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ศูนยวิจัยทองถิ่น ฯ ตะวันออก  ผนึกกําลัง กลุมงานฯ ชุมชนเข็มแข็ง มรภ.
รําไพพรรณ ี เติมความรู – ทักษะ “ทองเท่ียวโดยชุมชน” สู ชุมชน 

 

  
 
 
 
 
 
 

วันที่ ๓ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๒   กลุมงานบริการวิชาการและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน ไดรวมกับ ศูนยประสานวิจัยเพ่ือทองถิ่นภาคตะวันออก โดยมี ผศ.ไพโรจน แสงจันทร และ 
ดร.ปรียนันท  สิทธิจินดาร พรอมคณะ   จัดเวทีเติมความรู และ เปนวิทยากรใน       โครงการ
อบรมบุคลากรบริหารจัดการทองเที่ยว และสรางเครือขายทองเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งจัดโดย
สํานักงานทองเที่ยวและกีฬา จังหวัดจันทบุรี ที่วัดเขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี  ทั้งนี้ มีผูใหความ
สนใจจากชุมชน ๔ แหง ประมาณ ๓๐ คน เขารวมกิจกรรม  

 
     

      เวทีครั้งนี้  มุงหวังที่จะสรางความ
เขาใจเก่ียวกับแนวคิด  กระบวนการ
จัดการทองเที่ยว  การบริหารจัดการ 

และเปาหมายของการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยใช
กระบวนการสนทนากลุมยอย (Focus group)  ชวนคิด  ชวนคุย 

ตั้งประเด็นคําถาม             

 ปที่  ๖  ฉบับที ่๓   
               วันอังคาร ที่ ๑๐ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 



๒ 
 
ใหชาวบานเขามามีสวนรวม นําเสนอความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ ระหวางกัน ซึ่งพบวา 
กระแสการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน กําลังไดรับความนิยมเปนอยางย่ิง จากปจจัยเก้ือหนุนดาน
พฤติกรรม    ของนักทองเที่ยว ที่เริ่มแสวงหาแหลงทองเที่ยวแบบใหม เพ่ือสัมผัสวิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมที่เปน    อัตลักษณของแตละทองถิ่น /ชุมชน รวมทั้ง นโยบายระดับประเทศและทองถิ่น 
ที่ใหความสําคัญกับการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนมากข้ึนและหลายชุมชนของจังหวัดจันทบุรี  ก็มี
ความตื่นตัว   ตองการจะจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่ของตนเองเปนอยางย่ิง  ซึ่งมีบางชุมชน 
ไดเริ่มดําเนินการไปแลว แตประสบกับปญหามากมาย  เพราะขาดความเขาใจที่ถูกตอง และบาง
ชุมชนกําลังจะริเริ่ม แตยังไมรูจะเริ่มตนอยางไร  เพราะไมมีความรูดานการทองเที่ยวโดยชุมชน 
  
          อย าง ไ ร ก็ต าม กิจกรรม
ตางๆ   ที่จัดข้ึน ชวยใหชาวบาน
มอง เห็นกร ะบวนการจั ดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน อยางเปน
ระบบ เปนข้ันเปนตอน ภายใต
แนวคิดที่ถูกตอง อาทิ  กิจกรรมคนหาของดีในชุมชน ชวยใหรูวา ในชุมชนที่อยูอาศัยมีศักยภาพ 
และตนทุนที่ดี อะไรบาง และเริ่มมองเห็นคุณคาในสิ่งที่ชุมชนมีอยู เพียงแตจะตองเรียนรูรวมกันใน
ชุมชนวา จะนําตนทุนเหลานั้น  มาจัดการอยางไรใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการจัดการทองเที่ยว 
และสอดคลองกับวิถีชีวิต   ที่เปนอยูเดิมอยางกลมกลืนเปนเนื้อเดียวกัน การทบทวนบทเรียนการจัด
ทองเที่ยวของชุมชน เพ่ือรวมกันวิเคราะหสาเหตุ และแนวทางแกไข พรอมทั้งวางแผนตอยอดงาน
เดิม   นอกจากนั้น ไดพยายามสอดแทรกทักษะการทําวิจัยชุมชน อาทิ การสืบคนขอมูลชุมชน       
การสัมภาษณเชิงลึก การตั้งคําถาม/ประเด็น ฯลฯ  เขาไปดวย เพ่ือใหชาวบานรูถึงวิธีดําเนินการ 
และการบริหารจัดการ ที่เกิดข้ึนจากพลังของชาวบานดวยกันเอง  
 ชวงทาย  ของเวที  ชุมชนที่ เขารวม เกิดความตื่นตัว และมองเห็นแนวทาง               
ที่จะขยับงานจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนของตนเอง อีกทั้ง เกิดเปนความรวมมือ ทํางานรวมกัน
ระหวางชาวบาน กับ ศูนยประสานวิจัยเพ่ือทองถิ่นภาคตะวันออก และกลุมงานบริการและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ในการขับเคลื่อนงานวิจัยทองถิ่น ประเด็นดานการทองเที่ยว 
ตอไป  
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            เม่ือวันท่ี  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๒  ท่ีผานมา  นักศึกษา  หลักสูตรอังกฤษธุรกิจ  ป  ๓  หมู  ๑                                    
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ไดดําเนินการจัดกิจกรรจําลอง   
เปดบริษัททัวร “We R Love Eco Tour” เพ่ือนํานักทองเท่ียวเขาเยี่ยมชม “ โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจาก  พระราชดําหริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ”   ตามรายวิชา
การวางแผนการทองเท่ียวและการจัดการ  ผูสอนโดย  อาจารยนันทภัทร  บุรขจรกุล  อาจารยพิเศษ
ประจําคณะวิทยาการจัดการ  ซ่ึงใชประกอบกิจกรรมในครั้งนี้ เพ่ือเปนการฝกประสบการณในการ
ปฏิบัติการจริง และเปนการปลุกจิตสํานึกในการอนุรกัษพันธุปาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติใหคง
สืบตอไป 
 
 
 
 
 
 

                                                              
 

                                                                          
 
 
 
 
 
   We R Love Eco Tour 
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อาไย 

                                                                                                              
           อาไยเปนการละเลนพ้ืนบานของชาวไทยเช้ือสายเขมร   มีสําเนียงและเนื้อรองเปนภาษาเขมร เดิม        
ทีมี  การละเลนอยูในประเทศกัมพูชา   ตอมาทิดฮัมกับทิดบูนไดไปศึกษาวิชาการละเลนท่ีประเทศกัมพูชา  
แลวนํามาเผยแพรท่ีจันทบุร ี จนปจจุบันนี้   
                อาไยกลายเปนการละเลนพ้ืนบานของชาวบานที่บานตามูลลาง  หมูที่ ๓ ต.ทรายขาว อ.โปงน้ํา
รอน จ.จันทบุรี ใชเลนในพิธีตางๆ  เพ่ือความสนุกสนานหรือเลนตามท่ีเจาภาพวาจาง   กอนจะมีการเลน
อาไยจะตองมีการไหวคร ูเม่ือไหวครูเสร็จจะมีการเลนละครซ่ึงคลายละครนอกของไทย (เรื่องท่ีเลนก็
คลายคลึงกัน เปนเรื่องท่ีเกี่ยวกับจักร  ๆวงศๆ  เชน พระทินวงศ  ลักษณวงศ   สุวรรณหงส) ตอนจบจะมี
การเลนอาไยทุกครั้ง แตปจจุบันนี้คงเหลือแตการเลนอาไยอยางเดียวเทานั้น  เครื่องดนตรีท่ีใชในการ
เลนอาไยมี ซออู ซอดวง กลอง (เรียก “สกอร” ในภาษาเขมร)  ฉิ่ง ขิม โมงเซ (ลักษณะคลายกีตาร) ผูเลน
อาไยประกอบดวยผูรอง(เปนชาย ๑ คน และ หญิง ๑ คนเปนอยางนอย) และ ผูเลนเครื่องดนตรีซ่ึงจะนั่ง
ลอมกลอง  ผูรองจะรองโตตอบหรือเกี้ยวพาราสีโตตอบกัน(คลายการเลนลําตัดของไทยภาคกลาง) โดย
รองสด  เปนภาษาเขมร ใชวิธีดนเพลงเอาไมมีตํารา ทํานองท่ีใชในการรองมีทํานอง “พิสมัย”  “สักวา” 
และ ไย” ขณะรองจะตองรําประกอบดวย   
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