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บทที่  7 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
 
 การวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโยการมีสวนรวมของชุมชน

ตําบลหวยแรง  อําเภอเมือง  จังหวัดตราด  มีวัตถุประสงค  (1)  เพื่อการศึกษาทรัพยากรการทองเที่ยว
บานหวยแรง  (2)  เพื่อศึกษาภาพของบานหวยแรงในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ  และ 
(3)  เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสมกับทองถ่ิน 
 

7.1  สรุปผลการวิจัย 
  
 การวิจยัทั้งสามวงรอบสามารถสรุปผลไดดังนี ้

 7.1.1  เกิดแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและแหลงเรียนรูตามธรรมชาติ  
 ตําบลหวยแรง  กอนการวิจัยตําบลหวยแรง  จังหวัดตราด  ไมเคยอยูในแผนที่ของการทองเที่ยว

โดยการมีสวนรวมของชุมชน  ชาวบานไมเคยมีกิจกรรมรวมกันในการจัดการแบบมีสวนรวม  
เมื่อการวิจัยเริ่มตนขึ้นก็เกิดการเหนี่ยวนําใหสมาชิกในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมที่มี

จุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องของการพัฒนาแหลงทองเที่ยว  ชุมชนไดกําหนดลําคลอง
หวยแรงเปนแหลงทองเที่ยว  ชุมชนไดกําหนดใหลําคลองหวยแรงเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ   
แลวรวมกันพัฒนาจนเกิดการทองเที่ยวทางน้ําในลําคลองหวยแรงระยะทาง  7  กิโลเมตร  ประกอบดวย
ความนาสนใจหลักคือ  แกงและหวงน้ํา  18  แหง  กับความหลากหลายทางชีวภาพในดานพืชพันธุ
และสัตวตามสองฝงคลองและในลําน้ําที่มีสัตวน้ํานานาชนิด 

 นอกจากการลองแกงตามลําคลองหวยแรง  ยังเกิดการทองเที่ยวสวนผลไมตามฤดูกาล  
มีกิจกรรมอื่นๆ ตามมาคือการพักโฮมสเตยกับชาวบาน  การตกกุงหลวงยามค่ําคืน  การรับขาวหอ
กาบหมากเปนอาหารมื้อกลางวัน  และการเรียนรูทําขนมจากชุมชนยังไดกําหนดคําขวัญของ
การทองเที่ยวของพวกเขาขึ้นมาอีกดวย 

7.1.2  เกิดระบบฐานขอมูลของชุมชนเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในตําบลหวยแรง  
ฐานขอมูลที่บอกคุณลักษณะทรัพยากรในพื้นที่  พื้นที่ธรรมชาติ  ปา  สวน และนา ไร  ขอมูล

ดานพืชพันธุธรรมชาติและสัตว  ภูมิปญญา  สินคาหัตถกรรมจากชาวบานเหลานี้  ชุมชนไดรวบรวม
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จัดทําขึ้นเปนฐานขอมูลภายในชุมชนใหกลุมทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนหวยแรง  ภายในคณะ
ผูชวยนักวิจัย  และที่ อบต. หวยแรง  ขอมูลเหลานี้ก็จะไดรวบรวมไวในศูนยการเรียนรูของชุมชน   
ซึ่งจะมีอาคารสถานที่ตอไปในอนาคตอันใกล  ซึ่งไดรับการบรรจุไวในแผนพัฒนาจังหวัดตราด
ในการใชงบประมาณป 2552  ฐานขอมูลก็จะเปนประโยชนสําหรับผูมาศึกษาดูงาน  กลุมผูมาเยี่ยมเยือน  
และเครือขายตางๆ 

 7.1.3  เกิดศักยภาพในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ   
 พรอมกับเกิดความรูสึกนึกถึงคุณคาของทรัพยากรที่มีอยู  และชุมชนแสดงบทบาทแบบมี

สวนรวมในการบริหารองคกร  งานวิจัยไดเกิดการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการบริหาร
องคกรทําใหมีโครงการตางๆ เกิดขึ้น  คือ  โครงการพัฒนาการตอนรับผูมาเยือน  (รวมทั้งการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงาน)  โครงการจัดการความเสี่ยงและรักษาความปลอดภัยในการทองเที่ยว  
โครงการพัฒนาโฮมสเตยโครงการทองเที่ยวสวนผลไม  และโครงการพัฒนาผูขับเรือทั้งหมดนี้
ชุมชนเปนผูพัฒนาความสามารถของตนเองขึ้นมาแผนปฏิบัติการในรูปของโครงการเปนไปตาม

ความตองการของชุมชน  
 โครงการปลูกปาริมคลองหวยแรง และการปลูกปาตนน้ํา  ช้ีใหเห็นการตระหนักในคุณคา

ของฐานทรัพยากรของชุมชนและจิตสํานึกในการรักษาดูแลและฟนฟูพื้นที่ธรรมชาติ  พฤติกรรม
การปฏิบัติของชาวบานในการรักษาความสะอาดของลําคลองหวยแรงโดยไมยอมใหมีขยะลอยมา   
เปนการสรางกฎกติกาในชุมชนนั้นเปนขอพิสูจนวาการทองเที่ยวไดกลายเปนเครื่องมือในการรักษา

ส่ิงแวดลอมเพราะชาวบานมองเห็นคุณคาตามที่เขาตกผลึกความคิด 
 7.1.4  เกิดประสบการณในการวางแผนปฏิบตัิการแบบมีสวนรวม  เพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น   
 ซึ่งสามารถนําสูการประยุกตใชรูปแบบการจัดการในดานอื่นๆ จากประสบการณ

ในกระบวนการวิจัยทําใหกลุมทองเที่ยวของชุมชน  เกิดความสามารถรวมกันดําเนินการทําแผน 
ปฏิบัติการในรูปของโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  โดยการเขียนโครงการนําเสนอจนไดรับอนุมัติ
จากโครงการอยูดีมีสุขของรัฐบาลในปงบประมาณ 2550  จึงไดจัดทําวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสบูจาก
เปลือกมังคุด  ตอจากนั้นก็มีการจัดทําแผนของบประมาณสนับสนุนในการจัดสรางศูนยการเรียนรู
ในการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  ซ่ึงไดถูกบรรจุไวในแผนพัฒนาจังหวัดตราด  ในป 2552 

 7.1.5  เกิดการพัฒนาศักยภาพและฟนฟูภมิูปญญาทองถิ่น   
 ภูมิปญญาทองถิ่นหลายประการไดหายไปจากชุมชน  แตเมื่อมีการวิจัยการพัฒนา 

การทองเที่ยวนี้เกิดขึ้น  ชาวหวยแรงก็ไดเกิดการฟนฟูภูมิปญญา  ซ่ึงแตกอนเคยเปนอุปกรณสําคัญ
ในการดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิม  ที่เดนชัดคือการใชขาวหอกาบหมาก  ที่ชาวบานใชพกพาอาหารไป
รับประทานเวลาออกไปทํานาในทุง  เดินปา  เดินทางไปโรงเรียน ฯลฯ คุณสมบัติพิเศษของ
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ขาวหอกาบหมากคือ  การถนอมอาหารไมบูดไดงายการบริการอาหารแกนักทองเที่ยวจะใชขาวหอ
กาบหมากนี้แทนการใชโฟม  เร่ืองอ่ืนๆ คือการทําขนมจาก  ซ่ึงนํามาสาธิตแกผูมาเยือนและรื้อฟน
มาทําขายกันในงานเทศกาลการจัดกุงหลวงโดยใชแหลนแทนการตกเบ็ด  ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับ
การนําสัตวน้ํามาประกอบอาหารแกผูมาเยือนก็กลับมาใหมเพราะความสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอม

ตามธรรมชาติ  แทนการตกเบ็ดที่จะตกกุงไมคํานึงถึงขนาดตัวกุง  ซ่ึงการพุงแหลนจะไดเฉพาะกุง
ตัวใหญๆ ไมจับกุงตัวเล็ก 

 7.1.6  ไดมาตรการและระเบียบสําหรับการบริหารจัดการของชุมชนและของผูมาเยือน   
 ชุมชนไดรวมกันกําหนดมาตรการการจัดการของกลุมเรือและระเบียบของการลองแกง  

ระเบียบการพักโฮมสเตย  มาตรการการบริหารจัดการโฮมสเตย  นอกจากนั้นมีขอเสนอแนะ
ในเรื่องเหลานี้เพื่อการปรับปรุงระยะยาง  การเตรียมเพื่อรองรับการทองเที่ยวชมสวนผลไม  ตลอดจน
การจัดประสบการณดานการนันทนาการและอนุรักษธรรมชาติโดยผูมาเยือน  มาตรการ  ระเบียบ  
และขอเสนอแนะดังกลาวเกิดขึ้นไดจากความพยายามของชุมชนเอง  และจากการประเมินและ
รวบรวมความคิดเห็นของกลุมผูมาเยือนที่ทําหนาที่ใหขอมูลในเวทีประชาคมที่มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกันในจํานวนคณะผูมาเยือนจาก  16  คณะในชวงเวลา  2  ป  ระหวาง 2548 – 2550 
(รายละเอียดตามการดําเนินกระบวนการวิจัยและในภาคผนวก) 

 7.1.7  การพัฒนาสภาวะที่ใหผลสูงสดุโดยกาํหนดตัวชี้วัดในระดับท่ียอมรับได   
 สภาวะที่ใหผลสูงสุดประกอบดวยดานเศรษฐกิจ  ซึ่งรวมถึงโอกาสทางการตลาด  

ดานสภาพแวดลอม  ดานประสบการณที่ได  และดานสังคมวัฒนธรรม  ซ่ึงมองจากสองดานที่ใหผลสูงสุด
แกดานชุมชนเองและมีสวนไดสวนเสีย  ในฐานะเปนผูตอนรับ หรือเจาบาน  (hosts)  และดานผูมาเยือน 
(visitors)  ที่เขามารับความชื่นชม  ปจจัยตางๆ ที่กลาวถึงนั้นก็เปนองคประกอบที่ครบถวนชี้วาเปน
การทองเที่ยวเชิงนิเวศตามการใหขอกําหนดของ รอสส  และวอลล (Ross & Wall, 2000)  การวิจัย
ที่ไดนําสภาวะที่ใหผลสูงสุดที่เปนปจจัยในดานตางๆ มาพิจารณารวมกันตามหลักของ  TOMM  และ
สอดคลองกับการวิจารณของคัฟฟนและจอบบินส  (Caffyn & Jobbins, 2003) ฮอลล  (Hall, 2000) 
และเฮยวูด  (Haywood, 2000)  ที่ไดชี้แนะตรงกันวาการมีสวนรวมของชุมชนจะเปนการสราง
ขีดความสามารถในการวัดและประเมินผล  ซ่ึงนําไปใชไดระยะยาง  และกอใหเกิดผลการพัฒนา 
การทองเที่ยวในระยะยาวดวย  ตลอดจนความเขมแข็งของชุมชนที่เกิดขึ้นก็จะเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ 

 7.1.8  เกิดรูปแบบการพฒันาแบบมีสวนรวมในการประสานงานความรวมมือในการทาํงาน
รวมกันระหวางชุมชนกับหนวยงานของรัฐในลักษณะของการเปนหุนสวน   

 ในกระบวนการวิจัยคร้ังนี้  ชุมชนไดเปดเวทีและดําเนินกิจกรรมที่ไดเกิดการมีสวนรวม
จากหนวยงานของรัฐ  หนวยตางๆ คือการศึกษานอกโรงเรียน  กลุมขาราชการและสมาชิก อบต.หวยแรง  
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สํานักงานจังหวัดตราด  องคการบริหารสวนจังหวัดตราด  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
กรมชลประทานและโรงเรียนตางๆ ในพื้นที่  การมีสวนรวมภาครัฐดังกลาวนี้คือตัวชวยและตัวกระตุน
ใหเกิดความรวมมือยิ่งขึ้นภายในชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสอดคลองกับการศึกษา

ใน  8  กรณีที่กลาวถึงขางตนที่การรวมมือจากภาครัฐนั้นจะขาดเสียมิได  และเปนไปตามขอสังเกต
ของนักวิชาการไทยที่ไดทําวิจัยความรวมมือนี้ในทองถ่ิน  (วิไลลักษณ  สุวจิตตานนท  และอัฏฐมา  
นิลนพคุณ, 2548)  ตลอดจนสอดคลองกับแนวทางของ TOMM ซึ่งใหความสําคัญเกี่ยวกับผูมี

สวนไดสวนเสียในการวางแผนรวมกันโดยใหชุมชนเปนฐานการทองเที่ยว (Community-based Tourism)  
   ผลของการวิจัยนี้ไดขอสรุปวาชุมชนโดยลําพังไมอาจจะดําเนินการพัฒนาไดอยางยั่งยืน  
หรือการดําเนินการโดยรัฐโดยปราศจากการมีสวนรวมของชุมชนอยางแทจริงไมอาจเกิดผลที่ดีได  
ความสําเร็จควรจะมาจากการมีสวนรวมกันทั้งสองฝาย 

 7.1.9  ผลท่ีเกิดขึ้นตามมาคือการเกิดพลังอํานาจของชุมชนโดยการพัฒนาจากการทองเที่ยว
เชิงนิเวศในครั้งนี้ไดนําไปสูเร่ืองอื่นๆ   

 ผลที่เกิดขึ้นนี้  หลายกรณีไมไดกําหนดเปนวัตถุประสงคของการวิจัยโดยตรง  แตเปน
ความคาดหมายอยูวานาจะเกิดและเปนสิ่งที่เกิดตามมาอันมีความสําคัญมาก  ในลักษณะของ

การสรางศักยภาพของชุมชนทําการพัฒนาไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนดังจะเห็นไดจาก 
 1)  การสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม  จากที่แตเดิมกอนการวิจัย  ลําคลอง

หวยแรงจะมีกองขยะลอยอยูเสมอและตนไมสองฝากฝงไดถูกโคนถางใหโลงเตียน  เมื่อตองการ
จะใหมีการทองเที่ยวเชิงนิเวศตามลําคลองก็เร่ิมตระหนักถึงการรักษาความสะอาด  จึงรวมใจกัน
กําจัดขยะจนลําคลองใสสะอาดและเกิดการเห็นคุณคาของตนไมริมฝงคลองที่สามารถชวยรักษาริมตล่ิง  
(ริมฝงคลอง)  และรักษาความสวยงามตามธรรมชาติเอาไว    

 2)  ความรวมมือภายในชุมชน  กอนดําเนินการกระบวนวิจัยชุมชนชาวหวยแรง
มีลักษณะตางคนตางอยู  เมื่อกระบวนการแบบมีสวนรวมถูกนําเขาไปใชประโยชน  ชาวบานไดรับ
ความรูสึกใหม  ในมิติของความรวมมือและอยูดวยกันเปนประชาคมที่ใกลชิด  ในการเปดเวทีชาวบานนั้น
ก็เร่ิมมีการนําอาหารไปแบงปนกันรับประทาน  เกิดความกลาในการแลกเปลี่ยนในความคิดเห็น
และเรียนรูรวมกันอยางฉันมิตรและเกิดความรวมมือกันอยางที่ไมเกิดขึ้นมากอน 

 3)  กลุมวิสาหกิจชุมชน  เกิดขึ้นจากกลุมองคกรขยายผลการพัฒนาการทองเที่ยว
เปนการแปรรูปมังคุดครบวงจรคือการทําน้ํามังคุด  มังคุดกวน  สบู  และครีมทาหนาจากเปลือกมังคุด  
การเกิดกลุมนี้เนื่องจากชุมชนตองการผลิตภัณฑจําหนายเปนของที่ระลึกแกผูมาเยือน  กลุมวิสาหกิจนี้
เริ่มตนไดก็ดวยการระดมทุนของชุมชนเองทําใหเกิดความเปนหุนสวนขยายตัวข้ึนกวางขวางออกไป  
และชุมชนมีความสารถในการพัฒนาโครงการนี้ใหไดรับการสนับสนุนการดําเนินโครงการสวนหนึ่ง
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จากจังหวัดในโครงการอยูดีมีสุขเพื่อสงเสริมใหกลุมไดเกิดการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑในการเพิ่มมูลคา 
กอใหเกิดรายไดของชุมชนจากฐานทรัพยากรในทองถ่ิน  กลุมวิสาหกิจชุมชนไดมีการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาจากสําหรับสบูสมุนไพรเปลือกมังคุด สบูเหลวสมุนไพรเปลือกมังคุด  ครีมขัดผิว
สมุนไพรเปลือกมังคุดทะเบียนเลขที่ ค284480  คําขอเลขที่ 671864  ผูประสานงานกลุมที่เปนผูนํา
แหงการขับเคลื่อนคือนางบัวแกว ปานแกว 

 4)  กลุมนวดบําบัด  เกิดขึ้นเนื่องจากความตองการหากิจกรรมเสริมดานการพักผอน
เพื่อการบําบัดใหแกผูมาเยือน  และเปนการเพิ่มรายไดแกกลุมสมาชิก ในงานตางๆ การพัฒนาเริ่มตนจาก
สมาชิกจํานวน  18  คน  อบรมเชิงปฏิบัติการจํานวน  72  ช่ัวโมงโดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมใหความอนุเคราะห  ตอจากนั้นกลุมรวมกันกําหนดมาตรการในการฝกทักษะโดยกําหนด
ทุกวันอาทิตยมีการฝกปฏิบัติใหกับชุมชน  ในปจจุบันสมาชิกกลุมเกิดรายไดจากการนวดบําบัดและ
เปนอาชีพเสริมใหกับสมาชิก นอกจากนี้ยังทําใหเกิดการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่ใกลเคียงและ
เปนกิจกรรมสําคัญที่ไดรับความสนใจจากชุมชน  ผูนํากลุมคือนายประสิทธิ์  ศาสนกิจ   

 5)  การฟนฟูกลองยาว  เกิดขึ้นเพราะชุมชนตองการใหมีกิจกรรมสนุกสนานรวมกัน 
ตลอดจนใหความบันเทิงแกผูมาเยือน  วัฒนธรรมกลองยาวนี้หายไปนานกวา  40  ป  การจัดตั้งกลุมนี้ขึ้นมา
สวนหนึ่งก็ดวยการที่สมาชิกกลุมรวมกันระดมหุนในการจัดหาอุปกรณเพื่อการพัฒนาใหมีการฝกอบรม

โดยผูรูซ่ึงไดรับการถายทอดภูมิปญญามาจากบรรพบุรุษ  นอกจากนี้ยังไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองกลางของกลุมการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ไดมาจากกิจกรรมการจัดการทองเที่ยวและการดําเนินการ

ของกลุมวิสาหกิจชุมชน  ซึ่งเปนทุนสะสมที่ออมไวใชประโยชนรวมกัน  ปจจุบันกลุมกลองยาว
มีรายไดจากการแสดงในงานประเพณีตางๆของชุมชนซึ่งเปนรายไดที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ผูนํากลุม
คือนายสัญญา  หัสฎงคต  นอกจากนี้กลุมกลองยาวยังไดมีการพัฒนาเด็กเยาวชนใหไดรับการฝกอบรม
โดยในชวงเวลาตอนค่ําของทุกวันจะมีการรวมฝกซอมทักษะอยางสม่ําเสมอ  ซ่ึงในปจจุบันกลุมไดรับ
งานแสดงทําใหเกิดรายไดและส่ิงสําคัญชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในคุณคาของวัฒนธรรมภูมิปญญา 
ปจจุบันกลุมกลองยาวไดเขารวมกิจกรรมในเชิงวัฒนธรรมของระดับจังหวัดและไดสรางชื่อเสียง

ใหกับชุมชนตําบลหวยแรง 
 6)  การฟนฟูวัฒนธรรมขาว  ในอดีตเมื่อ  20  ปกอนชุมชนหวยแรงประกอบอาชีพ

ทํานาและไดเลิกอาชีพนี้ไปทํานากุง  ทําสวนผลไม  ปลูกยางพารา  กอนการวิจัยนี้  การปลูกขาว
ตามฤดูกาลเหลืออยูเพียง  3  แหงในเนื้อท่ีประมาณ  30  ไร  จากการมีสวนรวมในกระบวนการวิจัย
เพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  ชุมชนก็เห็นพองกันวาควรมีการฟนฟูการทํานาเพื่อเปนกิจกรรม
สาธิตดานวัฒนธรรมพื้นบานแกผูมาเยือนและศึกษาดูงาน  ดังนั้นในฤดูทํานาป  2550  กลุมการทองเที่ยว
เชิงนิเวศจึงชวยกันฟนฟูการทํานาขึ้นมาในเนื้อที่  7  ไร  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อผลิตขาวที่ปลอดสารพิษ
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และตองการฟนฟูวัฒนธรรมขาวที่มีมาแตดั้งเดิม  เมื่อมีการพัฒนาการทองเที่ยวสมาชิกกลุมจึงไดจัด
กิจกรรมในการฟนฟู  โดยเริ่มตนดวยการนําผูสูงอายุที่มีประสบการณมาชวยกัน  สมาชิกกลุมรวมเรียนรู
ในกระบวนการโดยใชภูมิปญญาชาวบานเริ่มจากการเตรียมพื้นที่ พอเขาสูเดือนสิงหาคมมีการรวมกัน
ดํานา  พอถึงเดือนธันวาคมเก็บเกี่ยว ผลปรากฏวาชุมชนไดมีการแบงปนขาวใหกับสมาชิกที่มาชวยกัน 
นอกจากนี้ยังมีการคัดสายพันธุขาวไวปลูกตอไป  คาดวาจะทํากันตอเนื่องและขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น  
โดยเฉพาะในภาวะที่เกิดวิกฤตการณอาหารโลกเชนในปจจุบัน  ซ่ึงในปจจุบันชุมชนเริ่มใหความสําคัญ
กับการปลูกขาวกันมากขึ้นดังจะเห็นไดจากพื้นที่แตเดิมถูกทิ้งรางวางเปลาแตปจจุบันไดเร่ิมกลับมา

ปลูกขาวกันเพิ่มขึ้น  ทําใหพื้นที่เร่ิมเปลี่ยนแปลงจากการทํานากุงกลับมาปลูกขาวเพิ่มขึ้น  
 7)  การฟนฟูวัฒนธรรมพื้นบานที่เรียกกันวาเพลงรําพา   แตเดิมในชวงเวลาสงกรานต  

กลุมชาวบานจะรวมตัวกันยามค่ําคืนถือคบไฟที่ประดิษฐขึ้นเองไปตามบาน  แลวพากันรองเพลง
ไปที่หนาบานของทุกหลังคาเรือนในหมูบาน แวะบานที่มีเจาของบานอยู  แลวใชเสียงเพลงขับรอง
โดยมีผูรองนํา  ซ่ึงในบทรองเพลงจะกลาวถึงความสําคัญของงานบุญฉลองทราย  เพลงรําพาเปนสื่อ
ของการเชิญชวนรวมทําบุญ  การบริจาคเปนเงินหรือส่ิงของ  คณะผูรองเพลงจะเคลื่อนไปบานอื่นๆ  
ทําเชนนี้จนสวาง   ในตอนเชาก็นําส่ิงบริจาคเขาวัดแลวรวมกันทําบุญฉลองทรายที่วัด  เหตุที่มีการรื้อฟน
ประเพณีนี้ก็เพราะในการเปดเวทีชาวบาน  สมาชิกในชุมชนไดเห็นคุณคาของวัฒนธรรมดั้งเดิม   
ซ่ึงไดเลือนหายไปจึงตองรักษาไวและปรารถนาใหเกิดความชื่นชมแกผูมาเยือนหวยแรง  จงึมกีารฟนฟู
เพลงรําพาเกิดขึ้น ปจจุบันเพลงรําพาไดมีสมาชิก  10  คน  โดยมีนายอุทัย เจริญพืชเปนผูสูงอายุที่ได
จุดประกายและนายประสิทธิ์  ศาสนกิจเปนผูนํารองเพลง นอกจากนี้การฟนฟูวัฒนธรรมเพลงรําพา
นอกจากจะทําใหชุมชนไดรักษาวัฒนธรรมประเพณีการมีสวนรวมเหลานี้แลว  ผลพลอยไดคือ
อุปกรณที่เปนคบไฟ  ทําขึ้นจากกะลามะพราวที่มีอยูในทองถ่ินนํามาประดิษฐอยางสวยงามและ
มีการซื้อขายในราคาอันละ  200  บาท  สมาชิกกลุมไดชวยกันประดิษฐเพื่อไวจําหนายใหกับผูมาเยือน
ทําใหเกิดรายไดจากฐานทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ิน  ดังนั้นกิจกรรมฟนฟูวัฒนธรรมนี้จึงเปนที่ช่ืนชอบ
ของผูมาเยือนโดยสมาชิกกลุมจะนํามารองในกิจกรรมตางๆ ยามคําคืนเมื่อมีผูมาเยือนที่เปนคณะ 

 8)  เกิดภาวะผูนําในทองถ่ิน  สมาชิกของชุมชนหวยแรงที่ผานกระบวนการมีสวนรวม
ในกระบวนการวิจัยในครั้งนี้ไดเกิดกระบวนการเรียนรู เกิดความเขาใจและมีจิตสํานึก  ในการมีสวนรวม 
ของการวิจัยเพื่อพัฒนา  ซ่ึงนอกจากจะมีสมาชิกกลุมเกิดการพัฒนาศักยภาพในดานตางที่กลาวมาขางตน  
ยังพบวาสมาชิกไดพัฒนาศักยภาพในการเสริมสรางความมั่นใจใหกับตนเองในการมีบทบาท

ดานการทําหนาที่เปนผูประสานงานโครงการที่เชื่อมโยงกับการทองเที่ยวตําบลหวยแรง  ในโครงการ
จัดทําแผนพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีสวนรวมของชุมชนในทองถ่ินจากองคกรมหาชน  
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  (BEDO)  และจากประสบการณไดทําใหมีความสามารถ
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พัฒนาตนเองในการเปนวิทยากรกระบวนการในระดับเบื้องตนจํานวน  3  คน  ทําหนาที่เปนผูประสานงาน
โครงการพัฒนาชุมชนกับพื้นที่อ่ืนๆ ซ่ึงไดแก  นางวศินี  สวัสดี  นายสุทัศน  สุนทรเวช  นางพาที  ปนชู 
ไดเกิดการยอมรับจากเครือขายของกลุมทองเที่ยว  ในขณะนี้เกิดสมาชิกเครือขายการพัฒนา  
การทองเที่ยวนิเวศประกอบดวย  ตําบลหนองบอน  ตําบลบอพลอย  ตําบลดานชุมพล  ตําบลนนทรี 
ตําบลเนินทราย  จังหวัดตราด  

 9)  เกิดความสามรถในการนํากระบวนการมีสวนรวมไปสูการจัดทําแผน  โดยที่มี
เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล  ที่ไดเขามาสูกระบวนการวิจัยไดเกิดมาเรียนรูในการจัดทําแผน
โดยการมีสวนรวม  ซ่ึงนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนของชุมชนในลักษณะของการจัดทําแผน
แบบมีสวนรวม  โดยการนําชุมชน  ผูนําในทองถ่ินเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผน
แบบมีสวนรวม 

 10)  ตําบลหวยแรงไดเปนตัวอยางของการพัฒนาการรูปแบบการจัดการทองเที่ยว
เชิงนิเวศโดยใชชุมชนเปนฐาน  ซ่ึงในปจจุบันไดเกิดการขยายเครือขายการพัฒนาการทองเที่ยวไปที่
อําเภอบอไร  หวยแรงไดเปนพื้นที่ตนแบบแหงหนึ่งที่ชุมชนอื่นเขาศึกษาดูงานและการเรียนรู
ในกระบวนการจัดการโดยการมีสวนรวมของชุมชนในปจจุบันมีสมาชิกเครือขายพัฒนาโดยใชรูปแบบ

จากหวยแรงจํานวน  9  ตําบล  เชื่อมโยงพื้นที่จากปาบกลงสูปาชายเลนรอบอาวตราดโดยผูวาราชการ
จังหวัดตราด  นายแกนเพชร  ชวงรังสี  ไดมอบหมายใหสํานักงานจังหวัดรวมศึกษาและพัฒนา
ในลักษณะของการสรางความรวมมือในการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐกับชุมชน

พรอมสถาบันการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบอไรเขารวมในการพัฒนา 
 ปรากฏการณอันเปนผลพวงมาจากการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่หวยแรง  เปนการเกดิพลังอาํนาจ

ของชุมชนเพราะมีปจจัยทางสังคมเศรษฐกิจ  (Socioeconomic  factors)  เขามาเกี่ยวของนั่นคือ 
การแสดงออกทางคุณคาของวัฒนธรรมชุมชนและเกิดผลพลอยไดในทางเศรษฐกิจจากผลผลิตของ

กิจกรรมดังกลาว  ตลอดจนเปนปจจัยเสริมที่ชวยช้ีถึงการพัฒนาทางการทองเที่ยวยั่งยืน  ซ่ึงสามารถ
เชื่อมโยงกับสภาวะอันนาพึงปรารถนาของชุมชนจากอดีตสูปจจุบัน  สูอนาคต  ทั้งนี้  โซฟลดิ์  
ไดกลาววา  “การเกิดพลังอํานาจ  (Empowerment)  เปนสวนประกอบหลักที่ตองมีการอภิปรายถกเถียง
เกี่ยวกับการพัฒนาของชุมชน  โดยการตัดสินใจในกระบวนการ  นโยบายและการตัดสินใจเลือกปฏิบัติ
ตองกระทําเพื่อชุมชนและโดยชุมชนเอง”  (Sofield, 2003, p. 7)  ปรากฏการณของหวยแรง
ที่สืบเนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับแนวคิดดังกลาว  เพราะโอกาสที่ชุมชนหวยแรงจะไดริเร่ิม
ดวยตัวเองในการขับเคลื่อนในเรื่องอื่นๆ ตอไปยังมีอีกมากมายจากแรงบนัดาลใจในคณุคาของกจิกรรม
ที่ไดดําเนินไปดังกลาว 
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 7.1.10  ผลการประเมินการพัฒนารูปแบบการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ตําบลหวยแรง       
   การประเมินดังกลาวนี้มิไดเปนการประเมินภายในเนื้อหาการวิจัยซึ่งทุกอยางสม่ําเสมอ

ในกระบวนการมีสวนรวมของชุมนและอยูนอกเหนือวัตถุประสงคของการวิจัยโดยตรง  แตเปนสิ่งที่
เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติ  กลาวคือกลุมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของหวยแรง  ไดสมัครเขาประกวดชุมชน
ดีเดนดานการจัดการทองเที่ยว  โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (ททท.)  เพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550  คณะกรรมการประกอบดวย
เจาหนาที่ของหนวยงาน  นักวิชาการ  ผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยวและหนวยงานที่เกี่ยวของ  
ไดเดินทางมาทําการประเมิน  ในหลักการสําคัญคือ  (1)  การดําเนินกิจการทองเที่ยวที่สามารถรองรับ
ธรรมชาติ  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวิถีชีวิตที่มีตอกิจกรรมการทองเที่ยว  (2)  ความตระหนัก
ในกิจกรรมการทองเที่ยวท่ีจะมีผลกระทบตอชุมชน  (3)  การมีสวนรวมของเจาบานและผูมาเยือน
ตอกิจกรรมการทองเที่ยว  (4)  การเชื่อมรอยประสานความจําเปนตอการพัฒนาทางเลือกของชุมชน
อยางยั่งยืน  ทั้งนี้เปนกรอบในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน  (Sustainable  Tourism  Development) 
ตามหลักขององคการทองเที่ยวโลก  (World Tourism Organization, 2003; อางใน การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย, 2550, หนา 8  และหนาตอไป)  ทั้งนี้เกณฑในการตัดสินชุมชนดีเดนดานการทองเที่ยว
พิจารณาจากหลักการที่วา  (1)  ชุมชนดําเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  (2)  ชุมชนมีความเขมแข็ง
ในการสงเสริมการทองเที่ยว  (3)  ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารและจัดการแหลงทองเที่ยว  (4)  ชุมชน
มีปจจัยพื้นฐานในการตอนรับนักทองเที่ยวอยางสมดุล  ผลของการประกวด  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
ไดตัดสินใหกลุมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ตําบลหวยแรงไดรับรางวัลชุมชนดีเดนดานการจัดการทองเที่ยว  
ในกลุมพื้นที่ภาคกลางรวมกับภาคตะวันออก  ชุมชนสมาชิกในกลุมการทองเทีย่วเชงินเิวศของหวยแรง
ไดรับเชิญเขารวมพิธีรับมอบโลรางวัลเกียรติยศ  จากการจัดงานที่โรงแรมดุสิตธานี  เมื่อวันที่  13 
ธันวาคม พ.ศ. 2550  จากผลที่เกิดขึ้นตามที่ไดกลาวมาขางตนนี้  แสดงใหเห็นวาการวิจัยพัฒนา
รูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีสวนรวมของชุมชนโดยนําวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวม  (PAR)  พรอมประยุกตใชรูปแบบการจัดการทองเที่ยวที่ใหผลสูงสุด  (TOMM)  
โดยการขับเคลื่อนกระบวนการจากเทคนิคของการวางแผนแบบมีสวนรวม  (PIC)  จึงทําใหเกิด
กระบวนการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงโดยพลังอํานาจของชุมชนอยางแทจริง 
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7.2  ขอเสนอแนะ 
 

 7.2.1  ขอเสนอแนะดานนโยบาย 
 1)  งานวิจัยนี้ช้ีใหเห็นวาหนวยงานภาครัฐสามารถที่จะนํารูปแบบการพัฒนาการจัด  
การทองเที่ยวเชิงนิเวศนี้นํามาประยุกตใชในการกําหนดแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาฐานรากของชุมชน

ในทองถ่ิน  ดวยการเชื่อมโยงความรวมมือในการทํางานรวมกันของทุกภาคสวน  ซ่ึงสามารถทําให
เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง  การนําไปประยุกตใชนั้นไมจําเปนตองเปนการพัฒนา
ในดานการทองเที่ยวเพียงอยางเดียว  เพราะรูปแบบนี้มีความสามารถนําไปประยุกตใชหรือปรับใหเขากับ
การพัฒนาดานอื่น  ๆโดยหลักการที่วาตองเกิดการมีสวนรวมดวยการทํางานรวมกัน  โดยการเปนหุนสวน
ที่มีความเสมอภาค  การสรางแกนเพื่อนําสูการทํางานรวมกัน  กระบวนการมีสวนรวมนี้  ตองเริ่มตน
พรอมกันจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายโดยเกิดความเทาเทียม 
 2)  ประสบการณจากงานวิจัยนี้ช้ีถึงในเรื่องความเปนหุนสวน  (Partnerships)  
ซ่ึงเปนโครงสรางรวมกันของผูมีสวนไดสวนเสียที่เกิดขึ้นจากการมีสวนรวมขององคกรของรัฐ  
องคกรเอกชน  กลุมสมาชิกชุมชนที่ตองการรวมเอาพลังสรางผลใหเกิดประโยชนในสภาวะที่ใหผลสูงสุด
แกองคกร  การเปนหุนสวนที่วานี้จะเปดโอกาสใหชุมชนไดมีบทบาท  ไดประสบการณการเรียนรู
จากการแลกเปลี่ยน  ทําใหเกิดทักษะและคนพบทรัพยากรในการแกไขปญหาและเพิ่มพูนศักยภาพ
ใหกับตนเอง 
 3)  การวิจัยในระดับทองถ่ินครั้งนี้มีความสอดคลองกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
สูการปฏิบัติในระยะแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงฉบับที่ 10 (2550 – 2554) ตามยุทธศาสตร
การพัฒนา  ในเรื่องการพัฒนาสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  การสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนและสังคมใหเปนรากที่มั่นคงของประเทศ  การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน  
การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม  และการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศสูความยั่งยืน  โดยที่การวิจัยนี้
เปนรูปแบบประการหนึ่งสามารถนําไปใชใหสอดคลองไดกับแผนระดับชาติในดานการพัฒนา  
อันเปนการวิจัยที่สามารถเชื่อมโยงประสานกับยุทธศาสตรระดับชาติได 
 7.2.2  ขอเสนอแนะดานปฏบิัต ิ
   1)  การวิจัยนี้ช้ีวาการกําหนดรูปแบบของการมีสวนรวมเริ่มตนดวยการสราง
กลุมแกนรวมเปนแกนกลาง  (Coalition Building)  เพื่อการทํางานรวมกัน  มีบทบาทเปนแกนกลาง
ที่ประกอบดวยสมาชิกของชุมชน  การเกิดกลุมแกนนี้มาจากแรงบันดาลใจตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
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ในลักษณะจิตอาสา  สมาชิกของกลุมแกนเปนผูสอดประสานในทุกภาคสวนของชุมชนที่สามารถ
ทําหนาที่เปนตัวแทนในการประสานงานเชื่อมโยงภายในชุมชนใหเกิดผล 

   สถานการณของการสรางกลุมแกนจะตองชี้วาชุมชนไดเห็นประโยชนสวนรวม
รวมกันในการที่จะเขามาทําหนาที่บทบาท  ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถรักษาอัตลักษณของตนเอง
ควบคูไปกับการดํารง เปาหมายและภารกิจที่ทําไดโดยตลอด 
 2)  การวิจัยนี้ช้ีวาความรวมมือในการทํางาน  (Collaboration)  เปนกระบวนการและ
เปนเปาหมายของชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสีย  ซ่ึงทําใหผูมีสวนรวมที่หลากหลายมาทํางานรวมกัน
โดยมีเปาประสงคที่จะทําใหเกิดผล  และตองพัฒนาอยางเปนขั้นตอนทําอยางตอเนื่อง  โดยไมควรมี
ขอจํากัดในเงื่อนเวลาจนเกิดเปนเครือขายของการรวมงาน  ซ่ึงตองมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน  
สื่อสารขอมูล  ดําเนินกิจกรรมใหมีผลประโยชนรวมกัน  โดยพัฒนาไป  ประเมินไป  ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงไป  และสามารถใชทรัพยากรรวมกันได  ในทายที่สุดของการทํางานรวมกันจะเกิดการสราง
มาตรฐานของการจัดการและมาตรการในการปฏิบัติ  เพื่อนํามาใชใหเกิดผลประโยชนรวมกันตอไป  
จะเกิดความสัมพันธใหมๆ ขึ้นทําใหเกิดพลังตางๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา 
 7.2.3  ขอเสนอแนะดานการวิจัย 
 1)  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  (PAR)  การวิจัยนี้ตองคํานึงถึงการใช
ระยะเวลาเพราะตองเริ่มตนจากการกําหนดรูปแบบของการมีสวนรวม  ซ่ึงตองใชระยะเวลาการสราง
กระบวนการ  จนสามารถเห็นไดถึงการพัฒนาและเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้คือจุดสําคัญของ
การเลือกใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 2)  จากประสบการณในการวิจัยคร้ังนี้พบวาทักษะในการเปนวิทยากรกระบวนการ
ของนักวิจัย  จะชวยใหการดําเนินการกระบวนการวิจัยเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและแกไขปญหา
อุปสรรคไดทันทวงที  โดยสามารถประยุกตใชความรูและทักษะในดานเทคนิคกระบวนการ
ในการไดมาซึ่งขอมูลเชิงวิเคราะห  ดวยการใชเทคนิคและเครื่องมือตางๆ ในเชิงคุณภาพ  ดังนั้น
หากนักวิจัยจะเลือกใชการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวมแลว  นักวิจัยควรจะมีความรูและทักษะ
ในการเปนวิทยาการกระบวนการ 
 3)  งานวิจัยคร้ังนี้ทําใหเกิดหัวขอวิจัยตามมาที่นาสนใจอีกหลายหัวขอ  เชนการวิจัย
กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑจากฐานทรัพยากรชุมชน  การวิจัยในเรื่องแผนการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  การวิจัยในเรื่องของมาตรฐานดานสิทธิประโยชนของชุมชนในเชิงกฎหมายคือสิทธิบัตร
และลิขสิทธิ์ของชุมชน 
 


