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บทคัดย่อ
การศึกษาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วมชุมชนชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแก จังหวัดภูเก็ต มี
วัตถุประสงค์เพื่อร่วมศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนบ้านแหลมตุ๊กแกและ เพื่อร่วมหาแนวทาง
ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การกาหนดนโยบาย และ
การสนับสนุนจากรัฐท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จากผู้ร่วมวิจัย 4
ฝ่าย คือ ชุมชน นักวิจัย ตัวแทนภาคเอกชน และนักพัฒนาท่องเที่ยวจากเทศบาลท้องถิ่น และมีเทคนิควิจัยผสมผสาน คือ
การสนทนากลุ่ม การสังเกตุอย่างมีส่วนร่วม การวิเคราะห์เอกสาร และการจัดเวทีประชาคม ผลการศึกษาพบว่า ชุมชน
ชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแกมีศักยภาพโดดเด่นทางวัฒนธรรมเชิงชาติพันธุ์ จุดแข็งของหมู่บ้าน คือ อัตลักษณ์ด้านวิถีชีวิต
ประวัติศาสตร์ ภาษา ศิลปะการแสดง จุดอ่อน คือ ความไม่พร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ภาคชุมชน โดยมีโอกาสจากนโยบายการท่องเที่ยวของภาครัฐในท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณและสถานที่
และอุปสรรคที่สาคัญ คือ ความต่อเนื่องของการสนับสนุนจากภาคีที่เกี่ยวข้อง การวิจัยอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน เสนอด้าน
แนวทางพัฒนาและบริหารจัดการ 10 ด้าน คือ สิ่งอานวยความสะดวก การบริก าร การบริหารรายได้ ความร่วมมือ ความ
ปลอดภัย การตลาด ทรัพยากรมนุษย์ การมีส่วนร่วม การจัดการผลิตภัณฑ์ และงานสถาปัตยกรรม รวมถึงเสนอหลักการ
ทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน
คาสาคัญ: การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของชุมชน ชาวเล ภูเก็ต
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Abstract
This research on the participatory development of a cultural tourist attraction at Leam Tukkae
Sea Gypsy Village in Phuket province aims at examining the tourism potentials of the village with local
participation, as well as, proposing approaches to its tourism development and management. This
participatory research is hoped to lead to an improved level of more concrete planning, policy
formulation, and support from local governments. The research employed the Participatory Action
Research (PAR) method with four participatory parties, namely the community, the researcher, the
private sector and implementers from the local government. Several research techniques were used
which included focus group interviews, participatory observations, documentation analysis and village
public hearings. The findings highlighted the outstanding tourism potential of the village as an ethnic
tourism attraction with the strengths of local ways of life, history, language, and cultural performance.
Its weaknesses were the unreadiness of tourist facilities and its lack of human capital at the community
level. Its opportunities involved the current tourism policies of governments with financial and site
support, whereas its crucial threat was the non-continuity of public support from involved
governmental agencies. This participatory research proposed 10 possible approaches to the
community’s tourism development and management. These involved the management of facilities,
services, revenues, partnerships, safety, marketing, human resources, local involvement, products, and,
finally, architecture. The research proposes an approach to success with public, private and community
partnership (PPCP).
Keywords: Attraction Development, Cultural Tourism, Local Participation, Sea Gypsy, Phuket

บทนา
นับตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่ 1980s การท่องเที่ยวกับแนวความคิดของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้
แพร่สะพัดไปทั่วโลก โดยหลักการที่เป็นรูปธรรมเริ่มในปี ค.ศ. 1992 ในการประชุมสุดยอดของโลก (Earth Summit) ที่กรุง
ริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เรียกว่า การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (United Nations
Conference on Environment and Development) มีมติเห็นชอบออกประกาศแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) เพื่อ
ดาเนินการให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อเนื่องด้วยหลักการ Millennieum Development Goals: MDGs ในปี ค.ศ.
2000-2015 และประกาศใช้หลักการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs (Sustainable Development Goals) เพื่อ
ดาเนินการตั้งแต่ปลายปี ค.ศ. 2015 และสิ้นสุด ปี ค.ศ. 2030 (UN, 2018) โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ประยุกต์ใช้
หลักการยั่งยืนดังกล่าวกับรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยว (Fennel; & Cooper, 2020) ได้สรุปหลักการการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยรวมได้ 4 ประการหลัก ซึ่งเป็นการจัดการการท่องเที่ยวที่มีลักษณะ คือ 1) การดาเนินกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในขอบเขตความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชุมชน 2) การตระหนักในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบ 3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการท่องเที่ยว
4) การประสานความต้องการทางเศรษฐกิจ การคงอยู่ของสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
หนึ่งในหลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือการเคารพในสังคมและวัฒนธรรมประเพณีของประชาชนพื้นเมือง
รวมไปถึงการรู้จักปรับตัวและเข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชุมชน โดยนาเอามิติเชิงวัฒนธรรม
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI.) อยู่ในกลุ่ม 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี
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และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวิธีการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มีการบวนการตัดสินใจ การกาหนดทิศทาง เกิดการเรียนรู้ทั้งบุ คคล
ภายในภายนอกซึ่ง การคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นและการแลกเปลี่ยนแนวคิดทุนทางสังคมและทุนทาง
วัฒนธรรมในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามที่บ่งบอกถึงคุณค่าที่มีอยู่ในท้องถิ่นมี รูปแบบที่หลากหลาย (Sivesan, 2019) ทั้งนี้
นิยามของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามการประชุมสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (International Council on
Monuments and Sites: ICOMOS, 2017) ให้ไว้ว่า รูปแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้รับแรงดลใจหรือสิ่งกระตุ้นให้
เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางเพื่อสังเกตเรียนรู้ มีประสบการณ์ร่วม และตระหนักคุณค่าวัฒนธรรมของชุมชนในจุดหมาย
ปลายทางนั้น ซึ่งครอบคลุมถึงงานสร้างสรรค์ ประเพณีขนบธรรมเนียม และกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนจุดหมายปลายทาง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันของคานิยามที่กาหนดในทางปฏิบัติ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [ททท.], (2561) ได้ให้
ความสาคัญกับการส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่นในการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะ
เห็นได้จากการตั้งแคมเปญ “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง”ในปี พ.ศ. 2560 และต่อเนื่องในปี 2561 ด้วยแคมเปญ
“เสน่ห์วิถีไทยเฉพาะถิ่น” ซึ่งเป็นการต่อยอดรายได้ทางการท่องเที่ยวด้วยวัฒนธรรมและวิถีไทยสามารถทาให้อัตราการ
ท่องเที่ยวจากการรับสื่อของททท. ได้มากกถึงร้อยละ 80 ในปี 2561 และนอกจากการกระตุ้นรายได้การส่งเสริมวัฒนธรรม
ไทยแล้ว ยังส่งผลต่อการร่วมมือร่วมใจกันแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปในประเทศไทย (Fennell, 2015) เสนอแนวคิดการให้ความสาคัญต่อสิทธิการจัดการชุมชนด้วย
ตัวของคนในชุมชนเองทั้งในด้านของการวางแผนการจัดการที่รวมถึงการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการท่องเที่ยว
การกระจายรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว โดยเหล่านี้เป็นสิ่งสาคัญของการพัฒนาความร่วมมือของชุมชน อย่างไรก็ตาม
ประเทศที่กาลังพัฒนามักจะมีข้อจากัดในภาคปฏิบัติหลายด้านโดยมีปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการประสบ
ความสาเร็จในการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นการศึกษาเชิง
ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมกับสมาชิกชุมชนในท้องถิ่นเพื่อร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยว
เป็นไปตามความต้องการของชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้องของชุมชน
บา้ นแหลมตุ๊กแก ตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ตมีกลุ่มชาวเล “อูรักลาโวย้ ” ตั้งถิ่นฐานอยู่ 310 ครัวเรือน ประมาณ
1,163 คน ถือเปน็ กลุ่มชาตพิ นั ธุ์หนึ่งใน 35 กลุ่มชาตพิ นั ธ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งทางด้านวิถี
ชีวิตชาวเล ความเป็นมาเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะการแสดง ตลอดจนภาษาถิ่น (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2557) และ
ความสาคัญที่มีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จเยือน ณ หมู่บ้านเป็นจานวนหลายครั้ง เทศบาลตาบลรัษฎาร่วมกับนักวิจัย และ
ชุมชนได้ทาการศึกษาร่วมกันเบื้องต้นว่ามีคุณค่าควรแก่การรักษาและฟื้นฟู โดยในปัจจุบันขาดการดูแลและบริหารจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญอย่างเป็นรูปธรรม ชุมชนได้แสดงเจตจานงจากการทาประชาคมร่วมกันที่ต้องการพัฒนาเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตเพื่อสร้างจิตสานึกของคนในชุมชนให้เกิดการหวงแหนรักษาตลอดจนการ
ผลักดันให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมของตน ทีมผู้วิจัยไดต้ ระหนกั ถึงคุณค่าของภูมิหลัง
ของท้องถิ่น พฒ
ั นาการทางสังคม ประวตั ศิ าสตร์ ศิลปวฒ
ั นธรรม จารีตประเพณี และชนชาตพิ นั ธุ์ จึงได้ศึกษาวิจัยภายใต้
แนวคิดการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนเพื่อร่วมสนบั สนนุ ส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบ สานวฒ
ั นธรรมอนั ดงี ามของท้องถิ่น โดย
มุ่งเน้นการนาผลวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาและเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
เทศบาลตาบลรัษฎาและเพื่อนาผลวิจัยที่ได้มาพัฒนาแนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืนและส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนกับภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ตต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแกอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
2.เพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนชาวเลบ้านแหลม
ตุ๊กแก จังหวัดภูเก็ต

ทบทวนวรรณกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ย วทั้ง ระดับ ประเทศและระดับนานาชาติให้ ความสาคั ญกับทรัพยากรทางวั ฒนธรรมซึ่ ง
สามารถสร้างความแตกต่างและเพิ่มพูนศักยภาพทางการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยวได้ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2559) แหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจัดเป็นองค์ประกอบหลักที่สาคัญอันหนึ่งของทรัพยากรการท่องเที่ยว (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
[มสธ.], 2561) สรุ ปแนวคิ ดการท่ องเที่ยวเชิ งวั ฒนธรรมว่าเป็ นการท่องเที่ ยวเกี่ ยวข้ องกั บความสาคัญ และคุณ ค่ าทาง
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของทรัพยากรวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มคุณค่าทางประสบการณ์นักท่องเที่ยว
และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงมีความสาคัญต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในพื้นที่นั้นๆ โดยเฉพาะ ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งนโยบายปัจจุบันของรัฐบาลไทยเน้นคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือ
ชุมชนโดยเน้นการสร้างการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการนาประวัติศาสตร์ศิลปะท้องถิ่น วิถีชีวิตพื้นบ้าน อาหารท้องถิ่ น
รวมถึงวรรณกรรม ดนตรีและ หัตถกรรมพื้นบ้านมาจัดให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (รัชฎา จิระธรรม
กุล, 2559) ดังนั้น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงหมายความอย่างกว้างว่า การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้รับแรงดลใจหรือ
สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรมให้เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางเพื่อมีประสบการณ์ร่วม และตระหนักคุณค่าวัฒนธรรมของ
ชุมชนในจุดหมายปลายทางนั้น ซึ่งครอบคลุมถึงการท่องเที่ยวทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ การชมประเพณีในพื้นที่
ท้องถิ่น การชมวิถีชีวิตในชนบท การท่องเที่ยววิถีชีวิตชาวบ้านหรือชนกลุ่มน้อย และเข้าใจวัฒนธรรมของกันและกันเพื่อให้
เกิดมิตรภาพและสันติภาพระหว่างชุมชนอย่างยั่งยืน
การพั ฒนาและบริ หารแหล่ งท่อ งเที่ ยวให้ มีคุ ณ ภาพและประสิ ทธิ ภาพต้ อ งอาศั ย ความร่ว มมือ จากภาคีอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ภาคีชุมชน รัฐเจ้าบ้าน ภาคีธุรกิจ หรือแม้แต่ภาคีผู้ใช้บริการอย่างนักท่องเที่ยว เนื่องจากการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวต้องอาศัยความร่วมมือของภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว บริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพ รักษาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ประจาถิ่นให้คงอยู่ ดัง นั้น ความสามารถในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนต้องดาเนินการสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีทุกระดับ โดยเฉพาะการดาเนินงานในระดับ
พื้นที่ที่เน้นความร่วมมือจากภาคประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเอง การมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติ การพัฒนาแผน การกาหนดกิจกรรมการท่องเที่ยว การประเมินผล การทบทวนแผน และรวมถึงการร่วม
รับผลประโยชน์จากการพัฒนาและบริหารแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วย (พัชรินทร์ จึงประวัติ, 2560) กลไกดังกล่าวจะ
ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนการทางานอย่างมีพลังและศักยภาพ ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมอย่างเป็น
ระบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(Fennel; & Cooper, 2020) และ (Dodds; & Butler, 2019) วิเคราะห์อย่างคล้ายคลึงกันว่าหลักการที่สาคัญในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน คือ 1) มีการดาเนินการจัดการภายใต้ขีดความสามารถของระบบธรรมชาติ และชุมชน
(Carrying capacity) 2) มีการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมสู่ชุมชน (Equity) 3) ชุมชนให้ประสบการณ์นันทนาการ
ที่มีคุณค่าแก่นักท่องเที่ยว (Quality of experience) 4) ให้ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับชุมชน
ท้องถิ่น (Education and understanding) 5) เน้นการออกแบบที่กลมกลืนกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและใช้วัสดุใน
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ท้องถิ่น (Local architecture and local material) 6) เน้นการผสมผสานการท่องเที่ย วแบบยั่งยืนสู่แผนพัฒนาระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศ (Integration of sustainable tourism to local, regional and national plans)
7) เน้นข้อมูลพื้นฐานเพื่อเป็นฐานในการตัดสินใจ และการติดตามตรวจสอบ (Information & monitoring ) เพื่อนาไปสู่
การคุ้มครองรักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศ การผลิตการบริโภค และการบริการ อยู่บนพื้นฐานของรูปแบบที่ยั่งยืน
เทคนิคการมีส่วนร่วมที่สาคัญอีกอย่าง คือ การเชิญประชาชนมาเป็นคณะทางานหรือมีคณะที่ปรึกษา (Citizens
Advisory Group) ที่จะทางานร่วมไปกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้พัฒนาโครงการจะช่วยให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมและ
เป็นเจ้าของโครงการของประชาชนหรือเป็นผู้ร่วมโครงการ (Partnership) และเกิดการยอมรับได้ดีกว่า (Dodds & Butler,
2019). ขณะเดียวกันประชาชนก็มีโอกาสที่จะได้แสดงออกถึงความคาดหวัง ความห่วงกังวลเพื่อที่จะได้ร่วมกันพิจารณาเกิด
ความต่อเนื่องและสามารถนาไปสู่กระบวนการสร้างฉันทามติได้อย่างดีแต่ผู้ที่ได้รับเชิญมาเป็นคณะทางานหรือที่ปรึกษาควร
เป็นผู้ที่ยอมรับของประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนนั้น ๆ และมีความตั้งใจจริงที่จะช่วยกันหาทางออกที่ดี ที่สุดต่อสังคมและ
ประเทศชาติ จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ขอบเขตด้านพื้นที่คือหมู่บ้านชาวเล
แหลมตุ๊กแก หมู่ที่ 4 ตาบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต ขอบเขตด้านเนื้อหาคือการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น ทั้งด้านศักยภาพการท่องเที่ยวและด้านแนวทางบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และ
ขอบเขตด้านประชากรคือ สมาชิกชุมชนในหมู่บ้านแหลมตุ๊กแกจาก 310 ครัวเรือน โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมครั้งนี้ใช้เครื่องมือวิจัยแบบผสมผสานที่มุ่งเน้นการศึกษาปรากฏการณ์สงั คมจากสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริง และมี
การสารวจชุมชนบ้านแหลมตุ๊กแกในด้านความพร้อมของชุมชนและสารวจหัวข้อที่สมาชิกชุมชนต้องการให้มีการศึกษาวิจัย
ก่อนการดาเนินโครงการวิจัยร่วมกัน ซึ่งดาเนินการโดยนักวิจัย ตัวแทนจากเทศบาลรัษฎา ตัวแทนภาคธุรกิจ และชุมชน
ตัวแทนผู้นาหมู่บ้านแหลมตุ๊กแก ดังนั้น พื้นที่วิจัยเป็นแบบเฉพาะเจาะจงเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีทุนทางสังคม มีความเป็น
อัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์และกลุ่มชาติพันธ์และวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น การกาหนดตัวอย่างประชากรตามแนวคิดของการ
วิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (PAR) จึงเป็นการกาหนดร่วมกันของบุคคลทั้ง 4 ฝ่าย คือ ชุมชน นักวิจัย นักพัฒนาการ
ท่องเที่ยวจากเทศบาลรัษฎาและตัวแทนภาคธุรกิจ ที่ต่างก็มีบทบาทเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างคือชุมชนในหมู่บ้าน
(310 ครัวเรือน) และมีตัวแทนชุมชนซึ่งมีสถานะเป็นนักวิจัยชุมชนที่เป็นแกนหลักจานวน 12 คน โดยชุมชนในหมู่บ้านเลือก
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จาก 2 กลุ่มหลักที่มีอยู่แล้วของหมู่บ้านคือ 1) กรรมการกลุ่มการท่องเที่ยวบ้านแหลมตุ๊กแก จานวน 6 คน และ กรรมการ
กลุ่มวัฒนธรรมบ้านแหลมตุ๊กแก จานวน 6 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการกลุ่มที่ได้ถูกเลือกตั้งจากสมาชิกชุมชนของบ้าน
แหลมตุ๊กแกจากเดิมอยู่แล้วให้เป็นนักวิจัยชุมชนโดยมีหน้าที่เ ก็บข้อมูลในชุมชนร่วมกับทีมวิจัย การศึกษาในครั้งนี้จึงใช้
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลเชิงคุณภาพมากกว่าการเป็นตัวแทนของสมาชิกชุมชนในการวิจัยเชิงปริมาณ
ด้านเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างทีมนักวิจัยและนักวิจัยชุมชนผ่าน
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ กับสมาชิกชุมชนในหมู่บ้าน เช่น การจัดประชุมอย่างมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การจัดเวทีประชาคม การถอดบทเรียน การร่วมคิด การร่วม
วางแผน การจัดเวทีประชุมอย่างเป็นทางการและไม่เป็ นทางการกับสมาชิกชุมชนหมู่บ้านแหลมตุ๊กแก การร่วมออกแบบ
กิจกรรมท่องเที่ยว การร่วมออกแบบสถานที่ และ ตราสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของหมู่บ้าน การร่วมทดลองปฏิบัติการ การ
ร่วมประเมินผล การร่ว มประชุม เพื่อเสนอแผนงานพัฒนาหมู่บ้านเป็นแหล่ งท่องเที่ ยวเชิงวั ฒนธรรมกับภาคเอกชน ที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่และต่อที่ประชุมเทศบาลรัษฎา โดยมีการจัดเวทีประชาคมรวม 3 ครั้งในหมู่บ้านเพื่อให้ได้ข้อสรุปในเวที
ก่อนการนาเสนอให้กับเทศบาลรัษฎาและภาคธุรกิจ โดยการจัดเวทีประชาคมมีขึ้นทุก 3 เดือนในระหว่างการเก็บข้อมูลใน
หมู่บ้าน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม
2560 โดยผู้วิจัยมีบทบาทเป็นผู้กระตุ้นประสาน (Facilitator) เพื่อให้นักวิจัยชุมชนและสมาชิกชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านแหลมตุ๊กแก การเก็บรวบรวมข้อมูลร่วมกันได้ใช้เวลาทั้งสิ้น 10 เดือน
ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มาจากการเลือกแนวทางที่เหมาะสมที่ได้จากการวางแผนร่วมกันในขั้นต้นและ
ประเมินการปฏิบัติโดยการศึกษาลาดับขั้นตอนการปฏิบัติแล้วนาแล้วนาแนวทางประเมินที่เตรียมไว้มากลั่นกรองอีกครั้ง
ก่อนไปฏิบัติจริง ทั้งนี้ ความน่าเชื่อถือในวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สามารถพิจารณาได้จากการมีข้อมูลหลายแหล่ง
และหลายวิธีการศึกษา (ทดสอบสามเส้า) การพัฒนาหลักฐานเชิงประจักษ์จากกระบวนการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ
มีการสะท้อนความคิดเชิงวิพากษ์และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง รวมไปถึงอัตราการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีผลกระทบและใกล้ชิดกับ
สถานการณ์ที่ศึกษา (อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ และ พิมพิมล วงศ์ไชยา, 2560) ในการศึกษาครั้งนี้มีผู้มีส่วนร่วมมากกว่าร้อยละ
80 จากการจัดเวทีประชาคมในหมู่บ้านแหลมตุ๊กแก และมีผู้ร่วมตรวจสอบแนวทางการศึกษาและผลการศึกษาอย่างเป็น
ระบบโดยการทางานและประสานงานร่วมกับเทศบาลรัษฎาและตัวแทนภาคีธุรกิจในพื้นที่ โดยการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือเป็นการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามสภาพจริงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการวิจัย ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน เทศบาลและผู้ประกอบการในท้องถิ่น ทั้งนี้ การวิเคราะห์ผลข้อมูลเป็น วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ทีมวิจัยนาข้อมูลที่
ได้ในแต่ละกิจกรรมมาวิเคราะห์เนื้อหา สังเคราะห์ จัดระบบ แยกแยะ เชื่อมโยง สรุป และนาผลข้อมูลที่ได้ไปนาเสนอใน
เวทีประชาคม 3 ครั้ง ทาการวิเคราะห์ในเวทีการประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้ข้อสรุปในเวทีตามกรอบแนวคิดการวิจัย

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์หลักของการวิจัยได้ ดังนี้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาศักยภาพของชุมชนบ้านแหลมตุ๊กแกอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ด้านศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เพื่อแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม วิเคราะห์ร่วมกับสมาชิกชุมชนวิจัยที่ชุมชนเลือกเป็นตัวแทน 12 คน ภาคีเครือข่ายเทศบาลรัษฎา 5 คน ภาคีเครือข่าย
ผู้ประกอบการในท้องถิ่น 5 คน รวมถึงการทาประชาคมกับชุมชน โดยใช้หลักการของ 5As จาก 10As ของ Morrison (2019:1014) ผลการวิเคราะห์มี ดังนี้ 1) Accessibility จากการลงพื้นศึกษาร่วมกับชุมชน พบว่า หมู่บ้านแหลมตุ๊กแกสามารถเข้าถึงได้
อย่างสะดวกที่สุดทางบกโดยรถยนต์ และรองลงมา คือ ทางทะเลเนื่องจากอยู่ติดกับท่าเรือบริษัทเอกชนในท้องที่ อย่างไรก็ตาม
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สภาพเส้นทางการคมนาคมทางบกยังมีไม่เหมาะสมเนื่องด้วยมีลักษณะแคบ มีพื้นผิวขรุขระ ตลอดจน ขาดการประชาสัมพันธ์ใน
เรื่องของเส้นทางและป้ายบอกทาง โดยเฉพาะป้ายภาษาต่างประเทศ 2) Attractions จากการศึกษาพบว่า หมู่บ้านในกรณีศึกษามี
สิ่งดึงดูดใจที่โดดเด่น 2 ประเภท คือ 1 สิ่งดึงดูดใจด้านอัตลักษณ์วัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วย (1) วิถีชีวิตชาวเล (2) เครื่องมือการ
ประกอบอาชีพประมงแบบดั้งเดิมของชาวเล (3) อาหารทะเลท้องถิ่น (4) การแต่งกาย (5) ศิลปะการแสดงเฉพาะถิ่นของชาวเล
และ (6) ภาษาท้องถิ่นชาวเล ซึ่งเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชาติพันธ์เพื่อความยั่งยืนสืบไปและ 2
สิ่งดึงดูดใจด้านธรรมชาติ ประกอบด้วยพื้นที่ทางทะเล พื้นที่ป่าโกงกาง และพื้นที่กิจกรรมเชื่อมโยง 3)Amenities พบว่า มีสิ่ง
อานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ด้านสิ่งอานวยความสะดวกยังขาดความทันสมัย อาทิเช่น IT และ Internet เป็นต้น และยังพบอีก
ว่าพื้นที่หมู่บ้านขาดหลัก 3S อันประกอบด้วย (1) Safety (2) Sanitation และ (3) Satisfaction ที่หมายถึงความรู้สึกด้านการ
ประกันความปลอดภั ย สุขอนามัยและความพึงพอใจ เนื่องจากภาพลักษณ์ในปัจจุ บันยังไม่ได้รับการพั ฒนาเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยว 4) Accommodation พบว่า ไม่มีระบบบริการที่พักแรมของชุมชน ตลอดจน เอกชนในพื้นที่รัศมี 500 เมตร หากได้รับ
การพัฒนาต้องปฏิบัติตามกระบวนการการบริการที่พักแรมและโฮมสเตย์ของกรมการท่องเที่ยว 5) Activities พบว่า กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่สามารถเกิดขึ้นได้ในพื้นที่หมู่บ้านแหลมตุ๊กแกสามารถสรุปได้ 2 ประเภท คือ 1) กิจกรรม Indoor และ 2) กิจกรรม
Outdoor โดยกิจกรรม Indoor ประกอบด้วย (1) การรับชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน (2) การเรียนรู้วัฒนธรรมด้านอาหารท้องถิ่น
และ (3) การเรียนรู้ด้านภาษาถิ่น เป็นต้น สาหรับกิจกรรม Outdoor ประกอบด้วย (1) กิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล (2)
กิจกรรมการประกอบอาชีพประมงแบบดั้งเดิมชาวเล และ (3) กิจกรรมสื่อความหมายธรรมชาติ
การวิเคราะห์ SWOT Analysis ของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 1) จากการสารวจหมู่บ้านอย่างมีส่วน
ร่วม พบว่า มีจุดแข็ง คือ วัฒนธรรมชาติพันธ์ชาวเลที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของหมู่บ้าน วิถีชีวิต ศิลปะการแสดงชาวเล อาหาร
พื้นถิ่นและภาษาถิ่น ทั้งนี้ยังเป็นหมู่บ้านที่เคยรับเสด็จเพื่อถวายการแสดงพื้นบ้านแด่สมเด็จย่า พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ในปี 2505 และ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงจุดแข็งด้านของที่ระลึกเฉพาะถิ่น เช่น
ไข่มุกธรรมชาติของชาวเล 2) จากการสารวจอย่างมีส่วนร่ วม พบว่าจุดด้อย คือ บริเวณหมู่บ้านขาดการดูแล บูรณะ
ซ่อมแซม พื้นที่บริเวณโดยรอบรกร้าง ไม่มีการแบ่งสัดส่วนที่ชัดเจน พื้นที่มีขนาดจากัดด้วยกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ ระบบ
สาธารณูปโภคไม่ได้มาตรฐาน 3) พบว่า มีโอกาสจากปัจจัยภายนอก คือหน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่นให้ก ารสนับสนุน
อาทิเช่น เทศบาลตาบลรัษฎา องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สานักงานจังหวัดภูเก็ตทีส่ ามารถสนับสนุนงบประมาณและ
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเพิ่มขึ้น และความต้องการของนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด
ภูเก็ตมีความนิยมในการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ 4) พบว่า มีอุปสรรคจากปัจจัยภายนอก คือ งบประมาณและการให้
ความช่วยเหลือที่ไม่ต่อเนื่องของภาครัฐในท้องถิ่น และ ความชื้นและความเค็มจากทะเลจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสิ่ง
อานวยความสะดวกพื้นฐานและเหนือพื้นฐานให้คงทนและความสวยงาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วมกับ
ชุ ม ชนบ้ า นแหลมตุ๊ ก แก โดยจากผลการศึ ก ษาตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 1 ชุ ม ชนและตั ว แทนจากเทศบาลรั ษ ฎาซึ่ ง
ประกอบด้วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว ผู้อานวยการกองท่องเที่ยว ตัวแทนภาคีธุรกิจ และรองนายกเทศมนตรีของเทศบาล
ตาบลรัษฎาเสนอให้มีสถานที่ที่พัฒนาขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชาวเลของหมู่บ้านแหลมตุ๊กแกเพื่อรวบรวม
มรดกทางวัฒนธรรมชาวเลในพื้นที่ที่เทศบาลจัดไว้ให้ในหมู่บ้านโดยให้เป็นเสมือนศูนย์มรดกทางวัฒนธรรมชาวเลบ้านแหลม
ตุ๊กแกซึ่งไม่เคยมีการจัดทาในจังหวัดภูเก็ต โดยได้รวมกันศึกษาแนวทางการพัฒนาและบริหารพื้นที่ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2
ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 การทาประชาคม
ที่มา: อรไท ครุธเวโช (ดาเนินการครั้งที่ 3 วันที่ 15 สิงหาคม 2560)
โดยสามารถสรุปแนวทางได้ 10 แนวทางบริหารจัดการดังนี้
1) การจัดการสิ่งอานวยความสะดวก (Facility Management) จากการศึกษาพบว่า มีสิ่งอานวยความสะดวกที่ต้อง
บริหารจัดการซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ด้านสาธารณูปโภค (Infrastructure) เช่น การจัดการระบบน้าประปา ไฟฟ้า
โทรศัพท์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย และ 2) ด้านสิ่งอานวยความสะดวกขั้นเหนือพื้นฐาน Superstructure ประกอบด้วย
บริเวณภายนอกตัวอาคาร เช่น รูปแบบหลังคาโดยใช้สถาปัตยกรรมชาวเล ในรูปแบบไทยร่วมสมัยและใช้สีให้เข้าท้องถิ่นเพื่อ
แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น
2) การบริหารจัดการงานบริการ (Service Management) การจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวต้องพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการการบริการให้เห็นเป็นรูปธรรมตามแนวคิดการจัดการคุณภาพการบริการ (Service Quality Management)
3) การบริหารรายได้ (Revenue Management) จากการศึกษา พบว่า วิธีการบริหารรายได้ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชาวเลสามารถกระทาได้ 7 แนวทาง คือ การหารายได้จากค่าเช่าบูธของที่ระลึก การจัดงานอีเวนท์ต่าง ๆ ภายในสถานที่ การ
เรียกเก็บค่าเข้าชม การบริการอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นอัตลักษณ์ (Signature dish) การสร้างจุดถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก และ
การจัดให้มีตลาดนัดประจาสัปดาห์ (Weekly Flea Market)
4) การจัดการความร่วมมือ (Partnership Management) ควรแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความร่วมมือกับภาครัฐเจ้า
บ้านและความร่วมมือกับเอกชนในท้องถิ่น คือ การให้ความสาคัญต่อการกาหนดแผนงานด้านการตลาดและกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนการเชื่อมโยงกิจกรรมของหมู่บ้านและ
กิจกรรมของผู้ประกอบการภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในการเข้าชมของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
5) การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย (Safety Management) การพัฒนาศูนย์มรดกทางวัฒนธรรมชาวเลต้อง
คานึงถึงการดูแลและให้ความปลอดภัยแก่คนในชุมชนและผู้มาเยือน ทั้งในรูปแบบ Online และ Offline เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับคนในชุมชนและผูม้ าเยือน ประกอบด้วย 1) การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณอาคารและบริเวณใกล้เคียง 2) มีหน่วย
บริการความปลอดภัยประจาศูนย์ 3) ความสว่างให้กับอาคารและบริเวณใกล้เคียง และ 4) อาคารต้องมีความมิดชิด มีรั้วทึบและ
แข็งแรง
6) การบริหารจัดการด้านการตลาด (Marketing Management) การตลาดที่เหมาะสมควรยึดโยงกับแนวคิด
การตลาด (8Ps) โดยเฉพาะ Program เช่น การจัดกิจกรรมพิเศษสาหรับนักท่องเที่ยว Packaging เช่น การขอความร่วมมือ
ผู้ประกอบการให้ ระบุ หมู่ บ้ านในรายการน าเที่ ยว และ Partnership เช่น ความร่ วมมื อของสมาชิ กชุ มชนกั บภาครั ฐและ
ภาคเอกชนในการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน
7) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) คือ 1) การพัฒนาเจ้าหน้าที่ภาครัฐและ
ชุมชนในแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามทฤษฎีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด (Scarce Resource Theory) ต้องมีการ
ดาเนินการฝึกอบรมให้กับบุคลากรของตนในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว และ 2) การพัฒนาบุคลลากรในท้องถิ่น ใช้แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามทฤษฎีทุนมนุษย์ (Human
Capital Theory) โดยต้องคานึงถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกคนให้มีความรู้เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนา
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI.) อยู่ในกลุ่ม 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี
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8) การมีส่วนร่วมของชุมชน (Local Involvement) ควรประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วมด้านการวางแผนจาเป็นต้อง
มีการจัดประชุมร่วมกับชุมชนเจ้าของพื้นที่ และ 2) การมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการรายได้ โดยให้ชุมชนมีความสามารถใน
การจัดจาหน่ายสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่นของตน และการนาเสนอการแสดงทางประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น
9) การจัดการผลิตภัณฑ์หรือตัวช่วยส่งเสริม (Ancillary Product Management) ควรมีการจัดสร้างสิ่งปลูก
สร้างบ่งบอกถึงสถานที่ เช่น รูปปั้นตัวตุ๊กแกขนาดยักษ์ เพื่อสื่อถึงชื่อและภูมินามของสถานที่ “แหลมตุ๊กแก” ที่มีความอุดม
สมบูรณ์ในอดีตของแหลมตุ๊กแก ซึ่งจะนาไปสู่เรื่องเล่าที่น่าสนใจของชุมชน ผ่านการจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับชุมชนชาวเลในท้องถิ่น
10) การบริหารจัดการด้านสถาปัตยกรรม (Architectural Management) คณะผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทาง
สถาปัตยกรรมกับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ภายใต้องค์ประกอบของท้องถิ่นและความเหมาะสมของ
พื้นที่ 5 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบทางธรรมชาติ ควรเน้นสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติด้านภูมิอากาศให้เป็น
ตัวกาหนดโครงสร้างทางกายภาพของอาคาร 2) องค์ประกอบทางกายภาพ ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ ควรให้ความสาคัญกับ
ที่ว่าง ขนาดส่วน ความสมดุล เพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ 3) องค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรม การ
ออกแบบควรพิจารณาข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 4) องค์ประกอบทาง
เทคโนโลยี ตามข้อมูลประวัติศาสตร์ของภาพต้นแบบจากหนังสือของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (2557) ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ภาพต้นแบบเรือของชาวเล
ที่มา: (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2557)
การออกแบบสถาปัตยกรรมสาหรับโครงสร้างตามหน้าที่ควรคานึงถึงเทคโนโลยีการก่อสร้างและระบบวิศวกรรมที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง และวัสดุตกแต่งที่มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน และ 5) องค์ประกอบทางความ
งาม ผู้ออกแบบจึงควรสร้างความดึงดูดและความรู้สึกสัมผัส ถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น จากผลการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมใน
การบริหารและวางแผนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแก ทีมวิจัยได้ออกแบบโครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรมเบื้องต้นตามการประชุมประชาคมอย่างมีส่วนร่วมโดยมีโครงสร้างภายนอกเป็นรูปเรือชาวเลตามประเพณี
ลอยเรือของชาวเลดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 โคร่งร่างการออกแบบ
ที่มา: อรไท ครุธเวโช (ออกแบบ 1 มิถุนายน 2560)
และร่วมกันออกแบบสัญลักษณ์ทางการตลาดเพื่อนาไปเสนอเป็นแผนพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งเขิงโครงสร้างและการตลาดต่อ
เทศบาลตาบลรัษฎาต่อไป โดยสัญลักษณ์ เป็นรูปตุ๊กแกตามชื่อหมู่บ้าน มีสีพื้นเป็นสีน้าทะเลที่ประกอบด้วยสีที่มาจากการ
เสด็จเยือนของพระบรมวงศานุวงศ์แต่ละพระองค์ ณ หมู่บ้านชาวเลแหลมตุ๊กแก ดังแสดงในภาพที่ 4
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI.) อยู่ในกลุ่ม 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี
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ภาพที่ 4 สัญลักษณ์หรือ Brand Icon
ที่มา: อรไท ครุธเวโช (ออกแบบ 1 มิถุนายน 2560)

สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแกจังหวัดภูเก็ต พบว่ามีอัตลักษณ์ด้าน
ชาติพันธ์ที่โดดเด่น โดยเฉพาะด้านภาษา ความเป็นมา ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมชาวเล ภูมิปัญญา การแต่งกาย และวิถีชีวิตที่
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามแผนของเทศบาลท้องถิ่นในพื้นที่ ความพร้อมด้านอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์
เหล่านี้สอดคล้องกับการศึกษาของ (ศตพล ใจสบาย; และ จุฑามาส ใจสบาย, 2559) ซึ่งได้ใช้เกณฑ์การศึกษา 5As เหมือนกันใน
การศึกษากลุ่มชาติพันธ์จังหวัดนครพนมและพบว่า คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม คือ ประวัติความเป็นมา ภูมิ
ปัญญาของกลุ่มชาติพันธ์ อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดแสดงการฟ้อนรา และ การดารงชีวิตของชนเผ่านั้น
นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาหาความรู้ในพื้นที่ทางด้านประวัตศาสตร์ วัฒนธรรม สภาพสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล
งานฉลอง ตลอดจนสินค้าพื้นถิ่นต่าง ๆ ด้วย
ผลการศึกษายังพบความสาคัญของสิ่งอานวยความสะดวกทั้งขั้นพื้นฐาน และขั้นเหนือพื้นฐานที่ยังขาดความทันสมัย
ของพื้นที่การศึกษาหมู่บ้านชาวเลแหลมตุ๊กแกซึ่งเป็นจุดอ่อนที่พบในหลายแหล่งพื้นที่ท้องถิ่นที่ต้องการจะพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อาทิเช่น ผลการศึกษาของ (กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์; และ นรินทร์ สังข์รักษา, 2561) ในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตลาดคลองแดน อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา ที่พบปัญหาเรื่องสิ่งอานวยความสะดวกซึ่งเป็น
อุปสรรคในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ศิรินันท์ พงษ์นิรันดร, โอปัญญา บัวธรรม; และ
ชัชชญา ยอดสุวรรณ, 2559) ในการศึกษาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชศรีมา
ผลการศึกษาเน้นการอานวยความสะดวกด้านการเข้าถึงการจัดการระบบคมนาคม ป้ายบอกทาง และสิ่งอานวยความสะดวก
สาหรับนักท่องเที่ยวเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ดีขึ้น
ในด้านแนวทางบริหารจัดการ ผลการศึกษาพบว่า ควรมีการจัดการความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของชุมชน การ
บริหารจัดการด้านการตลาด ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแก ของจังหวัดภูเก็ต โดยผลการศึกษาในด้านบริหารจัดการสอดคล้องกับ งานวิจัยของ
(ยุคลวัชร์ ภักดีจักรีวุฒ;์ และ เทิดชาย ช่วยบารุง, 2562) เรื่องศักยภาพชุมชนด้านการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวแก่แหล่ง
ท่องเที่ยวที่เน้นการจัดการด้านการตลาด และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสื่อถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน
ตลอดจนการบริหารจัดการความรู้ด้านการตลาดให้บุคลากรในชุมชน
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วมของหมู่บ้านชาวเลแหลมตุ๊กแก จังหวัดภูเก็ต เน้น
การพัฒนาและการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมโดยเน้นการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการทุกกระบวนการ การส่งเสริมข้อมูลด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้อ งกับงานวิจัยของ กนกพร
ฉิมพลี (2559: 15) เรื่องแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านตะคุ จังหวัดนครราชสีมา ที่เน้นการ
พัฒนาศักยภาพด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว และวางรูปแบบบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน โดยแก้ไขจุดอ่อนของ
หมู่บ้านโดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีประสบการณ์ และกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
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หมู่บ้าน ให้ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมวางแผน โดยทุกกระบวนการของการพัฒนา เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่ไม่ส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น
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