การจัดการท่องเที่ยวเชิ งเกษตรโดยชุมชนบ้านบางเหรียงใต้
อ�ำเภอควนเนี ยง จังหวัดสงขลา
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บทคัดย่อ									
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาศักยภาพในการจัดการแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงเกษตรและการออกแบบรายการน� ำเที่ยวที่เชื่อมโยงไปยังแหล่งเรียนรู้ในต�ำบล
บางเหรียงใต้ จังหวัดสงขลา โดยใช้วธิ กี ารศึกษาจากการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
การสนทนากลุม่ การประชุมระดมความคิดเห็นจากผูน้ �ำชุมชน ชุมชน และผูป้ ระกอบการ
ผลการศึก ษาพบว่า แหล่ง ท่อ งเที่ย วมีศ กั ยภาพในการดึง ดูด ใจด้า นการท่อ งเที่ย ว
เชิงเกษตร สามารถน�ำไปเป็ นแนวทางในการพัฒนารายการน�ำเทีย่ วบนฐานการรักษา
ั
วัฒนธรรมภูมปิ ญญาท้
องถิน่ ของชุมชนเชิงอนุรกั ษ์บนวิถคี วามพอเพียง เพือ่ เสริมสร้างรายได้
ให้ชุมชนทัง้ แบบไปกลับและค้างคืนเพื่อรองรับการเปิ ดการท่องเที่ยวอาเซียนและ
สามารถเดินทางท่องเทีย่ วได้ทกุ ฤดูกาล
ค�ำส�ำคัญ : 1. การท่องเทีย่ วเชิงเกษตร. 2. บางเหรียงใต้. 3. จังหวัดสงขลา.
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Community-based Agro-tourism Management at South Bang Rieang Community,
Khuan Nieng District, Songkhla Province
Sujitraporn Jussapalo2

Abstract
This study aimed to investigate the potential of agro-tourism management
and tourist program design which is related to the learning sources in South Bang
Rieang, Songkhla Province. The data were obtained from interviews, focus group
discussions and brainstorming ideas from the community leaders, local people,
and entrepreneurs. This study found that South Bang Rieang is a potential agrotourism destination. It could develop varieties of travel programs based on cultural
preservation, folk wisdom and self-sufficiency both for one-day and overnight trip
in all seasons. It could be an alternative travel destination for ASEAN tourism
campaign.
Keywords: 1. Agro-tourism. 2. South Bang Rieang. 3. Songkhla Province.
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บทน�ำ

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยมีทศิ ทางการเจริญเติบโตทีม่ กี ารเกษตร
เป็นรากฐานส�ำคัญด้วยวิถกี ารด�ำเนินชีวติ และความเป็นอยูร่ วมทัง้ วิถวี ฒ
ั นธรรมทางสังคม
ซึ่งเป็ นอารยธรรมทีไ่ ด้รบั การสังสมและสื
่
บทอดการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง วัฒนธรรม
ด้านการเกษตรของไทยเป็ นรูปแบบการด�ำเนินชีวติ ทีเ่ หมาะสมกับสภาพภูมศิ าสตร์ทต่ี งั ้
ของประเทศไทยเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี ที รัพยากรหลากหลาย ประชาชนภายในประเทศสามารถ
อยู่อย่างมีความสุขบนฐานของการใช้ชวี ติ อย่างพอเพียง การเกษตรของประเทศไทย
มีการประกอบอาชีพทีห่ ลากลาย เกษตรกรมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองบนพืน้ ฐาน
ของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เพือ่ การผลิตพืชผักผลไม้ และการเลีย้ งสัตว์ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพและ
สามารถผลักดันให้ผลผลิตทางการเกษตรเหล่านัน้ เป็นสินค้าส่งออกหรือเป็นครัวระดับโลก
ได้อย่างภาคภูมใิ จ นอกจากนี้การเกษตรยังสามารถน� ำมาจัดเป็ นกิจกรรมหรือรูปแบบ
การให้บริการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ผลิตได้พบปะกัน
โดยตรงลูกค้าสามารถสัมผัสการเพาะปลูกพืชและเลีย้ งสัตว์ได้อย่างใกล้ชดิ
การท่องเทีย่ วเชิงเกษตร (agro-tourism) เป็นรูปแบบการท่องเทีย่ วทีน่ ำ� กิจกรรมการเกษตร
มาเป็ น กิจ กรรมการท่ อ งเที่ย ว ให้นั ก ท่ อ งเที่ย วได้ร ับ ความรู้ท างการเกษตรและ
ชืน่ ชมทัศนียภาพทีโ่ ดดเด่นของชนบท (Hall and Jenkins, 1998) บางครัง้ มีลกั ษณะเช่น
เดีย วกับ การท่ อ งเที่ย วชนบท (rural tourism) การท่ อ งเที่ย วเชิง เกษตรจึง เป็ น
กิจกรรมหนึ่งในกระบวนการพัฒนาชนบทเป็ นการเชื่อมโยงระหว่างการเกษตรและ
การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการฟื้ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดสรรผลประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจและสังคม (Jan and Karel, 2004) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศก�ำลังพัฒนา
เนื่องจากการเกษตรยังเป็ นปจั จัยหลักในการพัฒนาชนบท (Akpinar et al., 2005)
การท่องเทีย่ วเชิงเกษตรมีลกั ษณะเด่นคือการเปิดโอกาสให้นกั ท่องเทีย่ วสามารถสัมผัส
กับสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นธรรมชาติ วิถกี ารด�ำรงชีวติ ของเกษตรทีม่ กี ารผสมผสานกิจกรรมต่าง ๆ
ตลอดจนไปถึงการทีจ่ ะท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วเข้าไปท่องเทีย่ วในชุมชนเกษตรเพือ่ การเรียนรู้
และศึกษาหาประสบการณ์ความรูใ้ นเรือ่ งของการเกษตรกรรมนับได้วา่ เป็นการท่องเทีย่ ว
อีกรูปแบบหนึง่ ทีไ่ ด้ทงความเพลิ
ั้
ดเพลินและความรูน้ ำ� กลับไปประยุกต์ใช้หรือประกอบอาชีพได้
เหนืออืน่ ใด นี่คอื การได้หวนกลับไปค้นหา เรียนรู้ เข้าใจ ภาคภูมใิ จกับอาชีพเกษตรกรรม
รากฐานของแผ่นดินไทยทีเ่ ปี่ ยมไปด้วยคุณค่าภายใต้แนวคิด ปรัช ญา องค์ค วามรู้
ภูมปิ ญั ญาของบรรพบุรษุ เกษตรกรไทยได้สมั ผัสกับวิถชี วี ติ ความเป็ นอยูข่ องชาวชนบท
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมเนียม ประเพณี รูปแบบกิจกรรม และการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรที่ ห ลากหลาย รวมทั ง้ วิ ถี ด ั ง้ เดิ ม จนถึ ง การใช้เทคโนโลยีขนั ้ สูง
ท่ามกลางทัศนียภาพธรรมชาติทส่ี วยงาม บริหารจัดการโดยเกษตรกร
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ชุมชนบ้านบางเหรียง อ�ำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เป็ นชุมชนเกษตรกรรม
โดยแท้ประชาชนในพืน้ ทีส่ ่วนใหญ่ยดึ อาชีพท�ำการเกษตรแบบยังชีพชาวบางเหรียง
ท�ำการเกษตรแบบพอเพียงมาตัง้ แต่ในอดีตมีวถิ ชี วี ติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แต่ละครอบครัวปลูกผักกันไม่มาก ประมาณครอบครัวละ 1-2 ไร่ คือการปลูกพืชผัก
ไว้ขา้ งบ้านเพื่อบริโภคส่วนทีเ่ หลือจะน� ำไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว เป็ น
ชุมชนหนึ่งทีย่ งั คงยึดปรัชญาการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย
ั
ของผูบ้ ริโภคและผูผ้ ลิตเป็นหลัก ใช้ภมู ปิ ญญาชาวบ้
านในการดูแลศัตรูพชื เช่น การดักจับแมลง
ด้วยน�้ำมันเครือ่ ง การใช้น้ำ� หมักชีวภาพ เนื่องจากชาวบ้านตระหนักดีถงึ สุขภาพของผูบ้ ริโภค
ส่วนนี้จงึ ท�ำให้ผกั บางเหรียงมีช่อื เสียงและเป็ นทีร่ จู้ กั ขึน้ ของจังหวัดสงขลา การพัฒนา
และการจัดการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรโดยกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน จะเป็นแนวทาง
การพัฒนายุทธศาสตร์เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนบางเหรียง จังหวัดสงขลา
เพือ่ เปิดโอกาสให้นกั ท่องเทีย่ วสามารถสัมผัสกับสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นธรรมชาติ วิถกี ารด�ำรงชีวติ
ของเกษตรกรทีม่ กี ารผสมผสานกิจกรรมต่างๆ และน�ำความรูก้ ลับไปประยุกต์ใช้หรือ
ประกอบอาชีพในเรือ่ งของการเกษตรกรรมได้ เหนืออืน่ ใดนี่คอื การได้หวนกลับไปค้นหา
เรียนรูเ้ ข้าใจ ภาคภูมใิ จกับอาชีพเกษตรกรรม อันเป็ นการกระจายรายได้สทู่ อ้ งถิน่ ต่อไป
วัตถุประสงค์วิจยั
1. เพื่อ ศึ ก ษาศัก ยภาพในการจัด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วเชิง เกษตรโดย
กระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชนบางเหรียงจังหวัดสงขลา
2. เพือ่ ออกแบบรายการน�ำเทีย่ วทีเ่ ชือ่ มโยงไปยังแหล่งเรียนรูใ้ นต�ำบลบางเหรียง
จังหวัดสงขลา
ขอบเขตการวิ จยั
ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้จำ� แนกขอบเขตการศึกษาออกเป็ น 2 ด้าน ดังนี้
1. ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา ในการศึ ก ษาครัง้ นี้ มุ่ ง ศึ ก ษาการพัฒ นาและ
การจัดการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรในชุมชนบางเหรียง จังหวัดสงขลา ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงเกษตรทีส่ ร้างสรรค์ขน้ึ โดยกระบวนการมีสว่ นร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรูร้ ะหว่าง
ทีมวิจยั ชุมชนในท้องถิ่น เทศบาลต�ำบลบางเหรียงและนักท่องเที่ยวให้สอดคล้อง
ตามบริบทของชุมชน
2. ขอบเขตด้านพืน้ ทีใ่ นการศึกษาครังนี
้ ไ้ ด้กำ� หนดพืน้ ทีใ่ นหมูท่ ่ี 5 บ้านบางเหรียง
ใต้ ต�ำบลบางเหรียง อ�ำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
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วิ ธีดำ� เนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผูท้ ม่ี สี ว่ นร่วมในการท�ำวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ เี ลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย
ภาคีทเ่ี กีย่ วข้องทัง้ สิน้ 4 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ที่ 1 ผูน้ �ำชุมชนในพืน้ ที่ จ�ำนวน 10 คน กลุม่ ที่ 2
ประชาชนในพืน้ ที่ จ�ำนวน 50 คน กลุม่ ที่ 3 หน่วยงานของรัฐในพืน้ จ�ำนวน 5 คน กลุม่ ที่ 4
ผูป้ ระกอบการธุรกิจการท่องเทีย่ วในพืน้ จ�ำนวน 10 คน
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารโดยใช้วธิ วี จิ ยั เชิงคุณภาพ รายละเอียด
และขัน้ ตอนในการวิจยั ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอนดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาศักยภาพด้านการจัดการและการบริการการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ด้วยการสัมภาษณ์ เชิงลึกและจัดประชุมคณะท�ำงานเพื่อศึกษาศักยภาพ
ในการจัดการและการบริการการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรของชุมชน เพือ่ ท�ำความเข้าใจร่วมกัน
ถึงความเป็ นมาและวัตถุประสงค์ของการวิจยั ความหมายของดัชนีชว้ี ดั แต่ละตัวและ
เกณฑ์การศึกษา
ขัน้ ตอนที่ 2 ศึกษาศักยภาพในการดึงดูดใจและการรองรับด้านการท่องเทีย่ ว
เชิงเกษตร ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและจัดประชุมคณะท�ำงาน เพื่อศึกษาศักยภาพ
ในการดึงดูดใจและการรองรับด้านการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร ท�ำความเข้าใจความหมาย
ของดัชนีชว้ี ดั แต่ละตัวและเกณฑ์การศึกษา
ขันตอนที
้
่ 3 ออกแบบรายการน�ำเทีย่ วทีเ่ ชือ่ มโยงไปยังแหล่งเรียนรูใ้ นต�ำบลบางเหรียง
โดยการจัดประชุมระดมความคิดเห็นผูน้ � ำชุมชน ประชาชนในพืน้ ที่ หน่ วยงานภาครัฐ
และผูป้ ระกอบการทีเ่ กีย่ วข้อง
ขันตอนที
้
่ 4 สรุปผลข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
ต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง
เครื่องมือในการวิ จยั
แบบศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร แบบศึกษาศักยภาพ
การบริการการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร แบบศึกษาศักยภาพในการดึงดูดใจและแบบศึกษา
ศักยภาพการรองรับด้านการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร ผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์ตวั ชีว้ ดั มาจากแนวคิด
ตามมาตรฐานของ Department of Agricultural Extension (2011)
แบบศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร ประกอบด้วย 10 ตัวชีว้ ดั
ได้แก่ 1) สือ่ หลากหลายประเภทส�ำหรับให้ขอ้ มูลกับนักท่องเทีย่ ว เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์
นิทรรศการ และวีดที ศั น์ เป็นต้น 2) มาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้กบั นักท่องเทีย่ ว
จากอันตรายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในแหล่งท่องเทีย่ ว เช่น มาตรการอพยพ เส้นทางหนีไฟ
เป็ นต้น 3) การแบ่งพืน้ ทีก่ ารใช้ประโยชน์ในการท่องเทีย่ วชัดเจน 4) ความพร้อมของ
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บุคลากรแหล่งท่องเทีย่ วให้ปฏิบตั ติ ามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
ตลอดจนมีความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินตลอดเวลา 5) การรวมกลุม่ หรือ
คณะกรรมการโดยใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ ว 6) การก�ำหนด
แนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรโดยชุมชน 7) กิจกรรมการท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลาย
และเป็ นทีน่ ่าสนใจของนักท่องเทีย่ ว 8) การท่องเทีย่ วเชือ่ มโยงกับแหล่งท่องเทีย่ วอืน่ ๆ
ในท้องถิน่ 9) บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถถ่ายทอดข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ ว 10) การปรับปรุง
ภูมทิ ศั น์ภายในแหล่งท่องเทีย่ วอย่างสม�่ำเสมอ
แบบศึกษาศักยภาพการบริการการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร ประกอบด้วย 10 ตัวชีว้ ดั
ได้แก่ 1) การบริการนักท่องเทีย่ ว 2) ทัศนคติการให้บริการ 3) การสือ่ สารกับนักท่องเทีย่ ว
4) ความรูแ้ ละทักษะของผูใ้ ห้บริการข้อมูล 5) ความสุภาพ ความมีน้�ำใจในการให้บริการ
แก่นักท่องเทีย่ ว 6) การสร้างความน่ าเชื่อถือของแหล่งท่องเทีย่ ว 7) ความเสมอภาค
ในการให้บริการ 8) กระบวนการให้บริการมีล�ำดับขัน้ ตอน 9) เทคนิคการให้บริการ
เพือ่ สร้างความประทับใจให้นกั ท่องเทีย่ ว 10) ความเข้าใจความต้องการของนักท่องเทีย่ ว
และตอบสนองอย่างทันท่วงที
แบบศึกษาศักยภาพในการดึงดูดใจการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร ประกอบด้วย 5
ตัวชีว้ ดั ได้แก่ 1) แหล่งท่องเทีย่ วมีระบบนิเวศทีส่ มบูรณ์ 2) แหล่งท่องเทีย่ วมีความน่าสนใจ
ด้า นพืช พัน ธุ์ หรือสัต ว์ท่ีพบเจอในแหล่ง 3) แหล่ง ท่อ งเที่ย วมีท ศั นี ย ภาพโดยรอบ
ทีส่ วยงาม 4) แหล่งท่องเทีย่ วมีวถิ ชี วี ติ เกษตรทีน่ ่ าสนใจ 5) มีกจิ กรรมการท่องเทีย่ ว
ทีน่ ่าสนใจภายในแหล่งท่องเทีย่ ว
แบบศึกษาศักยภาพการรองรับด้านการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร ประกอบด้วย 15
ตัวชีว้ ดั ได้แก่ 1) ทีพ่ กั (บ้าน เต็นท์/สถานทีต่ อ้ นรับ) เพียงพอต่อความต้องการ 2) ห้องน�้ำ
ที่อนุ ญาตให้ใช้ (ห้องน�้ ำสาธารณะ/ห้องน�้ ำชาวบ้าน) เพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเทีย่ ว 3) จุดบริการอาหาร (ร้านอาหาร จุดซือ้ ขายอาหาร จุดบริการจัดหาอาหาร
บริการนักท่องเทีย่ ว) เพียงพอต่อความต้องการ 4)ทีจ่ อดรถเพียงพอต่อความต้องการ
5) จุดแวะซื้อสินค้าเกษตร/ศูนย์รวมสินค้าการเกษตร กระจายอยู่ตามบริเวณส�ำคัญ
ภายในแหล่งท่องเที่ยว 6) สิง่ อ�ำนวยความสะดวกเฉพาะส�ำหรับผูพ้ กิ าร 7) ระบบ
สาธารณู ป โภค เช่ น ไฟฟ้ า ประปา รองรับ ความต้อ งการ 8) ป้ ายบอกทางและ
ป้ายสือ่ ความหมายตามบริเวณทีส่ ำ� คัญ 9) จุดบริการการเดินทาง (ทางบกและทางน�้ำ)
ตังอยู
้ ไ่ ม่ไกลจากแหล่งท่องเทีย่ ว 10) สามารถรองรับจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วได้อย่างเหมาะสม
11) ถนนหนทางเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ ะดวก 12) กิจกรรมการท่องเทีย่ วส่งผลกระทบ
เชิงลบต่อสิง่ แวดล้อม 13) กิจกรรมการท่องเที่ยวส่งผลกระทบเชิงลบต่อวัฒนธรรม
14) กิจกรรมการท่องเที่ยวส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคม 15) กิจกรรมการท่องเที่ยว
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ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพทีไ่ ด้จากแบบศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงเกษตรและข้อเสนอแนะของนักท่องเทีย่ ว ผูว้ จิ ยั น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนือ้ หาเรียบเรียง
และน�ำเสนอตามข้อเท็จจริง
ผลการวิ จยั
ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ 2 ข้อ มีดงั นี้
1) ศักยภาพในการจัดการแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร ต�ำบลบางเหรียง อ�ำเภอควนเนียง
จังหวัดสงขลา ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดประชุม
ระดมความคิดเห็น ประชาชนในพืน้ ทีว่ จิ ยั ผูน้ �ำชุมชน ผูป้ ระกอบการธุรกิจและเจ้าหน้าที่
หน่วยงานของรัฐ โดยใช้ดชั นีในการวัดศักยภาพในการจัดการแหล่งท่องเทีย่ ว ดังนี้คอื
		
1.1) ศักยภาพการจัดการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรพบว่า ชุมชนยังไม่ม ี
ความพร้อมด้านระบบสื่อความหมาย ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวบุคคล และสื่อต่างๆ ทีใ่ ห้ขอ้ มูลกับ
นักท่องเทีย่ ว เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ นิทรรศการ วีดที ศั น์ และเว็บไซต์ ไม่มมี าตรการ
ในการรักษาความปลอดภัยให้กบั นักท่องเทีย่ วจากอันตรายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในแหล่งท่องเทีย่ ว
เช่น มาตรการอพยพ เส้นทางหนีไฟ รวมถึงยังไม่มกี ารแบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์
ในการท่องเทีย่ วชัดเจน และไม่มคี วามพร้อมของบุคลากรแหล่งท่องเทีย่ วให้ปฏิบตั ิ
ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีความพร้อมในการรับมือ
กับเหตุการณ์ฉกุ เฉินตลอดเวลา ส่วนประเด็นการรวมกลุม่ ในหลายหมูบ่ า้ นมีการรวมกลุม่ กัน
เพือ่ ท�ำกิจกรรมอื่น ๆ กลุ่มทีส่ ำ� คัญเป็ นกลุ่มออมทรัพย์ แต่อย่างไรก็ตามพบว่ายังไม่ม ี
การรวมกลุ่มหรือคณะกรรมการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเทีย่ ว ท�ำให้ยงั ไม่มกี ารก�ำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
โดยชุมชน ท�ำให้ชมุ ชนยังไม่ได้สร้างกิจกรรมการท่องเทีย่ วทีค่ อยให้บริการแต่นกั ท่องเทีย่ ว
ส่วนการท่องเทีย่ วทีเ่ ชือ่ มโยงกับแหล่งท่องเทีย่ วอื่นๆ ในท้องถิน่ ก็ยงั ไม่มเี ช่นกัน ไม่ม ี
บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ ว รวมถึงยังไม่ม ี
การปรับ ปรุง ภูม ิท ศั น์ ภ ายในแหล่ ง ท่อ งเที่ย ว แต่ พ บว่า หลายหมู่บ้า นมีก ารพัฒ นา
ทีส่ าธารณะของชุมชนในช่วงวันทีห่ ยุดทีส่ ำ� คัญ เช่น วันพ่อ วันแม่ เป็ นต้น
		
1.2) ศักยภาพการบริการการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร พบว่า ส่วนใหญ่
ยังไม่มศี กั ยภาพการบริการการท่องเทีย่ วของแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรในเรือ่ งการบริการ
นักท่องเทีย่ ว ทัศนคติการให้บริการ การสือ่ สารกับนักท่องเทีย่ ว ความรูแ้ ละทักษะของ
ผู้ใ ห้บ ริก ารข้อ มูล การสร้า งความน่ า เชื่อ ถือ ของแหล่ ง ท่อ งเที่ย ว ความเสมอภาค
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ในการให้บริการ กระบวนการให้บริการมีล�ำดับขัน้ ตอน เทคนิคการให้บริการเพื่อ
สร้างความประทับใจให้นกั ท่องเทีย่ ว ความเข้าใจในความต้องการของนักท่องเทีย่ วและ
ตอบสนองอย่างทันท่วงที ยกเว้นในเรื่องความสุภาพความมีน้� ำใจในการให้บริการแก่
นักท่องเทีย่ ว ซึง่ สามารถพบเห็นได้งา่ ยในชุมชนบางเหรียง
		
1.3) ศัก ยภาพในการดึง ดูด ใจการท่อ งเที่ย วเชิง เกษตร พบว่า
แหล่งท่องเทีย่ วมีระบบนิเวศทีส่ มบูรณ์มาก มีศกั ยภาพการดึงดูดใจมากแหล่งท่องเทีย่ ว
ในพื้น ที่ชุ ม ชนบางเหรีย ง มีร ะบบนิ เ วศที่ส มบู ร ณ์ ม ากที่โ ดดเด่ น คือ ระบบนิ เ วศ
ั่
ทางทะเลสาบสงขลา และระบบนิเวศบนฝงโดยเฉพาะเรื
อ่ งฟาร์มทะเล แหล่งท่องเทีย่ ว
โดยรอบชุมชนมีทศั นียภาพ สวยงามมีความเป็ นธรรมชาติ และมีวถิ ชี วี ติ ชนบทสามารถ
ย้อนเวลาหาอดีตเป็ นชุมชน ซึง่ ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับ Pramahathongma
Baitubtim (2007) ได้กล่าวว่า การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรต้องเริม่ จากการมี
ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ และชุมชนต้องท�ำการเกษตรอย่างต่อเนื่องโดยมีจดุ เด่นทางเอกลักษณ์
ทีส่ ามารถดึงดูดใจนักท่องเทีย่ วรวมทัง้ การให้ความรูแ้ ละความสนุ กสนานเพลิดเพลิน
หากท่านได้เดินทางมาท่องเทีย่ วทีน่ ้ี ประเด็นส�ำคัญทีน่ เ่ี ป็นแหล่งผลิตพืชผักทีส่ ำ� คัญ ท่านจะ
ชมแปลงการปลูกพืชผักต่าง ๆ มีกจิ กรรมการท่องเทีย่ วทีน่ ่ าสนใจเนื่องการท่องเทีย่ ว
เชิ ง เกษตรและวัฒ นธรรม ได้ แ ก่ การรับ ประทานอาหารแบบปิ่ น โตร้ อ ยชั น้
ซึง่ เป็นเอกลักษณ์ของทีน่ ่ี หากมีแขกจากภายนอกชุมชนมาท�ำกิจกรรมร่วมกับแกนน�ำชุมชน
ก็จะประสานงานร่วมกับชาวบ้านให้น�ำปิ่นโตหรือทีภ่ าษาใต้เรียกว่า “ชัน้ ” โดยชาวบ้าน
น�ำอาหารใส่ปิ่นโตมาคอยต้อนรับแขกผูม้ าเยือน
		
1.4) ศักยภาพการรองรับด้านการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร พบว่า พืน้ ที่
ต�ำบลบางเหรียงมีบา้ นพักทีร่ องรับนักท่องเทีย่ วจ�ำนวนไม่มากนัก อันเนื่องจากในพืน้ ที่
มีการพัฒนาชุมชนในหลายเรื่องแต่เรื่องการท่องเทีย่ วทีจ่ ดั การโดยชุมชนยังเป็ นเรื่อง
ทีใ่ หม่มาก โดยพบว่าในพืน้ ทีห่ มู่ 12 บ้านโคกเมืองมีบา้ นพักหรือโฮมสเตย์ จ�ำนวน 12 หลัง
ซึง่ สามารถรองรับนักท่องเทีย่ วได้ประมาณ 120 คน
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ตารางที ่ 1 ผลประเมินศักยภาพการจัดการแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรชุมชนบ้านบางเหรียงใต้
อ�ำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
ประเมินศักยภาพ

ดัชนี

มี

ไม่ม ี

1. ศักยภาพการจัดการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
1.1 สือ่ หลากหลายประเภทส�ำหรับให้ขอ้ มูลกับนักท่องเทีย่ ว



1.2 มาตรการในการรักษาความปลอดภัย



1.3 การแบ่งพืน้ ทีก่ ารใช้ประโยชน์ในการท่องเทีย่ วชัดเจน



1.4 ความพร้อมของบุคลากรแหล่งท่องเทีย่ ว



1.5 การรวมกลุม่ หรือคณะกรรมการโดยใช้กระบวนการมีสว่ นร่วม



1.6 การก�ำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรโดยชุมชน



1.7 กิจกรรมการท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลายและเป็ นทีน่ ่าสนใจของนักท่องเทีย่ ว



1.8 การท่องเทีย่ วเชือ่ มโยงกับแหล่งท่องเทีย่ วอืน่ ๆ ในท้องถิน่



1.9 บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถถ่ายทอดข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ ว



1.10 การปรับปรุงภูมทิ ศั น์ภายในแหล่งท่องเทีย่ วอย่างสม�่ำเสมอ



2. ศักยภาพการบริการการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
2.1 การบริการนักท่องเทีย่ ว



2.2 ทัศนคติการให้บริการ



2.3 การสือ่ สารกับนักท่องเทีย่ ว



2.4 ความรูแ้ ละทักษะของผูใ้ ห้บริการ



2.5 ความสุภาพ ความมีน้�ำใจในการให้บริการแก่นกั ท่องเทีย่ ว



2.6 การสร้างความน่าเชือ่ ถือของแหล่งท่องเทีย่ ว



2.7 ความเสมอภาคในการให้บริการ



2.8 กระบวนการให้บริการมีลำ� ดับขัน้ ตอน



2.9 เทคนิคการให้บริการเพือ่ สร้างความประทับใจให้นกั ท่องเทีย่ ว



2.10 ความเข้าใจความต้องการของนักท่องเทีย่ ว



3. ศักยภาพในการดึงดูดใจการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
3.1 แหล่งท่องเทีย่ วมีระบบนิเวศทีส่ มบูรณ์



3.2 แหล่งท่องเทีย่ วมีความน่าสนใจด้านพืชพันธุห์ รือสัตว์ทพ่ี บเจอในแหล่ง



3.3 แหล่งท่องเทีย่ วมีทศั นียภาพโดยรอบทีส่ วยงาม
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ตารางที ่ 1 ผลประเมินศักยภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านบางเหรียงใต้
อ�ำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ต่อ)
ประเมินศักยภาพ

ดัชนี
3.4 แหล่งท่องเทีย่ วมีวถิ ชี วี ติ เกษตรทีน่ ่าสนใจ

มี


3.5 กิจกรรมการท่องเทีย่ วทีน่ ่าสนใจภายในแหล่งท่องเทีย่ ว



ไม่ม ี

4.ศักยภาพการรองรับด้านการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
4.1 ทีพ่ กั เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเทีย่ ว



4.2 ห้องน�้ำทีอ่ นุญาตให้ใช้ เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเทีย่ ว



4.3 จุดบริการอาหารเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเทีย่ ว



4.4 ทีจ่ อดรถเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเทีย่ ว



4.5 จุดแวะซือ้ สินค้าเกษตรภายในแหล่งท่องเทีย่ ว



4.6 สิง่ อ�ำนวยความสะดวกเฉพาะส�ำหรับผูพ้ กิ าร
4.7 ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา รองรับความต้องการ



4.8 ป้ายบอกทางและป้ายสือ่ ความหมายตามบริเวณทีส่ ำ� คัญ



4.9 จุดบริการอยูไ่ ม่ไกลจากแหล่งท่องเทีย่ ว



4.10 สามารถรองรับจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วได้อย่างเหมาะสม





4.11 ถนนหนทางเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ ะดวก



4.12 กิจกรรมการท่องเทีย่ วส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิง่ แวดล้อม



4.13 กิจกรรมการท่องเทีย่ วส่งผลกระทบเชิงลบต่อวัฒนธรรม



4.14 กิจกรรมการท่องเทีย่ วส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคม



4.15 กิจกรรมการท่องเทีย่ วส่งผลกระทบต่อ เชิงลบต่อเศรษฐกิจ



2) ผลการออกแบบรายการน�ำเทีย่ วทีเ่ ชือ่ มโยงไปยังแหล่งเรียนรูใ้ นต�ำบลบางเหรียง
จังหวัดสงขลา ผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้ตดั สินใจร่วมกันเลือกการท่องเทีย่ วมาพัฒนาชุมชน
ของตน ซึง่ สอดคล้องกับ Sinth Sarobol (2003) ได้กล่าวว่า การด�ำเนินการวิจยั เพือ่ ท้องถิน่
ต้องมีความสอดคล้องกับบริบทของพืน้ ทีป่ ระชาชนทุกคนล้วนเป็ นเจ้าของทรัพยากร
การจะน�ำเอาทรัพยากรทีม่ อี ยูม่ าใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ท้องถิน่ ต้องผ่านกระบวนการรับฟงั
ความคิดเห็นของคนในท้องถิน่ โดยเริม่ จากการประชุมระดมความคิด วางแผน ตัดสินใจ
ก�ำหนดแนวทางด�ำเนินงาน ประเมินผลงาน และรับผลประโยชน์รว่ มกัน การตัดสินใจ
98

ปีที่่ 35 ฉบับที่ ่ 2 พ.ศ. 2558

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

โดยน�ำหลักการการวิเคราะห์ศกั ยภาพแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงของกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสถาบันวิจยั เพื่อพัฒนาการท่องเทีย่ วไทย
ทีไ่ ด้รว่ มกันประเมินมาวิเคราะห์เพือ่ หาแนวทางในการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
และการออกแบบรายการน�ำเทีย่ วทีเ่ ชือ่ มโยงไปยังแหล่งเรียนรูใ้ นต�ำบลบางเหรียงทัง้ หมด
พร้อมอัตราค่าบริการน� ำเทีย่ ว ผลของการหารือร่วมกันสามารถสรุปรูปแบบรายการ
น�ำเทีย่ วได้ดงั นี้
รายการน�ำเทีย่ วที่ 1 : ครึง่ วัน ศึกษาเรียนรูก้ ารปลูกผักปลอดสารพิษ ณ หมูท่ ่ี 5
บ้านบางเหรียงใต้/ชมและเลือกซื้อสินค้าเกษตร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มือ้ อัตรา
ค่าบริการ 200 บาทต่อคน
รายการน�ำเทีย่ วที่ 2 : หนึง่ วัน ศึกษาเรียนรูก้ ารปลูกผักปลอดสารพิษ ณ หมูท่ ่ี 5
บ้านบางเหรียงใต้/การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ หมูท่ ่ี 3 บ้านบางเหรียง/รับประทานอาหารเทีย่ ง
กับอาหารร้อยอย่างร่วมกับชาวบ้าน หมูท่ ่ี 12 บ้านโคกเมือง และมุง่ หน้าสูฟ่ าร์มทะเล
เขตอนุ รกั ษ์พนั ธุป์ ลาบ้านโคกเมือง เจ้าของรางวัลลูกโลกสีเขียวทางด้านการอนุ รกั ษ์
ทรัพ ยากรธรรมชาติ รางวัล ยอดเยี่ย มคนต้น แบบ รางวัล ชุม ชนอนุ ร กั ษ์ ธ รรมชาติ
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อัตราค่าบริการ 400 บาทต่อคน
รายการน� ำเที่ยวที่ 3 : หนึ่งวัน เรียนรูภ้ ูมปิ ญั ญาท้องถิน่ /การเลี้ยงปลาดุก/
การผลิตน�้ำส้มควันไม้/การเลีย้ งผึง้ /การเลีย้ งไก่ชน หมูท่ ่ี 10 บ้านคลองคล้า จังหวัดสงขลา/
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ หมูท่ ่ี 3 บ้านบางเหรียง/อาหารกลางวัน 1 มือ้ /อาหารว่างและ
เครือ่ งดืม่ 2 มือ้ อัตราค่าบริการ 400 บาทต่อคน
รายการน�ำเทีย่ วที่ 4 : สองวันหนึ่งคืน ศึกษาเรียนรูพ้ น้ื ทีก่ ารเกษตรพอเพียง
ต�ำบลบางเหรียง จังหวัดสงขลา ศึกษาเรียนรูก้ ารปลูกผักปลอดสารพิษบ้านบางเหรียง
หมูท่ ่ี 5 บางเหรียงใต้/พืน้ ทีก่ ารเกษตรพอเพียง/สักการะทวดหลักเมืองบ้านโคกเมือง/
ฟาร์มทะเล หมู่ท่ี 10 บ้านโคกเมือง/การเลี้ยงผึ้ง/การเลี้ยงหมูป่า/การเลี้ยงปลาดุก/
การเลีย้ งไก่ชน/การผลิตน�้ำส้มควันไม้/การท�ำอุปกรณ์มโนราห์ ณ หมูท่ ่ี 10 บ้านคลองคล้า/
ชมและเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมือง/อาหารกลางวัน 1 มือ้ (กิจกรรมอาหารร้อยอย่าง)/อาหารว่าง
และเครือ่ งดืม่ 2 มือ้ /พักแบบโฮมสเตย์และอาหารเช้า 1 มือ้ อัตราค่าบริการ 600 บาท
ต่อคน
สรุปและอภิ ปรายผล
จากการศึก ษาวิจ ัย ครัง้ นี้ พบว่ า ศัก ยภาพในการจัด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ย ว
เชิงเกษตรพอเพียง ชุมชนบ้าน บางเหรียงใต้ อ�ำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา มีศกั ยภาพ
ในการดึงดูดใจด้านการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร สามารถน� ำไปเป็ นแนวทางในการพัฒนา
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รายการน� ำเทีย่ วบนฐานการรักษาวัฒนธรรมภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ของชุมชนเชิงอนุ รกั ษ์
บนวิถคี วามพอเพียงเพือ่ เสริมสร้างรายได้ให้ชมุ ชน ซึง่ สอดคล้องกับ Teppagorn Na Songkhla
ั
(2011) ได้กล่าวว่าการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรบนฐานทรัพยากรและภูมปิ ญญาท้
องถิน่
ให้มมี ลู ค่าและคุณค่าทีส่ งู ขึน้ นัน้ ต้องค�ำนึงถึงการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทีม่ งุ่ เน้น
ั
การท�ำการเกษตรรวมถึงรักษาวัฒนธรรมภูมปิ ญญาท้
องถิน่ ของชุมชนจะน�ำไปสูค่ วามยังยื
่ น
และการพึง่ พาตนเองได้และผลการออกแบบรายการน�ำเทีย่ วทีเ่ ชือ่ มโยงไปยังแหล่งท่องเทีย่ ว
ใกล้เคียงในต�ำบลบางเหรียง จังหวัดสงขลา มี 4 รายการทัง้ แบบไปกลับและค้างคืน
เพือ่ รองรับการเปิ ดการท่องเทีย่ วอาเซียนและสามารถเดินทางท่องเทีย่ วได้ทุกฤดูกาล
การเดินทางตามเส้นทางนี้มไิ ด้เพียงเพือ่ การกระตุน้ สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด
เท่านัน้ แต่ยงั มีคณ
ุ ค่าในมิตเิ ชิงสังคม ซึง่ นักท่องเทีย่ วจะได้มโี อกาสสัมผัสกับสิง่ แวดล้อม
ทีเ่ ป็ นธรรมชาติ วิถกี ารด�ำรงชีวติ ของเกษตรกรทีม่ กี ารผสมผสานกิจกรรมต่างๆ ผูว้ จิ ยั
มีขอ้ เสนอแนะด้านการเตรียมความพร้อมของชุมชน ดังนี้ ผูน้ �ำชุมชน ผูบ้ ริหารหน่วยงาน
ของรัฐในชุมชน ควรสร้างการมีสว่ นร่วมในการจัดการท่องเทีย่ ว ควรจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
ด้านการท่องเทีย่ ว ควรมีนโนบายงบประมาณและบุคลากรเพื่อพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ในชุมชนซึง่ สอดคล้องกับ Warunee Ketsa-ard (2011) ได้กล่าวว่าการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงเกษตรจ�ำเป็ นต้องมีปจั จัยเบือ้ งต้น 3 ประการ คือ ได้แก่ แรงจูงใจ ความพร้อม และ
ความต้องการของคนในท้องถิน่ โดยได้รบั ความร่วมมือจากชุมชน องค์กรธุรกิจและ
ประชาชน ดังนัน้ การก�ำหนดเส้นทางเชือ่ มโยงแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร การพัฒนาศักยภาพ
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ การทดลองโปรแกรมทัวร์และการก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการ
ให้เกิดกลไกการด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและยังยื
่ นได้นนั ้ จึงจ�ำเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้อง
อาศัยกระบวนการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลือ่ น เพือ่ น�ำไปสู่
ั
การสร้างมูลค่าเพิม่ ให้เกิดคุณค่าแก่ทรัพยากรเกษตรและภูมปิ ญญาท้
องถิน่ ส่วนด้านศักยภาพ
การบริการนัน้ ชุมชนควรพัฒนาทักษะประสบการณ์ผา่ นการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารการทดลองจัดการท่องเทีย่ วจริง ซึง่ สอดคล้องกับการวิจยั ของ Sayamol
Chairatanaudomkul (2006) และThritsawan Nonthaphut and Jawanit Kittitornkool
(2004) ได้ก ล่า วว่า ในช่ว งเริ่ม ต้น ของการวิจ ยั ชุม ชนขาดความรู้แ ละความเข้า ใจ
ในการจัดการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรในระยะต่อมาสมาชิกในชุมชนมีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
โดยผ่านการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การทดลองจัดการท่องเทีย่ วและการจัดประชุมระดมความคิด
ท�ำให้เกิดกระบวนการคิดและวิเคราะห์ปญั หาร่วมกันและพัฒนาทุนทางสังคมทีม่ อี ยูเ่ ดิม
เกิดการเรียนรูใ้ หม่ ๆ จนปจั จุบนั ชุมชนสามารถจัดการท่องเทีย่ วได้ดว้ ยตนเอง
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