร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำได้ตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถี คน น�้ำ ป่า
เขาปู่ เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ มีกระบวนการพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และภูมิ
ทัศน์วฒ
ั นธรรมชุมชนเขาปู่ ซึง่ เป็นชุมชนทีด่ ำ� รงอยูค่ กู่ บั การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมมา
ตั้งแต่ในอดีต ผ่านจารีต ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ และภูมิปัญญาชาวบ้าน สอดคล้องกับ ปรีชา
ปัญญา นฤพล ไมตรี จันทรา สุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์ (2558, น. 181-190) ได้ท�ำการการพัฒนารูปแบบ
ศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต ผลการศึกษาพบว่า 1)รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ใน
สถานศึกษาเพือ่ การศึกษาตลอดชีวติ ประกอบด้วย (1) วิสยั ทัศน์คอื สร้างความรู้ สร้างโอกาสทางการศึกษา
ตลอดชีวิต เป็นพลังปัญญาของชุมชนบ้านเขาใหญ่ ภายในปี 2560 (2) พันธกิจ คือ เป็นศูนย์กลางการเรียน
รูท้ ตี่ อบสนองต่อความต้องการของประชาชนในชุมชน (3) เป้าหมาย ได้แก่การสร้างศูนย์การเรียนในสถาน
ศึกษาเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต จ�ำนวน 1 ศูนย์ (4) วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการความรู้ การจัดการเรียนรู้
การถ่ายทอดแลกเปลีย่ นประสบการณ์ วิทยาการ ตลอดจนภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และการจัดกิจกรรมการเรียน
รูต้ า่ ง ๆ ของประชาชนในชุมชน (5) บทบาทหน้าที่ (6) กลุม่ เป้าหมาย (7) การประกันคุณภาพ (8) โครงสร้าง
การด�ำเนินงาน (9) กระบวนการท�ำงาน (10) แหล่งเรียนรู้ 2) ผลการประเมินผลรับรองรูปแบบศูนย์การ
เรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเหมาะสมในระดับมาก ( X = 4.30)
อ�ำภา บัวระภา (2560, น. 55-66) วิจัยเรื่อง ภูมิทัศน์พื้นถิ่นของชุมชนบ้านหัวนาไทย ต�ำบลหนองคูขาด
อ�ำเภอ บรบือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประเพณีการสรงกู่ที่ สืบทอดมากว่า 100 ปี เป็นส่วนส�ำคัญใน
การอนุรักษ์พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์คือ “กู่บ้านหัวนาไทย” ซึ่งเป็นพื้นที่รวมคติความเชื่อของพราหมณ์ ผี และพุทธ
ส่วนภูมิทัศน์พื้นถิ่นที่ส�ำคัญของบ้านหัวนาไทย คือ (1) รูปแบบการวางผังของหมู่บ้าน การกระจายตัวเป็น
วงกลม ล้อมรอบด้วยพื้นที่เกษตรกรรม และกู่บ้านหัวนาไทย (2) การจัดสรรพื้นที่รอบชุมชนและ ภายใน
บริเวณที่อยู่อาศัยโดยการใช้ไม้พื้นถิ่น ไม้ผล การปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์สลับกัน (3) รูปแบบ
“บ้านเรือนที่อยู่อาศัย” เป็นเรือนไม้ยกสูงมีความโดดเด่นของรายละเอียดและการตกแต่งอาคาร เช่น
ช่องลม ราวระเบียง และ (4) สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกับการด�ำรงชีวิต เช่น “โรงสีข้าว” สร้างจากไม้ไผ่ทั้ง
หลัง เกิดขึ้นจากการพัฒนาของสังคมเกษตรกรรม และการประยุกต์ใช้ใต้ถุน “ยุ้งข้าว” เพื่อเป็นพื้นที่พัก
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ผ่อน เลี้ยงสัตว์ ทั้งหมดคือรูปแบบอัตลักษณ์พื้นถิ่นของบ้านหัวนาไทย อรเอม ตั้งกิจงามวงศ์ (2010, น.
11-27) ได้วิจัยภูมิทัศน์วัฒนธรรมชายฝั่งทะเล : แนวทางการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นที่อ่าวบางตะบูน อ�ำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมทีพ่ ฒ
ั นาการจากอดีต จากผลการศึกษาจึงน�ำไปสูก่ ารเสนอแนะแนว
ทางประยุกต์ใช้องค์ความรูเ้ พือ่ ก�ำหนดแนวทางการอนุรกั ษ์ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ทีช่ ายฝัง่
ทะเลอ่าวบางตะบูนครอบคลุมประเด็นในด้านการรักษาระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อมรวมถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการจัดการโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน อนิสา สังข์เจริญ (2553, บทคัดย่อ)
วิจยั การพัฒนาจิตส�ำนึกในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมโดยใช้แหล่งเรียนรูใ้ นชุมชนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 1 พบว่า นักเรียนเกิดความรูค้ วามเข้าใจ ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของการเกิดปัญหาสิง่ แวดล้อม
ในโรงเรียนและชุมชนของตน นักเรียนเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมเป็นไปตามหลักการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมทัง้ 5
หลักการ คือการลดปริมาณขยะ (Reduce) การน�ำขยะกลับไปใช้ (Reuse) การแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อใช้
ใหม่ (Recycle) การปฏิเสธผลิตภัณฑ์ที่ยากต่อการก�ำจัด (Reject) และการยอมรับปฏิบัติตามมาตรการที่
ก�ำหนดไว้เพือ่ ลดปริมาณขยะ (Respond) ท�ำให้นกั เรียนเกิดจิตส�ำนึกในการรักหวงแหนและพร้อมให้ความ
ร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ อรวรรณ บุญส่ง (2551, น. 105) ได้วิจัยการพัฒนาจิตส�ำนึกใน
การอนุรกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อมโดยใช้กจิ กรรมสิง่ แวดล้อมศึกษาประกอบการประเมินตามสภาพจริง พบ
ว่านักเรียนมีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนัก
ถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม และด้านการเข่าร่วมและการมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นกว่าก่อนได้รับกิจกรรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. การพัฒนารูปแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถีคน น�้ำ ป่า เขาปู่ เพื่อเสริมสร้าง
จิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว วิสาสหกิจชุมชน แหล่งเรียนรู้ชุมชน
และโรงเรียนในพืน้ ทีต่ ำ� บลเขาปู่ นักเรียน เยาวชน ประชาชน และนักท่องเทีย่ ว ได้ใช้ประโยชน์โดยมาศึกษา
เรียนรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมชุมชน กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการชุมชน สุขภาพชุมชน ความมั่นคงทาง
อาหาร และเกษตรยั่งยืน
2. รูปแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถีคน น�้ำ ป่า เขาปู่ เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึก
รักษ์น�้ำ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน
เป็นการเสริมสร้างกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องราว วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับคนใน
ชุมชนและนอกชุมชน
3. รูปแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถีคน น�้ำ ป่า เขาปู่ เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึก
รักษ์น�้ำ เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศชุมชน เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชนและแหล่งเรียนรู้มี
ชีวิตในชุมชนต�ำบลเขาปู่
4. ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการวิจัย รวมทั้งนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบูรณาการท�ำให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาจากการวิจัย
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5. องค์การบริหารส่วนต�ำบลเขาปู่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ�ำเภอ
ศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง สามารถน�ำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนานักศึกษา และ
เยาวชน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์วัฒนธรรมกรณีศึกษาต�ำบลเขาปู่ เพื่อศึกษาอดีต
ปัจจุบัน และแนวทางในการพัฒนาภูมิทัศน์วัฒนธรรมต�ำบลเขาปู่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
2. ควรมีการวิจัยแนวทางการพัฒนากายภาพของชุมชนเขาปู่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะ ปัญหาและความต้องการของชุมชนเพื่อน�ำมาจัดท�ำแผนงานและแนวทาง
การพัฒนากายภาพของชุมชนให้เกิดความน่าอยูส่ อดคล้องกับวัฒนธรรมการอยูอ่ าศัยและส่งเสริมเอกลักษณ์
ให้แก่ชุมชนเขาปู่
3. ควรมีการวิจยั ภูมทิ ศั น์และแนวทางการจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชน อ�ำเภอศรีบรรพต จังหวัด
พัทลุง เพือ่ ศึกษาแนวทางการจัดศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชนของอ�ำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ในด้านบุคลากร
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ และการบริหารจัดการ
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