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งานวิจัยเรื่ องนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมเพื่อส่งเสริ ม
การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน และเพื่อพัฒนาแนวทางการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมใน
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ด้ วยการเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยใช้ การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) การสังเกต (Observation) รวมถึงการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มเป้าหมายจานวน 3 กลุ่มคือหน่วยงานรัฐบาล
ภาคธุรกิจ และชุมชน รวมทังสิ
้ ้น 19 คน ซึง่ สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
1) รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่านมีลกั ษณะเป็ นการสร้ างเครื อข่าย
ชุมชน เนื่ องจากกิ จกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ นักท่องเที่ ยวเข้ าไปมีส่วนร่ วมเกิ ดขึน้ จากกระบวนคิด
ร่ วมกันของคนในชุมชน โดยการบูรณาการการท่องเที่ยวให้ เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ประเพณี และ
วัฒนธรรม ตลอดจนอาศัย ความร่ วมมื อจากหลายหน่ วยงานเพื่อรณรงค์ ให้ การท่ องเที่ ยวเชิ ง
สร้ างสรรค์ในจังหวัดน่านเป็ นรูปธรรม
2) การมีสว่ นร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่านพบใน 2 ระดับ
คือ การมีส่วนร่ วมในการวางแผนและกาหนดนโยบาย และการมีส่วนร่ ว มในฐานะเป็ นผู้ส่งและ
ผู้ผลิต โดยส่วนใหญ่มีส่วนร่ วมในฐานะเป็ นผู้วางแผนและกาหนดนโยบาย ซึ่งการมีส่วนร่ วมใน
ระดับนี ้ถือว่าเป็ นระดับสูงสุดของการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วม เป็ นการทางานร่ วมกันของหน่ว ยงาน
ภาครั ฐ ภาคธุรกิ จ และชุมชน โดยหน่วยงานภาครั ฐมีหน้ าที่ วางแผนและกาหนดนโยบายเพื่อ

(4)
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ซึง่ การวางแผนหรื อกาหนดนโยบายด้ านการท่องเที่ยวในละครัง้
จะเกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นจากภาคธุรกิจและกลุ่มชุมชน ในทางกลับกันมีเพียงส่วน
น้ อยที่มีส่วนร่ วมในฐานะผู้ส่งและผู้ผลิต การมีส่วนร่ วมในระดับนี ้คนในชุมชนจะไม่ได้ แสดงความ
คิดเห็นในการวางแผนด้ านการท่องเที่ยวโดยตรง แต่มีหน้ าที่นานโยบายดังกล่าวมาปฏิบตั ิ รวมถึง
ยังทาหน้ าที่เป็ นผู้สง่ สารในการส่งต่อนโยบายให้ กลุม่ ธุรกิจและชุมชนต่อไป ในขณะเดียวกันยังเป็ น
ผู้สง่ สารกลับไปยังหน่วยงานภาครัฐอีกด้ วย
3) รูปแบบการสื่อสารแบบมีสว่ นร่วมในการจัดการท่องเที่ยวในจังหวัดน่านจาแนกตามทิศ
ทางการสื่อสารเป็ นแบบสองทาง(Two-Way Communication) และจาแนกตามการไหลของ
ข่าวสารเป็ นแบบแนวนอน (Horizontal Communication) ซึง่ รู ปแบบการสื่อสารทัง้ 2 แบบใน
ข้ างต้ นเป็ นการส่งเสริ มให้ เกิดการมีส่วนร่ วมของหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดน่าน ทัง้ นีใ้ ช้
วิธีการรวบรวมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องจากทุกภาคส่ว นเข้ าร่ วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนาเสนอ
ข้ อมูลผ่านทางการอบรมและการประชุม ทุกหน่วยงานจะสามารถโต้ ตอบแลกเปลี่ ยนความคิดเห็น
กันได้ อย่างอิสระ เพื่อขับเคลื่อนแผนนโยบายด้ านการท่องเที่ยวให้ บรรลุจดุ ประสงค์ที่กาหนดไว้ ได้
อย่างรวดเร็ว
4) การพัฒนาการท่องเที่ ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่ าน คือการให้ นกั ท่องเที่ยวได้ สมั ผัส
การดารงชีวิตอย่างเรี ยบง่ายอันเป็ นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดน่าน ซึ่งเป็ นการสร้ างรายได้ ให้ กับ
คนในชุม ชนได้ เ ป็ น อย่ า งดี ทัง้ นี จ้ านวนนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ พิ่ ม ขึ น้ อย่ า งรวดเร็ ว ส่ง ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้ อมในด้ านการกาจัดขยะ ทาให้ ต้องเร่ งดาเนินการแก้ ไขการกาจัดขยะให้ มีประสิทธิภาพ
สูง สุด มิ เ ช่ น นัน้ ปั ญ หาดัง กล่ า วจะส่ ง ผลกระทบต่ อ ชี วิ ต ประจ าวัน ของคนในชุ ม ชนโดยตรง
เนื่องจากวิถีชีวิตและสภาพแวดล้ อมที่เป็ นธรรมชาติมีสว่ นสาคัญที่ทาให้ นกั ท่องเที่ยวกลับมาเที่ยว
จังหวัดน่าน
5) การสร้ างโมเดลการสื่ อ สารแบบมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ การขับ เคลื่ อ นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน เพื่อให้ จงั หวัดอื่นไปประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมกับบริบททางสังคมเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมของจังหวัดตนเอง
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The objectives of this research were to: study the participatory communication
process for the development of creative tourism in Nan province; and develop the
guideline on participatory communications for creative tourism management.
The research utilized the qualitative research method collecting data through
documentary research, observation, and in-depth interview. Three groups of key
informants were selected for the in-depth interview. This included the government
offices, business organizations, and community members. A total of 19 key informants
were interviewed. The research findings were demonstrated as follows:
1) The creative tourism in Nan province has its own unique characteristic
features as using the community network model. There were a number of activities that
created the opportunities for tourists to interact with the people in the community. The
activities that tourists participated in were integrated in the way of life, traditions, and
cultural aspects of the people in the community. The visible success of the program was
made possible by the collaboration from the various organizations to support the
creative tourism in Nan province.
2) There were two levels of management of the creative tourism in Nan province.
The first level was planning and policy level. The second level was the implementation
by the sender or creator of content. It was found that the people in the planning and

(6)
policy level were involved and contributed inputs. This was considered involvement at
the higher level of authority in the process of participatory communications. It was found
that the planning and policy developed by the government offices would be shaped by
the inputs from the business organizations and communities. However, it was the
reverse for the implementation level. The people at this level were less involved in
providing input and only follow the policy and implement the plans. The people at this
level were the senders of the content shaped by the business organizations and the
community while at the same time providing feedback to the government offices.
3) Participatory communications for the development of creative tourism in Nan
province were categorized as based on the communications direction as either two-way
communication or horizontal communications. These two types of communications were
supportive to the development of participation from all related agencies in Nan province.
The implementation required the invitation of the stakeholders to present and exchange
their views. The resulting recommendations would be developed as guidelines that will
be disseminated through training and seminars. All the participants were welcome to
freely express their views in order to push forward the tourism policy to achieve the
desired goals.
4) The creative tourism in Nan province enticed tourists to live the simple way of
life, which was characteristic to the way of life of people in Nan province. This was a
very good means for providing income for the people in the community. However, the
rapid growth in the number of tourists has led to negative effects on the environment
particularly waste disposal. Therefore, it was imperative to solve this problem before it
created a negative effect on the way of life of the people in the community and natural
environment, which were the major factors that attract tourists to return to Nan province.
5) The model of participatory communications in driving the development of
creative tourism in Nan province can be adopted to the social and economic context of
other provinces.
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คุณเพียว ร่ อน และดาด้ าที่สร้ างพลังให้ กบั ผู้วิจยั ทาให้ มีกาลังใจการทางานอยู่เสมอ นอกจากนี ้
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ทิพย์สดุ า ปานเกษม
กันยายน 2559

สารบัญ
หน้ า
บทคัดย่ อ
ABSTRACT
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็ นมาของการวิจยั
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1.3 คาถามนาการวิจยั
1.4 ขอบเขตการวิจยั
1.5 กรอบแนวคิดการวิจยั
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมีสว่ นร่วม
2.3 ทฤษฎีระบบ (System Theory)
บทที่ 3 วิธีการวิจัย
3.1 ระเบียบวิธีดาเนินการวิจยั
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
3.3 การตรวจสอบความถูกต้ องของการวิจยั
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอ

(3)
(5)
(7)
(8)
(10)
(11)
1
1
10
11
11
12
12
13
14
14
38
60
64
65
65
72
73

(9)
บทที่ 4 ผลการวิจัย
4.1 ข้ อมูลพื ้นฐานของจังหวัดน่าน
4.2 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน
4.3 ระดับการมีสว่ นร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน
4.4 รูปแบบการสื่อสารแบบมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
ในจังหวัดน่าน
4.5 จุดแข็ง และจุดอ่อนของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน
บทที่ 5 สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจยั
5.2 อภิปรายผล
5.3 โมเดลการสื่อสารแบบมีสว่ นร่วมเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
ในจังหวัดน่าน
5.4 ข้ อเสนอแนะ

74
75
82
99
109

บรรณานุกรม
ประวัตผิ ้ ูเขียน

164
172

129
146
146
151
160
162

สารบัญตาราง
ตารางที่
5.1 สรุปกระบวนสื่อสารแบบมีสว่ นร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
ในจังหวัดน่าน

หน้ า
150

สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้ า
1.1 จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2557
1.2 จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดน่านระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556
1.3 จานวนรายได้ ที่ได้ จากการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2552-2556
1.4 กรอบแนวคิดการวิจยั
2.1 จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดน่านระหว่างปี พ.ศ. 2553-2556
2.2 จานวนรายได้ ที่ได้ จากการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ระหว่างปี
พ.ศ. 2552-2556
2.3 องค์ประกอบของวิธีระบบ
5.1 โมเดลการสื่อสารแบบมีสว่ นร่วมเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
ในจังหวัดน่าน

2
8
8
12
25
25
62
162

บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาของการวิจัย
ประเทศไทยถือว่าเป็ นประเทศที่มีความโดดเด่นทางด้ านศิลปวัฒนธรรม และมีทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย ทาให้ นกั ท่องเที่ยวจากหลายเชื ้อชาติรวมถึงคนไทยเองต้ องการ
เดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ตา่ งๆ ในประเทศไทย จนทาให้ การท่องเที่ยวกลายเป็ นปั จจัยสาคัญ
ที่ก่อให้ เกิดการกระจายรายได้ เพื่อนาไปสู่การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ จากที่กล่าวมาส่งผลให้
รัฐบาลหันมาส่งเสริ มเรื่ องการท่ องเที่ ยวมากยิ่งขึน้ ซึ่งเป้าหมายหลักของนโยบายส่งเสริ มการ
ท่องเที่ ยวคือ การเพิ่มรายได้ ให้ กับประเทศ รวมถึงการกระจายรายได้ สู่ท้องถิ่ น อีกทัง้ พัฒนา
คุณภาพของคนไทย ตลอดจนสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ.
2558 มีเป้าหมายคือสร้ างรายได้ จากการท่องเที่ยวให้ เพิ่มเป็ น 2.2 ล้ านล้ านบาท (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, ม.ป.ป.)
ในช่วงทศวรรษที่ผา่ นมามีนกั ท่องเที่ยวเดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเฉลี่ยปี ละ 9
ล้ านคน โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเป็ นอันดับ 7 ของเอเชีย และในปี พ.ศ. 2553
พบว่า ประเทศไทยมีนกั ท่องเที่ยว จานวน 15.8 ล้ านคน มีรายได้ 585.9 พันล้ านบาท ตังแต่
้ ปีพ.ศ.
2548 - พ.ศ. 2553 พบว่า ประเทศไทยมีรายได้ จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
นักท่ องเที่ ย วครึ่ ง หนึ่ง ที่ เดิน ทางมาท่ องเที่ ยวในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2553 เป็ น นักท่ องเที่ ย ว
ชาวต่างชาติ โดยนักท่องเที่ยวจากลุม่ เอเชียตะวันออก ได้ แก่ มาเลเซีย ญี่ปนุ่ จีน เกาหลี เป็ นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยมากที่สดุ สาหรับนักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรป คิดเป็ น
ร้ อยละ 27 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทงหมด
ั้
ในทางกลับกันพบว่า นักท่องเที่ยวจากประเทศยุโรป
เป็ นกลุ่ ม ที่ มี ก ารใช้ จ่ า ยมากที่ สุ ด โดยคิ ด เป็ นร้ อยละ 40 จากนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั ง้ หมด
(คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2554)
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ภาพที่ 1.1 จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2557
แหล่ งที่มา: กรมการท่องเที่ยว, 2557.
จากภาพจะเห็นว่า จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี พ.ศ.
2553 โดยมีนกั ท่องเที่ยวทังสิ
้ ้น 15,936.40 คน มีรายได้ จากการท่องเที่ยว 592,794.09 ล้ านบาท
ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 มีนกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติจานวน 19,230,47 คน ซึ่งทารายได้ ให้ การ
ท่องเที่ยวจานวน 776,217.20 ล้ านบาทปี พ.ศ. 2555 มีนกั ท่องเที่ยวจานวน 22,353,90 คน และ
ในปี พ.ศ. 2556 พบว่านักท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้นสูงที่สดุ ซึง่ มีจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมา
เที่ยวประเทศไทยถึง 26,546,725 คน ในทางกลับกัน ปี พ.ศ. 2557 จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติได้
ลดจานวนลง หดตัวร้ อยละ 66.6 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่ผ่านมา แต่ยงั ถือว่าเป็ นจานวนที่สงู
คื อ 24,779,768 คน ขณะที่ ร ายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วมี มูล ค่า เท่ า กับ 1,147,653.49 ล้ า นบาท
(กรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, 2557) นอกจากนี ้ ในช่วง 9 เดือนที่ผา่ น (มกราคม
-กันยายน 2558) มีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวจานวน 22,135,871 คน ขยายตัว
ร้ อยละ 27.78 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่ผ่านมา โดยมีรายได้ จาการท่องเที่ยวมีมลู ค่าเท่ากับ
1,049,671.80 ล้ านบาท (กรมการท่องเที่ยว, 2558)
เมื่อพิจารณาถึงจานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยพบว่ามีแนวโน้ มเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยเพิ่มขึ ้นด้ วย เนื่องจากรัฐบาลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ หนั มาส่งเสริ มการ
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ท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างจริ งจังในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา เพื่อต้ องการกระจายรายได้ ส่พู ื ้นที่
ต่างๆ ทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2553 พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
เพิ่ ม ขึ น้ โดยมี จ านวน 122,522,114 คน ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ ห มุน เวี ย นในประเทศประมาณ
402,571.39 ล้ า นบาท ต่ อ มาในปี พ .ศ. 2554 มี นัก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทางในประเทศเพิ่ ม ขึ น้ เป็ น
133,177,728 คน มีรายได้ เฉลี่ย 483,224.53 ล้ านบาท ปี พ.ศ. 2555 มีนกั ท่องเที่ยวชาวไทย
เดินทางในประเทศจานวน 150,509,362 คน มีรายได้ เฉลี่ย 588,865.44 ล้ านบาท พ.ศ. 2556 มี
จานวนนักท่องเที่ยวเดินทางในประเทศไทยจานวน 161,724,688 คน มีรายได้ เฉลี่ย 660,714.67
ล้ านบาท และในปี ล่า สุดพ.ศ. 2557 มี นักท่องเที่ ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ ยวภายในประเทศ
จานวน 170,248,107 คน มีรายได้ เฉลี่ย 703,663.62 ล้ านบาท (กรมการท่องเที่ยว, 2558) จะเห็น
ได้ ว่าจานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยหันมาท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ ้น เนื่องจากจานวนการ
เดินทางของนักท่องเที่ ยวมีสดั ส่วนที่เพิ่มขึ ้นทุกปี นอกจากนี ้ยังส่งผลให้ รายได้ จากการท่องเที่ยว
เพิ่มสูงขึ ้นอีกด้ วย
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (2554) ได้ กาหนดแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติปีพ.ศ. 2555 – 2559 เพื่อให้ รับกับการเปลี่ยนแปลง และต้ องการแก้ ไขปั ญหาขันพื
้ ้นฐาน
ทางการท่องเที่ยว เพื่อเป็ นแนวทางพัฒนาให้ นักท่องเที่ยวหันมาเที่ยวไทยกันมากขึ ้น ช่วยสร้ าง
สานึก รั ก บ้ า นเกิ ดให้ แก่ คนไทย ตลอดจนพัฒนาการท่ องเที่ ยวในระยะยาวสู่ความยั่ง ยืน ช่วย
กระจายรายได้ อย่างเท่าเทียม เพื่อนามาซึ่งรายได้ และความมัง่ คงของประเทศ ซึ่งประกอบด้ วย
ประเด็นที่ให้ ความสาคัญ 5ประเด็น ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้จะสอดคล้ องกับประเด็นที่ 5 คือ การส่งเสริ ม
กระบวนการมีสว่ นร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองในการบริ หารจัดการทรัพยากร
การท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้ นการสร้ างและพัฒนากลไกในการบริ หารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อให้ การ
ดาเนินงานด้ านการท่องเที่ยวมีเอกภาพ และเปิ ดโอกาสให้ ทกุ ภาคส่วนเข้ ามามีสว่ นร่วมการบริ หาร
จัดการในทุกระดับ
นอกจากนี ย้ ัง สอดคล้ อ งกับ ยุท ธศาสตร์ ที่ 5 ในการพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วไทย คื อ การ
ส่งเสริมกระบวนการมีสว่ นร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรปกครอง เนื่องจากประเทศ
ไทยยัง ขาดการเชื่ อมโยงระหว่ า งท้ องถิ่ น จัง หวัด และประเทศ รวมถึง ขาดการมี ส่วนร่ วมของ
ประชาชน และหน่วยงานในระดับต่างๆ การบริ หารจัดการด้ านการท่องเที่ ยวจึงเป็ นเส้ นทางสูก่ าร
ทางานร่ วมกัน ในส่วนของการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชน และองค์กรปกครองท้ องส่วน
ท้ องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวนัน้ ต้ องมีการอานวยความสะดวก สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้
ความรู้ ในการบริ ห ารจัดการการท่ อ งเที่ ยวแก่ องค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่ น อี กทัง้ ยัง ต้ อ งมี การ
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กระจายอานาจ เพื่อให้ ชมุ ชนได้ รับผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรม รวมถึงส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนท้ องถิ่นในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยจัดตังคณะกรรมการในระดั
้
บท้ องถิ่นขึ ้นเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริ มการท่องเที่ยวให้ มีการบริ หารเป็ นรู ปธรรม โดยมีภาครัฐ เอกชน ชุมชน และ
ประชาสังคมในท้ องถิ่นให้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรม แหล่งท่องเที่ยวและ
สิง่ แวดล้ อมในพื ้นที่ชมุ ชนท้ องถิ่นของตนเอง (คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2554)
อย่างไรก็ตามแนวโน้ มด้ านการท่องเที่ยว กาลังเกิดกระแสการท่องเที่ ยวเชิงสร้ างสรรค์
(Creative Tourism) กล่าวคือเป็ นการท่องเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยวเน้ นการเรี ยนรู้ วิถีชีวิต วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวนันๆ
้ โดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรื อยูเนสโก (UNESCO) ได้ ให้ นิยามของการท่องเที่ ยวสร้ างสรรค์ว่า
“เป็ นการท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์สอดคล้ องกับแนวทางการพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ เกิด
ความยัง่ ยืนในการดาเนินชีวิตของชุมชน โดยจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างกลมกลืนและสัมพันธ์
กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีต่าง ๆ ในชุมชนในด้ านของการเรี ยนรู้ และการทดลอง
เพื่อให้ ได้ มาซึ่งประสบการณ์ รวมถึงชุมชนจะได้ รับผลประโยชน์ทางด้ านทุนนิยมและความยัง่ ยืน
ของการพัฒนาชุมชน” (องค์การบริ หารการพัฒนาพื ้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน , 2556)
นอกจากนี ้การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ถือเป็ นการท่องเที่ยวรู ปแบบหนึ่งที่มีบทบาทในการสร้ าง
รายได้ ทางเศรษฐกิจให้ กบั ประเทศทัว่ โลก โดยประเทศไทยได้ นามากาหนดเป็ นนโยบายของรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยกล่าวถึงเศรษฐกิจเชิงสร้ างสรรค์วา่ มีจดุ ประสงค์เพื่อสร้ างมูลค่า จาก
สิ่งที่ชุมชนมีอยู่ รวมถึงสร้ างคุณค่าแก่มรดกทางวัฒนธรรม นอกจากนี ้ยังทาให้ นกั ท่องเที่ยวได้ มี
ส่วนร่ วมกับชุมชนเพื่อสร้ างประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านรูปแบบการบริ หารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
(พิมพ์พิสทุ ธิ์ อ้ วนล ้า, ม.ป.ป.)
ซึ่งกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูล (2558) กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีไทยจะมุ่ง
สร้ างความยั่ง ยื น ควบคู่กับการสร้ างมูลค่าเพิ่มจากการท่ องเที่ ยว เป็ น การส่ง เสริ มที่ ไม่ได้ เน้ น
ปริมาณ แต่จะเน้ นการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพ กระตุ้นให้ เกิดค่าใช้ จ่ายต่อหัว จากการที่นกั ท่องเที่ยว
ใช้ เวลาท่ อ งเที่ ย วหรื อ อยู่ น านมากขึ น้ และน าไปสู่ ก ารกระจายได้ ที่ ทั่ว ถึ ง คื อ ไม่ ใ ช่ เ ฉพาะ
ผู้ประกอบการโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ร้ านค้ า ร้ านอาหารเท่านันที
้ ่จะได้ ส่วนอื่นๆ เช่นคนในพื ้นที่
ต้ องได้ รับผลตอบแทนที่ดีด้วย เพราะการท่องเที่ยววิถีไทย จะไปเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน
ให้ ชมุ ชนมาดูแลการท่องเที่ยวตามหมูบ่ ้ าน ตาบลต่างๆ ที่มีการพัฒนา นักท่องเที่ยวเข้ าไปเยี่ยมชม
ศิลปวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน ความเป็ นอยู่ และซื ้อสินค้ าต่างๆ”
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จากที่กล่าวมาสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ที่ 3 ในด้ านการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยตาม
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 ซึง่ ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้ างสรรค์ กิจกรรม นวัตกรรม และมูลค่าเพิ่มด้ านการท่องเที่ยว โดยจะสร้ างสรรค์กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวรู ปแบบใหม่ๆ ให้ สอดคล้ องกับความสนใจของนักท่องเที่ยวและตรงตามความต้ องการ
ของกลุม่ เป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็ นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยว
เชิงศาสนา การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา และการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร เป็ นต้ น ซึ่งสอดคล้ องกับการที่รัฐบาลให้ ความสาคัญการท่องเที่ ยวโดยมีมติให้ การ
ท่องเที่ยวเป็ นวาระแห่งชาติและให้ ความสาคัญกับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ด้านการ
ท่องเที่ยว ตามที่ได้ กาหนดไว้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ.25552559 (คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2554)
การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพื่อมุ่งไปสูร่ ู ปแบบของการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงสร้ างสรรค์นนั ้ ทาให้ เกิดองค์การบริ หารการพัฒนาพื ้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
(องค์การมหาชน) หรื อมีชื่อย่อว่า อพท. ซึง่ มีหน้ าที่ในการดาเนินงานด้ านการพัฒนาการท่องเที่ยว
เพื่ อ หารู ป แบบของการจัด การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ างสรรค์ รวมถึ ง สร้ างเครื อ ข่ า ยการท่ อ งเที่ ย ว
สร้ างสรรค์ อีกทังมี
้ หน้ าที่ประเมินผลลัพธ์ หรื อผลประโยชน์ที่ผ้ มู ีส่วนร่ วมในทุกภาคส่วนจะได้ รับ
ทัง้ สิ่งที่ สามารถจับต้ องได้ และจับต้ องไม่ได้ ตลอดจนศึกษาข้ อดีและข้ อเสียในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ที่มีผลต่อชุมชน อย่างไรก็ตามในอดีตประเทศไทยได้ นาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศหรื อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาเป็ นแนวทางเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน และใช้
การท่ องเที่ ย วเป็ น เครื่ องมื อในการอนุรักษ์ สิ่ง แวดล้ อม ซึ่ง สิ่งเหล่านี ล้ ้ วนเป็ น รากฐานสาคัญที่
ก่อให้ เกิดการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ (องค์การบริ หารการพัฒนาพื ้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน, 2556) โดยนาฬิกอติภคั แสงสนิท (2556) ซึง่ เป็ นผู้อานวยการของอพท.
ได้ ให้ ความหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ไว้ ว่า “เป็ นการท่องเที่ยวที่สร้ างมูลค่าเพิ่ม
และสัมพันธ์กบั ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชมุ ชนและเอกลักษณ์สถานที่ โดยนักท่องเที่ยวได้
เรี ยนรู้ เพื่อสร้ างประสบการณ์ตรงร่ วมกับเจ้ าของวัฒนธรรม และมีโอกาสได้ ใช้ ชีวิตร่ วมกั บเจ้ าของ
สถานที่ การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ไม่ใช่ การผลิตความคิดสร้ างสรรค์ออกมาอย่างเดียว จะต้ องมี
กระบวนการมีสว่ นร่ วมของชุมชนด้ วย กล่าวคือชุมชนจะต้ องมีสว่ นร่ วมกับกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ
และได้ รับผลประโยชน์ ที่เกิดขึน้ ด้ วย ซึ่งผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับกิ จกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
โดยตรง ก็คือ ชุมชนผู้เป็ นเจ้ าของแหล่งท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว ซึ่งจะต้ องยอมรับเทรนด์การ
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ท่องเที่ ย วใหม่นี ด้ ้ ว ยการนาตัว เองเข้ าไปมีประสบการณ์ จริ ง ในแหล่งท่องเที่ ยว ด้ วยการลงมื อ
ทดลอง ปฏิบตั ิ เรี ยนรู้ร่วมกับคนในชุมชนด้ วยตนเอง”
อย่างไรก็ตามองค์การบริหารการพัฒนาพื ้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (องค์การ
มหาชน) ได้ กาหนดให้ น่านเป็ นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ภายใต้ ชื่อว่าพื ้นที่พิเศษเมือง
เก่าน่าน ซึ่งเป็ นพื ้นที่พิเศษลาดับที่ 6 ของอพท.ที่มีความโดดเด่นทางด้ านคุณค่าทางมรดก
วัฒนธรรมของอารยธรรมล้ านนาตะวันออก โดยมีจุดมุ่งหมายคือ พัฒนาให้ น่านเป็ นเมืองเก่าที่มี
ชีวิต (นาฬิกอติภคั แสงสนิท, 2557) สอดคล้ องกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ที่ได้ จดั ทา
หนังสือเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ซึ่งพบว่าชุมชนบ้ านหาดผาขน จังหวัดน่าน เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ที่ ททท.แนะนาให้ เดินทางไปท่องเที่ยว นอกจากนี ้เหตุผลอีกประการ
หนึ่งที่พบว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่านค่อนข้ างประสบความสาเร็ จ เนื่องจากเมื่อ
วันที่ 19-20 กันยายน 2558 มีการจัดกิจกรรม “งานวันเก่าน่าน” โดยจัดขึ ้นเป็ นครัง้ ที่ 3 ภายในงาน
จะอาศัยความร่ วมมือของหน่วยงานหลายภาคส่วน และเป็ นงานที่ตอบสนองวัตถุประสงค์และ
เจตนารมณ์ในการประกาศพื ้นที่อนุรักษ์ และพัฒนาเมืองเก่าน่านเป็ นอย่างยิ่ง และชุมชนที่เข้ าร่วม
กิจกรรมมีพฒ
ั นาการด้ านการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์อย่างชัดเจน (องค์การบริหารการพัฒนาพื ้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน, 2558)
น่านเป็ นจังหวัดที่ตงอยู
ั ้ ่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ภูมิประเทศมีลกั ษณะเป็ นภูเขา
ล้ อมรอบ
จึงทาให้ มีศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ มีแหล่งเที่ยวหลากหลาย อีกทังยั
้ งคง
ทรัพยากรธรรมชาติไว้ ได้ อย่างสมบูรณ์ รวมถึงความสัมพันธ์แบบเดิมของคนในท้ องถิ่นยังมีความ
แข็งแรงและเป็ นตัวของตัวเอง จึงไม่แปลกที่นกั ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตดั สินใจเดินทางมาท่องเที่ยวที่
จังหวัดน่าน เว็บไซต์ชื่อดังอย่าง www.painaidii.com ซึ่งเป็ นเว็บไซต์ที่ถกู ยอมรับในการแนะนา
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้ นาเสนอเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นที่มีชื่อเสียงของจังหวัดน่านไว้ 10
สถานที่ ในส่วนของอุทยานแห่งชาติที่นกั ท่องเที่ยวนิยมขึ ้นไปกางเต้ นท์ นอนดูดาว ชมทะเลหมอก
และดูพระอาทิตย์ ขึ ้น ได้ แก่ อุ ทยานแห่งชาติศรี น่าน เป็ นที่ตงของดอยเสมอดาวและผาหั
ั้
วสิ งห์
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อุทยานแห่งชาติขนุ น่าน และอุทยานแห่งชาติแม่จริ ม เป็ นที่ตงของแก่
ั้
ง
น ้าว้ าซึง่ นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาล่องแก่ง ในส่วนของวัดที่มีชื่อเสียงซึง่ แฝงด้ วยศิลปวัฒนธรรม
และประวัติความเป็ นมาของจังหวัดน่าน ได้ แก่ วัดภูมินทร์ และวัดพระธาตุแช่แห้ ง อีกทังน่
้ านยังมี
แหล่งท่องเที่ยวที่ได้ รับความนิยม ไม่ว่าจะเป็ นน่าบ่อเกลือสินเธาว์ เสาดินนาน้ อย พิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติน่าน และหอศิลป์ ริ มน่าน อย่างไรก็ตามน่านก็ยงั มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
นอกเหนือจากที่กล่าวมาแต่ยงั ไม่ได้ มีชื่อเสียงเท่าไหร่นกั อาทิเช่น วัดพระธาตุช้างค ้าวรวิหารพระ
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อารามหลวงตังอยู
้ ่ใน อ.เมืองน่าน วัดมิ่งเมืองเสาหลักเมืองน่าน วัดช้ างค ้า วัดปรางค์ วัดหนองบัว
พระตาหนักภูฟ้า สถานีพฒ
ั นาการเกษตรที่สงู ตามพระราชดาริ ภพยัคฒ์ หรื อไปชมนาบันไดที่นา
ขันบั
้ นไดในโครงการปิ ดทองหลังพระ (กระปุกดอทคอม, ม.ป.ป.)
นอกเหนือจากที่กล่าวมา เว็บไซต์ต้นเขียนดอทคอมยังได้ อธิบายถึงประเพณีของจังหวัด
น่านที่นกั ท่องเที่ยวให้ ความสนใจ อีกทังคนในจั
้
งหวัดเองก็ให้ ความสาคัญกับประเพณีเหล่านี ้ ไม่
ว่าจะเป็ นงานแข่งเรื อประเพณีฉลองงาช้ างดา จังหวัดน่าน ประเพณีแข่งเรื อนี ้สืบทอดกันมาตังแต่
้
พ.ศ. 2479 โดยเรื อที่เข้ าแข่งในใช้ ไม้ ซุงใหญ่ๆ เอามาขุดเป็ นเรื อ เอกลักษณ์โดดเด่นของเรื อเมือง
น่านคือที่หวั เรื อเป็ นรู ปพญานาคงอนสูง เพราะชาวน่านเชื่อว่าพญานาคเป็ นเจ้ าแห้ งน ้าและเป็ น
บรรพบุรุษของตน อีกทังยั
้ งมีประเพณีงานตานก๋วยสลาก หรื องานแห่ควั ตาน เป็ นเอกลักษณ์ของ
ท้ องถิ่น โดยพระภิกษุ รับนิมนต์เพื่อมารับการถวายทานโดยการจับสลาก ซึ่งงานตานก๋วยสลาก
ของวัดช้ างค่าเป็ นประเพณีที่คกู่ บั ประเพณีแข่งเรื อมาถึงทุกวันนี ้ อย่างไรก็ตามประเพณีที่สาคัญใน
จังหวัดน่านก็คือ ประเพณีไหว้ พระธาตุ เนื่องจากชาวเมืองน่านมีความเชื่อว่า เมื่อน่านเป็ นเมื่อหนึง่
ในดินแดนล้ านนาที่พระพุทธศาสนาเผยแพร่าถึงเป็ นเวลาช้ านาน ซึง่ ในรอบหนึง่ ปี จะมีงานบูชาพระ
ธาตุที่สาคัญ ได้ แก่ งานนมัสการพระพุทธเบ็งสกัด งานประเพณีหกเป็ งไหว้ สามมหาธาตุแช่แห้ ง
งานประเพณีนมัสการพระธาตุเขาน้ อย งานประเพณีนมัสการสรงน ้าพระเจ้ าทองทองทิพย์ (ต้ น
เขียนดอทคอม, ม.ป.ป.)
นอกจากนี ้น่านยังมีโฮมสเตย์ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นหลายๆ อาเภอเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
จังหวัดน่าน เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เรี ยนรู้และสัมผัสวิถีของคนในชุมชน โดยการให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ า
ไปมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของคนในชุมชน อีกทังได้
้ สมั ผัสถึงทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ซึง่
โฮมสเตย์ ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มจากนัก ท่ อ งเที่ ย วได้ แ ก่ เฮื อ นไม้ ห อมโฮมสเตย์ ตูบ นาโฮมสเตย์
โฮมสเตย์ตานงค์ บ้ านพักผาเก๊ าะน ้ากูน ม่อนสายลมโฮมสเตย์ บ้ านหาดผาขนโฮมสเตย์ บ้ านเมือง
คานรอรักฮิมน่าน (เนวิเกเตอร์ สาว, 2558)
อีกทังสิ
้ ่งที่น่าสนใจทาให้ ผ้ วู ิจยั ต้ องการศึกษาการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมและการท่องเที่ยว
เชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน คือน่านมีรายได้ จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้นตังแต่
้ ปี 2552-2556 และ
ภายในปี พ.ศ. 2558 ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา พบว่ าน่านมีรายได้ จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้นสูงที่สดุ (กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูล, 2558) ซึง่ สอดคล้ องกับความหมายของการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ที่อธิบายไว้ วา่ การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ไม่เพียงแต่ให้ นกั ท่องเที่ยวมีสว่ น
ร่ วมกับกิจกรรมในชุมชนเท่านัน้ แต่ต้องก่อให้ เกิดรายได้ เพื่อเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจด้ วย
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ภาพที่ 1.2 จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดน่านระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556
แหล่ งที่มา: กรมการท่องเที่ยว.
จากภาพจะอธิบายได้ ว่า ในปี 2554 นักท่องเที่ยวได้ เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน
โดยแบ่งเป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทยมากที่สดุ จานวน 235,200 คน ชาวต่างชาติ จานวน 5,047 คน
ต่อมาในปี 2555 มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่านเพิ่มขึ ้นมากกว่าปี ก่อนถึงร้ อยละ
77.0 โดยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยมากที่สุด จานวน 391,575 คน และนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ
จานวน 14,708 คน และในปี 2556 พบว่า มีอตั ราการขยายตัวของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้นกว่าปี ก่อน
โดยมีนกั ท่องเที่ยวชาวไทย 481,530 คน ชาวต่างชาติ 13,765 คน

ภาพที่ 1.3 จานวนรายได้ ที่ได้ จากการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556
แหล่ งที่มา: กรมการท่องเที่ยว.

9
จากภาพพบว่า ในปี 2554 น่านมีรายได้ จากการท่องเที่ยวประมาณ 642.05 ล้ านบาท แต่
ในปี 2555 มี อัต รารายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม ขึ น้ จากเดิ ม อี ก เป็ น เท่ า ตัว คิ ด เป็ น มูล ค่ า ได้
1,377.39 ล้ านบาท และในปี 2556 รายได้ จากการท่องเที่ยวของปี นี ้สูงกว่าปี ที่แล้ วคิดเป็ นมูลค่า
ประมาณ 1,566.07 ล้ านบาท
จะเห็นได้ ว่า น่านมีจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้ เพิ่มมากขึ ้นอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี พ.ศ.
2554 ซึ่งยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ ที่มีศกั ยภาพของจังหวัด
น่านในด้ านเศรษฐกิจ คือ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามรูปแบบของการ
ท่องเที่ยวทัง้ 2 ประเภทสอดคล้ องกับการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ที่ตอ่ ยอดมาจากการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม มุง่ เน้ นการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นเพื่อนาไปสูก่ ารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
อย่างไรก็ตาม มีงานวิจยั หลายชิ ้นที่ศกึ ษาเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วม ธิติรัฐ ธรรม
จง (2553) ศึกษาเรื่ อง “การสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีตลาด
เก่า 119 ปี เจ็ดเสมียณ จังหวัดราชบุรี ” เน้ นเรื่ องการมีส่วนร่ วมของประชาชน โดยการจัดตัง้
ประชาคมตลาดนา้ ตลิ่งชัน เพื่อต้ องการขยายขอบเขตการมีส่วนร่ วมจากกลุ่มบุคคลให้ มีความ
หลากหลายมากขึ ้น
ปิ่ นปิ นทั ธ์ สัทธรรมนุวงศ์ (2557) ศึกษาเรื่ อง “การสื่อสารเพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน กรณีศกึ ษา : โครงการตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี ” พบการสื่อสารแบบ
มีสว่ นร่วมใน 2 รูปแบบ คือการสื่อสารแบบมีสว่ นร่ วมในเครื อข่าย หมายถึงการร่วมบริ หารจัดการ
กับเทศบาลอ่างศิลา และรู ปแบบที่ 2 คือการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมระหว่างนักท่องเที่ยวและ
เครื อข่าย หมายถึงนักท่องเที่ยวสามารถมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของอ่างศิลาได้
กุสมุ า ภูเสตว์ (2553) ศึกษาเรื่ อง “การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้ างการมีสว่ นร่วมของชุมชนใน
การส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” พบว่า การมีสว่ นร่วมทาให้ อนุรักษ์ ทรัพยากร และนาไปสู่
การจัดการการท่องเที่ยวให้ เกิดความยัง่ ยืนได้ ซึ่งกลยุทธ์ การสื่อสารสาหรับการมีส่วนร่ วมจะต้ อง
เลือกใช้ สื่อที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย อีกทังสร้
้ างให้ คนในชุมชนรู้ สกึ รักและภูมิใจในชุมชนของตน
เพื่อจัดการการท่องเที่ยวให้ เกิดความยัง่ ยืน
บุษบา หินเธาว์ (2553) ศึกษาเรื่ อง “รู ปแบบการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมของชาวบ้ านเพื่อ
การจัดการป่ าชุมชนอย่างยัง่ ยืน กรณีป่าชุมชน ตาบลท่าอิบุญ อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ”
พบว่าการสื่อสารแบบมีสว่ นร่วมใช้ การปรึกษาหารื อเป็ นหลัก เพื่อแลกเปลี่ยนข้ อมู ลเพื่อขับเคลื่อน
ให้ เกิดการจัดการชุมชนในทิศทางที่พงึ ประสงค์ อีกทังจั
้ ดกิจกรรมที่เน้ นการมีสว่ นร่วม ซึง่ ชาวบ้ าน
ส่วนใหญ่พงึ พอใจที่ผ้ นู าชุมชนให้ ความสาคัญกับตน
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มาลินี หาญยุทธ (2551) ศึกษาเรื่ อง “รู ปแบบของการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการบริ หาร
จัดการการท่องเที่ยว กรณีศึกษา ตาบลนาไร่หลวง อาเภอสองแคว จังหวัดน่าน” พบว่า ประชาชน
ในชุมชนมีสว่ นร่วมในการวางแผนแก้ ไขปั ญหาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เนื่องจากประชาชน
เป็ นผู้ที่ร้ ู ถึงปั ญหาของชุมชน เมื่อเกิดความคิดที่หลากหลายก็นาไปพัฒนาการท่องเที่ยวให้ ยงั่ ยืน
และต่อเนื่อง
ภานุพงศ์ ภูโต (2551) ศึกษาเรื่ อง “การสื่อสารแบบมีสว่ นร่วม กรณีศกึ ษา ศูนย์การเรี ยนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาเสมอคอน อ.ท่าวุ้ง ต.เขาเสมอคอน จ.ลพบุรี ” พบการสื่อสารแบบมี
ส่วนร่ วมอยู่ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็ นผู้รับสาร ผู้ผลิตรายการ และผู้วางแผนนโยบาย ชาวบ้ าน
สามารถโทรมาที่รายการหรื อสถานี เพื่อแสดงความคิดเห็นหรื อแจ้ งข้ อมูลข่าวสาร อีกทัง้ คนใน
หมูบ่ ้ านทุกคนสามารถเข้ ามามีสว่ นร่วมในการบริหารและวางแผนได้
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ ว่า งานวิจยั ทังหมดศึ
้
กษาเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วม แต่
ยังไม่มีงานวิจยั เล่มใดที่ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมและการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
ไปพร้ อมๆกัน เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์เป็ นการท่องเที่ยวรู ปแบบใหม่ที่ต่อยอดมาจาก
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มุ่งเน้ นการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น เปิ ดโอกาสให้ นกั ท่องเที่ยว
มีส่วนร่ วมกับกิจกรรมการท่องเที่ ยวชุมชน (Wurzburger, 2010 อ้ างถึงใน Richards and
Raymond, 2000) ซึง่ สอดคล้ องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ที่ต้องการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยอาศัยการมีส่วนร่ วม และการช่วยกันอนุรักษ์ จากนักท่องเที่ยวและคนใน
ชุมชน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้ ยงั่ ยืน

1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการสื่ อ สารแบบมี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้ างสรรค์ของจังหวัดน่าน
2) เพื่ อ พัฒ นาแนวทางการสื่ อ สารแบบมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้ างสรรค์
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1.3 คาถามนาการวิจัย
กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ของจังหวัด
น่านเป็ นอย่างไร

1.4 ขอบเขตการวิจัย
งานวิจยั นี ้มุ่งศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์โดยเน้ นกระบวนการมีส่ วนร่วม
ของชุมชนภายในจังหวัดน่าน โดยจะศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ระดับการ
สื่อสารแบบมีส่วนร่ วมเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ รู ปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วม
เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ และจุดแข็ง จุดอ่อนของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สร้ างสรรค์ในจังหวัดน่านเท่านัน้ โดยในงานวิจยั นี ้จะมุ่งศึกษาเฉพาะในส่วนของหน่วยงานรัฐบาล
ภาคธุรกิจ และกลุม่ ชุมชนโดยไม่ศกึ ษาในกลุม่ นักท่องเที่ยวเนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ใน
จัดหวัดน่านอยู่ในระดับพื ้นฐานที่นกั ท่องเที่ยวเข้ ามามีส่วนร่ วมในระดับต้ นแต่ไม่ได้ มีส่วนร่ วมใน
การกาหนดนโยบาย
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1.5 กรอบแนวคิดการวิจัย
ปั จจัยนาเข้ า
(INPUT)

กระบวนการจัดการท่องเที่ยวเชิง
สร้ างสรรค์
(PROCESS)

ผลผลิต / ผลลัพธ์
(OUTPUT)

1. งบประมาณ
2. นโยบาย
3. การรวมกลุม่ ของชาวบ้ าน
4. ภาครัฐ
5. ภาคธุรกิจ
6. ทรัพยากรธรรมชาติ
7. ประเพณี

1. รูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้ างสรรค์
2. ระดับการสื่อสารแบบมีสว่ น
ร่วม
3. รูปแบบการสื่อสารแบบมีสว่ น
ร่วม
4. จุดแข็งและจุดอ่อนในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สร้ างสรรค์

1.ข้ อเสนอแนะในการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิง
สร้ างสรรค์
2.เป็ นแนวทางพัฒนา
ทางด้ านการท่องเที่ยว
ให้ กบั จังหวัดอื่นๆ

ภาพที่ 1.4 กรอบแนวคิดการวิจยั

1.6 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1) สามารถนาข้ อมูลที่ได้ จากการวิจยั ไปเป็ นข้ อเสนอแนะในการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
สร้ างสรรค์ให้ กบั จังหวัดน่าน อีกทังยั
้ งสามารถนาไปพัฒนาและและปรับปรุงการบริหารจัดการด้ าน
การท่องเที่ยวภายในจังหวัดน่านให้ ดีขึ ้น
2) หน่วยงานของรัฐ เอกชน และชุมชน จะได้ นาผลการวิจยั ด้ านมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ของจังหวัดน่าน มาเป็ นแนวทางพัฒนาทางด้ านการ
ท่องเที่ยวให้ กบั จังหวัดอื่นๆ
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1.7 นิยามศัพท์ เฉพาะ
การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางไปยังสถานที่อื่นชัว่ คราวด้ วยความเต็มใจ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนหย่อนใจและไม่ได้ ไปเพื่อหารายได้ จากการเดินทางนัน้
การสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมเพื่อจัด การการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ หมายถึง แนวคิดที่
มุ่ง เน้ น ให้ คนในชุมชนมี ส่ว นร่ ว มโดยผ่านการสื่อสารในรู ปแบบต่างๆ เพื่อก่อให้ เกิ ดการระดม
ความคิด และการแลกเปลี่ยนความคิด จนนาไปสูก่ ารตัดสินใจร่วมกัน โดยในการวิจยั ครัง้ นี ้ศึกษา
ในระดับและรู ปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ของภาค
ส่วนรัฐบาล เอกชนและชุมชน
ระดับของการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วม หมายถึง ระดับที่ทุกภาคส่วน ได้ แก่ ภาครั ฐบาล
เอกชนและชุมชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการด้ านการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ของจังหวัด
น่านด้ านการวางแผนและการดาเนินงาน
รูปแบบของการสื่อสารแบบมีสว่ นร่ วม หมายถึง รูปแบบการสื่อสารที่ก่อให้ เกิดการมีสว่ น
ร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดน่าน ได้ แก่ ภาครัฐบาล เอกชนและชุมชน
รู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ หมายถึง การท่องเที่ยวที่เปิ ดโอกาสให้ นกั ท่องเที่ยว
สามารถเรี ย นรู้ ศิ ล ปวัฒ นธรรม และวิ ถี ชี วิ ต ของคนในชุ ม ชน รวมถึ ง ท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้
ประสบการณ์จากการเข้ าร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน โดยการวิจยั ครัง้ นี ้จะศึกษารู ปแบบของ
การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ซงึ่ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1) รูปแบบเชิงพาณิชย์ และ 2) รูปแบบ
การสร้ างเครื อข่ายชุมชน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึ ก ษางานวิ จัย เรื่ อ ง “การสื่ อ สารแบบมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้ างสรรค์ ในจังหวัดน่าน” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนและ
พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมของนักท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน จึงได้ นาแนวคิดทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องมาใช้ ในการอธิบาย ประกอบด้ วย
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
2.2 แนวคิดการสื่อสารแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Communication)
2.3 ทฤษฎีระบบ (System Theory)

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการท่ องเที่ยว
ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมจากทฤษฏี แนวคิดเกี่ ยวกับการท่องเที่ยว โดยหัวข้ อของการ
ท่องเที่ยว ผู้วิจยั จะอธิบายในประเด็นของความหมายของการท่องเที่ยว ประเภทของการท่องเที่ยว
องค์ประกอบของการทรัพยากรท่องเที่ยว นโยบายการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
ตามลาดับ เพื่อนาไปสร้ างกรอบแนวคิดเชิงทฤษฏีในการทาวิจยั
2.1.1 ความหมายของการท่ องเที่ยว
องค์กรท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization หรื อ WTO) ได้ ให้ ความหมายของ
การท่องเที่ยว ไว้ วา่ หมายถึงการเดินทางใดๆ ก็ตามที่มีลกั ษณะ 3 ประการ คือ
1) การเดิน ทางจากที่ อยู่อาศัยปกติไปยัง ที่ อื่น เป็ นการชั่วคราว ไม่ใช่การไปตัง้
รกรากอยูเ่ ป็ นประจา
2) การเดินทางนันเป็
้ นไปด้ วยความสมัครใจ หรื อความพึงพอใจของผู้เดินทางเอง
ไม่ใช่เป็ นการถูกบังคับ
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3) เป็ นการเดินทางที่ไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเข้ ามาหารายได้ แต่เดินทางมาเพื่อ
พัก ผ่ อ นหย่ อ นใจ รวมไปถึ ง พวกที่ เ ข้ ามาเพื่ อ เยี่ ย มเยื อ นญาติ พี่ น้ อง เล่ น กี ฬ า เพื่ อ ศึ ก ษา
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม หรื อเพื่อประชุมสัมมนา
องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (The United Nations World Tourism
Organization - UNWTO) กล่าวไว้ ว่า การท่องเที่ยวเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการเดินทางและ
การพักอาศัยในสถานที่ที่แตกต่างจากสภาพแวดล้ อม เป็ นระยะเวลาที่ตอ่ เนื่องกันไม่เกินประมาณ
หนึง่ ปี เป็ นการเดินทางที่มีเป้าหมายเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อธุรกิจ และมีเป้าหมายอื่นๆ
พจนานุกรม Webster’s Third New International Dictionary ได้ ให้ ความหมายของคาว่า
Tourism ไว้ 3 ความหมายคือ การท่องเที่ยว การเดินทางเพื่อความสราญใจ และการบริ หารงาน
ธุรกิจเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว (กาญจนา แก้ วเทพ, 2557)
Goeldner (2000) กล่าวว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การกระทาหรื อกิจกรรมที่บุคคล
เดินทางออกไปสถานที่อื่นๆ ซึ่งอยู่นอกบ้ าน เพื่อวัตถุประสงค์ประการใดประการหนึ่ง อย่างไรก็
ตามการแลกเปลี่ยนประจาวัน หรื อการเดินไปที่ทางานไม่ถือว่าเป็ นการท่องเที่ยว
Davidson (1993) ได้ อธิบายว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางจากบ้ านเป็ นการ
ชัว่ คราว ไปยังสถานที่อื่นๆ โดยมีวตั ถุประสงค์ตา่ งๆ เพื่อไปเยือนแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการใช้ ศนู ย์
ข้ อมูลการท่องเที่ยวเพื่อหาคาแนะนา
McIntosh and Goeldner (1984, p. 4) ได้ ให้ ความหมายของการท่องเที่ยวว่าหมายถึง
ผลปรากฏการณ์ และความสัม พันธ์ ที่เกิดจากการปฏิสมั พันธ์ ของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจ
รัฐบาล และชุมชนผู้เป็ นเจ้ าของบ้ าน เป็ นการดึงดูดใจและต้ อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน
การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย ได้ อ ธิ บ ายความหมายของการท่ อ งเที่ ย ว ไว้ ว่ า การ
ท่องเที่ยวเป็ นคาที่มีความหมายครอบคลุมการเดินทางในหลายวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็ นเพื่อการ
พัก ผ่ อ น เพื่ อ ความสนุก สนาน เพื่ อ การประชุม สัม มนา ฯลฯ นอกจากนี ก้ ารท่ อ งเที่ ย วต้ อ งมี
องค์ประกอบอย่างน้ อย 3 ประการ คือ ประการแรก ต้ องเป็ นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยัง
ที่อื่นเป็ นการชั่วคราว ประการที่สอง เป็ น การเดินทางที่เกิดขึน้ จากความสมัครใจ และประการ
สุดท้ าย ไม่ว่าจะเดินทางด้ วยวัตถุประสงค์อะไรต้ องไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพและหารายได้
(กาญจนา แก้ วเทพ, 2557)
จากที่กล่าวมา สามารถสรุปได้ วา่ การท่องเที่ยวหมายถึง การเดินทางออกไปออกจากถิ่นที่
อยู่อาศัยเดิมเป็ นการชั่ว คราวด้ วยวัตถุประสงค์ ต่างๆ เช่นการเดินทางไปเยี่ยมญาติ หรื อการ
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เดิ น ทางเพื่ อ ไปหาความสนุก สนานเพลิ ด เพลิ น ทัง้ นี ต้ ้ อ งไม่ ใ ช่ ก ารเดิ น ทางไปเพื่ อ หารายได้
ตลอดจนการเดินทางนันต้
้ องเกิดจากความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง
2.1.2 ประเภทของการท่ องเที่ยว
บุญเลิศ จิตตังวั
้ ฒนา (2548) ได้ แบ่งประเภทของการท่องเที่ยวไว้ 5 ประเภท คือ
2.1.2.1 การแบ่งประเภทการท่องเที่ยวตามสภาพภูมิศาสตร์ การเดินทาง สามารถ
แบ่งเป็ นรูปแบบย่อยได้ 2 รูปแบบ คือ
1) การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Tourism) เป็ นการเดิน
ท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศ โดยไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อไปหารายได้ จากประเทศนันๆ
้
2) การท่องเที่ยวในประเทศ (Internal Tourism) เป็ นการท่องเที่ยว
ภายในอาณาเขตของแต่ละประเทศนันๆ
้
2.1.2.2 การแบ่งประเภทการท่องเที่ ยวตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง สามารถ
แบ่งเป็ นรูปย่อยได้ 3 รูปแบบดังนี ้
1) การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน (Leisure Tourism) เป็ นการท่องเที่ยว
เพื่อตอบสนองความต้ องการที่จ ะหลีกหนีจากการใช้ ชีวิตประจาวัน เพื่อต้ องการพักผ่อนและหา
ประสบการณ์แปลกใหม่
2) การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ (Business Tourism) เป็ นการท่องเที่ยวเพื่อ
ไปติดต่อหรื อประชุม โดยมีช่วงระยะเวลาเหลือพอให้ ไปท่องเที่ยว
3) การท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ (Business Tourism) เป็ นการ
ท่องเที่ยวที่เกิดจากความสนใจพิเศษ แบ่งได้ 4 แบบ คือ
(1) การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (Natural Tourism) เป็ นการท่องเที่ยว
ที่มุ่งเน้ นการพักผ่อน ความสนุกสนาน ความชื่ นชมในแหล่งธรรมชาติ และการศึกษาในแหล่ง
ธรรมชาติ
(2) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Culture Tourism) เป็ นการท่องเที่ยว
ที่ม่งุ เน้ นการให้ ความรู้ และความภาคภูมิใจที่นาเสนอผ่านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี
และสถานที่ตา่ งๆ ที่มนุษย์สร้ าง ซึง่ จะสอดคล้ องกับวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของคนในสังคม ซึง่ อานัติ
จั ก รแก้ ว (2545) ได้ อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมไว้ อี ก ว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี
วัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาหาความรู้จากสังคมและวัฒนธรรมท้ องถิ่นควบคูไ่ ปกับการท่องเที่ยว
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เช่นกัน ไม่วา่ จะเป็ นการศึกษาทังในแง่
้
ของมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา เช่นการชมโบราณสถาน
ศิลปะ หรื อการแสดงต่างๆ
(3) การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและบันเทิง (Sport and Entertainment
Tourism) เป็ น การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการและความพึง พอใจในการพัก ผ่ อ น
สนุกสนาน รื่ นเริง โดยจะมุง่ เน้ นการบริการที่เหมาะสม
(4) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิ จและประชุมสัมมนา (Business and
Convention Tourism) เป็ นการท่องเที่ยวที่เป็ นผลพลอยได้ จากการเดินทางไปติดต่อธุรกิจหรื อ
ประชุมสัมมนา โดยใช้ เวลาว่างที่เหลือจากการทางานไปท่องเที่ยว ซึ่งแนวโน้ มการท่องเที่ยวใน
รูปแบบนี ้มีกาลังเติบโตขึ ้นเรื่ อยๆ
2.1.2.3 การแบ่งประเภทการท่องเที่ยวตามลักษณะการเดินทาง สามารถแบ่งย่อย
ได้ 2 รูปแบบ คือ
1) การท่องเที่ยวแบบกลุม่ เหมาจ่าย (Group Inclusive Tourism – GIT
หรื อ All Inclusive Tourism - AIT) เป็ นการท่องเที่ยวที่ธุรกิจนาเที่ยวขายรายการนาเที่ยวแบบ
เบ็ดเสร็จให้ กบั นักท่องเที่ยวที่เป็ นหมูค่ ณะ เป็ นการเดินทางสาหรับนักท่องเที่ยวกลุม่ ใหญ่ มีจานวน
มาก โดยจะจัดการเกี่ยวกับการเดินทาง อาหาร ที่พกั และการนาเที่ยวให้ กบั นักท่องเที่ยว
2) การท่องเที่ยวแบบอิสระ (Foreign Individual Tourism - FIT) เป็ น
การท่องเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยวต้ องมีดาเนินการวางแผนและจัดการเดินทางท่องเที่ยวด้ วยตนเอง หรื อ
อาจจะใช้ บริ การของธุรกิจนาเที่ยวเพื่อเอื ้ออานวยความสะดวกบางอย่าง ซึง่ สุวนั ชัย หวนนากลาง
(2548) ได้ กล่าวไว้ ว่า เป็ นการท่องเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยวสามารถเลือกได้ จริ งๆ ไม่ว่าจะเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยว ที่พกั บริ ษัทนาเที่ยว ตลอดจนการควบคุมกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ ้นระหว่างการท่องเที่ยว
2.1.2.4 การแบ่งประเภทการท่องเที่ยวตามการตลาด สามารถแบ่งเป็ นรู ปแบบ
ย่อยได้ 2 แบบ คือ
1) การท่องเที่ยวตลาดหรูหรา (Elite Market Tourism) เป็ นการท่องเที่ยว
ที่มีอตั ราค่าบริการสูง เนื่องจากมุง่ เน้ นการบริการการท่องเที่ยวชนิดหรูหรา
2) การท่องเที่ยวตลาดมวลชน (Mass Market Tourism) เป็ นการ
ท่องเที่ยวที่บริการการท่องเที่ยวในราคาถูก สาหรับผู้ที่มีรายได้ น้อยแต่มีจานวนมากในประเทศไทย
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2.1.2.5 การแบ่งประเภทการท่องเที่ยวตามการจัดการ สามารถแบ่งย่อยได้ เป็ น 2
รูปแบบคือ
1) การท่องเที่ยวแบบประเพณีนิยม (Conventional Tourism) เป็ นการ
ท่องเที่ยวที่เน้ นความพึงพอใจและปริ มาณของนักท่องเที่ยวเป็ นหลัก โดยไม่คานึงถึงผลกระทบต่อ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม
2) การท่องเที่ ยวแบบยัง่ ยืน (Sustainable Tourism) เป็ นรู ปแบบการ
ท่องเที่ยวที่มีการจัดการดีเยี่ยม เพื่อดารงไว้ ซึ่งทรัพยากรและธรรมชาติที่สวยงามของสถานที่นนั ้
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ ยวได้ ไม่เสื่อมคลาย อีกทัง้ ธุรกิ จท่องเที่ ยวที่ มีส่วนเกี่ ยวข้ องมีการปรั บปรุ ง
คุณภาพให้ มีผลกาไรอย่างเป็ นธรรม รวมถึงชุมชนท้ องถิ่นต้ องได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่าง
เหมาะสม นักท่องเที่ยวเดินทางมาอย่างสม่าเสมอ แต่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม หรื อส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้ อมน้ อยที่สดุ ซึง่ การท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน สามารถแบ่งย่อยได้ อีก 2 รูปแบบ คือ
(1) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็ นการท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วที่ มี เ อกลัก ษณ์ เ ฉพาะถิ่ น และแหล่ ง วัฒ นธรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ ระบบนิ เ วศ โดยมี
กระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้ อง ภายใต้ การจัดการสิ่งแวดล้ อมการท่องเที่ยวอย่างดีผ่าน
การมีส่วนร่ วมของชุมชนท้ องถิ่น เช่ น การท่องเที่ยวเชิงศึกษาธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา การท่องเที่ยวสุขภาพทางธรรมชาติ เป็ น
ต้ น
(2) การท่ องเที่ ยวเชิ ง วัฒนธรรม (Cultural
Tourism) เป็ น การ
ท่ อ งเที่ ย วในแหล่ง วัฒ นธรรมหรื อ ชมประเพณี ต่า งๆ ที่ ชุม ชนท้ อ งถิ่ น จัด ขึน้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน อีกทังยั
้ งได้ ศึกษาความเชื่อ ความเข้ าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม มี
ประสบการณ์ใหม่ๆเกิดขึ ้น มีจิตสานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้ อมและวัฒนธรรมอย่างยัง่ ยืน ได้ แก่
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวงานประเพณี และศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวดูวิถี
ชีวิตในชนบท การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและบันเทิง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทางวัฒนธรรม เป็ นต้ น
2.1.3 องค์ ประกอบของทรัพยากรท่ องเที่ยว
บุญเลิศ จิตตังวั
้ ฒนา (2548, pp. 28-29) ได้ อธิบายไว้ ว่าองค์ประกอบของทรัพยากร
ท่องเที่ยว ต้ องมีอย่างน้ อย 3 ประการ หรื อ 3A’s ดังนี ้
1) สิง่ ดึงดูดใจ (Attraction) เป็ นองค์ประกอบสาคัญที่สดุ ของทรัพยากรท่องเที่ยวที่
ต้ องมีสิ่งดึงดูดใจอย่างใดอย่างหนึ่งในการดึงดูดใจให้ นกั ท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมเยือนสถานที่
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นันๆ
้ นอกจากนี ้ภาพลักษณ์และราคาค่าเข้ าชมของทรัพยากรท่องเที่ยวก็มีส่วนในการดึงดูดใจให้
นักท่องเที่ยวเข้ าไปเยี่ยมชมทรัพยากรท่องเที่ยวนันด้
้ วย
2) เส้ นทางขนส่งเข้ าถึง (Accessibility) เป็ นองค์ประกอบสาคัญของทรั พยากร
ท่ อ งเที่ ย วที่ ต้ อ งมี เ ส้ น ทางหรื อ เครื อ ข่ า ยคมนาคมขนส่ง ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วนัน้
ตลอดจนสามารถติดต่อเชื่อมโยงกันระหว่างทรัพยากรท่องเที่ยวหนึง่ กับอีกทรัพยากรท่องเที่ยวหนึง่
ที่อยู่บริ เวณใกล้ เคียง อีกทัง้ ยังมีต้องมีที่จอดรถหรื อสถานี รถไฟหรื อท่าเรื อ หรื อท่าอากาศยาน
เพื่อให้ ธุรกิจการขนส่งสามารถนานักท่องเที่ยวเข้ าไปท่องเที่ยวยังทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างสะดวก
และปลอดภัย
3) สิ่งอานวยความสะดวก (Amenities) เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่ต้องมีสิ่งอานวยความสะดวกไว้ บริ การนักท่องเที่ยวที่เข้ ามายังทรัพยากรท่องเที่ยว
นัน้ ให้ ได้ รับความสะดวกสบายและความประทับใจ ทาให้ นักท่องเที่ ยวอยากใช้ เวลาท่องเที่ยว
ยาวนานขึ ้น ซึง่ สิง่ อานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว หมายถึง สรรพสิ่งที่ร องรับในการเดินทาง
ท่ อ งเที่ ย วของนัก ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ให้ ก ารเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วเป็ น ไปด้ ว ยความสะดวกสบายและ
ปลอดภัย โดยปกติสงิ่ อานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวนี ้รัฐบาลจะเป็ นผู้จดั หาและพัฒนาเพื่อ
บริการแก่ประชาชนของตนเอง แล้ วถือเป็ นผลพลอยได้ ในการบริการแก่นกั ท่องเที่ยว
นอกจากนี น้ าตยา ธนพลเกี ย รติ (2547)ได้ ก ล่ า วว่ า สถาบัน วิ จัย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้ แบ่งทรัพยากรการท่องเที่ยวไว้ อีก 4 ประการ ได้ แก่
1) ทรัพยากรท่องเที่ยว หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นปั จจัยดึงดูดทาให้ เกิดการ
ท่องเที่ยว เช่น สถานที่ กิจกรรม และวัฒนธรรมของชุมชน ซึง่ ลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวสามารถ
แบ่งได้ เป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
(1) แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ หมายถึงแหล่งท่องเที่ยวทีเกิดขึ ้นเองตาม
ธรรมชาติ ไม่วา่ จะเป็ นถ ้า น ้าตก ทะเล ภูเขา
(2) แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ หมายถึง โบราณสถาน โบราณวัตถุ
และศาสนา ซึ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสาคัญทางประวัติ ศาสตร์ รวมถึงโบราณคดี เช่น วัด
และพิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดี
(3) แหล่งท่องเที่ ยวประเภทศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรม เช่นประเพณีวิถีชีวิต
ของชาวเหนือ การประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็ นต้ น
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2) การบริการ หมายถึง สิ่งอานวยความสะดวกในการท่องเที่ยว และการให้ ความรู้
ความเข้ าใจที่ถูกต้ องแก่นกั ท่องเที่ยว บริ การการท่องเที่ยวที่ สาคัญ ได้ แก่ ที่พกั ร้ านอาหาร ป้าย
บอกทาง ห้ องสุขา เป็ นต้ น
3) ตลาดการท่ อ งเที่ ย ว หมายถึ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย ว การส่ ง เสริ ม การขาย การ
ประชาสัมพันธ์โดยยึดตามหลักการตลาดที่คานึงถึงความต้ องการของนักท่องเที่ยว
4) การบริ หาร หมายถึง กฎหมาย ระเบียบ ข้ อปฏิบตั ิ องค์กร หรื อบุคคลที่บริ หาร
จัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว การบริ การการท่องเที่ยว เพื่อทาให้ ตลาดการท่องเที่ยวเกิดความ
น่าสนใจ และดึงดูดให้ นกั ท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว
2.1.4 นโยบายการท่ องเที่ยว
องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization) ได้ พยากรณ์ว่าเมื่อถึงปี 2563
จะมี นัก ท่ อ งเที่ ย วระหว่ า งประเทศจ านวน 1,600 ล้ า นคน ภูมิ ภ าคที่ มี แ นวโน้ ม จะเป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวยอดนิยมคือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก แปซิฟิก และกลุม่ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ เป็ นจุดหมายของการท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ทาให้ ผ้ คู นนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวมีจานวนเพิ่มขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยจะมีนกั ท่องเที่ยวเป็ น 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
จากการเปรี ยบเทียบศักยภาพด้ านการท่องเที่ยวของ World Economic Forum พบว่า
ประเทศไทยมีอนั ดับที่ดีขึน้ ในปี 2550 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 43 ของโลก ปี 2551 ขยับขึ ้นมา
อยู่ในอับดับที่ 42 ของโลก และปี 2552 ขยับขึ ้นมาอยู่ในอันดับที่ 39 ของโลก โดยประเทศไทยเป็ น
ที่ยอมรับในการท่องเที่ยวในด้ านทรัพยากรมนุษย์ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ความคุ้มค่าด้ านราคา
และความดึงดูดใจให้ เดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากประเทศไทยมีทรัพยากรพื ้นฐานในด้ านการ
ท่องเที่ยวหลากหลาย กระจายอยู่ในทุกจังหวัด อีกทัง้ ยังมีความพร้ อมในการรองรับนักท่องเที่ยว
รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งมีความสวยงามติดระดับโลก มีเอกลักษณ์ แตกต่างจากภูมิภาค
อื่น สามารถนาไปพัฒนาเป็ นกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนมีแหล่งท่องเที่ยวที่พร้ อมจะพัฒนา
อีกเป็ นจานวนมาก (คณะกรรมนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2554)
อย่างไรก็ตามได้ มีการกาหนดแผนพัฒนาการท่องเที่ ยวเพื่อให้ รับกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้ านการท่องเที่ยว และสามารถแก้ ไขปั ญหาพื ้นฐานทางการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในระยะยาวสู่ความยัง่ ยืนเพื่อนามาซึง่ รายได้ และความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของประเทศ
ประเด็นที่อตุ สาหกรรมท่องเที่ยวจาเป็ นต้ องให้ ความสาคัญมี 5 ประการ คือ (คณะกรรมนโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2554)
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1) การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว โดย
มุ่ง เน้ น พัฒนาระบบโลจิ สติก ส์ สร้ างโครงข่ายเส้ น ทางคมนาคมสาหรั บการเดิน ทางท่ องเที่ ยว
ระหว่างประเทศเพื่อนบ้ านและในภูมิภาค เพื่อเอื ้ออานวยความสะดวกให้ กบั คนทุกกลุม่
2) การพัฒนาและฟื น้ ฟูแหล่งท่องเที่ยวให้ เกิดความยัง่ ยืน โดยมุ่งเน้ นการฟื น้ ฟูให้
แหล่ง ท่ องเที่ ย วที่ เสื่อมโทรมมี ความสมบูรณ์ เ หมื อนเดิม โดยพัฒนาการท่ องเที่ ยวในลักษณะ
เชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ย วหลัก และแหล่งท่องเที่ ยวรองเพื่อนาไปสู่ความยัง่ ยืน อีกทัง้ ยัง
สามารถยกระดับการท่องเที่ยวให้ มีคณ
ุ ภาพและตรงตามมาตรฐานสากล ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ เป็ นระบบ มีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน และสามารถเพิ่มมูลค่าด้ านการท่องเที่ยวได้
3) การพัฒนาสินค้ า บริ การและปั จจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว มุ่งเน้ นการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ กิจกรรม นวัตกรรม และเพิ่มมูลค่าด้ านการท่องเที่ยว การป้องกันและรั กษา
ความปลอดภัยให้ นกั ท่องเที่ยว การเสริ มสร้ างความเข้ มเข็งและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้ านการ
ท่องเที่ยวให้ มีประสิทธิ ภาพเพื่อสร้ างโอกาสและแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการค้ า การลงทุนด้ านการ
ท่องเที่ยว ให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของนักท่องเที่ยวได้
4) การสร้ างความเชื่ อ มั่น และส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว จะมุ่ง เน้ นการเผยแพร่
ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว สร้ างสภาพแวดล้ อมและพัฒนาระบบสนับสนุนการตลาดท่องเที่ยว
เพื่ อ ให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วรั บ รู้ และเข้ า ใจในภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ข องประเทศ สร้ างความเชื่ อ มั่น ให้ แ ก่
นักท่องเที่ยวต่างชาติ สร้ างกระแสการรับรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ าการท่องเที่ยว โดยใช้ การตลาดเชิง
รุ ก โดยการเผยแพร่ ป ระชาสัม พัน ธ์ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย โดยมี เ ป้ า หมายคื อ ให้
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึน้ เกิดการใช้ จ่ายมากขึ ้น อีกทัง้ ยังสร้ า ง
กระแสการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยมุ่งเน้ นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
เพื่อนาไปสูก่ ารท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน
5) การส่งเสริ มกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครอง
ในการบริ หารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้ นการสร้ างและพัฒนากลไกในการบริ หาร
จัดการการท่องเที่ยว เพื่อให้ การดาเนินงานด้ านการท่องเที่ยวมีเอกภาพ และเปิ ดโอกาสให้ ทกุ ภาค
ส่วนเข้ ามามีสว่ นร่วมการบริหารจัดการในทุกระดับ
จะเห็นได้ ว่าสถานการณ์ การท่องเที่ยวไทยในปั จจุบนั มีแนวโน้ มกระจายอานาจและเปิ ด
โอกาสให้ ชุมชนท้ องถิ่นมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการมากขึ ้น ซึ่งสอดคล้ องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่กล่าวไว้ ว่า ชุมชนมีสิทธิในการอนุรักษ์ หรื อฟื น้ ฟูจารี ตประเพณี
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ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้ องถิ่นและของชาติ ตลอดจนมีสว่ นร่วมในการจัดการ
การบารุ ง รั ก ษา และการเลือ กใช้ ประโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ จึง ท าให้ องค์ กรท้ องถิ่ น มี
บทบาทสาคัญในการบริ ห ารจัดการการท่ องเที่ ยว ในทางกลับกัน โครงการบริ ห ารจัดการการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทยยังขาดเสถียรภาพ ขาดองค์กรกลางที่มีอานาจในการบังคับให้ หน่วยงาน
ให้ ทาตามแผนรวม อีกทัง้ การบังคับใช้ กฎหมายยังไม่มีประสิทธิ ภาพ และกฎระเบียบของรัฐยัง
พัฒนาช้ ากว่าภาคเอกชน ซึง่ การวางแผนงานดังกล่าวไม่สามารถนาไปสู่การปฏิบตั ิหรื อการลงทุน
รวมถึงยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (อปท.) และ
ชุมชน จะเห็นได้ วา่ ทุกฝ่ ายยังขาดความรู้ด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการจัดการภูมิทศั น์และการ
วางแผนพัฒ นาการท่ องเที่ ย วในระดับท้ องถิ่ น การลงทุน ด้ า นการท่ อ งเที่ ยวเน้ น การก่อ สร้ าง
มากกว่าการจัดการภูมิทศั น์ อีกทังขาดการมี
้
สว่ นร่วมจากชุมชนท้ องถิ่นในหน่วยงานทุกระดับ ทา
ให้ การพัฒนาการท่องเที่ยวขาดความเชื่อมโยงระหว่างท้ องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด และประเทศ
(คณะกรรมนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2554)
จากที่ ก ล่า วมาจึง น าไปสู่ก ารพัฒ นาการท่ องเที่ ย วไทยตามแผนพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
แห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ซึง่ กาหนดวิสยั ทัศน์ ไว้ ว่า “ประเทศไทยเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพ
มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้ านการท่องเที่ยวในระดับโลก สามารถสร้ างรายได้ และกระจาย
รายได้ โดยคานึงถึงความเป็ นธรรม สมดุล และยัง่ ยืน” โดยมียทุ ธศาสตร์ ในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ไทย ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาและฟื น้ ฟูแหล่งท่องเที่ยวให้ เกิดความยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาสินค้ า บริการและปั จจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การสร้ างความเชื่อมัน่ และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การส่งเสริมกระบวนการมีสว่ นร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กร
ปกครอง
จะเห็นได้ วา่ ยุทธศาสตร์ ที่ 5 สอดคล้ องกับงานวิจยั ชิ ้นนี ้มากที่สดุ เนื่องจากยุทธศาสตร์ ที่ 5
เน้ นการส่งเสริ มกระบวนการสื่อสารการมีส่วนร่ วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ในการบริ หารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว เนื่องจากการบริ หารจัดการด้ านการ
ท่องเที่ยวยังขาดความเชื่ อมโยงระหว่างท้ องถิ่น จังหวัด และประเทศ ตลอดจนขาดการมี ส่วนร่ วม
ของประชาชน และหน่วยงานในระดับต่างๆ การบริ หารจัดการด้ านการท่องเที่ยวจึงเป็ นแนวทาง

23
เพื่อนาไปสู่การทางานร่ วมกัน รวมถึงการกาหนดขอบเขตของการพัฒนาให้ ชดั เจน ไม่ว่าจะเป็ น
การก าหนดรู ป แบบการพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วที่ ส อดคล้ อ งกับ พื น้ ที่ เพื่ อ สนับ สนุน ให้ เ กิ ด การ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ครบวงจร ซึ่งแบ่งแนวทางการดาเนินงานเป็ น 2 รู ปแบบ คือ (คณะกรรม
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2554)
1) การสร้ างและพัฒนากลไกในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
(1) เป็ นการเชื่อมโยงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานหลักด้ านการท่องเที่ยว
ได้ แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองบังคับ
การตารวจท่องเที่ ยว องค์การบริ หารการพัฒนาพืน้ ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืน และ
สานักงานส่งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ (มหาชน) ให้ มีความสอดคล้ องกัน และประสาน
กับกระทรวงอื่ นๆ และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ในฐานะหน่ วยงานสนับสนุน เพื่อให้ การกาหนด
นโยบายและสนับสนุนด้ านการท่องเที่ยวของประเทศเป็ นไปในทางทิศทางเดียวกัน
(2) การสร้ างพันธมิตร หุ้นส่วน หรื อเครื อข่ายระหว่างภาครัฐและเอกชนให้ มี
ความเป็ นรู ปธรรมมากขึ ้น โดยอานวยความสะดวก และลดขั น้ ตอนการทางาน การระดมทุน การ
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่จะดาเนินงานร่ วมกัน เช่นการส่งเสริ มการขาย การ
ท่องเที่ยวต่างประเทศ การแสดงสินค้ าและบริการ เป็ นต้ น
(3) สนับสนุนและผลักดันให้ เกิดความก้ าวหน้ าตามกรอบความร่ วมมือต่า งๆ ที่
รัฐบาลได้ ดาเนินการไว้ แล้ ว โดยควรมีการกาหนดยุทธศาสตร์ ผลักดันให้ เกิดผลในทางปฏิบตั ิใน
เรื่ องต่างๆ ที่ริเริ่มไว้ แล้ วให้ รวดเร็วยิ่งขึ ้น
(4) ปรับปรุ งกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวให้ สอดคล้ องและมีประโยชน์
ต่อการบริหารจัดการท่องเที่ยวทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต
(5) การทางานร่วมกันของหลายหน่วยงาน เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ ของนักท่องเที่ยว โดยการประสานงานและสัง่ การในการป้องกัน เฝ้าระวัง เตือนภัย กากับ
ดูแล และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวในพื ้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
ทังก่
้ อนและหลังเกิดเหตุฉกุ เฉิน เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั นักท่องเที่ยว
2) การส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในการ
พัฒนาท่องเที่ยว
(1) อานวยความสะดวก สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ ความรู้ ความเข้ าใจในการ
บริหารจัดการท่องเที่ยวแก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
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(2) กระจายอานาจ และจัดสรรผลประโยชน์ ด้านการท่องเที่ ยวให้ กับองค์ กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น เพื่อให้ ชมุ ชนได้ รับผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรม เพื่อลดการความขัดแย้ งและ
สามารถสร้ างกิจกรรมให้ เหมาะสมกับความต้ องการและความสามารถในการรองรับของชุมชน
และระบบนิเวศในท้ องถิ่น
(3) ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชนท้ องถิ่นในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
โดยจัดตังคณะกรรมการในระดั
้
บท้ องถิ่นขึ ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริ มการท่องเที่ยวให้ มีการบริ หาร
เป็ นรู ปธรรม โดยมีภาครัฐ ชุมชน และประชาสังคมในท้ องถิ่นให้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์
และฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรม แหล่งท่องเที่ยวและสิง่ แวดล้ อมในพื ้นชุมชนท้ องถิ่นของตนเอง
อย่ า งไรก็ ต ามการสนับ สนุ น ให้ เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มในท้ อ งถิ่ น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการ
ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ ทัง้ นี ต้ ้ องไปรับการสนับสนุนจากที่ปรึ กษาภาคประชาชนใน
ระดับปฏิบตั ิการในพื ้นที่ตงแต่
ั ้ ระดับจังหวัด อาเภอ และท้ องถิ่น โดยเฉพาะกรรมการร่ วมภาครัฐ
และเอกชนในทุกระดับ เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมในการให้ ข้อคิดเห็นต่อการดาเนินยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา การจัดระบบบริ หารและบริ การ รวมทังติ
้ ดตามประเมินผลที่สามารถสะท้ อน
ความพึงพอใจของประชาชน เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ การปรับปรุงการดาเนินงานของส่วนราชการให้
มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้ องการและประโยชน์โดยรวมต่อประชาชนในพื ้นที่ได้ อย่างแท้ จริง
ซึง่ งานวิจยั ชิ ้นนี ้จะศึกษาการมีสว่ นร่วมในการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน เนื่องจากน่านเป็ น
จัง หวัดที่ มี รายได้ จากการท่องเที่ ยวเพิ่มขึน้ ตัง้ แต่ปี 2552-2556 และภายในปี 2558 ช่วงเดือน
มกราคมถึ ง เดื อ น มี น าคมที่ ผ่ า นมา พบว่ า น่ า นมี ร ายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม ขึ น้ สู ง ที่ สุ ด
(กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูล, 2558)
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ภาพที่ 2.1 จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดน่านระหว่างปี พ.ศ. 2553-2556
แหล่ งที่มา: กรมการท่องเที่ยว.
จากภาพจะอธิบายได้ ว่า ในปี 2554 นักท่องเที่ยวได้ เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน
โดยแบ่งเป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทยมากที่สดุ จานวน 235,200 คน ชาวต่างชาติ จานวน 5,047 คน
ต่อมาในปี 2555 มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่านเพิ่มขึ ้นมากกว่าปี ก่อนถึงร้ อยละ
77.0 โดยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยมากที่สุด จานวน 391,575 คน และนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ
จานวน 14,708 คน และในปี 2556 พบว่า มีอตั ราการขยายตัวของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้นกว่าปี ก่อน
โดยมีนกั ท่องเที่ยวชาวไทย 481,530 คน ชาวต่างชาติ 13,765 คน

ภาพที่ 2.2 จานวนรายได้ ที่ได้ จากการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556
แหล่ งที่มา: กรมการท่องเที่ยว.
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จากภาพพบว่า ในปี 2554 น่านมีรายได้ จากการท่องเที่ยวประมาณ 642.05 ล้ านบาท แต่
ในปี 2555 มี อัต รารายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม ขึ น้ จากเดิ ม อี ก เป็ น เท่ า ตัว คิ ด เป็ น มูล ค่ า ได้
1,377.39 ล้ านบาท และในปี 2556 รายได้ จากการท่องเที่ยวของปี นี ้สูงกว่าปี ที่แล้ วคิดเป็ นมูลค่า
ประมาณ 1,566.07 ล้ านบาท
จะเห็นได้ ว่า น่านมีจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้ เพิ่มมากขึ ้นอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี พ.ศ.
2554 จึงทาให้ รายงานวิเคราะห์สถานการณ์จงั หวัดน่าน (2557) ตามแผนพัฒนาจังหวัดน่าน ปี
พ.ศ. 2558-2561 ได้ กาหนดประเด็นกาหนดยุทธศาสตร์ จงั หวัด ไว้ 5 ประการ คือ
1) บริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดยมีการส่วนร่ วมของภาค
ประชาสังคม
2) พัฒนา และเสริ มสร้ างศักยภาพเศรษฐกิจการค้ า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างยัง่ ยืน
3) พัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ สอดคล้ องกับวิถีชมุ ชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4) เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริ หารจัดการ เพื่อเตรี ยม
ความพร้ อมในการเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน
นอกจากนี ้จังหวัดน่านยังกาหนดตาแหน่งการพัฒนา (Positioning) ใน 5 ประเด็น ดังนี ้
1) บริ ห ารทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ มสมบูร ณ์ การอนุรั ก ษ์ แ ละฟื ้น ฟู
ธรรมชาติ ให้ เป็ นเมืองแห่งชุมชนคนต้ นน ้าที่คงความสมบูรณ์โดยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
2) พัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมและเชิ ง อนุรั ก ษ์ การพัฒ นาบุค ลากรที่
เกี่ยวข้ อง เด็กและเยาวชนให้ มีความรู้ และปลูกฝั งจิตสานึก พร้ อมเปิ ดรับนักท่องเที่ยวทังในและ
้
ต่างประเทศ
3) การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่อสนับสนุนการค้ าชายแดนให้ มีมาตรฐานมาก
ขึ ้น เพื่อรองรับการเข้ าสู่อาเซียนที่จะเกิดขึ ้น ซึ่งเป็ นเส้ นทางการคมนาคมขนส่งทางเศรษฐกิจที่
สาคัญ เปิ ดประตูสสู่ าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม และจีน (จีนตอนใต้ )
4) ผลิตสินค้ าเกษตรปลอดภัยเพื่อการบริโภคในพื ้นที่
5) พัฒนาการค้ าการลงทุน ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนที่โดดเด่นตามแนว
เศรษฐกิจเชิงสร้ างสรรค์
ดังนันผลิ
้ ตภัณฑ์ที่มีศกั ยภาพของจังหวัดน่าน ด้ านเศรษฐกิจ คือการท่องเที่ยวเที่ยวเชิง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึง่ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ จงั หวัดในยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3 คือ พัฒนา และ
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สนับสนุนยกระดับการพัฒนาสังคมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็ นฐาน
การพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน และตาแหน่งการพัฒนาของจังหวัดน่าน (Positioning) จะสอดคล้ อง
กับประเด็นที่ 2 ที่กล่าวว่า พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์ การพัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวข้ อง เด็กและเยาวชนให้ มีความรู้ และปลูกฝั งจิตสานึก พร้ อมเปิ ดรับนักท่องเที่ยวทังในและ
้
ต่างประเทศ โดยมีจดุ หมายเพื่อยกระดับการพัฒนาสังคมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาเป็ นการพัฒนาชุมชนอย่างยัน่ ยืน
จากที่กล่าวมาพบว่า ยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวของจังหวัด น่าน เน้ นการท่องเที่ ยวเชิง
อนุรักษ์ และวัฒนธรรม ซึ่งรู ปแบบของการท่องเที่ยวทัง้ 2 ประเภทนี ้ สอดคล้ องกับรู ปแบบการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ างสรรค์ ซึ่ง เป็ น การท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบใหม่ที่ ต่อ ยอดมาจากการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรม มุ่งเน้ นการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น เพื่อพัฒนาไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวให้
ยัง่ ยืน
2.1.5 การท่ องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
ผู้ที่ให้ แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์เป็ นคนแรก คือ Crispin Raymond ชาว
นิวซีแลนด์ (Wurzburger, Aageson, Pattakos & Pratt, 2010, pp. 30, 32, 44) โดยเขาได้
แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์มาจากประสบการณ์ของบุตรสาวที่ได้ ไปท่องเที่ยวใน
ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศออสเตรเลียแล้ วได้ มีโอกาสเข้ าร่ วมกิจกรรมกับ
ชุมชน ณ แหล่งท่องเที่ยวทาให้ บตุ รสาวได้ มีโอกาสใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ของตนเองร่วมกั บชุมชน
เกิดความประทับใจและมีความผูกพันกับแหล่งท่องเที่ยวนัน้ คริ สพิน เรย์มอนด์ จึงได้ พฒ
ั นาสิ่งที่
บุตรสาวไปพบให้ เป็ น รู ปแบบการท่ องเที่ ย วเชิ ง สร้ างสรรค์ ขึน้ ซึ่ง ต่อมาภายหลัง ได้ ร่วมมื อกับ
Richards (2008 อ้ างถึงใน วิยะดา เสรี วิชยสวัสดิ์, 2544) ในการศึกษาและเผยแพร่แนวคิดและ
พัฒนาวิธีการดาเนินการต่างๆให้ เป็ นรู ปแบบที่ชัดเจนขึน้ ต่อมาได้ มีการนาเสนอแนวคิดนีใ้ นที่
ประชุมสัมมนาที่เขาจัดขึ ้นในประเทศนิวซีแลนด์เมื่อปี พ.ศ. 2543 และพวกเขาได้ ให้ คาจากัดความ
ของการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ (Creative Tourism) ไว้ ดงั นี ้ “การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์เป็ นการ
ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่มีศกั ยภาพที่จะเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่มีอยู่ใน
ปั จจุบนั เพราะการท่องเที่ยวรู ปแบบใหม่นี ้จะทาให้ นกั ท่องเที่ยวมีประสบการณ์ที่หลากหลายและ
เกิดนวัตกรรมใหม่ขึ ้นทังกั
้ บตนเองและชุมชน”
จะเห็นได้ ว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์เป็ นการท่องเที่ยวรู ปแบบใหม่ที่ต่อยอดมาจาก
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มุง่ เน้ นการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น เปิ ดโอกาสให้ นกั ท่องเที่ยวมี
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ส่วนร่ วมกับกิจกรรมการท่องเที่ยวจากชุมชน และส่งเสริ มการผลิตสินค้ าท้ องถิ่นป้อนสู่ตลาด เพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของนักท่องเที่ยว (Wurzburger, 2010 อ้ างถึงใน Richards & Raymond,
2000) โดย องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ ให้
ความหมายของการท่องเที่ยวไว้ ว่า “เป็ นการท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้ องกับการพัฒนา
ชุม ชนเพื่ อให้ ค งด ารงวิ ถี ชีวิ ตไว้ ไ ด้ อ ย่างยั่ง ยืน กิ จกรรมต่า งๆ ที่ น าเสนอนักท่ องเที่ ยวของการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ างสรรค์ จะต้ อ งมี ค วามกลมกลื น และเกี่ ย วข้ อ งกับ ศิ ล ปวัฒ นธรรม ประเพณี
กิ จ กรรม และวิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชน โดยจัด ในรู ป แบบที่ นัก ท่ อ งเที่ ย วจะสามารถเรี ย นรู้ และได้
ประสบการณ์เพิ่มขึ ้นจากการเข้ าร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชน”
การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์มีวิวฒ
ั นาการมาจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเกิดขึ ้น
เพื่อตอบสนองพฤติกรรมและความต้ องการที่เปลี่ยนไปของนักท่องเที่ยว ซึ่งในการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมนัน้ นักท่องเที่ยวจะเป็ นเพียงผู้รับ (Passive) กล่าวคือนักท่องเที่ยวมีหน้ าที่มองดูวิถีชีวิต
ความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนผ่านทางสายตาและการซื ้อของที่ระลึกเท่านัน้ แต่ในการท่องเที่ยวเชิง
สร้ างสรรค์ นักท่องเที่ยวสามารถเข้ ามามีส่วนร่ วมในการสร้ างประสบการณ์ ท่องเที่ยว(Active)
กล่าวคือนักท่องเที่ยวสามารถกาหนดกิจกรรมการท่องเที่ยวตามความสนใจของแต่ละบุคคล เพื่อ
การซึมซับเอกลักษณ์ (Identity) ของแต่ละท้ องถิ่น ทาให้ การท่องเที่ยวมีความสนุกสนาน มี
ชีวิตชีวามากขึ ้น และลดความเบื่อหน่ายของการท่องเที่ยวในรู ปแบบเดิม (Richards, 2010)
นอกจากนี ้ JelinCiC (2009) ได้ พดู ถึงการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ไว้ ว่า นักท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
จะสามารถพัฒนาศักยภาพเชิงสร้ างสรรค์ของตนเองโดยการเข้ าไปอยู่ใกล้ ชิดและมีส่วนร่ วมกับ
กิจกรรมต่างๆ เรี ยนรู้ประสบการณ์จากชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์จึงเป็ นการท่องเที่ยวที่มี
ลัก ษณะเฉพาะชนิ ด หนึ่ง ที่ อ ยู่ในกรอบของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรม มุ่ง ให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วมี
กิจกรรมที่ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ของตนเองในแหล่งท่องเที่ยวนัน้ และเรี ยนรู้ ประสบการณ์ในสิ่งที่
เป็ นวัฒนธรรม หรื อคุณลักษณะเฉพาะของท้ องถิ่นมากว่าไปเยี่ยมชม
Richards (2007) ได้ กล่าวว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์มีค วามสาคัญมากขึ ้น เนื่องจาก
รูปแบบการท่องเที่ยวที่มีอยูเ่ ดิมนักท่องเที่ยวมีความคุ้นเคยและต้ องการแสวงหาสิ่งแปลกใหม่ หรื อ
การท่องเที่ยวในรู ปแบบเดิมอาจจะประสบปั ญหาหรื อไม่มีความเหมาะสมทางด้ านเวลา สิ่งที่
สาคัญที่ สุดของการท่ องเที่ ย วเชิ ง สร้ างสรรค์ คือ ประสบการณ์ ที่ นั กท่องเที่ ยวจะได้ จากการไป
ท่องเที่ยวนัน้ ๆ ซึ่งควรเป็ นลักษณะเฉพาะของสถานที่นนั ้ อีกทังจะต้
้ องกาหนดหรื อแสดงให้ เห็น
อย่างชัดเจนว่ามีเหตุผลเฉพาะหรื อจุดเด่นอย่างไรที่นกั ท่องเที่ยวเข้ าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเชิง
สร้ างสรรค์ของชุมชนนัน้ และชุมชนต้ องไม่คิดแต่เพียงว่าจะเสนอขายสินค้ าทางการท่องเที่ยว การ
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บริ การ และประสบการณ์ ให้ กับนักท่องเที่ยวเพียงเท่านัน้ แต่ต้องคิดว่าต้ องจัดกิจกรรมอย่างไร
เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวเป็ นผู้สร้ างสรรค์ร่วม (Co-Creator) ในประสบการณ์ที่เกิดขึ ้นในชุมชนนัน้
ส าหรั บ การพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทยเพื่ อ มุ่ ง ไปสู่รู ป แบบการจัด การการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ทาให้ เกิดองค์การบริ หารการพัฒนาพื ้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน(องค์ การมหาชน) ซึ่งมีหน้ าที่ในการการดาเนินงานด้ านการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อหา
รูปแบบของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ในอดีตประเทศไทยได้ นาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หรื อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาเป็ นแนวทางเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน และใช้ การ
ท่องเที่ยวเป็ นเครื่ องมือในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม ซึ่งที่เหล่านี ้ล้ วนเป็ นรากฐานสาคัญที่ก่อให้ เกิด
การพัฒนาไปสูก่ ารท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ซึง่ เป็ นผู้อานวยการขององค์การบริหารการพัฒนาพื ้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน) (นาฬิกอติภคั แสงสนิท, 2556) ได้ ให้
ความหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ไว้ วา่
“เป็ นการท่องเที่ยวที่สร้ างมูลค่าเพิ่มและสัมพันธ์ กับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถี
ชุมชนและเอกลักษณ์สถานที่ โดยนักท่องเที่ยวได้ เรี ยนรู้เพื่อสร้ างประสบการณ์ตรงร่วมกับ
เจ้ า ของวัฒ นธรรม และมี โ อกาสได้ ใช้ ชี วิ ต ร่ ว มกับ เจ้ า ของสถานที่ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้ างสรรค์ไม่ใช่การผลิตความคิดสร้ างสรรค์ออกมาอย่างเดียว จะต้ องมีกระบวนการมี
ส่วนร่ วมของชุมชนด้ วย กล่าวคือชุมชนจะต้ องมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ และ
ได้ รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นด้ วย ซึง่ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
โดยตรง ก็คือ ชุมชนผู้เป็ นเจ้ าของแหล่งท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว ซึ่งจะต้ องยอมรับเท
รนด์การท่องเที่ยวใหม่นี ้ด้ วยการนาตัวเองเข้ าไปมีประสบการณ์จริงในแหล่งท่องเที่ยว ด้ วย
การลงมือทดลอง ปฏิบตั ิ เรี ยนรู้ ร่วมกับคนในชุมชนด้ วยตนเอง” (องค์การบริ หารการ
พัฒนาพื ้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน, 2556)
ทังนี
้ ้ผู้วิจยั มุ่งศึกษาการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
ในจังหวัดน่าน ซึง่ เป็ นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีสว่ นร่วม ระหว่างภาคส่วนรัฐบาล
ภาคเอกชน และชุมชน และไม่ได้ เจาะลึกในส่วนของนักท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวเข้ ามามี
ส่วนร่ วมในการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ของจังหวัดน่านในระดับเบื ้องต้ นเท่านัน้ แต่นกั ท่องเที่ยว
ไม่ได้ มีสว่ นร่วมในการกาหนดนโยบาย
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2.1.5.1 ประโยชน์ของการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
Richards (2008, อ้ างถึงใน วิยะดา เสรี วิชยสวัสดิ์, 2544) กล่าวว่า การท่องเที่ยว
เชิงสร้ างสรรค์มีจดุ เด่นและรูปแบบที่แตกต่างจากการท่องเที่ยวธรรมดาทัว่ ไป รวมถึงการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมด้ วย เนื่องจากสามารถเอื ้ออานวยประโยชน์ให้ กบั แหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการพัฒนา
รูปแบบการทากิจกรรมในการท่องเที่ยวแบบใหม่ในหลายมิติ คือ
1) ความคิ ด สร้ างสรรค์ ส ามารถท าให้ เ กิ ด กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วได้
หลากหลาย และใช้ เป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมของการท่องเที่ยวทัว่ ไปได้
2) การพัฒนาเชิงสร้ างสรรค์ของการท่องเที่ยว ทาให้ แหล่งท่องเที่ยวมี
สภาพแวดล้ อมที่มีความยัง่ ยืน
3) การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ สามารถใช้ เป็ นเครื่ องมื อในการพัฒนา
ธุรกิจของผู้ผลิตงานฝี มือหรื อผู้ประกอบการเชิงสร้ างสรรค์ขนาดเล็กได้
4) ทาให้ คนในท้ องถิ่นสามารถใช้ ความคิดเชิงสร้ างสรรค์ของตนเอง และ
สามารถควบคุมการดาเนินการเชิงสร้ างสรรค์ในชุมชนตนเองได้
5) ความคิดเชิงสร้ างสรรค์ เป็ นทรั พยากรที่ สามารถน ามาใช้ ใหม่ได้ ไม่
หมดสิ ้นเหมือนทรัพยากรอื่น
2.1.5.2 องค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
Richards and Raymond (2000) ได้ เสนอว่าการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้ างสรรค์ เป็ นการนาความคิดสร้ างสรรค์และคุณลักษณะทางวัฒนธรรมท้ องถิ่นที่มีรูปแบบเฉพาะ
มาประสานเข้ ากับความคิดสร้ างสรรค์ของนักท่องเที่ยวที่มาเยือน แหล่งท่องเที่ยวที่จะพัฒนาให้
เป็ น การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ างสรรค์ ควรมี วัฒ นธรรมหรื อ คุณ ลัก ษณะเฉพาะของตนรวมอยู่ ซึ่ง
องค์ประกอบสาคัญที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินการจัดการท่องเที่ยงเชิงสร้ างสรรค์ คือ
1) ศักยภาพในการสร้ างสรรค์ (Creative Potentail) หมายถึง
นักท่องเที่ยวสามารถพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของตนเองร่วมกับคนในท้ องถิ่นในระหว่างการะทา
กิจกรรมต่างๆ ตามที่แหล่งท่องเที่ยวจัดหาไว้ ให้
2) การเข้ าร่ วมกิจกรรม (Active Involvement) หมายถึงนักท่องเที่ยว
สามารถเข้ าร่ วมกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์กบั คนในชุมชนได้ ซึ่งการเข้ าร่ วมดังกล่าวจะส่งผลให้ เกิด
การแลกเปลี่ยนความคิด เกิดความผูกพันกับชุมชนและวัฒนธรรมท้ องถิ่นอย่างแท้ จริง
3) กา รมี ประสบก ารณ์ กั บ คุ ณ ลั ก ษณะของ สถ าน ที่ ท่ อง เที่ ย ว
(Characteristic Experiences) ความคิดสร้ างสรรค์สามารถเกิดขึ ้นได้ ทกุ แห่ง แต่สิ่งที่สาคัญคือ
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ต้ องเชื่อมโยงกระบวนการความคิดสร้ างสรรค์ของนักท่องเที่ยวเข้ ากับคุณลักษณะเฉพาะของแหล่ง
ท่องเที่ยว และฝั งรากลึกแนวคิดนันลงไปในวั
้
ฒนธรรมและเอกลักษณ์ (Identity) ของท้ องถิ่น ซึ่ง
เป็ นการกระทาที่เกิดขึ ้นร่วมกันระหว่างนักท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว จึงก่อให้ เกิดประสบการณ์
การเรี ยนรู้และสร้ างสรรค์ตอ่ ไป
4) การมีความคิดสร้ างสรรค์ร่วม (Co-Creation) เป็ นแนวทางที่ทาให้
นัก ท่ อ งเที่ ย วและคนในชุ ม ชนมี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ ร่ ว มกั น และท าสิ่ ง ของร่ ว มกั น เพื่ อ ให้
นักท่องเที่ยวได้ ใช้ ความรู้ ของตนเองในการสร้ างสรรค์ หรื อพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคนในท้ องถิ่น
ซึง่ อาจะทาให้ เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับผู้ซื ้อหรื อนักท่องเที่ยวมากขึ ้น รวมถึงเกิดประโยชน์
กับชุมชนในการได้ ผลิตภัณฑ์หรื อแนวคิดในรูปแบบใหม่ขึ ้น
นอกจากนี เ้ ป้า หมายของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ างสรรค์ คื อ การพยายามที่ จ ะให้
นัก ท่ อ งเที่ ย วมาเที่ ย วสถานที่ นัน้ เพิ่ ม มากขึ น้ โดยการกระตุ้น หรื อ ส่ ง เสริ ม ให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วมี
ความรู้ สกึ ผูกพันและเข้ าใจสถานที่ท่องเที่ยวและชุมชนอย่างลึกซึ ้ง โดยชุมชนมีหน้ าที่ดาเนินงาน
จัดกิจกรรมต่างๆ ทาให้ ชมุ ชนสามารถรักษามรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง และทาให้ นกั ท่องเที่ยว
มีโอกาสได้ เรี ยนรู้ และใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ในกิจกรรมต่างๆ ร่ วมกับชุมชนนัน้ ๆ เพื่อเป็ นการ
เสริ มสร้ างประสบการณ์เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวนันให้
้ กบั นักท่องเที่ยวโดยตรง (McNulty, 2009
อ้ างถึงใน วิยะดา เสรี วิชยสวัสดิ,์ 2544)
จะเห็นได้ ว่า งานวิจัยชิน้ นี ต้ ้ องการศึกษาองค์ ประกอบต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ของจังหวัดน่าน โดยองค์ประกอบแรกที่จะศึกษาคือศักยภาพใน
การสร้ างสรรค์ (Creative Potentail) องค์ประกอบที่สองคือการเข้ าร่ วมกิจกรรม (Active
Involvement) ต่อมาจะศึกษาเกี่ยวกับการมีประสบการณ์ กับคุ ณลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยว
(Characteristic Experiences) และองค์ประกอบสุดท้ ายคือการมีความคิดสร้ างสรรค์ร่วม (CoCreation)
2.1.5.3 หลักการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
Richards and Raymond (2000) ได้ กล่าวถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สร้ างสรรค์ให้ ประสบความสาเร็จ โดยจะต้ องคานึงถึงหลักการสาคัญ ดังนี ้
1) ศึกษาข้ อเท็จจริ งหรื อข้ อมูลเกี่ยวกับสถานที่ (Know who you are
and Where you are) เป็ นการศึกษาว่าแหล่งท่องเที่ยวนันมี
้ ลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสถานที่
ท่องเที่ ยวอื่นอย่างไร ทัง้ ในสิ่งที่จับต้ องได้ และจับต้ องไม่ได้ เช่น สภาพภูมิอากาศ ทักษะ และ
ความคิดสร้ างสรรค์ของชุมชน และนาสิง่ ที่มีลกั ษณะพิเศษมาใช้ เป็ นทรัพยากรการท่องเที่ยว
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2) ใช้ ความสามารถของท้ องถิ่น (Use Local Capacity) การท่องเที่ยว
เชิงสร้ างสรรค์อยู่บนพื ้นฐานของแนวคิดเชิงสร้ างสรรค์ที่เกี่ยวข้ องกับคุณลักษณะเฉพาะของแหล่ง
ท่องเที่ยว จึงต้ องพิจารณาว่าจะใช้ ความสามารถของท้ องถิ่ นให้ เป็ นประโยชน์ อย่างไร และใน
บางครัง้ การกระตุ้นทักษะหรื อความคิดสร้ างสรรค์จากภายนอกจะช่วยให้ เกิดการพัฒนาได้
3) พัฒนาในสิง่ ที่ท้องถิ่นมีอยู่ (Build on what you have) หลักสาคัญคือ
การใช้ สงิ่ ที่มีอยูใ่ ห้ เกิดประโยชน์ในการดาเนินการให้ มีกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์ในชุมชนให้ มากที่สดุ
4) เน้ นการพัฒนาคุณภาพมากกว่าการกระทาแบบฉาบฉวย (Develop
quality not grimminks) การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์เน้ นให้ เกิดการดาเนินการกับนักท่องเที่ยว
เป็ นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพและเป็ นของ จริ งไม่ใช่ของฉาบฉวยหรื อตบแต่งชัว่ คราวเพื่อเป็ นตามแฟชัน่
หรื อเน้ นในเชิงปริมาณ
5) ใช้ ท รั พ ยากรความคิ ด สร้ างสรรค์ เ ป็ น ตัว เร่ ง การด าเนิ น การ (Use
creative resources as a catalyst) เป็ นการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ของฝ่ ายต่างๆ เพื่อเป็ น
กระบวนการที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิง่ ที่มีประโยชน์ตอ่ ชุมชนได้
จะเห็นได้ ว่า หลักการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ มีรูปแบบที่สอดคล้ องกับ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development) ซึง่ เป็ นกระแสความคิดหลักของโลกในช่วง 2
ทศวรรษที่ผ่านมา และได้ รับความสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการว่าด้ วยการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(Commission On Sustainable Development) ขององค์การสหประชาชาติ ซึง่ หลักการโดยทัว่ ไป
ของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน คือ จะต้ องมีการอนุรักษ์ และการใช้ ทรัพยากรอย่างพอดี เพื่อให้ สามารถ
ใช้ ประโยชน์ ต่อไปได้ ในระยะเวลายาวนาน และมีการกระจายผลประโยชน์ ให้ แก่คนส่วนใหญ่
รวมทังมี
้ การร่วมมือกันอย่างใกล้ ชิดระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้ องหรื อมีสว่ นได้ สว่ นเสีย เมื่อนาหลักการนี ้มา
ปรับใช้ กบั การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน จึงมีจดุ เน้ นที่สาคัญ ดังนี ้
1) ต้ องช่วยกันดูแลทรัพยากรของการท่องเที่ยวให้ เกิดประโยชน์ สูงสุด
กล่าวคือไม่ได้ ประโยชน์เฉพาะคนในยุคปั จจุบนั เท่านัน้ แต่ต้องเก็บทรัพยากรท่ องเที่ยวไว้ ให้ แก่คน
รุ่นหลังด้ วย
2) ลดการใช้ ทรั พยากรอย่างสิน้ เปลือง และลดปริ มาณของเสียที่ เป็ น
อันตรายต่อสิ่งแวดล้ อม
3) กระจายรายได้ ให้ แก่คนในท้ องถิ่น ที่มีแหล่งท่องเที่ยวตังอยู
้ ่ อีกทังควร
้
ให้ คนในชุมชนมี ส่ว นร่ ว มในการจัดการการท่ องเที่ ยว อาทิ เช่น การให้ บริ การแก่นักท่ องเที่ ยว
เป็ นต้ น
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4) ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงชุมชนท้ องถิ่น
ควรมี ก ารประชุ ม กัน อย่ า งสม่ า เสมอ เพื่ อ การวางแผน แลกเปลี่ ย นข้ อ มูล รวมถึ ง การจัด สรร
งบประมาณสาหรับแต่ละฝ่ าย เพื่อก่อให้ เกิดการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม
5) มีการสร้ างเครื อข่ายเผื่อเผยแพร่ แนวคิด การศึกษาวิจัย และความรู้
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนออกไปในหมู่ประชาชนทังภายในประเทศและระหว่
้
างประเทศ
อย่างขว้ างขวาง (โครงการสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ เล่ม 27, 2550 อ้ างถึงใน วิยะดา เสรี วิ
ชยสวัสดิ,์ 2544)
จากที่ ก ล่า วมา พบว่า งานวิ จัย ชิ น้ นี ต้ ้ อ งการศึก ษาหลักการที่ น ามาพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ให้ ประสบความสาเร็จ โดยผู้วิจยั ได้ ยดึ ตามหลักการสาคัญ 5 ประการ ดังนี ้
ประการแรกคือการศึกษาข้ อเท็จจริ งหรื อข้ อมูลเกี่ยวกับสถานที่ (Know who you are and
Where you are) ประการที่สองคือการใช้ ความสามารถของท้ องถิ่น(Use local capacity)
ประการที่สามคือพัฒนาในสิ่งที่ท้องถิ่นมีอยู่ (Build on what you have) ประการที่สี่คือเน้ นการ
พัฒนาคุณภาพมากกว่าการกระทาแบบฉาบฉวย(Develop quality not grimminks) และประการ
สุดท้ ายคือใช้ ทรัพยากรความคิดสร้ างสรรค์เป็ นตัวเร่งการดาเนินการ (Use creative resources as
a catalyst)
2.1.5.4 รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
Raymond (2007) ได้ นาเสนอทางเลือกของการพัฒนารู ปแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้ างสรรค์ไว้ 2 แบบ คือ
1) รูปแบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Tourism Model) รูปแบบนี ้เหมาะ
สาหรับกิจการทางธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวที่ดาเนินการอยู่แล้ ว และต้ องการพัฒนา
ให้ เป็ นธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ซึง่ มีแนวทางดังนี ้
(1) ผู้พฒ
ั นาระบบต้ องมองว่า ประสบการณ์ ที่นกั ท่องเที่ยวจะได้ รับ
จากการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ างสรรค์ นัน้ เป็ น เหมื อ นสิ น ค้ า ท่ อ งเที่ ย วชนิ ด หนึ่ ง ต้ อ งมี ก ารแข่ ง ขัน
เปรี ยบเทียบกับการท่องเที่ยวชนิดอื่น อีกทัง้ ต้ องการเสนอขายสินค้ าแก่นักท่องเที่ยวในช่องทาง
การตลาดต่างๆ เช่นเดียวกับสินค้ าชนิดอื่น
(2) ควรมีคคู่ ้ าหรื อผู้ร่วมดาเนินการ (Partners) ในธุรกิจเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้ ว เช่น ธุรกิจโรงแรม หรื อร้ านอาหาร อาจจะจัดให้ มีการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
ร่ วมกับกิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณี รวมทังการเฉลิ
้
มฉลองต่างๆ โดยการเสนอขายกิจกรรมเชิง
สร้ างสรรค์รวมกับสินค้ าท่องเที่ยวอื่นๆ เนื่องจากการเสนอประสบการณ์เชิงสร้ างสรรค์ในกิ จกรรม
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วัฒนธรรม ประเพณี กับนักท่องเที่ยวโดยตรง ในระยะแรกอาจมีความยากลาบากเพราะคนไม่
เข้ าใจ ดังนันการร่
้
วมกับธุรกิจอื่นๆ ทีเกี่ยวข้ อง อาจทาให้ การเริ่มต้ นง่ายขึ ้น
(3) ควรเลือกชนิดกิ จกรรมสร้ างสรรค์ ที่จะจัดขึน้ ให้ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของกลุ่มนักท่องเที่ยว หลังจากนัน้ ควรหาวิทยาท้ องถิ่นที่มีความรู้ ความชานาญ
น่าเชื่อถื อ เพื่อเป็ นผู้นาให้ การสร้ างเสริ มประสบการณ์ เชิงสร้ างสรรค์ต่างๆ ให้ กับนักท่องเที่ยว
รวมถึ งต้ องคานึง ว่าคู่ค้าที่ เข้ าร่ ว มมีห ลายประเภท และลูกค้ าของคู่ค้าเหล่านี ก้ ็ จะมีคุณสมบัติ
ต่างกัน ซึง่ ถือเป็ นปั จจัยหลักที่ต้องคานึงถึงในการจัดรูปแบบกิจกรรมต่างๆ
(4) ในช่วงแรกของการเริ่ มต้ นธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์นนั ้ ควร
ระมัดระวังเรื่ องค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานให้ เพียงพอ และตลอดระยะเวลาการดาเนินงานควร
หาทางลดค่าใช้ จ่ายๆ ให้ มาก เช่น กรณีของการจ้ างวิทยากรท้ องถิ่นให้ จดั กิ จกรรมต่างๆ แทนที่จะ
เป็ นการจ้ างทา อาจจะกระตุ้นให้ วิทยากรนันเป็
้ นผู้ดาเนินการจัดกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์ด้วยตนเอง
ซึง่ จะทาให้ ผ้ จู ดั การท่องเที่ยวไม่ต้องรับผิดชอบค่าจ้ างในการดาเนินงาน
(5) ควรมองว่ า นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเชิ ง สร้ างสรรค์ นัน้
เปรี ยบเสมือนลูกค้ า และวิทยากรนัน้ เป็ นเสมือนผู้ เสนอขายสินค้ าหรื อหุ้นส่วนธุรกิ จ เนื่ องจาก
ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมหรื อนักท่องเที่ยวเป็ นผู้ทารายได้ ให้ ขณะเดียวกันวิทยากรจะได้ รับค่าตอบแทน
จากธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในฐานะที่เป็ นผู้เสนอขายสินค้ า
2) รูปแบบการสร้ างเครื อข่ายชุมชน (Community Network Model) เป็ น
รู ปแบบที่ เหมาะกับชุมชนที่ ต้องการจะพัฒนาภาพลักษณ์ ความคิดสร้ างสรรค์ ของชุมชน โดย
นาเสนอความคิดสร้ างสรรค์ ของชุมชนแก่นักท่ องเที่ ยว และการพัฒนารู ปแบบนี เ้ กิ ดจากแรง
บันดาลใจของคนในชุมชนมีแนวทาง ดังนี ้
(1) เชิญชวนให้ วิทยากรทีมีความสามารถเข้ าร่ วมกับเครื อข่ายการ
ท่ องเที่ ย วเชิ ง สร้ างสรรค์ และกระตุ้น ผู้ที่ เกี่ ยวข้ องกับชุมชน เช่น สื่อท้ องถิ่ น นักธุรกิ จ หรื อผู้มี
ความคิดสร้ างสรรค์ ต่างๆ รวมทัง้ ธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนเข้ าร่ วมโครงการและร่ วมกันคิดที่จะ
นาเสนอประสบการณ์เชิงสร้ างสรรค์แก่นกั ท่องเที่ยว
(2) ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารตัง้ กลุ่ม ของวิ ท ยากร เพื่ อ น าไปสู่ก ารสร้ าง
เครื อข่ายและจัดทาเว็บไซต์ที่ดี เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ นอกจากนี ้ยังส่งเสริ มให้
วิทยากรจัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองหรื อประเพณีท้องถิ่นต่างๆ เพื่อใช้ เป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเชิง
ปฏิบตั ิการของวิทยากรได้
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(3) จัดตังเครื
้ อข่ายที่ไม่แสวงหาผลกาไรของชุมชนสร้ างสรรค์ เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ของชุมชน อย่างไรก็ตามในการเริ่มต้ นของเครื อข่ายอาจจะต้ อง
ใช้ เงินทุนเพื่อนสนับสนุนการดาเนินงาน จึงจาเป็ นต้ องหาแหล่งเงินทุนที่จะจัดทางบประมาณ
ดาเนินการมาให้ ซึง่ อาจจะมาจากองค์กรส่วนท้ องถิ่นหรื อหน่วยงานที่ต้องการส่งเสริ มการพัฒนา
ชุมชนนันๆ
้
(4) ลดการใช้ ค าว่า การท่ อ งเที่ ย วให้ น้ อ ยที่ สุด ในการส่ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ของชุมชนในรู ปแบบนี ้ เพราะคนทั่วไปมักมองว่าการท่องเที่ยวคือการ
แสวงหาผลกาไร จึงทาให้ การแสวงหาเงินทุนอาจทาได้ ยาก จึงควรเน้ นการส่งเสริ มการใช้ ความคิด
สร้ างสรรค์ให้ กบั ผู้มาเยือนมากกว่าประเด็นการท่องเที่ยว
(5) ควรกาหนดไว้ เป็ นแนวคิดว่า ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิ บตั ิการนัน้
เป็ นลูกค้ าของวิทยากร และในขณะเดียวกันวิทยากรก็เป็ นลูกค้ าของเครื อข่ายการท่องเที่ยวเชิง
สร้ างสรรค์ของชุมชน
จากที่กล่าวมาจะพบว่า รูปแบบเชิงพาณิชย์เป็ นรูปแบบที่มงุ่ เน้ นผลทางธุรกิจเป็ นหลัก โดย
เป้าหมายของธุรกิจนันต้
้ องสร้ างความต้ องการการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ให้ เกิดขึ ้น แต่รูปแบบ
การสร้ างเครื อข่ายชุมชน เป็ นการร่ วมมือผลักดันของคนในชุมชนที่จะจับมื อกันเพื่อสร้ างเครื อข่าย
ความคิดสร้ างสรรค์ของชุมชน แล้ วเสนอให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ ามาร่วมใช้ ความคิดสร้ างสรรค์โดยไม่ได้
แสวงหาผลก าไรโดยตรง แต่เ ป็ น การเพิ่ ม ปริ ม าณนัก ท่ อ งเที่ ย วให้ ชุม ชนโดยอ้ อ ม ซึ่ง เป็ น การ
แสดงออกถึงความต้ องการของชุมชนที่ดาเนินการเป็ นเครื อข่ายผลักดันให้ เกิดการท่องเที่ยวเชิง
สร้ างสรรค์โดยชัดเจนมากกว่ารูปแบบเชิงพาณิชย์
อย่างไรก็ตาม งานวิจยั ชิ ้นนี ้ต้ องการศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ซึง่ แบ่งเป็ น
2 ประเภทคือ รู ปแบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Tourism Model) ซึ่งเป็ นธุรกิจที่ดาเนินการ
ทางด้ านการท่องเที่ยวอยู่แล้ ว และต้ องการพัฒนาให้ เป็ นการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ และรู ปแบบ
การสร้ างเครื อข่ายชุมชน (Community Network Model) คือรูปแบบของชุมชนที่ต้องการนาเสนอ
ความคิดสร้ างสรรค์แก่นกั ท่องเที่ยว โดยเกิดแรงจากแรงบันดาลใจจากคนชุมชนนัน่ เอง
จากแนวคิดที่ได้ กล่าวมาในข้ างต้ น สามารถสรุปได้ วา่ การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์เป็ นการ
จัดการการท่องเที่ยวที่ให้ นกั ท่องเที่ยวมีปฏิสมั พันธ์ และสามารถเข้ าร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม
และประเพณี ข องชุม ชนอย่ า งใกล้ ชิ ด ซึ่ง นัก ท่ อ งเที่ ย วจะมี ป ระสบการณ์ จ ริ ง และมี โ อกาสใช้
ความคิดสร้ างสรรค์ของตนเองอย่างเต็มที่และมีส่วนร่ วมอย่างใกล้ ชิด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
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นักท่ องเที่ ย วมี ความเข้ าใจ ความรั ก ความผูกพัน กับแหล่งท่ องเที่ ยว และชุมชนที่ อยู่ในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนันๆ
้ (วิยะดา เสรี วิชยสวัสดิ,์ 2544)
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ต้องการมาท่องเที่ยวในรูปแบบ
ของการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์เพื่อเรี ยนรู้ ศิลปวัฒนธรรมและความเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะของ
ชุมชน อีกทังมี
้ ประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อสร้ างความผูกพันกับวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ตลอดจนกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
แพรวโพยม พัวเจริ ญ (2554) ศึกษาเรื่ อง “การศึกษาอัตลักษณ์และคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรมเพลงโคราชสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์สาหรับนักท่องเที่ยวเยาวชน” พบว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีความต้ องการในการจัดกิ จกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ที่
เกี่ ย วเนื่ อ งกับ มรดกทางวั ฒ นธรรมเพลงโคราชอยู่ใ นระดับ มาก คณะหมอเพลงโคราชและ
หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องก็สามารถที่จะสร้ างสรรค์ กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่สอดคล้ องกับเพลง
โคราชตามที่นกั ท่องเที่ยวต้ องการ ซึง่ มีดงั นี ้ 1) การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเพลงโคราช 2) มี
บริ การเช่าชุดเครื่ องแต่งกายของเพลงโคราชเพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวสวมใส่และได้ ถ่ายภาพเพื่อเก็บไว้
เป็ นที่ระลึก 3) การแข่งขันประกวดร้ องเพลงโคราช 4) จัดให้ มีเพลงโคราชเข้ ามาอยู่ในแพคเก็จ
ทางการท่องเที่ยว 5) นักท่องเที่ยวมีส่วนร่ วมในการแสดงเพลงโคราช 6) นักท่องเที่ยวได้ ฝึกร้ อง
เพลงโคราช 7) จัดให้ มีร้านขายของที่ระลึกเกี่ยวกับเพลงโคราช 8) จัดทารู ปแบบเกมส์ที่เกี่ยวข้ อง
กับเพลงโคราชเพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวได้ ร่วมสนุก 9) จัดให้ มีการนาเพลงโคราชเข้ ามามีส่วนร่ วมใน
การประชุมสัมมนา 10) จัดให้ มีกิจกรรมการเยี่ยมบ้ านหมอเพลงโคราช
กันตภณ แก้ วสง่า (2556) ศึกษาเรื่ อง “การจัดการความรู้ การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ใน
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา” พบว่า การท่องเที่ยวเชิง
สร้ างสรรค์ในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อาเภอพิมาย มีการค้ นหาองค์ความรู้ได้ เป็ นอย่างดี ซึง่
ในด้ านของแหล่งท่องเที่ยวมีองค์ความรู้ที่พบ 4 ด้ าน คือ 1) ความโดดเด่นหรื อเอกลักษณ์ เฉพาะตัว
ของแหล่งท่องเที่ยว พบว่า อาเภอพิมายมีแหล่งท่องเที่ยวที่ เป็ นเอกลักษณ์ เช่น ปราสาทหินพิมาย
ซึ่ง เป็ น วัฒ นธรรมอาณาจัก รขอมโบราณที่ มี ค วามเก่ า แก่ ซึ่ง มี ค วามโดดเด่น และเอกลัก ษณ์
เฉพาะตัวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ เดินทางมาที่นี่ได้ 2) ระดับความนิยมของแหล่งท่องเที่ยว
3) แหล่ง ท่ องเที่ ย วของอาเภอพิ มายที่ ได้ รับ ความนิ ยมน้ อย แต่มี ความน่ าสนใจ และสามารถ
ส่งเสริ มให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ รับความนิยมในอนาคตได้ เช่น การทาเส้ นหมี่และการผัดหมี่
พิมายที่นักท่องเที่ยวอาจจะเข้ าใจว่าเส้ นหมี่มีความเหมือนกันในทุกอาเภอ แต่ความจริ งแล้ วมี
ความแตกต่างกันไว้ ว่าจะเป็ นรสชาติ หรื อขันตอนการผลิ
้
ต 4)การมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ
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การท่องเที่ยวของชุมชนท้ องถิ่น ซึง่ พบว่า ชุมชนท้ องถิ่นมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการทรัพยากร
ท่องเที่ยวน้ อย อย่างไรก็ ตามชุมชนจะมีส่วนร่ วมก็ต่อเมื่อการประกวด หรื อเทศกาลต่างๆ ของ
จังหวัดเท่านัน้
อาทิตยาพร อรุณพิพฒ
ั นพงศ์ (2554) ศึกษาเรื่ อง “แผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในจังหวัดนครพนม” พบว่า จากการประเมินศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิง
สร้ างสรรค์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ทงั ้ 5 ด้ าน คือ ด้ านคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์ ด้ านกายภาพของพื ้นที่ ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก การบริ การทางการท่องเที่ยว
ด้ านความนิยมต่อแหล่งท่องเที่ยว และด้ านการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ พบว่า ชนเผ่าที่มีศกั ยภาพ
การท่องเที่ยวมากที่สดุ คือ ชนเผ่าไทยโส้ รองลงมาคือชนเผ่าผู้ไทย และชนเผ่าที่มีศกั ยภาพน้ อย
ที่สดุ คือ ชนเผาไทยกะเลิง จากผลการศึกษาดังกล่าวจึงทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในจังหวัดนครพนม ซึ่งประกอบด้ วย 4 แผนงานหลัก คือ 1) การอนุรักษ์ มรดก
วัฒนธรรมและภูมิ ปัญ ญาของกลุ่มชาติ พัน ธุ์ 2) การพัฒนาองค์ ค วามรู้ ด้ านการท่ องเที่ ยวเชิ ง
สร้ างสรรค์ 3) การยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิ งสร้ างสรรค์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ 4) การสร้ าง
ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
จิตราพร อุนสุวรรณ (2552) ศึกษาเรื่ อง “การศึกษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุนสถานที่พกั
แรมในรู ปแบบโฮมสเตย์ บริ เวณตลาดนา้ อัมพวา จังหวั ดสมุทรสงคราม” พบว่า พฤติกรรมของ
ผู้ใช้ บริการโฮมสเตย์บริเวณตลาดน ้าอัมพวา เหตุผลของกลุม่ ตัวอย่างที่เลือกใช้ บริ การคือได้ ใกล้ ชิด
และสัมผัสธรรมชาติ เนื่องจากโฮมสเตย์มีจดุ เด่นที่น่าสนใจได้ แก่ มีรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
มีการบริ การที่เป็ นกันเองของเจ้ าของบ้ านพั ก และมีกิจกรรมนาเที่ยวที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตาม
นักท่องเที่ยวบางส่วนก็ไม่สามารถหาที่พกั บริ เวณตลาดน ้าอัมพวาได้ เพราะมีสถานที่มีห้องพักไม่
เพียงพอ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เต็มใจจะจ่ายค่าพักห้ องเพิ่ม หากสถานที่พกั แรมติดริมน ้า
ชริ นทร์ พรรณ อะสีติรัตน์ (2553) ศึกษาเรื่ อง “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กับวิถี
ชีวิตชุมชน กรณีศกึ ษา ตลาดน ้าอัมพวา อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” พบว่า กิจกรรมการ
ท่องเที่ ย วเชิ ง อนุรัก ษ์ ตลาดน า้ ยามเย็นก่อให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงของวิถี ชีวิตชุมชน ทางด้ าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้ อม โดยเริ่ มจาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้ านสวน
เดิมที่มีการผลิตสินค้ าในภาคเกษตรเป็ นหลักปรับเปลี่ยนไปสู่ธุรกิจที่ตอบสนองการท่องเที่ยวมาก
ขึน้ เรื่ อ ยๆ อี ก ทัง้ ยัง มี น ายทุน มาเข้ า ครอบครองและใช้ พื น้ ที่ ท าให้ ค นในชุม ชนไม่ ส ามารถใช้
ประโยชน์จากพื ้นที่ได้ สงู สุด อย่างไรก็ตามชุมชนอัมพวาให้ ความสนใจกับปั ญหาที่มีผลมาจากการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพยายามจะแก้ ไขปั ญหากันอย่างเต็มที่ แต่การดาเนินงานจะสาเร็ จไป
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ด้ วยดีนนั ้ ต้ องอาศัยความร่ วมมือจากคนในชุมชน ภาครัฐ รวมถึงนักท่องเที่ยวด้ วย เพื่อให้ ชมุ ชน
ได้ แสดงศักยภาพ ด้ านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้ องถิ่น เพื่อเติบโตไป
พร้ อมกันเศรษฐกิจชุมชน โดยที่ชุมชนยังคงรักษาเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศของ
ชุมชนไว้ ได้ อย่างยัง่ ยืน
จากที่กล่าวมาสามารถสรุ ปได้ ว่า ในเรื่ องของการท่องเที่ ยวเชิงสร้ างสรรค์ งานวิจยั เล่มนี ้
ต้ องการศึก ษาจากองค์ ประกอบของจัด การการท่ องเที่ ย วเชิ ง สร้ างสรรค์ หลักการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ และรู ปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ เพื่อนาไปสร้ างกรอบการทา
วิจยั ต่อไป

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Communication)
ผู้วิจยั ทบทวนวรรณกรรมจากทฤษฏี แนวคิด และการวิจยั เกี่ยวกับการสื่อสารแบบมีส่วน
ร่ วม โดยหัวข้ อการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมจะอธิบายในประเด็นเกี่ยวกับนิยามศัพท์ของการสื่อสาร
แบบมีส่วนร่ วม ประวัติของการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วม หลักการสาคัญของการสื่อสารแบบมีส่วน
ร่ วม เป้าหมายของการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วม ระดับของการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วม และรู ปแบบ
ของการสื่อสาร ตามลาดับ เพื่อนาไปสร้ างกรอบแนวคิดเชิงทฤษฏีในการทาวิจยั
2.2.1 ความหมายของการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วม
การจากประชุมขององค์การยูเนสโก ณ กรุ งเบลเกรด ประเทศยูโกสลาเวีย ปี ค.ศ. 1977
ได้ กาหนดแนวคิดเกี่ยวกับ การสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมของประชาชนไว้ 3 ประการ ดังนี ้ (Jan
Servaes et al., 1996, p. 18)
1) การเข้ าถึงสื่อ (Access) หมายถึง การเข้ าถึงสื่อที่ให้ บริ การแก่ชุมชน รวมถึง
ประชาชนมีสทิ ธิในการเลือกรับชมหรื อฟั งรายต่างๆ ตลอดจนประชาชนสามารถเข้ าไปมีสว่ นร่วมใน
การจัดทาสิ่งที่เป็ นประโยชน์แก่ตนเองหรื อชุมชน อีกทังต้
้ องมีช่องทางให้ ประชาชนได้ แสดงความ
คิดเห็นต่อรายการอีกด้ วย
2) การมีส่วนร่ วม (Participation) หมายถึง การมีส่วนร่ วมในทุกระดับนัน่ เอง
กล่าวคือ ประชาชนสามารถมีส่วนร่ วมในทุกขันตอน
้
ไม่ว่าจะเป็ นกระบวนการผลิตรายการ การ
บริหารจัดการ และการวางแผนระบบการสื่อสารภายในชุมชน
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3) การจัดการด้ วยตนเอง (Self-Management) หมายถึง กระบวนการตัดสินใจ
ของประชาชนในชุมชน ที่มีอานาจและสิทธิ ในการตัดสินใจ ตังแต่
้ การเริ่ มกาหนดนโยบาย การ
วางแผน การลงทุน เป็ นต้ น องค์การยูเนสโก กล่าวว่าการจัดการด้ วยตนเองถือเป็ นการมีสว่ นร่วมที่
สาคัญ ต้ องมีการกระทาอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ส่วนการเข้ าถึงสื่อและการมีส่วนร่ วมในการสื่อสาร
มีความเป็ นไปได้ มากและสามารถทาได้ ง่ายกว่า
White et al. (1994 อ้ างถึงใน สุนีย์ หนูสง, 2549) กล่าวว่า หัวใจที่สาคัญของกระบวนการ
สื่อสารแบบมีส่วนร่ วม คือ กระบวนการคิดร่ วมกัน ฟั งร่ วมกัน และเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น
อีกทังยั
้ งต้ องตระหนักในสิทธิและหน้ าที่สมาชิกในชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาทางสังคม
แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารร่ วมกัน เพื่อค้ นหาแนวทางและก่อ ให้ เกิดการตัดสินใจร่วมกัน โดยอาศัย
พื ้นฐานข้ อมูลที่สมบูรณ์ การสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมจะนาไปสู่สานึกเชิงสาธารณะร่ วมกัน (Public
Concretization) และเกิดกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกัน (Learning Process) ระหว่างสมาชิกในสังคม
เพื่อเกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เ หมาะสม ตลอดจนเป็ นที่ยอมรับของสมาชิก
ในสังคม
Mighton (2006) ได้ ให้ ความหมายของการสื่อสารแบบมีสว่ นร่วมไว้ วา่ เป็ นกระบวนการที่มี
ความเกี่ยวข้ องในการมีสว่ นร่วมในกระบวนการสื่อสาร รวมถึงการสื่อสารระหว่างบุคคลในช่องทาง
การสื่อสาร การมีสว่ นร่วมอย่างเท่าเทียม มีอิสระในการวินิจฉัยและโต้ แย้ ง
Cohen and Uphoff (1977 อ้ างถึงใน สุนีย์ หนูสง, 2549) ได้ แบ่งการมีสว่ นร่วมออกเป็ น 4
แบบคือ
1) การมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ ประชาชนควรมีส่วนร่ วมในการริ เริ่ ม ตัดสินใจ
ดาเนินการตัดสินใจ และอยูใ่ นการตัดสินใจปฏิบตั ิการ
2) การมีส่วนร่ วมปฏิบัติการ เช่น การสนับสนุนด้ านทรั พยากร การบริ หาร การ
ประสานความร่วมมือ
3) การมีสว่ นร่วมในผลประโยชน์ ในด้ านวัตถุ สังคม และส่วนบุคคล
4) การมีสว่ นร่วมในการประเมินผล
ปาริ ชาติ สถาปิ ตานนท์ (2542) กล่าวว่า กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมมีเงื่ อนไข
สาคัญที่ทาให้ การสื่อสารมีประสิทธิภาพในการพัฒนาสังคม คือ กระบวนการตอบโต้ ของสมาชิกใน
สังคมโดยคานึงถึงการเท่าเทียมกันของบุคคล ได้ แก่ ปรัชญาและแนวคิดด้ านประชาธิปไตยในการ
สื่อสาร กล่าวคือคนในสังคมต้ องมีสิทธิและเสียงในการแสดงความคิดเห็น โอกาสในการรับรู้ และ
การเข้ าถึงข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง การตระหนักในหน้ าที่ของตน รวมถึง การรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น

40
ซึ่ง ปรั ช ญาการสื่ อ สารเชิ ง ประชาธิ ป ไตย จะน าไปสู่ก ารเพิ่ ม พลัง ให้ กับ สมาชิ ก ในสัง คม โดน
ประชาชนจะรู้ สึก เป็ น เจ้ า ของหรื อ กิ จ กรรมต่า งๆ ที่ ไ ด้ ท าร่ ว มกัน ตลอดจนมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดาเนินการเอาใจใส่ดแู ล และตรวจสอบโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ชลลดา กิจรื่ นภิรมย์สขุ (2548)
กล่าวว่า การสื่อสารแบบมีส่วนร่ วม หมายถึงแนวคิดที่ม่งุ เน้ นให้ สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่ วม โดย
ผ่านการสื่อสารในรู ปแบบต่างๆ เพื่อก่อให้ เกิดการระดมความคิด การแลกเปลี่ยน การตัดสินใจ
การวางแผน และร่วมกันทางาน อีกทังยั
้ งมีการตรวจสอบหรื อประเมินผลการดาเนินการเพื่อทาให้
เกิดการพัฒนา หรื อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ ดีขึ ้นภายในชุมชน
จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ วา่ การสื่อสารแบบมีสว่ นร่วม หมายถึง กระบวนการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลที่ผ่านรู ปแบบต่างๆ โดยก่อให้ เกิดการระดมความคิดและการฟั งร่ วมกัน รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น จนเกิดกระบวนการเรี ยนรู้
ร่ วมกันของคนสังคม นอกจากนี ้การสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมประกอบไปด้ วย 3 ประการหลัก ดังนี ้
ประการแรก คือการเข้ าถึงสื่อ (Access) หมายถึง ประชาชนต้ องสิทธิในการใช้ สื่อนันๆ
้ เช่นการ
รั บชม รั บฟั ง อี กทัง้ ยังสามารถแสดงความคิดเห็น ได้ อีกด้ วย ประการที่ สอง คือการมีส่วนร่ วม
(Participation) หมายถึ ง ประชาชนสามารถมี ส่ว นในทุก ระดับ ตัง้ แต่ก ารวางแผน จนถึ ง การ
ประเมินผล ประการสุดท้ าย คือการจัดการด้ วยตนเอง (Self-Management) หมายถึง ประชาชน
สามารถตัดสินใจและลงมือกระทาด้ วยตนเอง เพื่ อนาไปสู่การพัฒนาสังคมที่ดีขึ ้น อีกทังยั
้ งเป็ นที่
ยอมรับของคนในชุมชน
2.2.2 ประวัตขิ องการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วม
ต้ นกาเนิดของแนวคิดเรื่ อง ”การมีสว่ นร่ วม” เกิดขึ ้นจากการเริ่ มต้ นในยุคสมัยของกรี ก ผู้ที่
เป็ น “พลเมือง (Citizen)” ของรัฐกรี กสามารถมีสว่ นร่วมแบบโดยตรง (Direct Participation) ใน
การตัดสินประเด็นสาธารณะได้ ทกุ เรื่ อง (Public Issues) ไม่ว่าจะเป็ นการเปิ ดการอภิปราย ชี ้แจง
ให้ ข้อมูล และการตัดสินใจออกเสียงลงคะแนน ที่ เรี ยกว่า “ประชาธิปไตย” แต่เมื่อสังคมมีขนาด
ใหญ่ขึ ้น รูปแบบของประชาธิปไตยโดยตรงจึงเป็ นไปได้ ยาก ก่อให้ เกิดรู ปแบบของ “ประชาธิปไตย
ผ่านตัวแทน” หมายถึง บุคคลส่วนใหญ่จะเลือกตัวแทนของตนไปดาเนินการตัดสินใจในประเด็น
สาธารณะ (กาญจนา แก้ วเทพ และคณะ, 2543)
หลังจากนันประชาธิ
้
ปไตยแบบผ่านตัวแทนก็ก่อให้ เกิดปั ญหามากมาย เช่น เมื่อประชาชน
เลือกตัวแทนไปทาการตัดสินใจทุกเรื่ องภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ตวั แทนไม่สามารถตัดสินใจ
แทนประชาชนได้ หมดทุกเรื่ อง อีกทังประชาชนยั
้
งขาดการควบคุมตัวแทนของตนเอง จึงทาให้ เกิด
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การพัฒนารู ปแบบที่ซบั ซ้ อนขึน้ เช่น การจัดตังพรรคการเมื
้
อง นอกจากนี ้การตัดสินใจของผู้แทน
ประชาชนก็ถูกผลัก ดันจากพลังอื่นๆ เช่นนโยบายพรรค แทนที่จะเป็ นไปตามความต้ องการของ
ประชาชน จึงทาให้ เกิดคาถามขึ ้นในยุคสมัยนันว่
้ า ประชาธิปไตยแบบตัวแทนเหมาะสมหรื อไม่
สาหรับการปกครองประชาธิปไตย ซึ่งคาตอบที่ ได้ ก็คือไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอ จึงทาให้ เกิด
ประชาธิปไตยทางตรงขึ ้นมาอีกครัง้ หนึ่ง จะเห็นได้ ว่า การสื่อสารเป็ นช่องทางหนึ่งที่สาคัญในการ
เอื ้อให้ เกิดประชาธิปไตยแบบทางตรงควบคูไ่ ปกับประชาธิปไตยผ่านตัวแทน ซึง่ รูปแบบการสื่อสาร
ที่ทาหน้ าที่ดงั กล่าวได้ ต้ องเป็ นการสื่อสารแบบมีสว่ นร่วมเช่นกัน (ภาณุพงศ์ ภูโต, 2551)
การสื่อสาร เป็ นบทบาทที่สาคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการมีส่วนร่ วมของสมาชิกในสังคม
บุคคลในวงการด้ านการสื่อสารเพื่อการพัฒนาได้ ชี ้ให้ เห็นว่า แนวคิดในการสื่อสารเพื่อพัฒนาสังคม
ได้ ปรับเปลี่ยนรู ปแบบของการสื่อสารไปจากเดิม เนื่องจากการสื่อสารภายใต้ กระบวนทัศน์หลัก
แห่งความทันสมัยนิยม (Modernization Paradigm) เป็ นการสื่อสารจากบนลงล่าง หรื อการสื่อสาร
จากผู้มีอานาจในสังคมลงไปสู่ประชาชน นาไปสู่การสื่อสารแบบใหม่ภายใต้ กระบวนทัศน์ แบบ
ทางเลือก (Alternative Paradiagm) เพื่อให้ ความสาคัญกับกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วม
โดยให้ ค วามสาคัญกับการสนทนาโต้ ตอบกัน ในลัก ษณะการปรึ กษาหารื อ เพื่อเปิ ดโอกาสให้
สมาชิกในสังคมได้ หนั หน้ าเจรจากัน เพื่อทาความเข้ าใจกับข้ อมูลข่าวสารเบื ้องต้ น หลักการ และ
แนวทางที่หลากหลายสาหรั บการตัดสินใจร่ วมกันเกี่ยวกับสังคมของตน(ปาริ ชาต สถาปิ ตานนท์ ,
2542)
นอกจากนี ้การสื่อสารแบบมีสว่ นร่วมยังเป็ นรูปแบบหนึง่ ของการสื่อสารที่สะท้ อนความเป็ น
อิสระและความเท่าเทียมกัน ซึง่ จะเกิดขึ ้นจากโอกาสที่บคุ คลสามารถเข้ าถึงชุมชน ได้ แสดงมุมมอง
ความรู้สกึ และประสบการณ์ของตนเอง เพื่อให้ บคุ คลอื่นตัดสินใจลงมือทาในเรื่ องนันๆ
้ เพื่อร่วมมือ
กันแก้ ไขปั ญหา ตลอดจนพัฒนาสังคมให้ ดีขึน้ (Bordenave, 1994) การสื่อสารแบบมีส่วนร่ วม
จาเป็ นต้ องการอาศัยการเข้ าร่วม (Involvement) จากประชาชน โดยเกี่ยวข้ องกับการสื่อสารในทุก
ระดับ ไม่วา่ จะเป็ น การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารผ่านสื่อมวลชน รวมถึงการสื่อสารผ่านสื่อ
ประเพณี ตลอดจนต้ องมีความไว้ วางใจซึ่งกัน และกัน
(Trust) เพื่อเป็ น พืน้ ฐานสาคัญใน
กระบวนการสื่อสารและการพัฒนา (Jacobson, 1994 อ้ างถึงใน ปาริ ชาติ สถาปิ ตานนท์ และ
คณะ, 2549)
องค์การ UNESCO ได้ ให้ ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการบริ หาร
จัดการ ”สื่อ” ประเภทต่างๆ โดยชี ้ให้ เห็นว่า การสื่อสารแบบมีส่วนร่ ว มเกี่ยวกับภารกิจสาคัญ 3
ประการ ประการแรกคือ การเข้ าถึงสื่อประเภทต่างๆ ประการที่สอง คือ การมีสว่ นร่วมในระบบการ
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สื่อสาร และประการสุดท้ าย คือ การมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจระดับต่างๆ (ปาริ ชาติ สถาปิ ตา
นนท์, 2542) อย่างไรก็ตามถ้ าพิจารณาในบริ บทของสังคมไทย การสื่อสารแบบมีสว่ นร่วมเป็ นการ
ฝึ กสมาชิกในสังคมให้ เกิดกระบวนการคิดร่วมกัน กระบวนการฟั งร่วมกัน รวมถึงเคารพในความคิด
ของผู้อื่น ตระหนักในสิทธิและหน้ าที่ข องตน ร่ วมวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาทางสังคม แลกเปลี่ยน
ข้ อมูลข่าวสารกัน ตลอดจนร่ วมกันค้ นหาแนวทางและการตัดสินใจร่ วมกันบนพื ้นฐานของข้ อมูลที่
สมบูรณ์ (ปาริชาติ สถาปิ ตานนท์, 2542)
ตัวอย่างงานวิจัยที่ ศึกษาเกี่ ยวกับการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วม โดยสงกรานต์ เขื่อนธนะ
(2556) ศึกษาเรื่ อง “การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ล่มุ น ้าว้ า จังหวัดน่าน” พบว่า
การพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ างสรรค์ ลุ่ม น า้ ว้ า จัง หวัด น่ า น ส่ว นใหญ่ นัก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วาม
ประทับใจในพื ้นที่เชิงนิเวศธรรมชาติเป็ นอย่างมาก ในส่วนของกิจกรรมก็สามารถนามาพัฒนาให้
เป็ น กิ จ กรรมเชิ ง สร้ างสรรค์ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมและสิ่ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ ทุก คนมี ส่ว น
เกี่ ยวข้ องกับการท่ องเที่ ยว ตลอดจนระมัดระวัง ผลกระทบที่ จะตามมาทุกครั ง้ ในการประกอบ
กิจกรรมท่องเที่ยว และมีความรับผิดชอบในการร่วมรักษา
อี ก ทัง้ ยัง สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของธิ ติ รั ฐ ธรรมจง (2553) ศึก ษาเรื่ อ ง “การสื่ อ สาร
การตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียณ จังหวัด
ราชบุรี” พบว่า การจัดการท่องเที่ยวของตลาดน ้าตลิ่งชัน เน้ นการมีส่วนร่ วมของประชาชน โดย
การจัดตัง้ “ประชาคมตลาดน ้าตลิ่งชัน ” ขึ ้น เพื่อต้ องการขยายขอบเขตการมีส่วนร่ วมจากกลุ่ม
บุคคลให้ มีความหลากหลายมากขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ น กลุม่ โรงเรี ยน กลุม่ วัด และกลุม่ เจ้ าของสวน เป็ น
ต้ น
งานวิจัยของ ปิ่ นปิ นัทธ์ สัทธรรมนุวงศ์ (2557) ศึกษาเรื่ อง “การสื่อสารเพื่อการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน กรณีศึ กษา : โครงการตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี ”
พบว่า การสื่อสารเพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน แบ่งเป็ น 2 รูปแบบ
คือ 1) การสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมภายในเครื อข่าย ได้ แก่เทศบาลตาบลอ่างศิลา มีนโยบายให้ ทกุ
ภาคส่วนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ การคิ ด การวางแผน โดยเชิญทุกๆ ภาคส่วนที่
เกี่ยวข้ องมาประชุมปรึ กษากันก่อน ก่อนที่จะเปิ ดการท่องเที่ยวในแต่ละกิจกรรม ในการประชุม
แบบมีสว่ นร่วมจะต้ องมีการประชุมอย่างน้ อย 3 ครัง้ คือขันเตรี
้ ยมการ ตามงาน และก่อนจะจัดงาน
2) การสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมระหว่างเครื อข่ายกับนักท่ องเที่ยว ส่วนใหญ่จะปรากฏในรู ปแบบของ
กิจกรรม ซึ่งจะเป็ นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ าร่ วมได้ และสามารถนาการประเมินของ
นักท่องเที่ยวมาพัฒนาการท่องเที่ยวได้
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รายงานผลการวิจยั เรื่ อง “การบริ หารจัดการขยะและเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน : กรณีศกึ ษา อบต.ไร่ส้ม จ.เพชรบุรี” (อัจฉรา อัศวรุจิกลุ ชัย และคณะ, ม.ป.ป.)
พบว่า รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย มีการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย รวมถึงมีการเก็บและขน
ขยะทุก 2 วัน ซึ่งวิธีการสร้ างเครื อข่ายคัดแยกขยะจะใช้ วิธีการบอกปากต่อปาก การพัฒนาการ
บริ หารจัดการขยะมูลฝอย ควรมีการประชาสัมพันธ์ เชิงรุ กในการสร้ างเครื อข่ายการคัดแยกขยะ
อย่างสม่าเสมอ มีหน้ าที่ในการให้ ความรู้และคาแนะนาเกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชน รณรงค์ให้
คนในชุมชนแยกขยะจนเป็ นนิสยั เปิ ดโอกาสทุกคนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดการขยะมูลฝอย
ทางบวก คือการแยกขยะ ขวดน ้าพลาสติก และกระดาษทุกชนิด ส่วนทางลบคือมีการทิ ้งขยะทุก
ชนิดลงบนพื ้นถนน แหล่งน ้าและที่สาธารณะ และมีการเทน ้ามันที่ใช้ แล้ วทิ ้งลงในถังขยะและบน
ดิน ขาดจิตสานึกในหน้ าที่ที่ต้องมีการแยกประเภทขยะมูลฝอยสาหรับการเลือกใช้ เทคโนโลยีใน
การจัดการขยะมูลฝอย มีการใช้ เครื่ องสับย่อยสลายขยะเปี ยกและขยะแห้ ง
จันทร์ เพ็ญ มีนคร (2554) ศึกษาเรื่ อง “การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอยของชุมชนตาบลบางนางลี่ อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” พบว่าในภาพรวมระดับการ
มีส่วนร่ ว มของประชาชนในด้ า นการจัดการขยะ อยู่ในระดับปานกลาง คือการนาถุง ผ้ าหรื อ
ภาชนะอื่นไปตลาดเพื่อใส่ของแทนการใส่ถงุ พลาสติก แต่ไม่มีมีส่วนร่ วมในการวางแผนกิจกรรม
หรื อโครงการ ทังนี
้ ้ประชาชนมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอยูใ่ นระดับดีมาก
มีการคัดแยกขยะมูลฝอยทาให้ สามารถวางแผนในการกาจัดมูลฝอยครัง้ สุดท้ ายได้ อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังมีสว่ นร่วมในการประชาสัมพันธ์หรื อชักชวนให้ มีสว่ นร่วมในกิจกรรม
หรื อโครงการ ซึ่งดูได้ จากการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมหรื อโครงการที่ทางตาบลบางลี่ เป็ นผู้กาหนด
เช่นกิจกรรมโครงการจัดรถคัดแยกขยะออกให้ บริการ กิจกรรมรณรงค์ทิ ้งขยะให้ เป็ นที่ กิจกรรมให้
ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการขยะด้ วยวิธีต่างๆ โดยประชาชนจะมีโอกาสในการเข้ าไปร่ วมขันตอน
้
การค้ นหาปั ญหา และการกาหนดแนวทางแก้ ไข
ปรี ยาภรณ์ เนียมนก และวศิน เหลี่ยมปรี ชา (2555) ศึกษาเรื่ อง “การรวมกลุ่มของชุมชน
นักปฏิบตั ิเพื่อการสร้ างรู ปแบบทางการตลาดที่ยงั่ ยืนผ่านทฤษฎีกิจกรรม : กรณีศึกษา ตลาดน ้า
อัมพวา” พบว่า รู ปแบบการตลาดยัง่ ยืนของตลาดน ้าอัมพวา คือการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน
จากการนาสิ่งที่มีคณ
ุ ค่าในท้ องถิ่นสร้ างเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนตามวิถีชีวิตประจาวันโดย
สร้ างความแตกต่างให้ เปิ ดเป็ นตลาดน ้ายามเย็นในวันศุกร์ ถึงวันอาทิตย์เท่านัน้ เพื่อเป็ นการสร้ าง
รายได้ ให้ คนในชุมชน และเกิดเศรษฐกิจที่ดีโดยการคานึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้ อม ทังนี
้ ้ชุมชนนัก
ปฏิบตั ิของตลาดน ้าอัมพวามีการรวมกลุม่ อย่างเป็ นทางการ และไม่เป็ นทางการเพื่อแบ่งปั นความรู้
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ในการสร้ างตลาดนา้ อัมพวา ให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ ยวทางวัฒนธรรมจากการใช้ ชีวิตประจาวันที่
ปฏิบตั ิมาจนถึงปั จจุบนั เพื่ อพัฒนาตลาดให้ เกิดความยัง่ ยืน อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวมีบทบาท
สาคัญสาคัญในการสร้ างความยั่งยืนให้ กับตลาดน ้า โดยการเลือกบริ การของเจ้ าของธุรกิจที่เอื ้อ
ผลประโยชน์กบั ชุมชนโดยตรง
สาหรับแนวคิดเรื่ องการมีสว่ นร่วมในด้ านของการสื่อสาร-การท่องเที่ยวนันมี
้ ความซับซ้ อน
ในมุมมองที่หลากหลาย เริ่ มตังแต่
้ แนวคิดการมีส่วนร่ วมเองก็มีความซับซ้ อนตังแต่
้ การมีส่วนร่ วม
อย่างแท้ จริ ง กล่าวคือ จะมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจทุกขันตอนของการด
้
าเนินงาน และการมีส่วน
ร่วมไม่แท้ จริ ง หมายถึง การ่ วมลงแรงในการทาโครงการ ร่ วมบริ จาคเงินหรื อสิ่ งของอื่นๆ หรื อร่ วม
บารุ งรักษา โดยไม่ได้ มีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจ ซึง่ ในที่นี ้มีเกณฑ์ในการแยกแยะการมีส่วนร่วมทัง้
2 รูปแบบที่กล่าวมาในข้ างต้ น นันก็
้ คือ “พลังอานาจในการมีสว่ นร่วม”นัน่ เอง (กาญจนา แก้ วเทพ,
2557)
จากที่กล่าวมา นอกจากจะกล่าวถึงแนวคิดเรื่ องการมีส่วนร่ วมแล้ ว ยังสอดคล้ องกับ
แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว คือ “กระบวนทัศน์เรื่ องการท่องเที่ยว” ซึง่ กาญจนา แก้ วเทพ (2557)
ได้ จาแนกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ กระบวนทัศน์การท่องเที่ยวกระแสหลัก และกระบวนทัศน์การ
ท่องเที่ยวแบบทางเลือก ซึง่ อธิบายได้ ดงั นี ้
1) กระบวนทัศน์การท่องเที่ยวกระแสหลัก หมายถึง หน่วยงาน / กลุม่ / องค์กรจาก
ภายนอก จะเป็ นเจ้ าภาพหรื อเจ้ าของการท่องเที่ ยว ดังนันการมี
้
ส่วนร่ วมของชุมชนจึงมีหน้ าที่เป็ น
เพียงแขกรับเชิญ หรื ออย่างมากที่สดุ ก็คือเป็ นเจ้ าภาพร่วม นัน่ เอง
2) กระบวนทัศ น์ ก ารท่ อ งเที่ ย วแบบทางเลื อ ก ชุม ชนจะมี บ ทบาทหลัก คื อ เป็ น
เจ้ าภาพหลัก โดยมีกลุ่ม / องค์กร / หน่วยงานอื่นๆ เป็ นแขกรับเชิญ หรื อเจ้ าภาพสมทบ ซึ่งการ
ท่องเที่ยวแบบทางเลือก การมีสว่ นร่วมของชุมชนในฐานะเจ้ าภาพก็จะมีได้ อย่างเต็มที่
ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ กุสมุ า ภูเสตว์ (2553) ศึกษาเกี่ยวกับ “การประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้ างการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” พบว่าเมื่อมีการ
เปลี่ ย นแปลงกระบวนทัศ น์ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว กระบวนทัศ น์ ด้ า นการสื่ อ สาร
(เช่ น การ
ประชาสัมพันธ์ ) ก็ต้องปรับเปลี่ยนด้ วย การประชาสัมพันธ์ ท่องเที่ยวกระเสหลักสามารถโน้ มน้ าว
ให้ นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวได้ เพียงอย่างเดียว แต่การสื่อสารการประชาสัมพันธ์ แบบ
ทางเลือกสามารถทาให้ แหล่งท่องเที่ยวกลายเป็ นที่ร้ ู จกั และทาให้ คนมาท่องเที่ยวมากขึ ้น อีกทัง้
การมีส่วนร่ วมในชุมชนทาให้ เกิดการอนุรักษ์ ทรัพยากร และนาไปสู่การจัดการการท่ องเที่ยวใน
ชุมชนให้ เกิดความยัง่ ยืนได้ โดยกลยุทธ์การสื่อสารหลักสาหรับการมีสว่ นร่วมของชุมชน ได้ แก่ การ
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เลือกใช้ สื่อที่เหมาะสมและเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มเป้าหมาย การใช้ เครื อข่ายการสื่อสาร ไม่ว่าจะ
เป็ นกลุม่ องค์กร หรื อชุมชนท้ องถิ่น การใช้ สื่อบุคคลที่มีความน่าเชื่อถื อ รวมถึงการนากลยุทธ์การ
สร้ างความรู้ สกึ รัก และภาคภูมิใจในชุมชนของตน เพื่อก่อให้ เกิดการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนให้
เกิดความยัง่ ยืน
งานวิ จัย ของ รั ตน์ สุดา ทองเจิ ม (2549) ศึกษาเรื่ อ ง “การมี ส่วนร่ วมของชุม ชนในการ
บริ หารจัดการงานประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เวียงกุมกาม” ซึง่ งานวิจยั ชิ ้นนี ้
โดดเด่นเรื่ องการวัดตัวแปรในระดับการมีส่วนร่ วม ซึง่ วัดในหลายมิติ คือ 1) การให้ ประชาชนเข้ า
ร่ วมในการวางแผน หรื อกระบวนการตัดสินใจ โดยใช้ การโน้ ม น้ าวในการเปลี่ยนทัศนคติของคน
2) การให้ การศึกษา เพื่อให้ ข้อมูลข่าวสารของโครงการ 3) การรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน
4) การปรึ ก ษาร่ ว มมื อ กั น ทัง้ ฝ่ ายรั ฐ เอกชน และประชาชน 5) ประชาชนที่ เ ป็ น ตัว แทนใน
คณะกรรมการมีสิท ธิ ในการตัดสิน ใจ 6) การมอบหมายหน้ าที่ ให้ กับประชาชนหรื อหน่ วยงาน
ท้ องถิ่น มีความชานาญในเรื่ องนันๆ
้ 7) การให้ ประชาชนตัดสินใจเอง ซึง่ สรุปได้ วา่ ชุมชนเวียงพุกาม
มีแบบอย่างของผู้มีส่วนร่ วม 3 รู ปแบบ ดังนี ้ 1) ผู้กระทาการ หมายถึง บุคคลที่ก่อให้ เกิดการ
พัฒนากิจกรรมนันๆ
้ ได้ แก่ ผู้นาชุมชน ซึง่ เป็ นผู้กระตุ้นให้ เกิดการมีส่วนร่ วมของประชาชน 2) เป็ น
ผู้รับผลการกระทา คือได้ รับผลจากกิจกรรมโดยตรง เช่น พ่อค้ าแม่ค้า มัคคุเทศก์ท้องถิ่น เป็ นต้ น 3)
เป็ นสาธารณทั่วไป คือประชาชนทั่วไปที่ไม่มีส่วนเกี่ ยวข้ องโดยตรง แต่มีส่วนสาคัญต่อการร่ วม
กิ จกรรม เช่นประชาชนในเวีย งพุกามมีความสาคัญ แต่ไม่ ได้ มีส่วนร่ วมโดยตรงในการบริ หาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยว และบริหารงานประชาสัมพันธ์
2.2.3 หลักการสาคัญของการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วม
การสื่อสารแบบมีสว่ นร่วมมีหลักการสาคัญ 7 ประการ คือ
2.2.3.1 ความหลากหลายของผู้เข้ าร่วม (Various Participants) การสื่อสารแบบมี
ส่วนร่ วมเป็ นกระบวนการที่เน้ นรับฟั งความคิดเห็น และการยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่น
กล่าวคือเป็ นการฟั ง “เสียง” ของบุคคลที่หลากหลาย (Grey-Felger, 2001) การสื่อสารแบบมีสว่ น
ร่ ว มจึ ง ให้ ความส าคัญ ทางด้ า นความหลากหลายของผู้เ ข้ า ร่ ว มเป็ น หลัก ยิ่ ง บุ ค คลมี ค วาม
หลากหลายในด้ านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นอายุ วรรณะ ประสบการณ์ หน้ าที่การงาน ความหลากหลาย
นันจะส่
้ งผลให้ เสียงของประชาชนดังขึ ้น อีกทังยั
้ งสะท้ อนความต้ องการต่างๆ ร่ วมกันได้ ชดั เจนขึ ้น
โดยกิจกรรมการสื่อสารในรู ปแบบต่างๆ อาทิ การประชุม การเสวนา หรื อการจัดกิจกรรมผ่านสื่อ
ต่างๆ ที่เน้ นความหลากหลายของผู้เข้ าร่วม ต้ องดาเนินการบนพื ้นฐานของ “ความสมัครใจ” ไม่ใช่
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การบังคับบุคคลเหล่านันให้
้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ซึง่ การกระทาดังกล่าว คาดว่าจะส่ง
“ผล” ให้ การพัฒนา เป็ นไปในทิศทางที่เหมาะสม
จากที่กล่าวมาสอดคล้ องกับงานวิ จยั ของ อัศริ นทร์ นนทิหทัย (2551) ศึกษาเรื่ อง
“การสื่อสารแบบมีสว่ นร่วมของเยาวชนเพื่อการพัฒนารายการโทรทัศน์ TK Teen” พบว่า เยาวชน
ที่มีส่วนร่ วมในการพัฒนารายการโทรทัศน์ TK Teen นัน้ เป็ นเยาวชนที่มีความสนใจด้ านสื่อ
โทรทัศน์ โดยทราบข่าวการประกาศรับสมัครผ่านทางสื่อรายการโทรทัศน์ TK เองและจากการบอก
กล่าวของคนรู้จกั ซึง่ เยาวชนเหล่านี ้ต้ องการมีสว่ นร่วมในรายการโทรทัศน์ TK Teen ทังเบื
้ ้องหน้ า
และเบื ้องหลัง โดยเยาวชน TK มีความหลากหลายทังอายุ
้
ซึง่ ประกอบด้ วย เยาวชนอายุระหว่าง
15-25 ปี และพื ้นฐานการศึกษาที่เยาวชนส่วนใหญ่ไม่ได้ ศึกษาทางด้ านนิเทศศาสตร์ โดยตรงและ
ไม่มีประสบการณ์ทางด้ านสื่อโทรทัศน์มาก่อน
2.2.3.2 การเข้ าถึงสื่อ (Media Accessibility) พัฒนาจากทฤษฎีสื่อสารมวลชนกับ
การมีสว่ นร่วมแบบประชาธิปไตย (Democratic Participatory Media Theory) ซึง่ จะเน้ นย ้าให้
เห็นว่า บุคคลมีสิทธิเสรี ภาพในการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารและสื่อประเภทต่างๆ นอกจากนี ้ยังมีสิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็น รวมถึงการมีสิทธิ ในการใช้ ประโยชน์ จากสื่อสาธารณะ การเข้ าถึงสื่อ
ประกอบไปด้ วย (ปาริชาติ สถาปิ ตานนท์ และคณะ, 2549)
1) การเข้ าถึงสื่อในฐานะผู้บริ โภค หมายถึง บุคคลมีโอกาสในการใช้ สื่อใน
ฐานะ “ผู้ฟัง” กล่าวคือ บุคคลสามารถเลือกบริโภคสื่อได้ จากรูปแบบของรายการที่หลากหลาย และ
มีช่องทางในการสะท้ อน ปฏิกิริยาของตนสูผ่ ้ ผู ลิต
2) การเข้ าถึงสื่อในฐานะผู้ผลิต หมายถึ ง การที่บุคคลมีโอกาสเข้ าร่ วมใน
เชิงกระบวนการผลิต อาทิ การเข้ าร่ วมเป็ นแขกในรายการ การเข้ าร่ วมเป็ นแหล่งข่าว และการมี
ส่วนร่วมในการเลือกประเด็นในการนาเสนอ เป็ นต้ น
3) การเข้ าถึงสื่อในฐานะเป็ นผู้บริ การสื่อ หมายถึง การที่บุคคลได้ มีส่วน
เกี่ ยวข้ องกับระบบการตัดสินใจต่ างๆ ในองค์กรด้ านสื่อ อาทิ การกาหนดเนือ้ หา และรู ปแบบที่
เหมาะสม การกาหนดช่วงเวลา และวางระบบบริ หาร ระบบงบประมาณ การมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาแผนงานและนโยบายต่างๆ การกาหนดแนวทางในการจัดการและวิธีแสวงหาแหล่งทุน
ตลอดจนการกาหนดแผนการสื่อสารต่างๆ ทังในระดั
้
บชุมชน ภูมิภาค และระดับชาติ
จากที่กล่าวมาสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ตรี บุญเจือ และกีรติ บุญเจือ (2558)
ศึกษาเรื่ อง “คนพิการกับการเข้ าถึงเทคโนโลยีสื่อสารด้ านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจกั ษ์ และวิธาน” พบว่า การส่งเสริ มเทคโนโลยี
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สื่อสารช่ว ยให้ คนพิ ก ารเข้ า ถึ ง ข้ อ มูลข่ าวสารผ่านกิ จการกระจายเสีย งและโทรทัศน์ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ เป็ นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพคนพิการ คือ เทคโนโลยีต้องใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพคนพิการในการพั ฒนาคุณภาพชีวิต
ภายใต้ กรอบความคิดด้ านการส่งเสริ มมนุษยนิยมเพื่อให้ มีความเท่าเทียมกันแก่คนพิการ และการ
บังคับใช้ กฎหมายเท่าที่จาเป็ น โดยเน้ นการมีกิจกรรมสังคมที่เป็ นการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพสังคมที่ทกุ คนอยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุข
นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของสุชาดา แสงดวงดี , เยาวภา บัวเวช, และ
มาริ ษา สุจิตวนิช (2557) ศึกษาเรื่ อง “รูปแบบการสื่อสารแบบมีสว่ นร่วมเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดการ
ดาเนินงานวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” พบว่ารู ปแบบ
เครื อข่ายการสื่อสารภายในและภายนอกกลุ่มฯ โดยผ่านสื่อและกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งต่อผล
การสื่อสารแบบมีสว่ นร่วมเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสมและเป็ นไปได้
ในทางปฏิบตั ิในจังหวัดนครปฐม ซึง่ สื่อที่ใช้ แบ่งได้ เป็ น 6 ประเภทคือ 1) สือ่ ประชาสัมพันธ์ที่ทาโดย
บุคลาการของหน่วยงานภาครัฐ 2) สื่อบุคคล 3) การจัดหลักสูตรฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ โดยใช้
พาวเวอร์ พ้อย เอกสารประกอบการบรรยาย 4) การร่วมกาหนดกลยุทธ์การสื่อสารแบบมีสว่ นร่วม
และสื่อ โดยร่วมคิด ร่วมทา ร่วมใช้ และร่วมประเมินผลจากการใช้ สื่อ 5) การจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อ
กระตุ้นให้ เกิดการแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ ระหว่างสมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง และ 6) การสร้ าง
เครื อข่ายการสื่อสารภายในกลุม่
2.2.3.3 ความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของมนุษย์ (Human Potential) เป็ นองค์ประกอบ
พื ้นฐานที่มีความสาคัญต่อการเริ่ มกระบวนการสื่อสารแบบมีสว่ นร่วม ซึง่ White (1994) กล่าวว่า
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นปั ญหาหนึ่งๆ จาเป็ นต้ องมีความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับศักยภาพของบุคคล
กลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะความเชื่อมัน่ ว่า ทุกคนมีความสามารถเชิงสติปัญญา และความสามารถใน
การสื่อสารในการจัดการวิถีชีวิตของตนอย่างเป็ นอิสระ นอกจากนี ้ Singhal (2001) ได้ ชี ้ให้ เห็นว่า
การสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมจะไม่เกิดขึ ้น หากบุคคลที่เกี่ยวข้ องไม่มีความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของ
มนุษ ย์ ในทางกลับ กัน การสื่ อ สารแบบมี ส่ว นร่ ว มจะสามารถเริ่ ม ต้ นได้ อ ย่ า งดี หากบุค คลที่
เกี่ยวข้ องคานึงเสมอว่า “ทุกคนมีสิทธิ หน้ าที่ในการกากับ ดูแล และติดตาม กระบวนการตัดสินใจ
ในประเด็นสาธารณะต่างๆ อย่างใกล้ ชิด ตลอดจนร่ วมรับผลต่างๆ ที่สืบเนื่องจากการตัดสินใจ
เหล่านัน”
้
จากที่กล่าวมาสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ มณฑา จันทมาศ, เยาวนิจ กิตติธรกุล,
และผจงศิลป์ เพิงมาก (2550) ศึกษาเรื่ อง “ผู้หญิงในกลุม่ พัฒนาชุมชนกับการจัดการสิ่งแวดล้ อม :
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กรณี ศึกษาชุมชนตะโหมด ตาบลตะโหมด อาเภอตะโหมด จัง หวัดพัทลุง ” พบว่า ผู้หญิ งกลุ่ม
พัฒนาชุมชนตะโหมดมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้ อมของชุมชน 2 รู ปแบบคือ 1) การจัดการ
สิง่ แวดล้ อมทางกายภาพ 2) การจัดการสิ่งแวดล้ อมทางสังคม โดยศึกษาการมีสว่ นร่วมของผู้หญิง
ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ย้อนชีวิต พบว่า ผู้หญิงอายุ 25-40 ปี มีส่วนร่ วมในการจัดการ
สิง่ แวดล้ อมทางด้ านกายภาพในการเดินป่ า และจัดทาเส้ นทางศึกษาธรรมชาติ ส่วนผู้หญิงอายุ 51
ปี ขึ ้นไป มีสว่ นร่วมในการต้ อนรับ และจัดทาอาหาร นอกจากนี ้ยังมีปัจจัยในกระบวนการมีสว่ นร่วม
ในกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้ อมของผู้หญิง คือ การได้ รับการยอมรับของคนในครอบครัวและ
ชุมชน โดยผู้หญิงต้ องรับผิดชอบการทางานภายในบ้ าน และการทางานเชิงเศรษฐกิ จให้ เรี ยบร้ อย
เข้ าร่วมการจัดการสิ่งแวดล้ อมของชุมชน
2.2.3.4 ความโดดเด่นของสาร (Salient Messages) มักจะเป็ นประเด็นที่มีลกั ษณะ
Liberative Content คือ ประเด็นที่มีเนือ้ หาสาระสอดคล้ องกับวิถีชีวิตของชุมชน หรื อการ
ตอบสนองความต้ องการของชุมชน หรื อการเป็ นประเด็นที่ชุ มชนสามารถนาเนื ้อหาสาระดังกล่าว
ไปใช้ ประโยชน์ได้ (กาญจนา แก้ วเทพ, 2547) นอกจากนี ้การทาให้ สมาชิกในชุมชนรู้ สกึ ถึงความ
เป็ น เจ้ าของ มีความผูกพัน ตลอดจนมี ความเกี่ ยวพันกับผลประโยชน์ และผลกระทบที่ เกิ ดขึน้
ภายหลัง จะทาให้ บคุ คลที่เข้ ามามีสว่ นร่วมมีความจริงจังมากขึ ้น (Grey-Felder, 2001)
จากที่กล่าวมาสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สุทิน สนองผัน (2550) ศึกษาเรื่ อง “การ
วิจัยเชิ งปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท้ องถิ่ นเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ ยวเชิ ง
นิเวศน์ในชุมชนชาวกะเหรี่ ยง อาเภอสวนผึ ้ง จังหวัดราชบุรี ” พบว่า การที่ชาวกระเหรี่ ยงได้ มาจัด
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ชาวกระเหรี่ ยงเกิดความตระหนักว่าการยอมรับซึง่ กับและเป็ นสิ่งจาเป็ น และ
ร่วมมือกันเฝ้าระวังภัยคุกคาม รวมถึงการเฝ้าระวังผลประโยชน์ของชุมชนร่วมกัน เช่น การปกป้อง
ที่ดินจากการกว๊ านซื ้อที่ดินเพื่อทารี สอร์ ทหรื อเพื่อธุรกิจ ซึง่ ทาให้ คนในท้ องถิ่นเสียผลประโยชน์ โดย
การร่ วมมือกันทากิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ทาให้ ชาวกระเหรี่ ยงมีแรงจูงใจในการแสวงหา
การพัฒนาอาชีพ และนาทุนทางสังคมที่อยู่มาเปลี่ยนสินทรัพย์ให้ เป็ นทุน เพื่อให้ ชาวกระเหรี่ ยง
สามารถผนึกกาลังพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ดวงพร คานูญวัฒน์, วาสนา จันทรสว่าง, มณฑา
โมฬี (2547) ศึกษาเรื่ อง “การดาเนินงานหอกระจายข่าวสารที่สนองตอบความต้ องการของชุมชน
อย่างยัง่ ยืน” พบว่า ปั จจัยที่ทาให้ การดาเนินงานหอกระจายข่าวสารมีความยัง่ ยืน ประกอบด้ วย
การให้ ชุมชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในงาน การมีส่วนร่ วมควรเกิดขึ ้นในทุกขึ ้นตอนของการดาเนินงาน
ไม่ ว่ า จะเป็ น การร่ ว มบริ ห ารจัด การ การร่ ว มในการกระจายเสี ย ง ตัง้ แต่เ ริ่ ม ฟั ง ไปจนถึ ง การ
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ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน จะเห็นได้ ว่าการที่คนในชุมชนมีโอกาสในการเข้ าร่วมมากเท่าไหร่ ก็จะ
ทาให้ คนในชุมชนรู้ สึกเป็ นเจ้ าของมากตามไปด้ วย เมื่อคนในชุมชนรู้ สึกถึงการเป็ นเจ้ าของ ก็จะ
ส่งผลให้ เกิดความเอาใจใส่ การติดตามฟั ง ตลอดจนนาไปสูก่ ารดูแลรักษาของชุมชนอีกด้ วย
2.2.3.5 การปรึกษาหารื อ (Dialogue) ให้ ความสาคัญกับการสื่อสารสองทาง (TwoWay Communication) ในทิศทางแบบแนวระนาบ (Horizontal Communication) กล่าวคือเป็ น
กระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ บุคคลที่เกี่ ยวข้ อ ง
สามารถแลกเปลี่ ย นข้ อ มูล ข่ า วสาร มุม มอง และทัศ นะต่า งๆ อย่า งสมดุล อย่า งไรก็ ต ามการ
ดาเนินการดังกล่าวต้ องอยูบ่ นพื ้นฐานการเคารพความคิดของทุกฝ่ าย
นอกจากนี ้ Freire อ้ างถึงใน ปาริ ชาติ สถาปิ ตานนท์ และคณะ, 2549) เน้ น
กระบวนการพัฒนาจิตสานึกสาธารณะของบุคคล ซึง่ ต้ องมีกระบวนการสื่อสารแบบปรึกษาหารื อ
ในลักษณะเผชิญหน้ ากัน (Face-To-Face Communication) อย่างไรก็ตามกระบวนการพัฒนา
จิตสานึกสาธารณะของบุคคลจะเกิดขึ ้นได้ หรื อไม่ ขึ ้นอยู่กบั “คูส่ ื่อสาร” หรื อ “ผู้มีส่วนร่ วม” ใน
รูปแบบการปรึกษาหารื อ เพื่อแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารซึง่ กันและกัน นอกจากนี ้การสลับบทบาท
(Role Shift) ในกระบวนการสื่อสารถือเป็ นสิ่งสาคัญ เนื่องจากบุคคลทุกฝ่ าย จะผลัดกันทาหน้ าที่
“ผู้ถาม” และ “ผู้ตอบ” บนพื ้นฐานของสิทธิและความเท่าเทียมกันในการสื่อสาร
จากที่ ก ล่า วมาสอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ บุษ บา หิ น เธาว์ (2553) ศึก ษาเรื่ อ ง
“รู ปแบบการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมของชาวบ้ านเพื่อการจัดการป่ าชุมชนอย่างยั่งยืน กรณี ป่า
ชุมชน ตาบลท่าอิบญ
ุ อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ” พบว่า การปรึกษาหรื อเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้ อมูลเป็ น กลไกสาคัญในการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนให้ เกิ ดการจัดการป่ าชุมชนในทิ ศทางที่ พึง
ประสงค์ โดยการปรึ กษาหารื อที่พบในวิจยั ชิ ้นนี ้เน้ นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทุกระดับตังแต่
้ การ
พูดคุยซึง่ ไม่เป็ นทางการไปจนถึงการจัดประชุม อีกทังรู้ ปแบบการสื่อสารด้ วยปรึกษาหารื อได้ แทรก
อยู่ในทุกระยะของการจัดการป่ าชุมชน โดยเริ่ มต้ นในรู ปแบบของการล้ อมวงที่มีรูปแบบไม่เป็ น
ทางการ ความสาเร็ จของการจัดการป่ าชุมชนนัน้ ขึ ้นอยู่กับการพัฒนาคน ให้ เกิดการเรี ยนรู้ วาง
แผนการดาเนินงานและเกิดความร่ วมมือร่วมใจในการดูแลรักษาป่ าชุมชน ซึง่ ชาวบ้ านส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจที่ผ้ นู าชุมชนให้ ความสาคัญกับตน โดยจัดกิจกรรมที่เน้ นการมีสว่ นร่วม
นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของเณริศา ชัยศุภมงคลลาภ (2552) ศึกษาเรื่ อง
“รูปแบบการสื่อสารเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนตลาดน ้ายามเย็นอัมพวา” พบว่า ได้ นา
รู ปแบบการสื่อสารแบบการปรึ กษาหารื อมาให้ เพื่อสร้ างสถานที่ที่ท่องเที่ยวใหม่ ซึ่งประกอบด้ วย
การลงพื ้นที่สมั ภาษณ์ชาวบ้ าน การจัดประชุมสร้ างแนวคิดให้ กบั ผู้นาชุมชน การจัดเวทีประชาคม
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โดยการสื่อสารทัง้ หมดเพื่ อรวบรวมข้ อมูล และสร้ างแนวคิดในการสร้ างชุมชนให้ เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยว
2.2.3.6 การสนับสนุน (Facilitation) กระบวนการสื่อสารแบบมีสว่ นร่วมจาเป็ นต้ อง
อาศัยการสนับสนุนและการกาหนดบทบาทจากกลุ่มบุคคลหนึ่งที่ทาหน้ าที่สนับสนุน เพื่อให้ การมี
ส่วนร่วมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ กลุม่ ผู้สนับสนุนแบ่งได้ เป็ น 3 ประเภท คือ
1) กลุม่ ผู้สนับสนุนในเชิงเวทีประชุมแบบเห็นหน้ าตากัน
2) กลุม่ ผู้สนับสนุนผ่านกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
3) กลุม่ ผู้สนับสนุนในเชิงโครงสร้ างของระบบสังคม
จากที่กล่าวมาสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สุธรรม นันทมงคลชัย, อรุณศิริ เมฆพัฒน์, พิทยา
จารุ พูนผล, และโชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ (2646) ศึกษาเรื่ อง “ความรู้ สึกมีคุณค่าในตนเองของ
ผู้สงู อายุในเขตชนบทจังหวัดนครสวรรค์” พบว่า แรงสนับสนุนทางสังคม การมีสว่ นในกิจกรรมทาง
สังคม บุคลิกภาพ และการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของครอบครัวสามารถร่ วมทานายความรู้ สึกมี
คุณค่าในตนเองของผู้สงู อายุได้ ร้อยละ 58.2 และแรงสนับสนุนทางสังคมสามารถร่ วมทานายได้
สูงสุด ซึ่งควรส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ผ้ ูสูงอายุได้ มีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมต่างๆ ทัง้ ใน
ครอบครัวและสังคมมากยิ่งขึ ้น
2.2.3.7 กระบวนการเชิงประชาธิปไตย (Democratic Process) การสื่อสารเป็ นสิ่ง
สาคัญของกระบวนการประชาธิปไตย ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการแลกเปลี่ยนอุดมการณ์ การปรึกษาหารื อ
การพัฒนาความเข้ าใจซึ่งกันและกัน การใช้ วาทกรรม และการแสวงหาทางออกต่างๆ ร่ วมกัน
(Deetz, 1999) นอกจากนี ้ Habermas ยังอธิบายไว้ ว่า การปรึกษาหารื อมีผลต่อการสร้ างสรรค์
ประชาธิปไตย เนื่องจากจะทาให้ เกิดการสร้ างอัตลักษณ์ต่างๆ บุคคลจะได้ ฝึกฝนพัฒนาศักยภาพ
ของตนเพื่อเข้ าร่ วมปฏิบตั ิการทางด้ านการสื่อสาร (Communication Action) บนพื ้นฐานของ
จริ ยธรรมที่ เต็มไปด้ ว ยหลักการประชาธิ ปไตย โดยให้ ความสาคัญกับการท ากิ จกรรมต่างๆ ที่
ก่อให้ เกิดความเข้ าใจร่วมกัน (Mutual Understanding)
จะเห็นได้ ว่า แนวคิดเรื่ องปฏิบตั ิการสื่อสาร(Communication Action) ของ
Habermas หมายถึง การสื่อสารแบบมีสว่ นร่วมนัน่ เอง เนื่องจาก เป็ นการชี ้ให้ เห็นถึงการกระทา
กิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจร่ วมกัน ซึ่งบุคคลสามารถพบปะกันได้ อย่างอิสระผ่าน
ช่องทางต่างๆ บนพื ้นฐานของการเคารพความคิดเห็นซึง่ กันและกัน (Storey & Jacobson, 2004)
จากที่กล่าวมาสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สลิลทิพย์ เชียงทอง (2558) ศึกษาเรื่ อง
“บทบาทของสภาองค์กรชุมชนในการเสริ มสร้ างการเรี ยนรู้ประชาธิปไตยของสมาชิกชุมชน” พบว่า
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สภาองค์ ก รชุม ชนในต าบลที่ ศึก ษามี บ ทบาทในการเสริ ม การเรี ย นรู้ ในเรื่ อ งกระบวนการของ
ประชาธิปไตยให้ ให้ แก่สมาชิกในชุมชน โดยเริ่ มตังแต่
้ การให้ ประชาชนมีการกาหนดเป้าหมายเชิง
การพัฒนาร่วมกัน กาหนดวิธีการทางานร่วมกัน สร้ างความเข้ าใจและสร้ างการยอมรับในหลักการ
ประชาธิ ป ไตยให้ แก่ ป ระชาชนในพื น้ ที่ โดยการเผยแพร่ ป ระชาสัม พัน ธ์ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
กระบวนการประชาธิ ปไตย โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่ วมคิด เพื่อนาไปสู่การหา
แนวทางในการพัฒนาการเรี ยนรู้ในเรื่ องประชาธิปไตยในชุมชน
ซึ่งงานวิจยั ชิ ้นนี ้ต้ องการศึกษาเกี่ยวกับหลักการสาคั ญของการสื่อสารแบบมีส่วน
ร่วม ในประเด็นต่างๆ ดังนี ้ ประเด็นแรกคือความหลากหลายของผู้เข้ าร่วม (Various Participants)
ประเด็นที่สองคือการเข้ าถึงสื่อ (Media Accessibility) ประเด็นที่ต่อมาคือความเชื่อมัน่ ใน
ศักยภาพมนุษย์ (Human Potential) ความโดดเด่นของสาร (Salient Messages) การ
ปรึกษาหารื อ (Dialogue) การสนับสนุน (Facilitation) และประเด็นสุดท้ ายคือกระบวนการเชิง
ประชาธิปไตย (Democratic Process) ตามลาดับ
2.2.4 เป้ าหมายของการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วม
กาญจนา แก้ วเทพ และคณะ (2543) กล่าวว่าในระดับชุมชน เป้าหมายของการสื่อสาร
แบบมีสว่ นร่วม มีดงั นี ้
2.2.4.1 เพื่อกระตุ้นให้ ชมุ ชนมองเห็นคุณค่าของตนเอง อาทิเช่น การนาภูมิปัญญา
ของชาวบ้ านมาเผยแพร่
2.2.4.2 เพื่อสร้ างความมั่นใจให้ กับชาวบ้ านที่เข้ ามามีส่วนร่ วม และเพื่อให้ เห็น
คุณค่าของความคิดและความเชื่อของชาวบ้ าน
2.2.4.3 เพื่อพิสูจน์ ว่าชาวบ้ านสามารถใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ หากได้ รับการ
ฝึ กอบรมการผลิตสื่อ
2.2.4.4 เพื่อสอนทักษะในการสร้ างสื่อให้ กับชุมชน เพื่อชุมชนจะได้ มีช่องทางใน
การส่งข่าวสาร แสดงมุมมองและทัศนะของตนเอง
2.2.4.5 เพื่ อทาให้ ชุมชนสามารถแสดงความรู้ สึก ปั ญหา และวิธีการวิเคราะห์
ปั ญหา ตลอดจนการแก้ ปัญหาจากทัศนะของชุมชน ดังนันสื
้ ่อประเภทนี ้จึงช่วยเพิ่มสัดส่วนของการ
สร้ างสื่อที่มีสาระให้ แก่ชุมชนให้ มีปริ มาณเพิ่มขึน้ เพื่อให้ สมดุลกับการสื่ อสารที่มุ่งเน้ นแต่ความ
บันเทิง

52
2.2.4.6 ผลจากการสื่อสารของชุมชนที่อาจจะเกิดจากริ เริ่ มบางส่วนในชุมชน หรื อ
จะชุมชนใดชุมชนหนึ่ง จะช่วยยกระดับความมีสติและความรับผิดชอบให้ กบั ชุมชนหรื อชุมชนอื่นๆ
เพื่อร่วมกันแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น
2.2.4.7 เนื่องจากเนื ้อหาของการสื่อสารของชุมชน จะเน้ นเรื่ องราวที่เป็ น ประโยชน์
ต่อชีวิตและคนในชุมชนเอง การใช้ สื่อประเภทนี ้จึงสามารถเพิ่มสัดส่วนให้ แก่สื่อที่มีสาระสาหรับคน
ในชุมชน เพื่อให้ สมดุลกับสื่อบันเทิงที่มีมากมายอย่างในปั จจุบนั
งานวิจยั ชิ ้นนี ้ต้ องการศึกษาเป้าหมายของการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมในมุมมองต่างๆ ซึ่ง
ก่อให้ เกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีแก่ชมุ ชน
2.2.5 ระดับการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วม
กาญจนา แก้ วเทพ และคณะ (2543) ได้ แบ่งระดับการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมไว้ 3 ระดับ
ได้ แก่ 1) การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้รับสาร/ผู้ใช้ สาร (Audience/Receiver/Users) 2) การมีสว่ นร่วม
ในฐานะผู้ส่ง /ผู้ผลิต/ผู้ร่วมผลิต/ผู้ร่วมแสดง 3) การมีส่วนร่ วมในฐานะผู้วางแผนและกาหนด
นโยบาย ดังนี ้
2.2.5.1 การมี ส่ว นร่ วมในฐานะผู้รับสาร/ผู้ใช้ สาร (Audience/Receiver/Users)
เป็ น กระบวนการสื่ อ สารในระดับ แรก ไม่ว่าจะเป็ น การเลือ กประเด็ น ปั ญหา การเลื อ กวิ ธี ก าร
นาเสนอ การเลือกช่องทางการเผยแพร่ อย่างไรก็ตามในขันตอนนี
้
้ ผู้รับสารจะมีฐานะเป็ นผู้รับสาร
เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีการขยายแนวคิดให้ ผ้ รู ับสารตระหนักรู้ ถึงสิทธิที่จะรู้ ของตน (Right
Know/ Right To Inform) รวมถึงสิทธิที่จะบอกเล่าข้ อมูลของตนผ่านสาธารณะด้ วย ตลอดจน
สร้ างหลักประกันในการมีสว่ นร่วมของผู้รับสาร อาทิ มีช่องทางการสื่อสารอะไรบ้ าง โอกาสในการ
เข้ าถึงเป็ นอย่างไร และข่าวสารนันมี
้ ส่วนเกี่ยวกับชุมชนหรื อไม่ ซึง่ ปั จจัยสาคัญของการมีส่วนร่ วม
ในฐานะผู้รับสารก็คือ ช่องทางของข่าวสาร (Channel) เพื่อจะได้ กระจายข่าวสารได้ อย่างทัว่ ถึง
จากที่กล่าวมาสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ธิติรัฐ ธรรมจง (2553) ศึกษาเรื่ อง “การ
สื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน
จังหวัดราชบุรี” พบว่า การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวหลังจากมีการกาหนด
แผนนโยบาย สานักงานเขตตลิ่งชันมีอานาจในบริ หารจัดการตลาดในทุกด้ าน ทัง้ ด้ านการวาง
แผนการดาเนินงาน การลงทุนในสิ่งก่อสร้ างและสาธารณธูปโภค และการปฏิบตั ิงานอานวยความ
สะดวกต่างๆ แก่ลกู ค้ า รวมถึงการประเมินผลเพื่อหาวิธีการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นในตลาด ในขณะ
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ที่ ช าวบ้ า นจะมี ส่ว นร่ ว มในด้ า นการปฏิ บัติ ง านเท่ า นัน้ แต่ไ ม่ มี โ อกาสในการร่ ว มวางแผนกับ
เจ้ าหน้ าที่สานักงานเขตตลิ่งชันเลย
2.2.5.2 การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้สง่ /ผู้ผลิต/ผู้ร่วมผลิต/ผู้ร่วมแสดง ในขันตอนนี
้
้เป็ น
การยกระดับการมีส่วนร่ วมที่สงู กว่าในระดับแรก เป็ นการสร้ างเงื่อนไขใหม่เพิ่มเติมรวมถึงปฏิรูป
เปลีย่ นแปลงโครงสร้ างเก่าที่มีอยู่ แบ่งได้ หลายขันตอน
้
ดังนี ้
1) ขัน้ ก่ อ นการผลิต เป็ น ขัน้ ตอนของการเตรี ย มการก่ อ นที่ จ ะผลิต สื่ อ
ประกอบไปด้ ว ย การเลื อกประเด็น การเลือกแง่ มุมที่ จะน าเสนอ การรวบรวมข้ อเท็ จจริ ง ที่ จ ะ
นามาใช้ การเขียนบท เป็ นต้ น
2) ขันการผลิ
้
ต เป็ นขัน้ ตอนของการลงมือทา เช่น การลงมือถ่ายทาใน
กรณีของวิดีโอ โทรทัศน์/ภาพยนตร์ เป็ นต้ น
3) ขันหลั
้ งการผลิต เป็ นขันตอนของการถ่
้
ายทาเสร็ จแล้ ว ต้ องมีการตัด
ต่อ หรื อเพิ่มเทคนิคทางด้ านต่างๆ เป็ นต้ น
จากที่กล่าวมา ชุมชนสามารถเข้ ามามีส่วนร่ วมในขันตอนใดขั
้
นตอนหนึ
้
่ง เพื่อเปิ ด
โอกาสให้ ชาวบ้ านได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมมากที่สุด ไม่ว่าเป็ นกระบวนการคิด การวางแผน หรื อให้
ชาวบ้ านเป็ นคนที่เลือกประเด็นที่จะนาเสนอ หรื อเลือกสถานที่เพื่อเป็ นฉากถ่ายทา นอกจากนี ้เมื่อ
ถ่ายทาหรื อตัดต่อเสร็จแล้ วก็ควรชาวบ้ านชมก่อน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ เสาวนีย์ ชินะกุล (2550) ศึกษาเรื่ อง “การสื่อสารแบบ
มีส่วนร่ วมของประชาชนในรายการร่ วมมือร่ วมใจ” พบว่า ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
รายการร่ วมมือร่ วมใจอยู่ในระดับผู้ชมรายการและผู้ร่วมผลิตรายการเท่านัน้ ไม่พบการมีส่วนร่ วม
ในระดับการวางแผนและการบริ หารจัดการ โดยพฤติกรรมการมีสว่ นร่ วมของประชาชนในรายการ
ร่ วมมือร่ วมใจนัน้ ประกอบด้ วยการแสดงความคิดเห็น ขอให้ รายการช่วยเหลือปั ญหา รวมถึงการ
เป็ นแขกรับเชิญและการบริจาคเงินหรื อสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ดวงพร คานูณวัฒน์, วาสนา จันทร์ สว่าง,
และมณฑา โมฬี (2545) ศึกษาเรื่ อง “การพัฒนาหอกระจายข่าวสารเพื่อสนองความต้ องการของ
ชุมชน” พบว่า ปั จจัยที่ทาให้ หอกระจายข่าวสารสามารถตอบสนองความต้ องการของชุมชน ได้ แก่
การมีสว่ นร่วมของชุมชน ซึง่ พบว่า ชาวบ้ านส่วนใหญ่มีสว่ นร่วมอยูใ่ นระดับฐานะผู้ผลิต โดยเฉพาะ
ในช่วงก่อนการผลิต ซึง่ หมายถึงนอกจากจะเป็ นผู้ฟังทางด้ านเนื ้อหาและรูปแบบแล้ ว ยังร่วมเป็ นผู้
ส่งสารอีกด้ วย
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2.2.5.3 การมีส่วนร่ วมในฐานะผู้วางแผนและกาหนดนโยบาย ในระดับนี ้ถือเป็ น
รู ปแบบสูงสุดของการมีส่วนร่ วม ซึง่ หมายถึง การวางแผนและนโยบายการใช้ สื่อเพื่อนาชุมชมเข้ า
มาอยู่ในโครงสร้ างการสื่อสารของชุมชน ซึ่งในระดับกว้ าง เป็ นการวางแผนและกาหนดนโยบาย
ของการสื่อสารทุกประเภทและทุกสื่อที่มีอยู่ในชุมชน เช่น ถ้ ามีรายการวิทยุเสนอสารคดีเกี่ยวกับ
การปรับปรุงดินด้ วยวิธีชีวภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่ องการสื่อสารของชุมชนก็อาจจะติดต่อของ
เทปมาออกอากาศซ ้าผ่านหอกระจายข่าว หรื อทาโปสเตอร์ เผยแพร่ ข้อมูล เพื่อเพิ่มโอกาสการ
เข้ าถึงให้ แก่ชาวบ้ าน (ภาณุพงศ์ ภูโต, 2551) ในระดับที่แคบลงมา อาจจะหมายถึง การมีสว่ นร่วม
ในการกาหนดแผนและนโยบายของสื่อบางประเภทที่จะเข้ ามาในชุมชน เช่น การทาวิทยุชมุ ชนที่ใน
โครงสร้ างการดาเนินงานจะมีตวั แทนชาวบ้ านเข้ าไปอยู่ในทุกขัน้ ตอน ไม่ว่าจะเป็ นระดับคณะ
กรรมการบริ หารวิทยุ ทัง้ ระดับการผลิต กล่าวคือเป็ นความรั บผิดชอบร่ วมกัน ชุมชนเองก็ ต้อง
รั บ ผิ ด ชอบการท างานของสื่ อ ไม่ ว่ า จะเป็ น งบประมาณ อุป กรณ์ บุค ลากร ส่ว นสื่ อ นัน้ ก็ ต้ อ ง
ตอบสนองต่อความต้ องการของชุมชน (กาญจนา แก้ วเทพ และคณะ, 2543)
ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของมาลินี หาญยุทธ (2551) ศึกษาเรื่ อง “รู ปแบบการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว กรณีศกึ ษา ตาบลนาไร่หลวง อาเภอสองแคว
จังหวัดน่าน” พบว่า รูปแบบการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการบริ หารจัดการการท่องเที่ยวตาบลนาไร่
หลวง มีการวางแผนในการแก้ ไขปั ญหาในการบริ หารจัดการการท่องเที่ยว โดยให้ ประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่ วมในการวางแผน เนื่ องจากประชาชนเป็ น ผู้ที่ร้ ู ถึง ปั ญหาของชุมชน และแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็ นทรัพยากรทางธรรมชาติที่ทกุ ๆ คนในชุมชนต้ องให้ ความสาคัญและเข้ ามามีสว่ นร่วม
ในการบริหารจัดการ โดยการมีสว่ นร่วมของประชาชนในทุกกลุม่ เพื่อร่วมวางแผนและแก้ ไขปั ญหา
ต่างๆ ร่ วมกัน เมื่อเกิดความคิดที่หลากหลายก็สามารถนาไปพัฒนาการท่องเที่ยวให้ ยงั่ ยื นและ
ต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนวรรณกรรมยังพบว่า ชาวบ้ านและคนในชุมชนมีการ
สื่อสารแบบมีส่วนร่ วมอยู่ทัง้ 3 ระดับคือ 1)
การมีส่วนร่ วมในฐานะผู้รับสาร/ผู้ใช้ สาร
(Audience/Receiver/Users) 2) การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้สง่ /ผู้ผลิต/ผู้ร่วมผลิต/ผู้ร่วมแสดง 3) การ
มีสว่ นร่วมในฐานะผู้วางแผนและกาหนดนโยบาย ดังนี ้
ภาณุพงศ์ ภูโต (2551) ศึกษาเรื่ อง “การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม กรณีศกึ ษา ศูนย์
การเรี ยนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาเสมอคอน อ.ท่าวุ้ง ต.เขาสมอคอน จ.ลพบุรี ” พบว่า ทุกคน
ในศูนย์การเรี ยนรู้สามารถมีสว่ นร่วมได้ ในทุกขันตอน
้
ไม่เพียงแค่คนในศูนย์การเรี ยนรู้เท่านัน้ คนใน
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ชุมชนก็สามารถเข้ ามามีสว่ นร่วมได้ ด้วย ซึง่ เป็ นพื ้นฐานของการพัฒนาหมูบ่ ้ าน ถ้ าจะพิจารณาจาก
ระดับการมีสว่ นร่วม พบว่า ชาวบ้ านมีสว่ นร่วมในทุกระดับ ดังนี ้
1) การมีส่วนร่ วมในฐานะผู้รับสาร ชาวบ้ านสามารถเข้ าถึงสื่อได้ โดยตรง
ผ่านทางการโทรเข้ ามาที่สถานีหรื อรายการ รวมถึงการเข้ าไปคุยที่สถานี ซึ่งผู้ฟังส่วนใหญ่เห็นว่า
วิทยุชมุ ชนเป็ นการแจ้ งข้ อมูลข่าวสารมากกว่าการให้ บริการด้ านความบันเทิง
2) การมีส่วนร่ วมในฐานะผู้ผลิตรายการ หน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชน
รวมทังประชาชนท้
้
องถิ่นมีส่วนร่ วมในการส่งข่าว และสนับสนุนข้ อมูลเพื่อนามาใช้ ในการดาเนิน
รายการ ในส่วนของการเลือกประเด็นเนื ้อหารายการก่อนการผลิต จะเลือกจากเหตุการณ์สาคัญ
ในช่วงนันทั
้ งภายในและภายนอกชุ
้
มชน หรื อจากความสนใจจากผู้จดั รายการเป็ นหลัก แต่จะไม่พดู
ถึงเรื่ องการเมือง ในส่วนของการเลือกประเด็นหัวข้ อโดยคานึงถึงบุคคลหรื อองค์ กรมักจะเป็ น
ช่วงเวลาประจาวันที่ไม่ใช่ช่วงวันพิเศษ ซึง่ เรื่ องที่จะนามาพูด DJ ก็จะเป็ นคนเลือกขึ ้นมา
3) การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้วางแผนและกาหนดนโยบาย คนในหมู่บ้านทุก
คนสามารถเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการบริ หารหรื อวางแผนได้ แต่เมื่อมาถึงขันตอนนี
้
้จะมีเพียงแค่บาง
คนเท่านัน้ เนื่องจากชาวบ้ านเคยชินกับการเป็ นผู้ฟังมากกว่า ส่วนใหญ่จะเป็ นเหล่า DJ เท่านันที
้ ่มี
ส่วนร่ วมในขันตอนนี
้
้ อย่างไรก็ตามเมื่อออกอากาศไปแล้ ว เมื่อมีผ้ ูชมติชมก็จะปรับปรุ งแก้ ไขไป
เรื่ อยๆ เนื่องจากยังขาดความพร้ อมอีกหลายด้ าน
สุนีย์ หนูสง (2549) ศึกษาเรื่ อง “การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของประชาชน โดยผ่าน
รายการวิทยุชุมชน สถานี วิทยุชุมชน อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ” พบว่า การมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในชุมชนได้ สร้ างลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง เนื่อ งจากรายการวิทยุชมุ ชนสามารถ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ ปัญหาในชุมชนได้ และวิทยุเป็ นเวทีที่ทาให้ เกิดการแสดงความคิดเห็น
ที่หลากหลายของคนทุกเพศทุกวัย และเมื่อวิทยุได้ นาเสนอข่าวสารหรื อแจ้ งข้ อมูลให้ กบั ประชาชน
ได้ รับทราบได้ อย่า งทั่ว ถึ ง แล้ ว ประชาชนจะเกิ ดความรู้ ความเข้ าใจที่ สามารถน าไปปรั บใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้ นอกจากนี ้งานวิจยั ยังกล่าวถึงระดับการมีส่วนร่ วมของชุมชนในวิทยุชุมชนฯ ซึ่ง
พบว่าประชาชนมีสว่ นรวมทัง้ 3 ระดับ คือ มีสว่ นร่วมในฐานะเป็ นผู้รับสาร เป็ นผู้ผลิตรายการ และ
เป็ นผู้วางแผนกาหนดนโยบาย ซึง่ กาญจนา แก้ วเทพ กล่าวว่า เมื่ อระดับการมีสว่ นร่ วมสูง จานวน
คนที่เข้ ามามีสว่ นร่วมยิ่งลดลง (คูม่ ือวิทยุชมุ ชน, 2546 อ้ างถึงใน สุนีย์ หนูสง, 2549) จึงสอดคล้ อง
กับผลงานวิจยั ที่พบว่า จานวนชาวบ้ านในระดับผู้ฟังมีมากที่สดุ รองลงมาคือเป็ นจานวนที่เข้ ามา
เป็ นผู้ผลิตรายการ/ผู้ดาเนินรายการ และในระดับผู้ บริ หารที่ จะวางแผนและกาหนดนโยบายมี
จานวนน้ อยที่สดุ
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ฉวีวรรณ พงศ์มาศ (2549) ศึกษาเรื่ อง “ศักยภาพของรายการวิทยุเพื่อชุมชนในการ
พัฒนาการสื่อสารแบบมีสว่ นร่ วมของชุมชน กรณีศกึ ษา : รายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใต้ ฟ้าสีคราม”
ของสถานีวิทยุกระจายเสียแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง” พบว่า รายการวิทยุเพื่อชุมชน “ใต้ ฟ้าสี
คราม” ได้ เชิญชวนอาสาสมัคร ผู้นาชุมชน และชาวบ้ านให้ มีสว่ นร่วมในการดาเนินการในทุกระดับ
ดังนี ้
1) การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้รับสาร/ผู้ใช้ สาร พบว่า ชาวบ้ านจะโทรศัพท์เข้ า
มายังรายการ ส่งจดหมายเข้ ามายังรายการ อีกทังยั
้ งบอกกล่าวมายังผู้ดาเนินรายการ
2) การมีส่วนร่ วมในฐานะผู้ส่ง/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมผลิต/ผู้ร่วมแสดง ในขันตอน
้
การผลิต จะมีการวางแผนและคัดเลือกประเด็นออกอากาศ อีกทัง้ ยังมีการประชุมเพื่อกาหนด
ประเด็นเนื ้อหา ในขันระหว่
้
างผลิต จะมี การเชิญบุคคลที่สามารถให้ ความรู้เ กี่ยวกับเรื่ องที่นาเสนอ
ในรายการ ในขัน้ หลังการผลิต ผู้จัดรายการต้ องตรวจสอบการบันทึกประเด็นที่ ได้ ออกอากาศ
เนื่องจากจะช่วยให้ การประสานงานรวดเร็วขึ ้น
3) การมี ส่ว นร่ ว มในฐานะผู้ว างแผนและก าหนดนโยบาย ในขัน้ ตอนนี ้
พบว่ า ชาวบ้ านยั ง ไม่ มี ค วามพร้ อมในการบริ ห ารจั ด การนโยบายเองทั ง้ หมด แต่ ใ ช้ แผน
ประชาสัมพันธ์ ของบริ ษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึง่ คาดหวังไว้ ในอนาคตว่าจะมีการร่ วม
วางแผนการจัดรายการประจาวัน
อย่างไรก็ตาม งานวิจยั ชิ ้นนี ้ต้ องการศึกษาระดับการการสื่อสารแบบมีสว่ นร่วมใน 3
ร ะ ดั บ ใ น ร ะ ดั บ แ ร ก ผู้ วิ จั ย จ ะ ศึ ก ษ า ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ฐ า น ะ ผู้ รั บ ส า ร / ผู้ ใ ช้ ส า ร
(Audience/Receiver/Users) ต่อมาจะศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในฐานะผู้ส่ง/ผู้ผลิต/ผู้ร่วม
ผลิต/ผู้ร่วมแสดง และในระดับสุดท้ ายศึกษาเกี่ยวกับการมีสว่ นร่ วมในฐานะผู้วางแผนและกาหนด
นโยบาย
2.2.6 รูปแบบของการสื่อสาร
กาญจนา แก้ วเทพ และคณะ (2543) ได้ อธิบายคุณลักษณะกระบวนการสื่อสารในแต่ละ
รูปแบบไว้ ดังนี ้
2.2.6.1 การสื่อสารจาแนกตามทิศทางการสื่อสาร
1) การสื่อสารแบบทางเดียว (One-Way Communication) เป็ นการ
สื่อสารที่ผ้ สู ่งสารจะถ่ายทอดข้ อ มูลข่าวสารไปยังผู้รับฝ่ ายเดียว โดยไม่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ับสารได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรื อซักถาม ซึ่งการสื่อสารในรู ปแบบดังกล่าวจะอยู่ ในรู ปของนโยบาย
คาสัง่ ของผู้นา โดยจะผ่านทางสื่อต่างๆ อาทิเช่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เอกสารสิ่งพิมพ์
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เป็ นต้ น การสื่อสารแบบทางเดียวจึงทาให้ ปริ มาณข้ อมูลสะท้ อนกลับมีน้อย หรื ออาจจะไม่มีเลยก็
ได้
2) การสื่อสารแบบสองทาง (Two-Way Communication) เป็ นการ
สื่อสารที่ผ้ สู ่งสารส่งข้ อมูลข่าวสารไปยังผู้รับสารแล้ วมีการโต้ ตอบ กล่าวคือมีการส่งข้ อมูลข่าวสาร
กลับมายัง ผู้ส่ง สาร โดยที่ ผ้ ูส่ง สารและผู้รั บ สารมี ค วามเสมอภาคกัน ในการติด ต่อสื่ อสาร จึง
ก่อให้ เกิดการมีสว่ นร่วมในการดาเนินงาน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ับสารได้ ซกั ถามข้ อสงสัยต่างๆ อีกทังยั
้ ง
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน จนทาให้ เกิดความเข้ าใจกันมากขึ ้น จะเห็นได้ ว่าการ
สื่อสารในรู ปแบบนี ผ้ ้ ูส่งสารให้ ความสาคัญต่อปฏิกิริยาป้อนกลับ ท าให้ การสื่อสารที่ เกิ ดขึน้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น
2.2.6.2 การสื่อสารจาแนกตามการไหลของข่าวสาร
1) การสื่อสารจากบนลงล่าง (Top-Down Communication) เป็ นการ
สื่อสารทีส่งข่าวสารจากบุคคลที่มีตาแหน่งสูงมายังบุคคลที่ มีตาแหน่งต่ากว่า ซึ่งลักษณะของการ
สื่อสารรูปแบบนี ้จะส่วนใหญ่จะอยูใ่ นรูปของนโยบาย แผนงาน ประกาศ หรื อคาสัง่ เป็ นต้ น
2) การสื่อสารจากล่างขึ ้นบน (Bottom-Up Communication) เป็ นการ
สื่อสารที่ส่งข่าวสารจากบุคคลอยู่ในตาแหน่งต่ากว่าไปยังบุคคลที่มีตาแหน่งสูงกว่า ซึง่ การสื่อสาร
ในรูปแบบนี ้ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นลักษณะของการประชุม สัมมนา การปรึกษาหารื อ เป็ นต้ น
3) การสื่อสารตามแนวนอน (Horizontal Communication) เป็ นการ
สื่อสารระหว่างบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกัน ซึง่ จะอาศัยความสัมพันธ์ สว่ นตัวเป็ น
หลัก อาทิ เ ช่ น ญาติ พี่ น้ อ ง เพื่ อ น ซึ่ง การสื่ อ สารในรู ป แบบนี ม้ ัก ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสัม พัน ธ์ แ ละ
เสริ มสร้ างความรับผิดชอบร่ วมกันของหมู่คณะ รวมทังยั
้ งทาให้ เกิดการมีส่วนร่ วมของสมาชิกใน
สังคมอีกด้ วย
จากที่กล่าวมา มิติการสื่อสารที่จาแนกตามทิศทางต่างๆ นัน้ ส่วนใหญ่ทิศทางการ
ไหลข่าวสารจะอยูใ่ นรูปแบบของการสื่อสารจากบนลงล่าง หรื อจากหน่วยงานของรัฐหรื อเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐไปสูป่ ระชาชนเท่านัน้ ในทางกลับกันการสื่อสารแบบมีสว่ นร่วม การไหลเวียนของข่าวสารจะ
มีทิศทางหลากหลาย โดยมุ่งเน้ นให้ เกิดการสื่อสารจากล่างสู่บน (Bottom-Up Communication)
และการสื่อสารในแนวนอน (Horizontal Communication) เพื่อให้ คนชุมชนสามารถส่งข่าวสารไป
ยังเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หรื อมีส่วนสาคัญในการแก้ ปัญหา ตลอดจนสามารถจัดการประชุมร่วมกันเอง
ได้
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นอกจากนี ้ ยังมีเกณฑ์ในการแบ่งของเขตของชุมชน เพื่อให้ เห็นทิศทางการไหลของ
ข่าวสารโดยใช้ เกณฑ์เรื่ อง ของเขตของชุมชน (Community) เป็ นตัวแบ่ง ซึง่ สามารถแบ่งได้ เป็ น 2
ประเภทคือ 1) ขอบเขตภายในชุมชน และ 2) ขอบเขตภายนอกชุมชน จากที่กล่าวมาทาให้ มองเห็น
ทิศทางการไหลของข่าวสารได้ 3 ทิศทาง คือ (Pavelka, 1978 อ้ างถึงใน กาญจนา แก้ วเทพ, 2542,
น. 41)
1) การไหลของข่าวสารจากภายนอกเข้ าสู่ภายในชุมชน ในทิศทางการ
ไหลของข่าวสารในรู ปแบบนีม้ กั เป็ นการไหลข่าวสารจากภายนอกเข้ าสู่ชุมชน กล่าวคือการผลิต
ข่าวสารจากหน่วยงานของภาครัฐหรื อเอกชน เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่า วสารต่างๆ ให้ ประชาชน
ได้ รับทราบ ทาให้ ประชาชนส่วนใหญ่ค้ ุนเคยกับการเป็ นผู้รับสารเพียงอย่างเดียว จึงทาให้ ขาด
ทักษะการวางแผน คิดแนวทางการแก้ ไขปั ญหา ตลอดจนการพัฒนาชุมชนด้ วยตนเอง
2) การไหลของข่า วสารจากการใช้ สื่อ เพื่ อ ส่ง เสริ ม เรื่ อ งราวของคนใน
ท้ องถิ่นออกไปสู่ภายนอกชุมชนท้ องถิ่น เป็ นการใช้ สื่อในกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแนวใหม่ ที่
เน้ นให้ ชุมชนท้ องถิ่นสามารถคิดและวางแผน ตลอดจนสามารถตัดสินใจด้ วยตนเองได้ เนื่องจาก
คนในชุมชนเป็ นบุคคลที่อยูใ่ กล้ ชิดกับปั ญหามากที่สดุ อย่างไรก็ตามคนในชุมชนยังขาดการสื่อสาร
ไปสูภ่ ายนอก จึงเป็ นเหตุผลให้ คนภายนอกชุมชนไม่รับทราบความเคลื่อนไหว และการทากิจ กรรม
ที่เกิดขึ ้นในชุมชน
3) การใช้ การสื่อสารเพื่อกระตุ้นให้ เกิดการสื่อสารภายในชุมชนกันเอง
เป็ นการผลักดันให้ คนในชุมชนกล้ าแสดงออก มีความรู้ความสามารถ และรู้เท่าทันสิ่งต่างๆ รวมถึง
สามารถพัฒนาความรู้ร่วมกันภายในชุมชนกันเอง เพื่อความเป็ นชุมชนของตนเอง
2.2.6.3 การสื่อสารจาแนกตามระดับกิ จกรรมทางการสื่อสาร ซึ่งฝากจิต ปาลินทร
ลาภจิตร (2557) ได้ จดั ระดับการสื่อสารไว้ ดังนี ้
1) ระดับตัวเอง (Intrapersonal Communication) เป็ นการสื่อสารกับ
ตัวเองในฐานะที่เป็ นทังผู
้ ้ สง่ สารและผู้รับสาร เช่นการเขียน การอ่าน การเตือนตัวเอง เป็ นต้ น
2) ระดับระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) เป็ นการ
สื่อสารระหว่างคนสองคน มีการตอบโต้ กนั ไปมา โดยสามารถแบ่งได้ ดังนี ้
(1) การสื่อสารแบบเผชิญหน้ า (Face to Face Communication)
เป็ นการสื่อสารที่ทงผู
ั ้ ้ รับ และผู้สง่ สารต่างเห็นหน้ ากัน
(2) การสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คลแบบมี สื่ อ กลาง ( Interposed
Communication) เป็ นการติดต่อสื่อสารโดยใช้ สื่อเป็ นตัวกลาง เช่น จดหมาย โทรศัพท์ เป็ นต้ น
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3) ระดับกลุ่มย่อย (Group Communication) เป็ นการสื่อสารระหว่าง
บุคคลกับกลุม่ ชนจานวนมาก เช่น การฟั งปราศรัย การเรี ยนในห้ องเรี ยน เป็ นต้ น
4) ระดับมวลชน (Mass Communication) เป็ นการสื่อสารโดยใช้
สื่อมวลชนประเภท โทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็ นต้ น เพื่อติดต่อไปยังผู้รับสาร
จานวนมาก
2.2.6.4 การสื่อสารจาแนกตามลักษณะการใช้ งาน
1) การสื่อสารแบบเป็ นทางการ (Formal Communication) เป็ นทางการ
สื่อสารที่มีระเบียบแบบแผน คานึงถึงบทบาทหน้ าที่และตาแหน่งของผู้ส่งสารและผู้รับสารเป็ น
ส าคัญ การสื่ อ สารในลัก ษณะนี อ้ าจเป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษร เช่ น ประกาศแจ้ ง นโยบาย ค าสั่ง
ปฏิบัติงาน หรื ออาจเป็ น การสื่อสารที่ ไม่ใช่ลายลักษณ์ อักษรแต่อาศัยการพูด เช่น การสั่ง งาน
โดยตรง
2) การสื่อสารแบบไม่เป็ นทางการ (Informal Communication) เป็ นการ
สื่อสารที่ไม่คานึงถึงตาแหน่งหน้ าที่ ไม่เป็ นระเบียบแบบแผนตามที่กาหนดไว้ การสื่อสารระหว่าง
กันจึงค่อนข้ างเป็ นส่วนตัวและไม่เป็ นทางการ จึงทาให้ ไม่สามารถคาดเดาทิศทางสื่อสารได้ ว่า จะ
เป็ นลักษณะการสื่อสารจากบนลงล่าง ล่างขึ ้นบน หรื อเป็ นการสื่อสารแบบแนวนอนและข้ ามสาย
งาน ดังนันการสื
้
่อสารจึงออกมาในรู ปของการพบปะพูดคุยแบบปากต่อปาก รวมถึงข่าวลือต่างๆ ที่
เกิดขึ ้นด้ วย
2.2.6.5 การสื่อสารจาแนกตามสัญลักษณ์ที่ใช้ ในการสื่อสาร
1) การสื่อสารเชิงวัจนะ (Verbal Communication) เป็ นการสื่อสารที่ใช้
ภาษาพูดและภาษาเขี ยนในการสื่อสาร เพื่อทาให้ เกิ ดความเข้ าใจความหมาย การสื่อสารใน
ลักษณะนี ้ได้ แก่ การสนทนา การสัมภาษณ์ การเขียนบันทึก การเขียนจดหมาย การเขียนรายงาน
การประชุม การอ่านข่าว เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามการสื่อสารในรู ปแบบนี ้จาเป็ นต้ องคานึงถึงตัวแปร
อื่นที่เกี่ ยวข้ องด้ วย เช่น สภาพแวดล้ อมที่มีผลต่อภาษา ท่วงท่าลีลาของวัจนะภาษา รวมถึงการ
สื่อสารความหมายของถ้ อยคา
2) การสื่อสารเชิงอวัจนะ (Nonverbal Communication) เป็ นการสื่อสาร
ที่ใช้ รหัสหรื อสัญลักษณ์แทนการใช้ การสื่อสารผ่านภาษาพูดหรื อภาษาเขียน เช่น การยิ ้ม การพยัก
หน้ า การสัน่ ศีรษะ การโบกมือ เป็ นต้ น การสื่อสารในรูปแบบนี ้มุง่ เน้ นให้ เกิดความเข้ าใจระหว่างกัน
ในทางกลับกันการสื่อสารในรูปแบบนี ้ต้ องอาศัยประสบการณ์และการตีความของผู้รับสารด้ วย
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อย่ า งไรก็ ต ามการสื่ อ สารเชิ ง วั จ นะภาษาและการสื่ อ สารเชิ ง อวั จ นะภาษา
จาเป็ นต้ องดาเนินการสื่อสารควบคูก่ นั ไป เพื่อก่อให้ เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
งานวิจยั ชิ ้นนี ้ต้ องการศึกษารูปแบบของการสื่อสาร โดยจะศึกษากระบวนการสื่อสารใน
แต่ละรูปแบบ ซึง่ ประกอบไปด้ วยการสื่อสารจาแนกตามทิศทางการสื่อสาร การสื่อสารจาแนกตาม
การไหลของข่าวสาร การสื่อสารจาแนกตามระดับ กิจกรรมทางการสื่อสาร การสื่อสารจาแนกตาม
ลักษณะการใช้ งาน และการสื่อสารจาแนกตามสัญลักษณ์ที่ใช้ ในการสื่อสาร ตามลาดับ
จากที่กล่าวมาในเรื่ องของการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมจะเห็นได้ ว่า การสื่อสารแบบมีส่วน
ร่วมเป็ นแนวคิดการสื่อสารที่มีความสาคัญ ซึง่ งานวิจยั เล่มนี ้ต้ องการศึกษาจากหลักการสาคัญของ
การสื่อสารแบบมีส่วนร่ วม เป้าหมายของการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วม ระดับของการสื่อสารแบบมี
ส่วนร่ วม และรู ปแบบของการสื่อสาร เนื่ องจากผู้วิจัยเห็ นว่าสามารถในการน าไปสร้ างกรอบ
แนวคิดสาหรับการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอด และการกระตุ้นให้ เกิดการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
จังหวัดน่าน ทังนี
้ ้เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาการท่องเที่ยวภายในจังหวัดให้ ประสบความสาเร็จต่อไป

2.3 ทฤษฎีระบบ (System Theory)
2.3.1 ความหมายของระบบ
ศิริชัย ชินะตังกูร (2527) ได้ ให้ คานิยามของวิธีการเชิงระบบ ไว้ ว่า เป็ นกระบวนการที่มี
หลักดาเนินการโดยการยึดศูนย์รวมเป็ นหลัก งานทุกชนิดจะต้ องเริ่ มจากการมีจดุ มุ่งหมายของงาน
ที่ มี ปั ญ หาซึ่ง ต้ อ งได้ รั บ การแก้ ไ ข วิ ธี ก ารแก้ ที่ จ ะใช้ แ ก้ ปั ญ หา และวิ ธี ก ารประเมิ น ผลงานเพื่ อ
เสนอแนะวิธีแก้ ไขในครัง้ ต่อไป
พรรณี ประเสริ ฐวงศ์ และคณะ (2519 อ้ างถึงใน จันทรานี สงวนงาม, 2545) ได้ ให้
ความหมายของระบบไว้ ว่า หมายถึง การเรี ยงล าดับองค์ ป ระกอบต่างๆ ที่ ถูก ก าหนดขึน้ เพื่ อ
ดาเนินการให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผงงานองค์ประกอบต่างๆ มีความสัมพันธ์ และมีปฏิกิริยาซึง่
กันและกันในระหว่างส่วนต่างๆ อยูเ่ สมอ
จันทรานี สงวนนาม (2545) ได้ อธิบายว่า ระบบเป็ นกลุ่มองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์
ระหว่างกัน และมีความเกี่ยวข้ องกันในลักษณะที่ทาให้ เกความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อกระทา
กิจกรรมให้ สาเร็จตามความต้ องการ ซึง่ เมื่อพูดถึงระบบจะต้ องคานึงถึง 3 คาคือ
1) การคิดอย่างมีระบบ (System Thinking) หมายถึง การคิดแบบมีเหตุผล คิด
อย่างรอบคอบ คานึงถึงผลดีและผลเสียที่เกิดขึ ้นได้ ในภาพรวม
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2) วิธีการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ (System Approach) หมายถึง วิธีปฏิบตั ิงาน
ที่เป็ นระบบ โดยการนาปั จจัยที่จาเป็ นต่อการบริ หารมาใช้ ในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ ตรง
ตามเป้าหมายที่กาหนด ทังปั
้ จจัย กระบวนการทางาน และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ ้นจะมีสว่ นสัมพันธ์กนั
และเป็ นผลซึง่ กันและกัน
3) ทฤษฎีระบบ (System Theory) เป็ นทฤษฎีที่ระบุว่าองค์การประกอบด้ วย
ส่วนประกอบที่ เป็ น อิสระ และเป็ นวิธีการบริ ห ารงานที่ จะเพิ่มความเข้ าใจ รู้ จุดเด่น จุดด้ อยใน
องค์การ เพื่อการพัฒนาและแก้ ปัญหาได้ มากยิ่งขึ ้น
2.3.2 หลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ
จันทรานี สงวนนาม (2545) ได้ อธิบายถึงหลักการและแนวคิดของทฤษฏีระบบ ไว้ ดงั นี ้
2.3.2.1 ทฤษฎีระบบมีความเชื่อว่า ระบบจะต้ องเป็ นระบบเปิ ด (Open System)
กล่าวคือจะต้ องมีปฏิสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้ อมโดยได้ รับอิทธิ พล หรื อผลกระทบตลอดเวลาจาก
สภาพแวดล้ อม
2.3.2.2 มีรูปแบบของการจัดลาดับ (The Hierarchical Model) ในลักษณะของ
ระบบใหญ่และระบบย่อยที่สมั พันธ์กนั
2.3.2.3 มีรูปแบบของปั จจัยป้อนเข้ าและผลผลิต (Input Output Model) ซึง่ แสดง
ให้ เห็นถึงผลของปฏิสมั พันธ์ ที่มีกับสิ่งแวดล้ อม โดยเริ่ มต้ นจากปั จจัย กระบวนการ และผลผลิต
ตามลาดับ
2.3.2.4 แต่ละองค์ประกอบของระบบจะต้ องมีสว่ นสัมพันธ์กนั หรื อมีผลกระทบต่อ
กันและกัน (The Entities Model) กล่าวคือ ถ้ ามีองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนไป จะส่งผลต่อ
การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบตัวอื่นเช่นกัน
2.3.2.5 ทฤษฎีระบบเชื่อในหลักการของการมีเหตุและผลของสิ่งต่างๆ (Cause
and Effect) หมายถึงทฤษฎีระบบเชื่อว่าปั ญหาในด้ านการบริ หารที่เกิดขึ ้นต้ องเกิด จากสาเหตุที่
มากกว่าหนึ่งสาเหตุ นอกจากนี ้ทฤษฎีระบบจะไม่เชื่อผลของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดจาก
สาเหตุเพียงสาเหตุเดียว
2.3.2.6 ทฤษฎีระบบจะมองทุกๆ อย่างในภาพรวมของทุกองค์ประกอบมากกว่าที่
จะมองเพียงส่วนใดส่วนหนึง่ ของระบบ
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2.3.2.7 ทฤษฎีระบบคานึงถึงผลของการปฏิบตั ิที่เป็ น “Output” หรื อ “Product”
มากกว่า “process” ซึ่งผลสุดท้ ายของงานาที่ได้ รับอาจมีมากมายหลายสิ่ง ซึ่งก็คือผลกระทบ
(Outcome or Impact) ที่เกิดขึ ้นตามมาในภายหลังนัน่ เอง
2.3.2.8 ทฤษฎีระบบจะมีกระบวนการในการปรับเปลี่ยนและป้อนข้ อมูลย้ อนกลับ
(Feedback) เพื่อบอกให้ ร้ ูว่ามีระบบการเบี่ยงเบนอย่างไร ควรจะแก้ ไขที่องค์ประกอบใดของระบบ
ซึง่ ก็คือ (System Analysis) นัน่ เอง
2.3.3 รูปแบบของวิธีระบบ (System Approach Model)
จันทรานี สงวนงาม (2545) ได้ อธิ บายหลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ ซึ่งระบบ
ประกอบด้ วยส่วนประกอบสาคัญ ดังต่อไปนี ้
ปั จจัย

กระบวนการ

ผลผลิตหรื อผลลัพธ์

ผลกระทบ

(Input)

(Process)

(Product or Output)

(Outcome)

ภาพที่ 2.3 องค์ประกอบของวิธีระบบ
แหล่ งที่มา: จันทรานี สงวนงาม, 2545, น. 87.
2.3.3.1 ปั จจัยนาเข้ า หมายถึง ทรัพยากรทางการบริ หารทุกๆ ด้ าน ได้ แก่ บุคลากร
(Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอปุ กรณ์ (Materials) การบริ หารจัดการ (Management) และ
แรงจูงใจ (Motivations) ที่เป็ นส่วนเริ่มต้ นและเป็ นตัวจักรสาคัญในการปฏิบตั ิงานขององค์การ
2.3.3.2 กระบวนการ คือการนาเอาปั จจัยหรื อทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภท
มาใช้ ในการดาเนินงานร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ เนื่องจากในกระบวนการจะมีระบบย่อยๆ รวมกัน
อยู่หลายระบบครบวงจร ตังแต่
้ การบริ หาร การจัดการ การนิเทศ การวัดและการประเมินผล การ
ติดตามตรวจสอบเป็ นต้ น เพื่อให้ ปัจจัยทัง้ หลายเข้ าไปสู่กระบวนการทุกกระบวนการได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.3.3.3 ผลผลิต หรื อผลลัพธ์ เป็ นผลที่เกิดจากกระบวนการของการนาเอาปั จจัย
มาปฏิบตั ิเพื่อให้ เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
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2.3.3.4 ผลกระทบ เป็ นผลที่เกิดขึ ้นภายหลังจากผลลัพธ์ ที่ได้ ซึง่ อาจเป็ นสิ่งที่คาด
ไว้ หรื อไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ ้นก็ได้
งานวิจยั ชิ ้นนี ้ต้ องการนาทฤษฎีระบบ (System Theory) ในส่วนของรูปแบบของวิธี
ระบบ (System Approach Model) ซึง่ ประกอบไปด้ วยปั จจัยนาเข้ า กระบวนการ ผลผลิต หรื อ
ผลลัพธ์ และผลกระทบมาเป็ นหลักในการสร้ างกรอบวิจยั ต่อไป

บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การศึกษา เรื่ อง “การสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ของ
จังหวัดน่าน” เป็ นรู ปแบบการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลเชิง
คุณภาพ (Qualitative Method) ซึ่งเป็ นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) การ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม (Non-Participant Observation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) กับหน่วยงานรัฐบาล ภาคธุรกิจ และชุมชนท้ องถิ่น โดยการใช้ คาถามปลายเปิ ดเพื่อให้ ผ้ ู
สัมภาษณ์ ไ ด้ แสดงความคิ ดเห็ น อย่า งเต็ มที่ ซึ่ง จะน าเสนอข้ อมูล ในรู ปแบบของการวิเคราะห์
พรรณนา (Descriptive Analysis) โดยมีการดาเนินแผนการวิจยั ตามขันตอนต่
้
างๆ ดังต่อไปนี ้
3.1 ระเบียบวิธีดาเนินการวิจยั
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ การศึกษา
3.2.1 การวิจยั เชิงเอกสาร (Documentary Research)
3.2.1.1 แหล่งข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา
3.2.1.2 วิธีดาเนินการวิจยั
3.2.1.3 การเก็บข้ อมูลภาคสนาม
3.2.2 การสังเกตแบบไม่มีสว่ นร่วม(Non-Participant Observation)
3.2.2.1 แหล่งข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา
3.2.2.2 วิธีดาเนินการวิจยั
3.2.2.3 การเก็บข้ อมูลภาคสนาม
3.2.3 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
3.2.3.1 แหล่งข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา
3.2.3.2 วิธีดาเนินการวิจยั
3.2.3.3 การเก็บข้ อมูลภาคสนาม
3.3 การตรวจสอบความถูกต้ องของการวิจยั
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอ
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3.1 ระเบียบวิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนีเ้ ป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจยั เชิงเอกสาร
(Documentary Research) การสังเกตแบบไม่มีสว่ นร่วม (Non-Participant Observation) รวมถึง
การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมและ
กระบวนการท่ องเที่ ย วเชิ ง สร้ างสรรค์ ในการพั ฒนาการท่ องเที่ ยวของจัง หวัดน่ าน ผู้วิจัยใช้ วิธี
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยใช้ วิธีแบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ซึง่ ผู้วิจยั นัดหมายสัมภาษณ์
กลุม่ ตัวอย่างแต่ละบุคคลโดยคานึงถึงความสะดวกของกลุม่ เป้าหมายเป็ นหลัก นอกจากนี ้ผู้วิจยั ใช้
การสัม ภาษณ์ กึ่ ง โครงสร้ าง เพื่ อ ให้ ผ้ ูสัม ภาษณ์ จ ะได้ มี อิ ส ระในการเพิ่ ม เติ ม ประเด็ น ต่า งๆ ที่
เกี่ยวข้ องคาถามเพื่อให้ เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ ้น โดยจะต้ องสอดคล้ องกับประเด็นคาถามด้ วย
อย่า งไรก็ ต ามประเด็ น ค าถามที่ ผ้ ูวิ จัย สร้ างขึน้ ได้ พัฒ นามาจากแนวคิ ด และทฤษฏี ต ลอดจน
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องที่ผ้ ูวิ จยั ได้ ศึกษาระหว่างการเตรี ยมการ ในการเก็บข้ อมูลจะเป็ นแนวคาถาม
ปลายเปิ ด (Open-ended Question) สมุดบันทึก และใช้ การบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์

3.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
ผู้วิจยั ได้ เลือกเครื่ องมือเพื่อนามาศึกษาในการวิจยั ได้ แก่ ข้ อมูลจากเอกสาร ข้ อมูลจาก
บุคคล และการสังเกตแบบไม่มีสว่ นร่วม โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
3.2.1 การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)
3.2.1.1 แหล่งข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา
ผู้วิจัยใช้ การค้ นหาข้ อมูลจากห้ องสมุดของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์
รวมถึงห้ องสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อหาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับนโยบายการท่องเที่ยว การ
สื่อสารแบบมีส่วนร่ วม และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับจังน่าน เพื่อมาเป็ นข้ อมูลเบื อ้ งต้ นในการทาวิจยั
นอกจากนี ้ยังดาวน์โหลดงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องจาก http://tdc.thailis.or.th/tdc/ ซึง่ เป็ นเว็บไซต์ของ
โครงการเครื อข่ายห้ องสมุดในประเทศไทย สนับสนุนโดยสานักงานบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึก ษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิ การ ในเว็บไซต์
ดังกล่าวจะมีฐานข้ อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มจากมหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ รวมทังยั
้ งมีเอกสารอื่นๆ
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เช่น บทความวิชาการ รายงานการวิจยั เป็ นต้ น จากที่กล่าวมาผู้วิจยั ได้ หาข้ อมูลจากเอกสารเพื่อ
เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นในการทาวิจยั ดังนี ้
1) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติปี พ.ศ. 2555-2559
2) ข้ อมูลสถิติแสดงจานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
3) รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การจัดทาข้ อมูลเชิงพื ้นที่ จังหวัดน่าน
4) รายงานการวิจยั
3.2.1.2 วิธีดาเนินการวิจยั
ขันตอนที
้
่ 1 ผู้วิจยั หาข้ อมูลเกี่ยวกับจังหวัดน่าน ซึง่ ก็พบว่าน่านมีความน่าสนใจใน
หลายมุมมอง เช่น น่านมีรายได้ จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้นตังแต่
้ ปี 2552-2556 และภายในปี พ.ศ.
2558 ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม พบว่าน่านมีรายได้ จากการท่องเที่ ย วเพิ่มขึน้ สูงที่ สุด
(กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูล, 2558)
ขันตอนที
้
่ 2 ศึกษาจากแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติปีพ.ศ. 2555-2559 ซึ่ง
พบว่า การท่ องเที่ ย วของประเทศไทยเน้ น การส่ง เสริ มกระบวนการมีส่วนร่ วมของภาครั ฐ ภาค
ประชาชน และองค์กรปกครอง
ขันตอนที
้
่ 3 ศึกษาจากรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การจัด ทาข้ อมูลเชิงพื ้นที่
จังหวัดน่าน พบว่ายุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดน่านในปี พ.ศ. 2558-2561 ต้ องการเน้ นการมีสว่ น
ร่วมของประชาสังคม
ขันตอนที
้
่ 4 ศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎีตา่ งๆ จากตารา บทความ และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อกาหนดกรอบแนวความคิด และขอบเขตของการศึกษา ตลอดจนสร้ างเครื่ องมือที่ใช้
ในการศึกษาให้ คลอบคลุมตามความมุง่ หมายของการศึกษา
3.2.1.3 การเก็บข้ อมูลภาคสนาม
ในส่วนของการวิจยั เชิงเอกสารผู้วิจยั เน้ นเก็บข้ อมูลจากหนังสือ บทความท่องเที่ยว
บทความวิชาการ และวิทยานิพนธ์เป็ นหลัก ทังนี
้ ้เอกสารที่ผ้ วู ิจยั ค้ นคว้ าจะนามาจากห้ อ งสมุดของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ที่ชื่อเสียงและเป็ นที่ร้ ูจกั อย่างไรก็ตามเมื่อผู้วิจยั
ได้ ลงพื ้นที่เก็บข้ อมูลที่จงั หวัดน่าน ผู้วิจยั ได้ เอกสารข้ อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์กลุม่ เป้าหมาย
รวมถึงเอกสารเพิ่มเติมที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับงานวิจยั ชิ ้นนี ้อีกด้ วย
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3.2.2 การสังเกตแบบไม่ มีส่วนร่ วม(Non-Participant Observation)
3.2.2.1 แหล่งข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา
งานวิจยั ชิ ้นนี ้ใช้ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม(Non-Participant Observation) โดย
แหล่ง ข้ อมูล ที่ ใช้ ใ นการศึก ษาคือรู ป แบบการสื่ อสารของกลุ่มบุค คลที่ อ ยู่ในจัง หวัด น่ าน ได้ แก่
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และชุมชน นอกจากนี ้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคนใน
ชุมชนที่ก่อให้ เกิดพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมของนักท่องเที่ยว กล่าวคือนักท่องเที่ยวลงมื อทากิจกรรม
กับคนในชุมชนนัน่ เอง อีกทังผู
้ ้ วิจยั จะศึกษาสภาพแวดล้ อมที่ส่งผลให้ เกิดการท่องเที่ยวในจังหวัด
น่ า น รวมถึ ง เอกลัก ษณ์ ข องสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วต่า งๆ ที่ พัฒ นาให้ เ กิ ด เป็ น แหล่ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้ างสรรค์
3.2.2.2 วิธีดาเนินการวิจยั
ขันตอนที
้
่ 1 ผู้วิจยั เริ่ มเก็บข้ อมูลในรู ปแบบของการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วมตังแต่
้
การลงพื ้นที่เก็บข้ อมูลที่จงั หวัดน่าน โดยเริ่ มจากการสังเกตสภาพแวดล้ อมที่นกั ท่องเที่ยวต้ องพบ
เจอในการเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว อาทิเช่น ความชัดเจนของป้ายบอกทาง ความปลอดภัยและ
ความสะดวกสบายของเส้ น ทางการเดินทาง นอกจากนีย้ งั สังเกตรู ปแบบของสื่อต่างๆ ที่ใช้ แจ้ ง
ข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอีกด้ วย
ขันตอนที
้
่ 2 ผู้วิจยั สังเกตรู ปแบบการสื่อสารระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และชุมชน
รวมถึงสังเกตกลุม่ ตัวอย่างขณะเก็บข้ อมูลด้ านการสัมภาษณ์เชิงลึกด้ วย
ขันตอนที
้
่ 3 ผู้วิจยั สังเกตพฤติกรรมของคนในชุมชน เช่น ความกระตือรื อร้ นในการ
ให้ ข้อมูลแก่นกั ท่องเที่ยว ความเต็มใจในการบริ การนักท่องเที่ยว รวมถึงวิธีการให้ ความรู้ เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ ทรัพยากรท่องเที่ยว
ขันตอนที
้
่ 4 ผู้วิจัยสังเกตสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน เพื่อศึก ษารู ปแบบและ
เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงสังเกตเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมที่จดั ขึ ้นในสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ ที่สง่ ผลให้ นกั ท่องเที่ยวได้ มีสว่ นร่วมและก่อให้ เกิดการพัฒนาเป็ นการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
3.2.2.3 การเก็บข้ อมูลภาคสนาม
ผู้ วิ จั ย จ ะเ ก็ บ ข้ อมู ล จา กก ารสั ง เก ตแบบไม่ มี ส่ ว น ร่ ว ม( Non-Participant
Observation) โดยผู้วิจยั จะสังเกตสิ่งแวดล้ อมที่สง่ ผลให้ เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัด
น่าน อาทิเช่น ป้ายบอกทาง เส้ นทางการเดินทาง เอกลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึง
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ชาวบ้ านจัดขึ ้นเพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวได้ มีสว่ นร่ วม นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ สงั เกต
จากพฤติกรรมการสื่อสารของกลุม่ เป้าหมายขณะทาการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อดูวา่ กลุม่ เป้าหมายมี

68
ความรู้ และมีการถ่ายทอดข้ อมูลอย่างไร ในทางกลับกันผู้วิจยั ก็ได้ ทาการสื่อสารกับคนในชุมชน
ด้ วย เนื่องจากคนในชุมชนเป็ นกลุม่ ที่ต้องสื่อสารกับนักท่องเที่ยว หลังจากนันจึ
้ งนาข้ อมูลจากการ
สังเกตไปตรวจสอบความสอดคล้ องกับข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก และแหล่งข้ อมูลเชิง
เอกสารเพื่อหาข้ อสรุปในงานวิจยั ต่อไป
3.2.3 การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview)
3.2.3.1 แหล่งข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา
การสัมภาษณ์ เชิงลึก เป็ นการสัมภาษณ์ บุคคลซึ่งเป็ นแหล่งข้ อมูลชัน้ ต้ นที่มีส่วน
เกี่ ยวข้ องในเรื่ องที่ผ้ ูวิจัยต้ องการจะศึกษา ทัง้ นีจ้ ะเป็ นการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก ซึ่งสัมภาษณ์
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท้ องถิ่น และกระบวนการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์โดยใช้ คาถามปลายเปิ ด เพื่อให้ ผ้ สู มั ภาษณ์ ได้ แสดงความ
คิดเห็นและประสบการณ์อย่างอิสระในการตอบคาถามภายใต้ กรอบวัตถุประสงค์และแนวคาถาม
นาวิจยั โดยส่วนของการสัมภาษณ์ผ้ วู ิจยั แบ่งคาถามออกเป็ น 3 กลุ่มคือหน่วยงานรัฐบาล ภาค
ธุรกิจ และชุมชน ซึง่ แบ่งคาถามออกเป็ น 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการสื่อสาร
แบบมีสว่ นร่วม และประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
1) หน่วยงานรัฐบาล
(1) คุณนาถนรี ธนะปั ญโญ ส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
จังหวัดน่าน
(2) คุณธนภร พูลเพิ่ม
ผอ.ททท.สานักงานแพร่
(3) คุณนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
(4) คุณสุรพล เธียรสูตร
นายกเทศมนตรี เมืองน่าน
(5) ดร.ชุมพล มุสกิ านนท์
ผู้จดั การสานักงานพื ้นที่พิเศษเมืองเก่า
น่าน
(6) คุณธารินีย์ ไชยเขียว
รองนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
บ่อสวก
(7) คุณเชาวนา เขื่อนปิ ง
นักพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาลเมือง
น่าน
แนวคาถามสาหรับหน่วยงานรัฐบาล
1) บทบาทหน้ าที่ของท่านในการทางานด้ านการท่องเที่ยวมีอะไรบ้ าง
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2) การได้ มาของแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
3) ท่านมีส่วนร่ วมในกระบวนการวางแผน กาหนดรู ปแบบและนโยบาย
เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่านอย่างไร
4) ท่านจัดสรรงบประมาณด้ านการท่องเที่ยวอย่างไร
5) ท่านมีการดาเนินการอย่างไรเพื่อให้ ผ้ ูประกอบการและชุมชนเกิดการ
สื่อสารแบบมีสว่ นร่วม เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ เป็ นการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
6) ท่านใช้ สื่อใดบ้ างในการสื่อสารกับคนในชุมชน
7) ท่า นมีส่วนร่ วมในการจัดสรรทรั พยากรธรรมชาติในจัง หวัดน่ านเพื่อ
พัฒนาให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์อย่างไร
8) ท่านมีส่วนร่ วมในการเผยแพร่ วฒ
ั นธรรมและประเพณีของจังหวัดน่าน
อย่างไร รวมถึงท่านมีส่วนเกี่ ยวข้ องในการรณรงค์ ให้ นักท่องเที่ยวเข้ าร่ วมกิ จกรรมประเพณี ใน
จังหวัดน่านหรื อไม่
9) ผลตอบรับของการรณรงค์ให้ เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัด
น่าน เป็ นอย่างไร
10) การพัฒนาการท่ องเที่ ยวเชิ ง สร้ างสรรค์ ใ นจัง หวัดน่ าน เกิ ด ปั ญหา
อุปสรรคอะไรบ้ าง และมีแนวทางแก้ ไขปั ญหาอย่างไร
11) ท่ า นคิ ด ว่ า จุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ นในการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้ างสรรค์ในจังหวัดน่านคืออะไร และท่านมีวิธีการจัดการอย่างไร
2) ภาคธุรกิจ
(1) คุณสัจพงษ์ จินตพงษ์
ริสาสินี รี สอร์ ทแอนด์สปา
(2) คุณภัทราภรณ์ ปราบริบู โฮงเจ้ าฟองคา
(3) คุณชโลมใจ ชยพันธนาการ บ้ านๆน่านๆ ห้ องสมุดและเกสต์โฮม
(4) คุณจันทร์ สม พรมปั ญญา จันทร์ สมการทอ
(5) คุณพนม แก้ วเทพ
ลาดวนผ้ าทอ
(6) คุณบุญชู เทพเสน
ธุรกิจสาหร่ายไก
แนวคาถามสาหรับภาคธุรกิจ
1) บทบาทหน้ าที่ของท่านในการทางานด้ านการท่องเที่ยวมีอะไรบ้ าง
2) การได้ มาซึง่ แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
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3) ท่านมีสว่ นร่วมในกระบวนการวางแผน กาหนดรูปแบบนโยบาย เพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่านอย่างไร
4) ธุรกิจของท่านมีรูปแบบเป็ นอย่างไร มีการดาเนินการอย่างไร
5) ธุรกิจของท่านมีกิจกรรมอะไรบ้ างที่ทาให้ นกั ท่องเที่ยวมีสว่ นร่วม จนเกิด
เป็ นการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
6) ท่านมีวิธีการรวมกลุม่ องค์กรอย่างไร และมีการจัดสรรรายได้ อย่างไร
บ้ าง
7) ภาครั ฐ ได้ เข้ ามาให้ ความรู้ เกี่ ย วกั บ ข้ อมู ล ด้ านการท่ อ งเ ที่ ย วเชิ ง
สร้ างสรรค์อย่างไรบ้ าง รวมถึงท่านมีวิธีการนาเสนอข้ อมูล หรื อแลกเปลี่ยนข้ อมูลกับภาครัฐอย่างไร
8) ท่า นมีส่วนร่ วมในการจัดสรรทรั พยากรธรรมชาติในจัง หวัดน่ านเพื่อ
พัฒนาให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน อย่างไร
9) ท่านมีส่วนร่ วมในการเผยแพร่ วฒ
ั นธรรมและประเพณีของจังหวัดน่าน
อย่างไร รวมถึงท่านมีส่วนเกี่ ยวข้ องในการรณรงค์ให้ นักท่องเที่ยวเข้ าร่ วมกิจกรรรมประเพณีใน
จังหวัดน่านหรื อไม่
10) ผลตอบรั บ ของการรณรงค์ ใ ห้ เ กิ ด การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ างสรรค์ ใ น
จังหวัดน่าน เป็ นอย่างไร
11) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ที่เกิดขึ ้นจากธุรกิจ ของท่าน มีผลดี
หรื อผลเสียอย่างไร
12) ในภาพรวมท่านคิดว่าจุดแข็งและจุดอ่อนในการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน คืออะไร
3) ชุมชน
(1) คุณสุทธิพงษ์ ดวงมณีรัตน์ ชุมชนบ่อสวก
(2) คุณเปล่ง มโนวร
ชุมชนศรี นาป่ าน – ตาแวน
(3) คุณสมเกียรติ ใหม่วงศ์
ชุมชนศิลาเพชร
(4) คุณทองเพียร ปะนะ
ชุมชนบ้ านหาดผาขน
(5) คุณดรุณี เทียมแสน
ชุมชนบ้ านพระเกิด
(6) คุณเพลินจิต พ่วงเจริญ
ชุมชนมหาโพธิ
แนวคาถามสาหรับชุมชน
1) บทบาทหน้ าที่ของท่านในการทางานด้ านการท่องเที่ยวมีอะไรบ้ าง
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2) การได้ มาซึง่ แนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
3) ท่านมีส่วนร่ วมในกระบวนการวางแผน กาหนดรู ปแบบและนโยบาย
เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่านอย่างไร
4) ในชุมชนของท่านมีกิจกรรมอะไรบ้ างที่เป็ นการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
และมีการดาเนินการอย่างไร รวมถึงกิจกรรมใดที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมากที่สดุ
5) ท่านมีวิธีการรวมกลุ่มชาวบ้ านอย่างไร และมีการจัดสรรรายได้ อย่างไร
บ้ าง
6) ท่านใช้ สื่อใดในการสื่อสารกับคนในชุมชน
7) ภาครั ฐ ได้ เข้ ามาให้ ความรู้ เกี่ ย วกั บ ข้ อมู ล ด้ านการท่ อ งเ ที่ ย วเชิ ง
สร้ างสรรค์อย่างไรบ้ าง รวมถึงท่านมีวิธีการนาเสนอข้ อมูล หรื อแลกเปลี่ยนข้ อมูลกับภาครัฐอย่างไร
8) ท่านมีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากรในจังหวัดน่านเพื่อพัฒนาให้ เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์อย่างไร
9) ท่านมีส่วนร่ วมในการเผยแพร่ วฒ
ั นธรรมและประเพณีของจัง หวัดน่าน
อย่างไร รวมถึงท่านมีส่วนเกี่ ยวข้ องในการรณรงค์ ให้ นักท่องเที่ยวเข้ าร่ วมกิ จ กรรมประเพณี ใน
จังหวัดน่านหรื อไม่
10) ผลตอบรั บ ของการรณรงค์ ใ ห้ เ กิ ด การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ างสรรค์ ใ น
จังหวัดน่าน เป็ นอย่างไร
11) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ที่เกิดขึ ้นจากชุมชนของท่าน มีผลดี
หรื อผลเสียอย่างไร
12) ในภาพรวมท่านคิดว่าจุดแข็งและจุดอ่อนในการพัฒนาการท่องเที่ ยว
เชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน คืออะไร
3.2.3.2 วิธีดาเนินการวิจยั
ขันตอนที
้
่ 1 คัดเลือกบุคคลเป้าหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้ องเพื่อเป็ นผู้ให้ ข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก
ขันตอนที
้
่ 2 ศึก ษาวิ ธี ก ารเขี ย นประเด็ น ค าถามจากแนวคิ ด วัต ถุป ระสงค์ ข อง
งานวิ จัย รวมถึ งคาแนะนาจากอาจารย์ ที่ ปรึ กษา เพื่อให้ การก าหนดขอบเขต และเนื อ้ หาของ
คาถามมีความชัดเจนตามความมุง่ หมายของการศึกษา
ขันตอนที
้
่ 3 นาข้ อมูลที่ได้ มาสร้ างแบบสัมภาษณ์
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ขันตอนที
้
่ 4 นาแบบสัมภาษณ์ที่สร้ างเสร็ จแล้ ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั
ครัง้ ว่าตรงตามจุดมุง่ หมายและสอดคล้ องกับการศึกษาครัง้ นี ้หรื อไม่ หลังนันก็
้ นามาปรับปรุงแก้ ไข
เพื่อดาเนินงานในขันต่
้ อไป ทังนี
้ ้เพื่อให้ งานวิจยั ครัง้ นี ้มีเนื ้อหาที่คลอบคลุมและครบถ้ วน
ขันตอนที
้
่ 5 เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาให้ เริ่ มเก็บข้ อมูลได้ ผู้วิจยั ติดต่อเพื่อนัด
วันสัมภาษณ์กลุม่ เป้าหมาย
ขันตอนที
้
่ 6 ทาการสัมภาษณ์และดาเนินการเก็บข้ อมูลของกลุม่ ตัวอย่าง
ขันตอนที
้
่ 7 สรุปนามาประมวลและวิเคราะห์ผลการศึกษา
3.2.3.3 การเก็บข้ อมูลภาคสนาม
ผู้วิจยั เริ่มติดต่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อนัดสัมภาษณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 เพื่อขอ
คิวและนัดวันสัมภาษณ์ หลังจากนัน้ จึงลงพื ้นที่เก็บข้ อมูลในจังหวัดน่านระหว่างเดือนมีนาคมเมษายน 2556 โดยการสัมภาษณ์บคุ คลทัง้ 3 กลุม่ ได้ แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และชุมชน ในครัง้ แรก
ของการลงพื ้นที่เก็บข้ อมูล ผู้วิจยั จะไปอาศัยอยู่ที่จงั หวัดน่านเป็ นระยะเวลา 1 เดือนคือช่วงเดือน
มีนาคม ซึ่งผู้วิจยั จะใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางในการเก็บข้ อมูลครัง้ นี ้ โดยจะสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างให้ มากที่สดุ อย่างไรก็ตามถ้ าผู้วิจยั ยังไม่สามารถเก็บข้ อมูลได้ ค รบตามเป้าหมายที่
วางไว้ ผู้วิจยั จะลงพื ้นที่เก็บข้ อมูลครัง้ ที่สองในเดือนเมษายน เพื่อสามารถสัมภาษณ์กลุม่ เป้าหมาย
ได้ ครบถ้ วนตามที่กาหนดไว้

3.3 การตรวจสอบความถูกต้ องของการวิจัย
งานวิจยั เรื่ อง “การสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ จังหวัด
น่าน” ผู้วิจัยได้ ใช้ วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้ าด้ านการรวบรวมข้ อมูล
(Methodological
Triangulation) กล่าวคือเป็ นการตรวจสอบโดยใช้ การเก็บข้ อมูลจาก 3 วิธีที่แตกต่างกัน แต่
รวบรวมข้ อมูลในเรื่ องเดียวกัน มาตรวจสอบควบคูก่ บั สภาพของความเป็ นจริ ง ซึ่งจะใช้ แหล่งข้ อมูล
ทางด้ านเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงการสังเกตแบบไม่มีสว่ นร่วม
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3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลและการนาเสนอ
หลังจากที่ผ้ วู ิจยั ได้ รวบรวมการสัมภาษณ์ทงหมดจากผู
ั้
้ ให้ สมั ภาษณ์แล้ ว ผู้วิจยั ได้ นาแบบ
สัม ภาษณ์ ทัง้ หมดมาวิ เ คราะห์ โ ดยอาศัย กรอบแนวความคิ ด ทฤษฏี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาเป็ น กรอบ
แนวทางในการวิเคราะห์การศึกษากระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมและกระบวนการท่องเที่ยว
เชิงสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน โดยการนาเสนอข้ อมูลจากการศึกษาครัง้ นี ้
ได้ ใช้ วิธีการพรรณนาความ (Descriptive Method)

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง “การสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ใน
จังหวัดน่าน” เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
กระบวนการสื่อสารแบบมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน รวมถึง
เพื่อพัฒนาแนวทางการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมในการจัดการการท่ องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ โดยการ
วิจยั เชิงเอกสาร (Documentary Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการ
สังเกตแบบไม่มีสว่ นร่ วม (Non-Participant Observation) จากข้ อมูลที่ได้ มาผู้วิจยั สามารถแบ่ง
การนาเสนอตามกรอบแนวคิดการวิจยั ออกเป็ น 5 ส่วนดังนี ้
4.1 ข้ อมูลพื ้นฐานของจังหวัดน่าน
4.2 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน
4.3 ระดับการมีสว่ นร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน
4.4 รู ปแบบการสื่อสารแบบมี ส่วนร่ วมในการส่ง เสริ มการท่ องเที่ ยวเชิ ง สร้ างสรรค์ ใ น
จังหวัดน่าน
4.5 จุดแข็ง และจุดอ่อนของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน
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4.1 ข้ อมูลพืน้ ฐานของจังหวัดน่ าน
4.1.1 ที่ตงั ้ และอาณาเขต
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. สานักงานแพร่ (2555) ได้ อธิบายเกี่ยวกับที่ตงั ้ อาณาเขต
และการปกครองของจังหวัดน่านไว้ ว่า น่านมีพื ้นที่ 11,472.076 ตารางกิโลเมตร หรื อ 7 ล้ านไร่เศษ
อยู่ห่างจากกรุ งเทพ 668 กิโลเมตร เป็ นเมืองชายแดนแห่งล้ านนาตะวันออกอันอุดมไปด้ วย
วัฒนธรรมที่หลอมรวมจากเทือกเขาสูงถึงพื ้นราบ มีความเก่าแก่รุ่นเดียวกับกรุ งสุโขทัย อดีตน่าน
เป็ นประเทศนครรัฐที่มีเจ้ าผู้ครองนครสืบต่อกันมารวมทังสิ
้ ้น 64 องค์
แม่น ้าน่านมีต้นกาเนิดจากดอยขุนน ้าน่าน ตาบลขุนน่าน อาเภอบ่อเกลือ ซึง่ ไหลขึ ้นเหนือ
ไปทางอาเภอทุ่งช้ าง แล้ วไหลลงใต้ ไปยังอาเภอปั ว อาเภอท่าวังผา อาเภอเมืองน่าน อาเภอเวียงสา
หลังจากนันไหลลงไปยั
้
งจังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก และพิจิตร ไปรวมกับแม่น ้ายมที่อาเภอชุมแสง
และแม่นา้ เจ้ าพระยาที่ปากนา้ โพจังหวัดนครสวรรค์ ร้ อยละ 40 ของลานา้ น่านหล่อเลี ้ยงแม่นา้
เจ้ าพระยา น่ า นเป็ นเมื อ งที่ ง ดงามด้ ว ยสถาปั ต ยกรรมทางพุ ท ธศาสนา มี ก ารผสมผสาน
ศิลปวัฒนธรรม โดยยังคงเอกลักษณ์ความเป็ นพื ้นถิ่นไว้ ได้ อย่างสวยงาม
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับจังหวัดแพร่และพะเยา
การปกครอง
จังหวัดน่านแบ่งการปกครองออกเป็ น 15 อาเภอ คือ อาเภอเมืองน่ าน อาเภอแม่
จริม อาเภอภูเพียง อาเภอเวียงสา อาเภอสันติสขุ อาเภอท่าวังผา อาเภอบ้ านหลวง อาเภอนาน้ อย
อาเภอนาหมื่น อาเภอทุ่งช้ าง อาเภอบ่อเกลือ และอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
4.1.2 เอกลักษณ์ ทางชนชาติ
บรรพบุรุษของชาวน่านส่วนหนึ่งเป็ นไทยที่อพยพมาจากดินแดนล้ านช้ างทางฝั่ งซ้ ายของ
แม่น ้าโขง โดยเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานอยู่ทางชายแดนตอนเหนือของเมืองน่านบริ เวณที่ติดกับชายแดน
ของประเทศลาวนอกจากนี ้ยังประกอบด้ วยคนเมืองหรื อไทยยวน ในขณะที่ในตัว เมืองยังมีพวกขมุ
เงี ้ยว (ไทใหญ่) ส่วนเขตรอบนอกเมืองจะมีชนเผ่าอีกหลากหลาย เช่น ไทลื ้อ ม้ ง เมี่ยน ถิ่นหรื อ
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ลัวะ ขมุ และตอบเหลือง ฯลฯ อย่างไรก็ตามบรรดาคนเมืองและชนเผ่าเหล่านี ้ก็มีวิถีชีวิตและความ
เชื่อที่มีทัง้ คล้ ายคลึงกันและแตกต่างกัน ทัง้ นีม้ ีสาเหตุมาจากความเชื่อและพิธีกรรมที่แยกย่อย
ออกไป เนื่ องจากแต่ละชนเผ่าก็ มีวัฒนธรรมเป็ นของตนเอง จึงทาให้ เกิ ดการยืมและถ่ายทอด
รวมถึงมีการผสมผสานกับวัฒนธรรมของคนพื ้นเมือง เพื่อเป็ นการสร้ างสีสนั ของวัฒนธรรมเมือง
น่านให้ มีความโดนเด่นเฉพาะตนเอง
จากที่กล่าวมา พบว่าชนเผ่าที่อาศัยอยู่ใ นจังหวัดน่านมากที่สุดคือ ไทลื ้อ ซึ่งอยู่ในพื ้นที่
จังหวัดน่านทังหมด
้
6 อาเภอ ได้ แก่ อาเภอท่า วังผา อาเภอปั ว อาเภอเชี ยงกลาง อาเภอทุ่งช้ าง
อาเภอสันติสขุ และอาเภอสองแคว มีหมู่บ้านไทยลื ้อจานวน 63 หมู่บ้าน ซึ่งอิทธิพลหรื อค่านิยม
ของผู้ชายของไทยลือ้ จะเน้ นการสักพุงดาจนถึงโคนขา ดังนันชาวไทยลื
้
้อและคนเมืองจึงไม่ค่อยมี
ความแตกต่างกันมากนัก
4.1.3 แหล่ งท่ องเที่ยว
น่านได้ รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยว และผู้ที่ได้ มาสัมผัสเยี่ยมเยือนว่าเป็ นเมืองโบราณที่
มี ชี วิ ต ความงดงามของขุน เขาและป่ าไม้ ก่ อ ให้ เ กิ ด อากาศที่ ดี วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ข องผู้ค น
วัฒนธรรม ประเพณีของกลุ่มชนเผ่าที่แตกต่างกัน ล้ วนสร้ างสีสนั ให้ กบั จังหวัดน่านได้ อย่างลงตัว
งานศิลปหัตถกรรมที่ หลากหลายทรงคุณค่า ไม่ว่าจะเป็ น วัด บ้ านเรื อนไทยเหนื อแบบโบราณ
สถาปั ตยกรรมโบราณ สะท้ อนให้ เห็นถึงวิถีชีวิตของคนน่านได้ เป็ นอย่างดี จากที่กล่าวมาจึงทาให้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. สานักงานแพร่ (2555) ได้ จาแนกแหล่งท่องเที่ยวโดยเป็ นเขตอาเภอ
ดังนี ้
1) อาเภอเมืองน่าน มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้ แก่ วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุช้าง
ค ้าวรวิหาร คุ้มเจ้ าราชบุตร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน วัดพญาวัด วัดพระธาตุเขาน้ อย วัดมิ่ง
เมือง วัดสวนตาล วัดหัวข่ วง พิพิธภัณฑ์ ชุมชนบ้ านพระเกิด แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้ านศรี นา
ป่ าน-ตาแวน แหล่งเตาเผาโบราณ และเครื่ องเคลือบบ้ านบ่อสวก บ้ านกลางพัฒนา หอศิลป์ ริมน่าน
หอศิลป์ พิงพฤกษ์ (ครัวมะเก่าเตาไฟโบราณ ผ้ ามัดย้ อมทามือ) และกาดน่าน
2) อาเภอภูเพียง มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้ แก่ วัดพระธาตุแช่แห้ ง บ้ านหาดผา
ขนหรื อชุมชนอนุรักษ์ ร้อยปี วังกาบรางธรรมสถาน
3) อาเภอเวียงสา มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้ แก่ อาคารประวัติศาสตร์ บ้ านกะ
หล๊ ก เฮือนรถถีบ ผ้ าทอพื ้นเมือง วัดบุญยืนพระอารามหลวง
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4) อาเภอนาน้ อย มีแหล่งท่องเที่ยวที่ตงอยู
ั ้ ่ในอุทยานแห่งชาติ 2 แห่งได้ แก่ อุทยาน
แห่งชาติศรี น่านและอุทยานแห่งชาติขนุ สถาน
5) อาเภอนาหมื่น มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้ แก่ หมูบ่ ้ านประมงปากนาย
6) อาเภอบ้ านหลวง เป็ นแหล่งที่ตงของอุ
ั้
ทยานแห่งชาตินนั ทบุรี
7) อาเภอท่าวังผา มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้ แก่ บ้ านดอนมูล หมู่บ้านไทยลื ้อ
หนองบัว วัดหนองบัว บ้ านสันเจริ ญ (ซึง่ มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นที่นิยมสาหรับนักท่องเที่ยว ได้ แก่
เส้ นทางเดินป่ าดงดิบ ไร่ กาแฟบนเขา บ่อน ้าร้ อนโป่ งกิ และน ้าออกรู มีลกั ษณะเป็ นธารน ้าไหลแรง
พุง่ ออกมาจากช่องเขาตลอดทังปี
้ โดยไม่ทราบว่าที่มาของน ้ามาจากที่ใด)
8) อาเภอปั ว มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้ แก่ ต้ นดิ๊กเดียม หมู่บ้านพัฒนาและ
สงเคราะห์ชาวเขาป่ ากลาง วังพระธาตุเบ็งสกัด วัดต้ นแหลง บ้ านร้ องแง รวมถึงยังมีแหล่งท่องเที่ยว
ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นอุทยานแห่งชาติดอยภูคาอีกด้ วย
9) อาเภอเชียงกลาง มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ วัดหนองแดง
10) อาเภอทุ่งช้ าง มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้ แก่ อนุสรณีย์วีรกรรมพลเรื อน
ตารวจ ทหาร และพิพิธภัณฑ์ทหารทุ่งช้ าง โครงการพัฒนาเพื่อความมัง่ คง (พมพ.)บ้ านมณีพฤกษ์
(ซึง่ มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นที่นิยมสาหรับนักท่องเที่ยวได้ แก่ ถ ้าผาผึ ้ง ดอยผาผึ ้ง จุดชมวิวภูหวั ล้ าน)
11) อาเภอเฉลิมพระเกี ยรติ เป็ นรอยต่อเขตชายแดนไทย-สปป.ลาว มีเทือกเขา
หลวงพระบางเป็ นพรมแดนธรรมชาติ จุดสูงสุดอยู่ที่ดอยภูแว มีถนนบนภูเขาที่สงู เฉียดฟ้าจนได้ ชื่อ
ว่า ถนนลอยฟ้า ซึง่ สามารถชมทัศนียภาพที่สวยงามจากสองข้ างทาง มีทะเลหมอกในฤดูหนาว ซึง่
มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นที่นิยมสาหรั บนักท่องเที่ยวได้ แก่ ภูพยัคฆ์ อนุสรณ์สถานยุทธภูมิบ้านห้ วย
โก๋นเก่า ตลาดชายแดนบ้ านห้ วยโก๋น
12) อาเภอบ่อเกลือ ซึง่ มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นที่นิยมสาหรับนักท่อ งเที่ยวได้ แก่ บ่อ
เกลือสินเธาว์ ศูนย์ภฟู า้ พัฒนา อีกทังยั
้ งมีแหล่งท่องเที่ยวที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นอุทยานแห่งชาติขนุ น่านอีกด้ วย
13) อาเภอแม่จริ ม เป็ นที่ตงของแหล่
ั้
งท่องเที่ ยวที่อยู่ในอุทยานแห่ชาติแม่จริ ม อีก
ทังยั
้ งมีกิจกรรมให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติ อาทิเช่น การล่องเรื อยาง การล่องแพ
ไม้ ไผ่ ปั่ นจักรยานเสือภูเขา เดินป่ าลาน ้าแปง ล่องแก่งน ้าว้ า เดินป่ าบ้ านนา้ พางสู่บ้านร่ วมเกล้ า
ปี ผาหน่อ ดูภาพเขียนสี

78
4.1.4 ทรัพยากรธรรมชาติ
สานักงานสถิติจงั หวัดน่าน (2558) ได้ อธิบายถึงทรัพยากรป่ าไม้ ในจังหวัดน่านไว้ วา่ น่านมี
พื ้นที่สว่ นใหญ่เป็ นป่ า และภูเขาสูง จากข้ อมูลของกรมป่ าไม้ พบว่า ในปี พ.ศ. 2519 จังหวัดน่านมี
พื ้นที่ป่าสมบูรณ์ทงนอกและในเขตป่
ั้
าสงวนแห่งชาติทงหมด
ั้
5,280,625 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 73.65
ของพื ้นที่จงั หวัด พอถึงปี พ.ศ. 2551 จังหวัดน่านมีพื ้นที่ป่าไม้ เหลือ 5,103,550 ไร่ หรื อร้ อยละ
71.18 โดยมีการจัดตังอุ
้ ทยานแห่งชาติขึ ้น ครอบคลุมเขตพื ้นที่ในเขตต้ นน ้าลาธาร ซึ่งถือว่าเป็ น
พื ้นที่อนุรักษ์ จานวน 7 แห่งประกอบด้ วย อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อุทยานแห่งชาติแม่จริ ม
อุทยานแห่งชาติขนุ น่าน อุทยานแห่งชาติถ ้าสระเกิน อุทยานแห่งชาตินนั ทบุรี อุทยานแห่งชาติขนุ
สถาน และอุทยานแห่งชาติศรี น่าน ในขณะที่ยงั มีวนอุทยานถ ้าผาตูบอีก 1 แห่ง
4.1.5 ประเพณี
ประเพณีและวัฒนธรรมในจังหวัดน่าน มักแสดงให้ เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ ในจังหวัด
น่าน ด้ วยวัฒนธรรมและประเพณีที่ หลากหลายของชุมชนในแต่ละแห่ง ทาให้ เกิดเป็ นเรื่ องราวที่
แสดงให้ เห็นถึงรากเหง้ าอันยาวนานของคนน่าน ซึง่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. สานักงานแพร่
(2555) ได้ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีที่สาคัญในจังหวัดน่าน ไว้ ดงั นี ้
1) งานประเพณี ไ หว้ พระธาตุ เมื อ งน่ า นเป็ นเมื อ งหนึ่ ง ในดิ น แดนล้ านนาที่
พระพุทธศาสนาเผยแพร่ มาถึงเป็ นเวลาช้ านาน ในเขตเมืองเก่า ทังในตั
้ วเมืองน่านและที่อาเภอปั ว
จะมีพระธาตุตงอยู
ั ้ บ่ นเนินเขาเด่นเป็ นสง่า ในรอบปี จะมีงานประเพณีบชู าพระธาตุสาคัญ ดังนี ้
(1) งานนมัสการพระธาตุเบ็งสกัด ในวันขึ ้น 15 ค่า เดือน 4 เหนือ (เดือน
มกราคม)
(2) งานประเพณี หกเป็ งไหว้ พระธาตุแช่แห้ ง พระธาตุแช่แห้ งปูชนียสถานที่
สาคัญคู่บ้านคู่เมืองน่าน ชาวน่านจะจัดงานสมโภชกันทุก ปี 5 วัน 5 คืน ถือเป็ นงานสาคัญทาง
พระพุทธศาสนางานหนึ่งของจังหวัดน่าน จัดงานในวันขึ ้น 11-15 ค่า เดือน 6 เหนือ หรื อราวเดือน
มีนาคมที่วดั พระธาตุแช่แห้ ง สิ่งที่น่าสนใจจะมีการแห่ขบวนครัวตานสักการะองค์พระธาตุจาก
อาเภอ หมูบ่ ้ านต่างๆ มีพิธีพทุ ธศาสนามากมาย การสรงน ้า เวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ รวมถึงยัง
มีการแสดง การแข่งขันทางวัฒนธรรม เช่น การแข่งทา โคมแขวน การตีกลองแอว การแข่งขันบัง้
ไฟดอก (องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, 2557)
(3) งานประเพณีนมัสการพระธาตุเขาน้ อย ในวันเพ็ญเดือน 8 เหนือ ตรงกับวัน
เพ็ญเดือน 6 ภาคกลาง (เดือนพฤษภาคม) ที่วดั พระธาตุเขาน้ อย และมีการจุดบังไฟถวายเป็
้
นพุทธ
บูชา
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(4) งานประเพณี นมัสการสรงนา้ พระเจ้ าทองทิพย์ วัดสวนตาลช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 12-15 เมษายน
(5) ประเพณีตกั บาตรเทียน วัดบุญยืน ประเพณีใส่บาตรเทียน ถือเป็ นประเพณี
ที่สาคัญที่คณะสงฆ์และคณะศรัทธาสาธุชนชาวอาเภอเวียงสาได้ ปฏิบตั ิสืบต่อกันมาเป็ นเวลาช้ า
นาน ทังนี
้ ้ไม่ปรากฏชัดว่าเริ่ มขึ ้นเมื่อใด ซึง่ สันนิษฐานว่าน่าจะเริ่ มตังแต่
้ พ.ศ. 2344 เนื่องจากในยุค
โบราณไม่มีไฟฟ้าใช้ พระภิกษุสามเณรทุกรูปในอาเภอเวียงสาจึงได้ กาหนดเอาวันแรม 2 ค่า เดือน
8 หรื อหลังเข้ าพรรษา 1 วัน จัดพิธีสมู าคารวะ หรื อพิธีขอขมาแก่เจ้ าคณะอาเภอและพระชันผู
้ ้ ใหญ่
ขึ ้น ในขณะที่ประชาชนนาเทียนและดอกไม้ มาถวายแก่พระภิกษุ -สามเณร เพื่อให้ มีแสงสว่างไว้
ปฏิบตั ิศาสนกิจและศึกษาพระธรรมวินยั ในยามค่าคืน อย่างไรก็ตาม งานประเพณีตกั บาตรเทียน
ถือเป็ นเอกลักษณ์ที่สืบทอดมานาน อีกทังยั
้ งเป็ นประเพณีที่ส่งเสริ มให้ คนรู้ จกั น่านในอีกด้ านหนึ่ง
ได้ เป็ นอย่างดี (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. สานักงานแพร่, 2555)
2) งานตานก๋ วยสลาก งานแห่คัวตาน หรื อครั วทาน เป็ นประเพณี เก่ าแก่ที่มีมา
ตังแต่
้ ครัง้ พุทธกาล สาหรับชาวเหนือถือว่าเป็ นประเพณีทาบุญกลางบ้ านที่ยิ่งใหญ่และสาคัญ เป็ น
เอกลักษณ์ของท้ องถิ่น พระภิกษุรับนิมนต์เพื่อมารับการถวายทานโดยการจับสลาก
3) งานประเพณีแข่งเรื อจังหวัดน่าน เป็ นประเพณีที่สืบทอดกันมานานต่อมาใน
พ.ศ.
2479 ได้ จัดให้ มีก ารแข่งเรื อในงานทอดกฐิ น สามัคคีสืบทอดมาจนถึงงานทอดกฐิ น
พระราชทานในปั จจุบนั ราวกลางเดือนตุลาคม หรื อต้ นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยถือเอาวัน
เปิ ดสนามแข่งเรื อตามวันถวายสลากภัตของวัดช้ างค ้าวรวิหารซึ่งเป็ นวัดหลวง จะจัดงานถวาย
สลากภัตก่อน งานแข่งเรื อประเพณีจงั หวัดน่านจึงเป็ นประเพณีค่กู บั ตานก๋วยสลากของวัดช้ างค ้า
มาจนทุกวันนี ้ ภายหลังทางจังหวัดได้ ผนวกงานสมโภชงาช้ างดาอันเป็ นสมบัติล ้าค่าคู่บ้านคู่เมือง
ของจังหวัดน่านเข้ าไปด้ วย นอกจากนันยั
้ งมีงานแข่งเรื อที่อาเภอเวียงสาในเทศกาลตานก๋วยสลาก
เรื อที่เข้ าแข่งแต่ละลาใช้ ไม้ ซงุ ใหญ่ๆ เอามาขุดเป็ นเรื อ เอกลักษณ์โดดเด่นของเรื อแข่งเมืองน่าน คือ
ที่หวั เรื อแกะเป็ นรูปพญานาค ชูคอสง่างาม หางเรื อเป็ นหางพญานาคงอนสูง ประเภทการแข่งขันมี
ทังเรื
้ อใหญ่ เรื อกลาง และเรื อเล็ก รวมทังประเภทสวยงาม
้
นอกจากนี ้ยังมีการประกวดกองเชียร์ อีก
ด้ วย และหากมาในช่วงซ้ อมก่อนการแข่งขัน ตอนเย็นๆ จะเห็นชาวบ้ าน นักเรี ยนจับกลุ่มอยู่ริ มน ้า
เพื่อดูการซ้ อมเรื อ เชียร์ ทีมเรื อ และฝี พาย ที่เป็ นคนท้ องถิ่น เป็ นวิถีชีวิตที่มีสีสนั และเป็ นกิจกรรมที่
สร้ างสรรค์ นับเป็ นประเพณีที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
4) งานเทศกาลส้ มสีทองและงานกาชาดจังหวัดน่าน จัดขึ ้นในเดือนธันวาคมของทุก
ปี บางปี อาจจัดร่วมกับเทศกาลของดีเมืองน่าน ส้ มสีทองเป็ นผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงของ
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จังหวัดน่าน พันธุ์เดียวกับส้ มเขียวหวาน แต่ส้มสีทองจะมีเปลือกสีเหลืองทองสวยงาม และรสชาติ
หวานหอมอร่ อ ยกว่า เป็ น เพราะอิ ท ธิ พ ลของดิ น ฟ้า อากาศคื อ อุณ หภูมิ ร ะหว่า งกลางวัน และ
กลางคืนต่างกัน 8 องศา เป็ นเหตุให้ สาร “คาร์ ทีนอยพิคเมนท์ ” ในเปลือกส้ มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็ น
สีทองดังกล่าว กิจกรรมในงานที่น่าสนใจมีหลายอย่าง ได้ แก่ การประกวดขบวนรถส้ มสีทอง การ
ออกร้ านนิทรรศการ การจาหน่ายสินค้ าหัตถกรรมจากอาเภอต่างๆ และจากเมืองฮ่อน-หงสา สปป.
ลาว การแสดงพื ้นเมืองและมหรสพต่างๆ อีกมากมาย
5) พิธีสืบชะตา เป็ นประเพณี โบราณ มักทาในโอกาสต่างๆ เช่น วันเกิดอายุ
ครบรอบ หายจากการเจ็บป่ วย การสืบชะตาถือเป็ นการสร้ างขวัญกาลังใจ เป็ นสิริมงคล และขับไล่
สิง่ เลวร้ ายให้ ผา่ นพ้ นไป ต่อมามีการประยุกต์พิธีสืบชะตากับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
6) ดนตรี พื ้นบ้ าน ปิ น สะล้ อ ซอน่าน โดยพ่อครู ไชยลังกา เครื อเสน ศิลปิ นแห่งชาติ
สาขาศิลปะการแสดง(ดนตรี พื ้นบ้ าน) คือผู้เชี่ยวชาญปิ น (ซึง) และสะล้ อ นอกจากนี ้ยังสามารถ
ประดิษฐ์ เครื่ องดนตรี คาร้ อง และทานองเพลงซอปั่ นฝ้าย นอกจากนี ้ศิลปิ นแห่งชาติอีกท่านหนึ่งคือ
พ่อครูคาผายนุปิง ผู้ขบั “ซอล่องน่าน” ที่เล่าถึงตานานการสร้ างบ้ านแปงเมืองน่าน ตามเรื่ องเล่า
ขานกันมาว่า เมื่อพระยาการเมืองอพยพย้ ายเมืองจากวรนคร อาเภอปั ว มาสร้ างเมืองใหม่ที่ภเู พียง
แช่แห้ ง ขบวนเสด็จแห่ใหญ่โตล่องมาตามลานา้ น่าน ผู้ติดตามคือ ปู่ คามาและย่าคาปี ้ ขับร้ อง
โต้ ตอบด้ วยปฏิภาณกวี คลอปิ น และสะล้ อ ด้ วยความสนุกสนาน
4.1.6 วัฒนธรรมการกิน
ประเพณีการกินข้ าวของคนน่านเรี ยกว่าการกินขันโตก ซึง่ มีความหมายเดียวกับคาว่าแลง
หมายถึงเวลาเย็นหรื อค่า ซึง่ ชาวน่านได้ ถือปฏิบตั ิสืบทอดกันมา นอกจากจะใช้ เลี ้ยงแขกที่มาเยี่ยม
บ้ านแล้ ว ยังจัดเลี ้ยงแขกในงานบุญโอกาสต่างๆ เช่น งานทาบุญที่บ้าน งานประเพณีหมู่ บ้าน งาน
บวชพระหรื อสามเณร งานมงคลสมรสต่างๆ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้อาหารหลักของชาวน่านคือข้ างนึ่ง ซึ่ง
ข้ า วนึ่ง ดัง กล่า วจะใส่ก ระติ๊ บ เล็ก ๆ ประจ าขัน โตก หรื อ อาจจะใส่ก ระติ๊ บ ขนาดใหญ่ ที่ เ รี ย กว่ า
กระติ๊บหลวง อาหารสาหรับการกินข้ าวขันโตก ก็จะเป็ นอาหารพื ้นเมืองของชาวเหนือ เช่น แกงอ่อม
แกงแค ไส้ อวั่ (ไส้ กรอก) จิ ้นปิ ง้ (เนื ้อย่าง) ลาบ น ้าพริกอ่อง น ้าพริกหนุ่ม แคบหมู่ ผักสด ผักนึ่ง ฯลฯ
การรับประทานในประเพณีขนั โตกจะนิยมนัง่ กับพื ้นปูเสื่อที่สานด้ วยไม้ ไผ่ที่เรี ยกว่า สาดเติ ้ม แต่
ปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นเสื่อธรรมดา หรื ออาจจะนัง่ กับพื ้นไม้ ที่ยกสูงขึ ้นมาก็ได้
นอกจากนี ้อาหารพื ้นบ้ านที่มีชื่อเสียงในจังหวัดน่าน คือ ไก หรื อสาหร่ายแม่น ้าน่าน ซึง่ เป็ น
อาหารพื ้นบ้ านของชาวไทลื ้อมานับร้ อยปี เนื่องจากเป็ นวัตถุดิบที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติในแม่น ้า
น่าน จะพบมากที่สดุ บริ เวณอาเภอท่าวังผา คนไทลื ้อนิยามนาไกมาปรุ งอาหาร เช่น การทาห่อนึ่ง
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ไก ไกยี และคัว่ ไก สืบทอดกันมาเรื่ อยๆ เพราะมีความเชื่อว่าไกเป็ นอาหารที่มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
ทาให้ สุขภาพแข็งแรงและอายุยืน ต่อมากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้ านหนองบัว ได้ นาไกมาแปรรู ป
หลายอย่าง เช่น ไกแผ่น ข้ าวตังหน้ าไก น ้าพริกไก คุ้กกี ้ไก เป็ นต้ น
4.1.7 องค์ กรที่เกี่ยวข้ องกับการท่ องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
1) หน่วยงานภาครัฐ ได้ แก่ องค์การบริ หารการพัฒนาพื ้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน) หรื ออพท. สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยสานักงานแพร่ กรมการท่องเที่ยว องค์การบริ หารส่วนจังหวัดน่าน เทศบาลเมือง
น่าน และองค์การบริหารส่วนตาบล
2) ภาคธุรกิจ ได้ แก่ มูลนิธิฮกั เมืองน่าน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน โฮงเจ้ า
ฟองคา ชมรมสามล้ อน่าน ริสาสินี รี สอร์ ทแอนด์สปา ลาดวนผ้ าทอ และจันทร์ สมการทอ
3) ชุมชน ได้ แก่ ชุมชนบ่อสวก ชุมชนมหาโพธิ ชุมชนวัดพระเกิด ชุมชนบ้ านหาดผา
ขนชุมชนศรี นาป่ าน – ตาแวน ชุมชนบ้ านหนองบัว ชุมชนศิลาเพชร และชุมชนบ้ านร้ องแง
4.1.8 งบประมาณ
งานวิจยั เรื่ อง “การสื่อสารแบบมีสว่ นร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัด
น่าน” สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ที่ 3 ตามแผนยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณพ.ศ. 2558 ซึง่ ได้ ให้ ความสาคัญในเรื่ องการสร้ างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
ยัง่ ยืนและเป็ นธรรม ในประเด็นของการพัฒนาและเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ ยวและบริ การ โดยมี
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือ 1) ประเทศไทยมีรายได้ จากนักท่องเที่ย วชาวไทยและชาวต่างชาติ
เพิ่มขึ ้น 2) ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวสาคัญในภูมิภาค และ 3) สาขาการบริ การที่มี
ศักยภาพสามารถสร้ างมูลค่าเพิ่ มให้ กับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งมีตวั ชี ้วัดคือ ภาคการ
ท่องเที่ ยวสร้ างรายได้ จากนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติไม่ต่ากว่า 1.4 ล้ านล้ านบาทและจาก
นักท่องเที่ยวชาวไทยไม่ต่ากว่า 0.8 ล้ านล้ านบาทภายในปี 2558 รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยได้ รับความนิยมและจัดอันดับในระดับโลก และตัวชี ้วัดสุดท้ ายคือสัดส่วนภาคบริ การ
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ ้น จากที่กล่าวมาในข้ างต้ นทาให้ เกิดนโยบายการจัดสรร
งบประมาณด้ านการพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวและบริการ ดังนี ้
1) การด าเนิ น กลยุท ธ์ ใ หม่ ท างการตลาดเพื่ อ ยกระดั บ ตลาดนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี
ศักยภาพ
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2) เร่ งฟื น้ ฟูแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิง
กลุ่มพื ้นที่ และพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกส์ให้ สอดคล้ องกับศักยภาพของพื ้นที่ รวมถึงการเป็ นมิตร
กับสิ่งแวดล้ อม
3) พัฒนายกระดับ สิน ค้ า บริ การ ปั จจัย สนับสนุน และธุร กิ จ เกี่ ย วเนื่ องกับ การ
ท่องเที่ยวให้ มีคณ
ุ ภาพที่ได้ มาตรฐาน
4) ส่งเสริมการขยายโอกาสทางการตลาด ด้ านการลงทุนทังในประเทศและภู
้
มิภาค
อย่างต่อเนื่องในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมถึงสปาในเชิงธุรกิจ
5) สนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจพื ้นฐานของหน่วยงาน
จากที่กล่าวมาในข้ างต้ นสอดคล้ องกับรายงานแสดงแผนการจัดสรรงบประมาณจังหวัด
น่าน ประจาปี พ.ศ. 2558 ซึ่งพบว่า สานักงานนายกรัฐมนตรี ได้ จดั สรรงบประมาณด้ านการ
ท่องเที่ยวให้ กับองค์การบริ หารการพัฒนาพื ้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (องค์การ
มหาชน) เป็ นจานวน 33,900,000 บาท โดยแบ่งเป็ นประเด็นต่างๆ ดังนี ้ ประเด็นแรกคือฟื น้ ฟูความ
เชื่อมัน่ และกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน ในการพัฒนาพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพด้ านการท่องเที่ยวเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานด้ านการท่องเที่ยว จานวน 27,000,000 บาท และประเด็นที่สองคือการพัฒนา
และเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวและบริ การ รวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยัง่ ยืน
จานวน 6,900,000 บาท
นอกจากนีก้ ระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ งบเกี่ ยวกับการท่องเที่ยวเป็ นเงินจานวน
42,920,000 บาท โดยมีเป้าหมายคือนาไปพัฒนาและเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวโดยการจัดสรร
ให้ แก่หน่วยงานภายใต้ สงั กัดที่จานวน 2 หน่วยงาน ได้ แก่ สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ย ว
และกีฬา และกรมการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามงบประมาณสาหรับสานักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 1,720,000 บาท จะนาไปจัดโครงการส่งเสริ มสนับสนุนการดาเนินการ
เชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยว จานวน 450,000 บาท รวมถึงนโยบาย แผน และงานด้ าน
การท่องเที่ยวอีก 1,270,000 บาท ในขณะที่กรมการท่องเที่ยว ได้ งบประมาณจานวน 41,200,000
บาท เพื่ อ น าไปพัฒ นามาตรฐานบริ ก ารและแหล่ง ท่ อ งเที่ ย ว (รายงานแสดงแผนการจัด สรร
งบประมาณไปจังหวัด/ต่างประเทศ ประจาปี งบประมาณ 2558 จังหวัดน่าน, 2557)

4.2 รูปแบบการท่ องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ในจังหวัดน่ าน
ผลการวิจยั จากการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกต พบว่า รู ปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่านมีลักษณะเป็ นการสร้ างเครื อข่ายชุมชน ซึ่งกิจกรรมเชิง
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สร้ างสรรค์ที่เกิดขึ ้นส่วนใหญ่ล้วนมาจากความคิดของคนในชุมชน เนื่องจากเป็ นสิ่งเดิมที่ชมุ ชนเคย
ทาอยู่ แต่อาจจะมีการเพิ่มกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของนักท่องเที่ยวมาก
ขึ ้น ในทางกลับกันรูปแบบของกิจกรรมในแต่ละชุมชนจะมีความแตกต่างกันไป ขึ ้นอยู่กบั ความคิด
สร้ างสรรค์และวิถีชีวิตเดิมของชุมชนนันๆ
้
ผลการวิเคราะห์เอกสาร จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ.
2555-2559 รัฐบาลประกาศให้ การท่องเที่ยวเป็ นวาระแห่งชาติ โดยคานึงถึงความสาคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ด้านการท่องเที่ยว ซึง่ มีแนวทางการดาเนินงานคือบริ หารจัดการด้ าน
การท่องเที่ ยวให้ เกิดความสมดุลและยัง่ ยืน ผ่านการบูรณาการท่องเที่ ยวให้ เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต
วั ฒ นธรรม ทรั พ ยากรธรรมชาติ รวมถึ ง ต้ องเสริ ม สร้ างความเข้ มแข็ ง ของท้ องถิ่ น ชุ ม ชน
ผู้ประกอบการรายย่อย และวิสาหกิจชุมชน นอกจากนีแ้ ผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติปีพ.ศ.
2555-2559 ในยุทธศาสตร์ ที่ 3 อธิบายถึงการส่งเสริ มเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ตลอดจนการลงทุนเพื่อ
การท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืนต้ องคานึงถึงคุณค่าและสิ่งแวดล้ อม อีกทัง้ สนับสนุนการส่งเสริ มการสร้ าง
บรรยากาศกิจกรรมด้ านการท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่มีศกั ยภาพ โดยผ่านการจัดการการท่องเที่ยวของ
ชุมชน ในขณะเดียวกันงานวิจยั ชิ ้นนี ้ยังสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ที่ 5 ในประเด็นเกี่ยวกับการ
ส่งเสริ มการมีสว่ นร่ วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดย
การสนับสนุนให้ ความรู้ ความเข้ าใจในการบริ หารจัดการการท่องเที่ยวแก่องค์ กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น รวมถึงจัดตังคณะกรรมการในระดั
้
บท้ องถิ่นเพื่อการบริ หารจัดการแหล่งท่ องเที่ยว เพื่อ
พัฒนาและส่งเสริ มการท่องเที่ยวให้ มีการบริ หารเป็ นรู ปธรรม โดยมีภาครัฐ เอกชน ชุมชน และ
ประชาสังคมในท้ องถิ่นให้ เข้ ามามีสว่ นร่วม ทังนี
้ ้ควรมีการกระจายอานาจ และจัดสรรผลประโยชน์
ด้ านการท่องเที่ยวให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เพื่อให้ ชมุ ชนได้ รับผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรม
สาหรับยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวพ.ศ. 2558-2560 ในยุทธศาสตร์ ที่ 2 เป็ นกลยุทธ์การพัฒนาเชิง
พื ้นที่ มุ่งเน้ นส่งเสริ มการจัดการทรัพยากรท้ องถิ่ นของชุมชนให้ เกิดความเข้ มแข็ง และพัฒนา
เชื่อมโยงสินค้ า เช่น ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (OTOP) เข้ าสูภ่ าคธุรกิจบริ การท่องเที่ยว รวมถึงพัฒนาอัต
ลักษณ์ ของท้ องถิ่น เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมในการกระจายรายได้ ส่ทู ้ องถิ่นชุมชน ในส่วนของ
แผนพัฒนาจังหวัดน่านปี พ.ศ. 2558-2561 มีการวิเคราะห์สถานการณ์จดั ทาข้ อมูลเชิงพื ้นที่ใน
จังหวัดน่าน ซึ่งยุทธศาสตร์ ที่ 3 เป็ นการพัฒนาและสนับสนุน ยกระดับการพัฒนาสังคมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม และสุขภาพ ซึ่งประการแรกคือการสร้ างภูมิค้ มุ กันให้ เยาวชนมี
จิตสานึกรักบ้ านเกิด สืบทอดประเพณี วัฒนธรรม ประการที่สองคือการสร้ างชุมชนต้ นแบบ และ
ประการสุดท้ ายคือเสริ มสร้ างศักยภาพของชุมชน และองค์กรปกครองท้ องถิ่ นให้ พฒ
ั นาคุณภาพ
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ชีวิตของผู้สงู อายุ ผู้ด้อยโอกาส ให้ สามารถพึ่งตนเองได้ ตามศักยภาพที่สอดคล้ องกับบริ บทของ
ชุมชน
ผลการวิเคราะห์ เชิงเอกสาร สอดคล้ องกับผลการสัมภาษณ์ เชิงลึก โดยกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
สาคัญทังหมด
้
3 กลุ่ม ได้ แก่ หน่วยงานภาครัฐจานวน 7 คน ภาคธุรกิจจานวน 6 คน และชุมชน
จานวน 6 คน รวมทังสิ
้ ้น 19 คน ได้ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับรู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ไว้ 3
รูปแบบ คือ 1) รูปแบบการสร้ างเครื อข่ายชุมชน 2) รูปแบบเชิงพาณิชย์ 3) รูปแบบเชิงพาณิชย์และ
การสร้ างเครื อ ข่ า ยชุม ชน ซึ่ง ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ส าคัญ ส่ ว นใหญ่ อ ธิ บ ายว่ า รู ปแบบการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้ างสรรค์ มี ลักษณะเป็ น การสร้ างเครื อข่ายชุมชน โดยผู้วิจัยสามารถจาแนกประเด็น ในเรื่ อง
เกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ออกเป็ น 3 ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังนี ้
4.2.1 รูปแบบการสร้ างเครือข่ ายชุมชน
จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจานวน 16 คนจาก 19 คน มีความคิดเห็นที่
เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน คือ รู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่านมีลกั ษณะเป็ น
การสร้ างเครื อข่ายชุมชน โดยมีกระบวนการเริ่ มต้ นคือการรวมกลุม่ ของชาวบ้ านที่ต้องการพัฒนา
ชุมชนให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยว จากนันก็
้ แบ่งหน้ าที่กนั ในการดูแลกิจกรรม ซึง่ รูปแบบกิจกรรมจะเกิด
จากการสร้ างสรรค์ของคนในชุมชนควบคูไ่ ปกับการคานึงถึงผลประโยชน์ของคนในชุมชนเป็ นหลัก
การท่องเที่ยวในรูปแบบนี ้จะเป็ นการเพิ่มรายได้ ให้ กบั คนในชุมชนผ่านกิจกรรมที่เป็ นวิถีชีวิตดังเดิ
้ ม
ในขณะเดียวกันยังก่อให้ เกิดการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ ในจังหวัดน่านไว้ ให้ คน
รุ่นหลังได้ เรี ยนรู้อีกด้ วย
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากหน่วยงานภาครัฐจานวน 7 คน มีความคิดเห็นว่า โครงการหรื อ
กิจกรรมที่คิดค้ นขึน้ เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน ควรคานึงถึงความ
ต้ องการของคนในชุมชนเป็ นหลัก เพราะการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์คือการพานักท่องเที่ยวไป
เรี ยนรู้วิถีชมุ ชน โดยยึดหลักการพัฒนาคือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดน่าน ต้ องปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิตให้ เข้ ากับคนจังหวัดน่าน ไม่ว่าจะเป็ นอาหารการกิน ความเป็ นอยู่ ชาวบ้ านก็จะใช้ ชีวิต
แบบเดิม นักท่องเที่ยวสามารถเรี ยนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรมดังเดิ
้ ม โดยที่คนน่านจะไม่ปรับเปลี่ยน
รูปการดาเนินชีวิตไปตามความต้ องการของนักท่องเที่ยว ทังนี
้ ้หน่วยงานภาครัฐจะเริ่ มจากการลง
พืน้ ที่ เพื่ อไปสื่อสารกับชาวบ้ านโดยตรง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ว่าชาวบ้ านต้ องการ
พัฒนาไปทางทิศทางใด ในขณะเดียวกันก็จดั กิจกรรมพาคนในชุมชนไปงานตามสถานที่อื่นๆ เพื่อ
เป็ นการสร้ างแรงบันดาลใจในการพัฒนาชุมชนของตนเอง สาหรับชุมชนที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยว
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ที่น่าสนใจอยู่แล้ ว หน่วยงานภาครัฐจึงมีหน้ าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้ างการรับรู้ให้ แก่นกั ท่องเที่ยว
เช่น การใช้ รถรางเพื่อพานักท่องเที่ยวไปตามแหล่งชุมชน เป็ นต้ น ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญ ผู้จดั การ
สานักงานพื ้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ได้ อธิบายไว้ ดงั นี ้
“การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์เราไม่ได้ เป็ นคนคิดขึ ้นมา เราไปศึกษาจากผู้ร้ ู เราเอาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในวาระนานาชาติมาใช้ ไม่ได้ มันไม่เวิร์ค เหมือนการตัดเสื ้อตัว
เดี ย วแล้ ว ใส่ ทุ ก คน ผมก็ ต้ อ งประยุ ก ต์ บ างอย่ า งมา การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ างสรรค์
จาเป็ นต้ องบวกเจ้ าของพื ้นที่คือชุมชนไปด้ วย แต่ต้องอยู่ในคอนเซ็ปต์เดิมคื อเอาคนมาดู
คน ไปดูวิถีชุมชน ไปดูว่าเขาทาอะไร ไปแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ไปลองมีประสบการณ์แบบ
ชาวบ้ านๆ โดยที่คนในชุมชนนันไม่
้ มีการเปลี่ยนแปลงอะไร แต่นกั ท่องเที่ยวเมื่อมาแล้ ว
ต้ องเปลี่ยนพฤติกรรมให้ เข้ ากับชุมชนที่ตวั เองมาเที่ยว ซึง่ หน้ าที่ของอพท.คือการทางาน
เชื่อมในมิตขิ องการรับข้ อมูลมาจากชาวบ้ าน แล้ วก็ประสานงานไปหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้
เกิดการดาเนินงาน ตังแต่
้ แรกเราต้ องเริ่ มไปหยัง่ เสียงก่อน คุยก่อน ว่าเขาต้ องการพัฒนา
ไปทางไหนแล้ วเราก็ไปคิดวิธีให้ เขา อีกอย่างหนึ่งคือพาไปดูตวั อย่างที่เขาทาเสร็ จมาแล้ ว
เขาได้ รับรางวัลมาแล้ ว และเขารวยมาแล้ ว เรากระตุ้นชาวบ้ านโดยการให้ เขาได้ เห็นของ
จริ งเลย ไม่ต้องพูดในกระดาษ บางทีเราก็พาไปเปิ ดโลกทัศน์ พาไปดู 12 ปั นนา หลวง
พระบาง สถานที่ที่มีความใกล้ เคียง แล้ วก็ย้อนมาดูบ้านเราเอง ตอนนี ้ชุมชนเริ่ มตระหนัก
รู้วา่ สิง่ ที่นกั ท่องเที่ยวเขามา เขามาแล้ วเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไร เราไม่ใช่หน่วยงานที่เข้ า
มาแล้ วเอาเงินไปให้ แต่เรามาร่ วมกันคิด ร่ วมกันวางแผน สิ่งที่ ผมคิดไปคุณเห็นด้ วย
หรื อไม่ก็บอกมา ชาวบ้ านคนไทยจะมีนิสยั อย่างหนึ่งคือไม่ชอบคุยกันตรงๆ ในที่ประชุม
มันต้ องอาศัยเวทีที่ไม่เป็ นทางการ เขาถึ งจะยอมเปิ ดใจพูดกับเรา เราจะหาผู้มีส่วนร่ วมที่
จะขยายเครื อข่ายสามารถจะช่วยเราได้ โดยเฉพาะในส่วนของเจ้ าของพื ้นที่เอง เราก็ต้อง
สร้ างกลไกขึ ้นมา เช่น การขับเคลื่อนภาคชุมชน เอาหัวหน้ าบ้ านต่างๆ เป็ นพูดแล้ วมีคนฟั ง
เราก็จะดึงเขามาเป็ นแนวร่ วม พวกแกนนาให้ เขาถ่ายทอดลงไป เหมือนเขาเป็ นสื่อตรง
กลาง” (ชุมพล มุสกิ านนท์, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2559)
ผู้นาชุมชนในจังหวัดน่านค่อนข้ างสมัยใหม่ ทาให้ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์มี
การจัดการที่เป็ นระเบียบมากขึ ้น ดังที่คณ
ุ ธนภร พูลเพิ่ม ผู้อานวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) สานักงานแพร่ ได้ อธิบายว่า
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“น่า นเขาเป็ นเมืองเก่ าที่ มีชีวิต เพราะฉะนัน้ เขาเจอคนหลายองค์ กร น่านเป็ นอะไรที่
พัฒ นาเรื่ องการท่ อ งเที่ ย วนี่ ท ายากแต่ก็ง่ า ย เพราะทุก คนรั ก บ้ า นตัว เอง ทุก คนก็ จ ะ
พยายามโอบอุ้มที่มีอยู่แล้ วจะพยายามไม่ให้ แตะ แต่ว่าถ้ าเราเข้ าไปในชุมชนนันๆ
้ โดยที่
เราใส่ใจ เราภูมิใจที่จะทาให้ บ้านเขาดีขึ ้นมันง่าย ทุกอย่างมันขึ ้นอยู่ชุมชนที่เป็ นเจ้ าของ
พื ้นที่ เราจึงจาเป็ นต้ องสื่อสารกับคนในชุมชน เราจะสื่อสารกับผู้นากลุม่ ที่เราเห็นว่าถ้ า
เขาพูดแล้ วชาวบ้ านเชื่อ ตอนนีผ้ ้ ูนาชุมชนค่อนข้ างสมัยใหม่ บางชุมชนเป็ นด็อกเตอร์
บางวัดเป็ นด็อกเตอร์ ฉะนันวิ
้ สยั ทัศน์ก็จะไกล ตอนนี ้ททท.มาทาการตลาดจะง่าย เวลา
สื่อสารอะไรไป ทุกคนจะเข้ าใจ แต่ถ้าคนในชุมชนบอกว่าไม่ก็คือไม่ เราก็หยุด แต่ว่าบาง
ทีเห็นว่าการพัฒนามันเป็ นไปได้ สงู เราก็จะตื ้อว่าเราจะช่วยขายให้ คาว่าขายก็คือ เราเอา
คนมาดู เช่น ตุงก้ าคิงที่วดั พระเกิด มันเกิดจากททท. ไปเห็นเราก็เอาไปบอกต่อ นี่คือการ
ที่จะเอาผู้ประกอบการเส้ นทางนาร่ องมาดูพื ้นที่จริ ง แต่ถ้าคนในชุมชนบอกว่าไม่เอาอย่า
มายุง่ พี่ก็จะไม่แตะ เพราะเป็ นความร่วมมือของคนในชุมชน” (ธนภร พูลเพิ่ม, สัมภาษณ์,
14 มีนาคม 2559)
คุณนาถนรี ธนะปั ญโญ ผู้อานวยการท่องเที่ยวและกี ฬา จังหวัดน่าน ได้ อธิ บายถึง
ความสาเร็ จของการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน จากความร่ วมมือของคนในชุมชนไว้
ดังนี ้
“นโยบายเหมื อ นเป็ นแกนเป็ น เสาหลัก ให้ เรายึ ด ส่ ว นที่ จ ะท าให้ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้ างสรรค์เกิดขึ ้นได้ ดีคือชุมชนมากกว่า ชุมชนเขาเข้ มแข็งเพียงแต่เราไปบอก เช่น สมมติ
ว่ามีหมู่บ้านหนึ่ง เราก็ไปแนะนาว่าทาอย่างนันอย่
้ างนี ้นะ พัฒนาเขาเสริ มเติมแต่งให้ เขา
เขาก็จะทาของเขาได้ เหมือนวัดพระเกิดที่ชมุ ชนเขาเข้ มแข็ง ที่ทาตุงก้ าคิง เราไม่ได้ ไปทา
อะไรเลย ในการทางานต่างๆ จุดหลักคือนโยบาย เราต้ องดูว่านโยบายผู้ใหญ่ลงมายังไง
เมื่อเราเอานโยบายเป็ นตัวตัง้ เสร็ จ เราก็มาดูจังหวัดว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านมี
นโยบายอย่างไร ทางเทศบาล องค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่นต่างๆ ที่มีแหล่งท่องเที่ ยว เขา
คิ ด กั น ยั ง ไงเราก็ ม านั่ ง คุ ย กั น ในเบื อ้ งต้ น อาจจะไม่ ไ ด้ เป็ นทางการ แต่ เ ราก็ มี
คณะกรรมการประชุมกันตลอด ว่าแต่ละฝ่ ายคิดอย่างไร เราถึงทางานกันด้ วยความพอใจ
ตกลงกันทุกฝ่ าย แนวคิดเชิงสร้ างสรรค์มาจากนโยบายแล้ วเราก็เอาไปสื่อสารกับชุมชน
แล้ วก็มาพัฒนา” (นาถนรี ธนะปั ญโญ, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2559)
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นอกจากนี ้ คุณนริ นทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดน่าน ได้ อธิบายถึง
การมีส่วนเกี่ยวข้ องในการจัดการด้ านการท่องเที่ยวขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดน่าน ที่ต้อง
เกิดขึ ้นจากคาร้ องขอของคนในชุมชน ดังนี ้
“หนึ่ง ในหน้ า ที่ ข องอบจ. คือ ไปพัฒนาแหล่ง ท่ องเที่ ยว ไปจัด กิ จกรรมเกี่ ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวหรื อที่เรามักเรี ยกว่าอีเว้ นท์ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น
การทาสื่อวิ ดิทัศน์ สื่อเอกสาร และการจัดประชุมสัมมนาให้ ความรู้ เพิ่มเติมเพื่อ เพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากร อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเราทาได้ หมด เขาเรี ยกว่าเป็ น
องค์ ก ารปกครองส่ว นท้ องถิ่ น สนับสนุน ก็ คือมี ห น้ าที่ สนับสนุน กระบวนการได้ มาของ
งบประมาณเพื่ อ ไปท ากิ จ กรรมด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว แต่ มัน ต้ อ งมี ค าของบประมาณ
กระบวนทางกฎหมายเขาเขียนว่า หลักเกณฑ์การได้ มาซึง่ เงินหรื อกิจกรรมหนึง่ จะต้ องมีคา
ขอนาไปเสนอกรรมการประชาคมแผนท้ องถิ่น อันดับแรกถ้ าเป็ นงานในระดับหมู่บ้านให้
ไปประชาคมแผนหมู่บ้า น ตาบล อาเภอ จัง หวัดตามลาดับ แต่ต้องมี การร้ องขอใน
กระบวนการด้ วย กฎหมายเขากาหนดว่าต้ องประชาคมอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ อันนี ้
หมายถึงชาวบ้ านนะไม่ได้ พดู ถึงตัวแทน เราต้ องเจอชาวบ้ านเพราะเขาเป็ นเจ้ าของอานาจ
ที่แท้ จริ ง เมื่อชาวบ้ านเขาทาโครงการแล้ วเข้ าสู่กระบวนการครบทุกขันตอน
้
ต่อไปก็ เป็ น
หน้ าที่เราที่ต้องไปเสนอสภา” (นรินทร์ เหล่าอารยะ, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2559)
มีการกาหนดให้ เมืองน่านเป็ นจุดต้ อนรับนักท่องเที่ยว เป็ นการกระตุ้นให้ คนในชุมชนหัน
มาให้ ความสาคัญกับการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ ้น ตามที่คณ
ุ สุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรี เมืองน่าน
ได้ ให้ ความเห็นไว้ ดงั นี ้
“การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์เข้ ามาก่อนหน้ านีป้ ระมาณ 3 ปี ทาให้ เราเห็ นถึงศักยภาพ
ของเมือง ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่อยูใ่ นการดูแลของเทศบาลเมืองน่าน ในขณะเดียวกันก็มองเห็นว่า
เมืองนี ้ได้ ถกู รับรองให้ เป็ นเมืองเก่า ประกาศโดยมติครม. ปี พ.ศ.2548 ก็เลยคิดว่าน่าจะ
สร้ างศักยภาพของเมืองนี ้ในการก่อให้ เกิดรายได้ และพัฒนาการท่องเที่ยว หลังจากที่เรา
กาหนดทิศทางเป้าหมายของการท่องเที่ยวแล้ ว เราก็ทากระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน
เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้ เป็ นรู ปธรรม ผมก็เลยกาหนดให้ เมืองนี ้เป็ นเมืองน่าอยู่ ทัง้
เรื่ องการมีสว่ นร่วมของเมืองให้ ดแู ล้ วสะอาดสวยงาม เนื่องจากพื ้นที่นี ้มีคนขึ ้น-ลงรถ ขึ ้น-
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ลงเครื่ องบิน หาข้ อมูล รับประทานอาหาร ซื ้อของที่ระลึก ซึง่ มันจะทาให้ ก่อให้ เกิดรายได้
เราก็เลยกาหนดนโยบายว่าเป็ นห้ องรับแขกของจังหวัดน่าน หมายถึงทังเขตเทศบาลเป็
้
น
ห้ องรับแขก แล้ วก็ขอรถรางชมเมืองเพื่อทาให้ ชุมชนมีส่วนร่ วมเลยทาให้ เกิดแนวคิดของ
การมีส่วนร่ วมของชุมชนมากขึ ้น หลังจากนัน้ ก็เกิดการพัฒนาส่วนอื่นๆ ก็คือศักยภาพ
ของชุมชนเช่น การเป็ นเจ้ าของบ้ าน การเป็ นห้ องรับแขกของจังหวัดน่านย่อมหมายถึงต้ อง
สะอาดและสวยงาม ในขณะเดียวกันเจ้ าของบ้ านก็ต้องมีน ้าใจ เป็ นเจ้ าบ้ านที่ดี แล้ วก็
เกิดกระบวนการเชิญชวนชุมชน คนแก่ที่ อยู่วดั อยู่ติดบ้ านติดโทรทัศน์ เข้ ามามีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมของชุมชนมากขึ ้น แล้ วเราก็ใช้ รถรางเข้ าไปแวะหาเขา ไปชมชุมชนนันชุ
้ มชนนี ้
จึงทาให้ เกิดกระบวนการคิดของชุมชนเอง เราก็อาจจะเสริ มเป็ นบางส่วน เช่นชุมชนบ้ าน
พระเกิดก็เอากุฏิของหลวงพ่อมาทาเป็ นพัฒนาชุมชน แล้ วก็เป็ นสถานที่ทาตุงก้ าคิง แต่
สาคัญที่สดุ คือเราต้ องเอารถรางชมเมืองเข้ าไปหาเขา รถชมเมืองมาก็จะบรรยายไปตาม
ถนนต่างๆ แต่เราจะกาหนดว่ารถจะแวะจุดไหน จุดไหนที่เข้ มแข็งแล้ วเราก็จะย้ ายที่แวะ
มันก็จะเกิดพัฒนาการ ปั จจุบนั นี ้ชุมชนบ้ านพระเกิด และชุมชนบ้ านมหาโพธิ ก็เป็ นที่ร้ ูจกั
ของนักท่องเที่ยว เราก็อาจจะพิจารณาวัดอื่นที่ชมุ ชนมีศกั ยภาพต่อไป” (สุรพล เธียรสูตร,
สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2559)
อย่างไรก็ตาม มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็นในการจัดการท่องเที่ยวทัง้ 3
มิติคือ ด้ านสังคม ด้ านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อม ผ่านการมีสว่ นร่วมของชุมชน ดังที่คณ
ุ ธาริ นีย์
ไชยเขียว รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อสวก กล่าวว่า
“เราได้ ทากระบวนการจัดเวทีประชาคม เกี่ยวกับการมีสว่ นร่วมของชุมชนว่าเราจะจัดการ
ท่องเที่ยวใน 3 ด้ าน คือ 1)ด้ านสังคม คือการมีส่วนร่ วมของชุมชน วิถีชีวิต ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นที่เรามีอยู่ เราก็นามาพัฒนาให้ เกิดมูลค่าหรื อเป็ นเครื่ องมือในการท่องเที่ยว 2)
ด้ านเศรษฐกิจ เราก็จะมีการส่งเสริ ม สนับสนุนในกลุ่มอาชีพต่างๆ ในการขับเคลื่อนการ
ท่องเที่ยวของเราจากเครื่ องปั น้ ดิ นเผา เตาเผาโบราณบ่อสวก 3)ด้ านสิ่งแวดล้ อม ใส่ใจ
สิ่งแวดล้ อมในด้ านการอนุรักษ์ โดยมีลกั ษณะคือเราต้ อนรับนักท่องเที่ยว วิธีการสื่อสาร
กับคนในชุมชนเราเริ่ มจากกลุ่มอาชีพ เรามีคณะกรรมการส่งเสริ มการท่องเที่ยวตาบลบ่อ
สวก แล้ ว เราจะมี ตัว แทนกลุ่มต่างๆ และกลุ่มต่างๆ เขาก็ จะมี ก ลุ่มย่อยอี กที เราก็ ใ ห้
ตัวแทนของแต่ละกลุม่ เข้ ามาหารื อวางแผนกัน การจัดแผนในหมู่บ้านเราก็สอดแทรกองค์
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ความรู้ ว่าการท่องเที่ ยวโดยชุมชนเราต้ องช่วยกันคิด ช่วยกันทา ช่วยกันวางแผน ผู้รับ
ผลประโยชน์ก็คือคนในชุมชน เราทาท่องเที่ยวชุมชนเราต้ องนาภูมิปัญญาท้ องถิ่ นวิถีชีวิต
เหล่านี ้ที่เรามี เอามาพัฒนาหรื อเติมแต่งให้ เพิ่มมูลค่า เราก็จะเกิดรายได้ ” (ธาริ นีย์ ไชย
เขียว, สัมภาษณ์, 16 มีนาคม 2559)
คุณเชาวนา เขื่ อนปิ ง นักพัฒ นาการท่องเที่ ยวเทศบาลเมืองน่าน ได้ ให้ ความคิดเห็ น
เกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ที่เกิดขึ ้นจากความร่วมมือของคนในชุมชนไว้ ดงั นี ้
“เวลาจะแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กับ คนในชุม ชน เรามี ค ณะกรรมการส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวอยูก่ ่อนที่จะทาโครงการเราก็เชิญคณะกรรมการมาก่อน เอาแกนนาเข้ ามา บอก
ว่าเราจะทาแบบนี ้ เขาเห็นด้ วยไหม จะเพิ่มเติมในส่วนไหนบ้ างคณะกรรมการก็เป็ นคนใน
ชุมชน เช่น ท่องเที่ยวชุมชน หัวหน้ าบ้ าน เราก็มาประชุมกัน...สาหรับชุมชนบ้ านพระเกิด
ตอนที่พี่เริ่ มทา นักท่องเที่ยวเค้ าก็ร้ ู จกั กันแล้ ว เราก็ไปหารื อกับคนในชุมชนบ้ านพระเกิด
ว่าเทศบาลมีรถราง จะให้ รถรางพานักท่องเที่ยวเข้ าไปเที่ยว เพราะชุมชนของเขามีของ
เก่าอยู่ ตอนนี ้เขากาลังเอาความรู้ภมู ิปัญญาในชุมชนมารวบรวม ซึง่ ตอนแรกเขาคิดว่าจะ
ตังใจท
้ าเป็ นที่เก็บของเก่า แล้ วก็คิดว่าจะทาเป็ นเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ เราก็มาหารื อกัน ตอน
นันค
้ าว่าพิพิธภัณฑ์ชมุ ชนกาลังฮิตขึ ้นมา พี่ก็เลยเสนอชื่อนี ้เขา เพราะว่าคาว่าแหล่งเรี ยนรู้
มันเก่าไป แต่ถ้าเป็ นคาว่าพิพิธภัณฑ์มนั ก็จะกว้ างขึ ้นก็เลยตกลงเป็ นชื่อพิพิธภัณฑ์ชมุ ชน
บ้ านพระเกิด ชุมชนอื่นๆ เช่น มหาโพธิก็เริ่ มจากรถราง พอรถรางผ่านทาให้ ชมุ ชนมีการ
ตื่นตัว รู้ ว่าเทศบาลกาลังส่งเสริ มการท่องเที่ยว หน้ าบ้ านเขาก็จะสะอาด โดยพื ้นฐานคน
น่านเขาจะมีอัธยาศัยดี ทักทายยิม้ แย้ มแจ่มใส เขาก็เต็มใจต้ อนรั บนักท่องเที่ยว พอ
รถรางผ่านก็เกิดการพัฒนา แต่ละบ้ านก็เกิดการตื่นตัว” (เชาวนา เขื่อนปิ ง, สัมภาษณ์, 26
มีนาคม 2559)
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากภาคธุร กิจ มีจานวน 3 คนที่แสดงความคิดเห็นว่ารู ปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัด น่านมีลกั ษณะเป็ นเครื อข่ายชุมชน โดยเห็นว่ากิจกรรมด้ านการ
ท่องเที่ยวที่เกิดขึ ้นในธุรกิจส่วนใหญ่จะเลือกใช้ คนในชุมชนเป็ นหลัก รวมถึงต้ องอาศัยความร่วมมือ
กับชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้ เกิดความยัง่ ยืน ดังที่คณ
ุ ภัทราภรณ์ ปราบริ บู เจ้ าของธุรกิจ
โฮงเจ้ าฟองคา ได้ อธิบายไว้ วา่
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“ปั จจุบนั คุณป้าเป็ นผู้ดแู ลโฮงเจ้ าฟองคา ซึ่งโฮงนี ้เป็ นกองกลางของตระกูล บทบาทใน
การทางานด้ านการท่องเที่ยวก็คือจะเป็ นผู้สื่อความหมายให้ นกั ท่องเที่ยวมาชมว่า ในอดีต
เรามีวิถีชีวิตอย่างไร และปั จจุบนั เรายังคงวิถีชีวิตนันอยู
้ ่ในบางส่วน ซึง่ ไม่ใช่ทงหมด
ั้
คุณ
ป้าจะบอกนักท่องเที่ยวตลอดว่าแต่ละชุมชนมีอะไร แนะนาเขาไป ตอนนี ้เราก็กาลังฝึ กนัก
สื่อความหมายไว้ 2 คน เอาไว้ สื่อความหมายในวันเสาร์ -อาทิตย์ที่มีคนเยอะ นักสื่อ
ความหมายมีหน้ าอธิ บายแหล่งท่องเที่ยว เช่น อยากทาตุงก้ าคิงให้ ไปชุมชนวัดพระเกิด
อยากแกะพระไม้ ให้ ไปชุมชนมหาโพธิ เราจะบอกนักท่องเที่ยวตลอด...แรกเริ่ มกรุ๊ปทัวร์ มา
บอกให้ คณ
ุ ป้าสอนทาน ้าเงี ้ยว ข้ าวซอย หลังจากนันมหาวิ
้
ทยาลัยมหิดลก็พาเด็กมา เขา
บอกว่าอยากทาขนม คุณป้าก็ไปบอกคนในชุมชนให้ มาช่วยเด็กทาขนม แล้ วเงินที่เหลือก็
เป็ นกาไร เวลาสอนคุณป้าก็ไม่ได้ สอนเอง คุณป้าก็ให้ คนในหมูบ่ ้ านที่เขาเก่งมาสอน แล้ ว
ก็ให้ คา่ วิทยากรเขาไป คุณป้าจะมีคนทาอยู่ เช่นถ้ าจะทาน ้าเงี ้ยวต้ องติดต่อคนนี ้ ทาขนม
ติดต่อคนนี.้ ..ที่นี่มีกิจกรรมหลายอย่างที่ทาให้ นักท่องเที่ยวเข้ ามามีส่วนร่ วม เช่นกรวย
ดอกไม้ น ้าเงี ้ยว ข้ าวซอย ปั กหน้ าหมอน ทอผ้ า หรื อปั กถุงผ้ า ตอนเรี ยนทอผ้ าเราก็สอน
ให้ ฟรี เราจะเอาแต่ค่าวัสดุ คุณป้าเริ่ มทามา 5 ปี แล้ ว แต่พึ่งมาขายผ้ าได้ ปีเศษๆ
เมื่อก่อนไม่ได้ ขาย ที่ขายเพราะนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวแล้ วเขาอยากได้ ของติดมือไป
เขาก็แนะนาให้ เราขาย เพราะบ้ านเราเปิ ดให้ เขาชมฟรี ซึง่ ไม่คอ่ ยมีใครเขาทากันแล้ ว เรา
ไม่อยากทาอะไรให้ เป็ นธุรกิจไปหมด เราคิดว่าอะไรก็ตามที่มนั แพง มันก็จะไม่ยงั่ ยืน ”
(ภัทราภรณ์ ปราบริบ,ู สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2559)
นอกจากนี ้ธุรกิจจันทร์ สมการทอ ของคุณจันทร์ สม พรมปั ญญา ยังเป็ นแหล่งการเรี ยนรู้
ด้ านการทอผ้ าสาหรับนักท่องเที่ยวและคนในชุมชน ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญได้ ให้ ความเห็นไว้ ดงั นี ้
“ป้าเป็ นเจ้ าของธุรกิจชื่อจันทร์ สมการทอ เป็ นกลุ่มทอผ้ าที่ได้ 5 ดาว แต่ในธุรกิจนี ้ป้ามี
ศูนย์เรี ยนรู้ ด้วย สาหรับให้ คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการเรี ยนรู้ เรื่ องการทอผ้ า
ถ้ าคนในชุมชนหรื อไม่ว่าใครต้ องการเรี ยนรู้ การทอผ้ าก็มาหาป้า ป้าก็จะจัดสอนให้ ป้ามี
อุปกรณ์ให้ ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องทอผ้ า วัสดุ เส้ นฝ้าย เส้ นไหม แล้ วก็มีวิธีการทอ
ลายต่างๆ ป้าจะเป็ นคนจัดการสอนให้ ฟรี เขาแค่มีมือมา ถ้ าเขาทาเป็ นแล้ วเขาก็รับ
กลับไปทอที่บ้านหรื อบางคนก็นงั่ ทอที่นี่ คนที่มาทอส่วนใหญ่เขารู้ ว่าป้าทาแบบนี ้เพราะ
ครอบครัวป้าทามานานแล้ ว เราตังกลุ
้ ่มขึ ้นมาตังแต่
้ ปี 2518 คนที่มาทาก็เป็ นการสืบต่อ
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จากรุ่ นสู่รุ่น คือแม่เขามาทอผ้ าก่อน พอแม่แก่ลกู ก็มาทาต่อ ทีนี ้คนที่มาทอหรื อสมาชิก
เขาจะคิดเป็ นผลรายได้ แต่ละลายราคาก็ไม่เท่ากัน ผ้ าที่ทอเสร็ จก็จะอยู่ที่ป้า ป้าจะเอา
ไปขายหรื อทาอะไรก็แล้ วแต่ปา้ ” (จันทร์ สม พรมปั ญญา, สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2559)
คุณบุญชู เทพเสน คณะกรรมการดาเนินงานฝ่ ายผลิตธุรกิจสาหร่ายไก ได้ อธิบายเกี่ยวกับ
ลักษณะรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ จากการรวมกลุม่ ของคนในชุมชน ไว้ ดงั นี ้
“ไกเป็ นอาหารคู่หมู่บ้านของเรามานานแล้ ว ไกมีลกั ษณะเป็ นสาหร่ ายที่อยู่ในแม่น ้าน่าน
จะออกตามฤดูกาล เราเอาไกมาแปรรูปเป็ นสาหร่ายแผ่น เรารวมกลุม่ กันทา เราก็ให้ คน
มาสมัครเป็ นสมาชิกกลุ่ม เราก็ออกหุ้นกัน ตอนนี ้จะมีอยู่ 180 กว่าหุ้น พอเวลาไกมัน
ออก สมาชิกกลุม่ เขาก็จะไปเก็บจากแม่น ้าเอาไปตากแห้ งแล้ วเอามาขายเรา เราก็ซื ้อจาก
สมาชิกกลุ่มบ้ าง ซื ้อจากที่อื่นบ้ าง สมาชิกกลุ่มเขาก็จะมีรายได้ จากส่วนนี ้บ้ าง ส่วนคน
ทาตอนนี ้มี 6-7 คนที่มาทา เพราะรายได้ มนั ไม่เยอะ เวลาขายเราก็ต้องหักค่าเสื่อม ค่า
เสื่อมก็คือค่าแก๊ ส ค่าไฟฟ้า ค่าน ้า เราลงทุนไปเท่าไหร่ เดือนนี ้ เหลือเราก็เอาแบ่งกันได้
วันละ 100 บาท บางคนเขามาทามันไม่พอใช้ เพราะเขาต้ องส่งลูก ก็เลยมีแต่คนแก่มา
ทา” (บุญชู เทพเสน, สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2559)
สาหรับกลุ่มชุมชน พบว่า มีผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญจานวน 6 คนที่มีความคิดเห็นว่ารู ปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์มีลกั ษณะเป็ นการสร้ างเครื อข่ายชุมชน โดยมีกระบวนการเริ่ มต้ นคือการ
รวมกลุม่ ของชาวบ้ านเพื่อต้ องการพัฒนาชุมชนให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยว จากนันก็
้ มีแบ่งหน้ าที่กนั ใน
การดูแลกิจกรรมด้ านการท่องเที่ยว เพื่อต้ องการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดให้ เกิดความยัง่ ยืน
ทังนี
้ ้การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ที่เกิดขึ ้นในรู ปแบบของการสร้ างเครื อข่ายชุมชน จะเป็ นการเพิ่ม
รายได้ ให้ กับคนในชุมชนโดยผ่านกิจกรรมที่เป็ นวิถีชีวิตดัง่ เดิม ในขณะเดียวกันยังก่อให้ เกิดการ
อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ ในจังหวัดน่านไว้ ให้ คนรุ่ นหลังได้ เรี ยนรู้ อีกด้ วย แม้ ว่า
รู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์จะมีลกั ษณะเป็ นการสร้ างเครื อข่ายชุมชนเหมือนกัน แต่มี
ความแตกต่างกันทางด้ านกิจกรรม เนื่องจากเป็ นวิถีชีวิตเดิมที่ชมุ ชนดารงอยู่ ในขณะเดียวกันยัง
มี ก ารเพิ่ ม กิ จ กรรมบางอย่า งเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของนัก ท่ อ งเที่ ย ว โดยเกิ ด ขึน้ จาก
ความคิดสร้ างสรรค์ของคนในชุมชน ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญ คุณสุทธิพงษ์ ดวงมณีรัตน์ ตัวแทน
จากชุมชนบ่อสวก ได้ ให้ ความเห็นในประเด็นนี ้ว่า
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“เดิมทีตาบลบ่อสวกมีกระบวนจัดการด้ านการท่องเที่ยว เนื่องจากเราเป็ นแหล่งโบราณคดี
อายุประมาณ 700-800 ปี เมื่อก่อนนักท่องเที่ยวหรื อกลุ่มคนนอกพื ้นที่ร้ ู จกั บ่อสวกก็คือ
เป็ นแหล่งโบราณคดี และเตาเผาโบราณ นักท่องเที่ยวเขาก็เข้ ามาดูเตาเผาโบราณแล้ วก็
กลับแค่นนั ้ แต่เราได้ โอกาสจากอพท. เอาตาบลเราไปเชื่อมโยงกับพื ้นที่เมืองเก่ าน่าน
โอกาสช่วงแรกก็คือพัฒนาคน พัฒนาองค์ความรู้ให้ คนในชุมชนก่อน เอาผู้นาไปเรี ยนรู้ว่า
การท่องเที่ยวโดยชุมชนคืออะไร เราไม่ร้ ูจกั การท่องเที่ยวโดยชุมชน แต่เราก็ได้ เห็นชุมชน
ที่ เ ขาเข้ ม แข็ ง เขาท ากัน มาก่ อ น เรามี แ รงบัน ดาลใจคื อ บ้ า นปราสาทเพราะเขาเป็ น
ท่องเที่ยวโบราณคดี เราได้ ไปดูงาน ไปวิเคราะห์ว่าเราก็มีแหล่งโบราณคดีเหมือนกัน เรา
น่ า จะจัด การท่ อ งเที่ ย วได้ เราก็ มาจัดกระบวนการโดยการคัดคนในพืน้ ที่ มาร่ วมเป็ น
คณะกรรมการก่อน เป็ นคณะกรรมการในนามของชมรม จึงเกิดเป็ นชมรมส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ตาบลบ่อสวกขึ ้น...นี่ เป็ นจุดประกายที่ทาให้ เราเชื่อมโยงว่าท่องเที่ยว
แหล่งโบราณคดีและสัมผัสของดีวิถีบอ่ สวก เราก็เลยเอาวิถีวฒ
ั นธรรมที่มนั มีอยู่มาตกแต่ง
เสริ มสร้ างให้ มีเอกลักษณ์ แล้ วก็เชื่อมกับกลุม่ ต่างๆ เช่นกลุม่ เครื่ องปั น้ ดินเผา กลุ่มผ้ าทอ
กลุ่มจักสาน กลุ่มหมู่บ้านผลิตน ้าอ้ อยโบราณป่ าคา เราก็เลยเอากระบวนการเหล่านี ้มา
เชื่อมต่อให้ เป็ นกิจกรรมการท่องเที่ยว นอกจากมาดูแล้ วให้ นกั ท่องเที่ยวเขาได้ ดแู ล้ วก็ลง
มื อ ท าด้ วย ทุ ก กิ จ กรรมนั ก ท่ อ งเที่ ย วก็ ส นใจ แต่ กิ จ กรรมที่ เ ขาลงมื อ เองคื อ กลุ่ ม
เครื่ องปั น้ ดินเผา เขามาปั น้ มาทดสอบ มาลอง แล้ วก็ที่โรงทอนักท่องเที่ยวส่วนมากจะมา
เรี ยนรู้ เกี่ยวกับขันตอนการย้
้
อมผ้ า การหมักโคลน การหมักดิน ตอนนี ้เขามีกระบวนการ
สาธิตตังแต่
้ การได้ ฝ้ายมา ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวชอบ เพราะเขาได้ ลงมือได้ เรี ยนรู้ จริ ง
เราอาจจะสอนให้ เป็ นไม่ได้ แต่นักท่องเที่ยวได้ มาสัมผัส และรู้ ถึงขั น้ ตอนการทา แต่
อาจจะไม่ได้ ลงไปทา 100%” (สุทธิพงษ์ ดวงมณีรัตน์, สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2559)
ซึ่งคุณสมเกียรติ ใหม่วงศ์ ตัวแทนจากกลุ่มชุมชนศิลาเพชร มีความเห็นในลักษณะที่
คล้ ายคลึงกันเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์จากการรวมกลุม่ ของคนในชุมชน โดยมี
กิจกรรมที่โดดเด่นด้ านการทาการเกษตรกรรม ดังนี ้
“การท่องเที่ยวที่ทาให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ ามามีสว่ นร่วม เราทามาตังแต่
้ ปี 2551 เพราะเราไป
ดูงานมาหลายที่ เห็นชุมชนอื่นมีเราก็อยากทาในชุมชนของเราบ้ าง เราก็เลยมาตังกลุ
้ ่ม
รวมกลุม่ กันได้ 10 คน แบ่งกันเป็ นประธาน รองประธาน ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ รวมกลุม่ ใน
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ชุมชน ทัง้ 10หมู่บ้าน รับสมัครเข้ ามา พออบรมได้ ความรู้เพิ่มมาประยุกต์ สมาชิกกลุม่ ก็
จะมาประชุมกันว่าจะทาอย่างไรให้ มนั ยัง่ ยืน ในชุมชนศิลาเพชรมีการเกษตร ปลูกพริ ก
ปลูกผักปลอดสารพิษ ทานา
แต่ก่อนเรามีหลายอย่าง การศึกษาดูเกี่ ยวกับพืน้ ที่
การเกษตร การเลี ้ยงหมู เลี ้ยงปลา เลี ้ยงเป็ ด เลี ้ยงไก่ กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชอบที่สุด
ส่ว นใหญ่ จะเป็ น หน้ า ปลูกข้ าว เกี่ ยวข้ าว เวลานักท่ องเที่ ยวมาเขาก็ มาช่วยชาวบ้ าน
ทากับข้ าวด้ วย” (สมเกียรติ ใหม่วงศ์, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2559)
สาหรับชุมชนมหาโพธิ มีความโดดเด่นทางกิจกรรมด้ านการแกะพระไม้ ตามที่คณ
ุ เพลิน
จิต พ่วงเจริญ ได้ กล่าวไว้ วา่
“ตอนแรกเราเริ่ มประดิษฐ์ วสั ดุดอกไม้ จนั ทน์ด้วยล๊ อตเตอรี่ เก่า การทอหมู่หรื อการทอผ้ า
การแกะพระไม้ เรื่ องวัฒนธรรมที่นกั ท่องเที่ยวชอบก็คือฟ้อนแง้ น แต่พ ออพท.เข้ ามาก็มี
กิจกรรมเพิ่มขึน้ เพราะเราได้ ไปเรี ยนรู้ จากเขา เขาไม่ได้ สั่งเรา เราไปอบรมแล้ วก็จุด
ประกายความคิดขึ ้น อย่างบ้ านเรามีอตั ลักษณ์ การแกะพระไม้ เราก็ให้ นกั ท่องเที่ยวมา
แกะ เราจะมีโครงไว้ ให้ แค่เขามาเติมหน้ าตา พอแกะพระเสร็จแล้ วเขาก็บชู ากลับบ้ าน มัน
ก็จะเกิดความยัง่ ยืน...สาหรับการรวมกลุม่ ในชุมชน เราไม่ได้ บงั คับให้ ชาวบ้ านเขาตังกลุ
้ ม่
เราแค่เป็ นหัวแรงในการเป็ นหัวหน้ าตังกลุ
้ ม่ ขึ ้นมา ที่นี่เรามีหลายกลุม่ เช่นกลุม่ เยาวชนใน
เรื่ องวัฒนธรรม ก็จะมีในเรื่ องฟ้อนรา ฟ้อนล่องน่าน ฟ้อนแง้ น ฟ้อนมองเซิง ตีกลองปู่ จา
ราวงมะเก่า กลุม่ ขยะรี ไซเคิล กลุ่มคนรักวัด กลุม่ แกะพระไม้ กลุ่มรี ไซเคิลดอกไม้ จนั ทน์
กลุ่มประดิษ ฐ์ ใบตอง เรามี การประชุมเสวนา มาร่ วมแสดงความคิดเห็น ท าประชา
วิจารณ์ ประชาคม” (เพลินจิต พ่วงเจริญ, สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2559)
ในขณะที่ชมุ ชนบ้ านหาดผาขน มีจดุ เริ่ มต้ นด้ านการท่องเที่ยวจากการทาโฮมสเตย์ ต่อมา
ได้ มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมเพิ่มเติมส่งเสริ มการท่องเที่ยว ตามที่คุณทองเพียร ปะนะ ได้
อธิบายดังนี ้
“การท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่ วมเกิดจากชาวต่างชาติชื่อคุณวิสา เป็ นชาวฝรั่งเศสเขามา
แนะนาให้ ก่อนตังโฮมสเตย์
้
แล้ วก็กาหนดกิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ ้น เรามีการตังกลุ
้ ่มในชุมชน
เราจะมีการประชุมกัน กิจกรรมแต่ละกิจกรรมเราก็จะแบ่งเป็ นกลุม่ เช่นพิธีบายศรี สขู่ วัญ
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กลุม่ แม่บ้านเป็ นคนทา ดนตรี ไทยก็กลุ่มเยาวชน ล่องแพคือกลุ่มร้ านค้ าด้ านล่าง ใครทา
อันไหนก็ได้ เงินไปเลย อย่างโฮมสเตย์เราก็จะมีการเรี ยงคิว พอแขกมาก็ให้ ไปตามลาดับ
บางคนขายของอยู่อยากจะเปลี่ยนเป็ นพานักท่องเที่ยวเดินป่ าเขาก็สามารถทาได้ แต่ต้อง
มาแจ้ งกั บ ป้ า ว่ า อยากเปลี่ ย นกิ จ กรรม เพราะเรามี ก ารจั ด คิ ว ” (ทองเพี ย ร ปะนะ,
สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2559)
นอกจากนี ค้ ุณ เปล่ ง มโนวร ตัว แทนจากชุม ชนศรี น าป่ าน-ตาแวน ได้ อ ธิ บ ายถึ ง การ
รวมกลุม่ ของคนในชุมชน ดังนี ้
“ปี 2550 เราเริ่ มมีความรู้ ด้านการทาไร่ ชา และเปิ ดให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ ามามีส่วนร่ วม
รวมถึงมีหน่วยงานต่างๆ เข้ ามาช่วยดูแพ็กเกจ และนาสารในชาไปตรวจสอบว่ามีคณ
ุ ภาพ
อะไรบ้ าง นอกจากนีช้ ุมชนศรี นาป่ าน-ตาแวนก็มีเปิ ดให้ นกั ท่องเที่ยวพักแบบโฮมสเตย์
แล้ ว เราก็ ใ ช้ ก ารประชาสัม พัน ธ์ กับ ชาวบ้ า นว่า มี ใครต้ องการเข้ า ร่ วมโครงการต้ อ นรั บ
นักท่องเที่ยว ชาวบ้ านที่เขาสนใจเขาก็จะมาลงทะเบียน แล้ วเราก็จดั อบรมให้ ความรู้ กบั
ชาวบ้ านเกี่ยวกับการดูแลบ้ าน การต้ อนรับนักท่องเที่ยว...เรามีการตังกลุ
้ ม่ ในชุมชน และ
มีร้านกาแฟ Teaphanaa ซึ่งเป็ นของชุมชน เราก็ใช้ คนในชุมชนมาขาย การบริ หารจัด
การเงินปั นผลก็เอาเข้ ากับกลุม่ บางส่วนก็เอาเข้ ากับชุมชนเช่น มันจะมีเปอร์ เซ็นต์ของการ
บริหารจัดการอยู่” (เปล่ง มโนวร, สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2559)
ชุมชนบ้ านพระเกิดมีความโดดเด่นด้ านการทาตุงก้ าคิง ซึง่ คุณดรุ ณี เทียมแสนได้ ให้ ความ
คิดเห็นไว้ ดงั นี ้
“อาจารย์คารพเป็ นคนคิดเรื่ องการทาตุงขึ ้นมา เราเพียงคิดขึ ้นมาเพื่อให้ พิพิธภัณฑ์ที่วดั
พระเกิดมีชีวิตชีวา นักท่องเที่ยวที่มาก็ได้ พบปะกับผู้สงู อายุ นี ้เป็ นความตังใจของอาจารย์
้
คารพ ตอนนี ้มีคนทาตุงที่วดั พระเกิดรวมทังหมดก็
้
20 คน คนที่ทาก็ยงั เป็ นคนเดิม เรามี
การตังกลุ
้ ม่ กัน ตอนนี ้ตุงก้ าคิงเราขึ ้นเป็ นชิ ้นละ 200 บาท เวลาจัดสรรรายได้ เราเอาเข้ า
เป็ นกองกลาง 100 บาทอีก100 เราก็มาแบ่งเป็ นค่ากรี ด ค่ากระดาษ ค่าแรงนิดหน่อย คือ
เราทาแล้ วมันสบายใจ...นักท่องเที่ยวเขาจะใช้ ตงุ นี ้ไปไหว้ ตา่ งๆ ในจังหวัดน่าน เวลาเราทา
เราจะยึดความสูงของนักท่องเที่ยวเป็ นหลัก เพราะถือว่าเป็ นตัวแทนที่ใช้ สะเดาะเคราะห์
เป็ นตัวแทนในการสืบชะตา นักท่องเที่ยวเขาจะมาติดตา ติดจมูกของตุงเอง แต่เราจะ
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เตรี ยมอุปกรณ์ไว้ ให้ เขา เพราะเขาไม่มีเวลามาก เพราะพอทาตุงเสร็ จก็ต้องเอาตุงไปเข้ า
พิธีกรรมใช้ เวลารวมกันอีกเกือบชัว่ โมง เราถึงได้ รางวัลการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์” (ดรุณี
เทียมแสน, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2559)
4.2.2 รูปแบบเชิงพาณิชย์
จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากภาคธุรกิจจานวน 1 คนจาก 19 คน มี
รู ปแบบการดาเนินธุรกิ จด้ านการท่องเที่ยวในเชิงพาณิชย์ โดยมีเหตุผลมาจากการบริ หารจัดการ
ธุรกิจมีเพียงแค่คนในครอบครัวเท่านัน้ รวมถึงกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์ที่เกิดขึ ้นในธุรกิจดังกล่าว เป็ น
กิจกรรมที่เกิดขึ ้นจากความชอบหรื อความสนใจของเจ้ าของธุรกิจเพียงอย่างเดียว ซึง่ คุณชโลมใจ
ชยพันธนาการ เจ้ าของธุรกิจ บ้ านๆ น่านๆ ห้ องสมุดและเกสต์โฮม ได้ ให้ รายละเอียดไว้ ดงั นี ้
“ปั จจุบนั ครู ทาที่พกั ที่พกั ของครู จะเรี ยกตัวเองว่าเกสต์โฮม ให้ ความรู้ สึกว่าเป็ นบ้ านของ
แขก เรามีความรู้สกึ ว่าแขกที่มาเมืองน่านจะเป็ นแขกที่ใกล้ ชิดกัน ไม่ได้ ใกล้ ชิดกันถึงขันที
้ ่
เป็ นโฮมสเตย์ แต่ไม่ได้ ห่างกันเหมือนเกสต์เฮ้ าส์ มันก็เลยเป็ นเกสต์โฮม เพราะฉะนันสิ
้ ่งที่
ครู ทาก็คือ เวลาเราทาที่พกั เราก็ให้ แขกกับตัวเราเชื่อมโยงสัมพันธ์ กนั มันจะมีความรู้ สกึ ที่
มากกว่าความเป็ นคุณเข้ ามาแล้ วก็ออกไป แล้ วเราก็จะตังโจทย์
้
ให้ ตวั เองว่าเราชอบแบบ
ไหน ครู ชอบคืออ่า นหนัง สือ ครู ทาห้ องสมุดขึน้ มาในบรรยากาศที่ น่ ามาอ่านหนัง สือ
นักท่องเที่ยวที่ชอบอะไรทานองนี ้เขาก็มาตรงนี ้ จุดนี ้เลยเป็ นจุดที่ถ้าจะมองเชิงวิชาการก็
คือมันเป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยว แต่ตอนครู ทา ครู ไม่ได้ คิดหรอกว่ามันส่งเสริ มหรื อไม่
ส่งเสริม แต่ครูอยากจะทาประมาณนี ้ก็เลยทา ในเกสต์โฮมของครูก็จะมีร้านกาแฟ แต่ร้าน
กาแฟนี่พงึ่ มาทีหลัง ครูก็เปิ ดเฉพาะเสาร์ -อาทิตย์ ห้ องสมุดกับกาแฟ และที่พกั อีก 4 ห้ อง
ของอื่นๆครู ทาเองบ้ า ง ของในแนวที่ครู ชอบบ้ าง ซื ้อมาขาย ในแนวที่ครู ทาเองอย่างเช่น
โปสการ์ ดทามือก็จะเป็ นภาพถ่ายเกี่ยวกับบ้ านๆน่านๆที่ครู ถ่ายเอง ถ้ านักท่องเที่ยวเขา
ชอบ มันก็เป็ นรายได้ ให้ กบั ครู ที่นี่เป็ นธุรกิจครอบครัวทังหมด
้
รายได้ จากที่พกั ครู ให้ แม่
ครูทงหมด
ั้
แต่วา่ ค่าข้ าว ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ก็ใช้ เงินในส่วนของที่พกั ส่วนห้ องสมุด
กับกาแฟครู ก็หายครึ่ งกับน้ องชาย” (ชโลมใจ ชยพันธนาการ, สัมภาษณ์ , 11 มีนาคม
2559)
4.2.3 รูปแบบเชิงพาณิชย์ และการสร้ างเครือข่ ายชุมชน
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จากการสัมภาษณ์ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญทังหมด
้
19 คน มีผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญจากภาคธุรกิจ
จานวน 2 คนที่เห็นว่า การดาเนินงานกิจการหรื อธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์มีลกั ษณะ
ผสมผสานระหว่างรู ปแบบเชิงพาณิชย์และรู ปแบบของการสร้ างเครื อข่ายชุมชน จะเห็นได้ ว่าใน
อดีต กิ จการของกลุ่มผู้ใ ห้ ข้ อมูล สาคัญในกลุ่มนี ้ ยัง คงเป็ น การด าเนิ น การในรู ปแบบธุ รกิ จ เชิ ง
ท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้ นเพียงแต่การแสวงหาผลกาไร อย่างไรก็ตามภายหลังได้ มีการเปลี่ยนรู ปแบบ
ของกิ จการมาเป็ น ธุ รกิ จการท่ อ งเที่ ยวเชิ ง สร้ างสรรค์ โดยการร่ วมมื อกับชุม ชนรอบข้ างในการ
ดาเนินงานกิจกรรมด้ านการท่องเที่ยว เพื่อเป็ นการกระจายรายได้ ให้ แก่ชมุ ชน อีกทังยั
้ งพัฒนาการ
ท่องเที่ยวไปสู่ความยัง่ ยืนได้ ตามที่คณ
ุ สัจพงษ์ จินตพงษ์ เจ้ าของธุรกิจริ สาสินีรีสอร์ ทแอนด์สปา
ได้ แสดงความคิดเห็นว่า
“ธุรกิจของผมเป็ นการนวดเพื่อสุขภาพ หลังจากนันเราก็
้
เพิ่มสปาเพื่อสุขภาพขึ ้นมา เราก็
ต้ องทาห้ องสปา เพราะสปาเป็ นการนวดระบบนา้ แล้ วเราก็ขอใบอนุญาตเป็ นสปาเพื่อ
สุขภาพ เพื่อให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย การบริ การของพี่จะเป็ นภาคกลางวัน เริ่ มตังแต่
้ 10
โมงจนถึง 2 ทุ่ม หลังจากที่เราทาสปาแล้ ว นักท่องเที่ยวที่มาเขาก็แนะนาให้ เราทาห้ องพัก
เผื่อลูกค้ ามาพัก มาเที่ยวแล้ วก็มานวด เราก็เลยทาสัก 4 ห้ องพอ จะได้ ไม่ต้องขออนุญาต
โรงแรม มันจะทาให้ ต้นทุนในการดาเนินงานสูง เราก็สามารถดูแลเป็ นธุรกิจขนาดเล็กได้
หลังจากนันททท.เขามาให้
้
ข้อมูลเราเกี่ยวกับโครงการ 7 Green มาแนะนาส่งเสริ มให้ ทา
ธุ ร กิ จ แบบสี เ ขี ย ว ซึ่ง โครงการนี เ้ ข้ า มาช่ ว ยให้ ธุ ร กิ จ เริ่ ม มองว่า การท าธุ ร กิ จ แบบรั ก
สิง่ แวดล้ อมมันเหมาะสาหรับเมืองเล็กๆ อย่างน่าน เนื่องจากมันสามารถเริ่ มต้ นได้ พอเรา
ท าเป็ น ระบบกรี น กรี น มัน มี ห ลายกรี น แต่ใ น 7Green มัน จะมี ห นึ่ ง กรี น ที่ เ ราต้ อ งไป
เชื่อมต่อกับชุมชน ในเรื่ องของการส่งเสริ มชุมชนโดยให้ ทาผลิตภัณฑ์มาฝากเราขาย และ
ส่งเสริ มให้ คนในชุมชนมาทางานกับเรา รวมทังอาหารถ้
้
าเป็ นแบบกรี นเราต้ องไปอุดหนุน
กับคนในพืน้ ถิ่น เอามาเสนอให้ ลูกค้ าทานในตอนเช้ า สาหรับเรื่ องการส่งเสริ มให้ คนใน
ชุมชนมาทางานกับเรา จะเห็น ได้ ว่าพนักงานในเมืองน่านจะน้ อย ถ้ าเขาจะมาทางานกับ
เราในเบื ้องต้ นเขาต้ องไปเรี ยนกับสถาบันที่ให้ การรับรองก่อน แล้ วเราก็จะสอนเพิ่มเติมไป
มันทาให้ เขามีอาชีพ มีรายได้ เขาก็จะมีเงินไปเลี ้ยงดูครอบครัว เมื่อก่อนค่าครองชีพมัน
ต่ารายได้ อาจจะเดือนละ 8,000-9,000 บาท แต่ 7 ปี ผ่านไปธุรกิจมันเปลี่ยนแปลงรายได้
ของเขาก็เพิ่มขึ ้น ตอนนี ้รายได้ ก็เกือบ 20,000 บาทต่อคน ในเรื่ องของผลิตภัณฑ์ชมุ ชนที่
เราสามารถพอจะเอามาขายได้ เช่ น การท าลูกประคบ เราก็ รับ ของเขามาขาย ใน
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เบื ้องต้ นเราอาจจะไปสอนเขาก่อน เพราะว่าลูกประคบที่ชาวบ้ านทาอาจจะไม่มีคณ
ุ ภาพ
มากนัก ผลิตภัณฑ์มนั ไม่แน่นพอที่เราจะมาประคบลูกค้ าได้ เราก็ไปสอนเขา แล้ วเขาก็
เอามาขายเรา เขาก็เริ่ มจากการปลูกพืชสวนครัว แล้ วก็เอาไปตาก อบ แล้ วก็ปัน้ เป็ นลูก
ส่วนหนึ่งเราก็แนะนาให้ เขาเอาไปขายโอทอป ทาให้ เขามี รายได้ นี่ก็เป็ นการเชื่อมต่อกับ
ชุมชน...หลังจากนันเราก็
้
เข้ าร่วมกับอพท.เรื่ องโครงการ Low Carbon ไม่เอาถ่าน ในภาค
บริ การของเราเอง เรื่ องห้ องพักเราก็เริ่ มปรับเปลี่ยนแอร์ เป็ นเบอร์ 5 หลอดไฟไส้ ถกู ๆ ต้ อง
มาซื ้อหลอดราคาแพงๆ ใส่ ราคาจาก 20 บาทก็เพิ่มเป็ น 100 บาท แต่เราก็ทยอยเปลี่ยน
มันเสียเราก็เปลี่ยนทีละดวง ตรงนี ้เป็ นการลดโลกร้ อน โดยการใช้ อปุ กรณ์ที่ลดพลังงาน
โครงการนี ้ให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ ามาทากิจกรรมด้ วย โดยอพท.เริ่ มคิดค้ นโครงการท่องเที่ยว
แบบสีเขียวโดยการไปโฆษณากับผู้ที่มาใช้ บริ การว่าการท่องเที่ยวแบบสีเขียวนี่ เป็ นอีกมิติ
หนึ่ง มีพาสปอร์ ตของโครงการสีเขียวซึง่ มีแนวร่วมคือโรงแรม ร้ านอาหาร และชุมชน ถ้ า
คุณเที่ยวแบบสีเขียว คุณก็จะได้ แสตมป์ เป็ นพาสปอร์ ต ซึ่งวิธีที่จะได้ แสตมป์ สีเขียวคือ
เวลาคุณมาพัก คุณมานวด การมาของคุณต้ องไม่ใช่การขับรถมา คุณจะต้ องปั่ นจักรยาน
หรื อมาโดยที่ไม่สร้ างมลภาวะ หรื ออาจะนั่งรถมาเป็ นกลุ่ม ก็ถือว่าเป็ น Low Carbon
เหมือนกัน เพราะไม่ได้ มาคนละคัน แต่โดยส่วนใหญ่เขาจะขี่จกั รยานกันมา หลังจากมา
นวดแล้ วแสตมป์ กับเรา เขาก็ไปร้ านอาหาร ร้ านกาแฟที่อยู่ในเครื อข่ายของ Low Carbon
อัน นี ค้ ื อ สิ่ง ที่ นัก ท่ อ งเที่ ย วได้ มี ส่วนร่ ว ม เมื่ อ นัก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามตัง้ ใจจะท ากิ จ กรรม
ดังกล่าวแล้ ว อพท.ก็จะมีรางวัลเล็กๆ น้ อยๆให้ รางวัลก็ไม่ได้ ใหญ่โตอะไร แต่เป็ นการ
สร้ างจิตสานึกของการท่องเที่ยวที่มีส่วนร่ วมในการลดความร้ อนในบรรยากาศ หรื อ Low
Carbon นัน่ เอง” (สัจพงษ์ จินตพงษ์ . สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2559)
ในขณะที่คณ
ุ พนม แก้ วเทพ เจ้ าของธุรกิจลาดวนผ้ าทอ ได้ อธิบายถึงรูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงสร้ างสรรค์ที่มีลกั ษณะเป็ นพาณิชย์และการสร้ างเครื อข่ายชุมชน ไว้ ดงั นี ้
“ผมทาธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งทอ มีพวกผ้ าลายน ้าไหล ลายไทลื ้อ เป็ นผ้ าลายโบราณที่เราทาอยู่
แต่เดี่ยวนี ก้ ็ เริ่ มทาเสือ้ ผ้ าแฟชั่นบ้ าง แต่จะมี เพิ่มเป็ น พวกผ้ าสาเร็ จ มี ร้านกาแฟด้ วย
เมื่อก่อนเราเปิ ดเป็ นโฮมสเตย์ แต่ไม่มีเวลาให้ ลูกค้ า ก็เลยเลิกทาแล้ ว ตอนนีก้ ็หันมาทา
สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจเป็ นเชิงท่องเที่ยวดีกว่า การทาธุรกิจแบบนี ้มันเริ่ มจากการที่ผม
เป็ นคนเดินทางบ่อย เวลาที่ไม่มีที่นงั่ พักหรื อเอนหลัง ผมรู้สกึ ว่ามันเหนื่อย แต่ถ้าทาธุรกิจ
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แบบนี ้ เวลาผู้หญิงเขาไปเลือกซื ้อผ้ า คนขับก็อาจจะมานัง่ ดื่มกาแฟชมบรรยากาศ ผู้หญิง
เขาก็จะมีเวลาเลือกสินค้ านานขึ ้น พนักงานเราใช้ คนในพื ้นที่ทัง้ หมด เพื่อเกิดรายได้ ให้ กบั
คนในชุมชน การจ้ างงานจะหมุนเวียนอยู่ในชุมชนของเรา เราไม่ได้ เอาคนข้ างนอกมา
เราเน้ นคนในพืน้ ที่มากกว่า การกระจายรายได้ มีทัง้ แบบเป็ นเงินเดือน และเป็ นชิน้ งาน
งานแบบนีต้ ้ องมีเวลาถึงทาได้ แต่ถ้าเขารับงานของเราไปทาที่บ้าน เขาว่างตอนไหนก็
สามารถทาได้ เลย ถ้ ามาทาที่นี่ต้องเข้ าออกตามเวลาแต่ถ้าอยู่บ้านเขาทาเอง เวลาว่างแค่
10-20 นาที เขาก็จะสามารถทางานได้ มันไม่ต้องมีเวลาเยอะ ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์
ส่วนการที่นกั ท่องเที่ยวเข้ ามาร่วมในกิจกรรมมันเริ่ มจากมีกรุ๊ปทัวร์ มาติดต่อขอเรี ยนทอผ้ า
เพราะเราจะมีการโชว์เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้ าน ชุมชนที่นี่จะเป็ นชุมชนไทยลื ้อ เราขาย
ความเป็ นชาวบ้ าน ขายวิ ถี เ ดิ ม พอถึ ง ฤดูท านา เราจะเริ่ ม ปลูก ข้ า ววัน ที่ 12 สิ ง หา
นักท่องเที่ยวอาจจะมาเที่ยวและร่วมกิจกรรมตรงนันได้
้ แล้ วเราจะเก็บเกี่ยว หรื อฟาดข้ าว
วัน ที่ 5 ธัน วา ตรงกับ วัน หยุด วัน สาคัญ นัก ท่ องเที่ ย วเขาก็ จะเข้ า มาร่ ว มกิ จ กรรมด้ ว ย
เพราะเราอยากให้ นกั ท่องเที่ยวเขารู้ ว่าวิถีชีวิตของชาวบ้ านมันเป็ นแบบนี ้ กิจกรรมฟาด
ข้ าวหรื อนวดข้ าว เป็ นกิจกรรมที่นกั ท่องเที่ยวมาแล้ วชอบทาที่สดุ เพราะเป็ นกิจกรรมแรกที่
เริ่ มเปิ ดและให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ ามามีส่วนร่ วม” (พนม แก้ วเทพ, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม
2559)
จากการสังเกตของผู้วิจยั ขณะลงพื ้นที่เก็บข้ อมูลในจังหวัดน่านเมื่อเดือนมีนาคม 2559 มี
ความคิดเห็นที่สอดคล้ องกับการวิเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกที่เห็นว่ารู ปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน มีลกั ษณะเป็ นการสร้ างเครื อข่ายชุมชน ซึ่งชาวบ้ านใน
ชุมชนมีการจัดตังกลุ
้ ม่ โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อต้ อนรับนักท่องเที่ยว ซึง่ สถานที่สาหรับการรวมกลุม่ จะ
เป็ นสถานที่ที่อยู่ใกล้ กับบริ เวณที่พกั อาศัยของคนในชุมชน หรื อเป็ นสถานที่กลางที่ชุมชนมีการ
จัดตังกิ
้ จกรรมเป็ นประจา อาทิ วัด และศาลาหมู่บ้าน หมู่บ้าน โดยกลุ่มชุมชนจะให้ ความสนใจ
ในเรื่ องการมีสว่ นร่วมเป็ นหลัก สังเกตได้ จากขณะลงพื ้นที่ในชุมชนต่างๆ จะเห็นความสามัคคีกนั
ในชุมชน รวมถึงยังเปิ ดโอกาสให้ คนในชุมชนแสดงความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ ได้ อย่างเต็มที่ อาทิ
เช่น ขณะที่ผ้ วู ิจยั กาลังสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญจากชุมชนบ่อสวก ก็จะมีชาวบ้ านคนอื่นที่แสดง
ความคิดเห็น ในประเด็น นัน้ ด้ วย นอกจากนี ห้ ลังจากการสัมภาษณ์ ผ้ ูให้ ข้อมูลสาคัญยังมี การ
แนะนาให้ ผ้ วู ิจยั ไปเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนอื่นๆ ในจังหวัดน่านอีกด้ วย
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จากผลการวิจัยสามารถสรุ ปได้ ว่ารู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่านมี
ลักษณะเป็ นการสร้ างเครื อข่ายชุมชน เนื่องจากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์เกิดจากแรง
บันดาลใจ และความร่ วมมือของคนในชุมชน ตลอดจนอาศัยความร่ วมมือจากหลายหน่วยงาน
เพื่อรณรงค์ ให้ การท่ องเที่ ยวเชิงสร้ างสรรค์ ในจังหวัดน่านเป็ นรู ปธรรม อย่างไรก็ ตามกิ จกรรม
สาหรับการท่องเที่ยวเริ่ มต้ นจากกระบวนการคิดรวมกันของคนในชุมชน โดยรู ปแบบกิจกรรมจะ
เน้ นวิถีดงเดิ
ั ้ มของคนในชุมชนเป็ นหลัก ตลอดจนนาทรั พยากรของชุมชนมาพัฒนาเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยว เช่น การนานักท่องเที่ยวไปพระธาตุดอยสะงึดซึง่ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบ่อสวก
การจัดให้ นักท่องเที่ยวล่องแพของชุมชนบ้ านหาดผาขน และการให้ นักท่องเที่ยวเดินป่ าศึกษา
ธรรมชาติของชุมชนศรี นาป่ าน-ตาแวน เป็ นต้ น การท่องเที่ยวในรู ปแบบนี ้จะทาให้ นกั ท่องเที่ยวได้
สัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างแท้ จริ ง และก่อให้ เกิดการอนุรักษ์ เพื่อให้ ทรัพยากรธรรมชาติ
คงอยูส่ ืบไป

4.3 ระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดการการท่ องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ในจังหวัด
น่ าน
ผลการวิจยั จากการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกต ส่วนใหญ่มีส่วน
ร่วมในฐานะเป็ นผู้วางแผนและกาหนดนโยบาย เนื่องจากแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวมีการบังคับให้
ทุกหน่วยงาน ในจังหวัดน่านมีสว่ นร่วมในการวางแผนหรื อแสดงความคิดเห็นในเรื่ องการท่องเที่ยว
ได้ อย่างเต็มที่ รองลงมาคือมีส่วนร่ วมในฐานะผู้รับสารและผู้ผลิต ซึง่ มี ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักเพียงส่วน
น้ อยเท่านันที
้ ่แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้
ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสาร พบว่า แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติปีพ.ศ. 2555-2559 ใน
ยุทธศาสตร์ ที่ กล่าวถึง การส่งเสริ มกระบวนการมีส่วนร่ วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ปกครองในการบริ หารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้ นการสร้ างและพัฒนากลไกในการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อให้ การดาเนินงานด้ านการท่องเที่ยวมีเอกภาพ และเปิ ดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนเข้ ามามีส่วนร่ วมการบริ หารจัดการในทุกระดับ นอกจากนี ้ยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว
พ.ศ. 2558-2560 ในยุทธศาสตร์ ที่ 3 คือการบริ หารจัดการการท่องเที่ยว ซึง่ เป็ นการกาหนดกล
ยุทธ์ และแนวทางในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อแก้ ไขปั ญหาในด้ านต่างๆ โดยการบูรณาการ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาคม ผ่านกลไกการดาเนินงานตังแต่
้ ระดับนโยบาย
จนถึงระดับปฏิบตั ิ ในขณะที่แผนพัฒนาจังหวัดน่านปี พ.ศ. 2558-2561 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เรื่ องการ
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บริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมโดยการมีส่วนร่ วมของภาคประชาสังคม มีกล
ยุทธ์ ที่สอดคล้ องกับงานวิจยั คือการส่งเสริ มกระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนในการบริ หาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อมให้ เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างยัง่ ยืนเพิ่มขึ ้น
ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารในข้ างต้ นสอดคล้ องกับผลการสัมภาษณ์ เชิงลึก โดยผู้ให้ ข้อมูล
หลักจานวน 19 ท่าน แบ่งเป็ นหน่วยงานภาครัฐจานวน 7 ท่าน ภาคธุรกิจ 6 ท่าน และกลุม่ ชุมชน
6 ท่าน ได้ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมีสว่ นร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัด
น่านไว้ 2 ระดับคือ 1) การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้วางแผนและกาหนดนโยบาย 2) การมีสว่ นร่วมใน
ฐานะผู้ส่ง สาร และผู้ผลิต ซึ่ง ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล หลักส่วนใหญ่ เ ห็ น ว่าตนเองมี ส่วนร่ วมในฐานะเป็ น ผู้
วางแผนและกาหนดนโยบาย ทังนี
้ ้ผู้วิจยั จะอธิบายผลการวิจยั เป็ นประเด็น ดังนี ้
4.3.1 การมีส่วนร่ วมในฐานะผู้วางแผนและกาหนดนโยบาย
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันจานวน 13 ท่าน จาก 19 ท่าน เห็น
ว่า ตนเองมีสว่ นร่วมในการวางแผนและกาหนดนโยบายด้ านการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ซึง่ แต่
ละหน่วยงานจะมีบทบาทการทางานที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากหน่วยงานภาครัฐจานวน 7 ท่าน กล่าวว่าหน่วยงานภาครัฐมีหน้ าที่
นานโยบายด้ านการท่องเที่ยวจากศูนย์กลางมาปรับประยุกต์ในการสร้ างแผนพัฒนากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน รวมถึงการเป็ นสื่อกลางระหว่า งชาวบ้ านและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เพื่อ
ประสานงานให้ เกิดการดาเนินงานในการพัฒนาการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันบางหน่วยงานก็มี
หน้ าที่จดั ทายุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เนื่องจากในอดีตการท่องเที่ยวยังไม่ได้ รับการนิยม
มากนักทาให้ จงั หวัดน่านไม่มีแผนด้ านการท่องเที่ยวโดยตรง แต่ปัจจุบนั การท่องเที่ยวทาให้ เกิด
การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และก่อให้ เกิดรายได้ ให้ กบั จังหวัด จึงทาให้ ภาครัฐหันมาใส่ใจเรื่ อง
การพัฒนาการท่องเที่ยวมากขึ ้น ดังที่คุณนาถนรี ธนะปั ญโญ ผู้อานวยการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดน่าน ได้ แสดงความคิดเห็นไว้ ดงั นี ้
“ถ้ าจะพูดถึงหน้ าที่การงาน บทบาทหน้ าที่ตรงนี ้สาคัญมากในการกาหนดอะไรต่างๆ เรา
ต้ องบอกก่อนว่าเมื่อ 2-3 ปี ก่อน ยุทธศาสตร์ ของจังหวัดไม่ได้ ลงลึกด้ านการท่องเที่ยวมาก
นัก ... ก็จะมีในส่วนของสานักงานเราเองที่ทายุทธศาสตร์ และกาหนดแผนงานเอาไว้ ใน
เรื่ องการบริหารจัดการ แต่ในปี นี ้ท่านผู้วา่ ได้ เพิ่มแผนงานยุทธศาสตร์ ด้านการท่องเที่ยวลง
ไปในจังหวัดแล้ ว” (นาถนรี ธนะปั ญโญ, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2559)
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ในขณะเดียวกัน ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ ผู้จดั การสานักงานพื ้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ได้
อธิบายถึงขอบเขตในการทางานขององค์การบริ หารการพัฒนาพื ้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ ยืน (องค์การมหาชน) ไว้ ดงั นี ้
“อพท.เป็ นองค์การมหาชน วัตถุประสงค์หลักในการจัดตังขึ
้ ้นมาคือประสานส่งเสริ มและ
สนับสนุนให้ มีการบริ หารจัดการการท่องเที่ยวในพื ้นที่พิเศษที่เราเข้ าไปประกาศ มีการบูร
ณาการทัง้ ทางแนวราบและแนวดิ่ ง เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานต่ า งๆที่ ท าหน้ า ที่ เ กี่ ย วกับ การ
ท่องเที่ยว เขามีการปฏิบตั ิการตามแผนที่เราร่ วมกั นคิด ร่ วมกันเขียน ร่ วมกันปฏิบตั ิขึ ้นมา
พูดง่ายๆ คือ อพท.มีหน้ าที่ทาหน้ าที่เหมือน Conductor เป็ นนายวงควบคุมให้ หน่วยงาน
ต่างๆ เขามีการประสาน บูรณาการแผนกัน มีบางเรื่ อง บางโครงการเหมือนกันที่อพท.ก็
หยิบมาทาเอง เช่น โครงการท่องเที่ยวแบบไม่เอาถ่าน Low Carbon อีกอย่างหนึง่ คือเมือง
น่านอพท.เขาวางตาแหน่งไว้ ว่าเป็ นเมืองเก่าที่มีชีวิต มันก็ไปตรงกับนโยบายของท่านผู้ว่า
ท่ า นปั จ จุ บัน อพท.ท างานเชื่ อ มในมิ ติ ข องการรั บ ข้ อมู ล มาจากชาวบ้ าน แล้ วก็
ประสานงานไปยังภาครัฐเพื่อให้ เกิดการดาเนินงาน” (ชุมพล มุสิกานนท์ , สัมภาษณ์ , 8
มีนาคม 2559)
สานัก งานการท่ องเที่ ย วมี ห น้ าที่ รับนโยบายมาจากศูน ย์ กลาง แต่ต้องเอามาต่อยอด
วางแผนเพื่อปรับใช้ ในพื ้นที่ที่อยู่ภายใต้ การดูแล ดังที่ คุณธนภร พูลเพิ่ม ผู้อานวยการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานแพร่ ได้ อธิบายว่า
“บทบาทของพี่คือมีหน้ าที่แนะนา และพัฒนาส่วนของการท่องเที่ยว ตรี มแต่ละจังหวัด
ตรี มแต่ละพื ้นที่ เป็ นสิ่งที่เราครี เอทขึ ้นมาใหม่เพราะเป็ นสิ่งที่เรารับผิดชอบ นโยบายใหญ่
กลยุทธ์ หลักมาจากศูนย์กลาง ที่นี ้เราก็มาต่อยอด เพราะว่าทุกสานักงานต้ องมีแผนงาน
ของตัวเองเพราะพื ้นที่แต่ละพื ้นที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่น เมืองไหนที่มีน ้าตกกิจกรรมเขาก็
จะเป็ นอีกแบบหนึ่งส่วนของพี่เป็ นเมืองวัฒนธรรมเมืองเนิบๆ เมืองโตช้ า มันก็จะเป็ นอีก
แบบหนึ่ง พี่เป็ นท่านกาหนดเองทัง้ 3 จังหวัดที่พี่ดแู ล” (ธนภร พูลเพิ่ม, สัมภาษณ์ , 14
มีนาคม 2559)
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นอกจากนี ้ คุณนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดน่าน ได้ อธิบายถึง
นโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวไว้ ดงั นี ้
“นัก การเมืองหาเสียงหรื อสัญญาประชาคมเป็ น สิ่ง ที่ เอามาแปลเป็ นนโยบาย แล้ วไป
ประกาศกับประชาชน เมื่อประชาชนเห็นว่านโยบายนี ้ดีก็เลือก เมื่อเลือกแล้ วประชาชน
เขารู้วา่ นายกได้ เสนออะไรไว้ เขาก็เสริมสิง่ ที่ต้องการให้ ตรงกับสัญญาประชาคมเพื่อนาไป
เสนอสภา นโยบายที่เสนอไว้ ก่อนจะมารับตาแหน่งที่พดู ถึงเรื่ องการท่องเที่ยวหรื อสามารถ
เชื่อมโยงถึงการท่องเที่ยวของพี่มนั เขียนไว้ 4 อย่างง่ายๆ คือ น่านเมืองแห่งปั ญญา
ประชาคมเข้ มแข็ง แหล่งอารยธรรมเกษตร เกษตรกรรมยัง่ ยืน การท่องเที่ยวมันก็ต้อง
เกี่ยวกับการศึกษา เพราะการท่องเที่ยวแบบสมัยใหม่คือ การท่องเที่ยวที่เรี ยนรู้ ถึงความ
เป็ นมา ซึง่ เมืองน่านมีความชัดเจนเรื่ องประวัติความเป็ นมา ยิ่งถ้ าพูดถึงวัฒนธรรมด้ วย
ยิ่งดี” (นรินทร์ เหล่าอารยะ, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2559)
ในส่วนของการวางแผนการพัฒนาตัวเมืองน่านให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยว โดยอาศัยความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เพื่อพัฒนาตัวเมืองน่านในรูปแบบเมืองเก่าที่มีชีวิต ตามที่ คุณ
สุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรี เมืองน่าน ได้ แสดงความคิดเห็นว่า
“การเป็ นนายกเทศมนตรี เมืองน่าน คือการดูบริ บทของตัวเมืองทังการมี
้
ส่วนร่ วมโดยการ
ออกกฎหมาย ผังเมือง ผมเป็ นคณะกรรมการเมืองเก่า เป็ นที่ปรึ กษาของอพท. แล้ วก็
ทางานร่ วมกับททท.จนได้ รับรางวัลกินรี ซึ่งเป็ นองค์กรที่ส่งเสริ มด้ านการท่องเที่ยวยอด
เยี่ยม 2 ปี จากบริบทของการมีสว่ นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทางด้ านการท่องเที่ยว ทัง้
ททท. กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ทาให้ เรามองเห็นถึงศักยภาพของเมือง ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่
อยู่ในการดูแลของเทศบาลเมืองน่าน ในขณะเดียวกันก็มองเห็นว่าเมืองนี ้ได้ ถกู รับรองให้
เป็ นเมืองเก่า ประกาศโดยมติครม. ปี พ.ศ. 2548 ก็เลยคิดว่าน่าจะสร้ างศักยภาพของเมือง
นี ้ในการก่อให้ เกิดรายได้ และพัฒนาการท่องเที่ยว นับตังแต่
้ ที่เข้ ามาดารงตาแหน่งตังแต่
้ ปี
พ.ศ. 2551 ขณะนีก้ ็เป็ นเวลา 8 ปี มีบริ บทของเมืองที่สามารถพัฒนาให้ เป็ นเมือง
ท่องเที่ยว เมื่อได้ รับการประกาศให้ เป็ นเมื องเก่า เราจึงได้ พฒ
ั นาโดยวางเป้าหมายของ
เมืองให้ ก้าวไปสูก่ ารพัฒนา เลยใช้ ตรี มว่าเมืองเก่าที่มีชีวิต ” (สุรพล เธียรสูตร, สัมภาษณ์,
15 มีนาคม 2559)
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คุณธาริ นีย์ ไชยเขียว รองนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลบ่อสวก กล่าวถึงการวางแผน
เพื่อส่งเสริมด้ านการท่องเที่ยวของตาบลบ่อสวก ไว้ ดงั นี ้
“อบต.มีภารกิจด้ วยกัน 2 อย่างคือ 1) การวางแผนส่งเสริ มด้ านการท่องเที่ยว สถานที่เรา
ต้ องพร้ อม พร้ อมในที่นี ้คือสะอาด สวยงาม นักท่องเที่ยวที่เข้ ามาเขาจะต้ องมาจับจ่าย
ต้ องมีของฝากของที่ระลึก เราก็ได้ ตงงบส่
ั ้ วนหนึ่งที่จะทาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน 2) แผนงานนี ้
ตรงลานจัด งานของดี บ่อ สวก เราจะท าเป็ น ศูน ย์ โ อทอปในอนาคตข้ า งหน้ า น่ า จะใช้
งบประมาณในปี 2560
ทาเป็ นถาวร ให้ นกั ท่องเที่ยวที่มาแล้ วอยากจะซื ้อของฝากก็
สามารถซือ้ ได้ ตรงนัน้ ผลิตภัณฑ์ ที่โดนเด่น แต่ละกลุ่มก็ มีตัวแทนมาขาย ก็ จะเป็ น ช่อง
ทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ เขา” (ธารินีย์ ไชยเขียว, สัมภาษณ์, 16 มีนาคม 2559)
สาหรับการมีสว่ นร่วมในการวางแผนหรื อกาหนดนโยบายด้ านการท่องเที่ยวของภาคธุรกิจ
พบว่าผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจานวน 2 ท่าน ได้ ทางานร่ วมกับอพท. โดยการเป็ นขณะขับเคลื่อนของ
อพท. จึง ท าให้ ส ามารถแสดงความคิ ด เห็ น ในการวางแผนหรื อ ก าหนดนโยบายต่า งๆ อี ก ทัง้
กลุ่มเป้าหมายบางท่านนอกจากจะทาธุรกิจส่วนตัวแล้ วยังมีตาแหน่งเป็ นนักการเมืองท้ องถิ่น จึง
ทาให้ สามารถผลักดันเรื่ องการท่องเที่ยวได้ ดังที่ คุณสัจพงษ์ จินตพงษ์ เจ้ าของธุรกิจริ สาสินีรี
สอร์ ทแอนด์สปา ได้ กล่าวไว้ วา่
“พี่ เ ป็ น ตัว แทนของภาคเอกชนที่ ในส่ว นของผู้ป ระกอบการถูกคัด เลือ กเข้ า ไปในคณะ
ขับเคลื่อนของ อพท. ซึง่ สามารถออกความเห็นในเชิงนโยบาย และโครงการต่างๆ ที่มีใน
เมืองน่านซึง่ เป็ นในนามของ อพท. โดยคณะขับเคลื่อนถูกแต่งตังโดยบอร์
้
ดของอพท. เชิง
นโยบายคือหาคนมาร่วมโครงการ Low Carbon ของอพท. หาแนวร่วมให้ ได้ เป็ นปึ กแผ่น
ให้ มีความรู้พอเพียงในการทา Low Carbon ขันพื
้ ้นฐาน” (สัจพงษ์ จินตพงษ์ , สัมภาษณ์,
9 มีนาคม 2559)
ในส่วนของภาคธุรกิจคุณพนม แก้ วเทพ ได้ กล่าวถึงการมีสว่ นร่วมโดยเป็ นคณะกรรมการ
ในการวางแผนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ดังนี ้
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“ส่ว นมากเราจะไปในรู ป ของคณะกรรมการนั่ง คุย กัน ปรึ ก ษากัน ว่ า งานนี เ้ ราจะท า
อะไรบ้ าง อย่างพัฒนาชุมชนผาเก้ ง ก็ต้องคุยกันว่าเราจะทายังไง ต้ องวางแผนกัน คุยกัน
แต่แรก เสนอความคิด หาข้ อสรุปร่ วมกัน ผลักดันในเรื่ องที่เราอยากจะให้ เขาทา บางเรื่ อง
มันก็เป็ นผล...” (พนม แก้ วเทพ, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2559)
ในขณะที่ กลุ่มชุมชนจานวน 4 ท่านก็ มีส่วนร่ วมในการวางแผนพัฒนาเส้ นทางการ
ท่องเที่ยว เพื่อเป็ นการกระจายนักท่องเที่ยวที่อยูใ่ นเมืองให้ ไหลออกไปสูช่ มุ ชน นอกจากนี ้ก็ยงั เป็ น
ผู้ประสานงานเพื่อพัฒนาเส้ นทางท่องเที่ยวระหว่ างหน่วยงานภาครัฐและกลุ่ม ชุมชน ตามที่คณ
ุ
ทองเพียร ปะนะ ตัวแทนจากชุมชนบ้ านหาดผาขน ได้ อธิบายไว้ ว่า “ป้ามีส่วนร่ วมในการวางแผน
พัฒนา แล้ วก็ของบประมาณมาซ่อมแซม โดยที่คณ
ุ ป้าเป็ นคนติดต่อผ่านอบต. ผ่านสจ. ผ่านทาง
นายกเทศบาลที่ตวั เมือง แล้ วก็ผา่ นททท.ด้ วย” คุณทองเพียร ปะนะ (สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2559)
นอกจากนี ้ตัวแทนจากชุมชนบ่อ สวก คุณสุทธิพงษ์ ดวงมณีรัตน์ กล่าวถึงการมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ไว้ วา่
“ผมมีส่วนร่ วมในการวางแผนตังแต่
้ ต้น ในการพัฒนาเส้ นทางการท่องเที่ยว คือหลังจากที่
เรามีรูปแบบโครงสร้ างคณะกรรมการเราก็มาคิดว่าเรามีอะไรดี นอกจากเตาเผาแล้ วน่าจะ
มีส่วนอื่นๆ เข้ ามาเชื่อมโยงเรากับชุมชน เราคิดกันว่าเราจะทายังไงให้ ชุมชนเรามีส่วนได้
เสียกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน จากที่เดิมทีชุมชนไม่ค่อยมีส่วนเกี่ ยวข้ อง” (สุทธิ พงษ์
ดวงมณีรัตน์, สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2559)
ในขณะที่คณ
ุ สมเกียรติ ใหม่วงศ์ ตัวแทนจากชุมชนศิลาเพชร ได้ ให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แผนการขับเคลื่อนของชุมชน ไว้ ดงั นี ้
“เราวางแผนขับเคลื่อนกันว่าจะทายังไงให้ นกั ท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้ านเรา เราปรับปรุงแหล่ ง
ท่องเที่ ย ว เช่น น า้ ตาศิลาเพชร วัด ตรงไหนที่ มีจุดดึงดูดนักท่องเที่ ยวก็ ช่วยกัน พัฒนา
หมู่บ้าน ถ้ านักท่องเที่ยวอยากมาดูพืชผักปลอดสารพิษก็มาบ้ านเรา เรื่ องการจัดการขยะ
ในชุมชนเราก็ช่วยกันขับเคลื่อน” (สมเกียรติ ใหม่วงศ์, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2559)
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การเป็ นคณะกรรมการขององค์การบริ หารการพัฒนาพื ้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ ยวอย่าง
ยัง่ ยืน (องค์การมหาชน) ทาให้ สามารถมีส่วนร่ วมในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนที่
เน้ นในเรื่ องของสิ่งแวดล้ อมเป็ นหลัก ตามที่ คุณเพลินจิต พ่วงเจริ ญ ตัวแทนจากชุมชนมหาโพธิ
ได้ อธิบายว่า
“ป้าทางานกับอพท.อยู่ในคณะขับเคลื่อนภาคชุมชนท้ องถิ่น แผนกสิ่งแวดล้ อม ถ้ าพูดถึง
สิ่งแวดล้ อม บริ บทมันคือคน สัตว์ สิ่งของนี่คือสิ่งแวดล้ อมที่อยู่รอบๆ ตัวเรา แต่จะทา
อย่างไรให้ มนั มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมที่เราอยู่ให้ น้อยที่สดุ เราต้ องคิดวิธีการจัดการ
เช่น การรณรงค์ให้ ปลูกต้ นไม้ การคัดแยกตังแต่
้ ในครัวเรื อน แต่เรื่ องที่มนั หนักหนาคือ
ปริ มาณถุงพลาสติก ขยะ สาหรับชุมชนเราจะมีการประกวดครอบครัวต้ นแบบ มีการ
จัดเก็บขยะเป็ นหมวดหมู่ รวมถึงเวลาเราไปตลาด ถ้ าเราใช้ ถงุ ผ้ ามันยังไม่ Low Carbon
เพราะถ้ ามันเปรอะเราก็ต้ องเปลืองนา้ เปลืองผงซักฟอก แต่ถ้าใช้ ตระกร้ า มันจะ Low
Carbon ที่สดุ ” (เพลินจิต พ่วงเจริญ, สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2559)
4.3.2 การมีส่วนร่ วมในฐานะผู้ส่งสาร และผู้ผลิต
จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญในประเด็นนี ้ มีผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญจากหน่วยงานภาครัฐ
ภาคธุรกิจ และชุมชนจานวน 7 ท่าน ที่แสดงความคิดเห็นว่านอกจากเป็ นผู้รับสารแล้ ว ยังมีหน้ าที่
ในการเป็ นผู้สง่ สารอีกด้ วย
โดยบทบาทหน้ าที่ในการทางานของผู้ให้ ข้อมูลจากภาครัฐคือการคิดโครงการหรื อกิจกรรม
ด้ านการท่องเที่ยวให้ สอดคล้ องกับนโยบายของจังหวัด และประสานงานกับหน่วยงานด้ านการ
ท่องเที่ยว ทังนี
้ ้ไม่มีหน้ าที่โดยตรงในการกาหนดนโยบายด้ านการท่องเที่ยว ดังที่ คุณเชาวนา
เขื่อนปิ ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน ได้ อธิบายไว้ ดงั นี ้
“พี่ เป็ น คนน านโยบายนัน้ มาปฏิบัติ เป็ น ผู้ขับ เคลื่ อน ในปี ๆ หนึ่ง พี่ต้ องคิ ดโครงก ารให้
สอดคล้ องกับ นโยบายของเทศบาล จัง หวัด และนโยบายระดับ ประเทศ…เราท างาน
ร่วมกับททท. เราจะดูว่าเขามีแผนประชาสัมพันธ์แบบไหน เราก็คิดกิจกรรมให้ สอดรับกับ
เขา บางครัง้ ก็ต่อยอดจากโครงการของททท.บ้ าง” (เชาวนา เขื่อนปิ ง, สัมภาษณ์ , 26
มีนาคม 2559)
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สาหรับภาคธุรกิจจานวน 7 ท่านมีสว่ นร่วมในฐานะผู้รับสารและก็เป็ นผู้สง่ สารด้ วยเช่นกัน
ในที่ นีห้ มายถึงผู้ให้ ข้อมูลสาคัญนอกจากมีหน้ าที่ รับสารมาจากหน่ วยงานภาครั ฐแล้ วเกิ ดการ
ปฏิบัติ ยัง มี ห น้ า ที่ เ ป็ น ผู้ส่ง สารให้ แก่นักท่ องเที่ ยว คนในชุมชน รวมถึงแจ้ ง ข่าวสารกลับไปยัง
หน่วยงานภาครัฐอีกด้ วย ซึง่ คุณภัทราภรณ์ ปราบริบู เจ้ าของธุรกิจโฮงเจ้ าฟองคา ได้ แสดงความ
คิดเห็นไว้ ดงั นี ้
“เรารั บ นโยบายมาจากรั ฐ แล้ ว ก็ ท าตาม เราไม่ ไ ด้ เ ข้ า ไปในจุด นัน้ แต่ ป้า เองก็ เ ป็ น
คณะกรรมการขับเคลื่อนของอพท. ได้ เข้ าร่ วมประชุมกับเขาบ้ าง แต่ไม่ได้ อยู่ตรงส่วน
นโยบายหรื อ วางโปรเจคตรงนัน้ ...บทบาทด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของป้า คื อ จะเป็ น ผู้สื่ อ
ความหมายให้ กับนักท่องเที่ยวที่มาชมว่า ในอดีตเรามีวิถีชีวิตอย่างไร และปั จจุบนั เรา
ยังคงวิถีชีวิตนันอยู
้ ่ในบางส่วน ซึ่งไม่ใช่ทงหมด
ั้
นักท่องเที่ยวที่มาจะรู้ ว่าเราดาเนินชีวิต
แตกต่างกับเมื่อก่อนมากน้ อยแค่ไหน” (ภัทราภรณ์ ปราบริ บู, สัมภาษณ์, 9 มีนาคม
2559)
ในขณะเดียวกัน คุณศิริพร คาหว่าง ประธานกลุ่มธุรกิจสาหร่ ายไก ได้ อธิบายระดับการมี
ส่วนร่วมในธุรกิจไว้ ดงั นี ้
“ททท.เขาจะเข้ ามาดูงานเป็ นประจา พี่ก็จะพาไปเก็บสาหร่ าย แล้ วพี่ก็อธิบาย พูดคุยกัน
ตังแต่
้ เริ่ มแรกจนถึงบรรจุภณ
ั ฑ์แล้ วออกสู่ตลาด พี่มีส่วนในการแนะนาเรื่ องสาหร่ ายว่ามี
ความเป็ น มายัง ไงของชาวไทยลือ้ พอพี่พรี เซ็น อะไรเสร็ จแล้ ว เราก็ แนะน าวัดว่าเป็ น
สถานที่ท่องเที่ยว แล้ วก็แนะนาให้ ไปที่กลุม่ จันทร์ สมการทอ ซึง่ เป็ นกลุม่ โอทอป 5 ดาว ทาง
ททท.ก็ไปเรี ยนรู้จากคุณป้าจันทร์ สม” (ศิริพร คาหว่าง, สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2559)
นอกจากเจ้ าของธุรกิจจะเป็ นผู้รับสารเพียงอย่างเดียว ยังสามารถเป็ นผู้ส่งสารกลับไปยัง
หน่วยงานภาครัฐและนักท่องเที่ยวได้ อีกด้ วย ตามที่คณ
ุ จันทร์ สม พรมปั ญญา เจ้ าของธุรกิจจันทร์
สม การทอ ได้ กล่าวไว้ วา่
“ในธุรกิ จของป้ามีกลุ่มทอผ้ าที่ ทาด้ วยมือมานานแล้ ว และได้ เปิ ดเป็ นแหล่งท่องเที่ ยว
บางครัง้ เขามาศึกษาดูงาน มาดูการทอผ้ าที่เป็ นวัฒนธรรมท้ องถิ่นอย่างถาวร คุณป้าได้ ไป
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บอกให้ ภาครัฐเขาเพิ่มการโฆษณา เพราะผลผลิตของกลุม่ มันจะมีผ้าหลายอย่าง เอาไป
ตัดหรื อทาอะไรได้ หลายแบบ” (จันทร์ สม พรมปั ญญา, สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2559)
คุณชโลมใจ ชยพัฒนาการ เจ้ าของธุรกิจบ้ านๆ น่านๆ ห้ องสมุดและเกสต์โฮม ได้ อธิบาย
ถึงระดับการมีสว่ นร่วมไว้ ดงั นี ้
“ครู ไม่ค่อยมีเวลา ครู ก็เลยคิดว่าครู ไม่ต้องสังกัดองค์กรไหน ครู ก็สามารถช่วยพัฒนาการ
ท่องเที่ยวได้ โดยการทาตัวของตัวเองมันเป็ นการส่งเสริ มอยู่แล้ ว เพราะครู คิดอยู่อย่าง
หนึง่ ว่า ทุกคนไม่วา่ จะทาอะไรล้ วนแต่มีประโยชน์ แต่ต้องให้ คนมองดูว่าประโยชน์ที่เราทา
มันเข้ าไปสูด่ ้ านไหน มีอพท.เข้ ามาสนับสนุน เขามาชวนครู เข้ าโครงการ Low Carbon
โดยหน้ าตาของบ้ านมันลดโลกร้ อนอยู่แล้ วเพราะมันเป็ นต้ นไม้ ทีนี ้เราก็ได้ ประโยชน์จาก
การที่เขาประชาสัมพันธ์ ให้ เรา เอาหลอดไฟแบบประหยัดมาให้ เรา มันก็เหมือนเป็ นการ
ส่งเสริ มกันทางอ้ อม เวลาเขาเอาโครงการมาเสนอ เราจะรับเป็ นบางโครงการ แต่บาง
โครงที่เราไม่โอเค เราก็จะบอกเขาเลยว่าเราไม่เอา” (ชโลมใจ ชยพัฒนาการ, สัมภาษณ์,
11 มีนาคม 2559)
ในขณะที่กลุ่มชุมชนจานวน 2 ท่านได้ ดาเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ตาม
แนวทางของแผนของการท่ องเที่ ยว ในทางกลับกัน ก็ ได้ เป็ น ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญแก่นักท่ องเที่ ย ว
รวมถึงยังเป็ นผู้ส่งสารให้ คนชุมชนเกี่ ยวกับขัน้ ตอนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนอีกด้ วย
ตามที่คณ
ุ เปล่ง มโนวร ตัวแทนจากชุมชนศรี นาป่ าน-ตาแวน ได้ อธิบายไว้ ดงั นี ้
“เรามีระบบการท่องเที่ยวอยู่ เมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงเบื ้องต้ นเราก็ต้องเข้ าไปศูนย์ ท่องเที่ยว
ศรี นาป่ าน-ตาแวนก่อน พ่อก็จะเกริ่ นนาความเป็ นมาของหมู่บ้าน ภูมิประเทศของหมู่บ้าน
ทิศใต้ เหนือตะวันออกตะวันตกติดกับอะไร เรามีกฎระเบียบชุมชนอย่างไรบ้ างที่จะดูแลผืน
ป่ าตรงนัน้ เพราะเราก็มีผืนป่ า 30,000 กว่าไร่ มันเป็ นต้ นทุนให้ กบั ชุมชน แล้ วก็เป็ นสิ่งที่มี
พระคุณต่อชุมชน มันมีคณ
ุ ค่า จะตีเป็ นมูลค่าไม่ได้ หรอก” (เปล่ง มโนวร, สัมภาษณ์, 10
มีนาคม 2559)
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ในขณะเดี ย วกัน คุณดรุ ณี เที ยมแสน ตัว แทนจากชุมชนบ้ านพระเกิ ด ได้ ให้ ความเห็ น
เกี่ยวกับการมีสว่ นร่วมในฐานะผู้สง่ สาร และเป็ นผู้ผลิต ไว้ วา่
“ป้าเป็ นคนเริ่ มทาตุงก้ าคิงกับอ.คารพ ป้าทาอยู่ 3 ปี หลังจากนันก็
้ ออกมาเลี ้ยงหลาน
พออาจารย์คารพตาย ป้าก็ต้องกลับไปทาใหม่เพราะคนทามันมีไม่พอ ตอนนี ้ป้ามีหน้ าที่
ทาตุงก้ าคิงเพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวเอาไปไหว้ พระ หรื อเวลานักท่องเที่ยวหรื อใครมาถามว่าตุง
ก้ าคิงมีความเป็ นมาอย่างไร ป้าก็จะอธิบายให้ ฟัง ตอนปี 2555 ททท.ก็มาสนับสนุน
ทางด้ านสื่อและก็ติดต่อลูกค้ าให้ มาเอาตุงก้ าคิงไปโปรโมท แต่ปี 2557 อพท.มาร่ วม
กับอ.จากธรรมศาสตร์ คืออ.พิเชษฐ์ มาสอนว่าถ้ าเราให้ นกั ท่องเที่ยวติ ดตาติดจมูกเอง มัน
จะเป็ นการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ เราก็เลยให้ นกั ท่องเที่ยวทาแบบนี ”้ (ดรุ ณี เทียมแสน,
สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2559)
จากการสังเกตแบบไม่มีสว่ นร่วมขณะลงพื ้นที่เก็บข้ อมูลของที่ชมุ ชนมหาโพธิ จังหวัดน่าน
เมื่อเดือนมีนาคม 2559 มีความสอดคล้ องกับการวิเคราะห์ เอกสารและการสัมภาษณ์ เชิงลึกที่
ผู้วิจยั ได้ อธิบายไว้ ในข้ างต้ น เนื่องจากผู้ให้ ข้อมูลสาคัญได้ รั บจดหมายเรี ยนเชิญเข้ าร่ วมวางแผน
พัฒนาด้ านการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐ ซึง่ เป็ นโครงการเกี่ยวกับการวางพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้ านการท่องเที่ยวในชุมชน
จากผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ ว่า การสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ และชุมชน พบได้ ใน 2 ระดับคือ การมีส่วนร่ วมในฐานะผู้วางแผนและกาหนดนโยบาย
และการมีส่วนร่ วมในฐานะผู้ส่ง และผู้ผลิต สาหรับการมีส่วนร่ วมในฐานะผู้วางแผนและกาหนด
นโยบายพบว่าหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และชุมชนส่วนใหญ่มีส่วนร่ วมอยู่ในระดับนี ้ โดย
หน่ วยงานภาครั ฐมีห น้ า ที่ นานโยบายมาประยุกต์ ใช้ ให้ เข้ ากับรู ปแบบการท่องเที่ ยวในจังหวัด
ในขณะที่ภาคธุรกิจก็มีการทางานร่ วมกับหน่วยงานภาครัฐจึงทาให้ สามารถแสดงความคิดเห็นใน
การวางแผนหรื อกาหนดนโยบายต่างๆ ตลอดจนกลุม่ ชุมชนก็มีสว่ นร่วมในการวางแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเพื่อกระจายนักท่องเที่ยวจากในเมืองให้ ไหลไปสู่ชุม ชน อย่างไรก็ตามระดับการมีส่วน
ร่วมดังกล่าวถือเป็ นรูปแบบสูงสุดของการสื่อสารแบบมีสว่ นร่วม
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4.4 รู ป แบบการสื่ อสารแบบมี ส่ วนร่ วมในการส่ งเสริ ม การท่ องเที่ ย วเชิ ง
สร้ างสรรค์ ในจังหวัดน่ าน
สาหรับรู ปแบบของการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วนในการจัดการการท่องเที่ ยวเชิงสร้ างสรรค์ใน
จัง หวัด น่ า น ทั ง้ หมดมี ก ารสื่ อ สารจ าแนกตามทิ ศ ทางการสื่ อ สารแบบสองทาง ( Two-Way
Communication) และการสื่อสารจาแนกตามการไหลของข่าวสารแบบแนวนอน (Horizontal
Communication) ซึง่ การสื่อสารทัง้ 2 รูปแบบที่กล่าวมาในข้ างต้ น เป็ นการสื่อสารที่สง่ เสริ มให้
เกิดการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน ไม่วา่ จะเป็ นหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และกลุม่ ชุมชน อีก
ทังยั
้ งทาให้ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่านประสบความสาเร็ จอีกด้ วย โดยมี
รายละเอียดในแต่ละประเด็นดังนี ้
4.4.1 การสื่ อสารจ าแนกตามทิ ศ ทางการสื่ อสารแบบสองทาง ( Two-Way
Communication)
จากการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม พบว่า
รู ปแบบการสื่ อสารแบบมี ส่ว นร่ ว มเพื่อ ส่ง เสริ ม การท่ องเที่ ยวเชิ ง สร้ างสรรค์ ในจัง หวัดน่ าน มี
ลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง (Two-Way Communication) โดยมีจดุ เริ่ มต้ นจากการสร้ าง
ความรู้ ความเข้ าใจผ่านสื่อบุคคลเกี่ ยวกับการท่องเที่ ยวเชิงสร้ างสรรค์ จากการจัดประชุมและ
โครงการอบรมเพื่อวางแผนกาหนดนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ซึง่ มีการรวบรวมผู้ที่มีสว่ น
เกี่ยวข้ องจากทุกภาคส่วนเข้ าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนาเสนอข้ อมูลด้ วยการเลือกใช้ สื่อที่
หลากหลายช่องทาง เป็ นการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมให้ ทุกภาคส่วนเห็นแนวทางการวางแผนและ
กาหนดนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่านได้ อย่างชัดเจนยิ่งขึ ้น
ผลการวิเคราะห์เอกสารจากแผนพัฒนาการท่องเที่ย วแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 พบว่า
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 กล่าวถึงการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นใน
พัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีแนวทางการดาเนินงานคือ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชนท้ องถิ่นใน
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยการจัดตังคณะกรรมการในระดั
้
บท้ องถิ่นขึ ้นเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยวให้ มีการบริ หารเป็ นรู ปธรรม โดยมีภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาสังคม
ในท้ องถิ่นให้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรม แหล่งท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้ อม
ในพื ้นที่ชมุ ชนท้ องถิ่นของตนเอง (คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2554)
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากหน่วยงานภาครัฐจานวน 7 ท่าน ภาคธุรกิจจานวน 6 ท่าน
และกลุม่ ชุมชนจานวน 6 ท่าน รวมทังสิ
้ ้น 19 ท่าน ทังหมดมี
้
รูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง(Two-
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Way Communication) โดยมีความต้ องการในการมุ่งเน้ นการตอบโต้ จากคนในชุมชนเพื่อการ
สร้ างนโยบายเชิงสร้ างสรรค์ที่เข้ มแข็ง โดยนิยมใช้ สื่อบุคคลควบคู่กับการนาเสนอข้ อมูลผ่านสื่อ
อื่นๆ อาทิเช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ เสียงตามสาย รวมถึงใช้ สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริ มการมีสว่ น
ร่วมในทุกภาคส่วน
หน่วยงานภาครัฐจานวน 7 ท่านจะใช้ การสื่อสารที่เป็ นสื่อบุคคลเป็ นหลัก เนื่องจากเป็ น
การสื่ อ สารที่ ส ามารถโต้ ต อบกัน ได้ โดยการลงพื น้ ที่ ป ฏิ บัติ ง านของบุค คลที่ เ ป็ น ตัว แทนจาก
หน่วยงานภาครัฐ จะทาให้ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้ านโดยตรง นอกจากนี ้
หน่วยงานภาครัฐยังมีการเลือกใช้ สื่อสังคมออนไลน์ อาทิเว็บไซต์เฟซบุ๊ก โปรแกรมสนทนาไลน์ และ
เว็บไซต์ทางการของภาครัฐ ทังนี
้ ้ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญบางท่านยังกล่าวว่าการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ใน
การสื่อสารให้ ข้อมูลแก่ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ มีแนวโน้ มที่จะใช้ มากขึ ้น เนื่องจากความ
สะดวกสบาย และความรวดเร็ วในการตอบโต้ นอกจากนี ้ยังมีการใช้ สื่อแผ่น พับ โปสเตอร์ ป้าย
วิดิทัศน์ และหนังสือเพื่อสื่อสารกับคนในพืน้ ที่ ตัวอย่างของสื่ออาทิเช่น หนังสือประวัติเรื อแข่ง
ประวัติพระธาตุแช่แห้ งซึ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของจังหวัดน่าน รวมถึงการจัดการถ่ายทอด
รายการผ่านระบบเสียงตามสาย โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อต้ องการให้ คนในชุมชนมีความรู้และความ
เข้ าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ซึ่งผู้อานวยการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.)
สานักงานแพร่ ได้ อธิบายว่า “เราลงพื ้นที่ ไปพูดในพื ้นที่เลย แต่เราต้ องมองเห็นว่ากิจกรรมนันมั
้ น
ขายได้ มันต้ องติดตลาด” สอดคล้ องกับผู้จดั การสานักงานพื ้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ที่อธิบายใน
ประเด็นนี ้ว่า “ตังแต่
้ แรกเราต้ องเริ่มไปหยัง่ เสียงก่อน คุยก่อน ว่าเขาต้ องการพัฒนาไปทางไหนแล้ ว
เราก็ไปคิดวิธีให้ เขา...วิธีที่ได้ ผลดีที่สดุ สาหรับชุมชนคือ Word of mouth หรื อปากต่อปาก” ใน
ขณะเดียวกัน คุณนาถนรี ธนะปั ญโญ ผู้อานวยการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดน่าน ได้ อธิบาย
เพิ่มเติมไว้ ดงั นี ้
“เราต้ องดูนโยบายผู้ใหญ่ ลงมายังไง เมื่ อเราเอานโยบายเป็ นตัวตัง้ เสร็ จ เราก็ มาดูว่า
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านมีนโยบายอย่างไร ทางเทศบาล องค์กรบริ หารส่วนท้ องถิ่น
ต่างๆ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเขาคิดกันยังไง เราก็มานั่งคุยกันในเบื ้องต้ น อาจจะไม่ได้ เป็ น
ทางการ แต่เราก็มีคณะกรรมการคุยกันตลอดว่าเราจะทากันยังไง แต่ละฝ่ ายคิดอย่างไร
แผนเขาเป็ นยังไงเราเอามาคุยกัน เราถึงทางานกันด้ วยความพอใจของทุกฝ่ าย แนวคิดเชิง
สร้ างสรรค์ มาจากนโยบายอยู่แล้ ว เราก็ เอาไปสื่อสารกับชุมชนแล้ วก็ มาพัฒนา...การ
สื่อสารเรื่ องการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่านจะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่ายมัน
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ขึ ้นอยู่กับชุมชน ถ้ าเราทาโครงการอะไรไปแล้ วไม่ถามชาวบ้ านก่อนถึงแม้ มนั จะเลิศหรู
ยังไงถ้ าเขาไม่พอใจเขาก็ไม่เอา มันอยูท่ ี่เราคุยกับชุมชนมากกว่า เพราะคนในชุมชนเขามี
กระบวนการคิดของเขา” (นาถนรี ธนะปั ญโญ, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2559)
การพัฒนาการกิจกรรมด้ านการท่องเที่ยวในชุมชน จาเป็ นต้ องสื่อสารกับคนในชุมชนก่อน
เป็ นอันดับแรก ตามที่คณ
ุ เชาวนา เขื่อนปิ ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน ได้ ให้ ความ
คิดเห็นไว้ ดงั นี ้
“อันดับแรกพี่ต้องลงไปคุยกับชุมชนก่อน เพราะว่า 31 ชุมชน บางชุมชนเขาก็ไม่มีศกั ยภาพ
ด้ านการท่องเที่ยว พี่ก็จะเลือกเฉพาะชุมชนที่เขามีความพร้ อมว่ามาร่วมกันไหม หลังจาก
นัน้ เราก็มาประชุมกัน ว่าเราจะทาแบบนัน้ แบบนี ้ สื่อที่เราทาเองก็จะมีเสียงตามสาย
โปสเตอร์ แผนพับ ป้าย สปอตวิทยุ เราทาแค่ในจังหวัด พอออกนอกจังหวัดแล้ วททท.จะ
เป็ นคนดูแล…เราจะมีการประชาสัมพันธ์ ในเรื่ องของสื่อวิทยุ เพราะเรามีดีเจที่ทางานกับ
เรา มันเป็ นสื่อที่ชมุ ชนเสพอย่างมาก สื่อวิทยุนี ้เสพทังผู
้ ้ ประกอบการ ชุมชน คนในน่าน
เขาจะติดดีเจคนนี ้มาก ใครๆ ก็ร้ ูจกั ชื่อพี่ปยุ้ อภิญญา ตัวนี ้สาคัญมาก” (เชาวนา เขื่อนปิ ง,
สัมภาษณ์, 26 มีนาคม 2559)
คุณธาริ นีย์ ไชยเขียว รองนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลบ่อสวก ได้ ให้ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิธีการสื่อสารกับคนในชุมชนไว้ ดงั นี ้
“เราได้ ทากระบวนการจัดเวทีประชาคมเกี่ยวกับการมีสว่ นร่วมของชุมชนใน 3 มิติ คือด้ าน
สังคม ด้ านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อม วิธีการสื่อสารกับคนในชุมชน คือเราเริ่ มจากกลุม่
อาชีพ เรามีคณะกรรมการส่งเสริ มการท่องเที่ยวตาบลบ่อสวก แล้ วเราจะมีตวั แทนกลุ่ม
ต่างๆ และกลุ่มต่างๆ เขาก็จะมีกลุ่มย่อยอีกที เราก็ให้ ตวั แทนของแต่ละกลุ่มเข้ ามาหารื อ
วางแผนกัน” (ธารินีย์ ไชยเขียว, สัมภาษณ์, 16 มีนาคม 2559)
การใช้ สื่อในชุมชน และสื่อสาธารณะเชิงกว้ าง จะเป็ นการสร้ างการรับรู้ และสามารถ
โต้ ตอบได้ เร็ว ดังที่คณ
ุ สุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรี เมืองน่าน ได้ ให้ ความเห็นว่า
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“ผมสื่อสารทังสื
้ ่อในชุมชนและสื่อสาธารณะเชิงกว้ าง เช่นออกรายการวิทยุทกุ วันอาทิตย์
ทามา 4-5 ปี แล้ ว แล้ วเราก็พดู คุยผ่านสื่อวิทยุในรายการเทศบาลเมืองน่านของประชาชน
ในขณะเดียวกันเราก็เอาสื่อวิทยุใส่เข้ าไปเสียงตามสาย...สื่ออีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งคือ
โซเชี ยลมีเดีย เรามีเว็บไซต์ ของทางเทศบาล แต่ส่วนใหญ่จะใช้ เฟซบุ๊กส่วนตัว เพราะ
โต้ ตอบได้ เร็ ว และเราสามารถลงได้ ด้วยตัวเอง” (สุรพล เธียรสูตร, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม
2559)
การปราศรัยเป็ นวิธีการหนึ่งที่เป็ นรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง ดังที่คณ
ุ นริ นทร์ เหล่า
อารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้ อธิบายไว้ ดงั นี ้
“งานด้ านการท่องเที่ยว เราทาหมดทุกอย่าง สื่อเป็ นกระดาษ สื่อวีดิทศั น์ ปรับปรุงสถานที่
ท่องเที่ยว อบรมสัมมนาบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง เช่น มักคุเทศน์น้อย เราเคยอบรมมักคุเทศน์
ที่ได้ รับใบอนุญาต เชิญททท.มาอบรมเพื่อให้ เขาได้ รับใบอนุญาตเพื่อรับนักท่องเที่ยว การ
สื่อสารที่ได้ ผลอย่างหนึ่งคือ แผ่นพับ เพราะแผ่นพับมันจะมีบอกว่าเราต้ องทาอะไรบ้ าง
สื่ออื่นๆ ก็มีเยอะ เช่นคู่มือแอ่วน่าน วิดิทศั น์โฆษณาเมืองน่าน เป็ นต้ น …สื่อออนไลน์เราก็
มี เฟซบุ๊ก, ไลน์ แต่ว่าวิธีที่โบราณและเขาก็ใช้ กนั อยู่คือการปราศรัย ปกติแล้ วภาครัฐเห็น
เรื่ องปราศรัยเป็ นเรื่ องเล่น ๆ การปราศรัยก็เหมือนกับการบรรยายในห้ องเรี ยน มันเป็ นการ
ปฏิสมั พันธ์ทเู วย์...” (นรินทร์ เหล่าอารยะ, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2559)
ในขณะเดียวกัน ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจานวน 6 ท่านจากภาคธุรกิจมีความคิดเห็นไปใน
แนวทางเดียวกัน กล่าวคือรูปแบบการสื่อสารแบบมีสว่ นร่วมของภาคธุรกิจเป็ นการสื่อสารแบบสอง
ทาง ซึ่ง มี อิท ธิ พ ลแนวคิดมาจากการท างานของหน่ วยงานภาครั ฐ โดยมี การใช้ สื่อบุคคล ผ่า น
ขันตอนการอบรม
้
มีการจัดการประชุมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและคนในชุมชน และการจัดตัง้
กลุ่มตัวแทนของภาคธุรกิจอย่างไม่เป็ นทางการ นอกจากนีผ้ ้ ูให้ ข้อมูลสาคัญบางกลุ่มยังใช้ การ
สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อย่างเว็บไซต์เฟซบุ๊ก และโปรแกรมสนทนาไลน์ เพื่อเป็ นการกระจาย
นโยบายการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ให้ แก่กลุม่ ดังกล่าว ดังที่เจ้ าของธุรกิจรี สอร์ ทแอนด์สปา ได้ ให้
คิดความคิดเห็นไว้ ดงั นี ้
“ปั จจุบนั ดารงตาแหน่งของชมรมที่พกั จังหวัดน่าน เป็ นรองชมรม ซึ่งจะดูแลในส่วนของ
กิจกรรม กิจกรรมนี ้จะเป็ นกิจกรรมที่เชื่อมต่อกับโครงการต่างๆ แล้ วก็ให้ สมาชิกได้ เข้ าร่วม
กิจกรรมตามโครงการของภาครัฐ แล้ วก็กิจกรรมภายในชมรมเองที่ไปทากับชุมชน...การ
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ท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์เริ่ มจากที่ททท.เขามาให้ ข้อมูลเราเกี่ยวกับกับ 7 Green มาแนะนา
ให้ ทาธุรกิจแบบสีเขียว แต่ททท.มาอบรมแล้ วก็ขาดหายไป อพท.ก็เริ่ มเข้ ามาทาจริ งจัง
โดยการเริ่ มทาการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon ก่อนที่จะทาอพท.ก็มาวิจยั มีเจ้ าหน้ าที่มา
คุย มาหาข้ อมูล มาวิจยั ในพื ้นที่ในเรื่ องของการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ว่าเราควรจะทาใน
มิติไหนบ้ าง พี่เป็ นตัวแทนของภาคเอกชนในส่วนของผู้ประกอบการที่ถกู คัดเลือกเข้ าไปใน
คณะขับเคลื่อนของอพท. ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นในเชิงนโยบาย และโครงการ
ต่างๆ ที่มีในเมืองน่าน...เราก็ทาการตลาดตังแต่
้ เริ่ มเลย ทากับสหภาพ สหภาพก็ช่วยเรา
โฆษณา พาไปรู้ จักกับสื่อมวลชน ชวนคนมาเที่ยวก็มีการเขียนแนะนากันไป แล้ วก็ทา
โฆษณากับวารสารบ้ างแต่ไม่มากเพราะธุรกิจนี ้กาไรมันไม่มาก เราไม่สามารถโฆษณาลง
ในหนังสือเล่มนึง ซื ้อหน้ าโฆษณาเป็ นหมื่นๆ ได้ เราก็เริ่ มทาโฆษณากับหน่วยงานที่เข้ ามา
ส่งเสริ มการท่องเที่ยว ในเรื่ องของการเที่ยวแบบ “green” เขาก็จะรวมกลุ่มกันมีที่เที่ยว
แบบgreen แหล่งท่องเที่ยวแบบgreen โรงแรมแบบgreen ที่นวดแบบgreen ก็จะมีชื่อเรา
ติดหน้ าโฆษณาไปด้ วยโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนมาก แต่ว่าเป็ นการทางานเพื่อสังคมมาก
ขึ ้น เราก็ต้องเข้ าไปร่ วมทากิจกรรมกับเขา พอทากิจกรรมก็เริ่ มรู้ จกั คน เริ่ มชักชวนคน เริ่ ม
แนะนา ก็เป็ นการโฆษณาแบบไม่ซื ้อโฆษณา จะเป็ นแบบนัน...ส
้ าหรับชุมชนราจะใช้ การ
สื่อสารผ่านทางการมาอบรมร่ วมกัน เราก็จะใช้ การสื่อสารร่ วมกันในที่ประชุม ไม่ได้ ใช้
การสื่อสารโดยการออกประกาศหรื อป่ าวประกาศ บางครัง้ เราอาจจะไปดูในงานที่เขา
แสดงสินค้ าในพื ้นที่ เป็ นการสื่อสารที่มีลกั ษณะที่เราเดินออกไปหา สื่อพื ้นฐานที่ใช้ อยู่ อัน
แรกคือเรื่ องของโซเชียลมีเดียก็จะเป็ นเว็บไซต์เฟซบุ๊ก ไลน์ เป็ นการเชื่อมโยง อันที่สองคือ
การโฆษณาทางวารสาร เราเข้ าไปเป็ นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในภาคชุมชน
ท่องเที่ ย ว เป็ น การเดิน เข้ าไปสู่สัง คมซึ่ง เป็ น ที่ ร้ ู จัก ” (สัจพงษ์ จิ น ตพงษ์ , สัมภาษณ์ , 9
มีนาคม 2559)

ในขณะเดียวกันคุณภัทราภรณ์ ปราบริ บู เจ้ าของธุรกิจโฮงเจ้ าฟองคา ได้ อธิบายถึงการ
สื่อสารภายในธุรกิจที่สง่ เสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ไว้ ดงั นี ้
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“แรกเริ่ มกรุ๊ ปทัวร์ เขามาบอกให้ คณ
ุ ป้าสอนทาน ้าเงี ้ยว ทาข้ าวซอย ตอนนันอพท.ยั
้
งไม่เข้ า
มา กรุ๊ปทัวร์ เขามีตวั แทนมาคุย ตอนหลังก็มีการท่องเที่ยวของมหิดล เขาก็พาเด็กมา เขา
บอกว่าเขาไม่อยากทาข้ าวซอย เขาอยากทาขนม เราก็ไปบอกคนในชุมชนว่ามาช่วยกัน
สอนเด็ ก ท าขนมหน่ อ ย แล้ ว เงิ น ที่ เ หลื อ เป็ น ก าไร เราก็ แ บ่ง เขาไป คนในชุม ชนเขาก็ มี
ความสุข อย่างน้ อยคนแก่อายุ 60-70 ปี ที่อยูบ่ ้ านเฉยๆ ทาอะไรไม่ได้ เขาก็มาช่วยห่อของ
เขาก็จะได้ เงินไปคนละ 200-300 บ. เราเริ่ มต้ นจากตอนนัน้ ต่อมาอีกระยะหนึ่ง ประมาณ
8 เดือนที่ ผ่า นมา อพท.ก็ เข้ ามา เขาก็ มาจับ งานของเรา เขาก็ คิดว่างานใหม่ที่ จะเริ่ ม
อนุรักษ์ ก็คืองานปั กผ้ าหน้ าหมอน เพราะว่าที่อื่นทอผ้ ามันเต็มไปหมด น่านมีงานทอผ้ า
เยอะ งานปั กหรื องานเขียนลายมันมีแล้ ว แต่ของเราอาศัยว่าเมื่อก่อนคุณแม่หรื อเจ้ าฟอง
คาเขาก็ปักดิ ้นหน้ าหมอนได้ ปั กเสื ้อได้ สมัยก่อนเสื ้อปั กดิ ้นจะไม่มีที่ไหนเลย แม้ กระทัง้
ศูนย์ศิลปาชีพก็ไม่มี เขาก็มาบอกให้ เราทา แต่คณ
ุ ป้าอายุก็มากแล้ ว เขาอยากจะให้ ไป
เรี ยนกับเจ้ านิสที่หลวงพระบาง คุณป้าเลยส่งหลานไปแทน”
(ภัทราภรณ์ ปราบริ บู,
สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2559)
การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้ อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ ในการส่งเสริ มกิจกรรมด้ านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ตามที่คณ
ุ ชโลมใจ ชยพันธนาการ เจ้ าของธุรกิจ บ้ านๆ น่านๆ ห้ องสมุด
และเกสต์โฮม ได้ ให้ รายละเอียดไว้ ดงั นี ้
“ภาครัฐเขาเข้ ามาหาครู อพท.เองเขาก็จะมีน้องๆ ที่ทางานวิจยั ด้ านนี ้มาช่วย เวลาเขาเข้ า
มาหาเรา เราก็คยุ กันตรงๆ เลยว่าถ้ าจะให้ เราช่วยอะไรต้ องเป็ นแนวทางที่เราชอบ หรื อ
ถ้ าไม่ชอบไม่สนุก ครูก็จะไม่เอา เวลาเขามาเสนอ เราจะรับบ้ างเป็ นบางโครงการ แต่ถ้า
โครงการที่เราไม่โอเค เราก็จะบอกเลยว่าเราไม่เอา” (ชโลมใจ ชยพันธนาการ, สัมภาษณ์,
11 มีนาคม 2559)
นอกจากนีค้ ุณพนม แก้ วเทพ ได้ อธิ บายถึงการประชุมแผนการพัฒนาชุมชนผาเก้ งใน
รูปแบบของการสื่อสารสองทางไว้ ดงั นี ้
“ส่วนมากเราจะไปในรูปของคณะกรรมการนัง่ คุยกันปรึกษากัน เช่นเราจะพัฒนาชุมชนผ่า
แก้ ง ก็ต้องคุยกันว่าเราจะทายังไง ต้ องวางแผนกัน คุยกันแต่แรก เสนอความคิด หา
ข้ อสรุ ปร่ วมกัน ผลักดันในเรื่ องที่เราอยากจะให้ เขาทา บางเรื่ องมันก็เป็ นผล บางเรื่ องก็
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เคารพในการตัดสินใจของหลายๆคน...ส่วนการจ้ างงานเราใช้ คนในพื ้นที่ทัง้ หมด เพื่อ
สร้ างรายได้ ให้ กบั คนในชุมชน การจ้ างงานจะหมุนเวียนอยู่ในชุมชนของเรา เราไม่ได้ เอา
คนข้ างนอกมา เราเน้ นคนในพื ้นที่มากกว่า การกระจายรายได้ มีทงั ้ แบบเป็ นเงินเดือน
และเป็ นชิ ้นงาน งานบางชิ ้นมันต้ องมีเวลาจริ งๆ ถึงจะทาได้ แต่ถ้าเขารับงานของเราไป
ทาที่บ้าน เขาว่างตอนไหนก็สามารถทาได้ ” (พนม แก้ วเทพ, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม
2559)
ควรมีการจัดประชุมทุกเดือน เพื่อแจ้ งข่าวสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังที่คุณ
จันทร์ สม พรมปั ญญา เจ้ าของธุรกิจจันทร์ สมการทอ ได้ อธิบายไว้ วา่
“ใน 1 เดือนจะมีประชุม หมู่บ้านเราผู้ใหญ่ บ้านจะเป็ นผู้นาชุมชน มีผ้ ูช่วยแล้ วก็
คณะกรรมการ พอขึน้ ต้ นเดือนใหม่เราก็จะไปประชุมกันที่อาเภอ ส่วนมากป้าก็จะไป
ประชุม แต่ถ้าหากมีเรื่ องเร่ งด่วนเข้ ามาก่อน 1 เดือน ก็จะประสานผ่านเสียงตามสาย
ป้ายประกาศที่เป็ นบอร์ ดข้ างถนน หรื อไม่ก็ใช้ ล่ามขี่จักรยานแล้ วแจกเอกสารตามบ้ าน
ล่ามเขาจะมีหน้ าที่มาบอกว่าวันนี ้ประชุมด่วนนะ ในชุมชนนของเราก็จะมีหลายกลุม่ เช่น
กลุ่มแม่บ้า น กลุ่มผู้สูง อายุ ถ้ า กลุ่ม ไหนมี ง านด่วนให้ รีบแจ้ ง แล้ วเราก็ จัด การกัน ไป ”
(จันทร์ สม พรมปั ญญา, สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2559)
ส าหรั บ ททท.และภาคธุ ร กิ จ สาหร่ า ยไก มี ก ารสื่ อ สารแบบสองทาง ดัง ที่ คุณ ศิ ริ พ ร
คาหว่าง ประธานกลุม่ ธุรกิจสาหร่ายไก ได้ อธิบายไว้ ดงั นี ้
“ททท.เขาจะเข้ ามาดูงานเป็ นประจา พี่ก็จะนาไปเก็บสาหร่ าย แล้ วก็อธิบายพูดคุยกัน
ตังแต่
้ เริ่ มแรกจนถึงบรรจุภณ
ั ฑ์แล้ วออกสู่ตลาด พี่มีส่วนในการแนะนาเรื่ องสาหร่ ายว่ามี
ความเป็ นมายัง ไงของชาวไทยลือ้ พอพี่พรี เซ็นอะไรเสร็ จแล้ ว เราก็ แนะนาวัดว่าเป็ น
สถานที่ท่องเที่ยว แล้ วก็แนะนาให้ ไปที่กลุม่ จันทร์ สมการทอ ซึง่ เป็ นกลุม่ โอทอป 5 ดาว ทาง
ททท.ก็ไปเรี ยนรู้จากคุณป้าจันทร์ สม” (ศิริพร คาหว่าง, สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2559)
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากกลุม่ ชุมชนจานวน 6 ท่าน มีความคิดเห็นสอดคล้ องกันในประเด็นนี ้
ซึง่ รูปแบบการสื่อสารของกลุม่ ชุม ชนเป็ นการสื่อสารแบบสองทาง โดยใช้ การประชุมและหารื อกับ
หน่วยงานภาครัฐ ชาวบ้ าน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งจะทาให้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกลุ่มบุคคลดังกล่าว สามารถกาหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ให้
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ชัดเจน นอกจากนี ก้ ลุ่มชุมชนยังเลือกใช้ สื่อสังคมออนไลน์ อย่างเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก เพื่อเป็ นการ
กระจายข้ อ มูล ข่ า วสารไปยัง กลุ่ม ต่า งๆ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น หรื อ เสนอแนวทางในการ
แก้ ปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันกลุม่ ชุมชนยังเลือกใช้ แผ่น พับ โปสเตอร์ บอร์ ดให้
ความรู้ หอกระจายข่าว และเสียงตามสาย เพื่อสร้ างความเข้ าใจที่มากขึ ้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ระหว่างคนในชุมชน ดังที่คุณสุทธิ พงษ์ ดวงมณีรัตน์ ตัวแทนจากชุมชนบ่อสวก ได้ แสดงความ
คิดเห็นไว้ ดงั นี ้
“เวลาจะติดต่อกับภาครั ฐก็ จะใช้ การอบรม การประชุม แล้ วก็ การเข้ าไปคุย แต่ก็จะมี
ช่องทางที่ภาครัฐเริ่ มเห็นว่ าชุมชนไปตามกระแสที่เราจัดกิจกรรม ผ่านทางข่าวที่ออกไป
ทางเฟซบุ๊ก , ไลน์ สื่อทังเฟซบุ
้
๊ ก และไลน์เราก็ทาเอง กลุม่ คนที่มาเที่ยวเขาก็กระจายไป
ด้ วย พอภาครัฐเห็นเขาก็เริ่ มมองเห็นถึงความสาคัญ ตอนนี ้ททท.ก็เข้ ามา สาหรับชุมชน
เราคุยกันอยู่แล้ วในแต่ละกลุ่ม เราเอาหัว หน้ ากลุ่มมาคุยกัน เรามีแผ่นพับสาหรับสื่อสาร
เรื่ องการท่องเที่ยว โปสเตอร์ ก็มีแต่จะใช้ งานที่มีลกั ษณะนานๆ ครัง้ ที่ชาวบ้ านเขาไม่ชิน ”
(สุทธิพงษ์ ดวงมณีรัตน์, สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2559)
นอกจากนีย้ ังมีผ้ ูให้ ข้อมูลสาคัญอีกหลายท่านที่แสดงความเห็นในประเด็นนี ้ ดังที่คุณ
เปล่ง มโนวร ตัวแทนจากชุมชนศรี นาป่ าน-ตาแวน ได้ อธิบายว่า “เราไปอบรมมาหลายที่ เขาจะ
เชิญผมไปร่ วมกันหาวิธีการใหม่ๆ ” (คุณเปล่ง มโนวรม สัมภาษณ์ , 10 มีนาคม 2559) ใน
ขณะเดียวกันตัวแทนจากกลุ่มชุมชนศิลาเพชร ได้ กล่าวว่า “เราใช้ หอกระจายข่าวหมู่บ้าน เวลา
เขาประชุมก็ไปร่วมประชุมกับเขา แล้ วชี ้แจงว่าจะมีกลุม่ มาศึกษาดูงาน มาท่องเที่ยว ผู้นาหมู่บ้าน
จะขยายไปอีกทีตามเสียงตามสาย” (คุณสมเกียรติ ใหม่วงศ์ , สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2559)
ขณะที่ตวั แทนจากชุมชนมหาโพธิ อธิบายเพิ่มเติมว่านอกจากจะใช้ การประชุมหรื อหอกระจายข่าว
แล้ ว ยังมีการใช้ สื่ออื่นๆ อีกด้ วย “เรามีการประชุมเสวนา แสดงความคิดเห็น มาทาประชา
วิจารณ์ประชาคมหลายอย่าง เราใช้ หอกระจายเสียงของชุมชน มีเฟซบุ๊กของบ้ านมหาโพธิ มีแผ่น
พับของทางวัด อย่างการจัดแสดงฟ้อนราใช้ วิธีปากต่อปาก แทบจะไม่ใช้ สื่อเลย” (เพลินจิต พ่วง
เจริญ, สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2559)
นอกจากนี ้รู ปแบบการสื่อสารของชุมชนบ้ านหาดผาขนจะใช้ การประชุมเป็ นหลัก ตามที่
คุณทองเพียร ปะนะ ได้ แสดงความคิดเห็นไว้ ดงั นี ้
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“เรามีการประชุมประจาเดือนร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน เราจะประชุมกันทุกเดือน เราจะประชุม
เรื่ องที่อาเภอก่อน เสร็จแล้ วเราก็จะคุยเรื่ องปั ญหาภายในหมู่บ้าน ใครมีปัญหาก็จะนามา
โต้ แย้ งกันในที่ประชุมเราก็จะได้ ผลสรุ ป บางทีอบต.ก็เชิญเราไปวางแผน คือเรามีส่วนใน
การเลือกว่าปี นี ้จะเอาอะไรเข้ าแผน” (ทองเพียร ปะนะ, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2559)
ทังนี
้ ้ชุมชนบ้ านพระเกิด มีรูปแบบการสื่อสารสองทางกับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนา
ให้ เป็ นกิจกรรมให้ เป็ นการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ดังนี ้
“ททท.เข้ ามา 2555 เข้ ามาช่วยสนับสนุนทางด้ านสื่อ เอาไปโปรโมท ต่อมาปี 2557 อพท.
เข้ า มาดูแล้ ว ก็ มาลองท าด้ วย หลัง จากนัน้ ก็ มีอ .จากธรรมศาสตร์ เ ข้ า มาสอนเรื่ องการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์วา่ มันควรจะเป็ นอย่างไร เช่น การทาตุงก้ าคิงต้ องให้ นกั ท่องเที่ยว
มาติ ด ตา ติ ด จมูก เอง ให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มถึ ง จะเป็ น การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้ างสรรค์ เราก็เลยให้ นกั ท่องเที่ยวทาแบบนี ”้ (ดรุณี เทียมแสน, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม
2559)
สาหรับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วมจากการลงพื ้นที่สมั ภาษณ์กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจาก
กลุ่มชุมชนมหาโพธิ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ผู้วิจยั พบว่า หลังจากที่ผ้ วู ิจัย
สัมภาษณ์ตวั แทนจากกลุม่ ชุมชนมหาโพธิเสร็ จสิ ้น ผู้นาชุมชนและคนในชุมชนมีการประชุมร่วมกั น
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแบ่งหน้ าที่ จัดเตรี ยมสถานที่ และเตรี ยมการแสดงสาหรับการ
จัดงานเลี ้ยงต้ อนรับทูตจากต่างประเทศที่เดินทางมาจังหวัดน่าน หลังจากประชุมเสร็ จสิ ้นคนใน
ชุมชนก็ร่วมแรงร่ วมใจกันในเตรี ยมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ ในการต้ อนรับ เช่นการนาใบตองมาพัน
รอบแก้ วน ้าแล้ วติดด้ วยดอกกล้ วยไม้ เป็ นต้ น
ผลจากการวิเคราะห์ เอกสาร การสัมภาษณ์ เชิงลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม
สามารถสรุ ปได้ ว่า การสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมในจังหวัดน่านมีรูปแบบการสื่อสารจาแนกตามทิศ
ทางการสื่อสารเป็ นแบบสองทาง หรื อ Two-Way Communication ซึง่ เป็ นการสื่อสารที่สามารถ
ตอบโต้ หรื อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ โดยตรง ทังนี
้ ้จะนิยมสื่อสารผ่านสื่อบุคคลผ่านทางการ
อบรม หรื อการประชุมควบคู่ไปกับการใช้ สื่อต่างๆ เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
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4.4.2 การสื่ อ สารจ าแนกตามการไหลของข่ า วสารแบบแนวนอน (Horizontal
Communication)
จากการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบไม่มีสว่ นร่วม พบว่า
รู ปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่านจาแนก
ตามการไหลของสารมีลกั ษณะเป็ นแนวนอน เนื่องจากการดาเนินงานในการสร้ างการท่องเที่ยว
เชิงสร้ างสรรค์ต้องอาศัยการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งเป็ นสิ่งสาคัญในการขับเคลื่อนแผน
นโยบายให้ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยลักษณะการสื่อสารของทุกภาคส่วนนันมี
้ การ
โต้ ตอบได้ อย่างอิสระ มีความเป็ นกันเอง ก่อให้ เกิดความสะดวกรวดเร็ วในการดาเนินการท่องเที่ยว
เชิงสร้ างสรรค์
จากการวิเคราะห์เอกสารพบว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ให้ สิทธิ
ชุมชนในการบริ หารจัดการสิ่งแวดล้ อมและสาธารณประโยชน์ร่วมกับธรรมาภิบาลภาครัฐ ดังนัน้
ภาครัฐควรเร่งบทบาทในการสร้ างจิตสานึกการอนุรักษ์ หรื อฟื น้ ฟูจารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้ องถิ่นและของชาติ ตลอดจนพัฒนามาตรฐานในการให้ บริ การตลอดจน
บุคลากรที่ให้ บริ การด้ านการท่องเที่ยวในภาคชุมชนให้ มีส่วนร่ วมในการจัดการซึ่งเป็ นทรั พยากร
การท่องเที่ยวให้ มีคณ
ุ ภาพเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยว การส่งเสริ มการมี
ส่วนร่ วมแสดงบทบาทในการบริ หารจัดการการท่องเที่ยวในพืน้ ที่ชุมชนโดยการสร้ างเครื อข่าย
ชุมชนและแบ่งปั นความรู้และเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน โดยเฉพาะการติดตามตรวจสอบ
การดาเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในพื ้นที่จะเป็ นแรงผลักดันให้ ภาคการเมือง ภาครัฐ
เอกชน ดาเนินการบริ หารจัดการควบคุมดูแลและใช้ ประโยชน์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็ น
ธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ (คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2554)
ผลการวิ เคราะห์ เชิ ง เอกสารมีความสอดคล้ องกับการสัมภาษณ์ เชิง ลึกจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และชุมชนจานวน 19 ท่าน พบว่าการสื่อสารของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญทัง้ 3 กลุม่ มี
ลักษณะการไหลของข่าวสารเป็ นการสื่อสารตามแนวนอน (Horizontal Communication) โดย
แรงผลักดันของความคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์เกิดจากการสื่อสารระหว่างสมาชิกใน
แต่ละกลุม่ ทัง้ 3 กลุม่ ที่กล่าวมา ส่งผลให้ การดาเนินงานในการสร้ างการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์มี
ความรวดเร็ว และตอบสนองต่อปั ญหาต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐจานวน 7 ท่าน ทุกท่านมีความคิดเห็นที่สอดคล้ องกัน
ในประเด็นนี ้ กล่าวคือรู ปแบบการสื่อสารแบบส่วนร่ วมในจังหวัดน่าน มีการจาแนกตามการไหล
ของข่าวสารเป็ นแบบแนวนอน โดยการดาเนินงานให้ เกิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมเริ่ มต้ นจาก
กระบวนการทาความเข้ าใจ โดยที่จะเน้ นการสื่อสารกับชุมชนเป็ นหลักซึง่ จะยึดหลัก Co-Creation
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ซึง่ ประกอบด้ วยการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมลงมือปฏิบตั ิ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับประโยชน์
ซึ่งผู้ให้ ข้อมูลสาคัญกล่าวว่ามี ความสอดคล้ องกับการพัฒนาการท่ องเที่ ยวเชิงสร้ างสรรค์ ของ
จังหวัดน่านใน 3 มิติ คือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้ อม โดยในขันตอนล
้
าดับต่อไปจะมีการ
จัดตังเครื
้ อข่ายที่มีความน่าเชื่อถือที่สามารถถ่ายทอดข้ อมูลลงไปยังกลุ่มเป้าหมายแล้ วเกิดการ
ปฏิบตั ิตาม รวมถึงมีการจัดตังการประชุ
้
มอย่างสม่าเสมอเพื่อกาหนดเป้าหมายและทิศทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้ เป็ นรู ปธรรม อีกทังยั
้ งดาเนินการให้ เกิดการมีส่วนร่ วมโดยการพาชาวบ้ าน
และผู้ประกอบการไปดูแหล่ง ท่องเที่ ยวเชิ งสร้ างสรรค์ ตัวอย่างที่ ประสบความสาเร็ จ เพื่อเป็ น
แรงผลักดันให้ คนในชุมชนเกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื ้นที่ของตนเอง ทังนี
้ ้ยังมีผ้ ใู ห้ ข้อมูล
สาคัญบางท่านกล่าวถึงประเด็นเพิ่มเติมในการรณรงค์ให้ บุคคลในชุมชนที่เป็ นผู้สงู อายุเข้ ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้ านการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์มากขึ ้น เพื่อเป็ นการบริ หารเวลาของผู้สงู อายุ
ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด และยังได้ ใช้ ความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ของผู้สงู อายุในการผลักดันการ
ดาเนินงานด้ านการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์อีกด้ วย ดังที่ผ้ จู ดั การสานักงานพื ้นที่พิเศษเมืองเก่า
น่าน ได้ แสดงความคิดเห็นไว้ ดงั นี ้
“มันจะมีกระบวนการทาความเข้ าใจ เพราะว่านโยบายของเราคือ โค-ครี เอชัน่ มันจะมี 5
ร่ วม คือร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมลงมือปฏิบตั ิ ร่ วมรับผิดชอบ แล้ วก็ร่วมรับประโยชน์
เราจะไปหยัง่ เสียงก่อนว่าเขาต้ องการพัฒนาไปทางไหน แล้ วเราก็ไปคิดวิธีให้ เขา แล้ วเราก็
หาผู้มีส่วนร่ วมที่จะขยายเครื อข่าย โดยเฉพาะในส่วนของเจ้ าของพื ้นที่เอง เราต้ องสร้ าง
กลไกขึ ้นมา เอาหัวหน้ าบ้ านต่างๆ ที่พดู แล้ วมีคนฟั ง เราก็ดงึ เข้ ามาเป็ นแนวร่วม แล้ วให้
เขาถ่ายทอดลงไป เหมือนเขาเป็ นสื่อกลาง...อีกอย่างหนึง่ คือพาไปดูตวั อย่างที่เขาทาเสร็ จ
มาแล้ ว เขาได้ รับรางวัลมาแล้ ว และเขารวยมาแล้ ว เรากระตุ้นชาวบ้ านโดยให้ เขาเห็นของ
จริ งเลย บางทีเราก็พาไปเปิ ดโลกทัศน์ พาไปดู 12 ปั นนา หลวงพระบาง สถานที่ที่มีความ
ใกล้ เคียงกับน่าน แล้ วก็ย้อนมาดูบ้านเราเอง...เราไม่ใช่หน่วยงานที่เข้ ามาแล้ วเอาเงินไปให้
เรามาร่ วมคิดร่ วมวางแผน สิ่งที่ผมคิดคุณเห็นด้ วยหรื อไม่ก็บอกมา เพราะชาวบ้ านคน
ไทยจะมีนิสยั อย่างหนึ่งคือไม่ชอบคุยกันตรงๆ ในที่ ประชุม มันต้ องอาศัยเวทีที่ไม่เป็ น
ทางการ เขาถึงจะยอมเปิ ดใจพูดกับเรา เช่นเราตังโครงการอบรมขึ
้
้นมา แต่ก่อนจะอบรม
เราต้ องไปทาการบ้ านก่อนว่าชุมชนมีปัญหาอะไร เขาขาดอะไร เขาต้ องการอะไร เราก็เอา
ตรงนันไปใส่
้
ให้ เขา” (ชุมพล มุสกิ านนท์, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2559)
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ในขณะเดี ย วกัน คุณ ธนภร พูล เพิ่ ม ผู้อ านวยการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.)
สานักงานแพร่ ได้ อธิบายถึงรูปแบบการสื่อสารกับคนในชุมชน ไว้ วา่
“เราจาเป็ นต้ องสื่อสารกับชุมชนด้ วย เช่นการทาตุงก้ าคิงที่ชมุ ชนวัดพระเกิด...ถ้ าทาอะไร
ขึ ้นมาแล้ วอยู่แค่ในชุมชน มันก็จบแค่นนั ้ ...ตอนนีเ้ ป็ นเทรนของการแข่งขันชุมชน ผู้นา
ชุมชนค่อนข้ างสมัยใหม่ บางชุมชนเป็ นด๊ อกเตอร์ วิสยั ทัศน์ก็จะไกล ตอนนี ้ททท.มาทา
การตลาดก็จะง่าย เวลาสื่อสารอะไรไปทุกคนจะเข้ าใจ แต่ถ้าชุมชนบอกว่าไม่ก็ไม่ เราก็
จะหยุด แต่ถ้าบางทีเราเห็นว่ามันน่าจะพัฒนาได้ เราก็จะตื ้อว่าจะช่วยขายให้ คาว่าขายก็
คือเอาคนเข้ ามาดู” (ธนภร พูลเพิ่ม, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2559)
นอกจากนีค้ ุณนริ นทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดน่าน ได้ กล่าวถึง
รูปแบบการหาเสียงเพื่อสื่อสารกับคนในชุมชน ไว้ ดงั นี ้
“นายกอบจ.มาจากการเลือกตัง้ ก่อนการเลือ กตังเราก็
้ ต้องมีวิธีการหาเสียง การหาเสียง
ของผมจะใช้ การปราศรัย เพราะมันได้ ผลเป็ นทวีคณ
ู การปราศรัยคือการไปพูดต่อหน้ าฝูง
ชน ซึง่ มันก็จะมีทงคนที
ั ้ ่เห็นด้ วยและไม่เห็นด้ วย ถ้ าเค้ าไม่เห็นด้ วยเค้ าก็จะค้ าน ค้ านโดย
การตังค
้ าถามในเรื่ องที่เขาสงสัยมาให้ เราตอบ มันก็เหมือนเราได้ อธิบายและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน เรื่ องนี ้มันเป็ นเสน่ห์ของการเมื องเรี ยกว่าการต่อสู้ด้วยปั ญญา” (นริ นทร์
เหล่าอารยะ, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2559)
ใช้ กระบวนการเชิญชวนคนในชุมชนให้ มีสว่ นร่ วมในการพัฒนาด้ านการท่องเที่ยว ตามที่
คุณสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรี เมืองน่าน ได้ อธิบายไว้ ดงั นี ้
“หลังจากเรากาหนดเป้าหมายของการท่องเที่ ยว เราก็ ทากระบวนการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้ เป็ นรู ปธรรม โดยการเกิดกระบวนการเชิญชวนชุมชน
เราเอาคนแก่ที่อยูว่ ดั อยูต่ ิดบ้ านติดโทรทัศน์เข้ ามามีสว่ นร่วมที่วดั มาขึ ้น แล้ วเราก็ใช้ รถราง
เข้ าไปแวะหาเขา ไปชมชุมชนนันชุ
้ มชนนี ้ มันก็ทาให้ เกิดพัฒนาการของชุมชน เช่นชุมชน
บ้ านพระเกิดก็เอากุฏิของหลวงพ่อมาทาเป็ นพัฒนาชุมชน แล้ วก็มาทาตุงก้ าคิงเพราะมัน
เป็ นประเพณีที่มีอยู่เก่า เขาก็พยายามรื อ้ ฟื น้ ขึ ้นมา เกิดจากกระบวนการคิดของชุมชนเอง
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เราก็เข้ าไปเสริ มเป็ นบางส่วน…เทศบาลมีการรณรงค์ให้ ภาคธุรกิจทาการท่องเที่ยวเชิง
สร้ างสรรค์ด้วย เพราะภาคธุรกิจต้ องคุยกับเราเยอะในฐานะผู้สนับสนุน เพราะฉะนันเรา
้
จะเป็ นต้ องทาความเข้ าใจกับภาคธุรกิจ รวมถึงเขาก็เป็ นกรรมการร่ วมกับคณะกรรมการ
บางส่วนของเรา” (สุรพล เธียรสูตร, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2559)
สาหรับคุณธารี นีย์ ไชยเชียว อธิบายถึงขันตอนการสื
้
่อสารกับคนในชุมชนบ่อสวก ไว้ ดงั นี ้
“เราได้ ทากระบวนการจัดเวทีประชาคมเกี่ยวกับการมีสว่ นร่วมของชุมชนใน 3 รูปแบบ คือ
ด้ านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อม ซึง่ วิธีการสื่อสารกับคนในชุมชนเราจะเริ่มจากกลุม่
อาชีพ เรามีคณะกรรมการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวตาบลบ่อสวก เรามีตวั แทนกลุ่มต่างๆ
และกลุ่ม เหล่า นัน้ เขาก็ จ ะมี ก ลุ่ม ย่ อ ยอี ก ที เราก็ ส่ง ตัว แทนของกลุ่ม เขาเข้ า มาหารื อ
วางแผนกัน…การจัดแผนในหมู่บ้านเราก็สอดแทรกองค์ความรู้ว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เราต้ อ งช่ ว ยกัน คิ ด ช่ ว ยกัน ท า ช่ ว ยกัน วางแผน ผู้รั บ ผลประโยชน์ ก็ คื อ คนในชุม ชน”
(ธารินีย์, ไชยเขียวสัมภาษณ์, 16 มีนาคม 2559)
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานและองค์กรในทุกภาคส่วน เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน ดังที่คณ
ุ เชาวนา เขื่อนปิ ง นักพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน ได้ แสดงความคิดเห็นไว้ ดงั นี ้
“ในครัง้ แรกพี่เอาแกนนาของแต่ละด้ านเอามาเสวนา เสวนาแบบมีส่วนร่ วมทุกภาคส่วน
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม เวลาจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับคนในชุมชน เรามีคณะกรรมการส่งเสริ มการท่องเที่ยวอยู่ ก่อนที่จะทาโครงการเราก็
เชิญคณะกรรมการมาก่อน เอาแกนนาเข้ ามา บอกว่าเราจะทาแบบนี ้ เขาเห็นด้ วยไหม จะ
เพิ่มเติมในส่วนไหนบ้ าง คณะกรรมการก็เป็ นคนในชุมชน...สาหรับการทาตุงก้ าคิงที่วดั
พระเกิด ผู้นาชุมชนเขามีความรู้ เขาก็คิดขึน้ มาเองเลย เขาเอาความรู้ ภูมิปัญญาใน
ชุมชนมารวบรวม ตอนแรกเขาคิดว่าจะตังใจท
้ าเป็ นที่เก็บของเก่า แล้ วก็คิดว่าจะเป็ น
แหล่งเรี ยนรู้ ดีไหม เราก็มาหารื อกัน พี่ก็บอกว่าตอนนันค
้ าว่าพิพิธภัณฑ์ ชุมชนกาลังฮิต
ขึ ้นมา พี่ก็เลยเสนอชื่อนี ้เพราะว่าคาว่าแหล่งเรี ยนรู้ มนั เก่าไป แต่ถ้าเป็ นคาว่าพิพิธภัณฑ์
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มันก็จะกว้ างขึน้ ก็เลยตกลงเป็ นชื่ อพิพิธภัณฑ์ ชุมชนบ้ านพระเกิด ” (เชาวนา เขื่อนปิ ง ,
สัมภาษณ์, 26 มีนาคม 2559)
คุณนาถนรี ธนะปั ญโญ ผู้อานวยการท่องเที่ยวและกี ฬา จังหวัดน่าน ได้ อธิ บายถึง
กระบวนการทางานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ในการพัฒนาด้ านการท่องเที่ยวในจังหวัดน่านไว้
ดังนี ้
“หน้ าที่การทางานหรื อบทบาทกับภารกิจที่แต่ละหน่วยงานต้ องรับผิดชอบมันคนละเรื่ อง
กัน แต่เวลาลงมาทาคือมันก็จะต่อกันได้ จะสานประโยชน์ด้วยกัน เช่นอพท.เค้ าลงชุมชน
เมืองเก่าเลย เค้ ามีขีดของเค้ า เค้ าก็ลงไปชุมชนให้ ชุมชนทาเลย ส่วนของเราสานักงาน
ท่องเที่ยวจะดูภาพรวมทังจั
้ งหวัด ทังพั
้ ฒนาคนพัฒนาแหล่งไม่ว่าจะเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
สินค้ าทางการท่องเที่ยว เมื่อทังหมดเราดู
้
แล้ วทางททท.ก็หยิบไปขายกับประชาสัมพันธ์
เราไม่ทางานทับซ้ อนกัน คนละหน้ าที่คนละบทบาท แต่พอเรามาทาด้ วยกัน ดูเหมือนจะ
ต่างคนต่างทา เพราะมันทาคนละส่วน แต่จะการทางานมันเชื่อมต่อกันเองโดยกรอบ
หน้ าที่มนั เราต้ องมีการคุยกันตลอดในการพัฒนาแต่ละพื ้นที่ เช่นพี่พฒ
ั นาแหล่งนี ้เสร็ จ
แล้ วอพท.ก็ลงไปลึก เค้ าก็ลงไปดูโรงแรมสีเขียวโรงแรมอะไรของเค้ า แล้ วพี่ก็จบั เอามา
ประเมินมาตรฐาน พอได้ แล้ วททท.ก็เอาไปขาย” (นาถนรี ธนะปั ญโญ, สัมภาษณ์ , 14
มีนาคม 2559)
จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญจากภาคธุรกิจจานวน 6 ท่าน ทุกท่านมีความคิดเห็นที่
สอดคล้ องกันในประเด็นนี ้ กล่าวคือการสื่อสารตามการไหลของสารมีลกั ษณะเป็ นแนวนอนโดย
จุดเริ่ มต้ นของแนวความคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์มีต้นกาเนิดมาจาก 3 แหล่งที่มา
ได้ แก่หน่วยงานภาครัฐคืออพท.และททท. การคิดค้ นขึ ้นเองจากเจ้ าของธุรกิจ และคาแนะนาจาก
นักท่องเที่ยวที่เข้ ามาจังหวัดน่าน ทังนี
้ ้ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญได้ ชี ้แจงเกี่ยวกับประเด็นการให้ ความรู้ของ
หน่วยงานภาครัฐว่าเป็ นเพียงแค่การให้ ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในเบื ้องต้ น แต่
ไม่ได้ มีการกาหนดขันตอนปฏิ
้
บตั ิหรื อออกคาสัง่ บังคับให้ ทา ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญส่วนใหญ่กล่าวว่า
การดาเนินงานในการสร้ างการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์จึงเป็ นการปฏิบตั ิงานโดยบุคคลจากภาค
ธุรกิจเองทังหมด
้
ทังนี
้ ้ยังมีผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญบางท่านกล่าวว่า การดาเนินงานเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
สร้ างสรรค์ของตนเองมีการทางานร่วมกับอพท.เช่นกัน ตามที่คณ
ุ สัจพงษ์ จินตพงษ์ เจ้ าของธุรกิจ
ริสาสินีรีสอร์ ทแอนด์สปา ได้ แสดงความคิดเห็นว่า
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“โครงการ 7 Green ของททท. เป็ นโครงการที่ เข้ ามาช่วยให้ ธุรกิจเริ่ มมองว่า การทาธุรกิจ
แบบรักสิ่งแวดล้ อมมันเหมาะสาหรับเมืองเล็กๆ อย่างน่าน เนื่องจากมันสามารถเริ่ มต้ นได้
ใน 7Green มันจะมีหนึ่ง Green ที่ต้องไปเชื่อมต่อกับชุมชน ในเรื่ องของการส่งเสริ มชุมชน
เราก็ให้ ทาผลิตภัณฑ์มาฝากเราขาย แล้ วก็ส่งเสริ มให้ คนในชุมชนมาทางานกับเรา อพท.
เองก็มีคนที่จะมาให้ ความรู้ พวกเราว่าการทาธุรกิ จของ Green มีอะไรเป็ นพืน้ ฐาน
จนกระทัง่ ธุรกิจร้ านอาหาร ที่พกั ก็เข้ าร่วมโครงการ เราก็ต้องไปร่ วมทากิจกรรมกับเขา...
พนักงานส่วนใหญ่เราก็ได้ จากการประกาศ การไปแจ้ งกับหน่วยงานภาครัฐว่าเราต้ องการ
พนักงานทางาน แต่เราต้ องเอามาสกรี นอีกว่า คนนี ้เหมาะกับเราหรื อเปล่า” (สัจพงษ์ จินต
พงษ์ , สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2559)
ในขณะเดียวกันคุณภัทราภรณ์ ปราบริ บู เจ้ าของธุรกิจโฮงเจ้ าฟองคา อธิ บายถึงการ
สื่อสารกับหน่วยงานภาครัฐและกลุม่ ชุมชน ไว้ ดงั นี ้
“แรกเริ่ มคุณป้าเริ่ มทาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์เพราะว่ามีกรุ๊ ปทัวร์ มาบอกให้ คุณป้า
สอนทาน ้าเงี ้ยว ทาข้ าวซอย ตอนนันอพท.ยั
้
งไม่ได้ เข้ ามา ต่อมาอีกระยะหนึ่งประมาณ 8
เดือนที่ผ่านมา องค์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนหรื ออพท.เขาเข้ ามาดู แล้ วก็ได้
นาเอาผู้ที่มีความรู้ เกี่ยวกับโบราณคดี สถาปั ตยกรรม เข้ ามากรุ๊ ปหนึ่ง เขาก็มาช่วยทา
บอร์ ดให้ ความรู้เขียนให้ ทงภาษาไทยและภาษาอั
ั้
งกฤษ แล้ วก็มอบไมค์ให้ ตวั หนึ่งเวลาติด
ตัวไปไหน จะให้ อธิบายและสื่อความหมายได้ ง่าย ไม่ต้องตะเบ็งเสียงถ้ ามีนกั ท่องเที่ยว
กลุ่มใหญ่มา อันนี ้ก็คืออพท.เข้ ามาช่วย และเขาก็เชิญคุณป้าไปเป็ นคณะกรรมการขอ
งอพท.ด้ วย...เรื่ องสื่อ บอร์ ดที่ตงอยู
ั ้ ่ รักลูกเป็ นคนทาให้ รักลูกเป็ นองค์กรที่เขามาช่วยผ่าน
ทางอพท. เขาอยากเห็นเรามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้นแล้ ว อพท.ก็เป็ นสื่อกลาง รวมถึงเรื่ อง
ที่ คุณ ป้า บอกว่า ไม่มี ค นสื บ ทอดต่อ เราก็ ไ ด้ บ อกภาครั ฐ ไป เขาก็ ก าลัง จะเข้ า ไปทาง
โรงเรี ยน” (ภัทราภรณ์ ปราบริบ,ู สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2559)
คุณชโลมใจ ชยพันธนาการ เจ้ าของธุรกิจ บ้ านๆ น่านๆ ห้ องสมุดและเกสต์โฮม
อธิบายถึงรูปแบบการสื่อสารระหว่างธุรกิจของตนเองกับอพท.ไว้ ดงั นี ้

ได้
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“มีอพท.เข้ ามาสนับสนุน แต่ว่าแนวทางของครูมนั ไม่เข้ ากับแผนของเขา เพราะธุรกิจของ
ครูในยุคแรกๆ ครูวา่ มันใหม่มาก ครูยงั ไม่ทราบว่ามีใครทาแบบนี ้รึเปล่า ไม่มีใครเขียนแผน
ขึน้ มาเพื่ อ ส่ง เสริ ม กิ จ กรรมท าค่า ย หรื อท าห้ องสมุด อพท.ก็ พยายามเข้ ามา ชวนเข้ า
โครงการลดโลกร้ อน Low Carbon เพราะหน้ าตาของบ้ านมันก็ลดโลกร้ อนอยู่แล้ วเพราะ
มันเป็ นต้ นไม้ ทีนี ้เราก็ได้ ประโยชน์จากการที่เขาประชาสัมพันธ์ให้ เรา เขาเอาหลอดไฟแบบ
ประหยัดมาให้ เรา มันก็เหมือนส่งเสริ มทางอ้ อม เพราะเราสนับสนุนกันโดยตรงไม่ได้ เช่น
เขาให้ งบมาทากิจกรรมจัดค่ายเหมือนที่เราเคยทา มันทาไม่ได้ เขาก็หาทางแบบนี ้เพื่อมา
ช่วยเรา เวลาภาครัฐเข้ ามาหาครู เราก็คยุ กันตรงๆ ถ้ าจะให้ ช่วยอะไรต้ องเป็ นแนวทางที่เรา
ชอบ หรื อถ้ าเราไม่ชอบไม่สนุกครู ก็ไม่เอาเพราะครู ไม่มีความจาเป็ นที่จะต้ องเอา เวลาเขา
มาเสนอเราจะรับเป็ นบางโครงการ แต่บางโครงการที่เราไม่โอเค เราก็จะบอกเขาเลยว่าเรา
ไม่เอา...ที่นี่เป็ นธุรกิจของครอบครัวทังหมด
้
ครู พึ่งจะมีน้องชายมาช่วยไม่นานนี ้ รายได้
ของที่ พัก ครู ให้ แม่ค รู ทัง้ หมด แต่ว่าค่าข้ า ว ค่า น า้ ค่าไฟ ค่าโทรศัพ ท์ ก็ใ ช้ เงิ น ของที่ พัก
แม่บ้านก็ใช้ เงินที่พกั ในส่วนของห้ องสมุดกับร้ านกาแฟครู ก็หารคนละครึ่ งกับน้ อง ถ้ ามา
ห้ องสมุดแล้ วไม่ซื ้อกาแฟครู ก็ไม่ว่าอะไร ไม่คิดค่าเข้ า เมื่อก่อนให้ เอาขนมมากินด้ วยซ ้าไป
แต่พอตอนหลังครูขายเค้ ก เด็กๆ เขาก็ไม่เอาเข้ ามา” (ชโลมใจ ชยพัฒนาการ, สัมภาษณ์,
11 มีนาคม 2559)
การเป็ นชุมชนเข้ มแข็ง ที่เกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชน ส่งผลให้ รูปแบบการสื่อสารมี
ลักษณะไม่เป็ นทางการ ตามที่คณ
ุ พนม แก้ วเทพ เจ้ าของธุรกิจลาดวนผ้ าทอ กล่าวไว้ วา่
“จังหวัดน่านมีชมุ ชนเข้ มแข็งเยอะ เราไม่ห่วงว่าจะไปไหวหรื อไม่ไหว มีหลายๆ กลุม่ ที่เป็ น
กลุ่มเข้ มแข็ง เช่นกลุ่มฮักเมืองน่าน รณรงค์เรื่ องรักธรรมชาติมาก ไม่แสวงหาผลกาไร
ชุมชนของเราก็มีกลุ่มเข้ มแข็งอยู่ เวลาเราทาอะไรที่มนั ผิดแตกต่างไป จะมีการท้ วงติงกัน
อย่าง ณ วันนี ้เราขอผืนป่ าคืน เป็ นกิจกรรมของชุมชนที่จะต้ องดูแลรักษาธรรมชาติ” (พนม
แก้ วเทพ, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2559)
คุณจันทร์ สม พรมปั ญญา เจ้ าของธุรกิจจันทร์ สมการทอ อธิบายถึงการรวมกลุม่ ของคน
ในชุมชนไว้ ดงั นี ้
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“คนในชุมชนจะรวมตัวกันที่วดั ในเทศกาลสาคัญต่าง อย่างเช่น วันที่ 15 เมษายน เราจะมี
การสรงน ้าพระพุทธรู ป พระสงฆ์ อนุเสาวรี ย์ และบรรพบุรุษที่ช่อหลวงเมืองล้ าน คนใน
ชุมชนก็จะไปช่วยกันจัดงานแล้ วก็ไปร่ วมงานกันทังหมู
้ ่บ้าน มี กิจกรรมพวกก่อเจดีย์ทราย
เป็ นต้ น ถ้ านักท่องเที่ยวมาช่วงนี ้เขาก็จะได้ มามีส่วนร่ วม หลังจากที่นกั ท่องเที่ยวเขามา
ที่นี่แล้ ว ป้าก็จะแนะนาให้ เขาไปแหล่งท่องเที่ยวอื่นเสมอ ไม่ใช่แนะนาแค่ในหมู่บ้านอย่าง
เดี ย ว แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของแต่ ล ะอ าเภอเราก็ แ นะน าด้ ว ย” (จัน ทร์ ส ม พรมปั ญ ญา,
สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2559)
สาหรับการผลิตสาหร่ ายที่เป็ นของดีประจาชุมชน มีการสร้ างเครื อข่ายของผู้ผลิตเพื่อให้
ข้ อมูลด้ านการผลิตแก่นกั ท่องเที่ยว ซึง่ การสื่อสารระหว่างผู้ผลิตมีลกั ษณะที่เป็ นกันเอง ตามที่คณ
ุ
บุญชู เทพเสน คณะกรรมการดาเนินงานฝ่ ายผลิตธุรกิจสาหร่ายไก ได้ ให้ ความเห็นไว้ ดงั นี ้
“นักท่องเที่ยวที่นี่แล้ วอยากรู้เรื่ องการทาอาหารจากสาหร่ายไก ถ้ ากลุม่ เราไม่มีเวลาจะสอน
เราก็จะหาที่อื่นสอนให้ เขาได้ เพราะว่าคนในชุมชนนี ้เขาทาเป็ นกันหมด ทุกบ้ านเขาจะกิน
สาหร่ ายเป็ นหลักมันเป็ นวัฒนธรรมการกินของที่นี่อยู่ แล้ ว มันเป็ นของดังเดิ
้ มมีมาตังแต่
้
ปู่ ย่าตายาย เขาสอนกันมา ไม่ได้ มีการจดบันทึก พูดกันต่อๆ มาเป็ นแบบปากต่อปาก
บางอย่างเราก็มาพลิกแพลงนิดหน่อยให้ มนั อร่อยขึ ้น กิจกรรมที่นี่นอกจากสาหร่ ายแล้ วก็
มีอย่างอื่นด้ วย แต่ต้องแจ้ งมาที่ผ้ ใู หญ่บ้านหนองบัว เขาก็จะมี คณะกรรมการนาเที่ยวที่นี่
อยู่ พาเที่ยวได้ หมด อยากดูอะไร อยากทาอะไรเขาก็ จะพาไป” (บุญชู เทพเสน,
สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2559)
จากการสัมภาษณ์กลุม่ ชุมชนจานวน 6 ท่าน พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญทุกท่านมีทิศทางการ
ไหลของข่าวสารในรู ปแบบของการสื่อสารแนวนอนเช่นเดียวกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ
โดยมีต้นกาเนิดของนโยบายเกี่ยวกับแนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์จากการผลักดันของ 3
แหล่งที่มา ได้ แก่ หน่วยงานภาครัฐ คาแนะนาจากนักท่องเที่ยว และการคิดค้ นจากคนในชุมชน
ทังนี
้ ้ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญยังกล่าวเพิ่มเติมจากการกาหนดนโยบายของรัฐว่าเป็ นเพียงการให้ ความรู้ใน
เบื ้องต้ น แต่ไม่ได้ บังคับหรื อออกคาสัง่ ในขัน้ ตอนปฏิบตั ิ ทัง้ นีก้ ารดาเนินงานในการสร้ างการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในกลุ่มชุมชน จึงเป็ นการปฏิบตั ิงานโดยบุคคลภายในกลุ่มกันเอง ผู้ให้
ข้ อมูลสาคัญบางท่านยังกล่าวว่าแม้ มีการจัดการประชุมของกลุม่ ชุมชนกับอพท.ไม่ต่ากว่าเดือนละ
2 ครัง้ แต่ก็เป็ นเพียงแค่การประชุมหารื อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไม่ได้ เป็ นการออกคาสัง่ ให้
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ปฏิบัติตามแต่อย่า งใด ตัว แทนการประชุมจากกลุ่มชุมชน จะน าข้ อมูลหรื อแนวทางจากการ
ประชุมมาถ่ายทอดให้ กลุม่ คนในชุมชนในลาดับต่อไป ตามที่ คณ
ุ สุทธิพงษ์ ดวงมณีรัตน์ ตัวแทน
จากชุมชนบ่อสวก ได้ กล่าวไว้ วา่
“อพท.ได้ เอาคนในชุมชนไปเรี ยนรู้เรื่ องการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตอนแรกเราก็ไม่ร้ ูว่ามันคือ
อะไร แต่เราเห็นชุมชนที่เข้ มแข็งเขาทากันมาก่อน ภาครัฐจะมีการจัดอบรมให้ ความรู้กบั
คนในชุมชนเรื่ องการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์อยู่ตลอด แรกๆ ก็มีอพท.เข้ ามาจัดเป็ นหลัก
แต่ตอนนี ้ก็มีททท. ทุกหน่วยงานระบบประชารัฐเขาจะลงมาหมด แต่เราจะยึดถือวิถีของ
เราเป็ นหลัก เราจะไม่ปรับเปลี่ย น เราขายวัฒนธรรมที่เรามีอยู่” (สุทธิพงษ์ ดวงมณีรัตน์,
สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2559)
ในส่วนของธุรกิ จโฮมสเตย์ มีการสร้ างเครื อข่ายโดยการจัดประชุมประจาเดือนร่ วมกับ
ผู้ใหญ่บ้านและองค์การบริ หารส่วนตาบล ซึง่ การสื่อสารในที่ประชุมของเครื อข่ายทุกฝ่ ายสามารถ
พูดคุยโต้ ตอบถึงประเด็นปั ญหาต่างๆ ดังที่คณ
ุ ทองเพียร ปะนะ ตัวแทนชุมชนบ้ านหาดผาขน ได้
ให้ ความเห็นไว้ ดงั นี ้
“อพท.มาประเมินปี 2550 ที่นี่ก็เลยได้ รางวัล พออพท.เข้ ามาเขาก็พาไปอบรม ไปดูงาน
ที่นีก้ ็ เชื่ อมโยงกันเป็ นเครื อข่าย โฮมสเตย์ ก็เชื่ อมโยงกัน เรามีการประชุมประจาเดือน
ร่ ว มกับผู้ใหญ่ บ้าน ก็ มีประธานชุมชนคือป้า ผู้ใหญ่ บ้าน เขาเชิญเราร่ วมประชุมกับ
ผู้ใหญ่ทกุ ๆ เดือน ส่วนใหญ่เรื่ องที่ประชุมเราจะคุยเรื่ องจากทางอาเภอก่อน เสร็จแล้ วก็จะ
คุยเรื่ องปั ญหาภายในหมู่บ้าน ใครมีปัญหาก็นามาขัดแย้ งโต้ ตอบกันในที่ประชุมเราก็จะ
ได้ ผลสรุ ป หรื อบางทีอบต.ก็เชิญไปวางแผนที่อบต.เรื่ องของบประมาณ คือเรามีส่วนใน
การเลือกว่าปี นี ้จะเอาอะไรเข้ าแผน...” (ทองเพียร ปะนะ, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2559)
คุณดรุ ณี เทียมแสน ตัวแทนจากชุมชนบ้ านพระเกิด ได้ อธิ บายรู ปแบบการประสานงาน
ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาให้ เกิดศูนย์การเรี ยนรู้การทาตุงก้ าคิงไว้ วา่
“ททท.เข้ ามาปี 2555 มาสนับสนุนแนะนาแล้ วก็เอาไปโปรโมท ส่วนอพท.เข้ ามาปลายปี
2556 เข้ ามาร่ วมกับอาจารย์ธรรมศาสตร์ คืออาจารย์พิเชษฐ์ มาสัง่ ทา ตุงก้ าคิง 20 ตัว
แต่พวกเราทาไม่ทนั อาจารย์ก็เลยบอกว่าให้ เขามาติดตาติดจมูกของตุงเองได้ ไหม เพราะ
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ถ้ าทาแบบนี ้คือการที่ให้ นกั ท่องเที่ยวมีสว่ นร่วมมันจะกลายเป็ นการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
ตอนหลังเราก็ได้ รางวัลแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ เขาก็มีรางวัลคือให้ เราไปเที่ยวญี่ปนุ่
เขาให้ โควตา 2 คน...ตอนนี ้เราก็กาลังประสานงานกับเทศบาลเมือน่านเรื่ องการทาศูนย์
เรี ยนรู้ เพราะเมื่อก่อนเรานัง่ ทากันที่พื ้นแล้ วก็ที่หอธรรม เทศบาลก็เข้ ามาถามว่าเรามีที่นงั่
ทาตุงเป็ นหลักแหล่งไหม เราก็มีมีแต่เวลาฝนตกลมแรงคนอยูไ่ ม่ได้ สว่ นใต้ หอธรรมคนก็อยู่
ได้ ไม่ได้ เทศบาลก็เลยมาสร้ างศูนย์การเรี ยนรู้ให้ ” (ดรุณี เทียมแสน, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม
2559)
ในขณะที่ชมุ ชนศิลาเพชรมีการรวมกลุ่มจาก 10 หมู่บ้านเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
การทาท่องเที่ยวเชิงชุมชนให้ มีความยัง่ ยืนและสามารถจัดสรรรายได้ จากการท่องเที่ยวทังหมดให้
้
มี
ความเหมาะสม ดังที่คณ
ุ สมเกียรติ ใหม่วงศ์ ตัวแทนจากกลุม่ ชุมชนศิลาเพชร ได้ อธิบายไว้ ดงั นี ้
“เรามาตังกลุ
้ ่ม โดยการรวมกลุ่มคนในชุมชนทัง้ 10 หมู่บ้าน เปิ ดรับสมัครเข้ ามา ใคร
สนใจการท่องเที่ยวเชิงชุมชน สมาชิกกลุ่มก็มาประชุมกันว่าจะทาในรู ปแบบไหนให้ มนั
ยั่ง ยื น เรามี ก ารจัด สรรรายได้ คื อ เวลาที่ แ ขกมาเยอะเราก็ แ บ่ง กัน เข้ า สู่ชุม ชนบ้ า ง
กิจกรรมในหมู่บ้านบ้ าง เช่น บ้ านหนึ่งนอน 10 คน คนละ 120 บาท เจ้ าของบ้ านได้ 100
บาท เหลืออีก 20 บาทเราก็จะเอาเข้ ากลุ่ม เก็บไว้ เป็ นเงินออมของกลุ่ม เวลามีงานเราก็
เอาเงินนี ้ไปช่วยเหลือชาวบ้ าน” (สมเกียรติ ใหม่วงศ์, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2559)
สาหรับชุมชนมหาโพธิที่ให้ ความสาคัญกับวัดจึงมีผ้ สู งู อายุเข้ าร่ วมกลุ่มคนรักวัดซึ่ง การ
สื่อสารในกลุ่มสามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่างอิสระเนื่องจากมีทงผู
ั ้ ้ ที่เห็นด้ วยและไม่เห็นด้ วย
ตามที่คณ
ุ เพลินจิตพ่วงเจริญ ตัวแทนชุมชนมหาโพธิ กล่าวไว้ วา่
“แม่ไม่ได้ บงั คับให้ เขาตังกลุ
้ ่ม แม่เพียงแค่ถามว่าคุณรักวัดไหม คุณหวงแหนวัดไหม ถ้ า
หวงแหนแล้ วเราจะตังกลุ
้ ่มคนรักวัดคุณจะทาได้ ไหม คนมาสมัครก็คือผู้เฒ่าผู้แก่ เขาจะ
มาสมัครเอง เราก็แค่เป็ นหัวแรงในการเป็ นหัวหน้ าตังกลุ
้ ม่ ขึ ้นมา แล้ วก็บอกเขาไป มันก็มี
ทังคนที
้
่เห็นด้ วยและไม่เ ห็นด้ วย บางคนบอกว่าทาไมต้ องเอาวัดมาหากิน เราก็ต้องหา
วิธีการ หาผู้ร้ ู เราพยายามทาทุกอย่างให้ ชาวบ้ านเห็น ว่าถ้ าทาแบบนี ้แล้ วมันจะดี เราจะ
ไม่ ท าเหมื อ นวัด อื่ น ที่ มี สิ่ ง ปลู ก สร้ างอลัง การ ชุ ม ชนมหาโพธิ ต้ อ งเน้ นในเรื่ อ งของ
สิ่งแวดล้ อม ทุกคนก็มารวมกลุ่มกันที่วดั เพราะอยู่บ้านก็ไม่มีประโยชน์ เราต้ องชี ้ให้ เขา
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เห็น ผู้นาต้ องทาให้ ดู ถ้ าสัง่ อย่างเดียวมันไม่ได้ แล้ ว” (เพลินจิต พ่วงเจริญ, สัมภาษณ์, 10
มีนาคม 2559)
คุณเปล่ง มโนวร ตัวแทนจากชุมชนศรี นาป่ าน-ตาแวน ได้ กล่าวถึงการเข้ ามาส่งเสริ มใน
ธุรกิจโฮมสเตย์ของภาครัฐ โดยใช้ การสื่อสารที่มีลกั ษณะเป็ นกันเองจึงทาให้ สามารถรับรู้ ถึงความ
ต้ องการในการส่งเสริมจากภาคธุรกิจได้ อย่างตรงจุด
“การบริการที่ดีที่สดุ คือเกษตรอาเภอ เกษตรจังหวัด แล้ วก็อพท. เขาจะมาตลอด เข้ ามา
ช่วยจัดการบางเรื่ อง ส่วนใหญ่เขาจะมาถามก่อนว่าเราจะทาอะไร เขาก็จะส่งเสริ มตรง
นัน้ ถามความต้ อ งการของกลุ่ม ก่ อ นเป็ น อัน ดับ แรก เราจะมี ก ารประชุม กัน บ่อ ยกับ
คณะกรรมการและสมาชิกทัง้ หมด ถ้ าหน่วยงานภาครัฐหรื ออพท.เดือนนึงไม่ต่ากว่า 2
ครัง้ สาหรับคนในชุมชนเองไม่ต่ากว่า 2 ครัง้ ต่อเดือน เราจะชี ้แจงและเปิ ดรับสมัครเรื่ อยๆ
เรื่ องการมีสว่ นร่ วมในโฮมเสตย์ ให้ คนในชุมชนเข้ ามาสมัคร อบรมเป็ นตลอดเรื่ องวิธีการ
ต้ อนรับขับสู้” (เปล่ง มโนวร, สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2559)
การสัมภาษณ์เชิงลึก สอดคล้ องกับการสังเกตแบบไม่มีสว่ นร่วมขณะที่ผ้ วู ิจยั ได้ ลงพื ้นที่ใน
การเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับงานวิจยั เมื่อเดือน มีนาคม 2559 พบว่าผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากชุมชนบ้ านพระ
เกิดแนะนาให้ ผ้ ูวิจัยเดินทางไปชุมชนอื่นๆ ในละแวกใกล้ เคียง อีกทัง้ ยังติดต่อประสานงานกับ
ตัวแทนจากชุมชนมหาโพธิเพื่อให้ ผ้ วู ิจยั เข้ าสัมภาษณ์ จะเห็นได้ ว่าเป็ นการประสานงานระหว่าง
เครื อข่ายชุมชน ซึ่งมีลักษณะการสื่อสารเป็ นแบบแนวนอน เนื่องจากรู ปแบบการสื่อสารเป็ นการ
สื่อสารกับคนที่อยูใ่ นระดับเดียวกัน อีกทังยั
้ งมีลกั ษณะไม่เป็ นทางการ
จากการวิเคราะห์ เชิงเอกสาร การสัมภาษณ์ เชิงลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม
สามารถสรุปรูปแบบการสื่อสารจาแนกตามการไหลของสารได้ ว่า การสื่อสารในจังหวัดน่านอยู่ใน
รูปแบบการไหลของสารแบบนอน หรื อเรี ยกว่า Horizontal Communication ซึง่ การสื่อสารใน
รู ปแบบนีม้ ักก่อให้ เกิดความสัมพันธ์ อนั ดีและเสริ มสร้ างความรับผิดชอบร่ วมกันของหน่วยงาน
ต่างๆ ในจังหวัดน่าน ตลอดจนก่อให้ เกิดการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน ซึง่ การสื่อสารแบบมีสว่ น
ร่ ว มในจัง หวัด จะยึด หลัก การกระบวนการท างานแบบ Co-Creation หมายถึ ง การร่ ว มกัน คิ ด
ร่วมกันวางแผน ร่วมปฏิบตั ิ ร่วมรับผิดชอบ และร่ วมรับประโยชน์ เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
กับทุกฝ่ าย
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4.5 จุดแข็ง และจุดอ่ อนของการพัฒนาการท่ องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ในจังหวัด
น่ าน
แผนพัฒนาการท่องเที่ ยวเชิงสร้ างสรรค์ ในจังหวัดน่าน เน้ นให้ นักท่องเที่ยวได้ สัมผัสการ
ดารงชีวิตอย่างเรี ยบง่ายที่เป็ นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดน่าน ซึ่งเป็ นการสร้ างรายได้ ให้ กบั ชุมชน
ต่างๆ ได้ เป็ นอย่างดี ในขณะเดียวกันการหลัง่ ไหลเข้ ามาของนักท่องเที่ยวจานวนมากส่งผลกระทบ
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อมในด้ านการก าจั ด ขยะ ท าให้ ต้ องเร่ ง ด า เนิ น การแก้ ไขการก าจั ด ขยะให้ มี
ประสิทธิ ภาพสูงสุด มิเช่นนันปั
้ ญหาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจาวันของคนในชุมชน
โดยตรง เนื่ องจากวิถีชีวิตที่ เรี ยบง่ ายและสภาพแวดล้ อมที่ เป็ นธรรมชาติมีส่วนสาคัญที่ ทาให้
นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวจังหวัดน่าน
4.5.1 จุดแข็งในการพัฒนาการท่ องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ในจังหวัดน่ าน
จากการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจานวน 19 ท่าน แบ่งเป็ นหน่วยงานภาครัฐ
จานวน 7 ท่าน ภาคธุรกิจจานวน 6 ท่าน และกลุ่มชุมชนจานวน 6 ท่าน ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นว่าจุดแข็งในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ คือวิถีชีวิตของคนน่านที่มี
ความเรี ยบง่าย รวมถึงการอนุรักษ์ ไว้ ซงึ่ วิถีดงเดิ
ั ้ ม โดยมีรูปแบบที่น่าสนใจคือการกาหนดให้ น่าน
เมืองเก่าที่มีชีวิต ซึง่ หมายถึงจังหวัดน่านยังมีวฒ
ั นธรรม ประเพณี การแต่งกายที่เป็ นวิถีเดิมที่ยงั มี
การใช้ อยู่ทุกวัน จนนักท่องเที่ ยวคิดว่ามันเป็ นของใหม่ แต่ในความจริ งมันมีมานานแล้ ว โดยมี
รายละเอียดจากผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 กลุม่ ดังนี ้
ให้ ข้อมูลสาคัญจากหน่วยงานภาครัฐจานวน 4 ท่าน มีความคิดเห็นที่สอดคล้ องกัน โดย
เห็นว่าจุดแข็งในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่านคือ วิถีชี วิตดังเดิ
้ มที่เรี ยบง่าย
ของคนน่าน ซึ่งในแต่ละชุมชนก็มีจะเอกลักษณ์แตกต่างกันไป ซึ่งคุณเชาวนา เขื่อนปิ ง นัก
พัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน ได้ กล่าวไว้ ว่า “เราขายความเป็ นเมืองเก่า เพราะเราเป็ น
เมืองเก่าที่มีชีวิต ด้ วยนิสยั ของน่านเป็ นคนมีน ้าใจอัธยาศัยดีเวลาต้ อนรับ เราก็ขายได้ กิจกรรมภูมิ
ปั ญญาที่เรามีก็เอามาผนวกรวมกัน ชุมชนเขามีเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน เพราะมันอยู่ในเมือง
เก่า” (เชาวนา เขื่อนปิ ง, สัมภาษณ์, 26 มีนาคม 2559) ในขณะที่นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
น่าน ได้ อธิบายเพิ่มเติมไว้ ดงั นี ้ “จุดเด่นของจังหวัดน่านมันเป็ นอาณาจักรมาก่อน มันมีอะไรเป็ น
ของตัวเอง เมื่อมีอะไรเป็ นของตัวเองวัฒนธรรมมันก็เด่น วิถีการดาเนินชีวิตก็เด่น คนก็เด่นเพราะ
มีอธั ยาศัยดี สังเกตได้ จากนักท่องเที่ยวที่มาน่ านก็จะซื ้อเสื ้อน่านมาใส่” (นริ นทร์ เหล่าอารยะ,
สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2559) นอกจากนี ้ ผู้จดั การสานักงานพื ้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน กล่าวถึง
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จุดแข็งในจังหวัดน่านไว้ ว่า “มันไปผูกเข้ ากับวิถีชีวิตชุมชนโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร เพราะ
มันมีสิ่งที่ขายได้ ด้วยตัวมันเองอยู่แล้ ว” (ชุมพล มุสิกานนท์, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2559) สาหรับ
คุณธาริ นีย์ ไชยเขียว รองนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลบ่อสวก กล่าวว่าวิถีชีวิตของคนน่านมี
ความคล้ ายคลึงกับหลวงพระบาง ซึง่ อธิบายไว้ ดงั นี ้ “จุดแข็งที่ทาให้ นกั ท่องเที่ยวเดินทางมาน่าน
คือเรื่ องวิถีชีวิต นักท่องเที่ยวบอกว่าน่านใกล้ เคียงกับหลวงพระบาง มาและเห็นภาพตื่นเช้ ามาใส่
บาตร มัน เป็ น วิ ถี ที่เรี ย บง่ า ย แล้ วก็ ไม่เป็ น สถานบัน เทิ ง 3 ทุ่ม ก็ เงี ยบแล้ ว ” (ธาริ นี ย์ ไชยเขี ย ว
สัมภาษณ์, 16 มีนาคม 2559)
อย่างไรก็ตามยังมีผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญจานวน 2 ท่านจากหน่วยงานภาครัฐ ที่แสดงความคิด
ว่าจุดแข็งในการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดน่านคือความเข้ มแข็งของคนในชุมชน ดังที่คณ
ุ นาถ
นรี ธนะปั ญโญ ผู้อานวยการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดน่าน ได้ อธิบายไว้ “จุดแข็งก็ชุมชน
ความเข้ มแข็งของชุมชน คนในชุมชนเขามีกระบวนการคิดของเขา ผู้นาเป็ นแค่สว่ นหนึง่ ของชุมชน
ศักยภาพของชุมชนมันโดดเด่นออกมาอยู่แล้ ว วัยรุ่ นสมัยนี ้เวลาเขาไปเที่ยวก็จะถ่ายรู ปแล้ วก็จะ
เอามาแชร์ กนั อันนี ้ก็สิ่งที่ทาให้ นกั ท่องเที่ยวมาเยอะขึ ้น” (นาถนรี ธนะปั ญโญ, สัมภาษณ์, 14
มีนาคม 2559)
การมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน ทาให้ ชุมชนเกิดความเข้ มแข็ง ซึ่งคุณสุรพล เธี ยรสูตร
นายกเทศมนตรี เมืองน่าน ได้ กล่าวไว้ วา่
“จุดแข็งของการท่องเที่ยวก็คือ เรามีศกั ยภาพของเมืองที่มีอยูแ่ ละรองรับการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชน ซึง่ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนค่อนข้ างเข็มแข็ง คนในชุมชนก็จะเข้ าใจเรื่ อง
การท่องเที่ยว เวลาเราอยู่ในเป้าหมายของการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล คือการ
ท่องเที่ยววิถีไทย เราได้ เดินตามแนวทางของแผนชาติ แผนที่ 11 ซึ่งสร้ างภูมิค้ มุ กันความ
เข้ มแข็งของตนเอง อันนี ้เป็ นจุดเด่นของเมือง ทัง้ คน ศักยภาพของเมือง วิถีชีวิต” (สุรพล
เธียรสูตร, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2559)
ในขณะเดียวกันยังมีผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญจากหน่วยงานภาครัฐจานวน 1 ท่าน ที่มีความ
คิดเห็นว่า การเปิ ดโอกาสให้ นกั ท่องเที่ยวสามารถเข้ าร่ วมกิจกรรมกับคนในชุมชน ถือเป็ นจุดแข็ง
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน ตามที่คณ
ุ ธนภร พูลเพิ่ม ผู้อานวยการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) สานักงานแพร่ ได้ อธิบายว่า “นักท่องเที่ยวสามารถมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ
เช่น บ้ านทุ่งโฮง เมื่อนักท่องเที่ยวมาถึง แม่เหงี่ยมเขาก็จะเตรี ยมผ้ าเปล่าๆ ให้ นักท่องเที่ยวก็
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สามารถทาอะไรแล้ วถือกลับได้ เลย เหมือนกับเป็ นของ D.I.Y เราจะภูมิใจว่าชิ ้นเดียวในโลก”
(ธนภร พูลเพิ่ม, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2559)
จากการสัมภาษณ์ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญจากกลุ่มธุรกิจจานวน 6 ท่าน ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
จานวน 3 ท่านที่เห็นว่าจุดแข็งในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน คือการ
รักษาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อม รวมถึงการอนุรักษ์ ไว้ ซึ่งวิถีเก่า ทังนี
้ ้มีคอนเซปต์ที่น่าสนใจคือ
เมืองเก่าที่มีชีวิต ซึง่ คุณภัทราภรณ์ ปราบริ บู เจ้ าของธุรกิจโฮงเจ้ าฟองคา ได้ แสดงความคิดเห็น
ในประเด็นนีไ้ ว้ ว่า “เขาจะชอบที่นี่เพราะมันเป็ นวิถีเก่า ทุกคนจะบอกว่ามาแล้ วเหมือนมาบ้ าน
ต้ อนรับไปตามสภาพ” (ภัทราภรณ์ ปราบริ บู, สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2559) ในขณะเดียวกันคุณ
พนม แก้ วเทพ เจ้ าของธุรกิจลาดวนผ้ าทอ มีความคิดว่าจุดแข็งของจังหวัดน่านคือวิถีชีวิตของคน
ในชุมชนเช่นกัน “จุดเด่นของที่นี่คือนักท่องเที่ยวสามารถมาดู มาเรี ยนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้ าน ของ
คนพื ้นเพที่นี่ ชุมชนแถวนี ้จะเป็ นชุมชนแบบไทยลื ้อ จะเป็ นวิถีชีวิ ตเดิมๆ ของชาวบ้ านเลย เรา
ไม่ ไ ด้ เ น้ น ขายความสิ วิ ไ ล เราความเป็ น ชาวบ้ า น วิ ถี ช าวบ้ า นแบบเดิ ม ๆ” (พนม แก้ ว เทพ,
สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2559)
นอกจากนี ้ คุณสัจพงษ์ จินตพงษ์ เจ้ าของธุรกิจริ สาสินีรีสอร์ ทแอนด์สปา ได้ อธิบายถึง
รูปแบบของเมืองเก่าที่มีชีวิต ไว้ ดงั นี ้
“คอนเซ็ปเมืองเก่าที่มีชีวิต รู้ ไหมว่ามันต่างกับเมืองเก่าที่ไม่มีชีวิตยังไง เราไปเที่ยวเมือง
เก่าที่ไม่มีชีวิต เช่นอยุธยา สุโขทัย เราก็เห็นถึงโบราณสถานที่ยงั หลงเหลือ แต่ว่าเมืองเก่าที่
มีชีวิตเป็ นจุดขายของอพท.ที่เอาออกมาขายว่าที่นี่ยงั มีชีวิต เวลาเราไปเที่ยวเราจะรู้ สกึ ว่า
ประเพณี ความดังเดิ
้ มของพื ้นถิ่นยังคงหล่อหลอมอยู่ เพราะยังมีการใช้ อยู่ทุกวัน จนเรา
รู้สกึ ว่าเหมือนพึ่งเกิด แต่จริ งๆแล้ ว มันมีมานานแล้ ว เอาโบราณสถานที่มนั สร้ างมา 700
ปี ซึ่งนานพอๆ กับอยุธยา แต่ก็ยงั มีคนเข้ าไปทาพิธีกรรม ยังมีคนเข้ าไปไหว้ นี่คือควา ม
โบราณของเมื อ งเก่ า ที่ มี ชิ วิ ต ที่ เ ป็ น จุ ด ขายหลัก ขายเมื อ งน่ า น” (สัจ พงษ์ จิ น ตพงษ์ ,
สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2559)
อย่างไรก็ตามยังมีผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญจากภาคธุรกิจจานวน 2 ท่านที่เห็นว่า น่านมีกิจกรรมที่
นักท่องเที่ยวสามารถเข้ าไปมีส่วนร่ วม ซึ่งถือว่าเป็ นจุดแข็งในการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัด
น่าน ซึง่ คุณชโลมใจ ชยพันธนาการ เจ้ าของธุรกิจ บ้ านๆ น่านๆ ห้ องสมุดและเกสต์โฮม ได้ กล่าว
ไว้ วา่ “จุดแข็งคือนักท่องเที่ยวได้ มารู้จกั ได้ ลงมือทา บางคนก็ประทับใจในกิจกรรมนันๆ”
้ (ชโลมใจ
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ชยพันธนาการ, สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2559) ในขณะที่คณ
ุ จันทร์ สม พรมปั ญญา เจ้ าของธุรกิจ
จันทร์ สมการทอ แสดงความคิดเห็นไว้ ดงั นี ้ “เราให้ นักท่องเที่ยวเข้ ามาศึกษา เข้ ามามีส่วนร่ วม
หลายคนก็ จะได้ ร้ ู จักว่าของเรามีแบบนี ้ เขาก็จะได้ พูดไปปากต่ อปาก ป้าว่านี่มันก็เด่นแล้ วนะ”
(จันทร์ สม พรมปั ญญา, สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2559)
ทังนี
้ ้ยังมีผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญจากภาคธุรกิจส่วนน้ อยจานวน 1 ท่าน ที่เห็นว่าน่านยังมีจดุ แข็ง
ในด้ านอื่นๆ ในการพัฒนาด้ านการท่องเที่ยว ตามที่คณ
ุ ศิริพร คาหว่าง ประธานกลุม่ ธุรกิจสาหร่าย
ไก กล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน ไว้ ดงั นี ้ “จุดเด่นของจังหวัดน่านก็คือ เป็ นสถานที่ที่มี
แหล่งท่องเที่ยวเยอะ มีวดั วาอารามเยอะ” (ศิริพร คาหว่าง, สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2559)
สาหรับการสัมภาษณ์ เชิงลึกตัวแทนจากกลุ่มชุมชนจานวน 6 ท่าน มีเพียงผู้ให้ ข้อมูล
สาคัญเพียงท่านเดียวที่ไม่ได้ แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้ ซึง่ ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญส่วนใหญ่จานวน
3 ท่าน มีความคิดเห็นที่สอดคล้ องกับหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจที่เห็นว่าจุดแข็งในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดน่านคือ รู ปแบบการดาเนินชีวิตที่เรี ยบง่าย การแต่งกายที่เป็ น
เอกลักษณ์ อีกทังยั
้ งเป็ นเมืองเก่าที่มีชีวิต หมายถึงยังมีวฒ
ั นธรรมและประเพณีให้ คนรุ่นหลังได้ ชื่น
ชม ซึง่ คุณทองเพียร ปะนะ ตัวแทนจากชุมชนบ้ านหาดผาขน ได้ กล่าวไว้ ว่า “นักท่องเที่ยวที่มา
จะใช้ ชีวิตเหมือนคนที่นี่ เวลาเราต้ อนรับนักท่องเที่ยวเราไม่คิดว่าเขาเป็ นแขก แต่คิดว่าเขาเป็ น
เหมือนญาติ” (ทองเพียร ปะนะ, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 25559) รวมถึงตัวแทนจากกลุม่ ชุมชนศิลา
เพชร ได้ แสดงความคิดเห็นว่า “จุดเด่นของจังหวัดน่านคือ ให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ ามาศึกษาวัฒนธรรม”
(สมเกียรติ ใหม่วงศ์, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2559) อีกทังนั
้ กท่องเที่ยวทีเดินทางมาจังหวัดน่านจะ
เห็นการแต่งกายที่เป็ นจุดเด่น ตามที่คณ
ุ เปล่ง มโนวร ตัวแทนจากชุมชนศรี นาป่ าน-ตาแวน อธิบาย
ไว้ ดงั นี ้ “จุดเด่นของจังหวัดน่านคือการแต่งกาย วัฒนธรรม วิถีเดิมเป็ นจุดเด่น คนต่างถิ่นเขาจะรู้
ว่าถ้ ามาจังหวัดน่านจะต้ องใส่ผ้าถุง ต้ องรู้ ตวั เองว่าจังหวัดน่าน มีการแต่งกายเป็ นโบราณ มีการ
แต่งกายพื ้นเมือง” (เปล่ง มโนวร, สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2559)
ในขณะเดียวกันวิถีชีวิตของคนน่านมีความเรี ยบง่าย อีกทังยั
้ งเป็ นเมืองเก่าที่มีชีวิต โดย
คุณสุทธิพงษ์ ดวงมณีรัตน์ ตัวแทนจากชุมชนบ่อสวก ได้ แสดงความคิดเห็นไว้ ดงั นี ้
“น่านต้ องยกให้ เรื่ องเมืองเก่าที่มีชีวิต เพราะคนน่านอยู่แบบเรี ยบง่าย วิถีวฒ
ั นธรรมก็ยงั ไม่
เร่งรี บนี่คือจุดขายที่หนึง่ จุดขายที่สองคือวัฒนธรรมต่างๆ ยังคงอยู่อย่างยัง่ ยืน อย่างไรก็
ตามกระแสการท่องเที่ยวในอนาคตมันจะเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ตอนนี ้มีแนวโน้ มจะขยายผลไปสู่ชมุ ชนอีกหลายชุมชน 80,000 กว่าชุมชนในประเทศไทย
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ชุมชนที่มีจดุ ขายน่าจะเข้ ามามีสว่ นร่ วมมากขึ ้น” (สุทธิพงษ์ ดวงมณีรัตน์, สัมภาษณ์ , 9
มีนาคม 2559)
นอกจากนีผ้ ้ ูให้ ข้อมูลสาคัญจากกลุ่มชุมชนจานวน 1 ท่านที่ เห็นว่า จุดแข็งในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่านคือ การมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน ตามที่คณ
ุ
เพลินจิต พ่วงเจริญ ตัวแทนจากชุมชนมหาโพธิ ได้ อธิบายไว้ ดงั นี ้
“การท่องเที่ยวในจังหวัดน่านป้านึกถึงการมีส่วนร่ วมมากที่สุด การมีส่วนร่ วมในชุมชน
การมีสว่ นร่ วมต่างๆ ของข้ าราชการ...ถ้ าเราบริ หารจัดการให้ ดี มันก็จะมีผลดี แต่ถ้าเราไม่
สนใจเรื่ องการบริ หารจัดการก็อาจจะเละเทะได้ เหมือนกัน แต่ทุกคนระวังอยู่แล้ วเรื่ องนี ้
การท่องเที่ ยวเชิ งสร้ างสรรค์ ไม่ว่าท่องเที่ ยวตรงไหนในจังหวัดน่านจะมีการระวังไม่ให้
เหมือนปาย เราเอาบทเรี ยนจากปาย เอามาทาที่ น่าน คือปายเป็ นอย่างนี ้ที่น่านต้ องไม่
เป็ นแบบนี ้ เขารักและหวงแหน” (เพลินจิต พ่วงเจริญ, สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2559)
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก สอดคล้ องกับการสังเกตของผู้วิจยั ขณะลงพื ้นที่ในจังหวัดน่าน
เมื่อเดือนมีนาคม 2559 ที่เห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่านหลายๆ แห่งแสดงถึงวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน อีกทังกิ
้ จกรรมที่จดั ขึ ้นก็จะสอดคล้ องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนนันเช่
้ นกัน อาทิ ชุมชนศรี
นาป่ าน-ตาแวน มีจดุ เด่นเรื่ องการทาชา ขณะที่ผ้ วู ิจยั สัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลเสร็ จ ผู้วิจยั มีโอกาสได้
ไปดูต้นชาที่ปลูกตามเนินเขา ซึง่ การทาไร่ชาในจังหวัดน่านไม่ได้ มีลกั ษณะเป็ นธุรกิจเหมือนจังหวัด
อื่นๆ แต่จะเป็ นการปลูกชาแบบธรรมชาติแซมกับต้ นไม้ ใหญ่ตามสันเขา นักท่องเที่ยวที่มาก็มี
โอกาสได้ เข้ าร่ วมกับคนในชุมชนในการเก็บยอดชา ในขณะเดียวกันชุมชนบ้ านหาดผาขน เป็ น
ชุมชนที่อยูร่ ิมแม่น ้า วิถีชีวิตของคนที่นี่คือการทาเกษตรกรรม การล่องแพชมธรรมชาติ อีกทังยั
้ งมี
การแสดงดนตรี ไทยและการทาพิธีบายศรี ส่ขู วัญให้ กบั นักท่องเที่ยว นอกจากนี ้ธุรกิจสาหร่ ายไกก็
เปิ ดโอกาสให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ ามามี ส่วนร่ วมในการทาสาหร่ ายไกตากแห้ ง ตังแต่
้ ขนตอนแรกจนถึ
ั้
ง
ขันตอนสุ
้
ดท้ าย เนื่องจากไกเป็ นอาหารพื ้นบ้ านของคนในชุมชนไทยลื อ้ บ้ านหนองบัว อย่างไรก็
ตามจุดเด่นของจังหวัดน่านคือการแต่งกายที่เป็ นเอกลักษณ์ คนน่านจะใส่ชุดพื ้นเมืองโดยไม่มี
ความเคอะเขิน อีกทังยั
้ งแนะนาให้ ผ้ วู ิจยั แต่งกายด้ วยชุดพื ้นเมืองขณะเก็บข้ อมูลอยูท่ ี่น่านอีกด้ วย
ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบไม่มีสว่ นร่วม สามารถสรุปได้ วา่ จุดแข็งใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน คือวิถีชีวิตที่มีความเรี ยบง่าย ซึง่ ประกอบไป
ด้ วยการแต่งกายที่มีเอกลักษณ์ อีกทังยั
้ งเปิ ดโอกาสให้ นกั ท่องเที่ยวสามารถเข้ ามามีส่วนร่ วมใน

134
กิจกรรมที่เป็ นการเรี ยนรู้ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวจังหวัดน่าน โดยความเข้ มแข็งของคนใน
ชุมชนถื อเป็ นปั จจัยสาคัญที่ ก่อให้ เกิดการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนในการบริ หารจัดการการ
ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
4.5.2 จุดอ่ อนในการพัฒนาการท่ องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ในจังหวัดน่ าน
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนจากหน่วยงานรัฐบาลจานวน 7 ท่าน ภาคธุรกิจจานวน 6
ท่าน และกลุม่ ชุมชนจานวน 6 ท่าน รวมทังสิ
้ ้น 19 ท่าน ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญส่วนใหญ่เห็นว่าจุดอ่อน
ในการพัฒนาการท่ องเที่ ย วเชิ ง สร้ างสรรค์ ใ นจัง หวัดน่ า น คือ เรื่ องขยะ โดยมี ส าเหตุมาจาก
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มจานวนขึ ้น รวมถึงระบบจัดการขยะในจังหวัดน่านยังไม่ดีพอ ซึง่ อาจจะส่งผล
ต่อสิ่งแวดล้ อมในอนาคต โดยมีรายละเอียดจากผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 กลุม่ ดังนี ้
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากหน่วยงานภาครัฐจานวน 4 ท่าน มีความคิดเห็นที่สอดคล้ องกัน
โดยเห็นจุดอ่อนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่านคือเรื่ องขยะ เนื่องจาก
จังหวัดน่านมีจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ ้น ส่งผลให้ ปริมาณขยะมีจานวนมากขึ ้นเช่นกัน อีกทัง้
ระบบการจัดการขยะในจังหวัดน่านยังเป็ นการฝั งกลบ อาจจะไม่สามารถรองรับปริ มาณขยะใน
อนาคตได้ ซึง่ ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ ผู้จดั การสานักงานพื ้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ได้ แสดงความ
คิดเห็นในประเด็นนี ้ว่า
“ปั จจุบนั ที่นี่ใช้ การฝังกลบ พอฝังกลบไปนานๆ มันก็เต็ม เราปฏิเสธความจริ งไม่ได้ ว่า 2030 ปี มนั ก็เต็มแล้ ว ยิ่งจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้นถึง 300% คุณอาจจะเคยคิดไว้ ว่า 10
ปี มนั อาจจะเต็ม 4 ปี มนั อาจจะเต็มแล้ วก็ได้ แล้ วระบบฝั งกลบมันก็ง่ายเอารถวิ่งไปเท
เสร็ จแล้ วก็มีรถเกดคันหนึ่งมาไถ แล้ วเวลามันกวาดมันไถสมมติว่ามีเศษแก้ ว มันก็จะทิ่ม
พลาสติ ก ที่ ปู พอทิ่ ม พลาสติ ก ขาดน า้ เสี ย มัน ก็ ล งไปในดิ น ซึ่ ง มัน ก็ ท าให้ น า้ ใต้ ดิ น
กลายเป็ นน ้าเสียไป ซึ่งน ้าเสียในจังหวัดน่านไม่มีการบาบัด น ้าเสียทุกหยดถูกทิ ้งลงใน
แม่น ้าน่าน” (ชุมพล มุสกิ านนท์, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2559)
จังหวัดน่านไม่มีพื ้นที่ในการกาจัดขยะ ทาให้ ไม่มีกระบวนการกาจัดขยะนอกจากการฝั ง
กลบ ดังที่คณ
ุ นรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อธิบายไว้ ดงั นี ้
“การบาบัดขยะรวมเป็ นหน้ าที่ของอบจ. การบาบัดน ้าเสียรวมก็เป็ นหน้ าที่ของอบจ. แต่
ตอนนีท้ ี่น่านไม่มีการกาจัดขยะ เพราะมันไม่มีพืน้ ที่ พื ้นที่เป็ นของกระทรวงทรัพยากร
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สิ่งแวดล้ อมคือป่ าไม้ เพราะฉะนันรั
้ ฐบาลต้ องกันออกมาให้ อบจ.แล้ วมอบภารกิจให้ อบจ.
เข้ า ไปบริ ห ารจัด การ แต่เ รื่ อ งนี ไ้ ม่ มี ใ ครเคยคิ ด ส่ว นอบจ.มี ห น้ า ที่ ไ ปเก็ บ ขยะ เราจึ ง
จาเป็ นต้ องมาทิ ้งแล้ วฝังกลบ” (นรินทร์ เหล่าอารยะ, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2559)
คุณนาถนรี ธนะปั ญโญ ผู้อานวยการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดน่าน กล่าวถึงกระบวนการ
กาจัดขยะที่เกิดขึ ้นจากชุมชนเข้ มแข็ง ดังนี ้
“จุดอ่อนสาหรับพี่คือเรื่ องขยะ นักท่องเที่ยวที่จงั หวัดน่านทาให้ ขยะเพิ่มก็จริ ง แต่ศกั ยภาพ
ของชุมชนที่กาจัดขยะก็ยงั สามารถรับได้ อยู่ เป็ นธรรมชาติที่เขามาแล้ วเขาต้ องทิ ้ง เรา
ต้ องยอมรับสภาพ เพราะคุณจะเอาเงินเขา เราเก็บเงินค่าโรงแรม ค่าอาหาร คุณก็ต้อง
รับผิดชอบขยะที่มนั เกิดขึ ้น มันเป็ นเรื่ องธรรมชาติ ตัวเราต้ องสามารถจัดการบ้ านเราให้ ได้
แล้ วนักท่องเที่ยวเขาไม่ได้ ทิ ้งเรี่ ยราด เวลานักท่องเที่ยวนัง่ ทานขันโตกตรงลานข่วงเมือง
น่าน ก่อนที่เขาจะลุกเขาก็เก็บของไปทิ ้งถังขยะ พอคนมานัง่ ต่อเขาเห็นว่าต้ องเอาไปทิ ้ง
ขยะ เขาก็ทาตาม มันต้ องจัดการตัวเองก่ อน แต่ที่นี่ยงั จัดการได้ เพราะเป็ นผลมาจาก
ชุมชนเข้ มแข็ง” (นาถนรี ธนะปั ญโญ, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2559)
คุณธาริ นีย์ ไชยเขียว รองนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลบ่อสวก อธิบายถึงรูปแบบการ
จัดการขยะของตาบลบ่อสวก ไว้ ดงั นี ้
“จุดด้ อยหนึ่งเลยคือเรื่ องขยะ ขยะจากนักท่องเที่ยว ในเมืองเทศบาลเขาจะไปคัดแยกต่อ
อีกที แต่ว่าเทศบาลเขานาร่ องและประสบความสาเร็ จแล้ วในเรื่ องการแยะประเภทขยะ
เขาจะให้ นักท่องเที่ยวแยกขยะตังแต่
้ ก่อนทิง้ ส่วนนักท่องเที่ยวที่มาในชุมชนบ่อสวกไม่
ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ ตังแต่
้ ที่เราจัดการท่องเที่ยวมา ทริ ปนั กท่องเที่ยวที่มาลงพื ้นที่ เราให้
ขวดน า้ ใบหนึ่ง เวลาไปจุดต่างๆก็ ไปเติมน า้ ตอนกลับขวดน า้ ก็ ยัง อยู่ เราก็ จัดเก็ บให้ ”
(ธารินีย์ ไชยเขียว, สัมภาษณ์, 16 มีนาคม 2559)
อย่างไรก็ตามผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากหน่วยงานภาครัฐจานวน 2 ท่านที่เห็นว่านอกจากขยะ
จะเป็ นจุดอ่อนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์แล้ ว การเปิ ดโอกาสให้ คนต่างถิ่นเข้ ามา
ทาธุรกิจในจังหวัดน่าน เป็ นสิ่งที่ไม่เหมาะสม เพราะคนที่ได้ ผลประโยชน์ไม่ใช่คนน่าน ดังที่คณ
ุ
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นริ นทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดน่าน ได้ แสดงความคิดเห็นไว้ ว่า “ใน
ระยะใกล้ น่านก็ยงั เป็ นน่าน แต่ในระยะไกลมันอาจจะไม่ใช่แล้ ว ทุนมันมาเป็ นทุนนานาชาติ แล้ ว
ทุนนานาชาติมนั ก็มาซื ้อทุกอย่างเกลี ้ยง ทุกวันนี ้ก็ซื ้อหมดแล้ ว เมื่อซื ้อปั๊ บคนน่านก็จะถูกดันถอย
เมื่อถอยคนน่านก็จะเริ่ มไม่มี” (คุณนริ นทร์ เหล่าอารยะ, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2559) ใน
ขณะเดียวกันรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อสวก ได้ แสดงความคิดในแนวทางเดียวกัน ไว้
ดังนี ้ “พี่ได้ ยินน้ องที่ทาธุรกิจรถเช่า ตอนนี ้เป็ นนายทุนต่างชาติมาลงทุนร่วมกับคนเมืองน่าน อยาก
ให้ คนเมืองน่านทาเอง คนอื่นมาทาเงินก็ออกนอกชุมชน หรื อว่าออกนอกประเทศ ถ้ าคนในเมือง
น่านบริ หารจัดการเอง อย่างน้ อยก็ลดต้ นทุน รายได้ ก็เกิดอยู่ในชุมชน อยู่ในจังหวัดเรา” (คุณธา
รินีย์ ไชยเขียว, สัมภาษณ์, 16 มีนาคม 2559)
นอกจากนี ้ยังมีผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญอีก 1 ท่านจากหน่วยงานภาครัฐ ที่เห็นว่า สถานที่ตงของ
ั้
หน่วยงานส่งผลต่อการติดต่อสื่อสาร โดยคุณธนภร พูลเพิ่ม ผู้อานวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (ททท.) สานักงานแพร่ ได้ แสดงความคิดเห็นว่าจุดอ่อนในการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัด
น่านคือ หน่วยงานของททท.ไม่ได้ ตงอยู
ั ้ ใ่ นจังหวัดน่าน ทาให้ ยากต่อการสื่ อสารเรื่ องต่างๆ “ททท.
ไม่ได้ อยูใ่ นจังหวัดน่าน เขาอยูท่ ี่แพร่ เพราะฉะนันการที
้
่เขาจะมาคุยกันบ่อยๆ มันก็น้อย โอกาสที่
จะคุยกันเยอะมันก็น้อย การทางานก็ห่างๆ กันบ้ าง มันก็จะเป็ นอุปสรรคต่อการทางานตรงนี ้เยอะ”
(ธนภร พูลเพิ่ม, สัมภาษณ์ , 14 มีนาคม 2559) ในทางกลับกันนายกเทศมนตรี เมืองน่าน ซึง่ เป็ น
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญอีก 1 ท่าน แสดงความคิดเห็นในเพิ่มเติมว่า ระยะทางระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
ถือเป็ นจุดอ่อนสาหรับการพัฒนาด้ านการท่องเที่ยว “จุดอ่อนก็คือ เรื่ องการเดินทาง การเดินทาง
โดยรถก็โค้ งไปโค้ งมา การเดินทางไปสถานที่ท่ องเที่ยวต่างๆ ระยะมันก็ยืดกันไกล” (สุรพล เธี ยร
สูตร, สัมภาษณ์ , 15 มีนาคม 2559) นอกจากนี ้ยังมีผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญอีก 1 ท่าน กลับเห็นว่า
จุดอ่อนของจังหวัดน่านคือบุคลากรยังมีความรู้ ด้านการท่องเที่ยวไม่เพียงพอ ดังที่คุณเชาวนา
เขื่อนปิ ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน ได้ แสดงความคิดเห็นไว้ ดงั นี ้ “จุดอ่อนก็คือ
เรื่ องของทักษะความรู้ของบุคลากรไม่เพียงพอ ทังหน่
้ วยงาน ชุมชนและองค์กรขาดทักษะขาดองค์
ความรู้ ด้านการท่องเที่ยว อีกเรื่ องหนึ่งก็คือคนที่ทามาจริ งก็ไม่มีโอกาสได้ เข้ าร่ วมในการวางแผน
จัดการการท่องเที่ยวของน่าน คนที่ทากับคนที่วางแผนก็เป็ นคนละคนกัน ” (เชาวนา เขื่อนปิ ง,
สัมภาษณ์, 26 มีนาคม 2559)
จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญจากภาคธุรกิจจานวน 6 ท่าน พบว่า มีผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลัก
จานวน 3 ท่านเห็นว่า จุดอ่อนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่านคือเรื่ องขยะ
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ซึง่ ปริ มาณขยะที่เพิ่มขึ ้นส่งผลต่อสิ่งแวดล้ อมโดยตรง ซึง่ คุณสัจพงษ์ จินตพงษ์ เจ้ าของธุรกิจริ สา
สินีรีสอร์ ทแอนด์สปา ได้ แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้ไว้ วา่
“จุดเสี ย มัน ก็ คื อ สภาพแวดล้ อม คนมาเมื อ งน่ า นปี ที่ แล้ ว มา 600,000 คน พี่ก็ ไ ม่ร้ ู ว่า
600,000 คนจะกินน ้าคนละกี่ขวด ถ้ าชัวร์ ๆ เลยมา 3 วันต้ องกิน 4-5 ขวดแล้ ว พลาสติกก็
ต้ องคูณ 6 แสนเข้ าไป ตรงนี ้มันเป็ นการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ที่เขาโฆษณากันออกไป
แต่มนั กลับทาให้ ทรัพยากร สิ่งแวดล้ อมถูกทาลาย โดยที่คณ
ุ ไม่ได้ มีงบประมาณไปเติมให้
มัน มีแต่สร้ างวัตถุ สร้ างแหล่งท่องเที่ยว แต่ไม่ได้ ไปแก้ ไขในส่วนที่มนั แย่ลงให้ มนั คงเดิม
หรื อดีขึ ้น มันเป็ น 2 ด้ านที่พี่บอกในดีมีเสียในเสียมีดี มามากก็ทาลาย มาน้ อยชาวบ้ านก็
ไม่มีรายได้ ” (สัจพงษ์ จินตพงษ์ , สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2559)
คุณภัทราภรณ์ ปราบริ บู เจ้ าของธุรกิจโฮงเจ้ า ฟองคา ได้ อธิบายปริ มาณขยะในจังหวัด
น่านที่มีจานวนเพิ่มขึ ้น ไว้ ดงั นี ้
“ขยะมันก็เยอะอยู่ คนเอาเข้ ามาวันละกิโล เรารู้ปัญหารู้เรื่ องขยะ ที่อื่นๆเขาอาจจะซื ้อน ้า
ที่เป็ นแก้ วเล็กๆ เอามาเสริฟนักท่องเที่ยว ทีนี่กฎเหล็กก็คือใช้ แก้ วน ้าแล้ วเราก็ล้างเอาก็ช่วย
ลดขยะไปด้ วย เทศบาลน่านยังจัดการขยะได้ ไม่ได้ เราเคยเสนอบอกว่าขยะเราต้ องแยก
ให้ เป็ นส่วน เพราะที่แพร่ เขาก็ทาได้ แต่ที่น่านเขายังไม่ทา เราก็เป็ นห่วงเหมือนกัน อีก
อย่า งขยะที่ ม าจากนัก ท่ อ งเที่ ยวเราควบคุม เขาไม่ไ ด้ เพราะนัก ท่ อ งเที่ ย วเขามาจาก
ต่างจังหวัด ช่วงเทศกาลหน้ าเซเว่นรถจอดเต็มไปหมด เขาจะทานทุกอย่างในเซเว่น ขยะ
มันเพิ่มจานวนขึ ้นด้ วย” (ภัทราภรณ์ ปราบริบ,ู สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2559)
คุณชโลมใจ ชยพันธนาการ เจ้ าของธุรกิจ บ้ านๆ น่านๆ ห้ องสมุดและเกสต์โฮม มีความ
คิดเห็นว่า จานวนขยะในจังหวัดน่านมีปริ มาณเพิ่มขึ ้น แต่เจ้ าของธุรกิจก็ควรหาวิธีการกาจัดขยะ
ที่เกิดขึ ้นด้ วยเช่นกัน ดังนี ้
“ชัดเจนจริ งมันมีผลเรื่ องขยะ แต่ว่าเราต้ องยอมรับมัน เพราะว่าเราต้ องการเงินเขา เราก็
ต้ องมีเรื่ องพวกนีเ้ ข้ ามา แต่ก่อนครู จะใช้ แก้ วจริ งๆ ในการขายกาแฟ แก้ วสารพัดทรง
สวยๆ ใครมาแนะนาให้ ครู ใช้ แก้ วพลาสติก ครู ก็ไม่เอา แต่พอมาวันนี ้ครู ขายดีมาก แล้ ว
ครู ก็เหนื่อยที่ต้องมานัง่ ล้ าง นัง่ เก็บ ครู เลยตัดสินใจใช้ แก้ วพลาสติกจนยอมรับมันไปใน
ที่สดุ แต่ที่นี ้มันก็มีปัญหาเรื่ องขยะเข้ ามา แต่วิธีแก้ ของครู คือขยะที่มนั รี ไซเคิลได้ ครู ก็มี
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คนในหมู่บ้านเขาก็จะมาเก็บขวด เก็บแก้ วของครู ไป ครู ก็เทแล้ วก็คว่าไว้ เขาก็มาเอาไป
ขาย ชุมชนเขาก็มีรายได้ จากตรงนี ้ด้ วยส่วนหนึ่ง อีกเรื่ องหนึ่งที่ในอนาคตเราจะเจอกัน
มาก ขยะพวกไขมันอย่างครูขายเค้ ก พวกน ้าชากาแฟมันมีนม การเทลงไปมันคือไขมันที่
หมักหมม อีกหน่อยท่อก็จะอุดตัน และต้ องอุดตันอีกเยอะมาก เพราะธุรกิจกาแฟในเมือง
น่านมีเยอะมาก แล้ วก็ขายดีกนั ทังนั
้ น”
้ (ชโลมใจ ชยพันธนาการ, สัมภาษณ์, 11 มีนาคม
2559)
ในขณะเดียวกันยังมีผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญจากภาคธุรกิจจานวน 1 ท่าน ที่อธิบายว่าจุดด้ อยใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์คือ ความไม่ต่อเนื่องของหน่วยงานราชการที่มาส่งเสริ ม
ด้ านการท่ องเที่ ย ว ตามที่ คุณคุณพนม แก้ วเทพ เจ้ าของธุรกิ จลาดวนผ้ าทอ ได้ กล่าวไว้ ว่า
“จุดอ่อนคือความไม่ต่อเนื่องของส่วนราชการที่มาส่งเสริ ม อยากได้ ผลงานก็มา ความจริ งใจน้ อย”
(พนม แก้ วเทพ, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2559) อย่างไรก็ตามยังมีผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญจากภาคธุรกิจ
อีก 1 ท่าน ที่มีความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้ องกัน คือ พื ้นที่ในจังหวัดน่านยังไม่สามารถรองรับ
นักท่อ งเที่ ยวได้ เพี ยงพอ ซึ่งคุณศิริพร คาหว่าง ประธานกลุ่มธุรกิ จสาหร่ ายไก ได้ แสดงความ
คิดเห็นไว้ ดงั นี ้ “จุดอ่อนของเราก็คือไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ เพียงพอ อย่างหมู่บ้านพี่เป็ น
หมู่บ้านไทยลื ้อ โฮมสเตย์ยงั มีไม่เพียงพอ เราจะพัฒนา ตอนนี ้เราก็ยงั คุยกันอยู่ ” (ศิริพร คาหว่าง,
สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2559) อย่างไรก็ตามยังมีผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญจานวน 1 ท่านที่เห็นว่าจังหวัด
น่านไม่มีจุดด้ อย ดังที่คณ
ุ จันทร์ สม พรมปั ญญา เจ้ าของธุรกิจจันทร์ สมการทอ ได้ แสดงความ
คิดเห็นไว้ ดงั นี ้ “ป้าว่ามันไม่มีจดุ ด้ อยนะ มันจะมีแต่จดุ เด่น ” (จันทร์ สม พรมปั ญญา, สัมภาษณ์ ,
12 มีนาคม 2559)
จากการสัมภาษณ์ตวั แทนจากกลุ่มชุมชนจานวน 6 ท่าน มีผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญจานวน 1
ท่านที่ไม่ได้ แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้ ในขณะที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญส่วนใหญ่จานวน 3 ท่าน
มีความคิดเห็นที่สอดคล้ องกับผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ โดยเห็นว่า
เรื่ องขยะที่เพิ่มขึ ้น ส่งผลโดยตรงต่อสิ่งแวดล้ อม ซึ่งคุณสมเกียรติ ใหม่วงศ์ ตัวแทนจากกลุ่ม
ชุมชนศิลาเพชร กล่าวว่า “จุดด้ อยคือ ขยะสกปรก นักท่องเที่ยวเข้ ามาเยอะ ซื ้อของติดไม้ ติดมือ
มา กินแล้ วก็ทิง้ เราก็ต้องเก็บกัน ” (สมเกียรติ ใหม่วงศ์ , สัมภาษณ์ , 13 มีนาคม 2559) ใน
ขณะเดียวกันคุณสุทธิ พงษ์ ดวงมณี รัตน์ ตัวแทนจากชุมชนบ่อสวก ได้ แสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นนี ้ไว้ วา่
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“เราห่วงว่านักท่องเที่ยวมันอาจจะเยอะเกินไป เมื่อกลุม่ นักท่องเที่ยวเข้ ามันก็ผลกระทบใน
เรื่ องของขยะ มลภาวะต่างๆ เรากลัวว่าขยะจะมาสร้ างมลภาวะให้ คนในชุมชน...แต่เรามี
กติกาอยู่ เราจะไม่ให้ นักท่องเที่ยวซื ้อนา้ เข้ ามา เพราะเราจะมีขวดนา้ เตรี ยมไว้ ให้ แล้ ว
แล้ วก็มีจดุ บริการน ้าไว้ เป็ นจุด ใช้ ขวดเดียวแล้ วก็เติมน ้าแทน เราจะไม่เพิ่มปริ มาณขยะใน
ชุมชน เราก็ขอความร่ วมมือจากนักท่องเที่ยวให้ เขาพกขวดน ้าไว้ ที่ตวั นี่ก็เป็ นส่วนหนึ่งที่
ช่วยชุมชนได้ ” (สุทธิพงษ์ ดวงมณีรัตน์, สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2559)
คุณเพลินจิต พ่วงเจริ ญ ตัวแทนจากชุมชนมหาโพธิได้ อธิบายกระบวนการจัดการขยะใน
ชุมชนมหาโพธิ ไว้ ดงั นี ้
“นักท่องเที่ยวมีนิสยั กินแล้ วก็ทิ ้ง แต่ถ้าเขาทาในชุมชนเรา เราจะมอง เขาก็จะรู้ ตวั ก็จะ
เก็บกลับคืนไป เราจะไม่ให้ นกั ท่องเที่ย วมาทิ ้งแล้ วคิดมาตรการทีหลัง นักท่องเที่ยวบาง
ท่านก็มาบอกว่าขอฝากทิ ้งหน่อย เราก็จดั การคัดแยกขยะให้ เป็ นรายได้ ของชุมชน โดย
การเอาไปขายหรื อเอาไปรี ไซเคิลต่อ มัน ก็ ขึน้ อยู่กับการบริ ห ารจัดการ ถ้ าเราบริ ห าร
จัดการให้ ดี มันก็จะมีผลดี แต่ถ้าเราไม่สนใจเรื่ องการบริ ห ารจัดการมันอาจจะเละได้
เหมือนกัน แต่ทกุ คนพยายามระวังอยู่แล้ ว” (เพลินจิต พ่วงเจริ ญ, สัมภาษณ์, 10 มีนาคม
2559)

อย่างไรก็ตามยังมีผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญจากกลุม่ ชุมชนจานวน 1 ท่าน ที่แสดงความคิดเห็นว่า
จุดอ่อนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่านคือ ป้ายบอกทางสาหรับชุมชน
ต่างๆ ยังน้ อยเกินไป ดังที่คณ
ุ ทองเพียร ปะนะ ตัวแทนจากชุมชนบ้ านหาดผาขน ได้ แสดงความ
คิดเห็นไว้ ดงั นี ้ “จุดอ่อนคือเรื่ องถนนหนทาง ป้ายบอกทาง เราก็กาลังขอไปที่อบจ.ให้ มาซ่อมถนน
เราทาเรื่ องไปหลายที่ ตอนนี ้ก็ยงั ไม่มีงบประมาณลงมา นักท่องเที่ยวก็บน่ ว่าป้ายแต่ละอันมันห่าง
กัน ป้ายก็ไม่ชดั เจน” (ทองเพียร ปะนะ, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2559) ในขณะเดียวกันยังมีผ้ ใู ห้
ข้ อมูลสาคัญจากกลุ่มชุมชนอีก 1 ท่านมีความคิดเห็นที่ต่างออกไป โดยคุณเปล่ง มโนวร แสดง
ความคิดเห็นในประเด็นนี ้ว่า จุดอ่อนของจังหวัดน่านคือยังขาดแคลนของฝากที่แสดงถึงอัตลักษณ์
ของท้ องถิ่น “เราอยากพัฒนาของฝากให้ มีประสิทธิภาพ ให้ หน่วยงานต่างๆ เอาความรู้มาสอนใน
การทาของฝากในท้ องถิ่น สร้ างเป็ นสินค้ าให้ กบั ชุมชน เพราะชุมชนศรี นาป่ าน-ตาแวนก็ยงั ไม่มี”
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(เปล่ง มโนวร, สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2559) นอกจากนี ้ยังมีผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญจากชุมชนบ้ านพระ
เกิดอีก 1 ท่าน แสดงความคิดเห็นว่าจุดอ่อนคือเรื่ องผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจากการพัฒนาการ
ท่ องเที่ ย ว โดยอธิ บ ายไว้ ดัง นี ้ “ข้ อ เสี ยคื อผลประโยชน์ คนในชุมชนบางคนที่ เขาไม่ไ ด้ คิ ดถึ ง
ความก้ าวหน้ า เขาจะพูดว่ามีได้ เล็กได้ น้อย ทากันเฉพาะกลุ่ม คือบางคนเขามาทาแล้ วทาไม่ดี
ของก็เสีย ไม่เป็ นที่พงึ่ พอใจของลูกค้ า” (ดรุณี เทียมแสน, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2559)
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก สอดคล้ องกับการสังเกตของผู้วิจยั ขณะที่ผ้ วู ิจยั ได้ เดินทางไป
ยังชุมชนมหาโพธิ พบว่า คนในชุมชนได้ มีการบริ หารจัดการขยะโดยมาแปรรู ปให้ เป็ นสินค้ าที่
สร้ างมูลค่า เช่นการทาอ่างล้ างมือจากยางรถยนต์ การทาดอกไม้ จนั ทน์จากลอตเตอรี่ รวมถึงการ
นาไม้ มาแกะสลักเป็ นรูปพระโดยมีหลากหลายขนาด เพื่อเป็ นการใช้ ประโยชน์จากไม้ ให้ สงู ที่สดุ
ผลการวิจยั ในข้ างต้ นสามารถสรุปได้ ว่า จุดอ่อนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
ในจังหวัดน่าน คือปั ญหาเรื่ องการกาจัดขยะเป็ นสิง่ สาคัญที่ต้องเร่งดาเนินการแก้ ไข เนื่องจากการ
หลัง่ ไหลเข้ ามาของนักท่องเที่ยวพร้ อมกับขยะจานวนมาก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมโดยตรง
แม้ ว่าชุมชนในจังหวัดน่านจะมีวิธีการกาจัดขยะในรู ปแบบของการฝั งกลบ แต่การเพิ่มขึน้ ของ
นักท่องเที่ยวไม่สามารถทาให้ การกาจัดขยะเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.5.3 ผลตอบรับในการพัฒนาการท่ องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ในจังหวัดน่ าน
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ ข้อมูลสาคัญทัง้ 3 กลุ่มจานวน 19 ท่าน พบว่า ผู้ให้ ข้อมูล
สาคัญส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่า นักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดน่านเพิ่มขึ ้น เนื่องจากมีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย รวมถึงมีกิจกรรมที่นกั ท่องเที่ยวสามารถเข้ าไปมีส่วนร่ วมกับคนในชุมชน
ในขณะเดียวกันคนในชุมชนเองก็มีความสามัคคี เป็ นกันเอง จึงเป็ นเหตุผลให้ นกั ท่องเที่ยวเกิด
การมาซ ้า และแนะนาจังหวัดน่านให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ต่อไป
จากการสัมภาษณ์ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักจากหน่วยงานภาครัฐทั ง้ หมด 7 ท่าน พบว่า มีผ้ ใู ห้
ข้ อมูลสาคัญจานวน 1 ท่านที่ไม่ได้ แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้ ในขณะเดียวกันผู้ให้ ข้อมูลหลัก
จากหน่วยงานภาครัฐจานวน 6 ท่าน มีความคิดเห็นที่สอดคล้ องกัน คือ จานวนนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาจังหวัดน่านมีจานวนเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ม้ ีสาเหตุมาจากการเดินทางมาซ ้า การแนะนาให้
บุคคลท่านอื่นเดินทางมาเที่ยวจังหวัดน่าน รวมถึงการขยายวันพักเพื่อท่องเที่ยวจังหวัดน่านนาน
มากขึน้ ซึ่ง
ผู้จัดการสานักงานพืน้ ที่ พิเศษเมืองเก่าน่าน ได้ กล่าวถึง การเพิ่มจานวนของ
นักท่องเที่ยวไว้ ดงั นี ้ “...ตามแผนของเรา เราตัง้ เป้าภายใน 5 ปี นักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ ้นเป็ น
300,000 คน แต่วา่ แค่ 2 ปี มนั เพิ่มเป็ น 600,000 คน ฉะนันในเรื
้
่ องมิติเศรษฐกิจผมไม่ห่วง ผมไม่มี
โครงการอะไรที่ไปกระตุ้นเศรษฐกิจเลย” (ชุมพล มุสิกานนท์ , สัมภาษณ์ , 8 มีนาคม 2559) ใน
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ขณะเดียวกันคุณนาถนรี ธนะปั ญโญ ผู้อานวยการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดน่าน ได้ อธิบาย
เกี่ ยวกับผลตอบรั บในการพัฒนาการท่องเที่ ยวเชิง สร้ างสรรค์ ไว้ ดังนี ้ “ช่วง 2
ปี ที่ผ่านมา
นักท่องเที่ยวเยอะขึ ้น แล้ วก็มีการพัฒนาต่อมาเรื่ อยๆ นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้นมีอยู่หลายปั จจัยไม่ใช่
เฉพาะการท่องเที่ยวที่นี่อย่างเดียว เรื่ องการคมนาคมที่สะดวกขึ ้นด้ วย เครื่ องบินหลายไฟลท์ถนน
ก็เริ่ มจะดีขึ ้น แต่หลักๆ ก็เป็ นผลจากการท่องเที่ยว” (นาถนรี ธนะปั ญโญ, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม
2559) นอกจากนี ้ คุณเชาวนา เขื่อนปิ ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน ได้ อธิบายถึง
ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน ซึ่งส่งผลให้ นกั ท่องเที่ยวเกิดการมาซ ้าไว้ ดงั นี ้
“เมื่อก่อนเราจัดพื ้นที่เล็กๆ ตรงข่วงที่เป็ นสนามหน้ า เพราะว่านักท่องเที่ยวเขาจะต้ องถ่ายรูป หน้ า
ข่วงมันสวย จะเห็นภาพวัดหมดเลย ภาพก็ถูกเผยแพร่ ออกไป นักท่องเที่ยวที่ เขามาแล้ วเขาก็
กลับมาอีกครัง้ เขาชอบ” (เชาวนา เขื่อนปิ ง, สัมภาษณ์, 26 มีนาคม 2559)
นักท่องเที่ยวเกิดการมาซ ้า การบอกต่อ และการขยายวันพัก ซึง่ เป็ นไปตามเป้าประสงค์
ของททท. ตามที่คณ
ุ ธนภร พูลเพิ่ม ผู้อานวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงาน
แพร่ ได้ อธิบายไว้ ดงั นี ้
“เกิดการมาซ ้าแล้ วบอกต่อ นี่คือจุดหลักที่ตรงกับเป้าประสงค์ของททท. มาแล้ วเกิดความ
ประทับใจ ภูมิใจสบายใจที่ได้ ทาตุงก้ าคิง ได้ มาถวายเทียนคูแ่ ล้ วกลับไปบอกต่อ อีกสอง
สามเดือนมาอีก หนึ่งคือการมาซ ้า สองคือการบอกต่อและขยายวันพัก แค่นี ้ททท.พอใจ
แล้ ว เพราะว่า ทัง้ สามอย่างนี เ้ ป็ นการเพิ่มมูลค่าของเม็ดเงิ น มูลค่าของจัง หวัด ตรง
เป้าประสงค์ของททท.” (ธนภร พูลเพิ่ม, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2559)
ในขณะที่คณ
ุ สุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรี เมืองน่าน ได้ กล่าวว่านักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาจังหวัดน่าน สอดคล้ องกับกลุม่ เป้าหมายที่วางไว้
“ผลตอบรับเราดูถึงปริมาณนักท่องเที่ยวที่มา กับกลุม่ เป้าหมายที่มา มันตอบสนองเช่นนัน้
จริ งๆ สิ่งที่คาดหมายไว้ ก็คือ ผู้สงู อายุมาเที่ยวมาน่านมากขึ ้น มานอกเวลามากขึ ้น...เรา
เห็นว่ากลุม่ ผู้สงู วัยที่เกษียณแล้ ว มีโอกาสรวมตัวกันมาเที่ยวน่าน มันเหมือนการตอบสนอง
ความต้ องการด้ านการท่องเที่ยวของเขา...” (สุรพล เธียรสูตร, สัมภาษณ์ , 15 มีนาคม
2559)
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คุณธาริ นีย์ ไชยเขียว รองนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลบ่อสวก ได้ อธิบายถึงผลตอบ
รับจากนักศึกษาที่เดินทางมาทากิจกรรมในจังหวัดน่านไว้ ดงั นี ้
“ทริ ปวันนันเป็
้ นการท่องเที่ยวทังวั
้ นแล้ วก็ทานขันโตก จะเป็ นนักศึกษาน้ องๆจาก
พะเยา เชี ย งราย เขาจะมี กิจกรรมร่ วม ไปดูสถานที่ มี กิจกรรมร่ วม เขาก็ สนุก
ประทับใจ สิ่งสะท้ อนที่อาจารย์มีผลตอบรับกับมาให้ เรา คืออยากกลับมาอีก เป็ น
โครงการที่พอดีลงตัว ไม่เหนื่อยเกินไป แล้ วก็ ได้ ลงมือทาด้ วยตัวเอง เขาประทับใจ”
(ธารินีย์ ไชยเขียว, สัมภาษณ์, 16 มีนาคม 2559)
จากการสัมภาษณ์ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญจากภาคธุรกิจจานวน 6 ท่าน ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
จานวน 4 ท่านมีความคิดเห็นว่า นักท่องเที่ยวในจังหวัดน่านมีจานวนเพิ่มขึ ้น โดยมีเหตุผลมาจาก
กิจกรรมต่างๆ เปิ ดโอกาสให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ าไปมีสว่ นร่วมเพื่อเรี ยนรู้วิถีชีวิตของคนน่าน อีกทังยั
้ งมี
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จึงทาให้ นักท่องเที่ยวเกิดการมาซ ้า ตลอดจนแนะนาให้ บุคคลอื่นๆ
เดิ น ทางมาท่ องเที่ ย วที่ จัง หวัดน่ า นอี กด้ วย ดัง ที่ เจ้ า ของธุ รกิ จ จัน ทร์ สมการทอ ได้ กล่าวไว้ ว่า
“นักท่องเที่ยวบอกว่าดีที่เราทาธุรกิจแบบนี ้ เพราะเรามีศนู ย์การเรี ยนรู้ เป็ นคาชมอย่างเดียว คาติ
ไม่คอ่ ยมี ข้ อเสนอแนะจากนักท่องเที่ยวก็ไม่มี ส่วนใหญ่นกั ท่องเที่ยวชอบ บางคนก็จะกลับไปชวน
เพื่อน ชวนรู้ จกั มา เขาไปพูดกันปากต่อปาก” (จันทร์ สม พรมปั ญญา, สัมภาษณ์ , 12 มีนาคม
2559)
ในขณะที่คณ
ุ สัจพงษ์ จินตพงษ์ เจ้ าของธุรกิจริ สาสินีรีสอร์ ทแอนด์สปา อธิบายถึงการ
เข้ ากิจกรรมการลดโลกร้ อน Low Carbon ของนักท่องเที่ยวไว้ ดงั นี ้
“นักท่องเที่ยวมาจังหวัดน่านเยอะขึ ้น ปั จจัยแรกที่นกั ท่องเที่ยวจะมาคือมาแหล่งท่องเที่ยว
แล้ ว Low Carbon เป็ นอันดับสองว่าจะใช้ กิจกรรมนี ้ไหม สาหรับ Low Carbon บางครัง้
มันก็ไม่ได้ ดีเสมอไป คนที่ไฮโซมักจะไม่ชอบ Low Carbon มันมีทงั ้ 2 อย่าง คน
ระดับกลางบางคนก็ชอบ Low Carbon เพราะว่ามันถูกดีได้ สว่ นลด แต่บางคนก็ไม่เอา
เอาแบบสบายๆ ดีกว่า” (สัจพงษ์ จินตพงษ์ , สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2559)
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ างสรรค์ ใ นจัง หวัด น่ า นท าให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วเกิ ด การมาซ า้ ตามที่
คุณภัทราภรณ์ ปราบริบู เจ้ าของธุรกิจโฮงเจ้ าฟองคา ได้ อธิบายไว้ ดงั นี ้
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“นักท่องเที่ยวทุกคนชอบหมด มีนกั ท่องเที่ ยวที่มาซ ้าเยอะ บางคนมาหลายหน พอน่าน
เป็ นการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ข้อดีก็คือทาให้ การท่องเที่ยวของเรายัง่ ยืน ชาวบ้ านก็ได้
เงิน นักท่องเที่ยวที่มาส่วนใหญ่ต้องเป็ นคนที่ชอบเรื่ องพวกนี ้ เพราะเค้ ารู้ ตวั ว่าเค้ าต้ อง
เที่ยวยังไง เช่นใช้ ถงุ พลาสติกให้ น้อยลง เดี่ยวนี ้คนก็เริ่ มเข้ าใจมากขึ ้น” (ภัทราภรณ์ ปราบ
ริบ,ู สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2559)
สาหรับคุณชโลมใจ ชยพันธนาการ เจ้ าของธุรกิจ บ้ านๆ น่านๆ ห้ องสมุดและเกสต์โฮม
กล่าวถึงผลตอบรับของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังบ้ านๆ น่านๆ ห้ องสมุดและเกสต์โฮม ไว้ ดงั นี ้
“นักท่องเที่ยวจะเขียนใส่สมุดที่ครู วางไว้ ให้ นี่ก็เล่มที่ 3 แล้ ว ครู ก็ตามไปอ่านใน เฟซบุ๊ก
และอินสตาแกรมส่วนใหญ่เค้ าก็เขียนดีดี เขียนไม่ดีไม่มีหรอก เรื่ องที่นกั ท่องเที่ยวชมมาก
ที่สดุ เวลามาที่นี่ คือชอบเจ้ าของ ชอบต้ นไม้ ชอบบ้ าน 3 อย่างนี ้ไล่ๆ กัน นักท่องเที่ยวที่เขา
มาที่นี่เขาชอบอ่านหนังสือ เพราะหนังสือพวกนี ้ไม่ได้ มีตามซีเอ็ด เป็ นหนังสือเฉพาะทาง
เท่าที่สงั เกตดูช่วงเทศกาลท่องเที่ยวเช่นปี ใหม่ นักท่องเที่ยวจะไม่ซื ้อหนังสือ คือเขาตังใจ
้
มาเที่ยว มาพักจริ งๆ แต่วนั อื่นๆ ที่ไม่ใช่เทศกาล จะเป็ นกลุ่มของคนที่ชอบอ่านหนังสือ
คนที่มาที่นี่บางคนเขาออกไปข้ างนอกน้ อยมาก ก็กลายเป็ นสิ่งที่ตอบโจทย์ ” (ชโลมใจ ชย
พันธนาการ, สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2559)
ในทางกลับกันยังมีผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญจากภาคธุรกิจจานวน 1 ท่าน ที่กล่าวว่า ผลตอบรับ
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ า งสรรค์ คือการสร้ างความรู้ ให้ กบั นักท่องเที่ยว ตามที่คณ
ุ บุญชู
เทพเสน คณะกรรมการด าเนิ น งานฝ่ ายผลิ ต ธุ ร กิ จ สาหร่ า ยไก แสดงความคิ ด เห็ น ไว้ ว่ า
“นักท่องเที่ ยวบอกว่าสร้ างความรู้ ใหม่ให้ กับเขา ตอนที่ มีฝรั่ งมาจากสวีเดนมาเขาก็ บอกว่าทา
สาหร่ายสนุกดี” (บุญชู เทพเสน, สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2559) อย่างไรก็ตามยังมีผ้ ใู ห้ ข้อมูลอีก 1
ท่านที่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นนี ้ว่า ผลตอบรับในการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์คือการ
ทาให้ ภาคธุรกิจได้ ใกล้ ชิดกับคนในชุมชน ซึ่งคุณพนม แก้ วเทพ เจ้ าของธุรกิจลาดวนผ้ าทอ ได้
อธิบายไว้ ดงั นี ้
“ชุมชนรอบข้ างจะอิงอยูก่ บั เรา เราคืนกาไรให้ ชมุ ชนเราไป เราจัดพวกพระป่ า ถวายวัด ช่วง
สงการณ์ก็จะทากิจกรรมร่วมกับชุมชน ชุมชน Happy มาก 1) เราให้ ความสาคัญกับชุมชน
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2) เราสนับสนุนคนในชุมชน 3.เวลามีปัญหาเราเข้ าไปร่ วมกับชุมชน หลายๆ อย่างมัน
เกื ้อกูลกัน อย่างสินค้ าเราเป็ น ทุน ชาวบ้ านเป็ นแรง ผลตอบกลับมาจากชาวบ้ านก็ได้ เราก็
ได้ ” (พนม แก้ วเทพ, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2559)
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญสาคัญจากกลุม่ ชุมชนจานวน 5 ท่านจากจานวน 6 ท่าน มีความคิดเห็น
ที่สอดคล้ องกัน กล่าวคือ นักท่องเที่ยวเกิดการมาซ ้า และบอกต่อ เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวใน
ชุมชนมีความน่าสนใจ รวมถึงคนในชุมชนมีความสามัคคี อัธยาศัยดี ตลอดจนมีความพร้ อมใน
การต้ อนรั บนัก ท่ องเที่ ย วอยู่เ สมอ ซึ่ง ตัวแทนจากชุมชนศิลาเพชร ได้ กล่า วถึง ผลตอบรั บจาก
นักท่องเที่ยวไว้ ดงั นี ้ “นักท่องเที่ยวพูดว่าจะกลับมาอีก เรามีหนัง สือให้ ลงความเห็น เขาก็มาแสดง
ความคิดเห็น” (สมเกียรติ ใหม่วงศ์, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2559) อีกทังตั
้ วแทนจากชุมชนมหา
โพธิ กล่า วถึ งกิ จกรรมในชุมชนที่ เป็ น ที่ นิ ยมสาหรั บนักท่องเที่ ยว ดัง นี ้ “เขามานั่ง แกะพระไม้
ดอกไม้ ประดิษฐ์ ราวง สนุกสนานแล้ วก็ไป ส่วนใหญ่ก็มี แต่แง่ดี มีหลายคนที่กลับไปแล้ วจะ
กลับมาใหม่ บางคนมาตัง้ 3 ครัง้ แบบติดใจ” (เพลินจิต พ่วงเจริ ญ, สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2559)
ส าหรั บ ตัว แทนจากชุ ม ชนศรี น าป่ าน-ตาแวน ได้ แ สดงความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งผลตอบรั บ จาก
นักท่องเที่ยวไว้ ว่า “นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชอบ เขาบอกว่าเขาจะกลับมาทาใหม่ ปี หน้ าเขาจะ
กลับมาเหมือนเดิม มาช่วยทาฝายชะลอนา้ ตรงไหนที่ขาดแคลน ตรงไหนที่จะสร้ างต่อ ” (เปล่ง
มโนวร, สัมภาษณ์ , 10 มีนาคม 2559) ในขณะเดียวกันตัวแทนจากชุมชนบ้ านพระเกิด มีความ
คิดเห็นที่สอดคล้ องกัน ดังนี ้ “นักท่องเที่ยวมาเยอะขึ ้น เขามาทาเขาบอกว่าดีมากๆ ขอเบอร์ โทรไป
แล้ วจะเอาญาติมาด้ วย จะไปบอกต่อ เขาบอกว่ามีความสุข นี่ก็เป็ นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่
วัฒนธรรมท้ องถิ่นล้ านนา เป็ นวัฒนธรรมที่เก่าแก่มากๆ เราพลิกฟื น้ ขึ ้นมาเผยแพร่ ” (ดรุ ณี เทียม
แสน, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2559)
อย่างไรก็ตามมีผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญจากกลุ่มชุมชนจานวน 1 ท่านได้ อธิ บายเพิ่มเติมว่า
นักท่องเที่ยวบางท่านเสนอให้ จดั กิจกรรมให้ สอดคล้ องกับเทศกาลและภูมิอากาศ อาทิเช่น ชุมชน
บ่อสวกเคยจัดกิจกรรมเดินป่ าในช่วงหน้ าฝนเพราะอากาศไม่ร้อน แต่นกั ท่องเที่ยวก็ได้ เสนอให้ จดั
กิจกรรมในช่วงหน้ าร้ อนหรื อตอนเช้ า เพื่ อลดความเสี่ยงขณะทากิจกรรม ดังที่ คุณสุทธิพงษ์ ดวง
มณีรัตน์ ตัวแทนจากชุมชนบ่อสวก ได้ แสดงความคิดเห็นไว้ ว่า “นักท่องเที่ยวมากระซิบว่าบาง
กิจกรรมที่เราจัดควรปรับหน่อยจะดีขึ ้น เช่น เมื่อก่อนเราพาเดินป่ า แต่ช่วงเวลาที่เราจัดกิจกรรมมัน
ไม่เหมาะสม เราก็ขอปรับเป็ นช่ วงหน้ าร้ อนหรื อตอนเช้ า เป็ นต้ น ส่วนกิจกรรมอื่นๆ นักท่องเที่ยว
เขาชอบอยูแ่ ล้ ว ชอบที่ได้ ลงมือทาเอง” (สุทธิพงษ์ ดวงมณีรัตน์, สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2559)
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จากการสังเกตของผู้วิจยั ขณะลงพื ้นที่เก็บข้ อมูลในจังหวัดน่านเมื่อเดือนมีนาคม 2559 ซึง่
ถือว่าเป็ นช่วง Low Season ของจังหวัดน่าน แต่นกั ท่องเที่ยวยังมีปริ มาณมากทังในวั
้ นธรรมดา
และวันเสาร์ อาทิตย์ อีกทังนั
้ กท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็ นนักท่องเที่ยวสูงอายุ ซึง่ สอดคล้ องกับการ
สัม ภาษณ์ น ายกเทศบาลเมื อ งน่ า นที่ ไ ด้ ก ล่าวไว้ ว่า กลุ่ม เป้า หมายในจัง หวัด น่ านคื อผู้สูง อายุ
เนื่องจากมีกาลังการซื ้อสินค้ ามากกว่ากลุม่ ทัว่ ไป
ผลการวิจยั จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม สามารถสรุ ปได้ ว่า
ผลตอบรับในรณรงค์ให้ เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน ทาให้ จานวนนักท่องเที่ ยวใน
จังหวัดน่านมีจานวนเพิ่มขึ ้น โดยเกิดจากการที่นกั ท่องเที่ยวมี การขยายเวลาในการท่องเที่ยวเพื่อ
เข้ าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ทังนี
้ ้ยังมีการแนะนาและชักชวนคนรู้ จกั ให้ เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด
น่าน จากผลตอบรับของนักท่องเที่ยว ดังกล่าวส่งผลให้ การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน
เป็ นที่นิยมสาหรับนักท่องเที่ยว

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “การสื่อสารแบบมีสว่ นร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัด
น่าน” เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ
สื่อสารแบบมีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มการท่องเที่ ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน และเพื่อพัฒนา
แนวทางการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ โดยใช้ การวิจยั เชิง
เอกสาร (Documentary Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสังเกต
แบบไม่มีสว่ นร่วม (Non-Participant Observation) โดยแบ่งกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ น 3 กลุ่มคือ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และกลุ่มชุมชน จากข้ อมูลที่ได้ มาผู้วิจยั สามารถแบ่งการนาเสนอ
ตามกรอบแนวคิดการวิจยั ออกเป็ น 4 ส่วนดังนี ้
1) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน
2) ระดับการมีสว่ นร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน
3) รูปแบบการสื่อสารแบบมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัด
น่าน
4) จุดแข็ง และจุดอ่อนของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน

5.1 สรุ ปผลการวิจัย
5.1.1 รูปแบบการท่ องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ในจังหวัดน่ าน
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ างสรรค์ ใ นจั ง หวั ด น่ า นเป็ นรู ป แบบการสร้ างเครื อ ข่ า ยชุ ม ชน
(Community Network Model) โดยเริ่ มต้ นจากกระบวนการรวมกลุ่มของชาวบ้ านที่ต้องการ
พัฒ นาชุม ชนให้ เ ป็ น แหล่ง ท่ อ งเที่ ย ว โดยการบูร ณาการการท่ อ งเที่ ย วให้ เ ชื่ อ มโยงกับ วิ ถี ชี วิ ต
ประเพณี และวัฒนธรรมของคนในชุมชนผ่านทางรู ปแบบของการจัดกิจกรรม ซึ่งลักษณะของ
กิจกรรมที่เกิดขึ ้นจะยึดวิถีชี วิตดังเดิ
้ มของคนในชุมชนเป็ นหลัก ในขณะเดียวกันอาจจะมีการเพิ่ม
รายละเอียดในกิจกรรมให้ มากขึ ้นเพื่อเปิ ดโอกาสให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ ามามีสว่ นร่วม การท่องเที่ยวเชิง
สร้ างสรรค์จงึ เป็ นการเพิ่มรายได้ ให้ กบั คนในชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมที่เป็ นวิถีชีวิตดังเดิ
้ มควบคู่
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ไปกับการคานึงถึงผลประโยชน์ของคนในชุมชน รู ปแบบของกิจกรรมที่กล่าวถึงในข้ างต้ นจะเกิด
จากแรงบัน ดาลใจ ความคิดสร้ างสรรค์ และความร่ วมมื อของคนในชุมชน ตลอดจนอาศัย
กระบวนการคิดร่ วมกันของหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ให้ เป็ น
รู ปธรรม อย่างไรก็ตามรู ปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์อาจจะมีรูปแบบของกิจกรรมที่
แตกต่างกันไป ขึ ้นอยูก่ บั ความคิดสร้ างสรรค์และรูปแบบการดาเนินชีวิตของแต่ละชุมชน
5.1.2 ระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดการการท่ องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ในจังหวัด
น่ าน
ระดับ การมี ส่ ว นร่ ว มของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคธุ ร กิ จ และชุม ชนในการจัด การการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน พบใน 2 ระดับคือ การมีสว่ นร่วมในฐานะเป็ นผู้วางแผนและ
กาหนดนโยบายและการมีสว่ นร่วมในฐานะผู้สง่ และผู้ผลิต โดยส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในฐานะเป็ นผู้
วางแผนและกาหนดนโยบาย ซึง่ การมีสว่ นร่วมในระดับนี ้ถือว่าเป็ นระดับสูงสุดของการสื่อสารแบบ
มีส่วนร่ วม เป็ นการทางานร่ วมกันของหน่วยงานภาครั ฐ ภาคธุรกิ จ และชุมชน โดยหน่วยงาน
ภาครัฐมีหน้ าที่วางแผนและกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ซึง่ การวางแผน
หรื อกาหนดนโยบายด้ านการท่องเที่ยวในละครัง้ จะเกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภาค
ธุรกิจและกลุ่มชุมชน ในทางกลับกันมีเพียงส่วนน้ อยที่มีส่วนร่วมในฐานะผู้สง่ และผู้ผลิต การมี
ส่ว นร่ ว มในระดับ นี ค้ นในชุม ชนจะไม่ไ ด้ แ สดงความคิ ดเห็ น ในการวางแผนด้ านการท่ องเที่ ย ว
โดยตรง แต่มีห น้ าที่นานโยบายดังกล่าวมาปฏิบตั ิ รวมถึงยังทาหน้ าที่เป็ นผู้ส่งสารในการส่งต่อ
นโยบายให้ กลุม่ ธุรกิจและชุมชนต่อไป ในขณะเดียวกันยังเป็ นผู้สง่ สารกลับไปยังหน่วยงานภาครัฐ
อีกด้ วย
5.1.3 รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมในการจัดการการท่ องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
ในจังหวัดน่ าน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และกลุ่มชุมชน มีรูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมในการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน โดยจาแนกตามทิศทางการสื่อสารเป็ นแบบสอง
ทาง (Two-Way Communication) และจาแนกตามการไหลของข่าวสารเป็ นแบบแนวนอน
(Horizontal Communication) ซึง่ จะดาเนินการรวบรวมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องจากทุกภาคส่ว นเข้ า
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นาเสนอข้ อมูลผ่านทางการอบรมและการประชุม อีกทังควบคู
้
ไ่ ปกับ
การเลือกใช้ สื่อที่หลากหลายช่องทาง เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
ให้ ชดั เจนมากขึ ้น อย่างไรก็ตามลักษณะการสื่อสารของทุกภาคส่วนจะสามารถโต้ ตอบแลกเปลี่ยน
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ความคิดเห็นกันได้ อย่างอิสระ เพื่อขับเคลื่อนแผนนโยบายด้ านการท่องเที่ยวให้ บรรลุจดุ ประสงค์ที่
กาหนดไว้ ได้ อย่างรวดเร็ ว ในขณะเดียวกันการสื่อสารใน 2 รู ปแบบข้ างต้ นจะเป็ นการส่งเสริ มให้
เกิดการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน อีกทังยั
้ งสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีและเสริมสร้ างความรับผิดชอบ
ร่วมกันของทุกหน่วยงานในจังหวัดน่าน
5.1.4 จุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ นของการพั ฒ นาการการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ างสรรค์ ใ น
จังหวัดน่ าน
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน มีการส่งเสริมด้ านการท่องเที่ยวให้ มี
รู ปแบบที่เรี ยบง่ายตามวิถี ชีวิตท้ องถิ่นของชาวจังหวัดน่าน การหลัง่ ไหลเข้ ามาของนักท่องเที่ยว
จานวนมากนอกจากจะเป็ นการสร้ างรายได้ ให้ กบั ชุมชนแล้ ว ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมในด้ าน
การกาจัดขยะที่ต้องเร่งดาเนินการแก้ ไขอย่างรวดเร็ว
5.1.4.1 จุดแข็งในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน
จุดแข็งในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน คือ การเชื่อมโยง
การท่ องเที่ ย วกับวิ ถี ชีวิ ตที่ เรี ย บง่ าย โดยไม่ส่ง ผลกระทบต่อรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของคนใน
ท้ องถิ่น อีกทังยั
้ งเปิ ดโอกาสในนักท่องเที่ยวเข้ ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่คิดค้ นขึ ้นจากการ
น าสิ่ ง เดิ ม ที่ ค นในชุ ม ชนใช้ ในชี วิ ต ประจ าวัน มาพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ างสรรค์ ท าให้
นักท่องเที่ยวสามารถเรี ยนรู้ วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของคนน่านอย่างแท้ จริ ง โดยการ
กาหนดให้ น่านเมืองเป็ นเก่าที่มีชีวิต ในขณะเดียวกันความเข้ มแข็งของคนในชุมชนยังเป็ นปั จจัย
สาคัญที่ก่อให้ เกิดการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในการบริการจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน
5.1.4.2 จุดอ่อนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน
จุดอ่อนในการพัฒนาการท่องเที่ ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน เกิดจากจานวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว จึงส่งผลโดยตรงต่อปริ มาณขยะที่มากขึ ้น นาไปสูส่ ิ่งแวดล้ อมที่
เสื่อมโทรม รวมถึงรู ปแบบการก าจัดขยะในจังหวัดน่านยังเป็ นการฝั งกลบ ซึ่งวิธีนีอ้ าจจะไม่
เพียงพอต่อการรับมือกับขยะที่เพิ่มขึ ้นในอนาคต ปั ญหาเรื่ องการกาจัดขยะในจังหวัดน่านจึงเป็ น
สิ่งสาคัญที่ต้องดาเนินการแก้ ไข อย่างไรก็ตามมีบุคคลบางกลุ่มในจังหวัดน่าน ที่หนั มาใส่ใจเรื่ อง
การกาจัดขยะในชุมชน โดยการคัดแยกขยะก่อนทิ ้ง การเลิกใช้ วสั ดุที่ทาจากโฟมหรื อพลาสติก
รวมถึงการนาขยะไปรี ไซเคิลเพื่อนากลับมาใช้ ใหม่
5.1.4.3 ผลตอบรับในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน
ผลตอบรับในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน คือนักท่องเที่ยว
เดินทางมาจังหวัดน่านมากขึ ้น เนื่องจากมีกิจกรรมที่นกั ท่องเที่ยวสามารถเข้ าไปมีส่วนร่ วมกับคน
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ในชุมชนได้ อย่างเต็มที่ ซึง่ ก่อให้ เกิดความรู้ ตลอดจนการอนุรักษ์ ไว้ ซงึ่ ประเพณี วัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตดังเดิ
้ มของคนน่าน นอกจากนี ้จังหวัดน่านยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย อีกทังอุ
้ ปนิสยั ของ
คนน่ า นที่ มี น า้ ใจ ยิม้ แย้ มแจ่ม ใส เต็มใจต้ อนรั บนักท่ องเที่ ยว จากที่ กล่าวมาจึง เป็ น เหตุผลให้
นักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่เคยมาจังหวัดน่านแล้ วเกิดความประทับใจจึงเกิดการมาซ ้า การขยายวัน
พัก รวมถึงยังแนะนาให้ คนรู้จกั และบุคคลอื่นๆ เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดน่านอีกด้ วย
จากผลการวิจยั ทังหมดที
้
่กล่าวมา ผู้วิจยั ได้ ทาการรวบรวมข้ อมูล และจัดทาเป็ นตาราง
เพื่อสรุปกระบวนสื่อสารแบบมีสว่ นร่วมเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน โดย
มีรายละเอียดดังตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 สรุ ปกระบวนสื่อสารแบบมี ส่วนร่ วมเพื่อส่ง เสริ มการท่ องเที่ ยวเชิง สร้ างสรรค์ ใน
จังหวัดน่าน
หัวข้ อ
1. รูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้ างสรรค์
(ผู้ริเริ่ม)

2. ระดับการ
สื่อสารแบบมีสว่ น
ร่วม

หน่ วยงานภาครั ฐ
- ภาครัฐบาลสร้ าง
เครื อข่ายกับกลุม่ ชุมชน
และภาคธุรกิจ โดยยึดหลัก
Co-creation (การร่วมกัน
คิด วางแผน ปฏิบตั ิ ร่วม
รับผิดชอบ และรับ
ประโยชน์)
(หน่วยงานภาครัฐบาล)

ภาคธุรกิจ
- รูปแบบเชิงพาณิชย์ที่
มุง่ เน้ นผลกาไร
- รูปแบบการสร้ าง
เครื อข่ายร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐบาล
และกลุม่ ชุมชนในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สร้ างสรรค์
(หน่วยงานภาครัฐบาล)
- ภาครัฐบาลนาแผนการ - การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้
ท่องเที่ยวระดับประเทศมา ส่งและผู้ผลิต โดยการรับ
ปรับประยุกต์ในการสร้ าง และส่งข่าวสารเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาด้ านการ
นโยบายจากหน่วยงาน
ท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ใน ภาครัฐมาปฏิบตั ิ และมี
จังหวัดน่าน
หน้ าที่เป็ นผู้สง่ สารให้ แก่
ชุมชนและนักท่องเที่ยว

กลุ่มชุมชน
- กลุม่ ชุมชนเป็ นผู้สร้ าง
เครื อข่ายในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
- หน่วยงานภาครัฐบาลและ
ภาคธุรกิจเป็ นผู้สนับสนุนใน
ด้ านต่างๆ (กลุม่ ชุมชน)

- การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้
วางแผนและกาหนดนโยบาย
โดยการเข้ าไปเป็ น
คณะกรรมการขับเคลื่อนของ
หน่วยงานภาครัฐ และมี
หน้ าที่เป็ นผู้สง่ สารให้ แก่
ชุมชนและนักท่องเที่ยว
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)
หัวข้ อ
หน่ วยงานภาครั ฐ
3. รูปแบบการ
- การสื่อสารแบบสองทาง
สื่อสารจาแนกตาม ซึง่ จะใช้ สื่อบุคคลเป็ นหลัก
ทิศทางการสื่อสาร โดยการลงพื ้นที่เพื่อไป
สื่อสารกับภาคธุรกิจและ
กลุม่ ชาวบ้ าน ด้ วยการจัด
ประชุม และการ
ประชาคม
4. รูปแบบการ
- แบบแนวนอน โดยใช้ การ
สื่อสารจาแนกตาม ขับเคลื่อนภาคชุมชน ด้ วย
การไหลของ
การประชุมเพื่อสร้ างแนว
ข่าวสาร
ร่วมกับหัวหน้ าชุมชนต่างๆ
นาไปสูก่ ารถ่ายทอดไปยัง
กลุม่ ชุนชน
- แบบแนวนอน โดยใช้ การ
ขับเคลื่อนภาคธุรกิจ ด้ วย
การประชุมเพื่อสร้ างแนว
ร่วมกับเจ้ าของธุรกิจขนาด
ใหญ่ในจังหวัด
5. การใช้ สื่อ
สื่อบุคคล แผ่นพับ
โปสเตอร์ ป้าย วิดิทศั น์
หนังสือแจก วิทยุ และสื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น
เฟซบุ๊ก ไลน์
6. จุดแข็งในการ - ความเข้ มแข็งของคนใน
พัฒนาการ
ชุมชน
ท่องเที่ยวเชิง
- วิถีชีวิตดังเดิ
้ มที่เรี ยบง่าย
สร้ างสรรค์
ของคนน่าน
-เอกลักษณ์ของแต่ละ
ชุมชน

ภาคธุรกิจ
- การสื่อสารแบบสองทาง
โดยใช้ สื่อบุคคลผ่าน
ขันตอนการอบรมร่
้
วมกัน
และการจัดประชุม
- การจัดตังกลุ
้ ม่ ตัวแทน
ของภาคธุรกิจอย่างไม่
เป็ นทางการ
- แบบแนวนอน ด้ วยการ
ถ่ายทอดข้ อมูลเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงสรร
สรรค์ระหว่างผู้ปฏิบตั ิงาน
ในภาคธุรกิจ

กลุ่มชุมชน
- การสื่อสารแบบสองทาง
โดยใช้ การอบรม และการ
ประชุมเพื่อหารื อกับ
หน่วยงานภาครัฐ ชาวบ้ าน
รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้ อง

- แบบแนวนอน ด้ วยการ
ถ่ายทอดแบบแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นจากหัวหน้ า
ชุมชนไปยังชาวบ้ าน

โฆษณาทางวารสาร สื่อ- แผ่นพับ โปสเตอร์ บอร์ ดให้
สังคมออนไลน์ เช่น
ความรู้ หอกระจายข่าว วิทยุ
เฟซบุ๊ก ไลน์
และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น
เฟซบุ๊ก ไลน์
- การอนุรักษ์ วิถีชีวิต
ดังเดิ
้ มที่เรี ยบง่ายของคน
น่าน
- การเปิ ดโอกาสให้
นักท่องเที่ยวเข้ าไปมีสว่ น
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ

- การอนุรักษ์ วิถีชีวิตดังเดิ
้ มที่
เรี ยบง่ายของคนน่าน
- ความเข้ มแข็งของคนใน
ชุมชน
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)
หัวข้ อ
7. จุดอ่อนในการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้ างสรรค์

หน่ วยงานภาครั ฐ
- จานวนนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็วส่งผล
ต่อการจัดการปริมาณขยะ
- คนต่างถิ่นเข้ ามาทาธุรกิจ
ในจังหวัดน่าน แทนที่
ประชาชนในพื ้นที่

7. ผลตอบรับใน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้ างสรรค์

- การเพิ่มจานวน
นักท่องเที่ยวในจังหวัด
น่านอย่างต่อเนื่อง

ภาคธุรกิจ
- จานวนนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็วส่งผล
ต่อการจัดการปริมาณ
ขยะ
- หน่วยงานรัฐบาลหวัง
ผลประโยชน์จากภาค
ธุรกิจ และขาดความ
ต่อเนื่องในการสนับสนุน
กิจกรรม
- การเพิ่มจานวน
นักท่องเที่ยวในจังหวัด
น่านอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มชุมชน
- จานวนนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็วส่งผลต่อ
การจัดการปริมาณขยะ
- ป้ายบอกทางสาหรับชุมชน
ยังไม่เพียงพอ

- การเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยว
ในจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่อง

5.2 อภิปรายผล
5.2.1 รูปแบบการท่ องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ในจังหวัดน่ าน
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่านมีลกั ษณะเป็ นการสร้ างเครื อข่ายชุมชน
(Community Network Model) โดยเริ่ มต้ นจากกระบวนการรวมกลุ่มของชาวบ้ านที่ต้องการ
พัฒ นาชุม ชนให้ เ ป็ น แหล่ง ท่ อ งเที่ ย ว โดยการบูร ณาการการท่ อ งเที่ ย วให้ เ ชื่ อ มโยงกับ วิ ถี ชี วิ ต
ประเพณี และวัฒนธรรมของคนในชุมชนผ่านทางรูปแบบของการจัดกิจกรรม จากนันก็
้ แบ่งหน้ าที่
กันในการดูแลด้ านการท่องเที่ยวซึง่ สอดคล้ องกับ Raymond (2007) ที่อธิบายถึงแนวทางการ
พัฒนารู ปแบบการสร้ างเครื อข่ายชุมชนไว้ ว่า ควรมีการส่งเสริ มให้ มีการตังกลุ
้ ่มของวิทยากรเพื่อ
นาไปสูก่ ารสร้ างเครื อข่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ นอกจากนี ้ยังส่งเสริ มให้ วิทยากร
จัด กิ จ กรรมการเฉลิ ม ฉลองหรื อ ประเพณี ท้ อ งถิ่ น ต่า งๆ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของกิ จ กรรมเชิ ง
ปฏิบตั ิการของวิทยากรได้
การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่านเกิดขึน้ จากการกระบวนการคิดร่ ว มกันของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และกลุม่ ชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน
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ให้ เป็ น รู ปธรรม ทัง้ นี ห้ น่วยงานภาครั ฐจะลงพืน้ ที่ เพื่อไปสื่อสารกับชาวบ้ านโดยตรง เพื่อจะได้
พัฒนาได้ ตรงจุด ในขณะเดียวกันก็จดั กิจกรรมพาคนในชุมชนไปศึกษาดูงานตามจังหวัดอื่นๆ เพื่อ
สร้ างแรงบันดาลใจในการพัฒนาการท่องเที่ย วเชิงสร้ างสรรค์ในชุมชนของตนเอง เช่นเดียวกับ
Raymond (2007) ที่อธิบายไว้ ว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในรูปแบบของเครื อข่าย
ชุมชน จะต้ องกระตุ้นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับชุมชน เช่นสื่อท้ องถิ่น นักธุรกิจ หรื อผู้มีความคิดสร้ างสรรค์
ต่างๆ รวมทังธุ
้ รกิจขนาดเล็กในชุมชนเข้ าร่ วมโครงการ และร่ วมกันคิดที่จะนาเสนอประสบการณ์
เชิงสร้ างสรรค์แก่นักท่องเที่ยว นอกจากนีห้ น่วยงานภาครัฐยังมีหน้ าสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
พัฒ นาแหล่ง ท่ อ งเที่ ย วในชุม ชน อาทิ เ ช่ น การจัด ตัง้ ศูน ย์ ก ารเรี ยนรู้ ชุม ชนบ้ า นพระเกิ ด ซึ่ง
Raymond (2007) ได้ กล่าวไว้ ว่า การเริ่ มต้ นของเครื อข่ายอาจจะต้ องใช้ เงินทุนเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงาน จึงจาเป็ นต้ องหาแหล่งเงินทุนที่จะจัดทางบประมาณดาเนินการมาให้ ซึ่งอาจจะมา
จากองค์กรส่วนท้ องถิ่นหรื อหน่วยงานที่ต้องการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนนันๆ
้
สาหรับลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในจังหวัดน่านจะยึดวิถีชีวิตดังเดิ
้ มของคนในชุมชน
เป็ นหลัก ในขณะเดียวกันอาจจะมีการเพิ่มรายละเอียดในกิจกรรมให้ มากขึ ้นเพื่อเปิ ดโอกาสให้
นักท่องเที่ยวเข้ ามามีส่วนร่ วม โดยคนในชุมชนจะมองว่านักท่องเที่ยวเปรี ยบเสมือ นญาติ การ
ต้ อนรับและการเอาใจใส่จึ งออกมาจากความรู้ สึกที่แท้ จริ ง จึงทานักท่องเที่ยวเกิดความรู้ สึก
ประทับใจ การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์จงึ เป็ นการเพิ่มรายได้ ให้ กบั คนในชุมชนผ่านการจัดกิจกรรม
ที่เป็ นวิถีชีวิตดังเดิ
้ มควบคูไ่ ปกับการคานึงถึงผลประโยชน์ของคนในชุมชน ซึ่ งรูปแบบของกิจกรรม
ดังกล่าวจะเกิดขึ ้นจากแรงบันดาลใจ และความคิดสร้ างสรรค์โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดน่านให้ เกิดความยัง่ ยื น สอดคล้ องกับ Raymond (2007) ได้ อธิบายถึงรูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ไว้ ดงั นี ้ การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์เหมาะกับชุมชนที่ต้องการจะพัฒนา
ภาพลักษณ์ ความคิดสร้ างสรรค์ของคนในชุมชน โดยนาเสนอความคิดสร้ างสรรค์ของคนใน
ชุมชนแก่นักท่องเที่ยว และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในรู ปแบบนีจ้ ะเกิดจากแรง
บันดาลใจของคนในชุมชน โดยมีแนวทางคือลดการใช้ คาว่าการท่องเที่ ยวให้ น้อยที่ สุดในการ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ของชุมชน เพราะคนทัว่ ไปมักจะมองว่า การท่องเที่ยวคือการ
แสวงหาผลกาไร จึงทาให้ การแสวงหาเงินทุนอาจทาได้ ยาก จึงควรเน้ นการส่งเสริ มการใช้ ความคิด
สร้ างสรรค์ให้ กบั ผู้มาเยือนมากกว่าประเด็นการท่องเที่ยว
รู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์จากที่กล่าวมาในข้ างต้ น สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
ชรินทร์ พรรณ อะสีติรัตน์ (2553) ศึกษาเรื่ อง “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กบั วิถีชีวิตชุมชน
กรณีศกึ ษา ตลาดน ้าอัมพวา อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” พบว่า กิจกรรมการท่องเที่ยว
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เชิงอนุรักษ์ ตลาดน ้ายามเย็นก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตชุมชน ทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้ อม โดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้ านสวนเดิมที่มีการผลิต
สินค้ าในภาคเกษตรเป็ นหลักปรับเปลี่ยนไปสูธ่ ุรกิจที่ตอบสนองการท่องเที่ ยวมากขึ ้นเรื่ อยๆ อีกทัง้
ยังมีนายทุนมาเข้ าครอบครองและใช้ พื ้นที่ ทาให้ คนในชุมชนไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากพื ้นที่ได้
สูงสุด ทาให้ ชุมชนอัมพวาให้ ความสนใจกับปั ญหาที่มีผลมาจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ
พยายามจะแก้ ไขปั ญหากันอย่างเต็มที่ แต่การดาเนินงานจะสาเร็ จไปด้ วยดีนนั ้ ต้ องอาศัยความ
ร่ วมมือจากคนในชุมชน ภาครัฐ รวมถึงนักท่องเที่ ยวด้ วย เพื่อให้ ชุมชนได้ แสดงศักยภาพด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ภูมิปัญญาท้ องถิ่ น เพื่อเติบโตไปพร้ อมกันเศรษฐกิ จ
ชุมชน โดยที่ชมุ ชนยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศของชุมชนไว้ ไ ด้ อย่างยัง่ ยืน
เช่นเดียวกับงานวิจยั เรื่ อง การรวมกลุ่มของชุมชนนักปฏิบตั ิเพื่อการสร้ างรู ปแบบทางการตลาดที่
ยัง่ ยืนผ่านทฤษฎีกิจกรรม : กรณีศกึ ษาตลาดน ้าอัมพวา พบว่ารูปแบบการตลาดยัง่ ยืนของตลาดน ้า
อัมพวา คือการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนจากการนาสิ่งที่มีคุณค่าในท้ องถิ่น สร้ างเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวในชุมชนตามวิถีชีวิตประจาวันโดยสร้ างความแตกต่างให้ เปิ ดเป็ นตลาดน ้ายามเย็นในวัน
ศุกร์ ถึงวันอาทิตย์เท่านัน้ เพื่อเป็ นการสร้ างรายได้ ให้ คนในชุมชน และเกิดเศรษฐกิจที่ดีโดยการ
คานึงถึงสังคม และสิง่ แวดล้ อม ทังนี
้ ้ชุมชนนักปฏิบตั ิของตลาดน ้าอัมพวามีการรวมกลุม่ อย่างเป็ น
ทางการ และไม่เป็ นทางการเพื่อแบ่งปั นความรู้ในการสร้ างตลาดน ้าอัมพวา ให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมจากการใช้ ชีวิตประจาวันที่ปฏิบตั ิมาจนถึงปั จจุบนั เพื่อพัฒนาตลาดให้ เกิดความ
ยัง่ ยืน (ปรี ยาภรณ์ เนียมนก และวศิน เหลี่ยมปรี ชา, 2555)
จะเห็นได้ ว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่านมีรูปแบบเป็ นการสร้ างเครื อข่าย
ชุมชน โดยการเปิ ดโอกาสให้ คนในชุมชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการดาเนินงานด้ านการท่องเที่ยว
ทังนี
้ ้รู ปแบบของการจัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์เกิดขึ ้นจากการร่วมกันคิดและการ
แสดงความคิดเห็นของหน่วยงานทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตามการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สร้ างสรรค์ในจังหวัดน่านจะต้ องคานึงถึงวิถีชีวิตดังเดิ
้ มและผลประโยชน์ของคนในชุมชนเป็ นอัน
แรก อันจะเป็ นการก่อให้ เกิดการมีสว่ นร่วมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไปสูค่ วามยัง่ ยืน
5.2.2 ระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดการการท่ องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ในจังหวัด
น่ าน
กาญจนา แก้ วเทพ และคณะ (2543) ได้ แบ่งระดับการสื่อสารแบบมีสว่ นร่วมไว้ 3 ระดับ
ได้ แก่ 1) การมีสว่ นร่ วมในฐานะผู้รับสารและผู้ใช้ สาร 2) การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้สง่ ผู้ผลิต และผู้
ร่วมผลิต 3) การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้วางแผนและกาหนดนโยบาย ซึง่ การมีสว่ นร่วมในการจัดการ
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การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่านพบใน 2 ระดับ คือการมีสว่ นร่วมในฐานะผู้วางแผนและ
กาหนดนโยบาย และการมีสว่ นร่วมในฐานะผู้สง่ และผู้ผลิต
ส่วนใหญ่ จะมี ส่ว นร่ วมในฐานะเป็ นผู้วางแผนและกาหนดนโยบาย เป็ น กระบวนการ
ทางานร่ วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และกลุ่มชุมชน โดยหน่วยงานภาครัฐจะมีหน้ าที่
นานโยบายการท่องเที่ยวจากศูนย์กลางมาปรับประยุกต์ในการจัดทายุทธศาสตร์ และวางแผนด้ าน
การท่องเที่ยวให้ กับจังหวัดน่าน ในขณะเดียวกันภาคธุรกิจและกลุ่มชุมชนก็ มีการทางานร่ วมกับ
หน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ โดยการเป็ นคณะกรรมการขับเคลื่อน
ขององค์การบริ หารการพัฒนาพื ้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ ยวอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน) จึงทาให้
สามารถวางแผนหรื อกาหนดนโยบายต่างๆ ได้ เช่นกัน นอกจากนี ้กลุ่มชุมชนยั งมีสว่ นร่วมโดยการ
วางแผนพัฒนาเส้ นทางการท่องเที่ยว เพื่อเป็ นการกระจายจานวนนักท่องเที่ยวที่อยู่ในเมืองให้ ไหล
ออกไปสูช่ มุ ชนมากขึ ้น กระบวนการทางานในจังหวัดน่านจะเน้ นการสื่อสารกับคนในชุมชนโดยยึด
หลัก Co-Creation ประกอบไปด้ วยการร่ วมกันคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมลงมือปฏิบัติ ร่ วมรับผิดชอบ
และร่วมรับประโยชน์ ซึง่ สอดคล้ องกับภาณุพงศ์ ภูโต (2551) ที่กล่าวไว้ ว่า การมีสว่ นร่วมในฐานะ
ผู้วางแผนและกาหนดนโยบาย หมายถึงการวางแผนและนโยบายการใช้ สื่อเพื่อนาชุมชนเข้ ามาอยู่
ในโครงสร้ างการสื่อสารของชุมชน นอกจากนี ้กาญจนา แก้ วเทพและคณะ (2543) ยังอธิบาย
เพิ่มเติมจากประเด็นข้ างต้ นไว้ ว่า การมีส่วนร่ วมในฐานะผู้วางแผนและกาหนดนโยบายถือเป็ น
รู ปแบบสูงสุดของการมีส่วนร่ วม เช่น การทาวิทยุชมุ ชนที่ในโครงสร้ างการดาเนินงานจะมีตวั แทน
ชาวบ้ านเข้ าไปอยู่ในทุกขันตอน
้
ไม่ว่าจะเป็ นระดับคณะกรรมการบริ หารวิทยุ ทัง้ ระดับการผลิต
กล่าวคือเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกัน ชุมชนเองก็ต้องรับผิดชอบการทางานของสื่อ ส่วนสื่อนันก็
้
ต้ องตอบสนองความต้ องการของชุมชน อย่างไรก็ตามยังสอดคล้ องกับงานวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว กรณีศกึ ษา ตาบลนาไร่หลวง อาเภอสองแคว
จังหวัดน่าน ที่พบว่า รูปแบบการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตาบลนาไร่
หลวง มีการวางแผนในการแก้ ไขปั ญหาในการบริ หารจัดการการท่องเที่ยว โดยให้ ประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่ วมในการวางแผน เนื่ องจากประชาชนเป็ น ผู้ที่ร้ ู ถึง ปั ญหาของชุมชน และแหล่ ง
ท่องเที่ยวเป็ นทรัพยากรทางธรรมชาติที่ทกุ ๆ คนในชุมชนต้ องให้ ความสาคัญและเข้ ามามีสว่ นร่วม
ในการบริหารจัดการ โดยการมีสว่ นร่วมของประชาชนในทุกกลุม่ เพื่อร่วมวางแผนและแก้ ไขปั ญหา
ต่างๆ ร่ วมกัน เมื่อเกิดความคิดที่หลากหลายก็สามารถนาไปพัฒนาการท่องเที่ยวให้ ยงั่ ยืนและ
ต่อเนื่อง (มาลินี หาญยุทธ, 2551)
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อย่างไรก็ตามมีเพียงส่วนน้ อยที่มีส่วนร่ วมในระดับการมีส่วนร่ วมในฐานะผู้ส่งและผู้ผลิต
ซึ่งการมีส่วนร่ วมในระดับนี ้ภาคธุรกิจและคนในชุมชนจะไม่ได้ แสดงความคิดเห็นในการวางแผน
ด้ านการท่องเที่ยวโดยตรง แต่มีหน้ าที่นานโยบายดังกล่าวมาปฏิบตั ิ และประสานงานกับหน่วยงาน
ด้ านการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็ยงั เป็ นผู้ส่งสารให้ แก่นกั ท่องเที่ยว คนในชุมชน รวมถึงแจ้ ง
ข่าวสารกลับไปยังหน่วยงานภาครัฐอีกด้ วย สอดคล้ องกับกาญจนา แก้ วเทพ และคณะ (2543) ที่
กล่าวถึงระดับการมีส่วนร่วมในระดับนี ้ว่าเป็ นการยกระดับการมี สว่ นร่ วมที่สงู กว่าการเป็ นผู้รับสาร
เพียงอย่างเดียว ชุมชนสามารถเข้ ามามีสว่ นร่วมในขันตอนใดขั
้
นตอนหนึ
้
ง่ ไม่วา่ จะเป็ นกระบวนการ
คิด การวางแผน หรื อให้ ชาวบ้ านเป็ นคนเลือกประเด็นที่จะนาเสนอ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ชาวบ้ าน
เข้ ามามีส่วนร่ วมมากที่สุด เช่นเดียวกับงานวิจยั เรื่ อง การสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
รายการร่ วมมือร่ วมใจ (เสาวนีย์ ชินะกุล, 2550) พบว่า ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
รายการร่ วมมือร่ วมใจอยู่ในระดับผู้ชมรายการและผู้ร่วมผลิตรายการเท่านัน้ ไม่พบการมีส่วนร่ วม
ในระดับการวางแผนและการบริ หารจัดการ โดยพฤติกรรมการมีสว่ นร่ วมของประชาชนในรายการ
ร่ วมมือร่ วมใจนัน้ ประกอบด้ วยการแสดงความคิดเห็น ขอให้ รายการช่วยเหลือปั ญหา รวมถึงการ
เป็ นแขกรับเชิญและการบริจาคเงินหรื อสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
กลุม่ ชุมชนในจังหวัดน่านมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์อยู่ในระดับสูงสุด คือ
การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้วางแผนและกาหนดนโยบาย ซึง่ การมีสว่ นร่วมในระดับนี ้จะทาให้ ตวั แทน
จากภาคธุรกิจ และกลุ่มชุมชน ตลอดจนหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ าไปมีส่วนร่ วมโดยการแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพื่อดาเนินงานด้ านการท่องเที่ยวให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
5.2.3 รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมในการจัดการการท่ องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
ในจังหวัดน่ าน
รูปแบบการสื่อสารแบบมีสว่ นร่วมในการจัดการการท่องเที่ ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน
สามารถจาแนกตามทิศทางการสื่อสารเป็ นแบบสองทาง (Two-Way Communication) เนื่องจาก
การสื่อสารในจังหวัดน่านจะนิยมใช้ สื่อบุคคลเป็ นหลัก เพื่อมุ่งเน้ นให้ เกิดการตอบโต้ จากคนใน
ชุมชน โดยจากการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับการท่องเที่ ยวเชิงสร้ างสรรค์ ผ่านการจัด
ประชุมและโครงการอบรม อีกทัง้ ยังมีการรวบรวมผู้ที่มีส่ว นเกี่ ยวข้ องจากทุกภาคส่วนเข้ าร่ วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนาเสนอข้ อมูลควบคู่ไปกับสื่อที่หลากหลาย อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์
ตลอดจนการเลือกใช้ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น โปรแกรมสนทนาไลน์ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก เพื่อเป็ นการ
สร้ างความรู้ ความเข้ าใจในการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ให้ ชัดเจนมากขึ ้น สอดคล้ องกับกาญจนา
แก้ วเทพ และคณะ (2543) ที่อธิบายถึงคุณลักษณะของการสื่อสารแบบสองทางไว้ ว่า การสื่อสาร
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แบบสองทางเป็ นการสื่อสารที่ผ้ สู ่งสารส่งข้ อมูลข่าวสารไปยังผู้รับสารแล้ วมีการโต้ ตอบ กล่าวคือมี
การส่งข้ อมูลข่าวสารกลับมายังผู้ส่งสาร โดยที่ผ้ สู ่งสารและผู้รับสารมีความเสมอภาคกันในการ
ติดต่อสื่อสาร จึงก่อให้ เกิดการมีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ับสารได้ ซกั ถามข้ อ
สงสัยต่างๆ อีกทังยั
้ งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน จนทาให้ เกิดความเข้ าใจกันมากขึ ้น
ทัง้ นี ย้ ัง สอดคล้ อ งกับ หลัก การส าคัญ ของการมี ส่ ว นร่ ว มในเรื่ อ งของการปรึ ก ษาหารื อ ที่ ใ ห้
ความสาคัญกับการสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) ในทิศทางแบบแนวระนาบ
(Horizontal Communication) กล่าวคือเป็ นกระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ กัน
และกัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ บคุ คลที่เกี่ยวข้ องสามารถแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร มุมมอง และทัศนะ
ต่างๆ อย่างสมดุล อย่างไรก็ตามการดาเนินการดังกล่าวต้ องอยู่บนพื ้นฐานการเคารพความคิดของ
ทุกฝ่ าย (Freire อ้ างถึงใน ปาริ ชาติ สถาปิ ตานนท์ และคณะ, 2549) ในขณะเดียวกันยังเชื่อมโยง
กับงานวิจยั ของบุษบา หินเธาว์ (2553) ศึกษาเรื่ อง รูปแบบการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมของชาวบ้ าน
เพื่ อ การจัด การป่ าชุม ชนอย่ า งยั่ง ยื น กรณี ป่ าชุม ชน ต าบลท่ า อิ บุญ อ าเภอหล่ ม สัก จัง หวัด
เพชรบูรณ์ ” พบว่า การปรึ กษาหรื อเพื่อแลกเปลี่ยนข้ อมูลเป็ นกลไกสาคัญในการสื่อสารเพื่อ
ขับเคลื่อนให้ เกิดการจัดการป่ าชุมชนในทิศทางที่พงึ ประสงค์ โดยการปรึกษาหารื อที่พบในวิจยั ชิ ้นนี ้
เน้ นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทุกระดับตังแต่
้ การพูดคุยซึง่ ไม่เป็ นทางการไปจนถึงการจัดประชุม อีก
ทังรู้ ปแบบการสื่อสารด้ วยปรึกษาหารื อได้ แทรกอยู่ในทุกระยะของการจัดการป่ าชุมชน โดยเริ่ มต้ น
ในรูปแบบของการล้ อมวงที่มีรูปแบบไม่เป็ นทางการ ความสาเร็ จของการจัดการป่ าชุมชนนันขึ
้ ้นอยู่
กับการพัฒนาคน ให้ เกิดการเรี ยนรู้วางแผนการดาเนินงานและเกิดความร่วมมือร่วมใจในการดูแล
รักษาป่ าชุมชน ซึ่งชาวบ้ านส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่ผ้ นู าชุมชนให้ ความสาคัญกับตน โดยจัด
กิจกรรมที่เน้ นการมีส่วนร่ วม เช่นเดียวกับงานวิจยั เรื่ อง การสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมของประชาชน
โดยผ่านรายการวิทยุชมุ ชน สถานีวิทยุชมุ ชน อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี พบว่า การมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในชุมชนได้ สร้ างลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง เนื่องจากรายการวิทยุชุมชน
สามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ ปัญหาในชุมชนได้ และวิทยุเป็ น เวทีที่ทาให้ เกิดการแสดง
ความคิดเห็นที่หลากหลายของคนทุกเพศทุกวัย และเมื่อวิทยุได้ นาเสนอข่าวสารหรื อแจ้ งข้ อมูล
ให้ กบั ประชาชนได้ รับทราบได้ อย่างทัว่ ถึงแล้ ว ประชาชนจะเกิดความรู้ความเข้ าใจที่สามารถนาไป
ปรับใช้ ในชีวิตประจาวันได้ (สุนีย์ หนูสง, 2549)
อย่างไรก็ตามรู ปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
กลุ่มชุมชน ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน ยังสามารถจาแนกตามการ
ไหลของข่าวสารเป็ นแบบแนวนอน (Horizontal Communication) ซึง่ การดาเนินงานด้ านการ
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ท่องเที่ยวจาเป็ นต้ องอาศัยการมีส่วนร่ ว มของทุกภาคส่วน ในขันแรกหน่
้
วยงานภาครัฐขับเคลื่อน
ภาคชุมชนด้ วยการประชุมเพื่อสร้ างแนวร่ วมกับหัวหน้ าชุมชนต่างๆ เพื่อนาไปสู่การถ่ายทอดไปยัง
ชุมชน รวมถึงการจัดกิจกรรมพาชาวบ้ านและผู้ประกอบการไปดูแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
ตัวอย่างที่ประสบความสาเร็ จ เพื่อเป็ นแรงผลักดันให้ คนในชุมชนเกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
พื ้นที่ของตนเอง ในขณะเดียวกันรู ปแบบการสื่อสารของภาคธุรกิจมีลกั ษณะเป็ นแนวนอนเช่นกัน
เนื่องจากเป็ นการถ่ายทอดข้ อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ไปสู่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานในภาคธุรกิจ
อื่นๆ สาหรับกลุม่ ชุมชนมีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหัวหน้ าชุมชน
ไปยังชาวบ้ าน ทาให้ การดาเนินการในการสร้ างการท่องเที่ยวในชุมชนจึงเป็ นการปฏิบตั ิของบุคคล
ภายในกลุ่ม อย่างไรก็ตามหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และตัวแทนจากกลุ่มชุมชนจะต้ องมีการ
ประชุมกับองค์การบริ หารการพัฒนาพื ้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน(องค์การมหาชน)
อย่างน้ อยเดือนละ 2 ครัง้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนได้ แสดงความคิดเห็นได้ อย่างเต็มที่ โดย
ลักษณะการสื่อสารจะสามารถตอบโต้ กนั ได้ อย่างอิสระ มีความเป็ นกันเอง ซึง่ จะก่อให้ เกิดความ
สะดวกรวดเร็วในการดาเนินการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ สอดคล้ องกับคุณลักษณะของการสื่อสาร
ตามแนวนอน โดยกาญจนา แก้ วเทพ (2543) ที่อธิ บายไว้ ว่า การสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมจะมี
ลักษณะเป็ นแบบแนวนอน เพื่อให้ คนชุมชนสามารถส่งข่าวสารไปยังเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ หรื อมีส่วน
สาคัญในการแก้ ปัญหา ตลอดจนสามารถจัดการประชุมร่ วมกันเองได้ ซึ่งการสื่อสารในรู ปแบบนี ้
มักก่อให้ เกิดความสัมพันธ์และเสริมสร้ างความรับผิดชอบร่วมกันของหมู่คณะ รวมทังยั
้ งทาให้ เกิด
การมีส่วนร่ วมของสมาชิกในสังคมอีกด้ วย ในขณะเดียวกันยังเชื่อมโยงกับหลักการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ที่กล่าวว่า ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงชุมชน
ท้ องถิ่น ควรมีการประชุมกันอย่างสม่าเสมอ เพื่อการวางแผนแลกเปลี่ยนข้ อมูล เพื่อก่อให้ เกิดการ
จัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม อีกทังควรให้
้
คนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดการการท่องเที่ยว
(โครงการสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ เล่ม 27, 2550 อ้ างถึงใน วิยะดา เสรี วิชยสวัสดิ์, 2544)
นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั เรื่ อง การสื่อสารเพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยการมีสว่ น
ร่ วมของชุมชน กรณี ศึกษา : โครงการตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี ของปิ่ นปิ นัทธ์ สัทธรรมนุวงศ์
(2557) ที่พบว่าการสื่อสารเพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน แบ่งเป็ น 2
รูปแบบ คือ 1) การสื่อสารแบบมีสว่ นร่วมภายในเครื อข่าย ได้ แก่เทศบาลตาบลอ่างศิลา มีนโยบาย
ให้ ทกุ ภาคส่วนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการ การคิด การวางแผน โดยเชิญทุกๆ ภาคส่วนที่
เกี่ยวข้ องมาประชุมปรึ กษากันก่อน ก่อนที่จะเปิ ดการท่องเที่ยวในแต่ละกิจกรรม ในการประชุม
แบบมีสว่ นร่วมจะต้ องมีการประชุมอย่างน้ อย 3 ครัง้ คือขันเตรี
้ ยมการ ตามงาน และก่อนจะจัดงาน
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2) การสื่อสารแบบมีสว่ นร่วมระหว่างเครื อข่ายกับนักท่องเที่ยว ส่ว นใหญ่จะปรากฏในรูปแบบของ
กิจกรรม ซึ่งจะเป็ นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ าร่ วมได้ และสามารถนาการประเมินของ
นักท่องเที่ยวมาพัฒนาการท่องเที่ยวได้
5.2.4 จุดแข็ง และจุดอ่ อนของการพัฒนาการท่ องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ในจังหวัด
น่ าน
จุดแข็งของการพัฒนาการท่องเที่ ยวเชิงสร้ างสรรค์ ในจังหวัดน่าน คือการนาวิถีชีวิตที่
ดังเดิ
้ มของคนในท้ องถิ่นไปเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว โดยการให้ เปิ ดโอกาสให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ ามามี
ส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้ วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมที่แท้ จริ งผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ถกู คิดค้ นขึ ้น
จากการน าสิ่ ง เดิ ม ที่ ค นในชุม ชนใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวัน มาพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ างสรรค์
เช่นเดียวกับแนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ที่อธิบายไว้ ว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์เป็ น
การท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบใหม่ ที่ ต่ อ ยอดมาจากการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรม มุ่ง เน้ นการอนุรั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น เปิ ดโอกาสให้ นกั ท่องเที่ยวมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมการท่องเที่ยวจากชุมชน
และส่งเสริ มการผลิตสินค้ าท้ องถิ่นป้อนสู่ตลาด เพื่อตอบสนองความต้ องการของนักท่องเที่ยว
(Wurzburger, 2010 อ้ างถึงใน Richards & Raymond, 2000) ในขณะเดียวกันยังสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของสงกรานต์ เขื่อนธนะ (2556) ศึกษาเรื่ อง การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้ างสรรค์ล่มุ น ้าว้ า จังหวัดน่าน พบว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ล่มุ น ้าว้ า จังหวัด
น่าน ส่วนใหญ่นกั ท่องเที่ยวมีความประทับใจในพื ้นที่เชิงนิเวศธรรมชาติเป็ นอย่ างมาก ในส่วนของ
กิจกรรมก็สามารถนามาพัฒนาให้ เป็ นกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ ทุกคนมีส่วนเกี่ ยวข้ องกับการท่องเที่ยว ตลอดจนระมัดระวังผลกระทบที่จะ
ตามมาทุกครัง้ ในการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยว และมีความรับผิดชอบในการร่วมรักษา
สาหรับจุดอ่อนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน คือปั ญหาขยะที่
เพิ่มจานวนขึ ้นอย่างรวดเร็ ว อันมีสาเหตุมาจากการหลัง่ ไหลเข้ ามาของนักท่องเที่ยวจานวนมาก
ทาให้ สง่ ผลกระทบโดยตรงทางด้ านสิ่งแวดล้ อม อีกทังรู้ ปแบบการกาจัดขยะในจังหวัดน่านยังเป็ น
การฝังกลบ ซึง่ วิธีดงั กล่าวอาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก อีกทังไม่
้ เพียงพอต่อการจัดการขยะ
ที่ เ กิ ด ขึน้ ในอนาคต จากที่ ก ล่า วมาท าให้ ปั ญ หาการก าจัด ขยะในจัง หวัด น่ า นเป็ น สิ่ง ส าคัญ ที่
จาเป็ นต้ องเร่ งดาเนินการแก้ ไข อย่างไรก็ตามยังมีบคุ คลบางกลุ่มที่หนั มาใส่ใจเรื่ องการกาจั ดขยะ
ในชุมชนมากขึ ้น โดยเริ่ มจากลดการใช้ โฟมหรื อ พลาสติกในการบริ การด้ านต่างๆ อีกทังยั
้ งหันมา
ใช้ วสั ดุที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม เช่น การใช้ ตระกร้ าสานแทนการใช้ ถงุ พลาสติก และการใช้ จาน
กระดาษหรื อใบตองแทนกล่องโฟม ในขณะเดียวกันคนในชุมชนก็มีการคัดแยกขยะก่อนทิ ้ง เพื่อให้

159
หน่วยงานที่ดแู ลด้ านการกาจัดขยะสามารถทางานได้ ง่ายขึ ้น สาหรับขยะบางชิ ้นได้ นามารี ไซเคิล
เพื่อกลับมาใช้ ใหม่ ตลอดจนการสร้ างเป็ นผลิตภัณฑ์ของชุมชน เช่นเดียวกับรายงานผลการวิจยั
เรื่ อง การบริ ห ารจัดการขยะและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน ที่ พบว่า
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย มีการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย รวมถึงมีการเก็บและขนขยะทุก
2 วัน ซึ่งวิธีการสร้ างเครื อข่ายคัดแยกขยะจะใช้ วิธีการบอกปากต่อปาก การพัฒนาการบริ หาร
จัดการขยะมูลฝอย ควรมีการประชาสัมพันธ์ เชิงรุ กในการสร้ างเครื อข่ายการคัดแยกขยะอย่าง
สม่าเสมอ มีหน้ าที่ในการให้ ความรู้และคาแนะนาเกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชน รณรงค์ ให้ คนใน
ชุมชนแยกขยะจนเป็ นนิสยั เปิ ดโอกาสทุกคนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดการขยะมูลฝอย คือการ
แยกขยะ ขวดน ้าพลาสติก และกระดาษทุกชนิด สาหรับการเลือกใช้ เทคโนโลยีในการจัดการขยะ
มูลฝอย มีการใช้ เครื่ องสับย่อยสลายขยะเปี ยกและขยะแห้ ง (อัจฉรา อัศวรุ จิกุลชัย และคณะ,
ม.ป.ป.) นอกจากนี ้ยังเชื่อมโยงกับงานวิจัยของ จันทร์ เพ็ญ มีนคร (2554) ศึกษาเรื่ อง การมีส่วน
ร่ วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตาบลบางนางลี่ อาเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม พบว่าในภาพรวมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้ านการจัดการขยะ อยู่ใน
ระดับปานกลาง คือการนาถุงผ้ าหรื อภาชนะอื่นไปตลาดเพื่อใส่ของแทนการใส่ถงุ พลาสติก แต่ไม่
มีมีสว่ นร่วมในการวางแผนกิจกรรมหรื อโครงการ
จากที่กล่าวมาทาให้ ผลตอบรับในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์เป็ นไปในทิศทาง
ที่ดี กล่าวคือนักท่องเที่ยวในจังหวัดน่านมีจานวนมากขึน้ ทัง้ นี ม้ ีสาเหตุมาจากจังหวัดน่านมี
กิจกรรมที่สง่ เสริมให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ าไปมีสว่ นร่วมกับคนในชุมชนโดยยึดรูปแบบวิถีการดาเนินชี วิต
ดังเดิ
้ ม ทาให้ นกั ท่องเที่ยวมีความรู้ และเกิดความประทับใจ ตลอดจนบุคลิกของคนน่านจะยิ ้ม
แย้ มแจ่มใสในการต้ อนรับ จึงส่งผลให้ นกั ท่องเที่ยวเกิดการมาซ ้า ขยายวันพัก และการแนะนาให้
คนอื่นๆ เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับองค์การศึกษาวิ ทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ที่ให้ ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ไว้
ว่า เป็ นการท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ คงดารงวิถีชีวิตไว้ ได้
อย่างยัง่ ยืน กิจกรรมต่างๆ ที่นาเสนอนักท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ จะต้ องมีความ
กลมกลืนและเกี่ ยวข้ องกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม และวิถีชีวิตของชุมชน โดยจัดใน
รูปแบบที่นกั ท่องเที่ยวจะสามารถเรี ยนรู้และได้ ประสบการณ์เพิ่มขึ ้นจากการเข้ าร่วมกิจกรรมกับคน
ในชุมชน ในขณะเดียวกันยัง สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ จิตราพร อุนสุวรรณ (2552) ศึกษาเรื่ อง
การศึกษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุนสถานที่พกั แรมในรูปแบบโฮมสเตย์ บริ เวณตลาดน ้าอัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า เหตุผลของกลุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้ บริ การโฮมสเตย์บริ เวณตลาดน ้า
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อัมพวาคือได้ ใกล้ ชิดและสัมผัสธรรมชาติ เนื่องจากโฮมสเตย์มีจุดเด่นที่ น่าสนใจได้ แก่ มีรูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีการบริ การที่ เป็ นกันเองของเจ้ าของบ้ านพัก และมีกิจกรรมนาเที่ ยวที่
น่าสนใจ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน จะเน้ นการเรี ยนรู้ผา่ นกิจกรรมต่างๆ
ที่อยูบ่ นพื ้นฐานรูปแบบการดาเนินชีวิตดังเดิ
้ มอันเรี ยบง่าย อีกทังยั
้ งรักษาไว้ ซงึ่ เอกลักษณ์ทางด้ าน
วัฒนธรรมและประเพณีที่ทรงคุณค่า ในขณะเดียวกันยังเปิ ดโอกาสให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ าไปมีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมที่คิดค้ นขึ ้นจากคนในชุมชน ทาให้ นกั ท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ และเกิดการ
มาซ ้า รวมถึงการแนะนาน่านให้ เป็ นที่ร้ ู จัก ต่อไป จากที่กล่าวมาเป็ นเหตุผลให้ นักท่องเที่ยวใน
จังหวัดน่านมีจานวนเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลรูปแบบการกาจัดขยะในปั จจุบนั อาจจะไม่เพียง
ต่อจานวนนักท่องเที่ยวในอนาคต การกาจัดขยะในจังหวัดน่านจึงเป็ นสิ่งสาคัญที่ต้องดาเนินการ
แก้ ไขควบคูไ่ ปกับการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว

5.3 โมเดลการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมเพื่อขับเคลื่อนการท่ องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
ในจังหวัดน่ าน
จากผลการวิจยั ทังหมด
้
ผู้วิจยั สร้ างโมเดลรู ปแบบการสื่อสารเพื่อ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิง
สร้ างสรรค์ ซึง่ แสดงให้ เห็นวิธีการดาเนินการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้ า งสรรค์ในจังหวัดน่าน โดยมี
การส่งเสริ มให้ เกิดกระบวนการมีสว่ นร่ วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และกลุม่ ชุมชน ที่ยึด
หลักกระบวนการทางานคือ Co-Creation ซึง่ จะประกอบไปด้ วย การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมลง
มือปฏิบตั ิ ร่ วมรับผิดชอบ และร่ วมรับประโยชน์ เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ใน
จังหวัดน่านให้ เป็ นรู ปธรรมและเกิดประโยชน์สงู สุด โดยโมเดลประกอบด้ วยการขับเคลื่อนจาก 3
ภาคส่วน โดยเริ่ มจากภาคชุมชน และการสนับสนุนโดยรัฐบาล ร่ วมกับภาคธุรกิจ ซึง่ ประกอบด้ วย
ลาดับขันดั
้ งนี ้
1) กลุ่มชุมชนขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์โดยการนาทรัพยากรของชุมชน ทัง้
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงวัฒนธรรมและประเพณี ที่เป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัด
น่าน มาสร้ างเป็ นกิจกรรมด้ านการท่องเที่ยว ซึง่ ท้ ายที่สดุ จะก่อให้ เกิดรายได้ จากนักท่องเที่ยวสูค่ น
ในชุมชน ทังนี
้ ้กลุม่ ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐจะใช้ การสื่อสารผ่านทางการประชุม การอบรม การ
ประชาคม และการปราศรัย เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ทกุ ภาคส่วนแสดงความคิดเห็น ควบคู่ไปกับการใช้
สื่อสิ่ง พิ มพ์ สื่อ วิ ท ยุ และสื่อ สัง คมออนไลน์ เพื่ อสร้ างความรู้ และความเข้ าใจที่ ความชัดเจน
เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน
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2) หน่วยงานภาครัฐขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ด้ วยการนาแผนการท่องเที่ยว
ระดับประเทศมาปรับประยุกต์ให้ เป็ นแผนการท่องเที่ยวระดับจังหวัดเพื่อให้ สอดคล้ องกับบริ บท
ของจังหวัด รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณด้ านการท่องเที่ยวให้ แก่ภาคธุรกิจและกลุ่มชุมชน
เพื่อใช้ การท่องเที่ยวเป็ นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับจังหวัด หน่วยงานภาครัฐจึงจาเป็ นต้ อง
สื่อสารกับกลุ่มชุมชนและภาคธุรกิจเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ไปในทิศทางเดียวกัน
โดยการจัดประชุม และการอบรม ควบคูไ่ ปกับการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ ก่อให้ เกิดการมีสว่ นร่วมใน
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน
3) ภาคธุ รกิ จขับเคลื่อนการท่ องเที่ ยวเชิง สร้ างสรรค์ ผ่านการจัดตัง้ กลุ่มอย่างไม่เป็ น
ทางการของผู้ประกอบการ ที่เลือกใช้ วตั ถุดิบและทรัพยากรบุคคลจากชุมชนในพื ้นที่จงั หวัดน่าน
ตลอดจนการส่งเสริ มให้ นักท่องเที่ยวเดิ นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเป็ นการกระจาย
รายได้ สทู่ ้ องถิ่น ในขณะเดียวกันก็ได้ รับผลประกอบการที่เพิ่มขึ ้นอีกด้ วย สาหรับการสื่อสารระหว่าง
ภาคธุรกิจและกลุม่ ชุมชนจะใช้ การสื่อสารแบบปากต่อปาก รวมถึงการลงพื ้นที่โดยการเยี่ยมชมงาน
ท่องเที่ยวในชุมชน เนื่องจากเป็ นการสื่อสารที่เข้ าใจง่ายและก่อให้ เกิดความรวดเร็ว ทังนี
้ ้การใช้ ปา้ ย
ประกาศในชุมชนยังเป็ นการสื่อสารอีกรูปแบบหนึง่ ที่ภาคธุรกิจนามาใช้ กบั คนในชุมชน รูปแบบการ
สื่ อ สารที่ ก ล่ า วมาข้ างต้ น ท าให้ ภาคธุ ร กิ จ ได้ สื่ อ สารกับ ชาวบ้ า นโดยตรงและก่ อ ให้ เกิ ด การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะนาไปสูก่ ารทางานร่วมกัน
4) จากโมเดลจะเห็ น ได้ ว่ า จุด ศูน ย์ ก ลางคื อ นัก ท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ง เป็ น ผู้มี ส่ว นร่ ว มในการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน ทังนี
้ ้การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์จงั หวัดน่านเกิดจากการมี
ส่ว นร่ ว มของภาคชุม ชน รั ฐ บาล และธุ ร กิ จ ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า มามี ส่ว นร่ ว มใน
ระดับพื ้นฐานที่ให้ นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่ วมในระดั บของการเข้ าร่ วมกิจกรรม ที่ก่อให้ เกิด
รายได้ แก่ชุมชนและภาคธุ รกิ จอันจะนาไปสู่การเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิ จในระดับจัง หวัดซึ่ง
ท้ ายที่สดุ แล้ วจะเป็ นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนที่เริ่ มจากชาวชุมชน รัฐบาลและธุรกิจที่มีส่วนร่ วมใน
การจัด การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งสร้ างสรรค์ โ ดยใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ มนุษ ย์ แ ละ
วัฒนธรรมเพื่อก่อให้ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน ทังนี
้ ้ผู้วิจยั จัดทาโมเดลต้ นแบบด้ านล่างที่
จังหวัดอื่นๆ สามารถไปปรับใช้ ให้ เหมาะกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของตนเอง
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ภาพที่ 5.1 โมเดลการสื่อสารแบบมีสว่ นร่วมเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัด
น่าน

5.4 ข้ อเสนอแนะ
5.4.1 ข้ อเสนอแนะในการจัดการการท่ องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ในจังหวัดน่ าน
1) ควรมีระบบการจัดการขยะที่ดีกว่าการฝั งกลบ เนื่องจากจานวนนักท่ องเที่ยวใน
จัง หวัด น่ า นเพิ่ ม ขึน้ และมี แนวโน้ ม ว่าจะเพิ่ม ขึน้ ในทุก ๆ ปี พื น้ ที่ สาหรั บการฝั ง กลบอาจจะไม่
เพียงพอ
2) ควรมีการรักษาประเพณี และวัฒนธรรมที่สร้ างคุณค่าและมีชื่อ เสียง อาทิเช่น
การทาตุง ก้ า คิง ซึ่ง เป็ นหนึ่ง ในปั จจัยที่ เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งการท่ องเที่ ยว โดยการปลูกฝั ง
ค่านิยมหรื อสร้ างกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับประเพณีดงั กล่าวให้ กบั เยาวชนที่อยูใ่ นพื ้นที่
3) ควรมีการรณรงค์ความเป็ นเอกลักษณ์ ของประเพณีในแต่ละจังหวัดให้ ชัดเจน
เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบจากจังหวัดอื่น

163
5.4.2 ข้ อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทางด้ านการท่ องเที่ยวให้ กับจังหวัดอื่นๆ
ผู้วิจัยได้ จัดทาโมเดลต้ นแบบการมีส่วนร่ วมเพื่อการจัดการท่องเที่ ยวเชิงสร้ างสรรค์ใน
ระดับ จัง หวัด เพื่ อ เป็ น โมเดลให้ จัง หวัด อื่ น น าไปปรั บ ใช้ ต ามบริ บ ททางสัง คม เศรษฐกิ จ และ
วัฒนธรรมของตนเอง นอกจากนี ้ผู้วิจยั เสนอแนะแนวทางการพัฒนาทางด้ านการท่องเที่ยวเพิ่มเติม
ดังนี ้
1) ควรจะต้ อ งมี ก ารร่ ว มมื อ กัน ในทุก ภาคส่ว น ไม่ ว่ า จะเป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน หรื อชุมชน รวมทังควรเปิ
้
ดโอกาสให้ เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุก
กลุม่ ทังนี
้ ้ควรเป็ นภาษาที่เข้ าใจง่าย ไม่ซบั ซ้ อน
2) การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ควรคานึงถึง 3 มิติคือ เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่ ง แวดล้ อ ม ในด้ า นเศรษฐกิ จ คื อ ต้ อ งมี ก ารกระจายรายได้ อ ย่า งทั่ว ถึ ง ให้ แ ก่ ค นทุก กลุ่ม
ทางด้ านสังคมคือการอนุรักษ์ วิถีเดิมของจังหวัดตนเอง ทังทางด้
้
านศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
โดยเน้ นว่า นักท่องเที่ยวต้ องปรับเปลี่ยนให้ เข้ ากับวิถีชีวิตเดิมๆ ของชุมชน ในขณะที่วิถีเดิมของ
ชุมชนเองก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความต้ องการของนักท่องเที่ยว และในด้ านสิ่งแวดล้ อม ควร
มีการบริหารจัดการขยะที่มีคณ
ุ ภาพ ลดการใช้ ถงุ พลาสติก เน้ นการคัดแยกขยะก่อนทิ ้ง รวมถึงการ
นาขยะไปรี ไซเคิลเพื่อเอากลับมาใช้ ใหม่
3) การคิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ควรคานึงถึงผลประโยชน์ของชุมชน
เป็ นหลักกล่าวคือนักท่องเที่ย วจะได้ ความสนุกสนานและได้ ความรู้ กิจกรรมดังกล่าวควรจะสร้ าง
ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ชุม ชนด้ ว ย เช่ น การดานา นัก ท่ องเที่ ย วสามารถเรี ย นรู้ วิ ถี ชี วิ ต แต่ช าวบ้ า นก็
สามารถลดต้ นทุนการจ้ างแรงงาน เป็ นต้ น
5.4.3 ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครัง้ ต่ อไป
1) งานวิจัยชิน้ นีศ้ ึกษาการมีส่วนร่ วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และกลุ่ม
ชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่านเท่านัน้ ทังนี
้ ้ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่ วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในมุมมองของนักท่องเที่ยว เพื่อจะได้
ข้ อสรุปที่มีประโยชน์มากขึ ้นในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในจังหวัดน่าน
2) ควรศึกษาวิจยั เกี่ยวกับผลกระทบจากปริ มาณขยะที่เพิ่มขึ ้น อีกทัง้ ควรทาการ
วิจยั แบบการสนทนากลุม่ (Focus Group) เพื่อหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาที่มาจากความคิดเห็นของ
ทุกภาคส่วน
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