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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง “จิบกาแฟ แลเล เขเรือ”: การทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมชาวเลอาวทองคํา
อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนการวิจัยที่ใชวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัย
เทคนิคการสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม โดยมีขอคนพบจากการวิจัยวา ความเปนมาของอาว
ทองคํานั้นเพิ่งเปนคําที่เกิดขึ้นประมาณป 2555 เดิมทีเปนแหลงอาหารสําคัญและเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการตอสูของคนในพื้นที่ อยางไรก็ดี การสรางความรูในฐานะทุนทางวัฒนธรรมนั้น ยังไดนําไปสูการ
ทองเที่ยวซึ่งเปนปรากฏการณที่เดนชัดอยางมาก กระบวนการตอสูตอและกลยุทธในการเคลื่อนไหว
ของชาวบานในอาวทองคํานั้นทําใหเห็นความเปนมาของขบวนการเคลื่อนไหว และมิติทางวัฒนธรรม
ที่เขามายกระดับการเคลื่อนไหวอยางทรงพลัง ทั้งนี้ในสวนการจัดการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของ
อาวทองคํานั้นอาศัยภาคีเครือขายในชุมชน อันประกอบไปดวย 3 กลุมหลักไดแก 1) กลุมแมบาน
เครื่องแกง 2) กลุมเรือออมทรัพย และ 3) กลุมวิสาหกิจชุมชนบานแหลมโฮมสเตย อีกทั้งยังเกิด
นวัตกรรมชุมชนขึ้นระหวางการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผานการรวมสรางนวัตกรรมใหมเพื่อใหเกิด
ประโยชนกับพื้นที่ระหวางนักวิจัย นักวิจัยในพื้นที่ และชาวบานแหลม ซึ่งมีความเห็นเห็นพองกันและ
เกิดเปนนวัตกรรมกลับคืนใหกับชุมชน 2 ประเด็น คือ 1) รวมรวบรวมและบันทึกประวัติศาสตรอาว
ทองคํา และ 2) รวมออกแบบผลิตภัณฑเปลือกหอยเปนกรอบรูป และปนปกผมสําหรับนักทองเที่ยว
อีกทั้งไดรวมสรางโปรแกรมการทองเที่ยวครึ่งวันสําหรับนักทองเที่ยวรวมกัน สะทอนใหเห็นถึงพลังใน
การมีสวนรวมของชุมชนและการใชทุนทางวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
อยางทรงพลัง
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ABSTRACT
Research on " Sipping Coffee Glancing Sea and Rolling Boat ": Cultural Tourism of the
Golden Bay, Tha Sala District, Nakhon Si Thammarat Province. This research uses
qualitative research methodology by using in-depth interview techniques and focus
groups discussions. The key findings in this research are The history of the Golden
Bay was just a word that occurred around 2012. However, creating knowledge as a
cultural capital also led to tourism which is a very obvious phenomenon the process
of fighting and the movement of villagers in the Golden Bay will see the history of
the movement and the cultural dimension that comes to elevate movement
powerfully. Another finding is Cultural tourism management of the Golden Bay relies
on a stakeholder in the community. Which consists of 3 main groups, namely 1) curry
housekeeper group 2) Boat and Saving groups. and 3) Baan Laem Homestay
community enterprise group. During this research. There are joint ideas and create
new innovations to benefit the area between researchers. Researchers in the area
And Ban Laem people Which has agreed and formed an innovation to return to the
community in 2 issues, namely 1) to collect and record the history of the Golden Bay
and 2) to co-design the shell products as picture frames and hair pins for tourists and
make a Half Day Tour Package for tourist . From the findings which reflect the power
of community participation and the use of cultural capital to drive cultural tourism in
a powerful way.
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โครงการวิจัยนี้ขอขอบพระคุณทุกภาคสวนที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่ง นักวิจัยในพื้นที่อาว
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แหลม ที่ไดกรุณาสะทอนใหเห็นถึง วิถีชีวิต วัฒนธรรม และการพึ่งพาอาศัยกันการมีสวนรวมของ
ชุมชน และรวมกันสรางโอกาสเปนพื้นที่เรียนรูสูการสรางสรรคความรูดวยกัน ทีมงานคณะนักวิจัยที่
คอยแลกเปลี่ ย น เสนอแนะแนวทางในการออกแบบการวิจัย ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิป ระจํากรม
สงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่กรุณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่นาสนใจและเปน
ประโยชนกับทั้งโครงการวิจัยและพื้นที่บานแหลม อาวทองคํา ตําบลทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในครั้งนี้
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บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยไดถูกบรรจุเปนยุทธศาสตรหลักที่สําคัญของ
ประเทศ โดยรั ฐ ได ตั้ ง เป า หมายเอาไว ว า ในช ว งป พ.ศ.2559 จะต อ งสร า งรายได เ พิ่ ม ขึ้ น จาก
อุตสาหกรรมนี้ กลาวคือ จะตองมีนักทองเที่ยวไมนอยกวา 30 ลานคน และสรางรายไดใหแกประเทศ
ถึง 1,536,000 ลานลานบาท (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2558) ปจจัยสําคัญในการผลักดัน
เปาหมายดังกลาว คืออาศัยทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางธรรมชาติ อันเปนทุนทางสังคมที่มีอยูแลว
ทั่วพื้นที่ของประเทศ จากสถิติรายไดของประเทศไทยในชวงยอนหลังไป 3 ป (พ.ศ.2557-2559)
พบว า รั ฐ มี ร ายได จ ากอุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย วเป น อั น ดั บ ต น ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะ
ปรากฏการณในชวงป พ.ศ. 2559 ซึ่งตัวเลขของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาแหงประเทศไทยไดมี
รายงานออกมาวา อุตสาหกรรมการทองเที่ยวโดยภาพรวมแลวสามารถสรางรายไดใหแกประเทศไทย
ไดถึง 2,510,779 ลานบาท กลาวไดวา มีรายไดสูงกวาที่ไดตั้งเปาหมายเอาไว โดยแบงเปนรายไดจาก
การท องเที่ ย วระหว า งประเทศถึ ง 1,641,268 ล านบาท และรายไดจ ากการทองเที่ย วของคนใน
ประเทศถึง 869,510 ลานบาท ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาในปกอนหนานั้น(พ.ศ.2558) พบวา
รายได โดยรวมจากการทองเที่ ยวของนักทองเที่ยวภายนอกประเทศได ขยายตัวขึ้ นร อยละ 11.09
ขณะเดียวกัน รายไดจากการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวภายในประเทศก็ขยายตัวขึ้นรอยละ 12.64
ตามลําดับ โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 17.7 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) (กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา, กุมภาพันธ 2560)
ความสมบูรณพรอมของสภาพธรรมชาติในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนั้น เปนปจจัยสําคัญที่
ทําใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง รายไดที่มาจากการทองเที่ยว
เชิงธรรมชาติเปนสิ่งที่ยืนยันความเปนจริงในเรื่องนี้ ไมวาจะเปนสภาพธรรมชาติที่ยังคงความสวยงาม
รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกสบายที่เพียบพรอมสําหรับรองรับนักทองเที่ยว นอกจากนี้ ดังที่ไดกลาว
มาแลวขางตน อุตสาหกรรมการทองเที่ยวนั้นเปนภาคธุรกิจที่ลงทุนนอย หากแตสามารถสรางรายได
ใหแกประเทศไดมากโดยขึ้นมาเปนอันดับ ของรายไดภาคธุรกิจ ทั้งนี้ สิ่งที่สําคัญซึ่งไดสนับสนุนและ 4
ดึงดูดใจนักทองเที่ยวไดเปนอยางดีอีกประการก็คือคาครองชีพภายในประเทศนั้นก็ไมสูงเกินไป จึง
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ทําใหนักทองเที่ยวโดยทั่วๆ ไป โดยครอบคลุมทุกชนชั้นและอายุสามารถจับจายได ดวยเหตุนี้ จึง
กลายเปนป จจัย ดึงดูดสํ าคั ญที่ทําใหนักทองเที่ ยวชาวตางชาติทั่ว โลกเข ามาทองเที่ยวและพักผอน
ตลอดจนนักทองเที่ยวชาวไทยที่นิยมทองเที่ยวภายในประเทศอีกดวย
นอกจากปจจัยเรื่องสภาพธรรมชาติที่ยังคงความสวยงามและดึงดูดนักทองเที่ยวไดแลว การ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็ถือเปนอีกกระแสการทองเที่ยวประเภทหนึ่งที่กําลังไดรับความนิยมอยางมาก
เนื่องจากการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นใหความสําคัญตอการเรียนรูวิถีชีวิตของผูคน การเคลื่อนไหว
ในด า นการเผยแพร วั ฒ นธรรมหรื อ วิ ถีชี วิ ต ในท องถิ่ น และการอนุ รั ก ษท รั พยากรของชุ ม ชน ใน
ขณะเดียวกัน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนี้ยังมุงเนนและสงเสริมการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับความ
เปนอยูของชุมชนในทองถิ่นอีกดวย ซึ่งเปนจุดเดนของการทองเที่ยวประเภทนี้ จะเห็นไดวา กระแส
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทําใหเกิดการฟนฟูและการอนุรักษวัฒนธรรมหรือจารีตประเพณีอันดีงาม
ของชุมชนในทองถิ่น อันนํามาสูการกระตุนการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน ทั้งนี้ ผลลัพธที่ตามมา
ก็คือชุมชนไดรับผลประโยชนจากการทองเที่ยวทั้งโดยทางตรงและทางออม กลาวคือ สมาชิกในชุมชน
เกิดความตระหนักและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมในทองถิ่น มีการหวนคืนกลับสูชุมชนเพื่อรวมอนุรักษ
วัฒนธรรมอันดีงาม โดยกลับมารวมกันสรางชุมชนใหนาอยู พรอมกับธํารงรักษาอัตลักษณของตนเอง
ไว
ความพยายามเหลานี้ไดสรางมูลคาทางทางจิตใจและมูลคาทางเศรษฐกิจ ไปพรอม ๆ กันการ
ฟนฟูและการอนุรักษพื้นที่ปาชายเลนบริเวณพื้นที่บานแหลม อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เปนปรากฏการณที่สําคัญและนาสนใจของกระแสการทองเที่ยวทั้งในเชิงวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ
ธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง พื้นที่ซึ่งถูกเรียกเมื่อไมนานมานี้วา “อาวทองคํา” ที่กําลังไดรับความ
นิยมจากบรรดานักทองเที่ยวในชวงเวลานี้ เนื่องจากบริเวณอาวดังกลาวไมเพียงเปนพื้นที่ของวิถีชีวิต
ของชาวเล ชาวประมง) และหรือเปนแหลงอาหารทะเลที่อุดมสมบูรณเทานั้น แตยังเปนแหลงการ)
เรี ย นรู เ พื่ อ อนุ รั ก ษ ธ รรมชาติ ซึ่ง ชาวบา นในชุ ม ชนร ว มกั น รั กษาไว อีก ด ว ย ดั ง นั้ น พื้ น ที่ แห ง นี้ จึ ง
กลายเปนจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยวที่ปรารถนาจะไปเยือนสักครั้งในชีวิต
อยางไรก็ตาม การศึกษารูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่อาวทองคํานั้น ยังขาด
งานศึกษาที่รอบดาน ทั้งที่พื้นที่แหงนี้จะกลายเปนแหลงการทองเที่ยวสําคัญ ซึ่งตอบสนองนโยบาย
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การทองเที่ยวของภาครัฐ ที่มุงหมายจะสรางรายไดใหแกชุมชนทองถิ่นและประเทศ ขณะเดียวกัน ยัง
เปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่งดงามและอุดมสมบูรณ รวมทั้งวัฒนธรรมอันดีงามตามประเพณี
ของทองถิ่น โดยอาศัยชุมชนเปนฐานในการแกไขปญหารวมกัน ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงเลือกพื้นที่บริเวณ
อาวทองคํา บานแหลม หมูที่7 ตําบลทาศาลา อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนพื้น ที่
ศึกษาวิจัย ในฐานะพื้นที่จะเปลี่ยนแปลงไปเปนสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมอันมีอัตลักษณของตัวเอง
และกําลังไดรับความนิยมในหมูนักทองเที่ยว และนักเรียนนักศึกษาในการเขาไปศึกษาดูงานดานการ
จัดการทองเที่ยวของชุมชน ทั้งนี้ ผูวิจัยหวังวา อาวทองคําจะกลายเปนพื้นที่ตนแบบ ในการจัดการ
ทองเที่ยว และเรายังสามารถนําผลจากการวิจัยในครั้งนี้ไปใชเปนตนแบบสําหรับการจัดการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติใหแกชุมชนอื่นๆ ไดนําไปเรียนรูและกอเกิดประโยชนตอไป
1.2 วัตถุประสงคการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาประวัติความเปนมา บริบท และทุนทางวัฒนธรรมบริเวณอาวทองคํา
1.2.2 เพื่อศึกษากระบวนการจัดการทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมแบบมีสวนรวมของอาวทองคํา
1.2.3 เพื่อรวมสรางแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวและสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมชุมชนบน
ฐานทุนทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชน
1.3 คําถามหลักในการวิจัย
การจัดการทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมชาวเลของอาวทองคําเปนอยางไร โดยศึกษาในมิติของ
บริบทชุมชน การสรางอาชีพและใชชุมชนเปนฐานในการสรางงานสรางอาชีพ การเพิ่มมูลคาและการ
สรางนวัตกรรมใหมในการท องเที่ย วเชิงวั ฒนธรรม กระบวนการมีสวนรวมในการขับ เคลื่อนการ
ทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมชาวเลของอาวทองคําเปนอยางไร
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1.4 ประโยชนจากผลการดําเนินการวิจัย
1.4.1 ไดองคความรูทั้งในดานทุนทางวัฒนธรรมและวิถีชาวเลในพื้นที่อาวทองคํา
1.4.2 ไดองคความรูดานกระบวนการจัดการทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมชาวเลโดยอาศัยภูมิ
ปญญาของชุมชนรอบอาวทองคําเปนพื้นที่เรียนรู
1.4.3 ไดพื้นที่ตนแบบในการเรียนรูเชิงวัฒนธรรมและการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดย
อาศัยชุมชนเปนฐาน
1.4.4 ผลักดันการทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมใหเกิดการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรมในระดับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่เพื่อความยั่งยืนของชายฝงอาวทองคําและเพื่อการสรางมูลคา
ทางการทองเที่ยวอันมีวิถีชีวิตชุมชนเปนฐานบนหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป
1.5 นิยามศัพทเฉพาะ
อาวทองคํา หมายถึง บริเวณชายฝงทะเล ในพื้นที่บานแหลม ตําบลทาศาลา อําเภอทา
ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขเรือ หมายถึง ภาษาพื้นถิ่นภาคใตแปลวา นั่งเรือ
แลเล หมายถึง ภาษาพื้นถิ่นภาคใตแปลวา มองดูทะเล
วิถีชุมชน หมายถึง แนวทางในการดําเนินชีวิตของผูคนในชุมชน ทั้งในมิติความเชื่อ ศาสนา
คานิยมและการดํารงชีพที่ผูกโยงกับทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น และนํามาสรางมูลคาใหกอเกิด
ประโยชนตอชุมชน
การทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมชาวเล หมายถึง การจัดการทองเที่ยวโดยอาศัยวิถีชุมชน
ประเพณีรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น ที่มีลักษณะภูมิประเทศเปนอาวและปาชายเลนเปนฐาน
เพื่อมุงสรางความสนุกสนาน ผอนคลาย อีกทั้งไดเรียนรูสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมทองถิ่นชาวเล
ภาคใต

5

บทที่ 2
แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในบทนี้ จะเปนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดที่ใชในงานวิจัยชินนี้ โดยจะแบง
ออกเปนสองสวนหลักๆ กลาวคือ ในสวนแรกจะเปนการทบทวนเอกสารงานวิจัยหรืองานวรรณกรรม
ที่เกี่ยวของ และในสวนที่สองจะเปนการทบทวนกรอบแนวคิดที่ใชในงานวิจัยชิ้นนี้ สําหรับในสวนแรก
นั้น การทบทวนเอกสารงานวิจั ยหรืองานวรรณกรรมที่เกี่ ยวข องจะพยายามอภิป รายงานศึกษาที่
ครอบคลุมประเด็นตางๆ ที่สัมพันธกับงานวิจัยชิ้นนี้ ซึ่งประกอบดวยประเด็นการทองเที่ยวทั่วไป การ
ทองเที่ยวทางทะเล อาชีพประมง วัฒนธรรมการดื่มชาและกาแฟ ชุมชนมุสลิมกับการตอสูกับระบบ
ทุนนิยม รวมทั้งประเด็นการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยทั่วไปในประเทศและในภาคใต แมวาการ
ทบทวนงานวรรณกรรมเหลานี้ ในเบื้องแรกดูเหมือนจะครอบคลุมประเด็นที่คอนขางกวางขวางจนเกิน
ความจําเปนและขอบเขตของงานวิจัย แตกระนั้น การสํารวจและทบทวนงานเหลานี้ก็จะชวยใหเรา
สามารถจั ด วางตํ า แหน ง แห ง ที่ ข องงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ รวมทั้ ง ประเมิ น สถานภาพการศึ ก ษาเรื่ อ งการ
ทองเที่ ยว นอกจากนี้ การทบทวนเอกสารและแนวคิดก็เปรีย บเสมื อนการนํางานวิ จัยของเราไป
สนทนากับงานวิจัยและแนวคิดตางๆ ที่ไดศึกษามากอนหนาอีกดวย ซึ่งจะชวยขัดเกลาและพัฒนา
งานวิจัยของเราใหดียิ่งขึ้นและมีความลึกซึ้งรอบดาน สําหรับในสวนที่สองนั้น จะเปนการทบทวน
กรอบแนวคิดที่ใชในงานวิจัยชิ้นนี้ ซึ่งจะชวยจัดระเบียบขอมูลตางๆ และวางกรอบแนวคิดใหแกงาน
ศึกษา
2.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กระแสการทองเที่ยวภายในประเทศของไทยไดรับการฟนฟูหลังวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 การ
ฟนฟูดังกลาวนี้สัมพันธกับพื้นที่ระดับทองถิ่นหรือชุมชนทั้งในเมืองและชนบทมากขึ้น แทนที่ภาพการ
ทองเที่ยวแบบเดิมที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐไมกี่ที่ เพราะฉะนั้น ตั้งแตป 2540 คือชวงเวลาที่
ชุมชนหรือทองถิ่นกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง หลังจากพื้นที่ดังกลาวมักถูกมองขามโดยรัฐสวนกลางใน
ยุคการพัฒนาเมื่อหลายทศวรรษกอน ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากผลของการเคลื่อนไหวทางสังคม การเมือง
และสิ่งแวดลอมของกลุมองคกรตางๆ รวมทั้งกระแสประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และแนวคิดเรื่อง
วัฒนธรรมชุมชน กลายเปนแรงผลักดันสําคัญในการกอตัวขึ้นมาของกลุมพลังในทองถิ่นที่มีปากมีเสียง
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และมีอํานาจในการตอรองมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศนทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ
นี้ กอใหเกิดความสนใจทางวิชาการเรื่องการทองเที่ยวอยางมีนัยยะสําคัญ ดังจะเห็นไดวาชวงระหวาง
ป 2540-2560 นั้นมีการผลิตงานวิจัย วิทยานิพนธ หรือบทความวิชาการเกี่ยวกับการทองเที่ยวใน
ประเทศไทยจํานวนมหาศาล ซึ่งแสดงใหเห็นวาการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นแทบจะทุกหนแหงในประเทศ
ไทยมี นัย ยะทางสั งคม การเมื อง และวัฒนธรรม ตลอดจนภาพรวมของเศรษฐกิจภายในประเทศ
โดยนัยยะอยางหลังนี้สงผลใหงานศึกษาแนวบริหารจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวปรากฏออกมา
ชวงแรกๆ จํานวนมาก
2.1.1 การศึกษาการทองเที่ยวในประเทศไทยโดยทั่วไป
ชวงหลังป 2540-2560 มีงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ และหนังสือเกี่ยวกับการทองเที่ยว
ออกมาไมต่ํากวา 100 ชิ้น โดยเฉพาะงานวิจัยและวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาในกลุมอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวนั้นแทบจะถูกเขียนออกมาเกือบทุกป ปจจัยสําคัญสวนหนึ่งดังที่ไดเกริ่นมาแลวขางตนก็
คือการขยายตัวและการเกิดใหมของสถานที่ทองเที่ยวทั่วประเทศไทย ทําใหพื้นที่เหลานี้กลายเปน
สนามทางวิชาการตามมาเหมื อนเชนดั่งเงาตามตัว ทั้งนี้ เนื่องจากความสําคั ญทางเศรษฐกิจของ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศ ที่นอกเหนือไปจากเหตุผลทางดานการศึกษาแลว แตยังสงผล
ใหมีการผลิตงานวิชาการเพื่อตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจอีกดวย ดวยเหตุนี้ งานศึกษาใน
กลุ ม อุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย วที่ ถู ก ผลิ ต ขึ้ น นั้ น ก็ เ พื่ อ หาแนวทางในการสร า งแรงดึ ง ดู ด แก
นักทองเที่ยว พรอมกับพัฒนาชุมชนในชนบทและในเมืองใหเปนแหลงทองเที่ยว โดยวิธีการศึกษา
ทั่วไปมุงเนนสัมภาษณเก็บขอมูลจากสมาชิกในชุมชนทีอยูในสถานที่ทองเที่ยวเปนสําคัญ พื้นที่ที่ไดรับ
การศึกษามักจะเปนสถานที่ทองเที่ยวที่พอมีศักยภาพในการพัฒนาเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีมูลคาเชิง
พาณิชย และพื้นที่ที่เปนสถานที่ทองเที่ยวแตเดิม ซึ่งจําเปนตองไดรับการปรับปรุงใหมีศักยภาพรองรับ
การทองเที่ยวและปริมาณนักทองเที่ยวในอนาคต
งานศึ กษาการท อ งเที่ ย วเชิงวั ฒ นธรรมชว งแรกนั้น สว นใหญ มุงเขาไปสํา รวจดูศัก ยภาพ
รูปแบบ และเสนอแนวทางการปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเพื่อรองรับกระแสการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ดังเชนงานศึกษาของจิร าวรรณ กาวิละ (2544) เรื่อง “ทางเลือกของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม:
กรณีศึกษาหมูบานวัวลาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม” ซึ่งศึกษาสถานที่ทองเที่ยวหมูบานวัวลายใน
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จังหวัดเชียงใหม โดยเผยใหเห็นวาอาชีพหัตถกรรมเครื่องเงินที่สืบทอดกันมาหลายชั่วรุนของสมาชิกใน
หมูบานแหงนี้ เปนปจจัยสําคัญในการดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาทองเที่ยว ขณะที่งานศึกษาของ
ประกอบศิริ ภักดีพินิจ (2545) เรื่อง “ศักยภาพการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนริมกวาน
พะเยา: กรณีศึกษาชุมชนบานรองไฮ ตําบลแมใส อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา” พบวา ชุมชนชุมชนริม
กวานพะเยาเหมาะสมแกการพัฒนาแหลงทองเที่ยว แตการจัดการบริหารยังไมดีพอ จึงไดเสนอแนะ
แนวทางในการจัดการทองเที่ยวแกชุมชนริมกวานพะเยาโดยใหชุมชนมีบทบาทสําคัญ เชนเดียวกับ
งานของ สงศรี วงษเวช (2545) เรื่อง “รูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุมแมนํ้าปง” ที่ศึกษา
รูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุมแมน้ําปง พบวาสถานที่แหงนี้มีศักยภาพเปนแหลงทองเที่ยวที่ดี
แต ก็ยั งขาดการบริ ห ารจัดการอย างมีป ระสิทธิภ าพ เนื่องจากขาดการสนับ สนุน ของภาครัฐ และ
รูปแบบในการทองเที่ยวยังไมชัดเจน ดวยเหตุนี้ สงศรีจึงไดเสนอแนวทางในการปรับปรุง โดยทั้ง
ภาครัฐและชาวบานในชุมชนเขามี บทบาทมากขึ้น อยางไรก็ตาม วิทยานิ พนธ ของสหชัย ยี่เ รือน
(2547) เรื่อง “การศึกษาเพื่อออกแบบสถาปตยกรรมภายในศูนยบริการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขต
คูเมือง จังหวัดเชียงใหม” ที่ศึกษาเพื่อจะออกแบบสถาปตยกรรมภายในศูนยบริการนักทองเที่ยวแบบ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตคูเมืองของจังหวัดเชียงใหม นาจะเปนงานแหวกแนวจากงานชิ้น
อื่นๆ ในชวงนี้ แตก็จัดเปนงานสงเสริมการตลาดการทองเที่ยว
งานศึกษาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชวงตอมาสนใจประเด็นของชุมชนมากขึ้น เพราะเชื่อวา
สมาชิ ก ในชุ ม ชนที่ อ ยู ใ นสถานที่ ท อ งเที่ ย วนั้ น ๆ มี ศั ก ยภาพอย า งเพี ย งพอในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรไดดีที่สุด ดังนั้น งานศึกษาในชวงหลังๆ จึงเนนในประเด็นของการมีสวนรวมของชุมชน
อย างเห็ นไดชั ด ในวิทยานิ พนธของนิวัฒ น อมาตยกุล (2549) เรื่อง “การศึกษาป จจั ยทางสังคม
ผลกระทบ และการมีสวนรวมของชุมชนตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุ รี” ที่ ศึกษาป จจั ยทางสั งคม ผลกระทบ และการมีสวนรวมของชุมชนตอการทองเที่ย วเชิง
วัฒนธรรม หรือในงานวิจัยของนพวรรณ ธีระพันธเจริญ และนภัสนันท ลิ้มสันติธรรม (2551) เรื่อง
“การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดลอมของพื้นที่การทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในโลกมุสลิม: กรณีศึกษาชุมชนประตูชัยและชุมชนปาตองอําเภอ พระนครศรีอยุธยา” ที่
ศึกษาการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดลอมของพื้นที่การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของชาวมุสลิมในชุมชนประตูชัยและชุมชนปาตองอําเภอ งานทั้งสองชิ้นนี้พยายามแสดงใหเห็นวา
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การจัดการและการบริหารสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนหรือทองถิ่นควรเกิดจากความ
รวมมือของชาวบานผูซึ่งเปนสมาชิกในชุมชนดังกลาว นอกจากนี้ ในรายงานการวิจัย มลทิชา แจม
จันทร และคณะ (2551) เรื่อง “การจัดระบบขอมูลดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนวัด
เกาะ” ซึ่งเนนย้ําในเรื่องบทบาทของสมาชิกในชุมชนยังคงเปนประเด็นหลัก โดยงานวิจัยชิ้นนี้ให
ความสําคัญเหมือนเชนงานชิ้นอื่นๆ กอนหนานี้ แตขอเสนอก็ไมไดแตกตางไปจากงานชิ้นอื่นๆ ในแง
ของการมุงปรับปรุงและนําเสนอแนวทางในการพัฒนาหรือการบริหารจัดการสถานที่ทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
นอกจากนี้ พื้นที่เฉพาะอยางแหลงโบราณสถานหรือพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษก็ไดรับการศึกษา
เชนกัน โดยประเด็นการบริการและวัฒนธรรมไดรับการเนนย้ําในฐานะจุดขายของสถานที่ทองเที่ยว
ดังเชนในวิทยานิพนธเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพื้นที่อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก” ของ จอมขวัญ ลอยศักดิวงศ (2550) ที่เสนอแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวและบูรณา
การเขากับวัฒนธรรมทองถิ่นของเมืองชายแดนแหงนี้ ในขณะเดียวกัน งานศึกษาของ สมเกียรติ ชัย
พิบูลย (2550) เรื่อง “การจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน
นครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร”ซึ่งสนใจพื้นที่ทางประวัติศาสตรไดสํารวจศักยภาพแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่นถึงความเปนไปไดตอการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจการทองเที่ยว ทั้งนี้ การรวมมือ
ของสมาชิกในชุมชน การจัดตั้งกลุมหรือองคกรในการบริหารจัดการมีบทบาทสําคัญในการทํางานและ
พัฒนาแหลงทองเที่ยว สวนวิทยานิพนธของ ประพัทธไชย ไชยนอก (2553) เรื่อง “แนวทางการ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาบานดานซาย อําเภอดานซาย จังหวัดเลย” แสดงเห็น
วาความรุมรวยทางวัฒนธรรมเฉพาะและสถานที่ทางประวัติศาสตรของบานดานซาย อาจเปนจุดขาย
สําคัญในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แตในงานวิจัยของ จิรานุช โสภา และคณะ (2554)
เรื่อง “ศักยภาพการจัดการแหลงทองเที่ย วเมืองมรดกโลกของประเทศไทย กรณีศึกษา : อุทยาน
ประวัติศาสตรสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชรและอุทยาน ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา เพื่อ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน” เสนอใหปรับปรุงการบริการการทองเที่ยวที่ยังขาดแคลน
งานศึกษาเรื่องการทองเที่ยวในชวงตอมามักเปนงานสํารวจผลกระทบจากการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมพรอมกับเสนอแนวทางแกไขปญหา เนื่องจากการทองเที่ยวไมเพียงสรางรายไดแกรัฐและ
ชุมชนในทองถิ่น แตยังมีสวนทําลายสภาพแวดลอมและสังคมอีกดวย ในบทความของนุชนารถ รัตนสุ
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วงศชัย (2554) เรื่อง “กลยุทธการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” กลาววาปญหาสําคัญของ
สถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคือมุงเดินตามนโยบายรัฐเกินไป โดยขาดการมีสวนรวมของคนใน
ชุมชน ดังนั้น เพื่อใหชุมชนสามารถรักษาสภาพแวดลอมใหอยูอยางยาวนานได รัฐก็ควรใหชุมชนเปน
ศูนยกลางในการจัดการบริหารภายใตรูปแบบเรียกวาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน โดยใหสมาชิกในชุมชน
รวมกันสรางเครือขายความรวมมือในทองถิ่นขึ้น มีการวางแผนงานเพื่อบริหารสถานที่ทองเที่ยวโดย
คนในชุมชน และรวมกันกําหนดขีดความสามารถในการพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวโดยสมาชิกในชุมชน
เอง

ในวิทยานิพนธของภัทรา แจงใจเจริญ (2558) เรื่อง การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม:

กรณีศึกษาชุมชนโอหงิมาจิ หมูบานชิราคาวาโก จังหวัดกิฝุ ประเทศญี่ปุน พยายามศึกษารูปแบบการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุน เพื่อเปนตัวแบบแกการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในประเทศไทย วิทยานิพนธของเธอสนใจวิธีการทํางานในสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของญี่ปุนใน
ชุมชนโอหงิมาจิ หมูบานชิราคาวาโก จังหวัดกิฝุ ดวยการลงพื้นที่เก็บขอมูลในภาคสนาม โดยพบวา
การใหสมาชิกในชุมชนเปนศูนยกลางในการบริหารสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น กอใหเกิดความ
ตระหนั กในคุ ณค า ของมรดกทางวั ฒ นธรรมของชุมชนขึ้น ผลของความตระหนักนี้ทําใหส ถานที่
ทองเที่ยวโอหงิมาจิมีการสรางระบบในอนุรักษวัฒนธรรมขึ้น ทําใหสถานที่ทองเที่ยวสามารถรักษา
ความดั้งเดิมของมรดกทางวัฒนธรรมไวได ในขณะเดียวกัน สมาชิกในชุมชนก็ไดรับรายไดจากการ
ทองเที่ยวพรอมกับสามารถรักษาสภาพสถานที่ทองเที่ยวไดอยางยั่งยืน
เชนเดียวกับบทความเรื่อง “แนวทางการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวให
เกิดความยั่งยืนของ ตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” ที่ศึกษาตลาดน้ําอัมพวาซึ่งเปนสถานที่
ทองเที่ยวยอดนิยมอีกที่หนึ่งของ ธนัชชา ฤทธิ์เดช (2558) แหลงทองเที่ยวริมน้ํา ซึ่งมีปลูกสรางของ
ชุ มชนเก า แก ดึงดู ดความสนใจนั กทองเที่ ย ว แมวาการทอ งเที่ย วทางเรืออาจไมไดเปน สิ่งเดีย วที่
นักทองเที่ยวไดสัมผัส แตการลองเรือชมหิ่งหอยยามค่ําคืนในปาชายเลนแหงนี้ก็เปนจุดขายสําคัญ
ขอเสนอแนะของบทความชิ้นนี้ มีตอความกังวลของการเติบโตและการขยายตัวของตลาดน้ําอัมพวาที่
รวดเร็วเกินไป อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และอาจสูญเสียภูมิทัศนของตลาดที่เปนจุดขายได
ดังนั้น การรวมมือของคนในชุมชนและภาครัฐอาจชวยรักษาการทองเที่ยวที่ย่ังยืนตอไป งานศึกษา
สวนใหญเกี่ยวกับการทองเที่ยวทางเรือในไทยมักสนใจพื้นที่ตอนใน หรือการทองเที่ยวตามแหลมน้ํา
จืด แมน้ํา ลําคลองตางๆ ในบทความ “การจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตร ลองเรือชมสวน เลียบ
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คลองมหาสวั สดิ์ อํา เภอพุ ทธมณฑล จังหวัดนครปฐม” ของ ชัย ฤทธิ์ ทองรอด (2561) สนใจการ
ล องเรื อ นํ า เที่ ย วชมวิ ถี ชี วิ ตของเกษตรกร และธรรมชาติของคลองมหาสวั ส ดิ์ เขาพบว าสถานที่
ทองเที่ยวแหงนี้มีคะแนนความพึงพอใจของนักทองเที่ยวสูง เพราะระบบการจัดการที่ดี ไมวาจะแหลง
ทองเที่ยว การบริการ การประชาสัมพันธ และคาใชจายราคาถูก อยางไรก็ตาม งานศึกษาเกี่ยวกับ
การท องเที่ย วทางเรื อมั กสัมพั นธ กับ ทะเล ซึ่งเปนจุดหมายปลายทางของการพักผอนหยอนใจแก
นักทองเที่ยวโดยทั่วไปมากกวาการทองเที่ยวในแมน้ําลําคลอง ดังนั้น ในหัวขอตอไปจะอภิปรายถึง
ประเด็นดังกลาว
2.1.2 การศึกษาการทองเที่ยวทางน้ํา: ทะเล พื้นที่ชายฝงและปาชายเลน
แมการทองเที่ยวทางน้ําและชายฝงมักอยูในขอบเขตของการศึกษาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่ง
สวนใหญเนนศึกษาสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมที่มีชื่อเสียงระดับชาติ แตสํารวจงานศึกษาในประเด็นนี้
ก็มีความสําคัญอันจะชวยใหเห็นสถานการณและสถานภาพของการศึกษาในประเด็นการทองเที่ยว
ทางน้ําและชายฝงวาเปนไปอยางไร วิทยานิพนธเรื่อง “ผลกระทบของการทองเที่ยวตอวิถีชีวิตของ
ชุมชนเกาะลาน เมืองพัทยา จังหวังชลบุรี” ของศุภวรรณ โพธิ์นาค (2545) ซึ่งศึกษาผลกระทบตอจาก
การทองเที่ยวบนเกาะลาน อันเปนจุดหมายปลายทางของการทองเที่ยวยอดนิยมอีกที่หนึ่งในจังหวัด
ชลบุรี ศุภวรรณพบวาการทองเที่ยวสงผลกระทบทั้งแงลบและบวกแกชุมชนบนเกาะลาน กลาวคือ
แมคนในชุมชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้นในหลายทาง แตการที่เกาะลานไดดึงดูดแรงงานตางถิ่นจํานวนมาก
ก็อาจกอใหเกิดปญหาความขัดแยง ดวยเหตุนี้ ทางออกคือคนในชุมชนจะตองชวยกันสอดสองดูแล
เพื่อปองกันอันเหตุอันไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้น ในขณะที่ปญหาขยะและน้ําเสียที่เกิดขึ้นซึ่งมีสาเหตุ
นั้นมาจากนักทองเที่ยวนั้น ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนควรมีแผนการจัดการที่ดีกวาเดิม โดยกระตุน
ใหทั้งสองกลุมหนาเขามาทํางานรวมกัน เพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอมและความขัดแยงตางๆ อยางไรก็
ตาม ภาพของความเปลี่ยนแปลงของเกาะหมูบานชาวประมงในอดีตไปสูเกาะทองเที่ยวของเกาะลาน
ซึ่ ง มุ ง เน น มิ ติ ท างเศรษฐกิ จ ได เ ปลี่ ย นวิ ถี ชี วิ ต ของคนในชุ ม ชนไปอย า งสิ้ น เชิ ง แต ก ระนั้ น อดี ต
ชาวประมงก็สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได แมตองแลกกับการใชทรัพยากรทางธรรมชาติใน
ทองถิ่นก็ตาม
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นอกจากงานศึกษาดานสิ่งแวดลอม การตลาดและการจัดการการทองเที่ยวแลว งานศึกษา
แนวสถาปตยกรรมก็สนใจประเด็นการทองเที่ยวเชนกัน ดังเชนวิทยานิพนธของ สุดาลักษณ พงศวศิน
(2549) เรื่อง “ยุทธศาสตรการพัฒนากายภาพอุทยานแหงชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทองเที่ยวดวย
การจัดการและการออกแบบสถาปตยกรรม” งานชิ้นนี้แตกตางจากงานศึกษาการทองเที่ยวโดยทั่วไป
ที่กลาวมาขางตน เพราะมุงศึกษาพื้นที่พื้นที่อุทยานแหงชาติทางทะเล สุดาลักษณเลือกพื้นที่สามแหง
มาใชในการวิเคราะหของเธอ กลาวคือ อุทยานแหงชาติหาดวนกร อุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมู
เกาะเสม็ด และอุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง อยางไรก็ดี แมจุดมุงหมายการศึกษาไมไดเหนือความ
คาดหมาย ในแงที่วาการวิจัยของเธอเปนเพียงการเสนอแผนยุทธศาสตรในการยกระดับศักยภาพการ
ทองเที่ยวของพื้นที่อุทยานทั้ งสามแหงนี้ เพื่ อให ตอบสนองตอความตองการของอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว แตวิทยานิพนธชิ้นนี้เปนการศึกษาทางดานสถาปตยกรรม ดวยเหตุนี้ ขอเสนอแนะของ
ผูวิจัยจึงสัมพันธกับประเด็นการจัดการพื้นที่ของสถานที่ทองเที่ยว โดยชี้แนะ วางแผนผัง และรูปแบบ
ทางสถาปตยกรรมของสิ่งปลูกสรางสําหรับอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว เชน หองพัก หองน้ํา
รานคา และศูนยบริการขอมูลแกนักทองเที่ยว แนนอนวาความรูทางดานสถาปตยกรรม ซึ่งไมมีใน
งานศึกษาการทองเที่ยวกระแสหลักชวยเพิ่มพูนความรูเรื่องการจัดการพื้นที่ของสถานที่ทองเที่ยว
เพื่อที่จะสรางความเปนระเบียบ ความสะอาด และความกลมกลืนกับธรรมชาติของสิ่งปลูกสรางตางๆ
ในสถานที่
ในภาคใตของไทย แมจะมีสถานที่ทองเที่ยวทางทะเลยอดนิยมระดับชาติหลายที่ แตงาน
ศึกษานั้นมีนอยเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆ ในประเทศ อยางไรก็ดี วิทยานิพนธเรื่อง “การทองเที่ยวเชิง
นิเวศแบบบูรณาการเพื่อการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร
ธานี” ของ ปยวรรณ คงประเสริฐ (2551) โดยในแงรูปแบบและวิธีการศึกษา เชน การเก็บขอมูลและ
เปาหมายของการศึกษาที่มุงยกระดับ หรือพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวไมตางจากงานศึกษาการทองเที่ยว
กระแสหลักโดยทั่วไป แตกระนั้น ขอคนพบและขอเสนอแนะตางๆ สําหรับเกาะพะงันในฐานะพื้นที่
การทองเที่ยวซึ่งมีชื่อเสียงมาอยางยาวนานของจังหวัดสุราษฎรธานีก็มีประโยชน การกระตุนเตือนวา
แมสรางรายไดทางเศรษฐกิจเขาสูอุตสาหกรรมการทองเที่ ยวอยางตอเนื่องของเกาะนี้ แตก็สราง
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมโดยรวมของเกาะและพื้นที่ทางทะเลโดยรอบ ดังที่งานชิ้นนี้บรรยายวา
เกาะพะงั น ไม ไ ด มี แต ท รั พ ยากรทางธรรมชาติ เ ท า นั้ น ที่ ดึ งดู ด นั ก ท องเที่ ย ว แต ยั งมี ป ระเพณี แ ละ
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วัฒนธรรม รวมทั้งดานการบริการที่ดีเยี่ยมอีกดวย อยางไรก็ดี เนื่องจากขาดการจัดการดูแลที่ถูกตอง
ซึ่งเกิดปญหาเสมอ ก็ไดนําความเสื่อมโทรมมาสูเกาะพะงันทั้งสภาพของธรรมชาติและจิตสํานึกของคน
ที่ ต กเป น เหยื่ อ ของทุ น นิ ย ม ด ว ยเหตุ น้ี วิ ท ยานิ พ นธ ข องเธอจึ ง มุ ง หมายจะเสนอแผนฟ น ฟู
สภาพแวดลอมและสรางจิตสํานึกที่ดีใหแกนักทองเที่ยวและคนในพื้นที่เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
อยางไรก็ตาม แมการย้ําเตือนเรื่องผลกระทบจากการทองเที่ยวยังมีมาตอเนื่องถึงปจจุบัน แตสวนใหญ
สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมยังคงประสบปญหานี้และดูเหมือนยังไมไดรับการแกไข
ในขณะที่การทองเที่ยวทางน้ํามักทําใหคิดถึงเฉพาะพื้นที่ชายฝงและทะเล แตพื้นที่ลุมน้ําหรือ
ใกลแมน้ําลําคลองก็ไดรับความสนใจเหมือนกัน วิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยว
เชิงนิเวศทางน้ํา: กรณีศึกษายอนรอยเสนทางประวัติศาสตรอดีตราชธานีกรุงธนบุรี” ของ วิภาวี พล
รัตน ( 2551) เปนงานศึกษาชิ้นหนึ่งที่นาสนใจอยางมาก แมวาในรอบ 10 ป ที่ผานมานี้ ดูเหมือนวา
แหล ง ท องเที่ ย วแห งนี้ ไ ม ไ ด ถูก กล า วถึ ง อย างมากเท า ที่ ควร ทั้ ง นี้ อาจเปน ไปได ว า โครงการการ
ทองเที่ยวดังกลาวนี้ถูกยกเลิกไปแลว ดวยเหตุนี้เราจึงไมเห็นงานศึกษาในพื้นที่การทองเที่ยวแหงนี้
ในชวงหลังๆ อยางไรก็ตาม การลองเรือโดยแลนผานลําคลองตางๆ ถึง 7 คลอง และแมน้ํา 1 สาย
เพื่อนํานักทองเที่ยวเยี่ยมชมสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและแหลงประวัติศาสตรนั้นถือเปนโครงการ
การทองเที่ยวขนาดใหญที่นาจับตามองอยางยิ่ง นอกจากนี้ แผนการหรือยุทธศาสตรการทองเที่ยวดู
เหมือนไดรับการออกแบบอยางสมเหตุผลและเขาใจธรรมชาติของพื้นที่การทองเที่ยว เปนตนวาการ
ใชมัคคุเทศกทองถิ่นที่มีประสบการณและความคุนเคยตอพื้นที่ เพื่อนําทางนักทองเที่ยวเยี่ยมชมแมน้ํา
ลําคลองและสภาพของสองฟากฝง หรือการใชเรือหางยาวเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอันเปนทาง
ปองกันที่ดีตอผลกระทบที่ตามมาในอนาคต
ป ญ หาความเสื่ อ มโทรมด านสภาพแวดลอ มของสถานที่ ทอ งเที่ ย วเป น ข อ กัง วลใจที่มี ต อ
อุ ต สาหกรรมการท องเที่ ย วในป จ จุบัน การขาดจิ ตสํานึ กของคนก็ ดีและการจั ดการดูแลสถานที่
ทองเที่ยวอยางไมถูกตองก็ดี ไดคอยๆ นําความเสื่อมโทรมมาสูสถานที่ทองเที่ยวซึ่งเคยอยูในสภาพอัน
อุ ด มสมบู ร ณ ดั งนั้ น ดู เ หมื อนการทองเที่ย วอยา งยั่งยืน เป น เพีย งโวหาร และการไมเอาใจใสต อ
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมยังสะทอนเรื่องการขาดศักยภาพที่จําเปนตอการพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวอีก
ดวย งานวิจั ยเรื่ อง “การทองเที่ ยวทางทะเลและชายฝงในจังหวัด ชุมพร: สถานะ ความต องการ
ปญหา และแนวโนมในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน” ของ บุญศิลป จิตตะประพันธ และคณะ
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(2555) แมขอคนพบของงานวิจัยไมไดสรางความประหลาดใจใดๆ ในแงที่วาการทองเที่ยวทางทะเล
และชายฝงจังหวัดชุมพรมีความโดดเดนอยางไร นอกจากขอมูลทั่วไปที่สามารถหาอานไดในหนังสือนํา
เที่ยว แตงานวิจัยชิ้นนี้ก็ชี้ใหเห็นวา พื้นที่ทางทะเลและชายฝงของจังหวัดชุมพรมีศักยภาพสูงในการ
พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว เนื่องจากนักทองเที่ยวตองการมาเที่ยวที่นี้จํานวนมาก อันเปนขอสรุปจาก
แบบสอบถามที่ไดแจกจายใหแกกลุมผูเขารวมวิจัย อยางไรก็ดี ปญหาตางๆ ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้คนพบก็มี
ประโยชนตอกลุมองคกร กลุมธุรกิจ หรือกลุมเปาหมายที่มุงพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว เชน การขาด
แคลนทรัพยากรมนุษย ปญหาเรื่องโครงสรางพื้นฐาน และการขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ เพราะ
ปญหาเหลานี้ยอมเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวทางทะเลอยางไมอาจปฏิเสธได
การศึกษาการทองเที่ยวทางน้ําและชายฝงในภาคใตของไทย คอยๆ เพิ่มขึ้นอยางมีนัยยะ
สําคัญ ในงานวิจัยเรื่อง “การจัดการทองเที่ยวตามอัตลักษณและวิถีชุมชนในเขตพื้นที่แหลงทองเที่ยว
เชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต” โดยอุทิศ สังขรัตน และธเนศ ทวีบุรุษ (2558) ซึ่งอยูชุดโครงการวิจัยเกี่ยวกับ
การปรับตัวการกระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยตั้งเปาหมายเพียงเพื่อประเมินศักยภาพการ
จัดการทองเที่ยวของทองถิ่น หรือจังหวัดตางๆ ในภาคใต โดยเฉพาะในพื้นที่ติดชายฝงทั้งอาวไทยและ
อันดามัน อยางไรก็ตาม ผลการศึกษานั้นอาจไมไดไปไกลจากความคาดหวังเทาไหรนัก โดยเฉพาะใน
แงเนื้อหาที่พรรณนาวาแตละทองถิ่นนั้นมีลักษณะเดนเฉพาะตนอยางไร เพราะสวนใหญก็เปนเรื่องราว
ที่รับรูกันโดยทั่วไปอยูแลว ทั้งนี้อาจเพราะขอบเขตพื้นที่การศึกษากวางเกินไป จึงทําใหงานชิ้นนี้เสนอ
เพียงภาพกวาง ๆ แทนที่จะเนนขอบเขตใหแคบลงมา ในขณะที่การเสนอวาภาคใตฝงอาวไทยและอัน
ดามัน มีศักยภาพในการเปน สถานที่ทองเที่ยวระดับโลก ก็เปนสิ่งที่พอเข าใจได เนื่องจากสถานที่
ทองเที่ยวตางๆ ในภาคใตนั้นเปนจุดหมายปลายทางยอดนิยมมานานแลว เชน สมุย พะงัน ภูเก็ต สตูล
หรือพังงา กลาวโดยรวมแลว รายงานวิจัยชิ้นนี้อาจไมตางจากหนังสือแนะนําสถานที่ทองเที่ยว หรือ
สารานุ กรมจั งหวัดต า งๆ ในภาคใตเทาไหรนัก แมวาการเสนอแผนยุทธศาสตรการพัฒ นาทําให
งานวิจัยชิ้นนี้ดูตางจากงานเขียนประเภทดังกลาว แตก็เปนแผนยุทธศาสตรที่ยังดูคลุมเครือและไมมี
ความชัดเจนวาจะดําเนินการอยางไร
พื้นที่ริมฝงทะเล โดยเฉพาะปาชายเลนไดรับความสนใจในฐานะแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
หรือเชิงนิเวศอีกประเภทหนึ่งหลังจากถูกบุกรุกทําลายลงไปมาก แตการรวมกันฟนฟูและอนุรักษปา
ชายเลนของไทยก็ ทํ า ให ก ลั บ มาอุ ด มสมบู ร ณ อี ก ครั้ ง ดั ง กรณี ป า ชายเลนคลองโคนจั ง หวั ด
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สมุทรสงคราม ซึ่งมีงานศึกษาหลายชิ้นใหความสนใจ เชน งานของในวิทยานิพนธ “การมีสวนรวม
ของชุมชนทองถิ่นในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ปาชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม”
ของ อรวรรณ เกิดจันทร (2556) ซึ่งเนนการมีสวนรวมของชุมชนในทองถิ่นในการจัดการพื้นที่การ
ทองเที่ยว แมวาปาชายเลนคลองโคนยังขาดศูนยการเรียนรูที่จะใหขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ปาชายเลน รี
สอรท หรือโฮมสเตยไวบริการนักทองเที่ยว หรือโครงการซอมแซมฟนฟูปาชายเลน แตปญหาเหลานั้น
คงจะหมดไปในไมชา เพราะอรวรรณอธิบายวาชาวบานในชุมชนมีความรูเกี่ยวกับปาชายเลนคลอง
โคนอยางดี อีกปถัดมาวิทยานิพนธของ สุถี เสริฐศรี (2557) เรื่อง “แนวทางการจัดการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนในชุมชนคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม” ซึ่งใหภาพนาสนใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาปาชายเลนแหงนี้ การนําประวัติศาสตรของชุมชนและการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวตางๆ มา
ใชกระตุนการทองเที่ยว เชน การนําเสนอภพวิถีชีวิตริมน้ํา การลองเรือ นั่งไมกระดานเก็บหอยแครง
อยางไรก็ดี อีก 4 ป ถัดมา สถานการณกลับเปนไปในทางตรงกันขาม ในบทความเรื่อง “แนวทางการ
จัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในชุมชนคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม” โดย สุธี เสริฐศรี
และภูเริก บัวสอน (2560) พบวา คนในชุมชนขาดความตระหนักและความเขาใจเรื่องการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ รีสอรทรุกล้ําพื้นที่ปาชายเลน และการรวมมือของภาครัฐ เอกชน และชาวบานใน
พื้นที่ดูเหมือนลมเหลวทั้งหมด กลาวไดวาการทองเที่ยวที่ไรการจัดการที่ดีสงผลเสียเหมือนในหลายๆ
พื้นที่
ในขณะที่พื้นที่ปาชายเลนในจังหวัดสมุทรปราการเปนอีกพื้นที่หนึ่งที่ไดรับความสนใจ ใน
วิ ท ยานิ พ นธ ข อง วศยาภาสุ บั ว ทองคํ า (2557) เรื่ อ ง “ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจของ
นักทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การทองเที่ยวอยางยั่งยืน: กรณีศึกษาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษปาชายเลน
บางปู จังหวัดสมุทรปราการ” งานศึกษาชิ้นนี้สนใจปจจัยตางๆ ที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวตัดสินใจมา
เที่ยวปาชายเลน อยางไรก็ตาม พื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งมีชื่อเสียงดานการทองเที่ยวทางทะเลมานาน
นั้น ประเด็นปาชายเลนก็ไดรับความสนใจไมนอย ในวิทยานิพนธ “แนวทางพัฒนาการจัดการแหลง
ทองเที่ยวศูนยศึกษาธรรมชาติและอนุรักษปาชายเลน เพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี” ของ
พิมพธิรา อินทร (2556) เปนงานศึกษาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาปาชายเลนใหเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงนิเวศ โดยสํารวจความพรอมของเจาหนาที่รัฐและผูเชี่ยวชาญ ที่รับผิดชอบงานอนุรักษปาชายเลน
ขณะเดียวกันก็มุงสํารวจทัศนคติและความคิดเห็นของนักทองเที่ยวกลุมทดลองเกี่ยวกับความตองการ
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พัฒนาปาชายเลน โดยจุดมุงหมายสรุปของงานชิ้นคือ เสนอแนวทางและยุทธศาสตรการพัฒนาและ
อนุรักษปาชายเลนในจังหวัดชลบุรี สวนวิทยานิพนธของ เพทาย ธาราศักดิ์ (2559) เรื่อง “ศักยภาพ
ของชุมชนในการบริหารจัดการศูนยศึกษาธรรมชาติและอนุรักษปาชายเลน เพื่อการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ จังหวัดชลบุรี” นั้นพบวา แมวาสถานที่ทองเที่ยวดึงดูดนักทองเที่ยวสูง แตภาพรวมของชุมชนใน
การพัฒนาและบริหารศูนยการอนุรักษและทองเที่ยวปาชายเลนที่พบวายังอยูในระดับปานกลาง
ความสนใจในพื้นที่ปาชายเลนภาคตะวันออกยังมีมาตอเนื่อง ในบทความเรื่อง “แนวทางการ
พัฒนาการทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออกอยางยั่งยืนในจังหวัดชลบุรี” ของ รุงรดิส เมืองลือ (2560)
โดยขอคนพบของงานชิ้นนี้มีความนาสนใจพอสมควร นอกจากใหขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วๆ ไปของ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดชลบุรีโดยรวมแลว ในการวิเคราะหจุดออนและจุดแข็งของการ
พัฒนาสถานที่ทองเที่ยวชายฝงในจังหวัดชลบุรีก็อาจเปนตัวแบบแกงานศึกษาในอนาคต แตกระนั้น
ขอสรุปของรุงรดิสก็ไมตางไปจากงานศึกษาสถานที่ทองเที่ยวโดยทั่วไป โดยบทความชิ้นนี้พบวา “การ
ขาดยุทธศาสตรการวางแผนและกลยุทธการใชทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน” คือขุดออนที่
สําคัญ ของการพั ฒนาสถานที่ ทองเที่ยว ดวยเหตุนี้ รุงรดิสจึงเสนอวา แนวทางในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออกอยางยั่งยืนในจังหวัดชลบุรีควรมีการบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ประชาชน และนักทองเที่ยว เพื่อใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในจังหวัดชลบุรี ในขณะที่
พื้นที่จังหวัดตราด ก็มีความพยายามศึกษาเชนกัน ดังในบทความวิจัยเรื่อง “กระบวนการฟนฟูพื้นที่ปา
ชายเลนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนตนแบบบานเปร็ดใน ตําบลหวงน้ําขาว อําเภอเมือง
จังหวัดตราด,” โดย จักรกฤษณ จันทรแฉลม และ ธีรศักดิ์ อุนอารมณเลิศ (2560) ผูวิจัยพยายาม
เสนอและผลักดันรูปแบบการพัฒนาปาชายเลนใหเปนไปในทิศทางเหมือนๆ กันกับพื้นที่ปาชายเลน
อื่นๆ ที่ไดรับการฟนฟู
ในขณะที่พื้นที่ภาคใตของไทย การศึกษาปาชายเลนในฐานะสถานที่ทองเที่ยวดูเหมือนเริ่มตน
ขึ้น พรอมๆ กับการศึกษาในพื้นที่อื่นๆ พื้นที่การศึกษาการทองเที่ยวปาชายเลนในภาคใตสวนใหญ
เนนไปปาชายเลน ที่ไดรับการฟนฟูขึ้นมาใหมจากสภาพเสื่อมโทรมในอดีต ดังเชนในวิทยานิพนธเรื่อง
“ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการอนุรักษปาชายเลนตามแนวทางพระราชดําริของชุมชนตําบลนาเกลือ
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง” ของ กานตนา สุวรรณโณ (2554)

อยางไรก็ดี วิทยานิพนธฉบับนี้เนน

ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของชาวชุ ม ชนว า มี ทั ศ นคติ แ ละการแสดงออกอย า งไรต อ การอนุ รั ก ษ
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ทรัพยากรธรรมชาติอยางปาชายเลน กานตนาพบวา ผูที่มีความกระตือรือรนมากที่สุดคือกลุมอาชีพที่
มี ส ว นได ส ว นเสี ย กั บ พื้ น ที่ ป า ชายเลน กล าวคื อ ชาวประมง และธุ ร กิ จ ส ว นตั ว หรื ออาชีพ ค าขาย
เพราะฉะนั้น แมประเด็นการทองเที่ยวจะไมไดอยูในขอบเขตของงานศึกษาชิ้นนี้ แตการใหขอมูล
เกี่ ย วกั บ พื้ น ที่ ป า ชายเลน และชี้ ใ ห เ ห็ น ว า ชาวบ า นในพื้ น ที่ ป า ชายเลนเริ่ ม มี ค วามตระหนั ก ต อ
ความสําคัญของปาชายเลนนั้น นับไดวาเปนชวงที่จะนําไปสูกระแสการทองเที่ยวพื้นที่ปาชายเลนใน
ไมกี่ปหลังจากนั้น เชนเดียวกับงานศึกษาเรื่อง “ความรู ความตระหนักและการมีสวนรวมของชุมชน
ทองถิ่นในการอนุรักษปาชายเลน กรณีศึกษา: บานธารน้ํารอน ตําบลเขาถาน อําเภอทาฉาง จังหวัดสุ
ราษฎรธานี” ของ จุฑามาศ ออนวงศ (2554) แมพื้นที่การศึกษาอยูคนละฟากฝงทะเล แตก็ชี้ใหเรา
เห็นวาความตระหนักในคุณคาของการอนุรักษพื้นที่ปาชายเลนนั้นเพิ่มขึ้นอยางมากในสมาชิกของ
ชุมชน ที่ใชประโยชนจากปาชายเลน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเด็นการมีสวนรวมของบบรรดาสมาชิก
ในชุมชน
ทั้งนี้ เนื่องจากการใหสัมปทานปาชายเลนโดยรัฐ การบุกรุกแผวถาง การตัดไมโกงกางเพื่อเผา
ถาน การประมงเชิงพาณิชย การทํานากุง หรือแมกระทั่งการสงเสริมการทองเที่ยวที่สงผลกระทบตอ
ปาชายเลนอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได อีกทั้งยังกระทบกับวิถีชีวิตแบบเดิมของชาวบานในชุมชนที่อยู
อาศัยบริเวณปาชายเลนอีกดวย ดังเชนในบทความของ โชติ ถาวร และคณะ (2556) เรื่อง “นโยบาย
การพัฒนาและผลกระทบตอชุมชนอาวปาคลอก จังหวัดภูเก็ต” ที่พยายามสะทอนปญหาที่ผานมา
ทั้งหมดของนโยบายการพัฒนาของรัฐ นอกจากนี้ ในงานชิ้นนี้ยังไดเรียกรองของงานศึกษาชิ้นนี้คือ
เตือนใหรัฐระมัดระวังในการสงเสริมนโยบายการพัฒนาพื้นที่ปาชายเลนแหงนี้ โดยใหคํานึกถึงชีวิต
และความเปนอยูของคนทองถิ่นเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม มิติดานการทองเที่ยวนั้นก็ถูกฉายใหเห็นใน
ด า นลบมากกว า จะเสนอแนวทางการพั ฒ นาใดๆ แตในบทความของ พิ มพล ภั ส พงศกรรั งศฺล ป
(2557) เรื่อง “การจัดการการทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน: กรณีศึกษาบานโคกไคร จังหวัดพังงา” ปา
ชายเลนก็เสนอแสดงใหเห็นวามีความเปนไปไดในการพัฒนาการทองเที่ยว งานชิ้นนี้แสดงจัดตั้งกลุม
วิสาหกิจชุมชนเพื่อบริหารการทองเที่ยว โดยมีกิจกรรมการทองเที่ยวที่โดดเดน เชน สปาโคลนรอน
และทรายร อน การชมปู มดแดง การเก็บ หอยตลั บ การพายเรื อคายัก ทั้งนี้ การจัดตั้ งกลุ มการ
ทองเที่ยวชุมชนบานโคกไคร ซึ่งอยูในเครือขายการทองเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา เพื่อสงเสริมและ
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ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาอย างยั่ งยื น ของชุ มชนที่ ดํ า เนิ น กิจ กรรมทางการท องเที่ ย ว แสดงให เ ห็ น ว า
นอกจากการอนุรักษและฟนฟูแลว การพัฒนาปาชายเลนใหเปนสถานที่ทองเที่ยวมีความเปนไปได
การใชแนวคิดทางสังคมถูกนํามาประยุกตมากขึ้น เพื่ออธิบายความสัมพันธทางสังคมของ
ชุมชนที่ศึกษา ในรายงานวิจัยของ พิไลวรรณ ประพฤติ, พรพิมล เชื้อดวงผุย, และอนิสรา เพ็ญสุข
ติ๊ บ แก ว (2557) เรื่ อ ง “การศึ ก ษาการทํ า แผนชุ ม ชนพหุ วั ฒ นธรรมในการบริ ห ารจั ด การการใช
ประโยชนจากระบบนิเวศปาชายเลน ตําบลหัวเขา จังหวัดสงขลา” พบวา ชุมชนมีปญหาในเรื่องการ
ใชประโยชนจากระบบนิเวศปาชายเลน เนื่องจากของสมาชิกในชุมชนยังไมใหความสําคัญ และมี
ความตระหนักในการมีสวนรวมในการจัดการ ปาชายเลน นอกจากนี้ กลุมอนุรักษและฟนฟูปาชาย
เลน ซึ่งเปนองคกรในการขับเคลื่อนในเรื่องดังกลาวนี้ ก็ยังไมมีความชัดเจนในโครงสรางของกลุม แต
การไดรับโอกาสและการสนับสนุนจากโครงการพระราชดําริ การเขามาชวยเหลือของมหาวิทยาลัย
ทรัพยากรปาชายเลนที่คอยๆ ฟนฟูสภาพความอุดมสมบูรณ และการมีองคความรูในการประกอบ
อาชีพเกี่ยวกับประมงทางทะเล ก็ทําใหมองเห็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนดวยการใชประโยชนจาก
ระบบนิเวศของปาชายเลน เพราะฉะนั้น งานวิจัยชิ้นนี้ จึงไดกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน
ขึ้น รวมทั้งกําหนดกิจกรรมในแผนพัฒนาชุมชนตามเพื่อใชประโยชนจากระบบนิเวศบริการปาชายเลน
อยางไรก็ตาม ปญหาของงานวิจัยชิ้นนี้คือการใชแนวคิดพหุวัฒนธรรรม แมวาเปาหมายของการใชคํา
ทางทฤษฎีเพื่อใชเรียกชุมชนที่ประกอบดวยกลุมคนหลากวัฒนธรรมก็ตาม แตก็ควรไดรับการอภิปราย
ในมิติของความสัมพันธระหวางคนกลุมตางๆ ในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมพหุวัฒนธรรมนั้น
สงผลกระทบอยางไรตอการอนุรักษและการทองเที่ยวปาชายเลน
เชนเดียวกับการใชแนวคิดอัตลักษณ ซึ่งก็ไมไดรับการอภิปรายแตอยางใด ดังในงานวิจัยเรื่อง
“รูปแบบการจัดนันทนาการตามอัตลักษณภาคใต เพื่อเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวในปาชายเลน” ของ
ปาริช าติ วิ สุทธิ สมาจาร และ ปาริ ฉัตร สิงหศักดิ์ตระกูล (2558) พบว า ปญ หาสําคัญ ของการใช
แนวคิดทฤษฎีในงานวิจัยชิ้นนี้ คือการหยิบยืมคําทางทฤษฎีมาเพื่อใชเรียกลักษณะความสัมพันธทาง
สังคมภาคใตฝงตะวันตกหรืออันดามัน หากแตปราศจากการอภิปรายที่มาที่ไปหรือความสําคัญของ
แนวคิด หรืออธิบายวานําแนวคิดดังกลาวมาใชอธิบายอยางไร สิ่งนี้อาจสรางปญหาและเกิดคําถาม
สําคัญคือทําไมตองใชแนวคิดเรื่องอัตลักษณ แตเมื่อไมมีการอธิบายใดๆ ดังนั้น การหยิบยืมคําทาง
ทฤษฎีเพื่อเรียกลักษณะทางสังคมภาคใตโดยปราศจากการวิพากษเปนสิ่งที่พึงระมัดระวัง อยางไรก็ดี
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งานวิจัยชิ้นนี้ก็มีคุณูปการสําคัญไมนอยเกี่ยวกับการศึกษาการทองเที่ยวปาชายเลนใน 6 จังหวัดใน
ภาคใตฝงอันดามัน ไดแก ระนอง พังงา ตรัง กระบี่ ภูเก็ต และสตูล แมวาขอบเขตของงานวิจัยชิ้นนี้
อาจคอนขางกวาง แตการใหขอมูลเกี่ยวกับปาชายเลนในแตละที่อยางละเอียดก็ทําใหงานมีสมดุลและ
รุมรวยไปดวยขอมูลที่นาสนใจ ไมวาจะเปนขอมูลพื้นฐานทางดานภูมิศาสตร รูปถาย หรือแผนที่พื้นที่
ปาชายเลนแตในแหงใน 6 จังหวัด นอกจากนี้ การผลักดันใหฟนฟูปาชายเลนที่เคยตกอยูในสภาพ
เสื่อมโทรม และการเขาไปจัดกลุมและสรางกิจกรรมใหแกชาวบานในพื้นที่ปาชายเลน ทําใหงานชิ้นนี้
เปนมากกวางานวิจัยประเภทสรางขอเสนอแนะทั่วไปสําหรับการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
2.1.3 การศึกษาการทองเที่ยวในนครศรีธรรมราช
งานศึกษาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราชปรากฏใหเห็นอยูในปริมาณ
ไมมากนัก และสวนใหญก็เปนของความสนใจของวงวิชาการการทองเที่ยวซึ่งเนนดานมิติการตลาด
แต ก็ มีศึ กษาที่ ส นใจในมิ ติ ที่ก ว า งไปกว าการตลาด โดยเฉพาะอย างยิ่ งการจัดการทรั พยากรและ
วัฒนธรรม ในวิทยานิ พนธเ รื่อง “การมีสว นร วมในการจัดการการทองเที่ย วเชิ งนิ เวศโดยชุมชน:
กรณี ศึกษาชุ มชนคี รี ว ง อํ า เภอลานสกา จังหวัดนครศรีธ รรมราช” ของ กิ่งแกว บัว เพชร (2549)
สํารวจกระบวนการในการพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวชุมชนคีรีวง ในฐานะที่เปนพื้ นที่ซึ่งอุด มไปดว ย
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น เปาหมายของงานศึกษาชิ้นนี้ดูเหมือนมุงมองหาตัวแบบแกการบริหาร
จัดการสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ และพยายามนําเสนอแนวทางในการรักษาความตอเนื่องของการ
เปนตัวแบบที่ดี ดวยเหตุนี้ ปจจัยสําคัญที่ทําใหชุมชนคีรีวงประสบความสําเร็จอยางสูงจึงไดรับการ
เนนย้ํ าในงานชิ้นนี้ เช น บทบาทอย างขั นแข็ งของสมาชิกในชุ มชน นับ ตั้งแตชว งแรกที่ดําเนินการ
ภายใตคําแนะนําขององคกรพัฒนาเอกชน และตอจากนั้นภาครัฐก็เขาริเริ่มและเขามาสนับสนุนใน
ดานการประชาสัมพันธ ในงานชิ้นนี้จึงเสนอวาความรวมมือของทุกฝายไดนํามาสูความสําเร็จของการ
ทองเที่ยวในชุมชนคีรีวง อยางไรก็ดี ปญหาและแนวทางแกไขที่ชุมชนคีรีวงตองเผชิญในอนาคตนั้น
ไดรับการเนนย้ําเพียงนิดและไมไดรับความสนใจมากพอเทาที่ควร โดยเฉพาะความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนที่ดูเหมือนจําเปนตองใชเวลาในการฟนฟูตัวเองจากการใชทรัพยากรมาก
เกินไป
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จะเห็นไดวา การศึกษากรณีของชุมชนคีรีวงของกิ่งแกว บัวเพชร มุงเนนในดานมิตินิเวศวิทยา
มากกวาในแงของวัฒนธรรมซึ่งไดรับการนําเสนอออกมานอยมาก แตนั่นก็เปนเพราะลักษณะเดนของ
พื้ น ที่ ซึ่ ง สั ม พั น ธ กั บ สิ่ ง แวดล อ มหรื อ สภาพธรรมชาติ ม ากกว า ทํ า ให ชุ ม ชนคี รี ว งจึ ง มุ ง นํ า เสนอ
ทรัพยากรธรรมชาติในฐานะสถานที่ทองเที่ยว อยางไรก็ตาม ความสนใจพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวเชิง
วัฒ นธรรมในจั งหวัดนครศรีธ รรมราช ในที่สุดก็เกิดขึ้น ในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง รายงานวิจัย เรื่อง
“โครงการพัฒนาการจัดการเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม ลุมน้ําปากพนังตอนกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช” โดย ชะลอ เอี่ยมสุทธิ์ และคณะ (2550) ภายใตการสนับสนุนของกองทุน
สนับสนุนการวิ จัย (สกว) งานชิ้นนี้มุงจะตอบสนองตอความตองการพัฒนาสถานที่ทองเที่ย วเชิ ง
วั ฒ นธรรมให เ กิ ด ขึ้ น อย า งเป น รู ป ธรรม ขณะเดี ย วกั น แม ข อบเขตของพื้ น ที่ ซึ่ ง มี ข นาดใหญ โ ต
พอสมควร แตกระนั้น การสรางคณะนักวิจัยและเครือขายขึ้นมาเพื่อทํางานรวมกันจากคนทุกกลุมใน
พื้นที่ลุมน้ําปากพนังตอนกลางดูเหมือนจะเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพอยางมาก อยางไรก็ดี ไมวา
งานวิจั ย ชิ้น นี้ จะถู กนํ า ไปปฏิบั ติอย างตอเนื่องมากนอยเพียงใด หรือบรรลุผลสําเร็จใกลเคียงหรือ
หางไกลจากเปาหมายหรือไม แตในฐานะการสรางองคความรูก็นาจะเปนรากฐานสําคัญในการคิดตอ
ยอด ปรับปรุง หรือประสานแนวคิดใหมๆ เขามา
อยางไรก็ตาม ความสนใจการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหลายไมกี่ปตอมาเปลี่ยนจากพื้นที่จาก
ปาเขาและทองทุงมาสูพื้นที่เมืองหรือโบราณสถานมากขึ้น ใน “แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุวรวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโม
คลาน” ของวริศรา บุญสมเกียรติ (2555)

แมแนวทางการศึกษาชิ้นนี้ก็เหมือนกับงานศึกษาการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชิ้นอื่นๆ ในชวงเวลาเดียวกัน กลาวคือ มุงนําเสนอแนวทางการพัฒนาสถานที่
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ โดยวิเคราะหจุดแข็ง ขอดอย อุปสรรคและโอกาสในการปรับปรุง
ยกระดับไปสูสถานที่ทองเที่ยวที่ดี แตวิทยานิพนธชิ้นนี้ก็มีประเด็นที่นาสนใจอยางยิ่ง ในแงของการ
พิจารณาสถานที่ทองเที่ยวสําคัญของจังหวัดนครศรีธรรมถึงสามแหงมาวิเคราะห อีกทั้งทําใหเห็นวา
แตละสถานที่ไดรับความนิยมแตกตางอยางเห็นไดชัดนั้นมีปจจัยมาจากอะไร ดวยวิธีการประเมินความ
พึงพอใจของนักทองเที่ยวและผูที่เกี่ยวของตามแบบกรอบคิดแบบการตลาด นอกจากนี้ การวิเคราะห
คะแนนสู ง ต่ํ า ความพึ ง พอใจของนั กท อ งเที่ ย วช ว ยให เ ราเห็ น ภาพกว างของสถานการณ ข องการ
ทองเที่ยวในพื้นที่ไดอยางดี อยางไรก็ดี แนวทางหรือขอเสนอเชิงยุทธศาสตรการทองเที่ยวดูเหมือนจะ
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ยังไม เป น รูป เป นร า งเหมื อนเชน ยุทธศาสตรในพื้น ที่เมืองโบราณสําคัญ หลายแหงในประเทศ เชน
สุโขทัย เพราะสิ่งที่งานชิ้นนี้นาจะผลักดันก็คือแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวอยางเปนรูปธรรมและ
แตกตางจากงานหลายชิ้นที่เคยทํามา
ในชวง 3-4 ป ที่แลว กระแสการกอตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ปลุกความตื่นตัวใน
สังคมไทยอยางมาก โดยภาครัฐคอนขางมีบทบาทอยางชัดเจนตอการกระแสดังกลาวนี้ เพราะฉะนั้น
เราจึงเห็นหนวยงานของรัฐตางๆ กระตือรือรนในการผลิตความรูของประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง สถานศึกษาทั้งระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยไดรับบทบาทและหนาดังกลาวนี้ อยางไรก็
ตาม กระแสประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นในตอนนี้ ดู เ หมื อ นค อ ยๆ เลื อ นหายไปจากสั ง คมไทย
ขณะเดีย วกัน บทบาทเกี่ยวกับ ประชาคมดังกลาวของรัฐโดยรวมในปจจุบั นก็ดูเหมือนจะถอยหาง
ออกมาเรื่อยๆ กลาวไดวา ในบทความเรื่อง “บทบาทภาครัฐตอการบริหารทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เพื่อตอบรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปพุทธศักราช 2558: กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช”
ของ มีชัย เพียรกสิกรรม (2557) อาจกลายเปนการคาดหวังที่ดูไมสมหวังในบั้นปลาย แตกระนั้น
ความพยายามของงานชิ้นนี้นาสนใจ ไมวาจะเปนการเก็บขอมูลแบบสํารวจจากผูเขารวมวิจัยทั้งหมด
400 คน ซึ่งสะทอนใหเห็นความมุงมั่นอยางจริงจังในการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยวใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช และที่สําคัญคือมุงผลักดันใหภาครัฐในระดับการปกครองสวนทองถิ่น ทั้งใน
ระดับจังหวัดและตําบลเขามาบริ หารจัด การสถานที่ทองเที่ยว เพื่อรับกระแสประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในบทความเรื่ อง “แนวทางพัฒ นาแหลงทองเที่ย วเชิงประวัติศาสตร: กรณีศึกษาแหลง
โบราณสถานโมคลาน จังหวัดนครศรีธรรมราช” ของอาทิตยา เครือจันทร และศรีสุพร ปยรัตนวงศ
(2559) ในงานชิ้นนี้ดูเหมือนวาประเด็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไมไดถูกนํามาเกี่ยวของตอไปอีก
แล ว โดยหั น กลั บ ไปสนใจแนววิ เ คราะห เ ชิ ง ตลาดของพื้ น ที่ ท อ งเที่ ย วที่ มี ข นาดเล็ ก ลงมาใน
นครศรี ธ รรมราช อย า งไรก็ ต าม แนวทางการศึ ก ษางานชิ้ น นี้ ไ ม แตกต างจากงานศึ ก ษาสถานที่
ทองเที่ยวสามแหงในนครศรีธรรมราชกอนหนานี้มากนัก แตก็ทําหนาที่เปนสวนขยายวิทยานิพนธ
ของวริศรา บุญสมเกียรติ งานชิ้นนี้ไดเสนอแนวทางพัฒนาปรับปรุงการบริหารและการจัดการการ
ทองเที่ ย ว โดยการประสานการทํ างานรว มกัน สามดาน กลาวคือ ดานสังคมวัฒนธรรมซึ่งหมาย
กระตุนการมีสวนรวมของคนในชุมชนใหเขามาบริหารจัดการ และในดานเศรษฐกิจที่มุงผลักดันให
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ชุมชนสามารถสรางหรือผลิตสินคาทองถิ่นเพื่อรองรับการทองเที่ยว ขณะที่ในดานที่สามนั้นก็มุงเนน
เรื่องสิ่งแวดลอม อันเกี่ยวพันกับการบูรณะซอมแซมโบราณสถานและภูมิทัศนโดยรอบ ทั้งนี้ แนว
ทางการพัฒนาดังกลาวตองขึ้นอยูกับศักยภาพและสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน อยางไรก็ดี
ความนาสนใจของงานชิ้นนี้คือการใชวิธีวิทยาทางประวัติศาสตรในการเก็บขอมูลในดานของเอกสาร
และเสริมดวยขอมูลภาคสนามจากการลงพื้นที่สัมภาษณชาวบานในชุมชน
อย า งไรก็ตาม ในการทํ าความเขาใจประเด็น “จิบ กาแฟ แลเล เขเรือ: การทองเที่ย ววิถี
วัฒนธรรมชาวเลอาวทองคํา อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช” นั้น คณะผูวิจัยเลือกพื้นที่แหง
นี้ในการศึกษาวิจัย โดยเนนมิติทุนทางวัฒนธรรม (cultural capital) ที่ปรากฏอยูในการฟนฟูและ
การสรางพื้นที่การทองเที่ยว แมวากรอบคิดเรื่องทุนทางวัฒนธรรมมิใชแนวคิดใหม เนื่องจากมีงาน
ศึกษาหลายชิ้นหยิบยืมแนวคิดดังกลาวนี้มาประยุกตใชวิเคราะหปรากฏการณทางสังคม วัฒนธรรม
และการเมือง ดังจะเห็นไดวาการทบทวนงานวิจัยหลายชิ้นในขางตนนั้น พบวา มีการใชแนวคิดเรื่อง
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมอยางแพรหลาย สวนใหญของงานวิจัย บทความ หรือวิทยานิพนธก็มักจะ
หยิบยืมคําอธิบายของกรอบแนวคิดนี้มาใชเรียกปรากฏการณกระแสการทองเที่ยวในไทยชวงสอง
ทศวรรษที่ผานมา โดยมีเปาหมายเพื่ออธิบายการกอรางสรางพื้นที่การทองเที่ยวของชาวบานในแตละ
แหง ทั้งนี้ ในงานหลายชิ้นๆ ชี้ใหเห็นวาเพราะชาวบานหรือสมาชิกชุมชนในสถานที่ทองเที่ยวมีทุน
ทางวัฒนธรรม ดังนั้น พวกเขาจึงสามารถสรางพื้นที่การทองเที่ยวโดยขายวัฒนธรรมในทองถิ่นได
กล า วได ว า วั ฒ นธรรมถู ก ทํ า ให ก ลายเป น สิ น ค า อย า งหนึ่ ง อย า งไรก็ ต าม สํ า หรั บ งานวิ จั ย ชิ้ น นี้
คณะผูวิจัยเห็นวาการทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมชาวบานในอาวทองคําเปนปรากฏการณที่แตกตางจาก
กรณี อื่น ๆ เนื่ องจากเกี่ย วพั น กับ การตอสูตอรองของกระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดลอมของ
สมาชิกในชุมชนพื้นที่ริมฝงทะเลในอําเภอทาศาลา
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2.2 แนวความคิดและทฤษฎี
สําหรับแนวคิดเรื่องทุนทางวัฒนธรรมนั้นมีที่มาจากนักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส ปแอร บูรดิ
เยอ (Pierre Bourdieu) เขาพัฒนาแนวคิดเรื่องทุนทางวัฒนธรรมมาจากพื้นฐานทางทฤษฎีมารกซิสต
(Marxism) ที่เนนเรื่องระบบทุนนิยม หรือทุนทางเศรษฐกิจ (economical capital) บูรดิเยอเห็น
แยงกับความคิดดั้งเดิมของมารกซิสตที่วา ผูมีทุนทางเศรษฐกิจจะครอบครองอํานาจตลอดจนสามารถ
สถาปนาวัฒนธรรมครอบงําคนอื่นได หากแตเขาเชื่อวา แคทุนทางเศรษฐกิจอยางเดียวไมไดมีอํานาจ
เบ็ดเสร็จครอบงําสังคมได ทั้งนี้ ก็เพราะในสังคมมีทุนแบบอื่นๆ หลอมรวมอยูดวย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งทุน ทางวัฒนธรรม บูรดิเยอไดแบงทุนทางวัฒนธรรมออกเปนสามรูปแบบ กลาวคือ รูปแบบแรก
คือทุนทางวัฒนธรรมที่ถูกทําใหเปนรูปธรรม หรือการทําใหทุนทางวัฒนธรรมอยูในรูปแบบของวัตถุจับ
ตองได เชน เรื่องสั้น นิยาย แผนเสียง เทปคาสเซ็ต อนุสาวรีย และภาพถาย ฯลฯ รูปแบบที่สองคือ
ทุน ทางวั ฒนธรรมที่ ถูกทํ าให เป น สถาบัน เชน คุณภาพหรือชื่อเสีย งของสถานที่ ประกาศนีย บั ต ร
ในขณะที่รูปแบบที่สามคือ ทุนทางวัฒนธรรมที่รวมอยูในฮาบิทัส (habitus) เชน ความสามารถทางภูมิ
ปญญา ความรอบรู ความสามารถในการพูด การวางตนอยางมีมารยาท กลาวอยางสรุปคือ ทุนทาง
วัฒนธรรมที่ถูกทําใหมีลักษณะเปนรูปรางหรือเปนวัตถุ เปนทุนทางวัฒนธรรมที่เราสามารถจับตอง
สัมผัสได สวนทุนที่ถูกทําใหเปนสถาบันนั้นเปรียบเหมือนการใหการรับรองหรือรับประกันคุณสมบัติ
ของตัวเรา ในขณะที่ทุนที่หลอมรวมในฮาบิทัสจะแสดงออกทางรางกายและจิตใจ เปนเครื่องยืนยันถึง
ความมีวัฒนธรรมที่คอนขางคงทนยาวนาน (ดู Bourdieu: 1986, pp. 241-258, รุงนภา ยรรยงเกษม
สุข: 2556, น. 29-44)
เพราะฉะนั้น สําหรับบูรดิเยอแลว ทุนทางวัฒนธรรมคือกระบวนการหลอมรวมทางสังคม ซึ่ง
กลายเปนสิ่งที่เพิ่มมูลคาหรือคุณคาแกบุคคล สถานที่ทองเที่ยว หรือสิ่งที่มีและไมมีมูลคาทางเศรษฐกิจ
ในแวดวงการศึกษาการทองเที่ยวในประเทศไทยนั้น จะเห็นไดวาทุนทางวัฒนธรรมถูกนํามาใชอธิบาย
ปรากฏการณการทองเที่ยว เพื่อแสดงใหเห็นวาการสรางใหมหรือฟนฟูพื้นที่ตางๆ นั้น ทําใหเกิดสิ่งที่มี
มูลคาทั้งทางจิตใจและทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน ทุนทางวัฒนธรรมก็ยังเปนเสมือนเครื่องมือใน
การตอสูตอรองแกผูมีสถานะรอง หรือคนชั้นลาง (the masses) เพื่อสรางสรรคหรือตอตานตออํานาจ
หรืออิทธิพลที่อยูเหนือกวาตนอีกดวย ทั้งนี้ เพื่อชวยใหชนชั้นลางนั้นสามารถตอสูกับอํานาจที่เขามา
กดขี่ขูดรีดหรือครอบงําวิถีชีวิตของพวก กลาวไดวา แนวคิดเรื่องทุนทางวัฒนธรรมก็ชวยเผยใหเห็น
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กระบวนการของการครอบงําหรือขูดรีด และสิ่งที่สําคัญของแนวคิดนี้คือเปนเครื่องมือที่ชวยใหชนชั้น
ลางสามารถลุกขึ้นมาตอสูกับสิ่งที่เขามาครอบงําชีวิตพวกเขา อยางไรก็ดี แมวาทุนทางวัฒนธรรมอาจ
เปนเครื่องมือของชนชั้นนํา หรือชนชั้นที่มีอํานาจมากกวาใชเพื่อครอบงําหรือขูดรีดผลประโยชนจาก
ชนชั้นที่มีสถานะรองไดเชนกัน
ทุนทางสังคมเปนอีกแนวคิดหนึ่งที่ถูกนําใชอธิบายปรากฏการณทางสังคมวัฒนธรรมของการ
ทองเที่ยวในประเทศไทย โดยทั่วไปแลวแนวคิดนี้มักใชควบคูกันกับแนวคิดทุนทางวัฒนธรรมในฐานะ
แนวคิดที่สงเสริมกันและกัน แนวคิดทุนทางสังคมของนักทฤษฎีชาวอเมริกัน พัทนัม (Robert. D.
Patnum) มักไดรับการหยิบยกมาใชเสมอ แนวคิดทุนทางสังคมของพัทนัมนั้นวางอยูบนทฤษฎีพหุ
นิยม (pluralism) และการบูรณาการเชิงระบบ (system integration) ในขณะที่ทุนทางสังคม
ของบูรดิเยอวางอยูทฤษฎีโครงสรางนิยม (structuralism) ซึ่งแตกแขนงหรือพัฒนามาจากปรัชญา
มารกซิ สต แนวคิด ทุนทางสังคมของบูรดิเยอจะมุงเนนที่การวิเ คราะห ทางชนชั้น โดยสัมพันธกับ
ผูกระทําการทางสังคม (social actors) และความเปนไปไดของผูกระทําการทางสังคมจะประสบ
ความสําเร็จในการตอสูทางสังคม แนวคิดของบูรดิเยอจึงไดรับความสนใจในมิติทางวัฒนธรรมและ
การเมืองมากกวาแนวคิดของพัทนัมเมื่อเปรียบเทียบกัน อยางไรก็ตาม เมื่อเราตั้งขอสังเกตในงาน
ศึกษาที่ใชแนวคิดทุนทางสังคมของพัทนัม โดยสวนใหญก็จะพบวามักเปนงานศึกษาที่เนนดานการ
พัฒนาสังคม ซึ่งใหความสนใจเรื่องบรรทัดฐานของการพึ่งพาอาศัยกันและกันทางสังคม เครือขายหรือ
องค กรทางสั งคม เพื่ อความเขาใจศักยภาพทางสังคมโดยลงไปในระดับ ของชุมชน (community)
เพราะฉะนั้น ในการเนนมิติทางสังคมแนวคิดของพัทนัมจึงถูกนํามาใชในงานศึกษาการทองเที่ยวเปน
อยางมาก
แนวคิ ดทุ น ทางสั งคมของพัทนัมประกอบดว ยปจ จัย สําคัญ สามประการ ประการแรกคือ
บรรทั ด ฐานและพั น ธะทางศี ล ธรรม ประการที่ ส องคื อ คุ ณ ค า ทางสั งคม และประการสุ ด ท า ยคื อ
เครือขายทางสังคม เขาเชื่อวาหากสังคมหรือชุมชนใดที่มีระบบทางเศรษฐกิจทํางานไดดีและมีการบูร
ณาการทางการเมืองในระดับสูงแลว ผลลัพธก็คือในสังคมหรือชุมชนนั้นๆ จะสามารถสะสมทุนทาง
สังคมไดอยางประสบความสําเร็จ อยางไรก็ดี การมองวาสวนตางๆ ในสังคมหรือชุมชนมีหนาที่ของ
ตนเองในการที่จะขับเคลื่อนสังคมไปสูเปาหมายอยางสําเร็จแลว แนวคิดทุนทางสังคมของพัทนัมจึงมี
ปญหาในแงที่วาเขามองขามความขัดแยงและอํานาจทางชนชั้น ซึ่งเปนสิ่งที่ไดรับเนนย้ําในแนวคิดทุน
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ทางสังคมของบูรดิเยอ โดยบูรดิเยอมองวาความขัดแยงและอํานาจทางชนชั้นคือความสัมพันธในสังคม
ที่จะใหความสามารถตอผูกระทําการทางสังคม หรือสมาชิกในสังคมเพื่อนําพาตนเองบรรลุเปาหมาย
หรือผลประโยชนตางๆ ที่พวกเขาสนใจ นอกจากนี้ แนวคิดของพัทนัมนั้นมีปญหาสําคัญของงานวิจัย
ในไทยโดยสวนใหญก็คือ การใหเกิดทุนทางสังคมที่ประสบความสําเร็จไดนั้น เงื่อนไขสําคัญคือสังคม
หรือชุมชนนั้นๆ ตองมีประชาสังคม (civic community) กลาวคือมีเครือขายทางสังคมเขมแข็ง มี
ความไวเนื้อเชื่อใจกันและกัน และอยูในบรรยากาศที่สมาชิกในชุมชนสามารถปรึกษาหารือหรือทํางาน
ร ว มกั น ได สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ ของการมี ป ระชาสั ง คมคื อ การมี สํ า นึ ก ความเป น พลเมื อ งของรั ฐ ที่ เ ป น
ประชาธิปไตย เนื่องจากทุนทางสังคมจะเพิ่มพูนจนนําไปสูความสําเร็จทางสังคมและเศรษฐกิจได ดู
เหมือนวากลไกทางการเมืองที่เปนประชาธิปไตยจะสนับสนุนใหเกิดขึ้นได
แนวคิดเรื่องทุนทางวัฒนธรรมมีความซับซอนมากกวาการอธิบายเพียงแตวาเพราะชาวบานมี
ทุนทางวัฒนธรรม ดังนั้น พวกเขาจึงมีอํานาจในการตอสูตอรอง ทั้งนี้ การขาดการเอาใจใสเรื่องทุน
ทางวัฒนธรรมของชนชั้นนําหรือกลุมอํานาจมีอยูในสถานะเหนือกวา ดังที่พบในงานวิจัยหลายๆ ชิ้น
หรืออาจกลาวไดวาแทบจะทั้งหมดที่คณะผูวิจัยไดทบทวนมานั้น กลายเปนแงมุมที่ถูกมองขามไป และ
ทํ า ให ก ารมองพื้ น ที่ ข องการศึ ก ษากลายเป น ภาพนิ่ ง ๆ โดยปราศจากการเปลี่ ย นแปลงอย า งมี
กระบวนการ รวมทั้งภาพการตอสูตอรองอยางเดนชัด ในขณะเดียวกัน ในแงมุมเกี่ยวกับเรื่องเพศ ชน
ชั้น พื้นที่ทางสังคมวัฒนธรรม ที่ถูกนําเสนอในฐานะตัวเลขเชิงปริมาณหรือสถิตินั้น ยังขาดการคิด
วิเคราะหหรือสะทอนวาสถิติของสิ่งตางๆ เหลานี้มีนัยยะสําคัญอยางไร การเสนอทุกอยางออกมาราว
กับวามิติตางๆ ของพื้นที่หนึ่งๆ เปนหนวยเดียวกัน โดยไมมีความแตกตางทั้งภายในชุมชนเองก็ดีหรือ
ปจจัยจากนอกชุมชนเองก็ดี ลวนแตทําใหงานวิจัยหลายๆ ชิ้นเปนเพียงภาพหยุดนิ่ง และมองวาเปน
เพียงปฏิกิริยาตอบสนองตอปจจัยภายนอกที่เขาในชวงเวลาหนึ่ง เพราะฉะนั้น การสะทอนภาพความ
เคลื่อนไหวของชุมชนที่สถาปนาพื้นที่ของตนเองดวยทุนทางวัฒนธรรมใหกลายเปนสถานที่ทองเที่ยว
ควรไดรับการวิเคราะหอยางรอบดานมากกวาที่เปนอยู อยางไรก็ดี เนื่องจากเปาหมายของงานวิจัยที่
คณะผูวิจัยไดทบทวนมานั้น มักมุงเนนในเรื่องของจุดแข็งและจุดดอยของสถานที่ทองเที่ยว พรอมกัน
นั้นก็สรางขอเสนอเชิงนโยบายแกสถานที่ทองเที่ยวตางๆ แมขอเสนอดังกลาวมีประโยชนที่ฉายใหเห็น
ถึงขอดีของสิ่งที่ไดดําเนินการแตแลวมา และขอดอยที่ตองปรับปรุงในเชิงนโยบาย แตการมองความ
เคลื่อนไหวของชุมชนที่สร างทุน ทางวัฒนธรรมขึ้นมา เพื่ อสูกับทุ นนิยมหรืออํานาจที่ เหนือกวานั้ น

25

จําเปนตองฉายใหเห็นวาพวกเขาตอสูตอรองกับผลประโยชนอยางไร และทุนทางวัฒนธรรมของพวก
เขานั้นถูกนําใช ถูกกอรูปขึ้น หรื อถูกปรับเปลี่ยนไปอยางไร เพราะฉะนั้น ในงานวิจัย “จิบกาแฟ
แลเล เขเรือ: การทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมชาวเลอาวทองคํา อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช”
จะแสดงใหเห็นภาพของความเคลื่อนไหวเหลานี้

2.3 กรอบแนวคิดการวิจัย
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
งานวิ จั ย เรื่ อ ง “จิ บ กาแฟ แลเล เขเรือ” การทอ งเที่ย ววิถีวัฒ นธรรมชาวเลอาวทองคํ า
อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช” ในครั้งนี้อาศัยเทคนิคในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) เปนเครื่องมือและกระบวนการสําคัญในการวิจัย โดยแบงการวิจัยออกเปน 2 สวนหลัก
ดังตอไปนี้
3.1 การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)
ศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรมและงานศึกษาในอดีตที่เกี่ยวของกับอาวทองคํา โดยคนควา
ถึงตําแหนงที่ตั้งของอาวทองคํา อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช การเกิดขึ้นของอาวทองคํา
ผานการตอสูภาคประชาชน การนิยามความหมายของอาวทองคํา ประวัติการปรับตัวชุมชนชาวเล
รวมถึงวัฒนธรรมชุมชนที่มีลักษณะโดดเดนในดานวิถีชีวิต อาชีพ และการพึ่งพาอาศัยกันระหวางคน
กับธรรมชาติ การปรับตัวของชาวบานทามกลางการเปลี่ยนแปลงทางธรณีธรรมชาติ และกอรางสราง
ชุมชนเพื่อการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมชาวเล
อีกทั้งศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนในแถบชายฝงทะเล แหลง
ทองเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช การทําประมงชายฝง วัฒนธรรมการกินน้ําชา การทองเที่ยวเชิง
สรางสรรค การจัดการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม และรวมถึงแนวคิดทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่
เกี่ยวของ
3.2 การศึกษาภาคสนาม (Fieldwork)
สําหรับการวิจัยภายสนาม ผูวิจัยกําหนดเปาหมายการเก็บขอมูลในพื้นที่อาวทองคํา ซึ่งผูวิจัย
มุงไปที่หมูที่ 7 บานแหลม ตําบลทาศาลา อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยอาศัยเทคนิค
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยว ซึ่งมาจาก
หลากหลายกลุมประกอบดวย กลุมเรือ กลุมเครื่องแกงแมบาน และกลุมโฮมเสตย และตัวแทนภาค
สวนราชการ เพื่อความครบถวนของขอมูลผูวิจัยจึงมีการจัดการสนทนากลุม (Focus group) เพื่อการ
เสริมหนุนขอมูลเพื่อเติมเต็มซึ่งกันและกัน อีกทั้งกลุมจัดการทองเที่ยวไดรวมแลกเปลี่ยน และถกเถียง
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เพื่อการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวรวมกันกับผูวิจัย และอาศัยเทคนิคการสังเกตแบบมีสวนรวม
(Participant Observation) เพื่อความสมบูรณรอบดาน จากนั้นนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหขอมูล
เชิงเนื้อหา (content analysis) โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้
ส ว นที่ 1 เป น ขั้ น ตอนการศึ ก ษาเพื่ อ ค น หาต น แบบชุ ม ชน โดยใช ก ารวิ จั ย เชิ ง เอกสาร
(documentary research) เพื่อทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวทางทะเลเพื่อ
ทําความเขาใจภาพรวมในการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในสังคมไทย นอกจากนี้ยังทบทวน
เอกสารที่เกี่ยวของในเรื่องทุนทางสังคมและบริบทชุมชน ในการวิจัยครั้งนี้หมายถึงบริบทของกลุมคน
ที่อาศัยริมชายทะเลอาวทองคํา ที่จําเปนตองเขาใจวิถีชีวิตบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อีกทั้งความเขมแข็งชุมชนในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความ
มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่อํานวยตอการจัดการทองเที่ยว
สวนที่ 2 การศึกษาภาคสนามอาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช
เทคนิคการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และเทคนิคการสนทนากลุม (Focus Group
Discussion) โดยมุงไปที่การศึกษากลุมจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เปนตัวขับเคลื่อนหลัก และมี
ป จ จั ย เกื้ อ หนุ น ไม ว า จะเป น ทุ น ชุ ม ชน องคก รชุ มชน การสนับ สนุ น จากหนว ยงานภายนอก และ
เศรษฐกิจชุมชน โดยผานกระบวนการการดําเนินของกลุมชุมชนโดยมีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้
1) ขั้นตอนศึกษาสภาพบริบทพื้นที่ของกลุม และการสรางความรวมมือ โดยศึกษาในเรื่อง
ประวั ติ ความเป น มาของกลุ ม ลักษณะประชากรของกลุ ม ลั กษณะสั งคมและวั ฒ นธรรมของกลุ ม
ลักษณะเศรษฐกิจของกลุมที่ขับเคลื่อนการทองเที่ยวอาวทองคํา
2) ขั้นตอนศึกษาความรวมมือของเครือขายจัดการทองเที่ยวอาวทองคํา และบริบทชุมชนที่มี
ความสําคัญและเอื้อตอการพัฒนากลุมการทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมชาวเลใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน
3) ขั้นตอนศึกษากระบวนการดําเนินงานของกลุมในการจัดการทองเที่ยวอาวทองคํา จากการ
ใช ทุ น ทางสั ง คมมาใช ใ นพั ฒ นากระบวนการดํ า เนิ น งานจั ด การท อ งเที่ ย ว ซึ่ ง ได แ ก การสร า ง
กระบวนการมีสวนรวมระหวางผูวิจัยและกลุมเปาหมายที่เขารวมทําวิจัย และการถอดบทเรียนเพื่อ
สกัดประเด็นออกมาสรางนวัตกรรมใหมในการสรางการทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมชาวเลของอาวทองคํา
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ใหมีความโดดเดนและดึงดูดนักทองเที่ยว และขณะเดียวกันก็กลายเปนตนแบบการทองเที่ยวชุมชน
ใหกับแหลงอื่น ๆ ดวยเชนกัน
4) ขั้ น ตอนศึ ก ษาป จ จั ย เกื้ อ หนุ น เป น ตั ว ที่ ช ว ยเพิ่ ม ให ทุ น ทางสั ง คมมี พ ลั ง ในพั ฒ นาการ
ท องเที่ ย วโดยศึ กษาถึ งความร ว มมื อและการสนับ สนุน จากหน ว ยงานทั้ งภาครัฐ และไม ใชภ าครั ฐ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และอื่น ๆ ของชุมชน
5) ขั้นตอนการสรุป และอภิปรายขอเรียนรูการนําทุนทางสังคมมาใชในการพัฒนาไปสูความ
เขมแข็งของกลุมในการจัดการทองเที่ยวของอาวทองคํา เพื่อใหเกิดความยั่งยืนและคืนคุณคาสูชุมชน
และขอเสนอแนะ โดยใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหาเพื่อตอบวัตถุประสงคในการศึกษา
3.3 ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการวิจัยไว 3 ดาน ดังนี้
3.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัย ไดกําหนดดานเนื้อหาในการวิจัย ครอบคลุม การปรับ
ใชทุนทางสังคมในพื้นที่บานแหลมโฮมสเตย (อาวทองคํา) เชน การปรับใชทุนทางวัฒนธรรม มาใชเปน
เครื่องมือในการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนบาน
แหลมทั้งดานสังคม และดานเศรษฐกิจ โดยจะเนนศึกษาจากขอมูลเอกสาร หรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในบริ บ ทของการจั ดการท องเที่ย วเชิงวัฒ นธรรมและเชิงสรางสรรค โดยการใชทุน ทางสังคมเปน
เครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชน รวมถึงกระบวนการที่ชุมชนบริหารจัดการตนเอง
เพื่อเปนแนวทางในการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในอนาคต
3.3.2 ขอบเขตดานพื้นที่ การวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานพื้นที่ ไวดังนี้ประกอบดวย กลุม
วิสาหกิจชุมชนบานแหลมโฮมสเตย (อาวทองคํา) ตั้งอยูในหมูที่ 7 ตําบลทาศาลา อําเภอทาศาลา
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ทั้ ง นี้ ร วมถึ ง กลุ ม ผู ป ระกอบการและภาคี เ ครื อ ข า ยที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ทองเที่ ย วอ า วทองคํ า ซึ่ งตั้งอยู ในเขตอาวทองคํา ครอบคลุมพื้น ที่บ ริเวณอําเภอทาศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งมีความเกี่ยวของกับการจัดการทองเที่ยวกลาวคือ เปนภาคี ประกอบดวยกลุม
ตางๆดังนี้ กลุมเรือบานแหลม กลุมออมทรัพยชุมชน กลุมโฮมสเตย กลุมแมบานเครื่องแกง และกลุม
รานอาหารที่เกี่ยวของ
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3.3.3 ขอบเขตดานประชากร ประชากรกลุมตัวอยางที่ศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูล
ประกอบไปดว ย กลุ มเครื่องแกง กลุมออมทรั พยชุมชน กลุมผลิตภัณฑจากหางอวน กลุ มสราง
ผลิตภัณฑชุมชน กลุมแมบานชุมชน กลุมเครือขายรานอาหารและประชากลุมตัวอยางที่ใชในการ
เก็ บ รวบรวมข อ มู ล ผู วิ จั ย ได ทํ า การกํ า หนดกลุ ม ตั ว อย า งประชากรที่ ศึ ก ษา คื อ ประธานกลุ ม
คณะกรรมการกลุ ม และสมาชิกกลุมบานแหลมโฮมสเตย จํานวน 15 ทาน ผูวิจัยไดแบงการเก็บ
รวบรวมขอมูลออกเปน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลทั่วไป โครงสรางการทํางาน กระบวนการทํางานของกลุม
ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม
ครั้ งที่ 2 เป นการวิ เคราะหขอมูลจากการเก็บรวบรวมขอมูล ครั้งที่ 1 ทําการจัดหมวดหมู
ขอมูลอยางเปนระบบ แลวทําการกําหนดประเด็นการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม ครั้งที่ 2
เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 2 และวัตถุประสงคขอที่ 3 เชน ประโยชนที่เกิดจากการรวมกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อจัดการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของอาวทองคํา ไดสงผลกระทบในดานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนอยางไรบาง เพราะสมาชิกกลุมนี้เปนกลุมที่เขาไปมีสวนรวมทํากิจกรรมและมี
บทบาทในกลุมการทองเที่ยวชุมชน เปนตน เพื่อใหขอมูลมีความสมบูรณและถูกตองมากที่สุด
3.4 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาและเทคนิคที่ใชในการเก็บขอมูล
ในการวิจัยเรื่อง “จิบกาแฟ แลเล เขเรือ” การทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมชาวเลอาวทองคํา
อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งนี้ เพื่อใหไดขอมูลครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงคของ
การวิจัย ซึ่งผูวิจัยไดใชเทคนิคในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
จากพื้นที่จริง โดยใชเครื่องมือและเทคนิคในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แนวคําถามการสนทนากลุม
(Focus Groups Discussion) และแนวคําถามการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เกี่ยวกับ
การจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอาวทองคํา โดยแนวคําถามจะมีประเด็นที่มีความหลากหลาย
และสอดคลองกับกรอบแนวความคิดเปนหลัก โดยมีเทคนิคในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
3.4.1 การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุมแกนนําหลักของกลุม
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาวทองคํา กลุมผูนําชุมชน และหนวยงานสนับสนุนภายนอก
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3.4.2 สนทนากลุม (Focus Group Discussion) ผูวิจัยไดใชวิธีการศึกษาเก็บรวบรวม
ขอมูล โดยการสนทนาหรือทํ ากิ จ กรรมตาง ๆ เพื่อสรางความคุนเคยกับ สมาชิกในกลุม ทําใหการ
สนทนาเปนไปแบบเปนกันเอง ไดแก กลุมสมาชิกทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาวทองคํา
3.5 ระเบียบวิธีในการดําเนินการวิจัย
3.5.1 การเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้ น ตอนที่ 1 การเลื อ กพื้ น ที่ ศึ ก ษา คณะผู วิ จั ย ทํ า การเลื อ กหมู บ า นตั ว อย า งแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 1 หมูบานคือ กลุมบานแหลมโฮมสเตย หมู 7 อําเภอ
ทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขั้น ตอนที่ 2 การเข า สู ชุ มชน หลังจากที่คณะผูวิจัย เลือกบานแหลม ซึ่งเปน บริเวณอาว
ทองคําที่เปนพื้นที่ในการทําวิจัยแลว ในขั้นแรก ผูวิจัยไดประสานงานกับแกนนําในการขับเคลื่อนการ
จัดกลุมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งไดแก ผูนํากลุมบานแหลมโฮมสเตย เพื่อขอความชวยเหลือใน
การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคในการศึกษา พรอมขออนุญาตใหผูวิจัยทําการศึกษา
วิจัย
ขั้นตอนที่ 3 การสํารวจขอมูลเบื้องตนเพื่อเปนการสํารวจบริบท และวิถีชุมชน ความเปนมา
ประชากร ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และโครงสรางองคกรชุมชน เปนตน
ขั้น ตอนที่ 4 การเก็ บ รวบรวมขอมูล หลังจากผูวิจัยไดทําการติดตอประสานงานกับ ผูที่
เกี่ยวของในพื้นที่ เพื่อใหเปนผูแนะนําผูวิจัยและขอความรวมมือกับกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูล และ
ทํ า การสนทนากลุ ม หลั ง จากนั้ น ผู วิ จั ย จะเข า ไปทํ า การสนทนากลุ ม และทํ า ความรู จั ก และทํ า
ความคุนเคยกั บผูเ ขาร วมสนทนา เพื่อใหผูเขาร วมการสนทนามีความยินดี ที่จะใหขอมูล การสราง
กระบวนการมีสวนรวมระหวางผูวิจัยและกลุมเปาหมายที่เขารวมทําวิจัย และการถอดบทเรียนเพื่อ
สกัดประเด็นออกมาสรางนวัตกรรมใหมในการสรางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอาวทองคําใหมี
ความโดดเดนและดึงดูดนักทองเที่ยว และขณะเดียวกันก็กลายเปนตนแบบการทองเที่ยวชุมชนใหกับ
แหลงอื่นๆดวยเชนกัน ขณะเดียวกัน ในระหวางที่ทําการสนทนากลุมผูวิจัยจะทําการสังเกต เพื่อ
สังเกตพฤติกรรมของผูเ ขา รว มสนทนากลุมโดยดูจากความรูสึกและทาทีของผูตอบคําถามรวมถึง
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สภาพแวดลอมตาง ๆ และมีการใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกแบบมีแนวคําถามควบคูไปกับการสนทนา
กลุม
ขั้ น ตอนที่ 5 การวิ เ คราะห ข อมู ล การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช ก ารวิ เ คราะห ข อ มู ล ด ว ยหลั ก การ
วิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content analysis) จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากวิธีการสนทนากลุม การ
สัมภาษณเชิงลึก และการสังเกตอยางมีสวนรวมและการสังเกตไมมีสวนรวมกับบริบทพื้นที่ศึกษาจริง
เพื่อบรรยายและแปลผลตามขอเท็จจริงจากขอมูลพื้นที่ และจากการที่ไดรวบรวมและจําแนกตาม
ประเภทของข อมู ล แล วจั ดข อมู ล เปน หมวดหมู และยึดหลักวิเคราะหตามกรอบแนวความคิดใน
การศึกษาขางตน
ขั้นตอนที่ 6 การคืนขอมูล หลังจากไดขอสรุปการวิจัย ที่สามารถตอบวัตถุประสงคทั้ง 3 ขอ
แลว นักวิจัยจะทําการสังเคราะหขอมูลทั้งหมด เพื่อกําหนดเปนแนวทางในการทํางานของชุมชนบาน
แหลมโฮมสเตย (อาวทองคํา) เพื่อใหเกิดความยั่งยืน จากนั้นทําการนัดหมายและจัดประชุมแกนนํา
กลุมบานแหลมโฮมสเตยทั้งหมด เพื่อทําการคืนขอมูลและรับฟงการสะทอนกลับของขอมูลเพื่อการ
ปรับขอมูลใหสมบูรณและถูกตองตามขอเท็จจริงอีกครั้ง
การลงพื้นที่วิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยการสัมภาษณเชิงลึกการ และ
สังเกตแบบมีสวนรวมและสังเกตแบบไมมีสวนรวมเปนเครื่องมือในการสรางองคความรู โดยผูวิจัย
เริ่มตนดวยการสรางความเขาใจและประสานงานคนในพื้นที่เพื่อเปนนักวิจัยในพื้นที่วิจัยหนึ่งทาน
เพื่อการเขาถึงขอมูลที่แทจริงและเพื่อการสรางองคความรูรวมกัน
ในส วนของการเก็ บรวบรวมขอมู ลในชุมชนนั้น ถื อเปนส วนสําคัญที่ นักวิจัย จําเปน ตอง
ศึกษาถึงบริบทชุมชน ทุน ทรัพยากร และอัตลักษณชุมชนที่เดนชัด ในการนี้ไดรับความรวมมือและ
สนับสนุนจากนักวิจัยในพื้นที่เปนอยางดี
นักวิจัยเริ่มกระบวนการเก็บขอมูลโดยการอาศัยนักวิจัยในพื้นที่พาเดินในชุมชนบริเวณบาน
แหลมโฮมสเตย ซึ่งเปนที่ทําการของการจัดการทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมอาวทองคํา จากนั้นจึงไดเริ่ม
กระบวนการสัมภาษณเดี่ยว โดยทีมวิจัยไดทําการแบงนักวิจัยกระจายตัวและไถถามถึงผูใหขอมูล
(Snowball) ทั้งนี้เพื่อความสมบูรณทางวิชาการในการเก็บขอมูล
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นอกจากนี้นักวิจัยยังไดทํากระบวนการสนทนากลุม (Focus groups discussion) ประกอบ
ไปด ว ยภาคี เ ครื อข า ยการจั ด การทองเที่ย วเชิง วัฒ นธรรมอาวทองคําทั้ งหมด 10 ท าน เพื่อ ความ
สมบูรณของประเด็นในการสนทนา
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
4.1 พื้นที่และสภาพธรรมชาติของอาวทองคํา
อ า วทองคํ า หรื อ อ า วท า ศาลาตั้ ง อยู ใ นพื้ น ที่ ช ายฝ ง ทะเลของอํ า เภอท า ศาลา จั ง หวั ด
นครศรี ธรรมราช ในพื้นที่ อา วแห งนี้ประกอบดว ยชายหาดเล็กๆ ในชื่อทองถิ่นมากมาย เชน หาด
สวรรคนิเวศน หาดทรายแกว หาดปากน้ําทาศาลา หาดสระบัว และหาดบานหนาทับ โดยเฉพาะหาด
สระบัวและหาดทรายแกวนั้น ทั้งสองแหงเคยเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงในอดีต แตในปจจุบัน
มิไดเปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมเหมือนเชนแตกอนแลว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
อยางตอเนื่องตลอดหลายสิบปมานี้ สงผลใหลักษณะทางภูมิศาสตรของชายหาดตางจากเดิมอยางมาก
อยางไรก็ตาม รองรอยของบรรยากาศที่เคยรุงเรืองในฐานะจุดหมายปลายทางของการพักผอนหยอน
ใจยังหลงเหลืออยูบาง เชน รีสอรท โรงแรม และรานอาหารทะเล ทั้งนี้ สําหรับชาวบานในพื้นที่หรือ
นักทองเที่ยวแลว หาดทรายสีขาวที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาเหลือเพียงภาพเลือนรางที่ติดอยูในความ
ทรงจําของพวกเขา สภาพที่ปรากฏอยูตรงหนาชวงหลายสิบปนี้คือหาดโคลนตมและตะกอนเลนที่
ระบายจากบอกุงและน้ําทะเลนําเขามา ขณะเดียวกัน ผืนดินบางแหงไดเปลี่ยนเปนผืนน้ําที่ถูกกัด
เซาะโดยน้ําทะเลเปนประจําทุกป (ปริทัศน เจริญสิทธิ์: 2550, 25-26) อยางไรก็ดี พื้นที่ริมชายฝงของ
อําเภอทาศาลาในบางแหงนั้น ถึงแมจะกลายสภาพเปนหาดโคลนตม แตกอปรกับการเปนพื้นที่ปากน้ํา
ซึ่งเกิดตะกอนทับถม จึงทําใหบางบริเวณกลายเปนผืนชายหาดโคลนตมซึ่งยื่นงอกยาวออกไป และ
พื้นที่ดังกลาวก็ไดรับการฟนฟูจนทําใหกลายเปนปาชายเลนใหม ในเวลาตอมา อาวทาศาลาซึ่งถูก
เรี ย กภายหลั ง ว า อ า วทองคํ า ก็ ไ ด เ ป น สถานที่ ท อ งเที่ ย วอั น น า สนใจอี ก แห ง หนึ่ ง ของจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
พื้นที่ชายฝงของอาวทาศาลาหรืออาวทองคําคลอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร โดยผลของ
การฟนฟูทั้งดวยธรรมชาติและฝมือมนุษย จึงทําใหมีความอุดมสมบูรณขึ้นกวาเมื่อหลายสิบปกอน อีก
ทั้งการเปนหาดเลนขนาดใหญอันเหมาะแกการเติบโตของพืชพันธุไมปาชายเลนตางๆ เชน โกงกาง
แสม และลําพู ก็สงผลใหบริเวณดังกลาวจึงกลายเปนแหลงพักพิงและแหลงอาหารแกสัตวน้ํานานา
ชนิด ตลอดจนเปนพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สําคัญของชุมชนในทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาชีพประมง
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พื้นบานและอาชีพที่เกี่ยวของกับการประมงทั้งหลาย แมวากอนหนานี้การประมงพื้นบานไดซบเซาลง
อยางมาก เนื่องจากปริมาณสัตวน้ําใกลชายฝงลดนอยลงและปญหาเรืออวนลากเชิงพาณิชยที่เขามา
ในอาว อยางไรก็ดี ปาชายเลนในบางสวนของอาวนั้น ความรวมมือรวมใจของชาวบานในพื้นที่ นัก
กิจกรรม และอีกหลายๆ หนวยงานทั้งเอกชนและภาครัฐมีบทบาทสําคัญในการรวมสรางและฟนฟูปา
ชายเลนขึ้น (อมร โมสิกมาศ: 2545) ยิ่งไปกวานั้น การริเริ่มรณรงคในเรื่องการจับสัตวน้ําตามฤดูกาล
การติดตามเฝาระวังเรืออวนลากผิดกฎหมายบริเวณพื้นที่ชายฝง และการจัดตั้งกลุมอนุรักษพื้น ที่
ชายฝงและทะเลของชาวประมง ความพยายามทั้งหมดนี้คอยๆ นําสมดุลคืนสูพื้นที่ชายฝงของอาวทา
ศาลาอีกครั้ง โดยปริมาณในการจับสัตวน้ําคอนขางเสถียร อยางไรก็ตาม การฟนฟูปาชายเลนและ
การรณรงคการทําประมงอยางถูกกฎหมายไมไดเปนไปอยางราบรื่น เพราะการเคลื่อนไหวผลักดัน
เรื่องเหลานี้ใชเวลานานหลายปจนกระทั่งบรรลุเปาหมายที่นาพอใจ เชนเดียวกับการเปลี่ยนจากอาว
ทาศาลามาเปนอาวทองคํานั้น ก็ผานการตอสูตอรองมาอยางยาวนาน โดยเรื่องราวของอาวทองคําใน
แงของรายละเอียดจะกลาวตอไปขางหนา
พื้นที่อาวคอนขางอยูใกลกับสนามบินนครศรีธรรมราช และถนนหนทางที่ตัดผานมีสภาพ
คอนขางดี เพราะฉะนั้น การจะเดินทางไปยังอาวทาศาลาหรืออาวทองคํานั้น เราสามารถเดินทางได
ทั้งทางบกและทางอากาศตามแตความสะดวกและจุดหมายตั้งตน เนื่องจากบริเวณชายฝงของอาว
แหงนี้ตั้งขนานกับถนนทางหลวงหมายเลข 401 (ถนนนครศรีฯ-สุราษฎรฯ) และอยูใกลกับสนามบินที่
ใชเวลาเดินทางตอไปยังอาวผานถนนสาย 401 เพียง 10-20 นาที นอกจากนี้ อาวทองคําอยูหางจาก
ตัวอําเภอเมืองนครศรีฯ เพียง 15-20 กิโลเมตร ทําใหสะดวกแกการเดินทางเขาไปทองเที่ยวในตัวเมือง
ไดงายอีกดวย สําหรับการบริการขนสงมวลชนโดยรวมแลวคอนขางสะดวกและมีบริการหลากหลาย
เชน รถโดยสารประจําทางปรับอากาศ 32 ที่นั่ง สายนครศรีฯ-สุราษฎรฯ, รถตูและรถสองแถวสายทา
ศาลา-นครศรีฯ, หรือรถตูและรถสองแถวสายสิชลกับขนอม-นครศรีฯ โดยทั้งหมดนี้ลวนแลนผานทาง
หลวงหมายเลข 401 และการที่ถนนสายนี้อยูใกลพื้นที่ชายฝงของอาว ทําใหเราสามารถสังเกตเห็น
ชุมชนเลียบชายฝงและทิวทัศนของอาวไดในบางแหง อาวทองคําคือมรดกแหงชีวิตที่สืบทอดมาตั้งแต
ครั้งบรรพบุรุษ ซึ่งโอบอุมผูคนที่พึ่งพาอาศัยมาอยางยาวนาน และในฐานะสวนหนึ่งของทองทะเลอาว
ไทยที่เรารูจักกันดี
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รูปที่ 1: แผนที่แสดงที่ตั้งและเสนทางของอําเภอทาศาลาและชายฝง
ที่มา: http://www.thasalapolice.org

4.2 ประวัติศาสตรชุมชน
สังคมบริเวณอาวทองคํามีลักษณะเปนสังคมพหุวัฒนธรรม (multicultural) อันประกอบดวย
ชุมชนหลากเชื้อชาติและศาสนา โดยมักตั้งอยูริมถนนและตลอดแนวชายฝงที่มีทาเรือประมงอยูหลาย
แห ง แต สว นใหญ ของชุ มชนที่ ตั้งติดกับ พื้นที่ช ายฝงนั้น เปนชุมชนชาวมุส ลิม ซึ่งผูกพัน กับ การทํา
ประมงและอาศัยในพื้นที่ดังกลาวอยางยาวนาน นอกจากนี้ ชาวชุมชนบางสวนก็ประกอบอาชีพอื่นๆ
รองลงมา เชน รับจางทั่วไป เกษตรกรรม ในอดีตบรรพบุรุษของชาวมุสลิมในอําเภอทาศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราชนั้น โยกยายมาจากหัวเมืองมลายูตั้งแตสมัยจารีตหรือราวสองรอยกวาปที่แลว ไดแก
หัวเมืองปาตานี (บริเวณสามจังหวัดชายแดนใตและบางสวนของจังหวัดสงขลาในปจจุบัน) หัวเมืองก
ลันตัน (รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียในปจจุบัน) และหัวไทรบุรี (รัฐเคดะห ประเทศมาเลเซียและ
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จังหวัดสตูลในปจจุบัน) ทั้งนี้ การยายเขามาของชาวมลายูมุสลิมดังกลาว สืบเนื่องมาจากนโยบายของ
สยามสมัยจารีตที่ผลักดันและนําคนในหัวเมืองมลายูเขามาตั้งถิ่นฐานนอกหัวเมืองมลายู ขณะที่ตลอด
ชวงรัฐ สมั ยใหม ก็มีการอพยพโยกยายเขามาตั้งหลักปกฐานเชน กัน โดยมาจากทั้งจังหวัดอื่นๆ ใน
ภาคใตและพื้นที่ภาคกลาง (ปราโมทย พัชนี: 2556, 100-116) รองรอยอดีตของชุมชนเหลานี้อาจ
เปนขอยืนยันถึงเรื่องราวขางตน เชน สุสาน การใชภาษาไทยถิ่นภาคกลาง หรือภาษามลายูสําเนียงถิ่น
ตางๆ แมวาความทรงจําและทักษะทางภาษาอาจหายไปหมดแลวในหมูคนรุนใหม แตสําหรับผูสูงอายุ
บางคนยั งรักษาเรื่องราวและสามารถสื่อสารดวยสําเนียงภาษาเดิมของบรรพบุรุษไดบาง (ดู กอง
บรรณาธิการปาตานีฟอรั่ม, 2556)
ความผูกพันกับการทําประมงของชาวมุสลิมตั้งแตอดีต ทําใหไมนาแปลกใจที่ชุมชนชาวมุสลิม
มักตั้งถิ่นฐานในพื้น ที่ใกลชิด กับชายฝ งทะเล ดังนั้นอาจกลาวไดว า ชุ มชนชาวประมงที่ ตั้งกระจั ด
กระจายตามพื้นที่ชายฝงสวนตางๆ ของนครศรีธรรมราชนั้นมักมีชุมชนชาวมุสลิมอยูรวมดวยเสมอ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในอําเภอทาศาลาซึ่งมีชุมชนมุสลิ มขนาดใหญที่สุดในนครศรี ธรรมราชหรื อใน
ภาคใตตอนบน แมวาไมคอยมีงานวิจัยหรืองานวิชาการศึกษาชุมชนมุสลิมนครศรีธรรมราชมากนักก็
ตาม แตทั้งนี้ ไมไดหมายความวามีแตกลุมคนมุสลิมเทานั้นที่ผูกขาดการทําอาชีพประมงเพียงกลุม
เดียว แนนอนวาในหมูคนทองถิ่นที่นับถือพุทธก็เขามาประกอบอาชีพประมงไมนอยเชนกัน ตลอดจน
กลุมคนเชื้อสายจีนที่มักเปนผูประกอบการกิจการประมงเชิงพาณิชย อยางไรก็ตาม ในพื้นที่อาวทา
ศาลาหรืออ าวทองคํา นั้ น ชุมชนชาวประมงที่อาศัย ใกลพื้น ที่ช ายฝงและทํามาหากินกับ ทองทะเล
บริเวณนี้สวนใหญจะเปนชาวมุสลิม ดังจะสังเกตเห็นไดวาจะมีสุเหราและมัสยิดตั้งเรียงรายลอดสอง
ขางทางของถนนที่เลียบชายฝง หรือในชุมชนที่ตั้งอยูหางจากถนนออกไป ในขณะที่ชุมชนชาวพุทธ
มักจะตั้งชุมชนในพื้น ที่ต อนในนอกเขตชายฝง โดยส วนมากจะประกอบอาชีพทําสวน เช น ผลไม
ยางพารา และอื่นๆ อยางไรก็ตาม ลักษณะทั่วไปของชุมชนตางๆ ในบริเวณที่ไมไกลจากอาวทาศาลา
หรืออาวทองคําก็มักเปนชุมชนที่ตั้งคละเคลาของกลุมคนที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม โดยสมาชิก
ในชุมชนทั้งหมดใชภาษาไทยถิ่นใตในการสื่อสาร และมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันในหลายมิติ ไมวาจะ
เป น การค า ขาย การเมื องท องถิ่น หรือการเคลื่อนไหวดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม โดยชุมชน
ชาวประมงมุสลิมมีบทบาทอยางมากในการฟนฟูและอนุรักษสิ่ งแวดลอมบริเวณอาวทาศาลาหรือ
ทองคํา ดังจะกลาวตอไปขางหนา
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4.3 การเคลื่อนไหวและการสรางความรูเกี่ยวกับอาวทองคํา
อาวทองคําเปนผลมาจากการตอสูมานับสิบปของชาวบานในหมูบานชาวประมง นักกิจกรรม
และหนวยงานที่เขามามีสวนรวมอยางคอนขางยาวนาน ทั้งนี้ จะเห็นไดวาตั้งแตป 2550 เปนอยางชา
ชื่อของอาวทองคําคอยๆ ถูกตอกลงบนผืนทะเลและชายฝงของอาวทาศาลาซึ่งเปนชื่อเดิมของอาวแหง
นี้ ชายฝงที่มีความยาวกวา 30 กิโลเมตร ไดกลายเปนแหลงทรัพยากรที่กอเกิดเรื่องราวผานงานเขียน
ทางวิชาการ ขาว สารคดี นิยาย รายการทางโทรทัศน และคลิปวีดีโอตางๆ แตกระนั้น โดยประมาณ
ป 2555 ชื่อของอาวทองคําก็กลายเปนชื่อเรียกที่รูจักกันโดยทั่วไปเปนครั้งแรก ขณะเดียวกัน เรื่อง
เลาของชุมชนและกระบวนการตอสูของชาวประมงในอาวทองคํา ก็ไดถูกสรางขึ้นทามกลางแผนการ
พัฒนาขนาดใหญของรัฐ รวมทั้งการเขามาของบริษัทปโตรเลียมตางชาติ ดังพาดหัวรายงานขาวสํานัก
หนึ่งวา “ชาวประมงทาศาลาบุก สผ. คานสรางทาเรือเชฟรอน ใช รธน. ปกปองสิทธิชุมชน รักษา
‘อาวทองคํา’” (ไทยพับลิกา: 2555) กลาวไดวา กระบวนการเปลี่ยนจากอาวทาศาลามาเปนอาว
ทองคํานั้น มิเพียงเปนการเปลี่ยนแปลงเชิงความหมายของพื้นที่ ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหวของคนใน
ทองถิ่นและการผลิตสรางความรู หากแตในเชิงกายภาพอีกดวย โดยทําใหอาวทองคํากลายเปน
สถานที่ทองเที่ยวแหงใหม หรือจุดหมายปลายทางของการทองเที่ยวที่ควบคูไปกับวิถีชีวิตที่ผูกพันกับ
ทองทะเลและชายฝ ง หาดโคลนตมไดรับการยกระดับความสําคัญและมีมูล คาอัน เปรีย บเหมือน
เสมือนทองคํา ทั้งนี้ กระบวนการตอสูตอและกลยุทธในการเคลื่อนไหวของชาวบานในอาวทองคํานั้น
จะทํ า ให เ ห็ น ความเป น มาของขบวนการเคลื่อนไหว และมิติทางวัฒ นธรรมที่ เขามายกระดับ การ
เคลื่อนไหวอยางทรงพลัง
ชุมชนประมงชาวมุสลิมซึ่งผูกพันและใกลชิดกับพื้นที่ชายฝงทะเลของอาวทาศาลาหรือาว
ทองคํา ทําใหพวกเขาคือกลุมคนทองถิ่นกลุมแรกๆ ที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องทรัพยากรชายฝงทะเล
และสิ่งแวดลอมในอาว อาวทองคําหรืออาวทาศาลาเปนทาขึ้นปลาสําคัญแหงหนึ่งจากทั้งหมดหาแหง
ในนครศรีธรรมราช ไดแก ขนอม สิชล ปากพนัง ทาศาลา และ อําเภอเมืองตามลําดับ แตเปนเวลา
10-20 ปแลวที่ประมงพื้นบานซึ่งใชเครื่องมือจับปลาอยางงายและจับสัตวน้ําเฉพาะริมชายฝงนั้นลด
นอยลง อีกทั้งยังตองแขงขันกับเรือประมงพาณิชยที่มีอุปกรณทันสมัยกวาและสามารถออกทะเลน้ํา
ลึกได เมื่อปริมาณสัตวน้ําริมชายฝงลดจึงทําใหการออกเรือหาปลาแตละครั้งของชาวบานตองออกเรือ
ไปไกลกวาเดิม แตเพราะตองแบกรับคาเชื้อเพลิงและปริมาณที่จับไดไมคุมทุนทําใหคนรุนหลังทํา
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อาชี พ ประมงน อ ยลงไปด ว ย ผลที่ ต ามมาคื อ ทํ า ให บ างคนออกไปหางานในกรุ ง เทพฯ ตั ว เมื อ ง
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ โดยเฉพาะในชวงทศวรรษ 2540 หรือกอนหนานั้นเพียงเล็กนอย มีคน
ในชุมชนออกไปทํางานนอกชุมชนจํานวนมาก ดวยเหตุนี้ การประกอบอาชีพประมง หรือที่เกี่ยวกับ
การทําประมงจึงอยูในกลุมชาวประมงรุนเกามากกวารุนใหม อยางไรก็ตาม หลังวิกฤตเศรษฐกิจป
2540 คนที่ออกไปทํางานก็กลับมาบานจํานวนมาก พวกเขาเหลานี้บางสวนก็กลับมาเปดรานน้ําชา
งานรับจางทั่วไปคาขาย (โอปอล ประภาวดี: 2547, 85) ขณะที่บางสวนก็กลับมาจับอวนและลงเรือหา
ปลาเหมือนคนรุนพอแมของตน
ในป 2540 เกิดการเคลื่อนไหวครั้งสําคัญ ทั้งนี้เปนผลมาจากแรงผลักดันของภูมิทัศนทาง
การเมืองของไทยชวงทศวรรษ 2540 โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญป 2540 หรือที่เรียกกันวา “รัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชน” ซึ่งเนนย้ําความสําคัญของสิทธิชุมชนและการจัดการทรัพยากรในทองถิ่นโดยคนใน
ชุมชนนั้นๆ เอง การลุกขึ้นมาตอสูของกลุมชาวบานในประเด็นสิทธิและการจัดการทรัพยากรที่แทบ
ไมคอยไดยินเสียงพวกเขาเลยกอนหนานี้ นําไปสูเหตุการณเดินประทวงปดถนนกรณีเรือประมงคราด
หอยลายเชิงพาณิชยเขามาหาหอยในอาวทาศาลา แมวาชุมชนชาวมุสลิม/ชาวประมงอาวทาศาลา
เริ่มตนจัดตั้งกลุมอนุรักษและเฝาระวังเรือประมงผิดกฎหมายขึ้น แตการรวมตัวของกลุมชาวประมง
อาวทาศาลาอยางหลวมๆ ในครั้งนั้น ก็ยังไมสามารถผลักดันเรือประมงพาณิชยดังกลาวออกจากอาว
ได อยางไรก็ดี การเคลื่อนไหวครั้งดังกลาวก็เปนจดเริ่มตนที่กระตุนใหคนหันมาสนใจปญหาเรืออวน
ลากและวิกฤติอาชีพประมงพื้นบานที่ไดรับผลกระทบโดยตรง ในที่สุดเมื่อป 2546 กลุมอนุรักษและ
ระวังเรือประมงผิดกฎหมายก็กอตัวขึ้นเปนรูปเปนรางอยางชัดเจนขึ้น (ศุภเดช ศักดิ์ดวง: 2557) และ
ในป 2551 บรรดาชาวบานในอําเภอทาศาลา โดยเฉพาะกลุมชาวประมงที่ทํามาหากินในอาวทาศาลา
นักเรียนนักศึกษา นักกิจกรรมที่รวมตัวกันเคลื่อนไหวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม และองคการบริหารสวน
ตําบลทาศาลาไดเขามามีสวนรวมในการเดินขบวนประทวงโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต
ในทายที่สุดเมื่อป 2552 การเคลื่อนไหวและความรวมมือของคนในทองถิ่นอยางตอเนื่องนํามาสูการ
ออก “บัญญัติทองถิ่นทางทะเลเพื่อปกปองและอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน” กลาวไดวา การ
เคลื่อนไหวเริ่มแสดงใหเห็นทิศทาง กระบวนการทํางาน และเปาหมายอยางชัดเจน (ดู นฤดม ทิม
ประเสริฐ: 2554)
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อย า งไรก็ ดี การรื้ อฟ น แผนพัฒ นาพื้น ที่ช ายฝงทะเลภาคใตห ลังหยุดชะงักไปหลายปของ
รัฐบาลในขณะนั้น คอยๆ ชัดเจนขึ้นในชวงตนป 2550

นับแตนั้นมาก็กอใหเกิดความวิตกกังวลแก

ชาวบานในพื้นที่ ซึ่งคาดวาอาจไดรับผลกระทบจากแผนการพัฒนาดังกลาว แผนพัฒนาพื้นที่ชายฝง
ทะเลภาคใต (Southern Seaboard Development Plan: SSB) หรือ “โครงการเซาทเทิรนซี
บอรด” นั้น ถูกเสนอขึ้นโดยสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ หรือ “สภาพัฒนฯ” โดยได
กําหนดใหพื้นที่ชายฝงและทะเลบริเวณอาวทาศาลา ที่ครอบคลุมพื้นที่อําเภอทาศาลาและสิชลเพื่อ
เปนพื้นที่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเล เปาหมายของแผนพัฒนาดังกลาวมุง
หมายจะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้นในภาคใต ทั้งนี้ พื้นที่อาวทาศาลาคือพื้นที่หนึ่งในจํานวนหลายๆ
แหงในภาคใตที่จะถูกพัฒนาตามแผนการนี้ และนอกจากโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแลว ตาม
แผนการพัฒนาฉบับนี้ยังกําหนดใหมีการสรางโรงไฟฟาถานหินและทาเรือน้ําลึกอีกดวย (ดู ชาย ซีโฮ:
2536, ทิพยอักษร มันปาติ: 2550, 2551, และ ทีมขาวอิสรา: 2554) ในขณะเดียวกัน โครงการ
ก อสร า งศู น ย ส นั บ สนุ น การปฏิ บั ติงานสํารวจและผลิตปโ ตรเลีย มในอ าวไทยของบริษัท เชฟรอน
ประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด ซึ่งไดริเริ่มสํารวจและขุดเจาะปโตรเลียมในอาวไทยนั้น ก็สราง
ความหวาดวิตกเพิ่มขึ้นในหมูชาวบานและบรรดานักเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม เนื่องจากโครงการ
สรางทาเรือน้ําลึกเพื่อขนสงปโตรเลียมจากอาวไทยขึ้นฝงอาจทําลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ของอาวทาศาลา อีกทั้งการสํารวจพื้นที่เพื่อประเมินผลกระทบหรือ “อีไอเอ” (EIA) ของรัฐบาลและ
เอกชนก็ยังทิ้งความนาสงสัยตอความโปรงใสของกระบวนการดังกลาว เหตุเพราะบรรดาผูเคลื่อนไหว
คัดคานอางวานําเสนอขอมูลของพื้นที่บิดเบี้ยวจากความเปนจริง (ไทยพับลิกา: 2553)
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รูปที่ 2: ชาวบานในพื้นที่ “อาวทองคํา” รณรงคตอตานการสรางทาเรือของบริษัทเชฟรอน
ที่มา: https://prachatai.com/journal/2013/08/48252
จากบริบทการเคลื่อนไหวเพื่อคัดคานโครงการพัฒนาขนาดใหญดังกลาว ไดนํามาสูการผลิต
งานวิ จั ย งานวิ ช าการขึ้ น มา เพื่ อ เป น ฐานความรู ใ นการต อ สู กั บ บริ ษั ท ข า มชาติ แ ละแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต แมวากอนหนานี้ มีงานศึกษาจํานวนหนึ่งไดศึกษาพื้นที่อาวทา
ศาลาหรืออาวทองคํา เชน งานของอมร โมสิกมาศ (2545) ที่ศึกษา “ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่
มีผลตอความคิดเห็นของชาวประมงในการฟนฟูปาไมในพื้นที่ดินงอกใหมบานแหลม อําเภอทาศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช” อยางไรก็ตาม ความสนใจของนักวิจัยและนักวิชาการเพิ่งเริ่มตนศึกษาและ
สํารวจพื้นที่อาวทาศาลาหรืออาวทองคําเมื่อไมนานมานี้ ความสนใจดังกลาวสะทอนใหเห็นวา ปญหา
ความขัดแยงเรื่องทรัพยากรทองถิ่นกับฝายภาครัฐและเอกชนเปนเรื่องที่มีนัยยะสําคัญทางสังคม เชน
ประเด็นความมั่นคงทางดานอาหารในชุมชนชาวประมง ซึ่งนักวิจัยไดลงพื้นศึกษาพื้นที่บานหนาทับ
และบานสระบัว อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (เกศินี แกวนเจริญ และคณะ: 2553, 1462) ภายใตการนําของนักวิจัยมืออาชีพสองคนและทีมวิจัยซึ่งเปนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และ
ชาวบานในพื้นที่รวมลงพื้นที่เก็บขอมูลนั้น แมเนื้อหาของรายงานวิจัยชิ้นนี้ทําไดยอดเยี่ยมกวางานวิจัย
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หลายๆ ชิ้ น ที่ เ คยสํ า รวจสภาพความเป น อยู แ ละประเด็ น อาหารในอ า วแห ง นี้ อย า งไรก็ ต าม
ขอบกพรองอยางหนึ่งของงานวิจัยชิ้นนี้คือขาดเอกสารอางอิงที่ควรนํามาใชจํานวนมาก
แนนอนวาการผลิตความรูเกี่ยวกับอาวทาศาลาหรืออาวทองคํายังคงดําเนินมาอยางตอเนื่อง
โดยผลการศึ ก ษาและวาระของรายงานวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการนั้ น มุ ง แสดงให เ ห็ น ว า การ
เปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรกระทบตอวิถีชีวิตชาวชุมชนที่อาศัยในบริเวณ
อาวแหงนี้ เชน ประเด็นการมีสวนรวมในการอนุรักษปาชายเลนของชาวบานที่อาศัยบริเวณหาดสระ
บัว” (ราตรี นินละเอียด, กิติชัย รัตนะ, และ วิชา นิยม: 2558) ในขณะเดียวกัน มีงานวิชาการที่
รายงานสถานการณความเคลื่ อนไหวทางด านทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เชน งานของนฤดม ทิ ม
ประเสริฐ (2554) ที่ยกมาอางอิงกอนหนานี้ ซึ่งศึกษากระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการออก
บัญญัติปกปองทรัพยากรชายฝงทางและทะเล งานกรองกาญจน การเนตร และสุรางครัตน จําเนียร
พล (2558) ที่วิเคราะหแนวคิดวาทกรรม (discourse analysis) เกี่ยวกับการคัดคานโครงการกอสราง
ทาเทียบเรือคลองกลายในอําเภอทาศาลา
การสรางความรูในฐานะทุนทางวัฒนธรรมปรากฏในหลายๆ รูปแบบ การทําแผนที่เปนอีก
รูปแบบหนึ่งของการผลิตความรู โดยการระบุชื่อสถานที่ ถนน และตําแหนง อยางไรก็ดี หากเรา
ยอนกลับสํารวจแผนที่กอนป 2555 หรือกอนหนานั้นเพียงเล็กนอย ก็จะพบวาแผนที่แสดงภูมิศาสตร
ของอาวทองคําเปนเพียงพื้นที่วางๆ โดยระบุเพียงสถานที่ตั้งอยางกวางๆ แมที่จริงแลวจุดประสงค
ของแผนที่นั้นมักเปนการนําเสนอ พื้นที่ตั้งอําเภอ หมูบานสําคัญ หรือพื้นที่ทางทะเล เชน แผนที่แบบ
อิ น โฟกราฟฟ ก ส ซึ่ ง ระบุ ตํ า แหน ง และสถานที่ ท อ งเที่ ย วสํ า คั ญ ต า งๆ หรื อ แผนที่ ทั่ ว ไปที่ ร ะบุ
รายละเอียดมากกวาแผนที่แบบแรก แตกระนั้น ก็ไมเคยปรากฏ “อาวทองคํา” เลย ดังแผนที่ฯ สอง
รูปขางลาง (รูปที่ 3 และ 4)
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รูปที่ 3: แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแสดงรายละเอียดตําแหนงสถานที่ทองเที่ยว
ที่มา: http://www.painaidii.com/diary/diary-detail/001498/lang/th/
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อยางไรก็ตาม ควรสังเกตดวยวาการทําแผนที่โดยทั่วไป เพื่อความจําเปนทางความรูเกี่ยวกับ
ภูมิศาสตรนั้น ไมจําเปนตองระบุสถานที่ทองเที่ยว แตในชวงหลังทศวรรษ 2540 การประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวโดยรัฐและเอกชน อันเปนผลมาจากกระแสการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมากขึ้น การ
จัด ทํา แผนที่ ทั้งแบบทั่ ว ไปและแบบอิน โฟกราฟฟกสนั้น ถูกผลิตขึ้นสําหรับ บริการนักเดิน ทางหรือ
นักทองเที่ยวมากขึ้น

รูปที่ 4: แผนที่แบบอินโฟกราฟฟกสแสดงสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่มา: http://www.oceansmile.com/S/Nakhonsitammarat/Nakhon1.htm

เปาหมายการเปลี่ยนจากอาวทาศาลาเปนอาวทองคํา หรือจากชื่อทั่วไปที่ใชเรียกพื้นที่ชายฝง
และทะเลตามการสภาพภูมิศาสตรของจังหวัดนั้น ปฏิเสธไมไดวาเปนผลจากการเคลื่อนไหวของกลุม
เคลื่อนไหวทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม อาวทองคํามีนัยยะเชิงวัฒนธรรมและทรัพยากรอันมีคุณคา
ไดขยายไปสูการผลิตสิ่งที่เห็นหรือสัมผัสไดอีกดวย การสรางหาดโคลนเลนและทองทะเลโดยหลอม
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รวมอาวทองคําขึ้นคือความรูเกี่ยวกับอาวทองคํา ดวยการเขียนแผนที่แบบอินโฟกราฟฟกส (info
graphics) ซึ่งแสดงรายละเอียดถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร ปริมาณสัตวทะเล สภาพปาชายเลน หรืออาณา
บริเวณของหมูบานและชุมชนที่รายรอบ ลวนแตเปนสวนหนึ่งของการสรางความรูเกี่ยวกับอาวทองคํา
ตลอดจนหมูบานชาวประมงใหปรากฏตัวขึ้นบนพื้นที่ซึ่งแทบไมเปนที่รูจักตอสังคมภายนอก เพราะ
อาวทองคํานั้นมิไดเกิดขึ้นโดยปราศจากกระบวนการสรางองคความรูและการสรางความหมายใหแก
พื้นที่

รูปที่ 5: แผนที่อาวทองคํา
ที่มา: https://www.creativemove.com/creative/humanfence/attachment/01-22/
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รูปที่ 6: แผนที่อาวทองคําและลม 8 ทิศ
ที่มา: http://www.web.greenworld.or.th/greenworld/local/2002

การเขียนเลาเรื่องราวของอาวทองคําดวยภาษาในแบบนิยาย ทําใหเรื่องราวของอาวทองคําดู
นาสนใจและทรงพลังมากกวาเรื่องเลาหรืองานเขียนประเภทอื่นๆ เนื่องจากการนําเสนอภาพความ
เปนจริงของพื้นที่ไดรับการรอยเรียงเปนวรรณศิลปที่ชวนใหติดตามและนาคลอยตามไปดวย นิยาย
“มนตรักอาวทองคํา” ของปริทรรศ หุตางกูร (2555) ตีพิมพโดยสํานักพิมพแพรว และเปนนิยายที่สง
เขาประกวดรางวัลซีไรตประจําป 2555 ทั้งนี้การเปนนิยายที่สามารถสงเขาประกวดไดแสดงใหเห็นวา
เปนนิยายที่สําคัญและนาสนใจเรื่องหนึ่ง แมวาจะเปนเรื่องที่ถูกแตงขึ้น แตก็อาศัยเคาโครงความจริง
ของพื้นที่อาวทองคําในอําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในนิยายนั้นบอกเลาเรื่องราวที่เปนไป
และกําลังดําเนินอยูของการตอสูกับทุนยักษใหญที่เขามาในพื้นนี่ และมีปมเรื่องความรักของคนหนุม
สาวที่กําลังงัดงางกับทุนนิยม ตัวเอกของเรื่องถูกแบงเปนตัวแทนของการตอสูทั้งสองฝาย กลาวคือ
ฝายแรกเปนชาวบานผูลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวตอตานการพัฒนาโดยบริษัทน้ํามันขามชาติ ขณะที่อีกฝาย
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หนึ่งเปนตัวแทนของระบบทุนนิยมหรือบริษัทขามชาติที่หวังแตผลประโยชน โดยไมคํานึงถึงผลกระทบ
ทางดานสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิตของชาวบาน อยางไรก็ดี ในทายที่สุด “ตัวแทน” ทั้งสองฝายก็ลงเอย
ด ว ยดี โดยตั ว แทนของบริ ษั ท น้ํ ามั น ข า มชาติ ซึ่ ง เป น นางเอกของเรื่ อ งนั้ น ได สํ า นึ ก ถึ ง คุ ณ ค า ของ
ทรัพยากรที่ควรไดรับการปกปอง ไดหันกลับมาตอสูเคียงบาเคียงไหลและครองรักกับตัวแทนของ
ชาวบานผูเปนพระเอก
อยางไรก็ดี การมีจุดมุงหมายหรือเปาหมายอยางชัดเจนของนิยาย ทําใหเคาโครงและปมของ
เรื่องนั้น เปนสิ่งที่เราสามารถคาดเดาไดงายและไมไดอยูเหนือความคาดหมายแตอยางใด การเปน
นิยายประเภทสั่งสอนและใหบทเรียนเปนเรื่องราวที่เนนย้ําวาระของนักกิจกรรมหรือนักเคลื่อนไหว
ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนสิ่งที่ชาวบานหรือผูอานเองก็อาจคุนเคยดีอยูแลว กลาวอีก
อยางหนึ่งคือ บทสนทนาและเรื่องเลาในแบบภาษาของนักเคลื่อนไหวหรือเอ็นจีโอ (NGOs) นั่นเอง
ในบทวิ จ ารณ ว รรณกรรมของของทิส วัส ธํารงสานต (2557) วิเคราะหวา นิย ายเรื่ องนี้ เปน นิย าย
ประเภทสัจนิยมมหัศจรรย (magical realism) อันเปนแนววรรณกรรมที่ผสานความเปนจริงกับเรื่องลี้
ลับเหนือธรรมชาติเขาดวย อยางไรก็ตาม อาวทองคําในนิยายของปริทรรศกลับปราศจากภาพของ
ชุมชนที่ประกอบดวยคนมุสลิมเปนกลุมใหญ ชาวบานเปนเพียงภาพแทนซึ่งในดานหนึ่งถูกเลือนความ
แตกตางทางดานชาติพันธุและศาสนา ในขณะที่อาเพศที่เกิดขึ้นระหวางทําพิธีแบบพราหมณของฝาย
บริษัท “แจฟรอน” ก็ดูเหมือนวาจะขัดแยงกับบริบทสังคมมุสลิมที่รายรอบอยูในขณะนั้น การมุง
นําเสนอภาพของบรรดาแกนนําทําใหชาวบานในพื้นที่กลายเปนเพียงตัวละครเสริม อยางไรก็ดี “บัง
รุจชา” ในฐานะ “ชาวบานคนหนึ่ง” เปนผูนําเสนอเรื่อง “ลม 8 ทิศ” ที่สรางความอุดมสมบูรณใหแก
ชายฝงและทองทะเลอาวทองคํา อาจถือเปนภาพหนึ่งของความรูแบบชาวบานที่พยายามลุกขึ้นมา
ตอบโตกระแสการพัฒนาโดยรัฐ และเปนความรูที่ถูกสรางโดยภูมิปญญาของชาวบาน โดยรวมแลว
นิยายเรื่องนี้ถือเปนการสรางองคความรูเรื่องอาวทองคํา ซึ่งไมคอยปรากฏที่ไหนในการเคลื่อนไหวของ
ชาวบานมากอน
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รูปที่ 7: ปกนิยาย “มนตรักอาวทองคํา” ของปริทรรศ หุตางกูร

หนังสือสารคดี “กอนแผนดินจะกลายเปนอื่น” (ประสิทธิ์ชัย หนูนวล: 2555) คือการสราง
องคความรูเกี่ยวกับอาวทองคํา (หรืออาวทาศาลาเดิม) นอกเหนือจากขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาว
ทองคํ า ซึ่ ง เป น การให ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพทั่ ว ๆ ไปของพื้ น ที่ แ ห ง นี้ ในแง ห นึ่ ง หนั ง สื อ เล ม นี้
เปรียบเสมือนการบันทึกความทรงจําของการตอสูของชาวบานในอาวทองคํา ดังในคํานําของหนังสือ
ระบุวา “อักษรทุกตัวในหนังสือเลมนี้คือจิตวิญญาณของคนอาวทองคํา ทาศาลา นครศรีธรรมราช
เพื่อปกปอง ทะเลและแผนดินเกิด จากภัยคุกคามอุตสาหกรรมน้ํามันขามชาติและโรงไฟฟาถานหิน
เปนเรื่องเลาอิงเหตุการณจริง จากกระบวนการประเมินผลกระทบสุขภาพระดับชุมชน (CHIA) อาวทา
ศาลา นครศรีธรรมราช” ในแตละบทของหนังสือเลมนี้เลาการเคลื่อนไหวของชาวบานในชุมชนและ
นักกิจกรรมที่เขามารณรงคคัดคานโครงการของบริษัทขามชาติที่เขามาลงทุนสรางทาเรือน้ําลึกและ
โรงไฟฟาถานหิน โดยแผนการเหลานี้อยูภายใตการสนับสนุนของรัฐบาล หนังสือเลมนี้มีทั้งหมด 9
บท รวมแลว 80 หนา การใหรายละเอียดที่เปนบทสนทนา ทําใหสารคดีเรื่องนี้ดูราวกับนิยายเรื่อง
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หนึ่ง อยางไรก็ตาม ภาษาในการเลาเรื่องเหมือนกับการถอดจากบทสนทนาการประชุม แตถูกแตง
แตมและดัดแปลงใหเปนภาษาเขียนมากกวาภาษาพูด แนนอนวาในประวัติศาสตรการเคลื่อนไหวเพื่อ
ปกปองทรัพยากรและอนุรักษสิ่งแวดลอมของชาวบานและนักกิจกรรมทั้งหลายในอาวทองคํา สารคดี
เรื่องกอนแผนดินจะกลายเปนอื่นนี้ ถือเปนการสรางองคความรูอยางหนึ่ง ซึ่งชวยทําใหชื่อของอาวอง
คํ า เป น ที่ รั บ รู แ ละมี ตั ว ตนจริ ง ๆ โดยไม ใ ช เ ป น เพี ย งคํ า ที่ ถู ก ประดิ ษ ฐ ขึ้ น เพื่ อ เคลื่ อ นไหวอย า งไร
ความหมาย

รูปที่ 8: หนาปกหนังสือสารคดี “กอนแผนดินจะกลายเปนอื่น” โดยประสิทธิ์ชัย หนูนวล

ดังที่ไดกลาวไวกอนหนานี้ การสรางองคความรูเรื่องอาวทองคํา ถือเปนรูปแบบของทุนทาง
วัฒ นธรรมอย างหนึ่งตามแนวคิ ดของบูดิรเยอ กลาวคือ การทําใหวัฒนธรรมอยูในรูป แบบที่เปน
รูปธรรม เชน เรื่องสั้น นิยาย แผนเสียง เทปคาสเซ็ต อนุสาวรีย และภาพถาย ฯลฯ เพราะฉะนั้น การ
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เคลื่อนไหวของชาวบานหรือชาวชุมชนในหมูบานชาวประมงในอาวทาศาลา ซึ่งมุงหมายปกปองทรัพย
การชายฝงและทะเล และตอมาก็คัดคานแผนหรือโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ไมวาจะเปนทาเรือ
หรื อ โรงไฟฟ า ถ า นหิ น นั้ น ได นํ า ไปสูก ารสร า งความรู ขึ้น แน น อนว า ความรู ดั ง กล าวในแง ห นึ่ ง มี
เปาหมายเพื่อตอสูกับทุนและการพัฒนาที่เขามาในพื้นที่ ความตองการที่จะคงวิถีชีวิตที่เปนอยู ทําให
การสรางความรูเปนสิ่งจําเปน โดยลําพังการเคลื่อนไหวหรือการเดินประทวงที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราวนั้น
ไมเพียงพอ แตอีกแงหนึ่งการสรางความรูดังกลาวคือการเก็บรวบรวมเรื่องราวของชีวิตคนในชุมชนที่
ดําเนินมาตั้งแตบรรพบุรุษ ความผูกพันกับทองทะเลและชายฝง ที่นอกเหนือไปจากบันทึกเรื่องราว
การเคลื่อนไหวของพวกเขาเอง การผลิตสรางความรูเหลานี้คือการทําใหวัฒนธรรมหรือเรียกอีกอยาง
หนึ่งวา “วิถีชีวิต” (way of life) ปรากฏขึ้นเปนรูปธรรม การเปลี่ยนจากอาวทาศาลาซึ่งเปนเพียงชื่อ
เรียกทั่วไปสําหรับพื้นที่ของอาวไทยที่ติดกับพื้นที่อําเภอทาศาลา (และสิชล) จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลายเป น อ า วทองคํ า จึ ง เป น ผลจากกระบวนการสรา งองคค วามรูเ หลา นี้ โดยปรากฏออกมาใน
หลากหลายรูปแบบ ไมเพียงแตบทความ รายงานวิจัย แตยังมีรูปถาย หนังสือสารคดี นิยาย และสื่อ
ชนิดตางๆ ที่ปรากฏในพื้นที่อินเตอรเน็ตทั้งในรูปแบบบล็อกส (web blocks) หรือวีดีโอในยูทูป
(youtube)
กลาวไดวา แมในแงของความเปนมาของอาวทองคํานั้นเพิ่งเปนคําที่เกิดขึ้นประมาณป 2555
แตจะเห็นไดวาอาวทองคําคือแหลงอาหารสําคัญ และเปนเครื่องมือสําคัญในการตอสูของคนในพื้นที่
อย า งไรก็ ดี การสร า งความรู ในฐานะทุ น ทางวั ฒ นธรรมนั้ น ยั ง ได นํ า ไปสู ก ารท อ งเที่ ย วซึ่ ง เป น
ปรากฏการณที่เดนชัดอยางมาก เนื่องจากการทองเที่ยวนั้นเปนการขายวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตในกรณี
ของบานแหลมโฮมสเตยและการทองเที่ยวปาชายเลนในอาวทองคําที่กลาวกลาวตอไปขางหนา จึงเขา
รวมและขึ้นขบวนกระแสการทองเที่ยวทั้งในเชิงนิเวศที่เนนการธรรมชาติและในเชิงวัฒนธรรมที่เนน
การขายวัฒนธรรมใหแกนักทองเที่ยว แมวาการทองเที่ยวทั้งสองประเภทนี้ที่มักจะถูกแยกกันในงาน
ศึกษาการทองเที่ยวโดยสวนใหญ แตความจริงแลวเมื่อเราพิจารณาอยางรอบดานจะพบวาแทบจะ
แยกขาดจากกันไมได เพราะทั้งวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติเปนดํารงอยูในพื้นที่หรือ
สถานที่การทองเที่ยว หรือกลาวในภาษาของการตลาดและการจัดการทองเที่ยวคือการจัดการพื้นที่
เพื่อขายใหแกผูมาเที่ยว อยางไรก็ตาม สําหรับคําวา “เชิงวัฒนธรรม” มักถูกเขาใจวาเนนความสนใจ
เฉพาะแตประเด็นวัฒนธรรม ในความหมายที่เปนวัฒนธรรมพื้นบาน วัฒนธรรมประจําชาติ หรือจารีต
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ประเพณีที่เปนแบบฉบับ ขณะที่ “เชิงนิเวศ” มักถูกเขาใจวาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมหรือปาเขาลําเนา
ไพร แมน้ําคลอง หรือทะเล แตการเขาใจเชนนี้เปนการเขาใจวัฒนธรรมคอนขางคับแคบ และเปน
เพียงการแยกเพื่อความสะดวกในการวางขอบเขตของการศึกษา อยางไรก็ตาม การทองเที่ยวทั้งใน
เชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศนั้นถูกจัดอยูในระบบการจัดการทองเที่ยวที่ผสานกัน ดังกรณีบานแหลม
โฮมสเตยสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมในอาวทองคํา โดยจะกลาวตอไปขางหนา

4.4 บานแหลมโฮมสเตยกับรูปแบบการจัดการทองเที่ยวของอาวทองคํา
“บานแหลมโฮมเสตย” อยูชุมชนบานแหลม ซึ่งเปนชุมชนชาวประมงเล็กๆ และเปนชุมชน
ยอยในชุมชนบานหนาทับ หมูที่ 7 ต.ทาศาลา อ.ทาศาลา จ. นครศรีธรรมราช เมื่อหลายปกอนชื่อ
ของบานแหลมไมเคยเปนที่รูจักของบรรดานักทองเที่ยว หรือผูคนตางถิ่นมากนัก แตในป 2555 บาน
แหลมไดรับการพัฒนาเปนสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมของนครศรีธรรมราช จากนั้น การสรางที่พักใน
รูปแบบอันใกลชิ ดกับวิถีชีวิ ตของคนในทองถิ่นหรือที่เ รียกว า โฮมสเตย ก็ เกิดขึ้นมา ชื่ อเสีย งของ
สถานที่ทองเที่ยวแหงนี้ไมไดกําจัดเฉพาะในทองถิ่นหรือภายในจังหวัดเทานั้น หากแตเปนจุดหมาย
ปลายทางแหงใหมของนักทองเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติริมชายฝงและปาชายเลนอีกดวย
นอกจากนี้ การประชาสัมพันธผานการสื่อสารมวลชนหลายแขนงชวยใหขอมูลของบานแหลม
โอมสเตยไดรับการแพรหลายอยางกวางขวาง ขณะเดียวกัน จุดขายที่สําคัญของการทองเที่ยวที่นี่คือ
การนําทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พรอมกับการแสดงวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของชาวบานและ
ชาวประมงในชุมชนตลอดจนละแวกใกลเคียง ทําใหบานแหลมกลายเปนพื้นที่หนึ่งที่อยูในความสนใจ
ของนักทองเที่ยว เพราะฉะนั้น การพลิกฟนพื้นที่ชายหาดโคลนเลนดวยการสรางปาชายเลนขึ้น และ
สรางสถานที่ทองเที่ยวขึ้นมาไดเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ ทั้งหมดนี้สงผลดีทั้งสภาพทางธรรมชาติของ
ปาชายเลนในแถบนั้นที่ครอบคลุมพื้นที่หลายชุมชนหลายหมูบานและชีวิตของคนในชุมชน
ดังที่ไดกลาวมาแลวกอนหนานี้วา เดิมทีบริเวณปากอาวทองคํานั้นเคยเปนหาดทรายขาวทอด
ยาวตลอดชายฝงของอาว และตอมาก็ไดแปรเปลี่ยนสภาพทางภูมิศาสตรจนกลายเปนปาชายเลนที่มี
ความอุดมสมบูรณ แมเปนปาชายเลน แตก็สามารถสรางรายไดใหแกชุมชน โดยเปนแหลงศึกษา
ธรรมชาติของบุคคลทั่วไป และสถานที่พักผอนหยอนใจของนักเดินทาง นักทองเที่ยว ตลอดจนคน
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ทั่วไป ในปจจุบันเมื่อมีการตัดถนนผานชุมชน สงผลใหน้ําทะเลไมสามารถขึ้นลงไดอยางปกติ ปญหา
ความขัดแยงเรื่องทรัพยากรและการพัฒนาของรัฐ ดังนั้น ชาวบานหรือคนในชุมชนอาวทองคําจึงได
รวมกลุมและรวบรวมความคิด เพื่อทวงคืนทรัพยากรทางธรรมชาติใหกลับมาอยูในการปกปองดูแล
โดยสมาชิกในชุมชนเอง รวมทั้งมุงหมายใหทรัพยากรชายฝงทะเลแหงนี้ดํารงอยูตอไปจนชั่วลูกชั่ว
หลาน จุดเปลี่ยนสําคัญที่ไดยกมากลาวบางแลวในชวงแรกๆ ของบทนี้ ซึ่งสงผลในการดําเนินการ
จัดการทองเที่ยวของอาวทองคํานั้น กลาวคือ เริ่มตนจากการพลิกฟนธรรมชาติโดยการปลูกพืชและ
ปลอยสัตวเพิ่มเติมไดแก โกงกางใบเล็ก และโกงกางใบใหญ แสมทะเล แสมขาว พันธสัตว ปูเปยวกาม
ขาว ปูเปยวปากคีบ ปูเปยวขาแดง
การจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอาวทองคํานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีบานแหลม
โอมสเตยในฐานะเปนสถานที่ทองเที่ยว ที่มีการการจัดการและบริหารคอนขางดีที่สุดดวยการอาศัย
สภาพทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของทองถิ่นเปนสําคัญ กลาวคือ มีกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับการจัด
และสรางขึ้นใหม เพื่อใหนักทองเที่ยวหรือผูมาเยือนหลากหลายแบบไดซึมซับบรรยากาศ วิถีชีวิต และ
ความรูจากอาวทองคํา สําหรับกิจกรรมตางๆ ที่ถูกจัดไวรองรับการทองเที่ยวในอาวทองคํา ซึ่งมีบาน
แหลมโฮมสเตยมีบทบาทอยางมากนั้น เปนสิ่งที่นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสผานประสบการณในการเขา
มาในอาวทองคํา ทั้งนี้ รายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับกิจกรรมดังกลาว จะเห็นไดดังตอไปนี้

4.4.1 “จิบกาแฟ” เปนหนึ่งในกิจกรรมบนเรือระหวางแลนเขาไปชมทิศทัศนของปาชายเลน
ในอา วทองคํา การจิ บกาแฟนั้ นถือเปน การนําเอาวิถีชีวิต หรือวัฒนธรรมของคนทั่วไปในทองถิ่น
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมักนิยมจิบน้ําชาหรือกาแฟในตอนเชาตรูกอนจะออกไปทํางานในแตละวัน
สิ่งที่อยูในวิถีชีวิตดังกลาวนี้จึงถูกนํามาประยุกตไวบนเรือนําเที่ยว อยางไรก็ดี กอนจะอธิบายกิจกรรม
การจิบกาแฟในอาวทองคํานั้น ผูวิจัยใครขอนําเสนอที่มาของการจิบกาแฟเบื้องตนเกี่ยวกับกาแฟชนิด
ตางๆ ที่นํามาบริโภคกัน และจากการทบทวนองคความรูที่เกี่ยวของกับกาแฟ ทําใหเราพอจะสืบสาว
ที่มาของกาแฟชนิดตางๆ ที่ดื่มกัน ดังนี้
ตนกําเนิดของกาแฟนั้นมาจากการคนพบของชนพื้นเมืองในประเทศเอธิโอเปย ซึ่งเปน
ดินแดนอันเกาแกทางทิศตะวันตกของทวีปแอฟริกา ตํานานเกาแกของชาวพื้นเมืองเลาวา ในขณะที่
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ชายคนเลี้ยงแกะกําลังดูแลฝูงแกะอยูนั้น เขาก็เห็นแกะของตนกําลังกินผลเบอรรี่สีแดงสดใสชนิดหนึ่ง
จากตนไมที่เติบโตในทุงหญาอันกวางใหญแหงเอธิโอเปย

หลังจากนั้น เขาสังเกตเห็นวาแกะตัว

ดังกลาวกลับมีความคึกคะนองมากจนผิดปกติจนนาแปลกใจ และดวยความสงสัยเขาจึงลองกินผล
เบอรรี่ดังกลาวบาง โดยพบวาผลไมประหลาดนี้สามารถบําบัดความเหนื่อยลาและความงวงซึมใหหาย
เปนปลิดทิ้ง แนนอนวาผลเบอรรี่ที่วานี้คือเมล็ดกาแฟที่เรารูจักและบริโภคกันจนถึงปจจุบัน
แมตํานานอาจมีเรื่องผิดแผกกันไปตามแตทองถิ่น แตโดยทั่วไปแลวไมวาทั้งจากตํานานหรือ
บันทึกตางๆ สมัยโบราณมักกลาววา กาแฟถูกนําออกไปจากดินแดนเอธิโอเปย แลวจากนั้นก็ถูกนําไป
เผยแพรใหแกชาวอาหรับ อยางไรก็ตาม ชาวอาหรับถือเปนชนกลุมแรกที่คนพบสรรพคุณของกาแฟ
ตั้งแตสมัยโบราณ

ทั้งนี้ ในประวัติศาสตรการเดินทางของกาแฟก็เปนที่รับรูกันดีวาเริ่มตนที่ชาว

อาหรับที่นํามาเผยแพรแกคนในดินแดนอื่น เนื่องจากมีหลักฐานทางประวัติศาสตรที่ระบุวา พวกเขา
เริ่มปลูกกาแฟเปนครั้งแรกในชวงประมาณ ค.ศ. 600 และคอยขยายไปยังในดินแดนตางๆ ใกลเคียง
หลังจากนั้นอีกราวสามรอยป หรือประมาณ ค.ศ. 900 มีบันทึกวา แพทยชาวอาหรับก็ไดมี
การจารึกถึงสรรพคุณตาง ๆ ของกาแฟในการรักษาโรค การนํากาแฟมาเปนอาหารและยารักษาโรค
อาจเปนยุดแรกของการแปรรูปเมล็ด โดยการนําเมล็ดกาแฟไปตากจนแหงแลวมาบดละเอียด แลวก็
ผสมกับน้ําแลวปนเปนลูกหรือกอนเพื่อรับประทาน แตในเวลาตอมามีการใชกาแฟเพื่อเปนเครื่องดื่ม
กระตุนกําลังและคลายความเหนื่อยลา ซึ่งมีการคนพบวาเมล็ดกาแฟยังถูกนําไปใชในการหมักเปนไวน
อีกดวย อยางไรก็ดี การทําเครื่องดื่มกระตุนกําลังนั้น จะนําเมล็ดกาแฟที่ถูกตากจนแหงมาคั่วแลว
บดละเอียดเพื่อนําไปชงกับน้ํารอน ทํากรรมวิธีน้ีเปลี่ยนใหกาแฟซึ่งมีรสขมฝาดๆ กลายเปนเครื่องดื่ม
แสนอรอยไปในที่สุด ในที่สุดการดื่มกาแฟหรือความรูเกี่ยวกับกาแฟก็คอยๆ แพรหลายไปยังดินแดน
อื่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งมักเดินทางไปตามเสนทางการคา หรือมาจากบันทึกของนักเดินทางสมัยโบราณ
ในคริสตศตวรรษที่ 13 กาแฟคั่วกลายเปนสินคาฟุมเฟอยราคาแพง แตไดสรางผลกําไรอยาง
มหาศาลใหแกดินแดนอาราเบียหรือตะวันออกกลางในปจจุบัน และราว ค.ศ. 1554 เมล็ดกาแฟคั่วก็
ไดเดินทางเขาสูดินแดนจักรวรรดิออตโตมันหรือปจจุบันคือประเทศตุรกี จากนั้น ประมาณค.ศ. 1615
ก็เดินทางจากตุรกีเขาไปสูในดินแดนยุโรป โดยเชื่อวาดินแดนอิตาลีในปจจุบันเปนที่แรกๆ ที่รูจักการ
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ดื่มกาแฟ หลังจากนั้นไมนาน เมล็ดกาแฟก็กลายเปนวัฒนธรรมการดื่มก็แพรกระจายไปทั่วยุโรป
โดยเฉพาะกลุมชนชั้นนําและคนร่ํารวย
แมกาแฟจะเปนที่รูจักในยุโรป โดยชาวอาหรับซึ่งผูกขาดดานการผลิตและสงออกเมล็ดกาแฟ
มาชานาน แตการสงออกเมล็ดกาแฟนั้นก็ลวนเปนเมล็ดที่ถูกคั่วแลวซึ่งไมสามารถนําไปเพาะปลูกได
ทั้งเนื่องจากเมล็ดพันธุหรือตนกลากาแฟก็ไมไดรับอนุญาตใหนําออกจากอาหรับเลย อยางไรก็ตาม
ชวงประมาณคริสตศักราช 1690 ชาวดัตชไดแอบนําพืชบางชนิดและรวมถึงตนกาแฟออกจากดินแดน
อาหรับไปปลูกไวในสวนพฤกษศาสตรที่ประเทศเนเธอรแลนดของตน เมื่อคนพบวาตนกาแฟสามารถ
ไปปลูกในที่อื่นๆ ได จึงเปนจุดเริ่มตนของการเดินทางของกาแฟไปทั่วโลก เชน มีการปลูกตนกาแฟ
ขึ้นที่ชวา และมีการสงตนกลาไปยังสวนพฤกษศาสตรอื่นๆ ในทวีปยุโรปดวยเชนกัน
อีกทั้ง จากการคนเอกสารที่เกี่ยวของพบวา ความเปนมาของกาแฟในดินแดนอเมริกาใตนั้น
เริ่มตนเมื่อประมาณ ค.ศ. 1723 หลังจากเจาหนาที่อาณานิคมหนุมชาวฝรั่งเศสซึ่งตองเดินทางไป
ประจําการที่มารตินีก (Martinique) อันเปนดินแดนอาณานิคมโพนทะเลของฝรั่งเศสในทะเล
แคริบเบียน

เขาเชื่อวาตนกาแฟที่ปลูกอยูในสวนพฤกษาศาสตรสามารถเจริญเติบโตที่มารตินีกได

ดังนั้น เจาหนาที่คนนั้นจึงไดขโมยตนกาแฟขึ้นเรือและเดินทางกลับไปยังมารตินีก แมวาในระหวาง
การเดินทาง จะมีอุปสรรคมากมาย ไมวาจะเปนพายุที่รุนแรง โจรสลัด หรือการขาดแคลนอาหารบน
เรือ แตตนกาแฟก็สามารถแพรกระจายและขยายพันธุที่มารตินีกได หลังจากนั้นไมนาน ตนกาแฟก็ได
กระจายไปทั่ ว หมู เ กาะอาณานิ คมอิน เดีย ตะวัน ตก ในที่สุดเมื่อกาแฟมาถึงแผน ดิน ใหญของทวีป
อเมริกาใต มันก็ทําใหดินแดนแหงนี้กลายเปนแหลงปลูกกาแฟที่สําคัญจนถึงปจจุบัน
สําหรับวัฒนธรรมการดื่มกาแฟเขามาในสังคมไทยเมื่อไหรนั้น อาจคาดเดาไดวามาในชวงสมัย
อาณานิคม การดื่มกาแฟในชวงแรกๆ ของสังคมไทยนาจะกําจัดเฉพาะในกลุมชนชั้นนํา เพราะเปน
สินคาฟุมเฟอยนําเขา อยางไรก็ดี ดังที่ไดกลาวมากอนหนานี้ การแพรกระจายของการปลูกกาแฟและ
การผลิ ตไดจํ านวนมหาศาลทั้งทั่วโลกในยุคสมัยตอมา กาแฟก็เ ปลี่ยนสถานะกลายเปนสิน คาและ
เครื่องดื่มที่ทุกคนสามารถเขาถึงได ในปจจุบัน ประเทศไทยมีแหลงผลิตกาแฟคุณภาพดีหลายแหง
ดวยกัน แตสวนใหญของไรกาแฟมักจะตั้งอยูทางภาคเหนือของประเทศ เหตุเพราะมีการคนพบวา
การผลิตกาแฟคุณภาพดีนั้น จะตองปลูกอยูในพื้นที่ที่ระดับความสูง 900 – 1400 เมตร เหนือ
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ระดับน้ําทะเลปานกลาง เนื่องจากสภาพทางภูมิอากาศของพื้นที่ดังกลาว มีความชื้นและอุณหภูมิอัน
เหมาะแกการเจริญเติบโตของตนกาแฟและผลกาแฟ แมวาสายพันธุกาแฟทั่วโลกอาจมีหลากหลาย
สายพันธุ แตก็ไดสูญพันธุไปบางชนิดแลว อยางไรก็ตาม การเรียกหรือจําแนกประเภทของกาแฟใน
แตละสายพันธุนั้น มักจะเรียกตามพื้นที่ปลูกบาง หรือไมก็พื้นที่ที่พบพันธุกาแฟในครั้งแรกบาง ใน
ปจจุบัน กาแฟที่มีชื่อเสียงโดงดังและไดรับความนิยมจากนักดื่มทั่วโลกสวนใหญมีอยูดวยกัน 3 สาย
พันธุ กลาวคือคือ 1) โรบัสตา (Robusta) 2) อาราบีกา (Arabica) และ 3) ไลเบริกา (Libelica)
กาแฟพันธุอาราบิกา ถือเปนกาแฟพันธุดีที่สุดของกาแฟ โดยถูกเรียกวาเปนราชินีแหงกาแฟ
แตกระนั้น เหตุเพราะกาแฟพันธุนี้ปลูกและดูแลรักษาคอนขางยากลําบาก เนื่องจากตองปลูกในที่สูง
และอุณหภูมิเหมาะสมจึงจะไดกาแฟที่ใหรสชาติดีไมเพี้ยนจากพันธุดั้งเดิม โดยตองปลูกในพื้นที่มีความ
สูงจากระดับน้ําทะเลตองตั้งแต 1000 เมตรขึ้นไป และมีความลาดเอียงของพื้นที่ปลูกไมเกิน 30%
ขณะที่อุณหภูมิอันพอเหมาะแกการปลูกจะตองอยูที่ราว 15-25 องศาเซลเซียส และมีความชื้ น
สัมพัทธมากกวา 60% ในขณะที่กาแฟพันธุโรบัสตามักปลูกในพื้นที่สูงกวาระดับน้ําทะเลไมมากนัก
โดยสวนใหญปลูกในประเทศแถบรอนชื้น ทําใหมีรสชาติเขมขนและหอมฉุนกวากาแฟพันธุอาราบิกา
กาแฟชนิดนี้มีสัดสวนของผลผลิตกาแฟทั่วโลกถึง 25% และเนื่องจากคุณสมบัติของสายพันธุโรบัสตา
ที่มีความทนทานตอโรคสูง ปลูกงาย และใหผลผลิตตอไรสูง การบํารุงรักษาทําไดงาย โดยมีปริมาณ
ของคาเฟอีนประมาณ 2% จึงนิยมนําไปทําเปนกาแฟผงหรือกาแฟสําเร็จรูป (Instant Coffee) และ
รวมไปถึงการนําไปผสมกับสายพันธุอื่นเพื่อใหมีรสชาติและกลิ่นที่แปลกไปจากเดิม หรือที่เราเรียกวา
“เบลนดกาแฟ” หรือกาแฟผสม
สวนกาแฟพันธุไลเบริกานั้น เปนพันธุกาแฟที่มาจากดินแดนแถบแอฟริกา แมการปลูกและ
การดูแลรักษาทําไดงายเหมือนพันธุโรบัสตา หากแตราคาจะไมดีเทากับพันธุอาราบิกา ผูคนนิยมดื่ม
กาแฟ พันธุนี้นอยกวาสองพันธุแรก สวนมากจะนํากาแฟพันธุนี้ไปปรุงพิเศษหรือการผสมรวมกับกาแฟ
พันธุอื่นนั่นเอง เพื่อใหไดรสชาติและกลิ่นตามความตองการดื่มของแตละคน สําหรับในไทยกาแฟที่
ไดรับความนิยมหลักๆ คือพันธุอาราบิกาและโรบัสตา
การจิ บกาแฟในอาวทองคํานั้นเริ่มตน ดวย ตอนเชาของทุ กวันไมเกิ นตีสี่ห รือสี่ นาฬิกา บั ง
เลาะหจะเตรียมกาน้ํารอน เตา และถานขึ้นเรือสําหรับชงกาแฟใหแกนักทองเที่ยว การเดินทางบนเรือ
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อันโคลงเคลงนั้น กาแฟกึ่งสําเร็จรูปซึ่งชงไดงายและสะดวกไดรับการจัดเตรียมไวเสร็จสรรพ การดื่ม
กาแฟบนเรือเปนโปรแกรมการทองเที่ยวที่ขาดเสียไมได และในวัฒนธรรมการดื่มกาแฟของชาวบาน
ทั่วไปแลว กาแฟกึ่งสําเร็จคือวิถีชีวิตที่เรียบงายและราคาถูก กรรมวิธีในการชงกาแฟของบังเลาะห
ไมไดผิดแผกไปจากการชงกาแฟตามรานน้ําชากาแฟของชาวบานที่อยูบนฝง เพียงแตการชงมันบนเรือ
ใหความรูสึกของการเดินทางอันลองลอยตามกระแสคลื่น สรางตื่นเตน การจิบกาแฟในอาวทองคํา
นั้ น ตามที่ ผู วิ จั ย กล า วข า งต น ไว แ ล ว ว า เป น การนํ า เอาวั ฒ นธรรมของผู ค นในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ที่นิยมทานชา กาแฟ ตอนเชา โดยประยุกตนําเอาวิถีชีวิตไปไวบนเรือนําเที่ยว ซึ่ง
การจิบ กาแฟนั้ น เป น หนึ่งในโปรแกรมการทองเที่ย วที่ขาดไมไดเมื่อมาเยือนอาวทองคํา กลาวคือ
นอกจากนั ก ท อ งเที ย วจะได สั มผั ส ธรรมชาติ ทางทะเลแลว นั กท องเที่ย วจะได เรีย นรู วิถีชี วิต ผา น
วัฒนธรรมการจิบชา กาแฟ ของชาวบานบนเรือนําเที่ยวชงกาแฟที่ใชบนเรือนําเที่ยว นั้นเปนกาแฟ
ซองกึ่งสําเร็จรูปทั่วไปที่สามารถเติมน้ํารอนแลวดื่มไดเลย ซึ่งเหตุผลที่ใชกาแฟกึ่งสําเร็จรูปก็เพราะ
ความสะดวกในการชงบนเรือ สวนชา ก็มีการชงโดยใชสูตรการชงเหมือนการชงปกติคือใชในรานน้ําชา
ทุกประการ
ทั้งนี้ ในการจิบชา กาแฟ นั้นมีเครื่องเคียง อาหารเชาและขนมที่กินคูกับน้ําชาและกาแฟ มี
ความโดดเดนเฉพาะตัว นอกจากขนมจะโกย หรือที่คนที่อื่นๆ ชอบเรียกวา ปาทองโก แลวยังมีขนม
ปาดา ซึ่งเปนขนมที่ทํากันในชุมชนมุสลิมภาคใต ก็เปนเอกลักษณอันโดดเดนของเมื้อเชาในอาวทา
ศาลา ขณะเดียวกัน มีสารพัดเมนูคาวหวานเบาๆ สําหรับมื้อเชา กลาวคือ ขาวมันแกงซึ่งมีแตใน
ชุมชนมุสลิมเทานั้นที่นิยมแกงประเภทนี้ โดยเขาใจวาประยุกตมาจากขาวมันไก แตขาวมันแกงหรือ
โดยเฉพาะแกงที่กินกับขาวมันนั้นเปนแกงที่มีรสชาติคลายพะแนง โดยมีแกงเนื้อ (วัว) ซึ่งหั่นเปนชิ้น
เล็กๆ และมีแกงกุงกับหอยที่จับไดจากอาวทองคํา หรือกอย อันเหมาะแกนักทองเที่ยวที่ไมนิยมทาน
เนื้ออีกดวย อาหารทองถิ่นภาคใตเปนเครื่องเคียง ประกอบดวย ขาวมันแกงกุง ขาวมันแกงไก ขาวมัน
แกงหอย ที่เปนอาหารคาวยามเชาของคนนครศรีธรรมราช อีกทั้งมีอาหารประเภทของหวาน และ
ขนมทองถิ่นภาคใตประกอบดวย ขาวเหนียวหัวหวาน ขนมปาดา ปลาทองโก
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รูปที่ 9: การชงกาแฟบนเรือขณะลอยลําในอาวทองคํายามรุงสาง

การกินน้ําชาหรือการจิบกาแฟนั้นเปนอาหารเชาของชาวเล ดังนั้นการรับประทานอาหารเชา
กลางทะเลจึงตองมีความแตกตางจากการรับประทานบนบก กลาวคือในแตละวันจะมีเรือนําเที่ยว
ประมาณ 4-5 ลํา รานกาแฟกลางทะเลจะเปดทําการโดยการทอดสมอเรือทั้งหมดใหอยูติดกัน โดยมี
เรือหนึ่งลําที่เปนเรือชงน้ําชา ชงกาแฟ และจะมีเรืออีกหนึ่งลําที่รับผิดชอบเรื่องอาหาร มีขาวมันแกง
ขาวเหนียวหัวตางๆ รวมทั้งขนมพื้นบาน ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นบทบาทที่มีการสะทอนอยางชัดเจน

รูปที่ 10: กาแฟในแกวสําหรับบริการนักทองเที่ยว
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ทั้งนี้กัปตันเรือแตละลําจําเปนตองบริการนักทองเที่ยวโดยการ สํารวจวาในเรือลําตนเองมี
นักทองเที่ยวตองการอาหารประเภทไหนตามเมนูที่ไดจัดมาในเรือ พรอมทั้งมีหนาที่เสริฟอาหารให
นักทองเที่ยว เพราะการทานและการสงตออาหารกลางทะเลนั้นคอนขางลําบาก เนื่องจากเรือขยับอยู
ตลอดเวลาแมวาจะทอดสมอแลวก็ตาม ทําใหนักทองเที่ยวมีความสนุกและตื่นเตนยามไดทานอาหาร
และจิบกาแฟทามกลางคลื่นลมเบาๆยามเชา

รูปที่ 11: เมนูยามเชาในอาวทองคํา กาแฟกับขาวมันแกงหอดวยใบเตย
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รูปที่ 12: อุปกรณการชงเครื่องดื่มยามเชาบนเรือกลางอาวทองคํา กาน้ํารอน เตา และเครื่องดื่มกึ่ง
สําเร็จรูปชนิดตางๆ

4.4.2 “แลเล” เปนภาษาทองถิ่นภาคใตที่สนธิกันสองคํา คือ “แล”หมายถึง การมองดู การ
ชม การเฝามอง กับคําวา “เล” มาจากคําวา ทะเล เพราะฉะนั้น “แลเล” จึงมีความหมายวา การมอง
ทะเล หรื อ การสั ม ผั ส ธรรมชาติ ท างทะเล และในความหมายของการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ก็ ห มายถึ ง การ
ทองเที่ยวทางทะเลนั่นเอง ทะเลเปนแหลงน้ําเค็มขนาดใหญที่สุดในโลก และทะเลในแตละแหงนั้นมี
ความตื้นลึกที่ไมเทากัน ในทะเลจะประกอบดวยสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่อาศัยอยูในบริเวณทองทะเลใน
ระดับความลึกที่ตางกัน เชน สาหรายทะเล ปะการัง เมนทะเล ปลิงทะเล และสัตวจําพวกอื่นอี ก
มากมาย
กลาวไดวาการทองเที่ยวทางทะเลเปนการทองเที่ยวทางธรรมชาติประเภทหนึ่งที่เปนที่นิยม
มาก โดยการทองเที่ยวประเภทนี้มีสถานที่หลายแหงในประเทศไทย ตัวอยางเชน พัทยา บางแสน หัว
หิน เกาะสมุย เกาะกระดาน เกาะชาง เปนตน ซึ่งแนนอนวาที่กลาวมาขางตนนั้นลวนมีหาดทรายขาว
งดงาม ทะเลสีฟาใส และสามารถเดินลงเลนน้ําไดอยางสะดวกสบาย อีกทั้งมีกิจกรรมทางน้ําที่เปนที่
นิยมมากมายเชน การดําน้ําดูปะการัง การพายเรือเพื่อชมความงามของทะเล
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รูปที่ 13: บรรยากาศยามรุงอรุณของอาวทองคํา

ดังนั้น ความหมายของการ “แลเล” ในอาวทองคําจึงแปลความไดวา เปนการแลนเรือชม
ทะเล เพื่อซึมซับธรรมชาติ และแนนอนวาพื้นที่อาวทองคํานั้นหาใชชายหาดสีขาวไม หากแตเปน
ทะเลโคลนที่มีหมูมวลแมกไมอันเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ําชายฝงทะเล อีกทั้งมีโคลนสําหรับนักทอง
เทียวไวพอกตัวซึ่งนับเปนกิจกรรมที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาสัมผัส และการรวมปลูกตนโกงกางบน
พื้นที่ทะเลโคลนที่งอกออกมาจากชายฝง โดยกอนการปลูกตนโกงกางนั้น เรื่อนําเที่ยวจะแวะจอดที่
เกาะกลางทะเลเพื่อเก็บกลาของตนโกงกางใหนักทองเที่ยว และเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดลงไปเก็บ
กลาตนโกงกางเพื่อนํามาปลูกดวยตนเอง นับเปนการอาศัยทุนทางธรรมชาติในทองถิ่นมาใชเพื่อเปน
ภาพแทนของชุมชนในการรังสรรคการทองเที่ยวอยางลงตัว
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รูปที่ 14: ทีมผูวิจัยเก็บฝกโกงกางเพื่อนําไปปลูก

รูปที่ 15: บรรยากาศกิจกรรมสปาโคลน
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รูปที่ 16: โคลนที่ไดจากการดําน้ําไปขุดใตพื้นดิน

รูปที่ 17: หนึ่งในคณะผูวิจัยทดสอบโคลนพอกหนา
กิจกรรมที่ไดรับความนิยมที่สุดคือ การทําสปาโคลน เนื่องจากโคลนที่อาวทองคํานั้นไดรับ
การพิสูจนจากหนวยงานราชการหลายองคกรวามีสรรพคุณที่มีประโยชนและคุณคา ปราศจากสิ่งที่
เปนอันตรายตอผิวหนา ดังนั้นการนําโคลนใตทองทะเลมาพอกหนาและรางกายจึงกลายเปนกิจกรรม
ที่โดงดังของที่บานแหลมโฮมสเตย
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4.4.3 “เขเรือ” คําวา “เข” เปนภาษาทองถิ่นภาคใตแปลวา ขี่หรือนั่ง ซึ่งในความหมายนี้
“เขเรือ” จึงแปลวา “การแลนเรือ” ซึ่งเปนการนําเรือประมงชายฝงของชาวเลในพื้นที่มาเปนเรือนํา
นักทองเที่ยว อีกทั้งจากการคนควาเรื่องเรือนั้น ผูวิจัยพบวาในสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนไดมีการ
แบงประเภทของเรือทั้งหมดมีรายละเอียดดังนี้ เรือตอแบงตามประเภทของการใชงาน มี 3 ประเภท
คือ 1) เรือตอขนาดเล็กใชพาย 2) เรือตอขนาดใหญใชบรรทุก และ 3) เรือตอที่ใชเครื่องยนต
เรือตอขนาดเล็กใชพาย เรือตอประเภทแรกๆ ที่เรารูจักและใชงานกันแพรหลาย ไดแก เรือ
สําปน ตอมาจึงมีวิวัฒนาการเปนเรือประเภทตางๆ อีกมากมาย เรือสําปน หรือ ซําปง เปนเรือตอ
ขนาดเล็ ก สํ า หรั บ คนทั่ ว ไปใช ใ นการเดิ น ทางไปมาหาสู กั น
พระบาทสมเด็ จ พระพุ ทธเลิ ศ หล า นภาลั ย

ดู เ หมื อ นจะเริ่ ม มี ขึ้ น ในรั ช สมั ย

เมื่ อ ครั้ ง โปรดเกล า ฯ ให ส ร า งสวนขวาขึ้ น ภายใน

พระบรมมหาราชวัง ใน พ.ศ. 2362 สําหรับเปนที่ทรงสําราญพระอิริยาบถสวนพระองคและบรรดาขา
ราชบริพารฝายใน ซึ่งในสวนขวาประกอบดวยสระน้ํา ภูเขา สวนจําลอง เหมาะสําหรับการนั่งเรือพาย
เลนในสระ ซึ่งที่มาของคําวา "สําปน" มาจากภาษาจีนวา "ซําปง" (Sampan) หมายถึง เรือเล็กที่วาง
อยูบนเรือสําเภาใชชวยชีวิตยามฉุกเฉิน หรือใชพาย เขามาติดตอกับชายฝงได ตอขึ้นดวยไมกระดาน 3
แผนคือ แผนทองเรือ และแผนขางเรือ 2 ขาง ตอมาพระยาสุริยวงศมนตรี (ดิศ บุนนาค) ไดใหชางตอ
เรือชาวไทยปรับปรุงรูปแบบเรือซําปงของจีนใหเปนเรือสําปนแบบไทย โดยใชไมกระดาน 5 แผน มี
ความออนชอยสวยงาม เรือซําปงในยุคแรกที่สั่งมาจากเมืองจีนทําดวยไมฉําฉา ตอมาจึงเปลี่ยนมาใช
ไมสัก มีความยาวประมาณ 4-6 เมตร
เรือบด เรือบดเปนเรือตอที่มีขนาดเล็ก มี 2 ชนิดคือ เรือบดไมกระดาน 5 แผน และเรือบด
เกล็ด ทองกลมใชไมกระดาน 5 แผน มีลักษณะเพรียว มีทวนหัวทวนทายโคงเรียวเลยขึ้นไปบนดาดฟา
เรียกวา หงอน เรือมีดาดฟา และมีกระทงหัว-ทาย นั่งได 1 คน หรือ 2 คน
เรือเข็ม เรือเข็มเปนเรือตอลักษณะเพรียว มีทวนหัวและทวนทายคลายเรือบด ดาดฟาหัวทายยาวเปนสันเล็กนอย กลางลําเปนชองที่นั่ง มีบังคลื่นโดยรอบ นั่งไดเพียงคนเดียวหรือ 2 คน
กระทงที่นั่งมีพนักพิง เวลานั่งตองเหยียดเทาไปขางหนา พายมี 2 ใบ จึงพายสลับซายขวาไดสะดวก
แตก็โคลงมาก ถานั่งคนเดียวเรียกวา เรือโอ มีกราบเรือกันคลื่นชวยบังคลื่นไมใหคนพายเปยก ไมที่
นิยมใชตอเรือคือ ไมสัก ไมยมหอม ไมคอยนิยมใชไมยางเพราะไมทนทานและหดตัวมาก เรือเข็มเปน
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เรือที่มีน้ําหนักเบา สามารถยกคนเดียวได ภิกษุที่จําพรรษาที่วัดใกลแมน้ํา ใชเรือนี้ออกไปบิณฑบาตใน
ตอนเชา สวนชาวบานใชพายไปทําบุญที่วัด ในงานทอดกฐินผาปา หรือใชพายแขงกันสนุกสนาน
ความยาวโดยประมาณ 3.5-4.5 เมตร บางลํายาวมาก บรรทุกคนได 4-5 คน แลนไดเร็ว
เรือแตะ เรือแตะเปนเรือตอขึ้นดวยไมแผนทั้งลําเรือ ไมที่นิยมนํามาตอเรือ ไดแก ไมสัก ไม
ตะเคียน ทองเรือเปนเหลี่ยม หัวและทายเรือโคงมน ใชไมกระดาน 5 แผน เสริมกราบทั้ง 2 ขางสูง
ขึ้นมาประมาณ 4-5 นิ้ว เปนเรือน้ําหนักเบาสําหรับพายเลน มีความยาวประมาณ 4-5 เมตร บรรทุก
คนได 4-5 คน เปนเรือที่ชาวชนบทภาคกลาง เชน นครปฐม สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี
ตอขึ้นเพื่อนําไปใชในสวน สําหรับบรรทุกผลผลิตออกจากสวน หรือใชตามแมน้ําลําคลอง เพื่อเก็บผัก
ตกปลา หรือใชพายติดตอกันภายในหมูบาน เปนเรือที่ตอไดไมยาก เพราะไมตองดัดไมโคงมากเหมือน
เรือสําปน
เรือปาบเรือปาบเปนเรือตอที่มีลักษณะหัวและทายเรียว กลางกวาง ทองเรือกลมเกือบแบน
พัฒนามาจากเรือแตะของภาคกลาง ไมที่ใชตอเปนไมสัก ชางตอเรือมักจะตอกันมาจากภาคเหนือ
หรืออาจสงไมมาตอเรือปาบแถวยานรังสิต มีใชที่จังหวัดราชบุรี และพระนครศรีอยุธยา วิธีการตอเรือ
ก็ไมยุงยากมากนัก มีพ้ืนสวนหัวและสวนทายเรือ กลางลําลดพื้นลงต่ํา ใชโดยสารไปมา ระหวาง
หมูบาน หรือใชเกี่ยวขาว เกี่ยวหญา ชางตอเรือชาวบานก็สามารถตอได เพราะไมตองใชเทคนิคมาก
นักและราคาไมแพง แตในปจจุบันไมลดนอยลงมากและราคาแพง ประกอบกับชางตอเรือก็หาไดยาก
จึงไมคอยพบเห็นเรือชนิดนี้มากนัก ความยาวของเรือประมาณ 4-5 เมตร
เรือจูด เรือจูดเปนเรือตอคลายเรือแตะ มีรูปรางเพรียวยาว ประกอบดวยไมกระดาน 5
แผน ทองเรือเกือบแบน นั่งสบายไมโคลง เดิมเรือตอมาจากทางภาคเหนือแลวลองมาขายในภาค
กลาง พวงติดกันมาเปนแพ ราคาไมแพง เรือตอดวยไมสัก ใชวิธีการตอแบบงาย ๆ ระยะหลังมี
การตอกันแถวคลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี สําหรับใชคาขายสินคาพืชผักผลไมพื้นบาน ใชกันมากใน
ตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และจังหวัดนนทบุรี โดยใชเครื่องยนตหางยาวเกาะทายแลน
ไดเร็ว บางทองถิ่นดัดแปลงเปนเรือแขงขันกัน เชน จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ บางจังหวัด
ดัดแปลงเปนเรือโดยสาร โดยเพิ่มกระทงที่นั่งและหลังคาผาใบ ติดเครื่องยนตหางยาวขนาดเล็ก แลน
ไดเร็วแตไมปลอดภัย เพราะลําเรือเล็ก กราบเรือไมสูงจากน้ําเหมือนเรือสําปนจาง
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เรือผีหลอกเรือผีหลอกเปนเรือหาปลาของชาวบาน มีมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 ตอดวยไม
กระดาน 3 แผน ลักษณะเพรียว ความยาวประมาณ 5-6 เมตร ใชแจว บางทองถิ่นใชเรือขุด คอหัว
เรือและคอทายเรือมีแคร กลางลําโลง มีไมกระดานวางพาดแผนเดียว ใชเปนสะพานทางเดินจากหัว
เรือมาทายเรือเทานั้น มีแจวที่ทายเรือเพียงแจวเดียว สวนหัวเรือมีคนชวยถอหรือพาย เพื่อบังคับ
ทิศทาง กราบเรือดานซายมีเสาสูงประมาณ 1 เมตร จากหองกลางลําเรือ ขึงดวยตาขายโตประมาณ 1
นิ้ว เพื่อกันไมใหปลากระโดดขามเรือ ดานขวามีแผนกระดานทาสีขาวหอยขางเรือ
การที่เรียกวาเรือผีหลอก เพราะในตอนดึกหรือใกลรุงของคืนขางแรม คนหาปลาจะแจวเรือที่
มีแผนกระดานซึ่งทาสีขาวหอยขางเรือ ดานซายเหนือกราบเรือมีแหตาขายขึงระหวางหองทองเรือ
โดยคอยๆ แจวอยางเงียบๆ ไปตามชายตลิ่งในฤดูน้ําลด เมื่อปลาที่อยูบริเวณริมตลิ่งเห็นแสงจากแผน
กระดานสีขาว จะตกใจและกระโดดขามแผนกระดานไปติดตาขาย แลวตกลงในเรือ ในคืนหนึ่งๆ จะ
ไดปลาประมาณครึ่งลําเรือ ชาวบานจะยางเก็บไวเปนอาหารไดนาน
เรือตอขนาดใหญใชบรรทุก เรือตอที่ใชบรรทุกสวนมากเปนเรือตอขนาดใหญ ใชเพื่อการ
บรรทุกสินคาที่มีจํานวนมาก หรือใชเปนที่อยูอาศัย มีดังนี้
เรือกระแชง เรือกระแชงเปนเรือที่มีการตอขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว เปนเรือที่มีทองกลมและปอมคลายแตงโม ถาลําเรือใหญมาก ทองเรือจะกวางเกือบแบน
เพื่อใชบรรทุกไดมากและตัวเรือไมเอียง กงเรือจะเปนไมโคงตามทองเรือ และวางเรียงกันถี่มาก เพื่อ
ความแข็งแรง ทวนหัวและทวนทายเรือทําจากไมหนามาก ดัดใหงอนขึ้นดวยการลนไฟ ปลายทวนหัว
เรือจะปาดเปนรูปสามเหลี่ยม สวนปลายทวนทายเรือจะปาดใหเปนรูปโคงมน เรือกระแชงในสมัยแรก
จะมีรูปรางเพรียว เพื่อใหแจวไดเร็ว แตตอมามีการใชเรือยนตลากจูง เรือกระแชงที่ทําดวยไมจึงมี
ขนาดใหญขึ้น สวนหัวและสวนทายเรือมีลักษณะโคงมากขึ้น
เรือเอี้ยมจุน เรือเอี้ยมจุนมีลักษณะคลายกับเรือกระแชง แตทวนหัวและทวนทายจะเปนทอน
ตรงตั้งขึ้น เอียงไปทางหัวและทาย และจะเรียว ไมปอมเหมือนเรือกระแชง มีไมกระดานเรียบเสริม
กราบเรือ หางเสือเปนแบบพาดขางเรือ หรือแขวนคลองติดกับหลักทายเรือ ตางกับหางเสือของเรือ
กระแชงที่ติดในแนวกึ่งกลางลําเรือ เรือเอี้ยมจุนมีความยาวประมาณ 20-25 เมตร ใชลําเลียงสินคา
จากเรือใหญเขาเก็บที่โกดัง และขนถายสินคาจากโกดังมาที่เรือสินคา หรือจากเรือสินคามาที่ทาเทียบ
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เรือ เปลือกเรือใชไมสัก หรือไมตะเคียน ไมเคี่ยม สวนกงเรือ กระดูกงู และทวนใชไมเนื้อแข็ง ปจจุบัน
ไมคอยพบเห็นเรือเอี้ยมจุน โดยมีการใชเรือเหล็กแทน เพราะคาใชจายในการดูแลรักษาถูกกวาเรือไม
และบรรทุกไดมากกวา โดยคําวา "เอี้ยมจุน" ในภาษาจีนแตจิ๋วออกเสียงวา เอี่ยมจุน แปลวา เรือเกลือ
สันนิษฐานวา คงจะใชบรรทุกเกลือมากอน เพราะเปนเรือที่แข็งแรง และรับน้ําหนักไดดี
เรือขางกระดาน (เรือเครื่องเทศ)เรือขางกระดานเปนเรือแจว ใชไมแผนกระดานประกอบขึ้น
เปนตัวเรือ ทองเรือคลายเรือสําปนสวนแตแบนกวา และหางเสือกวางกวาเรือสําปนสวน ตอนกลางมี
ประทุน เกงกรุดวยแผนกระดานรางลิ้น หนากวางประมาณ 8-12 นิ้ว จึงเรียกวา เรือขางกระดาน
สวนชื่อเรือเครื่องเทศนั้น เพราะสินคาที่มีขายเปนหลัก ไดแก เครื่องเทศชนิดตางๆ เรือขางกระดาน
เปนเรือขายสินคาเสมือนซูเปอรมารเก็ตเล็กๆ ชวงกลางลําเรือบรรทุกสินคา ซึ่งมีหลายอยาง เชน
เครื่องเทศจําพวกพริกไทย กระวาน กานพลู ขาวสาร เครื่องใชในครัว หมอ กระชอน ถวยชาม ชอน
กระตายขูดมะพราว ถังน้ํา หวดนึ่งขาวเหนียว เครื่องใชในบาน เปลญวน รวมทั้งผาและเครื่องประดับ
เชน สรอยทองคํา ดาดฟาหัวเรือใชเปนที่ปรุง และรับประทานอาหาร เจาของเรือสวนใหญเปนชาว
ไทยมุสลิมที่อาศัยอยูรวมกันในเรือทั้งครอบครัว และขึ้นลองคาขายกันเปนกลุม ค่ําที่ไหนก็นอนที่นั่น
ดวยความเคยชิน มีชีวิตความเปนอยูแบบเรียบงาย เมื่อขึ้นไปขายสินคาทางภาคเหนือ สินคาหมด ก็
จะลองลงมากรุงเทพฯ ซื้อสินคาไปขายใหม เวลาลองเรือไปกลางทุงนา บางครั้งก็ยิงนก เอาขนมาทํา
พัดขนนก ซึ่งเปนสินคางานฝมือที่เลื่องชื่อของชาวไทยมุสลิมในอดีต
เรือขางกระดานเปนเรือประเภทเรือคาขายที่สวยงามชนิดหนึ่ง สวยกวาเรือกระแชง มีแจวหัว
และแจวทาย แตขนาดของเรือไมใหญนัก ความยาวประมาณ 8-9 เมตร ความกวาง 2.20 เมตร มีแอก
หัว-ทาย ที่ทายเรือติดหางเสือ ปจจุบันเกือบไมมีใหเห็นแลว
เรือมอ เรือมอเปนเรือที่มีรูปรางลักษณะคลายกับเรือกระแชง แตเพรียวกวาเล็กนอย ไมมี
กระดานเรียบขางเรือ ไมที่ใชตอเรือเปนไมตะเคียนหรือไมสัก มีหลังคาสวนทายเรือ หางเสือใชชนิด
แขวนพาดไวทายเรือ และมีกานหางเสือ สูงขึ้นมา มีพังงาสอดที่กานหางเสือเปนหางเสือคู เปนเรือที่
ตองอาศัยเรือยนตลากจูง ใชบรรทุกสินคาหรือเปนที่อยูอาศัย เรือมอที่ใชกันในภาคกลางเปนเรือขุด
ขนาดใหญ ทวนหัวและทวนทายเรือเปนทอนไมใหญ ทําดวยไมสัก ดานขางเรือตอขึ้นมาเปนแผน
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กระดาน กวางประมาณ 1 ศอก (50 เซนติเมตร) ใชบรรทุกวัว บางครั้งใชบรรทุกแกลบหรือฟาง ซึ่งมี
น้ําหนักเบา เจาของก็ตอแผนไมเสริมกราบขึ้นไปอีก เพื่อใหบรรทุกไดมากขึ้น
เรือฉลอมเรือฉลอมเปนเรือตอที่มีความสวยงามอีกแบบหนึ่ง เปนเรือของชาวบาน จังหวัด
ชายทะเล แถบสมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม บรรทุกของทะเล จําพวกน้ําปลา กะป
เกลือ หรือเครื่องปนดินเผา หมอ กระถาง โอง หรือจากมุงหลังคา ขึ้นไปขายแถบภาคกลาง เชน
กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อางทอง สุพรรณบุรี โดยจอดขายที่ตลาดน้ําของ
จังหวัดนั้นๆ เชน ที่พระนครศรีอยุธยา จอดขายแถวตลาดน้ําหนาวัดมณฑป ตรงขามพระราชวังจันทร
เกษม ลักษณะของเรือฉลอมเปนเรือตอ ทองกลม ทวนหัวและทวนทายตั้งเกือบตรง สูงขึ้นดูเปนสงา
รับกับวงปากเรือ มีแอกหัวและแอกทาย หลังคาเปนประทุนไมไผสานขัดแตะเปนวงโคงเกือบกลมทับ
บนประทุนหลังคาจากเพื่อกันฝน โดยหลังคาประทุนลักษณะนี้ จะไมมีไอรอนจากหลังคาเหมือน
ประทุนสังกะสีของเรือกระแชง สวนหนาประทุนหัวเรือจะมีเสากระโดง สําหรับแขวนใบเรือ ซึ่งทําดวย
ผาดิบยอมยางมะเกลือ เรือฉลอมมีความยาวประมาณ 12-15 เมตร
เรื อ โป ะ จ า ย เรื อ โป ะ จ า ยนี้

ชาวโปรตุ เ กสเป น ผู ริ เ ริ่ ม ต อ ขึ้ น ที่ ป ระเทศจี น เมื่ อ กลาง

คริสตศตวรรษที่ 19 สําหรับใชปราบโจรสลัด ทางบริเวณเมืองกวางตุง เรียกวา เรือลอรชา (Lorcha)
คนไทยเรียกวา "เรือโปะจาย" เดิมเคยใชเปนเรือลําเลียงสินคา บรรทุกจากทาเรือกรุงเทพฯ นําไปสง
ขึ้นเรือใหญที่ทาเรือเกาะสีชัง ในสมัยที่ยังไมมีการขุดสันดอนปากน้ําเจาพระยา ที่เรียกวาเรือโปะจาย
เพราะในภาษาจีน หมายถึง เรือลําเลียง แบบเดียวกับที่ฝรั่งเรียกวา ไลทเตอร (Lighter) เรือโปะจาย
ตอดวยไมสัก หรือไมตะเคียน ทองเรือกลมกวาง มีเสา 3 เสา ทายเรือมีประทุน
เรือแหวด 6 แจว เปนเรือตอทองกลม มีทวนหัวและทวนทาย ทวนหัวใชแทงไมตั้งตรงสูง
เหนือเปลือกเรือขึ้นไป แกะสลักลายแบบฝรั่ง เชนเดียวกับเรือกอนโดลา เปลือกเรือทําดวยไมแผนเล็ก
ตีทับซอนกันแบบเกล็ด (Clinker Built) โดยนํารูปแบบมาจาก เรือช วยชีวิ ตในเรือกําปนของ
ชาวตะวันตก บางลํามีเกงกลางลํา มีแจวหัว 3 แจว ทายเรือ 3 แจว บางลํามีกระทงที่นั่งเปนระยะๆ มี
ใชกันมากสมัยรัชกาลที่ 5 ใชเฉพาะเจานาย บางลําใชคนพายลําละ 5-6 คน เรือแหวดมีความยาว
ประมาณ 12-15 เมตร
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เรือสําเภาไทย คําวา "สําเภา" มีผูสันนิษฐานวามาจากคําวา "ตะเภา" ซึ่งหมายถึง ลมที่พัดมา
จากทิศใตไปทางทิศเหนือในฤดูรอน เนื่องจาก เรือคาขายที่มาจากประเทศจีนมีการติดตอคาขายกับ
ประเทศไทยมากที่สุด โดยมากเขามาในประเทศไทยปละครั้งในชวงฤดูรอน ซึ่งเปนฤดูที่มีลมตะเภาพัด
มา ดังนั้น จึงเรียกเรือคาขายที่มาจากประเทศจีนวา เรือตะเภา หรือ เรือสะเภา ตอมาภายหลัง จึง
เพี้ ยนไปเป น เรื อสํ าเภา

คื อเรือที่มาจากประเทศจีน เรือของจีนนั้น ก็มีหลายแบบหลายขนาด

เชนเดียวกับเรือของประเทศอื่นๆ เรือสําเภาจึงมีความหมายอยางกวางๆ วาเปนเรือขนาดใหญแบบจีน
ที่แลนออกทะเลลึกได
เรือสําเภาของไทยมีถิ่นกําเนิดมาจากจีนอยางแนนอน เพราะตามประวัติบอกวา มีชางชาวจีน
เปนหัวหนาชางตอเรือ และการเดินเรือเขาไปคาขายจะตองเปนเรือที่มีลักษณะเปนเรือของจีน จึงจะ
เขาเทียบทาเรือของจีนได วากันวาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2263 ในยุคเอโดะ (Edo) ของประเทศญี่ปุน
เจาเมืองฮิราโดะ (Hirado) ไดสั่งใหวาดภาพเรือสําเภาตางประเทศ เพื่อถวายแดโชกุน มีภาพของเรือ
สําเภาไทย ซึ่งมีลักษณะตางจากเรือสําเภาจีนโดยทั่วไปเล็กนอย กลาวคือ มีการทาสีแดงเขมดานขาง
ของกราบเรือ สวนทองเรือดานลางทาสีขาว มีเสาค้ํา (Bow sprit) และใบหนา (Jib sail) ยื่นออกไป
ทางหัวเรือ เพื่อชวยในการบังคับทิศทางของเรือ ตรงหางเสือมีเหล็กทาสีดําประกบไวเพื่อเสริมความ
แข็งแรง คาดวา ไดรับอิทธิพลจากเรือสําเภาฝรั่ง
เรือตอที่ใช เครื่องยนต นอกจากเรือตอขนาดเล็กและขนาดใหญแลว

ยั งมี เรือตอที่ใช

เครื่องยนต ประกอบดวยเรือชนิดตาง ๆ ดังนี้
เรือเมล เรือเมล หรือเรือลากจูงเปนเรือยนตชนิดหนึ่งที่มีความสวยงาม เครื่องยนตติดตั้ง
กลางลําเรือ ในอดีต อาจใชเปนเรือโดยสารชั้นเดียวหรือ 2 ชั้นจอดแถวทาเตียน บรรทุกผูโดยสาร
สินคาพืชผัก และเครื่องอุปโภคบริโภค โดยออกจากทาเตียนตอนเย็น ไปพระนครศรีอยุธยา อางทอง
สิงหบุรี ถึงชัยนาทในตอนเชา หากเปนเรือ 2 ชั้น ก็นอนคางแรมกัน ในเรือ 1 คืน
ลักษณะเปนเรือทองกลม ทวนหัวตั้งตรงในแนวดิ่ง ทายแบนคลายกนแมลงสาบ มีเสาเกง
หลังคาชวงกลางลํา ดานหนาคนบังคับ หรือถือทาย จะมีเฟยมดานลางเปนลูกฟกไม ดานบนเปน
กระจกบังฝน หรืออาจเปดรับลมได ทายเรือมีเสาหลักที่มั่นคงแข็งแรง ใชเปนหลักโยงผูกเชือกลากจูง
เรือ ในปจจุบันมีขอเหล็กรับเชือกหลักโยงที่ภาษาชาวเรือเรียกวา "หลักทรัพย" เรือลากจูงขนาดใหญ
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จะเลื่อนหลักทรัพยไวตอนในชวยใหทายเรือแข็งแรง ตัวเรือจะตอดวยไมสักหรือไมตะเคียนทอง กงเรือ
ใชไมเนื้อแข็ง เชน ไมตะเคียน เพราะมีความแข็งแรงทนทานมาก การยึดเหนี่ยวเปลือกเรือใหติดกับ
กงเรือใชลูกประสักไมแสม ไมกระดูกงูและทวนเรือสวนมากใชไมประดู ตัวเรือภายนอกทาสี ใตระดับ
น้ําทาสีกันเพรียง เหนือกราบเรือทาน้ํามันชักเงาโชวเนื้อไมสวยงาม พื้นภายในเรือปูเรียบ แตเปด-ปด
ไดตลอดลํา เรือเมลมีความยาวประมาณ 12-16 เมตร
เรือแท็กซี่ เรือแท็กซี่ หรือที่ชาวเรือเรียกวา "เรือยนตลากจูง" หัวเรือแบนกวาง เชิดขึ้น
เล็กนอย พองาม ทายเรือแบนลาด มน โคงเกือบกลม ทองเรือกลม มีเกงคลุมกลางลําเวนดาดฟา หัวทายของเรือบางลําที่มีขนาดใหญเครื่องจะสูง และทองเรือจะลึกมาก ใบจักรเรือก็จะกินน้ําลึก เพื่อใหมี
กําลังลากจูงมาก และมีเครื่องบังคับตอไปที่หัวเรือ สําหรับบังคับการเดินเรือ เครื่องยนตเรือเปน
เครื่องยนตน้ํามันกาดเผาหัว ขนาด 5-15 แรงมา นั่งถือทาย และใชเครื่องยนตที่ทายเรือ ใชคนคน
เดียวทั้งผูกเชือกโยงเรือ และบังคับเรือ ตัวเรือมักตอดวยไมสัก สวนกงเรือใชไมสักหรือไมตะเคียนทอง
เปลือกเรือติดกับกงเรือดวยลูกประสักไมแสม ตัวเรือมีความแข็งแรงมาก มีอายุการใชงานยาวนาน
เครื่องยนตมีความคงทน ไมเสียหรือชํารุดงาย
ปจจุบันเรือแท็กซี่ที่มีขนาดใหญสามารถลากจูงเรือบรรทุกสินคาขนาดใหญไดครั้งละหลายๆ
ลํา และแลนไดเร็วกวาแตกอน เพราะกําลังแรงมาของเครื่องยนตสูงขึ้น ใบจักรก็ใหญขึ้น ใชบังคับ
เครื่องยนตในการเดินเรือ ตอนหัวเรือเปนเฟยมหนา ทําดวยไมสักเปนลูกฟก ประกอบบานเฟยมทา
น้ํามันชักเงาสวยงาม สําหรับบังแดด บังลม และบังฝน เจาของเรือมักเปนผูใชเรือเองและอยูกันเปน
ครอบครัว ดําเนินชีวิตในเรือ เพราะการลากจูงเรือนั้น มักลากจูงทั้งกลางวัน และกลางคืน เรือแท็กซี่มี
ความยาวตลอดลําเรือ 12-16 เมตร ปจจุบันยังมีเห็นใชงานเปนเรือลากจูงและรับ-สงผูโดยสารขาม
แมน้ํา
เรือหางยาว ปจจุบนั การจราจรในกรุงเทพฯ ติดขัดมาก จึงมีการฟนฟูการเดินทางทางเรือหาง
ยาวตามคลองตางๆ เพราะนอกจากจะชวยลําเลียงมวลชนแลว ยังมีสวนชวยเติมออกซิเจนในน้ําทําให
สีดําเขมของน้ําลดลง แตมีขอที่ควรแกไขคือ เครื่องยนตของเรือหางยาวเสียงดังมาก และที่ปลายเพลา
ใบจั ก รยั ง ไม มี ส ว นป อ งกั น อั น ตราย เรื อ หางยาวถื อ ได ว า เป น เอกลั ก ษณ ข องชาติ ไ ทย เพราะใน
ตางประเทศไมมีใช หรือหากมีใชก็จะมีลักษณะไมเหมือนของไทย เพราะเรือหางยาวของไทยสามารถ
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แลนไดเร็ว มีความสวยงาม ชื่อเรือที่เขียนติดขางเรือก็ใชสีและรูปแบบตัวอักษร ที่สวยงามแตกตางกัน
ไป
เรือหางยาวเปนเรือตอ มีลักษณะเพรียวยาว กวางประมาณ 1 เมตร และยาวประมาณ 10
เมตร กระทงที่นั่งมีหลายแถว และมีหลังคาผาใบคลุมตลอดความยาว เรือหางยาวนิยมตอดวยไมยม
หอม ทําใหมีน้ําหนักเบา ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ชนิดเกาะทายเรือ ซึ่งออกแบบดัดแปลงโดยคน
ไทย ชื่อ นายสนอง ฐิตะปุระ ชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อ พ.ศ. 2476 โดยการตอเพลาใบจักรใหยื่น
ออกไปประมาณ 2 เมตร แลนไดในน้ําตื้น สามารถยกหางเสือขึ้นได ในบางแหง จะตอเรือหางยาว
แบบ 2 แถวที่นั่ง เรียกวา เรือ 2 ตอน ซึ่งแลนไดเร็วมาก ชางตอเรือจะดัดทวนหัวเรือใหโคงสูงขึ้น
เพื่อใหแลนไดเร็วไมตานน้ํา ปจจุบันเรือหางยาวยังมีใชกันในคลองเพื่อบรรทุกพืชผลการเกษตรจากใน
สวนมายังทาเรือ หรือรับ-สงผูโดยสาร และนักทองเที่ยว ที่ตองการชมวิถีชีวิตของชาวบานริมคลอง
เรือกลไฟและเรือยนต เรือกลไฟ หรือสตีมโบต (Steam boat) และเรือยนต หรือมอเตอร
โบต (Motor boat) เริ่มเปนที่รูจักของคนไทย เมื่อชาวตะวันตกไดเขามาติดตอคาขายในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว หลังจากการทําสนธิสัญญาเบาริง เมื่อ พ.ศ. 2398 โดย
อังกฤษเปนชาติแรกที่เขามาทําสัญญา จากนั้นชาติอ่ืนๆ ก็ไดขอเขามาทําสัญญาการคาอีกหลาย
ประเทศ นับวา เปนจุดเริ่มตนของการคาสมัยใหม ที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและความเปนอยูของคนไทย
เปนอยางมากในเวลาตอมา ซึ่งการเดินทางเขามาของชาวตะวันตกในครั้งนั้น ใชเรือสําเภาแบบเรือกล
ไฟขนาดใหญที่ใชเครื่องจักรไอน้ําที่ทันสมัย โดยเฉพาะหลังจากที่มีการขุดลอกรองน้ํา ทําใหเรือใหญ
สามารถแลนเขามาได นอกจากนี้ยังมีการตอเรือสําเภา ที่ใชเครื่องจักรไอน้ําไดเปนครั้งแรกในประเทศ
ไทย และตอขึ้นอีกหลายลํา โดยไดนําเครื่องมือเครื่องใช และศิลปวิทยาการสมัยใหมของตะวันตกเขา
มา รวมทั้งชาวตะวันตกที่มีความรูความชํานาญเฉพาะดานใหเขามารับราชการ ในราชสํานักในสมัย
นั้นดวย
เรือหัวโทง เปนเรือประมงแบบทองถิ่นในภาคใตของประเทศไทย นิยมใชกันทางภาคใตฝง
ทะเลอันดามัน ลักษณะเปนเรือขนาดเล็กหัวเรือสูงงอนขึ้นไปบรรจบกับทวนหัวที่ยื่นสูงขึ้นมา และตรง
ทวนทายมีลักษณะเปนรูปลิ่ม ขนาดตั้งแต 7-8 เมตรขึ้นไปจนถึง 10 กวาเมตร ติดเครื่องทาย
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"หัวโทง "เปนเรือประมงพื้นบานที่นิยมใชทําประมงพื้นบานกันทั้งในกลุมทะเลอันดามันและ
อาวไทย เปนเรือขนาดเล็กทําจากไมเนื้อแข็ง ที่โดดเดนดวยหัวโทง หรือหัวเรือที่สูงงอนขึ้น เปนภูมิ
ปญญาทองถิ่นของชาวประมง ที่ชวยในการทรงตัวของเรือพรอมจะฝาคลื่นลมแรงไปยังจุดหมาย
ปลายทาง คลื่นลมในทะเลมีความแรง คนสมัยโบราณจึงใชภูมิปญญาออกแบบเรือใหหัวเรือแอนเชิด
สูง เพื่อโตคลื่นน้ําไดอยางดี และคลื่นไมทะลักเขามาในเรือ
เรือหัวโทงแทบทุกลําจะมีชื่อและลวดลายบนหัวเรือซึ่งบริเวณดังกลาวเปนที่ตองหาม หากจะ
ขึ้นไปนั่งตองขอ เรือหัวโทงไมไดเปนเพียงพาหนะที่มีความผูกพันกับชีวิตคนริมฝงทะเลอันดามัน
เทานั้น แตเปนทั้งเครื่องมือทํามาหากิน วางอวน ดักลอบ กุง ปู ปลา ทั้งใชเปนพาหนะในการเดินทาง
และการขนสงทั้งคนและสินคาในอดีตกอนหนานี้เรือหัวโทงถูกใชในงานประมงออกจับปูปลาเปนหลัก
แตเมื่อยุคสมัยเปลี่ยน ทรัพยากรทางทะเลรอยหรอลงไปมากสวนทางกับการทองเที่ยวที่เติบโต
กลายเปน รายไดหลัก ชาวประมงสวนหนึ่งจะเปลี่ยนจากการออกเรือหาปลา มาทําอาชีพรับจางขับ
เรือ สงนักทองเที่ยวแทน

รูปที่ 18: ชาวเลกําลังเตรียมเรือหัวโทงลําใหมพรอมติดตั้งเครื่องยนตลงสูทองทะเล
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ขางตนคือประเภทของเรือที่ผูวิจัยสืบพบ กลับมาที่การ “เขเรือ” ในอาวทองคําเพื่ออธิบาย
ประเภทของเรือที่ใชในการทองเทียว ซึ่งเรือที่ใชในการทองเที่ยวของกลุมคือ “เรือหางยาว” ดังนั้น
การกลาววา “เขเรือ” ในการวิจัยครั้งนี้จึงหมายถึงการแลนเรือหางยาว หรือการนั่งเรือประมงชายฝง
ที่ชาวบานใชประกอบอาชีพประมงในชีวิตประจําวันนั่นเอง โดยในการจัดการทองเที่ยวนั้นมีกลุมตางๆ
และการจัดการโดยการเขเรือของอาวทองคํานั้น จะมีทาเรือสําหรับการลงเรือเพื่อนําเที่ยวอาวทองคํา
อยูบริเวณใกลเคียงกับทาเทียบเรือประมงชายฝงของชาวบาน ซึ่งเปนรองน้ําเดียวกัน เพราะเรือจอดที่
เดียวกันเพียงแตการออกเรือเพื่อหาปลานั้นไมตองมาเขาทารับนักทองเที่ยวแตคนขับเรือสามารถแลน
เรือออกสูทะเลไดเลย
สวนเรือที่มีคิวรับนักทองเทียวนั้นจําเปนตองมาเทียบทารอนักทองเที่ยวตั้งแตเวลา 04.30 น.
เพื่อแลนเรือออกสูอาวทองคําในเวลา 05.00 น. ใหทันดูพระอาทิตยขึ้นยามเชา และจิบกาแฟ แลเล
ทั้งนี้สิ่งที่ สะทอนใหเ ห็น ถึงทุน ทางวั ฒนธรรมอีกประการคือ การแล นเรือของคนขั บนั้ นมี การปรั บ
ความเร็วลดลงเปนอยางมาก จากเดิมที่แลนเรือโดยใชความเร็วในการหาปลาเพื่อลดระยะเวลาในการ
เดินทาง แตเมื่อหันมาขับเรือนําเที่ยวแลวจําเปนตองแลนไปดวยความเร็วชาๆ ใหลมเย็นๆของรุงสาง
กระทบใบหน า นั ก ท อ งเที่ ย วและพั ด ผ า นไปด ว ยความเนิ บ ช า เพื่ อ ให นั ก ท อ งเที่ ย วได ดื่ ม ด่ํ า
กับบรรยาการอาวทองคําอยางสุนทรีย และประกอบกิจกรรมตางๆดวยความระมัดระวัง เนื่องจาก
นักทองเที่ยวบางคนไมเคยลงทะเลเลยแมแตครั้งเดียว
อีกประการที่สําคัญซึ่งเปนเงื่อนไขคือนักทองเที่ยวเมื่อลงเรือแลวทุกคนจําเปนตองสวมเสื้อชู
ชีพ เพื่อความปลอดภัย เนื่องจากการลงเลนน้ําทะเลในอาวทองคํานั้นบางชวงของทะเลโคลนมีความ
ลึก และเพื่อความปลอดภัยคนขับเรือจะแนะนําใหสวมชูชีพไวเพื่อความปลอดภัย
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รูปที่ 19: ทาเรือรับนักทองเที่ยว

4.5 เครือขายของการทองเที่ยวกลุมตางๆ
กลุ มอนุ รักษป า ชายเลนบ านแหลมโฮมสเตย ตั้งอยูหมูที่ 7 ต.ทาศาลา อ.ทาศาลา จ.
นครศรีธรรมราช ลักษณะของพื้นที่มีสวนของผืนดินที่งอก ยื่นลงไปในทะเล โดยมีขนาดของพื้นที่
เพิ่มขึ้นทุกป โดยมีพื้นที่มีขนาดเพิ่มขึ้น ทางชาวบาน องคกร หนวยงาน และนักเรียน นักศึกษา ไดมี
การรวมกันในการปลูกปาชายเลนตลอดทั้งป โดยมีการเลือกพันธุตนโกงกาง ตนลําพู ตนจากและ
ตลอดจนพันธพืชที่สามารถเจริญงอกงามไดดีในพื้นที่น้ํากรอย อีกทั้งมีการขยายพื้นที่ปลูกอยูตลอด
ทุกปโดยมีพื้นที่รวมประมาณ 5,000 กวาไร และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกปโดยอยูในพื้นที่หมูที่ 7 และหมู
ที่ 14 ต.ทาศาลา อ.ทาศาลา จ.นครศรธรรมราช โดยกลุมจัดการทองเที่ยวบานแหลมโฮมสเตยนั้นมี
วัตถุประสงคดังนี้
1) เพื่ออนุรักษปาชายเลนชายฝงและสงเสริมการใชประโยชนอยางยั่งยืน
2) เพื่อพัฒนาและสงเสริมพื้นที่ชายฝงใหเปนแหลงอนุบาลสัตวทะเลเพื่อเปนแหลงผลิต
อาหารของจังหัดนครศรีธรรมราช
3) เพื่อพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวใหมีความหลากหลายและสรางองคความรูในการอนุรักษ
ใหกับนักทองเที่ยวโดยใชองคความรูจากชุมชน
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4) เพื่อการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายไดของชุมชนใหสอดคลองกับเศรษฐกิจพอเพียง
5) เพื่อใหชุมชน รูจักการรวมกลุมและทํางานรวมกัน สรางความรักและหวงแหนทรัพยากร
ขนบธรรมเนียมประเพณี และอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น

รูปที่ 20: จุดรับนักทองเที่ยวของบานแหลมโฮมสเตย

4.5.1 กลุมวิสาหกิจชุมชนบานแหลมโอมสเตย กลุมวิสาหกิจนี้ถือเปนกลุมหลักในการจัดการ
ทองเที่ยวของอาวทองคํา ซึ่งไดดําเนินการจัดการทองเที่ยวของอาวทองคําไดรับการสนับสนุนจากกลุม
ตางๆในชุ มชนชุ มชน องค การบริ ห ารสว นตําบลทาศาลา

หนวยงานราชการและองคกรธุร กิจ

สถาบันการศึกษาใหการสนับสนุนดวยดีตลอดมา จนสามารถสรางกิจกรรมการทองเที่ยวชุมชน
ภายใตทรัพยากรที่ชุมชนมีเปนทุนเดิมโดยไดดําเนินการตามแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
บนพื้นฐานตนทุนภายในชุมชน เชน การเชิญชวนรณรงคปลูกปาโกงกาง และชวยกันดูแล การสรางที่
อยูใหปลา สรางบานใหปู จัดทําสะพานขนาด 50 เมตร เพื่อศึกษาระบบนิเวศนปาชายเลน การสาธิต
การทําประมงชายฝง และมีนักทองเที่ยวมาเยี่ยมชม นักเรียนนักศึกษามาเรียนรูตลอดมา
กลุมวิสาหกิจชุมชนอนุรักษปาชายเลนบานแหลมโฮมเสเตย (บานหนาทัพ) ไดจัดตั้งขึ้น ใน
วันที่ 21 เมษายน 2557 เพื่อเปนการยกระดับการบริหารจัดภายในกลุมใหเปนระบบมากขึ้นและจะ
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ชวยใหสามารถสรางการรับรูการจัดการทองเที่ยวไดเพิ่มขึ้น และยังคงดําเนินกิจการภายในชุมชนเพื่อ
ชวยเหลือและพัฒนาอาชีพ นอกจากนี้ กลุมวิสาหกิจชุมชนบานแหลมโฮมสเตยยังมีบทบาทสําคัญใน
การตอนรับนักทองเทียว การนํานักทองเที่ยวลงเรือ การทํากิจกรรมตางๆ การเขาที่พัก กลาวอีกนัย
หนึ่งคือตั้งแตกาวแรกที่ลงมาถึงชุมชน ตลอดจนการสงนักทองเที่ยวกลับบาน ซึ่งจะถูกจัดการโดยกลุม
นี้
4.5.2 กลุมเรือ และกลุมออมทรัพย ทั้งสองกลุมเกิดขึ้นภายใตบรรยากาศที่ประชาชนกําลัง
ประสบปญหาหนี้สิน และเริ่มมีการตื่นตัวเรื่องการอนุรักษสัตวน้ําและปาชายเลนไวเพื่อไดทํามาหากิน
โดยมีการจัดการทรัพยากรอยางเปนระบบจากการปฏิบัติตามกติกาของชุมชนที่ตั้งไว สงผลใหเกิดการ
พัฒนาการมีสวนรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไดดี เห็นทิศทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนั้นกลุม
ออมทรัพยบานปลาบานปู คือชื่อเรียกกลุมที่ชาวบานตั้งขึ้น โดยมีบทบาทเปนกลุมที่ใหการชวยเหลือ
ชาวประมงที่เดือดรอนจากการเปนหนี้นอกระบบ ที่เปนปญหาที่ระงมอยูในพื้นที่และกําลังกลายเปน
เรื่องปกติของชาวเล ซึ่งความสําคัญของกลุมออมทรัพยคือ สามารถชวยเหลือสมาชิกที่เดือดรอนไดใช
เงินกลุมไปซื้อวั สดุเพื่อทําการประมงชายฝง จนไดรายไดมาคืนกองทุนกลุม โดยไมตองไปเสียเงิ น
ดอกเบี้ยนอกระบบ
การประมงชายฝงคืออาชีพหลักที่หลอเลี้ยงชุมชนของอาวทองคํา ดังนั้นปจจัยสําคัญประการ
แรกคือ “เรือ” ซึ่งเรือที่ใชในการจัดการทองเที่ยวของอาวทองคํานั้นเปนเรือของชาวประมงหรือชาวเล
ที่ใชประกอบอาชีพประมงชายฝง โดยมีการตั้งขอกําหนดของเรือวา ตองไมมีการดัดแปลงเพื่อการ
ทองเที่ยว กลาวภาษาชาวเลคือ “เรือหาปลาเปนอยางไร เรือทองเที่ยวก็เปนอยางนั้น” เพราะมีการ
ทําความเขาใจกับกลุมเรือเบื้องตนแลววา การดําเนินการทองเที่ยวนั้นเปนงานอดิเรกเทานั้น และงาน
หลักยังคงเปนการทําประมงชายฝง แตยังมีขอตกลงเบื้องตนเพื่อความเขาใจรวมกัน ตามการใหขอมูล
วา
“ตอนนี้ยังไมมีหนวยงานเขามากําหนดมาตรฐานของเรือ แตผมจะดูแลเกี่ยวกับความสะอาด
แลวก็คิดวาทําอยางไรใหนักทองเที่ยวประทับใจ คนขับตองขับเรือดี บริการดี ยิ้มแยม” (บัง
เลาะห สัมภาษณ 2 มีนาคม 2560)
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รูปที่ 21: คณะผูวิจัยกําลังเยี่ยมชมอุปกรณจับปลาของกลุมเรือ
ในปจจุบันเรือประมงชายฝงที่เขารวมเปนสมาชิกกลุมเรือเพื่อการทองเที่ยวนั้นมีจํานวน 15
ลํา จากเรือทั้งหมด 60 ลําในพื้นที่บานแหลม การที่มีเรือเปนสมาชิกหนึ่งลําเทากับคนในครอบครัวนั้น
รวมเปนภาคีกับกลุมวิสาหกิจชุมชนบานแหลมโฮมสเตยกันทั้งครอบครัว โดยการบริหารจัดคิวเรือนั้น
ใชวิธีการหมุนเวียนคิว สลับกันไปวันละ 5 ลํา แลวหมุนเปนวงกลมกลับมาที่คนที่ 1 โดยมีการจัดคิว
เรือเพื่อการทองเที่ยวไมซ้ํากัน ผลัดเวียนกันตามคิว โดยมีหัวหนากลุมเรือเปนคนจัดคิวและประสาน
กับกลุมโฮมสเตยเพื่อนํานักทองเที่ยวลงเรือ ลักษณะที่ 2 ในกรณีที่มีการใชเรือมากกวา 15 ลําในกรณี
พิเศษ ก็จะมีการใหความรวมมือจากสมาชิกภายในชุมชนในการมารวมกันตามภารกิจตอไป
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รูปที่ 22: ชาวเลกําลังเตรียมนําเรือลงทาเพื่อประกอบเครื่องยนต
การขับเคลื่อนกลุมออมทรัพยนั้นดําเนินไปพรอมกับกลุมอนุรักษชายฝงซึ่งมีความเอื้ออาทรซึ่ง
กันและกัน ชวยกันดูแลบานปลาบานปูที่สรางขึ้น เพราะเห็นแลววาเกิดประโยชนมาก มีปลา ปู และ
สัตวน้ําอื่นๆ เชน กั้ง ปลาดุก หอย ปูแสม เพิ่มมากขึ้น ชวยใหชาวบานไดทํามาหากินคลองตัวขึ้น
สมาชิกเห็นดวยกับโครงการ และใหความรวมมือในการทําโครงการอยางตอเนื่อง โดยมีการเฝาระวัง
ดูแลไมใหมิจฉาชีพทางทะเลมาทําลาย มีคณะกรรมการอนุรักษสัตวน้ํา เกิดแกนนําคนทํางานรวมกับ
ผูใหญบานมากขึ้น เกิดกลุมบานปูบานปลา ผลัดเวรดูแล และมีการขับเคลื่อนงานอยางตอเนื่อง มี
การประสานงานเชื่อมโยงกลุมตางๆ ไดมารวมตัวเพื่ออนุรักษปาชายเลน กลุมที่เขารวม ไดแก กลุม
บานปูบานปลาจัดเวรดูแลพรอมกบกับกลุมอนุรักษปาชายเลน กลุมเรือประมง ซึ่งมีกติกาเพื่อลดการ
ทําลายสัตวน้ําที่มาอยูในบานปูบานปลา กลุมทองเที่ยวชายฝงและกลุมแมบานรวมกันดูแลภูมิทัศนริม
ฝง มีการจัดการขยะริมฝง และขยะจากเรือประมง เกิดการทํางานดวยใจที่มีความรวมมือกันทุกกลุม
เกิดการมีสวนรวมของกลุมอวนลากเล็กชายฝงแบบไมคาดคิดวาจะเกิด เมื่อกอนชาวบานไมเห็นดวย
กับการทําบานปลาบานปูเพื่อเพิ่มสัตวน้ําและมีการตอตาน แตในปจจุบันพบวามารวมเปนทีมชวย
สอดส องดูแล และได นําปูและปลามาใหอนุบ าลในบานปลาบานปูที่ทําขึ้น เห็นประโยชนมากขึ้น
มารวมเปนทีมดูแลแลวเพื่อชวยรักษาทรัพยากรของหมูบานใหคงไวเปนเอกลักษณของหมูบานตอไป
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ขณะเดียวกันเปาหมายสําคัญของการมีกลุมออมทรัพยนั้นเกี่ยวของกับหลักความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของชุมชน กลาวคือ อาชีพประมงนั้นผูกโยงกับความเปนไปทางธรรมชาติ หมายถึงสภาพ
อากาศมี ความสํ า คั ญ ต อการมี ร ายไดของชาวบา นเพราะถาหากคลื่น ลมไมดี มีพายุ ก็สงผลให ไ ม
สามารถทําการประมงได ดังนั้นเพื่อเปนหลักประกันวาหากฝนตกติดกัน 3 วันชาวบานก็จะยังมีเงินใช
จึงมีการตั้งกติกาการเก็บเงินฝากไวในกลุมออมทรัพยเพื่อเปนทุนไวสําหรับสมาชิกในกลุม

รูปที่ 23:ชาวเลกําลังแกะแมงดาที่ไดจากการทําประมงชายฝง
4.5.3 กลุมแมบานเครื่องแกง พื้นที่ชุมชนบานแหลมมีแหลงวัตถุดิบ เชน พริกขี้หนู ตะไคร
ขา มะกรูด ขมิ้น ซึ่งเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑ มีความปลอดภัยจากสารเคมี และมีแหลงวัตถุดิบ
เพียงพอ ซึ่งสวนใหญสมาชิกกลุมผลิตวัตถุดิบในครัวเรือนดวย แตบางครั้งก็มีราคาถูก แหลงตลาดอยู
ไกลตองใชคาใชจายในการจําหนายสูง จึงมีแนวคิดวาถาเอาวัตถุดิบที่มีในทองถิ่นมาแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลคาและสรางรายไดใหกับหมูบาน จึงไดมีการประชุมประชาคมในหมูบานในกลุมกรรมการสตรี
หมูบาน ไดมีมติที่ประชุม สรุปผล ใหเกิดการรวมกลุมแมบานเกษตรกรในหมูบาน ทําอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได ใชวัตถุดิบที่มี จึงไดเกิดผลิตภัณฑเครื่องแกงบานแหลม ตั้งแตป 2549
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ดวยความเชื่อและคานิยมในสรรพคุณของสมุนไพร ซึ่งเปนสวนผสมของเครื่องแกง ที่สามารถ
รักษาคุณภาพของอาหารไดนาน เชน พริกไทย ตะไคร ขา ชวยยืดอายุของอาหาร ไดแก แกงไตปลา
รสชาติของสมุนไพรมีรสจัดจาน มีกลิ่นหอม รสชาติเขมขน ถูกใจนักชิม โดยเฉพาะคนปกษใต มีความ
เชื่อวา สามารถรักษาโรคไดดวย เชน ขมิ้นรักษาแผลภายในได กระเทียมรักษาโรคโลหิตจางได หอม
รักษาโรคภูมิแพ คัดจมูก ตะไครรักษาโรคลมในกระเพาะ เปนตน ที่ใหความสําคัญของอาหารที่
เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน การประกอบอาหารรสจัด ของชาวปกษใตที่ตองใช
เครื่องแกงเปนสวนผสม ซึ่งมีความสําคัญและจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวัน ตองรับประทาน
อาหารทุกวันๆละ 3 มื้อ เหตุผลเพราะคนปกษใตชอบบริโภคผักสดซึ่งรับประทานคูกับขาวแกงรสจัด
จาน
แรงบันดาลใจในการเริ่มตนทําผลิตภัณฑ วัตถุดิบในพื้นที่หมูบาน และพื้นที่ใกลเคียง มีมาก
และเพียงพอตอการผลิตเครื่องแกง เครื่องแกงมีความสําคัญและจําเปนในการบริโภคประจําวัน โดย
ผูบริโภคใชตนทุนถูกกวาการผลิตบริโภคเอง และเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแกกลุมสตรีใน
หมูบาน จึงเกิดความคิดรวมกลุมเพื่อสรางรายไดเสริมแกครัวเรือน ชุมชน ไดบริโภคสินคาราคาถูกและ
ปลอดภัยตอสุขภาพ เพราะไมมีสารเคมีในวัตถุดิบ และไมมีสารกันบูดในตัวผลิตภัณฑ จําหนายแต
สินคาผลิตใหมและสด สะอาด ไมมีสินคาหมดอายุ

รูปที่ 24: กลุมแมบานเครื่องแกงกับการคัดแยกปลาเพื่อสงขายและนํามาปรุงอาหาร
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ความเกี่ยวของกับภูมิปญญาชาวบานที่ใชในการทําผลิตภัณฑ ภูมิปญญา การทําเครื่องแกง
เปนความรูที่สืบทอดกับมาตั้งแตบรรพบุรุษ เพราะการดํารงชีวิตประจําวัน ตองประกอบอาหารเพื่อ
บริโภค อาหารรสจืด อาหารรสเผ็ด โดยเฉพาะอาหารปกษใต นิยมบริโภคอาหารรสเผ็ดจัดจาน
รับประทานคูกับผักสด เนื่องจากผักสดหางายราคาไมแพง มีประโยชนตอสุขภาพ จึงมีการคิดคนสูตร
เครื่องแกงผสมอาหาร เชน แกงสม แกงเผ็ด แกงเขียวหวาน แกงคั่วกลิ้ง แกงมัสหมั่น เยาวชนรุนใหม
หรือลูกหลาน ไดนําสูตรเครื่องแกงมาประกอบอาหารทุกวัน ทุกมื้อจนถึงปจจุบัน

รูปที่ 25: แกงสมปลากระบอก เมนูหามพลาดประจําถิ่นภาคใต
4.6 การมีสวนรวมกับภาคีเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคสวนราชการอื่นๆ
ในขณะที่ ก ารจั ด การท อ งเที่ ย วของกลุ ม บ า นแหลมโฮมสเตย กํ า ลั ง ได รั บ ความนิ ย ม
นอกเหนือจากการเปนเปาหมายของนักทองเที่ยวแลว พื้นที่ของอาวทองคํายังกลายเปนหนึ่งสถานที่
เปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และส วนราชการตางๆ ที่ตองการเขามามีสวนรวมเพื่ อ
ผลักดันใหกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยางเปนรูปธรรม
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กลาวคือการกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวของอาวทองคํา ที่มีจุดเดนในดานวิถีชีวิตหรือที่กลาว
ไดวาเปนการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมนั้น หนึ่งสวนเล็กๆที่สําคัญคือการเขามาขององคกรราชการ และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใหการสนันสนุนและการประชาสัมพันธอยูเนืองๆ เนื่องจากการที่มีกลุม
คนที่มีความพรอมในการจัดการทองเที่ยวภายใตบริบททุนทางวัฒนธรรมของตนเองผนวกกับการ
ได รั บ การสนั บ สนุ น ในด า นต า งๆของกลุ ม องค ก รภายนอก จึ ง กลายเป น ป จ จั ย หนุ น เสริ ม ให ก าร
ทองเที่ยวของอาวทองคํานั้นคอยๆเติบโตและเปนที่รูจักตลอดมา
องคการบริหารส วนตําบลทาศาลา เปน องคกรปกครองส วนทองถิ่นที่มีสวนสําคัญในการ
สงเสริมพื้นที่บานแหลม ใหกลายเปนหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวประจําอําเภอและเปนหนึ่งในสถานที่
หามพลาดประจําอําเภอ ดังนั้นกลาวไดวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีสวนรวมในการขับเคลื่อน
อยูเล็กๆภายใตการดําเนินงานของกลุมชาวบานในพื้นที่อาวทองคํา
นอกจากนี้ อา วทองคํ า ได กลายเปนพื้น ที่แหงการเรียนรูทางชายฝงทะเลของนักเรีย นใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช กลาวคือ มีโครงการจํานวนมากที่มุงมาที่บานแหลม เพื่อมาปลูกปาชายเลน
และอาศัยบริเวณพื้นที่ปาชายเลนเปนพื้นที่เรียนรูทรัพยากรชายฝงที่สําคัญ ที่เปนแหลงอนุบาลสัตวน้ํา
ชายฝง แหลงเติบโตของพืชพันธุทางทะเล และการประมงชายฝงที่สําคัญและเปนอัตลักษณชาวเลที่
โดดเดนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทั้งนี้การกอรางสรางตัวของการทองเที่ยวของอาวทองคํานั้นมีการรวมกลุมโดยใชทุนทาง
สังคมและวัฒนธรรมของชาวบานในตําบลทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้นจึงจําเปนตองอาศัย
กลุ ม ต า งๆที่ มี อ ยู ใ นชุ ม ชนซึ่ ง นั บ เป น ทุ น ที่ สํ า คั ญ ยิ่ ง ยวด ซึ่ ง กลุ ม ต า งๆนั้ น ก็ ส ะท อ นบทบาทและ
ความสํ า คั ญ ของตนเองได อย า งสอดคลองกัน โดยมีร ายละเอีย ดในการรว มสรางบรรยากาศการ
ทองเที่ยวดังนี้
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4.7 นวัตกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวบนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชน
การวิจัยครั้งนี้มุงหวังใหเกิดการบูรณาการองคความรูและทักษะระหวางคณะผูวิจัยและ ผูมี
สวนเกี่ยวของในการจัดการทองเทียวอาวทองคํา ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการรวมคิดและรวมสราง
นวัตกรรมใหมเพื่อใหเกิดประโยชนกับพื้นที่วิจัย ซึ่งจากการลงพื้นที่พูดคุย สัมภาษณและการสนทนา
กลุมนั้น ไดขอสรุปที่เปนผลจากการมีสวนรวมที่เห็นพองกันและเกิดเปนนวัตกรรมกลับคืนใหกับชุมชน
ดังนี้
1) รวมรวบรวมและบันทึกประวัติศาสตรอาวทองคํา จากการศึกษาคนควาเอกสารเชิง
ประวัติศาสตร เชิงพื้นที่ภูมิศาสตร และเรื่องเลา รวมทั้งวรรณกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวของกับอาวทองคํา
และรวมทั้งการลงพื้นที่สัมภาษณผูเกี่ยวของนั้น ทําใหเกิดองคความรูที่ไดรวมกันสรางขึ้น โดยผูวิจัย
พบวา ประวัติศาสตรของอาวทองคํานั้น ไมไดมีการบันทึกไวอยางเปนระเบียบ สวนใหญมักปรากฏใน
รายงานขาว รายงานการขับเคลื่อนโครงการตางๆ และจากเหตุการณการตอสูภาคประชาชนของ
ชาวเลเพื่ อรั กษาทรั พยากรทางทะเลที่หวงแหน แตไมไดมีการบัน ทึกถึงที่มาที่ไปของคําวา “อ าว
ทองคํา”
เนื่องจาก “อาวทองคํา” เปนการสรางคําใหมที่สะทอนการตอสูภาคประชาชนผนวกกับความ
ตองการของชาวบานในการรื้อสรางวาทกรรมใหแสดงถึงนัยยะของคุณคาและความหมายของวิถีชีวิต
ที่มีความผูกพันกับทะเล จึงเปนที่มาของการใหความหมายพื้นที่ทางทะเลในบริเวณอาวทาศาลาใหม
และนํามาซึ่งการจัดการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมชาวเลตลอดมานับตั้งแตปพ.ศ. 2555 ดังนั้นการรื้อ
สรางความหมายใหมของพื้นที่ เปน การสรางความตระหนักรูให คนในพื้นที่ โดยเฉพาะชาวประมง
ชายฝงหรือชาวเลใหเห็นถึงคุณคาของทรัพยาการที่ตองหวงแหนและทุนทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่
โดดเดน จนสามารถนํามาปรับใชใหเกิดประโยชนตอการจัดการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมใหเกิดขึ้นได
อยางยั่งยืน
2) รวมออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก อีกหนึ่งประเด็นที่คณะวิจัยเห็นและมีความรูสึก
เสียดายคือ ซากเปลือกหอยที่เหลือและกลายเปนขยะของชุมชน เนื่องจากพื้นที่บานแหลมนั้นเปน
ทาเรือประมงชายฝงที่สําคัญของพื้นที่หมู 7 ตําบลทาศาลา อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ซึ่งมีการนําสัตวน้ําที่จับไดจากการทําประมงชายฝงมาขึ้นฝงที่นี่ และกลายเปนทาเรือที่สําคัญของ
บรรดาพอคาและแมคาเพื่อนําไปขายในตลาดนัด ตามตําบลตางๆทั่วอําเภอทาศาลา ดังนั้นจึงมีซาก
เปลือกหอยที่เหลือจากการขายและขายไมได ไมมีมูลคาถูกเททิ้งบริเวณโคนมะพราวขางทาเรือ ทําให
ทีมวิจัยเกิดความรูสึกวาทรัพยากรเปลือกหอยนี้นาจะเปนประโยชนมากกวาการเปนปุยใหตนมะพราว

รูปที่ 26: กรอบรูปที่นําเปลือกหอยมาตกแตงเปนของที่ระลึก
จึ งกลายเป น ที่ มาของการชวนกลุ มวิ ส าหกิ จ ชุ มชนบ า นแหลมโฮมสเตย ร ว มกั น ออกแบบ
ผลิตภัณฑชุมชนจากเปลือกหอย ซึ่งทายที่สุดไดกลายเปนผลิตภัณฑ 3 รายการไวเพื่อเปนของที่ระลึก
ใหกับนักทองเที่ยวไดแก กรอบรูปเปลือกหอย โมบายหอย และปนปกผม ซึ่งเปนผลงานการออกแบบ
ของชุมชนและทีมวิจัยที่รวมกันแปลงขยะในพื้นที่ใหกลายเปนของที่ระลึกใหกับนักทองเที่ยวตอไป
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รูปที่ 27:เปลือกหอยโมบายประดิษฐเปนของที่ระลึก (1)

รูปที่ 28:เปลือกหอยโมบายประดิษฐเปนของที่ระลึก (2)
3) การรวมกันออกแบบโปรแกรมทัวร “Half Day Tour อาวทองคําครึ่งวันก็เที่ยวได”
การลงพื้นที่ซ้ําแลวซ้ําอีกทําใหผูวิจัยคนพบวา พื้นที่บานแหลมโฮมสเตยนั้นมีการจัดโปรแกรมทัวรทั้ง
แบบสองวันหนึ่งคืน และโปรแกรมหนึ่งวัน แตการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมสูงสุดของอาวทองคําคือ
การทองเที่ยวแบบครึ่งวัน จึงเปนที่มาของการรวมกันออกแบบโปรแกรมทองเที่ยวแบบครึ่งวัน ซึ่งได
ใหชื่อโปรแกรมวา “Half Day Tour อาวทองคําครึ่งวันก็เที่ยวได” โดยรวมกันทบทวนกิจกรรมที่
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ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยว และกิจกรรมพิเศษที่มีเฉพาะที่อาวทองคําอันนับวาเปนเอกลักษณ
เฉพาะถิ่นอาวทองคํา ทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดดังนี้
บานแหลม Half Day Tour. “อาวทองคํา...ครึ่งวันก็เที่ยวได”
เวลา
05.30 น.

กิจกรรม
นักทองเที่ยวเดินทางถึงบานแหลมโฮมสเตย ทําความเขาใจการ
ลงเรือนําเที่ยว กติกาการนั่งเรือ และแลนเรือออกสูทะเลอาว
ทองคํา

สถานที่
ทาเทียบเรือบาน
แหลม

06.00 น.

”จิบกาแฟ แลหวัน“ ทอดสมอเรือกลางอาวทองคํา รับประทาน
จุดรับประทาน
อาหารเชาสไตล บนเรือกลางทะเล พรอมถายรูปแสง ”คนคอน“ อาหารเชา กลางอาว
แรกของพระอาทิตยยามเชาตรู
ทองคํา

06.30 น.

ถอนสมอเรือแล...นเรือชมวิถีชีวิตชาวประมงอาวทองคํา

07.00 น.

ทอดสมอเรือที่ “เกาะอเมซอนแดนใต ”ลงเรือ เดินเทา ศึกษา
ระบบนิเวศชายฝง และเก็บใบโกงกางสําหรับอาหารเที่ยงเมนู
พิเศษ และเก็บตนกลาโกงกางเพื่อปลูกปาอนุรักษชายฝงทะเล

07.45 น.

แลนเรือออกจากเกาะอเมซอนแดนใต มุงหนาสูจุด Open Spa
เพื่อทํากิจกรรม “สปาโคลน อาวทองคํา”

09.00 น.

แลนเรือตอไปเพื่อทํากิจกรรม ”ปลูกปาชายเลน“

จุดปลูกปาชายเลน

10.00 น.

ขึ้นฝง อาบน้ําลางตัว พักผอน

บานแหลมโฮมสเตย

11.00 น.

ทํากิจกรรม “นั่งพวงขาง ”เที่ยวชุมชน...
ชมสวนมัลเบอรี่ แวะเยี่ยมกลุมเครื่องแกง กลุมปากกัดตีนถีบ

ชุมชนบานแหลมหนาทับ

บริเวณรอบอาว
ทองคํา
เกาะอเมซอนแดนใต

จุด Open Spa
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12.30 น.

รับประทานอาหารเที่ยงเมนูพิเศษ ใบโกงกาง“ ”ขาวมันโคลน“
”ทอด

บานแหลมโฮมสเตย

13.30 น.

ซื้อของที่ระลึก อุดหนุนผลิตภัณฑชุมชนอาวทองคํา
จบกิจกรรมทองเที่ยว Half Day Tour อาวทองคํา ครึ่งวันก็“
”เที่ยวได

บานแหลมโฮมสเตย

ขอความ
รวมมือ
หมายเหตุ

หามนักทองเที่ยวทิ้งขยะลงทะเลขณะแลนเรือ“
และหามปกปายทุกชนิดในปาชายเลน เพื่อรักษาระบบนิเวศ
ชายฝงทะเล”
เวลาและกิจกรรมตางๆ สามารถปรับตามความตองการของ
นักทองเที่ยวได
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บทที่ 5
สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ
5.1 สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง “จิบกาแฟ แลเล เขเรือ” การทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมชาวเลอาวทองคํา อําเภอ
ทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช อาศัยวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีทั้งการศึกษาเอกสาร และ
การลงพื้นที่เก็บขอมูล ซึ่งการทบทวนวรรณกรรมและงานศึกษาในอดีตที่เกี่ยวของกับอาวทองคํา โดย
คนควาถึงตําแหนงแหงที่ของอาวทองคํา การเกิดขึ้นของอาวทองคํา ประวัติการปรับตัวชุมชนชาวเล
รวมถึงวัฒนธรรมชุมชนที่มีลักษณะโดดเดนในดานวิถีชีวิต อาชีพ และการพึ่งพาอาศัยกันระหวางคน
กับธรรมชาติ การปรับตัวของชาวบานทามกลางการเปลี่ยนแปลงทางธรณีธรรมชาติ และกอรางสราง
ชุมชนเพื่อการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมชาวเล
ในสวนการลงพื้นที่ ไดอาศัยวิธีการเก็บขอมูลโดยจากการสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม
การสังเกตแบบมีสวนรวม และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม ศึกษาจากกลุมผูมีสวนรวมในการจัดการ
ท อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมอ า วทองคํ า หมู ที่ 7 อํ า เภอท า ศาลา จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช จํ า นวน
ประชากร 15 คน โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัยดังนี้
1) เพื่ อ ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป น มา บริ บ ท และทุ น ทางวั ฒ นธรรมบริ เ วณอ า วทองคํ า
2) เพื่ อศึ กษากระบวนการจัดการทองเที่ย ววิถีวัฒ นธรรมแบบมีสว นรว มของอาวทองคํ า
3) เพื่อรวมสรางแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวและสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมชุมชนบนฐาน
ทุนทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชน
5.2 ผลการวิจัย
จากการคนควาเอกสารที่เกี่ยวของและการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บขอมูล จากผูมีสวนรวม
และภาคีเครือขายในการจัดการทองเที่ยวของอาวทองคําจํานวน 15 คน พบวา
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5.2.1 องคความรูทางประวัติศาสตรและทุนทางวัฒนธรรมชาวเลของอาวทองคํา
ในอดีตบรรพบุรุษของชาวมุสลิมในอําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น โยกยายมา
จากหัวเมืองมลายูตั้งแตสมัยจารีตหรือราวสองรอยกวาปที่แลว ไดแก หัวเมืองปาตานี (บริเวณสาม
จังหวัดชายแดนใตและบางสวนของจังหวัดสงขลาในปจจุบัน) หัวเมืองกลันตัน (รัฐกลันตัน ประเทศ
มาเลเซียในปจจุบัน) และหัวไทรบุรี (รัฐเคดะห ประเทศมาเลเซียและจังหวัดสตูลในปจจุบัน) ทั้งนี้
การยายเขามาของชาวมลายูมุสลิมดังกลาว สืบเนื่องมาจากนโยบายของสยามสมัยจารีตที่ผลักดันและ
นําคนในหัวเมืองมลายูเขามาตั้งถิ่นฐานนอกหัวเมืองมลายู
บริเวณอาวทองคําจึงมีลักษณะเปนสังคมพหุวัฒนธรรม (multicultural) อันประกอบดวย
ชุมชนหลากเชื้อชาติและศาสนา โดยมักตั้งอยูริมถนนและตลอดแนวชายฝงที่มีทาเรือประมงอยูหลาย
แห ง แต สว นใหญ ของชุ มชนที่ ตั้งติดกับ พื้นที่ช ายฝงนั้น เปนชุมชนชาวมุส ลิม ซึ่งผูกพัน กับ การทํา
ประมงและอาศัยในพื้นที่ดังกลาวอยางยาวนาน ขณะที่ตลอดชวงรัฐสมัยใหมก็มีการอพยพโยกยายเขา
มาตั้งหลักปกฐานเชนกัน โดยมาจากทั้งจังหวัดอื่นๆ ในภาคใตและพื้นที่ภาคกลาง (ปราโมทย พัชนี:
2556, 100-116) รองรอยอดีตของชุมชนเหลานี้อาจเปนขอยืนยันถึงเรื่องราวขางตน เชน สุสาน การ
ใชภาษาไทยถิ่นภาคกลาง หรือภาษามลายูสําเนียงถิ่นตางๆ แมวาความทรงจําและทักษะทางภาษา
อาจหายไปหมดแลวในหมูคนรุนใหม แตสําหรับผูสูงอายุบางคนยังรักษาเรื่องราวและสามารถสื่อสาร
ดวยสําเนียงภาษาเดิมของบรรพบุรุษไดบาง (ดู กองบรรณาธิการปาตานีฟอรั่ม, 2556)
ดังนั้นคําวา “อาวทองคํา” จึงเปนผลมาจากการตอสูภาคประชาชน ที่ดําเนินมานับสิบปของ
ชาวบานในหมูบานชาวประมง นักกิจกรรม และหนวยงานที่เขามามีสวนรวมอยางคอนขางยาวนาน
ทั้งนี้ จะเห็นไดวาตั้งแตป 2550 เปนอยางชา ชื่อของอาวทองคําคอยๆ ถูกตอกลงบนผืนทะเลและ
ชายฝงของอาวทาศาลาซึ่งเปนชื่อเดิมของอาวแหงนี้ และทะเลโคลนไดรับการยกระดับความสําคัญ
และมีมูลคาอันเปรียบเหมือนเสมือนทองคํา ทั้งนี้ กระบวนการตอสูตอและกลยุทธในการเคลื่อนไหว
ของชาวบ า นในอ า วทองคํ า นั้ น จะทํ าใหเห็ น ความเป น มาของขบวนการเคลื่อ นไหว และมิติ ทาง
วัฒนธรรมที่เขามายกระดับการเคลื่อนไหวอยางทรงพลัง
การสรางองคความรูเรื่องอาวทองคํา ถือเปนรูปแบบของทุนทางวัฒนธรรมอยางหนึ่งตาม
แนวคิดของบูดิรเยอ กลาวคือ การทําใหวัฒนธรรมอยูในรูปแบบที่เปนรูปธรรม เชน เรื่องสั้น นิยาย
แผนเสียง เทปคาสเซ็ต อนุสาวรีย และภาพถาย ฯลฯ เพราะฉะนั้น การเคลื่อนไหวของชาวบานหรือ
ชาวชุมชนในหมูบานชาวประมงในอาวทาศาลา ซึ่งมุงหมายปกปองทรัพยการชายฝงและทะเล และ
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ตอมาก็คัดคานแผนหรือโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ไมวาจะเปนทาเรือ หรือโรงไฟฟาถานหินนั้น ได
นําไปสูการสรางความรูขึ้น แนนอนวาความรูดังกลาวในแงหนึ่งมีเปาหมายเพื่อตอสูกับทุนและการ
พัฒนาที่เขามาในพื้นที่ ความตองการที่จะคงวิถีชีวิตที่เปนอยู ทําใหการสรางความรูเปนสิ่งจําเปน โดย
ลําพังการเคลื่อนไหวหรือการเดินประทวงที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราวนั้นไมเพียงพอ แตอีกแงหนึ่งการสราง
ความรูดังกลาวคือการเก็บรวบรวมเรื่องราวของชีวิตคนในชุมชนที่ดําเนินมาตั้งแตบรรพบุรุษ ความ
ผูกพันกับทองทะเลและชายฝง ที่นอกเหนือไปจากบันทึกเรื่องราวการเคลื่อนไหวของพวกเขาเอง การ
ผลิตสรางความรูเหลานี้คือการทําใหวัฒนธรรมหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “วิถีชีวิต” (way of life)
ปรากฏขึ้นเปนรูปธรรม การเปลี่ยนจากอาวทาศาลาซึ่งเปนเพียงชื่อเรียกทั่วไปสําหรับพื้นที่ของอาว
ไทยที่ติดกับพื้นที่อําเภอทาศาลา (และสิชล) จังหวัดนครศรีธรรมราช กลายเปนอาวทองคําจึงเปนผล
จากกระบวนการสรางองคความรูเหลานี้

รูปที่: 29 แผนที่เดินดินการทองเที่ยวอาวทองคํา
กลาวไดวา แมในแงของความเปนมาของอาวทองคํานั้นเพิ่งเปนคําที่เกิดขึ้นประมาณป 2555
แตจะเห็นไดวาอาวทองคําคือแหลงอาหารสําคัญ และเปนเครื่องมือสําคัญในการตอสูของคนในพื้นที่
อย า งไรก็ ดี การสร า งความรู ในฐานะทุ น ทางวั ฒ นธรรมนั้ น ยั ง ได นํ า ไปสู ก ารท อ งเที่ ย วซึ่ ง เป น
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ปรากฏการณที่เดนชัดอยางมาก เนื่องจากการทองเที่ยวนั้นเปนการขายวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตในกรณี
ของบานแหลมโฮมสเตยและการทองเที่ยวปาชายเลนในอาวทองคําที่กลาวกลาวตอไปขางหนา จึงเขา
รวมและขึ้นขบวนกระแสการทองเที่ยวทั้งในเชิงนิเวศที่เนนการธรรมชาติและในเชิงวัฒนธรรมที่เนน
การขายวัฒนธรรมใหแกนักทองเที่ยว แมวาการทองเที่ยวทั้งสองประเภทนี้ที่มักจะถูกแยกกันในงาน
ศึกษาการทองเที่ยวโดยสวนใหญ แตความจริงแลวเมื่อเราพิจารณาอยางรอบดานจะพบวาแทบจะ
แยกขาดจากกันไมได อยางไรก็ตาม การทองเที่ยวทั้งในเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศนั้นถูกจัดอยูใน
ระบบการจัดการทองเที่ยวที่ผสานกัน ดังกรณีบานแหลมโฮมสเตยสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมในอาว
ทองคํา
5.2.2 องคความรูดานกระบวนการจัดการทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมชาวเล
บ า นแหลม เป น ชุ ม ชนชาวประมงเล็ ก ๆ ในหมู ที่ 7

ต.ท า ศาลา อ.ท า ศาลา จ.

นครศรีธรรมราช เมื่อหลายปกอนชื่อของบานแหลมไมเคยเปนที่รูจักของบรรดานักทองเที่ยว หรือ
ผูคนตางถิ่นมากนัก แตในป 2555 บานแหลมไดรับการพัฒนาเปนสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมของ
นครศรี ธรรมราช จากนั้ น การสรางที่ พักในรูปแบบอัน ใกลชิ ดกั บวิ ถีชี วิตของคนในทองถิ่ นหรือที่
เรียกวา โฮมสเตย ก็เกิดขึ้นมา ชื่อเสียงของสถานที่ทองเที่ยวแหงนี้ไมไดกําจัดเฉพาะในทองถิ่นหรือ
ภายในจังหวัดเทานั้น หากแตเปนจุดหมายปลายทางแหงใหมของนักทองเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติริม
ชายฝงและปาชายเลนอีกดวย โดยการดําเนินการทองเที่ยวนั้นเกิดขึ้นจากภาคีเครือขายชุมชนกลุม
ตางๆที่มีบทบาทภายใต 3 กลุมหลัก ดังนี้
กลุมโฮมสเตย“บานแหลมโฮมเสตย” เปนหนวยหลักในการจัดการทองเที่ยว ซึ่งเปนกลุมคน
ดําเนินงานหลักในการจัดการทองเที่ยวของอาวทองคํา โดยมีการรวมมือกับกลุมตางๆในชุมชนภายใต
ชื่อ “กลุมวิสาหกิจชุมชนบานแหลมโฮมสเตย” โดยมีบทบาทในการจัดการทองเที่ยวทั้งระบบ เริ่ม
ตั้งแตการตอนรับนักทองเทียว การนํานักทองเที่ยวลงเรือ การทํากิจกรรมตางๆ การเขาที่พัก กลาวอีก
นัยหนึ่งคือตั้งแตกาวแรกที่ลงมาถึงชุมชน ตลอดจนการสงนักทองเที่ยวกลับบาน
กลุมเรือและกลุมออมทรัพย เกิดขึ้นภายใตบรรยากาศที่ประชาชนกําลังประสบปญหาหนี้สิน
และเริ่มมีการตื่นตัวเรื่องการอนุรักษสัตวน้ําและปาชายเลนไวเพื่อไดทํามาหากิน โดยมีการจัดการ
ทรัพยากรอยางเปนระบบจากการปฏิบัติตามกติกาของชุมชนที่ตั้งไว ดังนั้นกลุมเรือออมทรัพยบาน
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ปลาบานปู คือชื่อเรียกกลุมที่ชาวบานตั้งขึ้น โดยมีบทบาทเปนกลุมที่ใหการชวยเหลือชาวประมงที่
เดือดรอนจากการเปนหนี้นอกระบบ ที่เปนปญหาที่อยูในพื้นที่และกําลังกลายเปนเรื่องปกติของชาวเล
ปจจุบันเรือประมงชายฝงที่เขารวมเปนสมาชิกกลุมเรือเพื่อการทองเที่ยวนั้นมีจํานวน 15 ลํา จากเรือ
ทั้งหมด 60 ลําในพื้นที่บานแหลม การที่มีเรือเปนสมาชิกหนึ่งลําเทากับคนในครอบครัวนั้นรวมเปน
ภาคีกับกลุมวิสาหกิจชุมชนบานแหลมโฮมสเตยกันทั้งครอบครัว โดยการบริหารจัดคิวเรือนั้นใชวิธีการ
หมุนเวียนคิว สลับกันไปวันละ 5 ลํา แลวหมุนเปนวงกลมกลับมาที่คนที่ 1 โดยมีการจัดคิวเรือเพื่อการ
ทองเที่ยวไมซ้ํากัน ผลัดเวียนกันตามคิว โดยมีหัวหนากลุมเรือเปนคนจัดคิวและประสานกับกลุมโฮมส
เตยเพื่อนํานักทองเที่ยวลงเรือ ลักษณะที่ 2 ในกรณีที่มีการใชเรือมากกวา 15 ลําในกรณีพิเศษ ก็จะมี
การใหความรวมมือจากสมาชิกภายในชุมชนในการมารวมกันตามภาระกิจตอไป
กลุมแมบานเครื่องแกง แรงบันดาลใจในการเริ่มตนทําผลิตภัณฑ วัตถุดิบในพื้นที่หมูบาน
และพื้นที่ใกลเคียง มีมากและเพียงพอตอการผลิตเครื่องแกง เครื่องแกงมีความสําคัญและจําเปนใน
การบริโภคประจําวัน โดยผูบริโภคใชตนทุนถูกกวาการผลิตบริโภคเอง และเปนการใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนแกกลุมสตรีในหมูบาน จึงเกิดความคิดรวมกลุมเพื่อสรางรายไดเสริมแกครัวเรือน ชุมชน ได
บริโภคสินคาราคาถูกและปลอดภัยตอสุขภาพ เพราะไมมีสารเคมีในวัตถุดิบ และไมมีสารกันบูดในตัว
ผลิตภัณฑ จําหนายแตสินคาผลิตใหมและสดสะอาด
เมื่ อชุ มชนดํา เนิ น การท องเที่ย วขึ้น กลุมนี้จึงมีความสําคัญ ในการเปน แมครัวและแมบาน
สําหรับนักทองเที่ยว ซึ่งบทบาทของกลุมนั้นมีความเดนชัดบทโตะอาหาร นักทองเที่ยวจะไดลิ้มรสชาติ
อาหารปกษใต สไตลนครศรีธรรมราชแทๆ ผานฝมือการปรุงของกลุมแมบานเครื่องแกง ซึ่งกลุมนี้จะ
ดําเนินงานทุกวัน โดยเฉพาะมื้ออาหารเที่ยงหลังจากนักทองเที่ยวขึ้นฝงมาจากการเลนสปาโคลน
5.2.3 นวัต กรรมเพื่อส งเสริ มการทองเที่ยวบนพื้น ฐานทุ นทางวัฒนธรรมและวิถี ชุมชน
ระหวางการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ มีการรวมคิดและรวมสรางนวัตกรรมใหมเพื่อใหเกิดประโยชนกับ
พื้นที่ ระหวางนักวิจัย นั กวิจั ยในพื้น ที่ และชาวบานแหลม ซึ่งมี ความเห็นเห็น พองกันและเกิด เป น
นวัตกรรมกลับคืนใหกับชุมชน 3 ประเด็น ดังนี้
1) รวมรวบรวมและบันทึกประวัติศาสตรอาวทองคํา เนื่องจาก “อาวทองคํา” เปนการ
สรางคําใหมที่สะทอนการตอสูภาคประชาชนผนวกกับความตองการของชาวบานในการรื้อสรางวาท
กรรมใหแสดงถึงนัยยะของคุณคาและความหมายของวิถีชีวิต ที่มีความผูกพันกับทะเล จึงเปนที่มา
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ของการใหความหมายพื้นที่ทางทะเลในบริเวณอาวทาศาลาใหม และนํามาซึ่งการจัดการทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมชาวเลตลอดมานับตั้งแตปพ.ศ. 2555 ดังนั้นการรื้อสรางความหมายใหมของพื้นที่เปนการ
สร างความตระหนั กรู ใหคนในพื้ นที่ โดยเฉพาะชาวประมงชายฝงหรือชาวเลใหเห็นถึงคุณคาของ
ทรัพยาการที่ตองหวงแหนและทุนทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่โดดเดน จนสามารถนํามาปรับใชใหเกิด
ประโยชนตอการจัดการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมใหเกิดขึ้นไดอยางยั่งยืน
2) รวมออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก รวมกันออกแบบผลิตภัณฑชุมชนจากเปลือกหอย
ซึ่งทายที่สุดไดกลายเปนผลิตภัณฑ 2 รายการไวเพื่อเปนของที่ระลึกใหกับนักทองเที่ยวไดแก กรอบรูป
เปลือกหอย และปนปกผม ซึ่งเปนผลงานการออกแบบของชุมชนและทีมวิจัยที่รวมกันแปลงขยะใน
พื้นที่ใหกลายเปนของที่ระลึกใหกับนักทองเที่ยวตอไป
3) การรวมกันออกแบบโปรแกรมทัวร “Half Day Tour อาวทองคําครึ่งวันก็เที่ยวได”
การลงพื้นที่ซ้ําแลวซ้ําอีกทําใหผูวิจัยคนพบวา พื้นที่บานแหลมโฮมสเตยนั้นมีการจัดโปรแกรมทัวรทั้ง
แบบสองวันหนึ่งคืน และโปรแกรมหนึ่งวัน แตการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมสูงสุดของอาวทองคําคือ
การทองเที่ยวแบบครึ่งวัน จึงเปนที่มาของการรวมกันออกแบบโปรแกรมทองเที่ยวแบบครึ่งวัน ซึ่งได
ใหชื่อโปรแกรมวา “Half Day Tour อาวทองคําครึ่งวันก็เที่ยวได” โดยรวมกันทบทวนกิจกรรมที่
ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยว และกิจกรรมพิเศษที่มีเฉพาะที่อาวทองคําอันนับวาเปนเอกลักษณ
เฉพาะถิ่นอาวทองคํา ทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
5.3 ขอเสนอแนะ
5.3.1 เชิงนโยบาย เนื่องจากการจัดการทองเที่ยววัฒนธรรมชาวเลอาวทองคํา นั้นมีภาคี
เครือขายหลายองคกร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จึงเปนเปาหมายของกลุมตางๆที่มี
ความสนใจเขามาใหการชวยเหลือและพัฒนาพื้นที่ แตเนื่องดวยบริบทชุมชนที่เปนแหลงทรัพยากร
ทางธรรมชาติที่เปราะบางและสําคัญตอระบบนิเวศ ทั้งยังเปนแหลงประกอบอาชีพประมงชายฝงที่
สําคัญของอําเภอทาศาลา
ผู วิ จั ย จึ ง มี ข อ เสนอให หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การท อ งเที่ ย วโดยเฉพาะองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหการคุมครองอาวทองคําใหเปนพื้นที่การทําประมงชายฝงควบคูกับการจัดการ
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งไมสามารถจัดใหเปนแหลงทองเที่ยวเต็มรูปแบบที่สามารถตอบสนองความ
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ตองการของนักทองเที่ยวได เนื่องจากเปนชุมชนที่มีความพิเศษ กลาวคือชาวบานยังคงดําเนินชีวิต
ตามกรอบความเชื่อทางศาสนาอิสลาม ที่มีหลักปฏิบัติเฉพาะตัว อีกทั้งในแงของการประกอบอาชีพ
ประมงที่เปนไปโดยการพึ่งพาทรัพยากรทางทะเลก็ยังคงเปนอาชีพหลักของชุมชน จึงมีขอเสนอใหมี
กติกาชุมชนที่คุมครองโดยภาคสวนราชการไวเพื่อความเขาใจรวมกันตอไป
5.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ในพื้นที่อาวทองคํานั้นมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่
ยังสามารถตอยอดใหกลายเปนสินคาชุมชนไดอีกหลายอยาง กลาวคือนอกจากการมีวิถีชีวิตที่เปนทุน
ทางวัฒนธรรมที่โดดเดนแลว ยังมีทรัพยากรที่สามารถนํามาประยุกตเปนสินคาหรือประเด็นสําหรับ
การทองเที่ยวไดอีก ซึ่งมีทั้ง โคลน ที่สามารถนํามาประยุกตไดกับโปรแกรมการทองเที่ยวและนํามาทํา
เปนสินคาประจําชุมชนไดอีกมากมาย
ผูวิจัยจึงมีขอเสนอใหมีการวิจัยในครั้งตอไป ในกรณีทรัพยากรทางธรรมชาติของอาวทองคํา
กับการนํามาประยุกตใชเพื่อการสงเสริมการทองเที่ยวอาวทองคํา ซึ่งจะสามารถนํามาสรางความสนใจ
ใหกับนักทองเที่ยวที่เปนประสบการณใหมไดในอนาคต
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