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ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้ างคุณค่ าและมูลค่ าทางเศรษฐกิจชุมชน
โดย นายเพ่ง บัวหอม1
ส่ วนที่ 1 วิเคราะห์ ปัญหาความเป็ นมา
รัฐบาลไทยได้ให้ความสําคัญกับศิลปะและวัฒนธรรมในหลายมิติเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยทุนทางวัฒนธรรม การสร้างมูลค่าให้กบั ผลผลิตทาง
วัฒนธรรม การส่ งเสริ มและสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวและ
การกีฬา2 โดยมีการตั้งคณะกรรมการบริ หาร กองทุนส่ งเสริ มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขึ้นมาทํางาน
ร่ วมกับ คณะกรรมการบริ หารกองทุนส่ งเสริ มเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ และได้ให้มีการจัดตั้งสํานักงาน
ส่ งเสริ มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็ นหน่วยงานภายในสํานักเลขาธิ การนายกรัฐมนตรี โดยได้มีโครงการ
ลงทุนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลรับภาระการลงทุนในด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เป็ นเงิน
๓,๕๗๖ ล้านบาท นอกจากนี้รัฐบาลยังมี ความตื่นตัวในการก้าวเข้าสู่ การเป็ น ASEAN SocioCultural Community (ASCC) ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ โดยมี เป้าหมายที่จะสร้างประชาคมอาเซี ยนที่ให้
ความสําคัญแก่ประชาชนเป็ นสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปั น ประชากร อาเซียนมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีและ
มีการพัฒนาทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน ส่งเสริ มการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยัง่ ยืนรวมทั้งส่ งเสริ มอัตลักษณ์ของอาเซี ยน โดยมีสาระสําคัญสองประการ คือ การพัฒนามนุษย์และ
การสร้างอัตลักษณ์อาเซี ยน
1

นายเพ่ง บัวหอม 591-105-045 นักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรชั้นสู งการบริ หารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยงั่ ยืน รุ่ นที่ 3 วิทยาลัยการพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
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พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้จดั ตั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขึ้น โดยให้คณะกรรมการ การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย มีอาํ นาจตามกฎหมายในการกําหนดนโยบาย เพื่อส่ งเสริ มและรักษาศิลปวัฒนธรรมของไทยที่กระจัดกระจายอยูท่ วั่ ทุกภาคของ
ประเทศ รวมถึงการสนับสนุนให้ประชาชนในทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเมื่อปี ๒๕๕๖ ได้มี พระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ให้มีการจัดตั้งสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยมีวตั ถุประสงค์ ในการ
ส่ งเสริ มและจัดให้มีการพัฒนาในรู ปแบบพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็ นแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ ความเป็ นอยู่
ของประชาชนในพื้นที่จงั หวัดเชียงใหม่และบริ เวณที่เกี่ยวเนื่องที่มีความพร้อมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเที่ยว การลงทุนและความเข้มแข็งของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมดังกล่าวให้ดีข้ ึน โดยใช้วิธีการบริ หารจัดการที่มี
ลักษณะเฉพาะคํานึงถึงการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
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เป้าหมายของการปฏิรูปครั้งนี้ มุ่งให้ประชาชนเป็ นศูนย์กลางแห่งการบูรณาการในการพัฒนา
ศักยภาพการเรี ยนรู ้ การเข้าถึงการมีส่วนร่ วมในการสร้างดุลยภาพแห่งอํานาจการจัดการศิลปะและ
วัฒนธรรม ภายใต้ความพร้อมทางปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่อการปรับโครงสร้าง บนพื้นฐาน
ความดีความงาม คุณธรรม จริ ยธรรม ลดความเหลื่อมลํ้า และความสุ ขของมิติงานศิลปะและ
วัฒนธรรม นําไปสู่ การเพิ่มคนที่มีความสุ ข เพิ่มความเป็ นพลเมืองและสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข เพื่อสร้าง
คุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยัง่ ยืน เช่น เทศบาลเมืองกระบี่
ประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่น สร้างอัตลักษณ์เมืองกระบี่ คือสร้างประติมากรรมมนุษย์โบราณ นําภูมิศาสตร์
สร้างประติมากรรมปูดาํ สร้างประติมากรรมนกออก(นกอินทรี ย)์ และเทศบาลเมืองพนัสนิคม ก็สร้าง
ประติมากรรมเครื่ องจักรสานใหญ่ระดับโลก เป็ นต้น สิ่ งนี้ลว้ นแต่เพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้กบั ท้องถิ่น
ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อย่างปฏิเสธไม่ได้เลยที่เดียว
ดังนั้น เทศบาลตําบลบางเสร่ อําเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี จึงเล็งเห็นความสําคัญของ
วัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น อาหารท้องถิ่นและภูมิสงั คมบางเสร่ มองว่ากิจกรรมเหล่านี้สร้างการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนและเยาวชน ที่จะช่วยกันสื บสานและส่ งเสริ มให้ประเพณี วฒั นธรรมที่สืบ
ทอดกันมาอย่างยาวนานของชุมชนท้องถิ่นได้คงอยูค่ ู่บา้ นคู่เมือง จึงกําหนดจัดโครงการจัดงาน
ประเพณี ต่างๆ ขึ้นเพื่อเผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองให้ลูกหลานได้สืบทอดเป็ นมรดกต่อไปใน
อนาคต โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในเทศบาลและหน่วยงานภายนอก รวมถึงองค์กร
ประชาชน ได้มาร่ วมกันจัดงานประเพณี ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของ
วัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่นอันแสดงถึงความเป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง และให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เหล่านั้นยังคงดํารงอยูค่ ู่กบั ท้องถิ่นต่อไป
สําหรับประเพณี ที่ถือได้วา่ เป็ นจุดเด่นและเป็ นเอกลักษณ์ของที่นี่ คือ ประเพณี วนั ไหลสง
กานต์และการแสดงหางเครื่ องอันลือเลื่อง อาหารทะเลสดอร่ อย เช่น งบปิ้ ง ยําปลาข้าวสาร ภูมิศาสตร์
ทะเลใสหาดทรายสวย เหล่านี้สร้างความโดดเด่น น่าสนใจ เป็ นที่สนใจของประชาชน และ
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นักท่องเที่ยวทัว่ ไปในวงกว้าง รวมถึงนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างก็ให้ความสนใจเข้ามาเยีย่ มเยือน
บางเสร่ มากขึ้น
ส่ วนที่ 2 แนวคิดทีไ่ ด้ จากการศึกษา
"เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ " คือ แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู ้
(Knowledge) การศึกษา การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทางปั ญญา(Intellectual
property) ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสัง่ สมความรู ้ของสังคม และเทคโนโลยี/
นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อผลิตสิ นค้าและบริ การที่สร้าง “มูลค่าทางเศรษฐกิจ” และ“คุณค่าทางสังคม”
ซึ่ งตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคในตลาดโลกได้หรื อพูดง่าย ๆ คือ “การสร้างมูลค่าที่เกิดจาก
ความคิด”
การสร้างมูลค่าและคุณค่าทางเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึง การทําให้
เกิด ความเจริ ญเติบโตและมีการเปลี่ยนรู ปแบบโครงสร้างของสถาบันในระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
การบริ การ ตลอดทั้งค่านิ ยม ทัศนคติ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็ นอยูด่ ีข้ ึนอย่างเสมอภาคและเท่า
เทียมกันโดยมุ่งขจัด ปัญหาความยากจนและความ เหลี่ยมลํ้าทางรายได้ เป็ นการเพิ่มรายได้ต่อคนหรื อ
ผลผลิตซึ่ งรวมไปถึงการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างขั้นพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจและการพัฒนา
ทางด้านอื่นๆ อีกด้วย ดังนั้นเป็ นการพัฒนาที่มีลกั ษณะพึ่งตนเอง (Self –reliance) หมายถึง สังคมแต่
ละสังคมต้องพึ่งพา ความแข็งแกร่ งและทรัพยากรของตนเองเป็ นหลักไม่วาจะเป็ นด้านพลังของผูค้ น
ทรัพยากรธรรมชาติหรื อ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมก็ตามการพึ่งตนเองนี้มิใช่เรื่ องของปั จเจกบุคคลแต่
เป็ นเรื่ องของส่ วนรวม (Collective Self – reliance) มิใช่เรื่ องของการแยกตัวโดดเดี่ยวด้วยการปิ ด
หมู่บา้ นหรื อปิ ดประเทศแต่เป็ นการสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ที่เสมอภาคกับโลกภายนอกตลอด
เป็ นการพัฒนาที่เกิดมาจากเนื้อในสังคมนั้นเอง (Endogenous) โดยก่อตัว มาจากระบบ คุณค่า
และจินตนาภาพของสังคม นั้นเนื่องจากการพัฒนาไม่ใช่สูตรสําเร็ จ ดังนั้นการพัฒนาจึงไม่ใช่สินค้า
ส่ งออกที่จะใช้การได้ในทุก ๆ แห่ง โลกเราต้องมีการพัฒนาหลายรู ปแบบตามลักษณะเฉพาะของแต่

4

ละท้องที่ เป็ นการพัฒนาที่คาํ นึงถึงผลกระทบและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถใช้ได้อย่างยัง่ ยืน
ยาวนาน ทั้งนี้โดยต้องตระหนักถึงขีดจํากัดที่ระบบนิเวศน์ (Ecosystem) จะสามารถรองรับได้รวมทั้ง
ต้องเป็ น การวางแผนพัฒนาที่เอื้อเฟื้ อต่อสิ่ งมีชีวติ อย่างอื่น ๆ ในโลกด้วย
เป็ นการพัฒนาที่มุ่งด้านการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทั้งในด้านความสัมพันธ์ดา้ น
เศรษฐกิจและความสัมพันธ์เชิงอํานาจ โดยต้องส่ งเสริ มเงื่อนไขเพื่อการจัดการด้วยตนเอง (SelfManagement) และการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจของทุกส่ วนที่เกี่ยวข้อง
พืน้ ฐานทุนทางภูมิสังคมของ “ บางเสร่ ”
1. ทุนมนุษย์ ที่มีคุณภาพ มีความรู ้สติปัญญาและทักษะ มีคุณธรรม มีวนิ ยั และความ
รับผิดชอบ (สมกับที่วา่ คนสําเนียงเหน่ยระยอง มันรักกัน) มีทศั นคติที่ดีในการทํางานและทํา
ประโยชน์ต่อส่ วนรวมโดยครอบคลุมทั้ง นักคิด ผูน้ าํ ปูชนียบุคคล และบุคคลทัว่ ไปที่ทาํ ประโยชน์ต่อ
สังคม โดยเฉพาะผูบ้ ริ หารเทศบาลเก่า ๆ และปั จจุบนั ที่บริ หารงานมาอย่างต่อเนื่องมาตลอด
2. ทุนธรรมชาติ ที่โดดเด่น เช่น นํ้าทะเลสี คราม ชายหาดงามตา เม็ดทรายสี ชมพูแดง เสน่ห์
ความยาวโค้งเป็ นวงพระจันทร์ กว่า 1,500 เมตร ที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผักบุง้ ทะเลสลับกับ
หาดทราย เป็ นชายหาดที่สวยงาม ที่มีนกั ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวพักผ่อน
3. ทุนภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ครอบคลุมถึงระบบคุณค่า เช่น คุณธรรม วินยั จิตสํานึก
สาธารณะ ระบบเครื อญาติ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งประวัติศาสตร์และสถาปั ตยกรรม
ที่ แสดงเอกลักษณ์ของหมู่บา้ นชาวประมงบางเสร่ เสน่ห์หางเครื่ อง ที่โด่งดังมาในอดีต ใคร ๆ ก็ตอ้ ง
พูดถึงหางเครื่ องบางเสร่ ซึ่ งเล่ากันว่า ผูช้ ายออกทะเลหาปลา ผูห้ ญิงร้องรําเต้นหางเครื่ องรอ จนเกิด
เป็ นอาชีพหางเครื่ อง เป็ นวงรับจ้างทัว่ ไป สร้างชื่อเสี ยงให้บางเสร่ จนปั จจุบนั
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ เป็ นการท่องเที่ยวที่มีรูปแบบ
เฉพาะที่อาศัยวัฒนธรรมเป็ นสื่ อจูงใจ การท่องเที่ยวเชิงภูมิสงั คมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เป็ น
การเข้าไปสัมผัสกับประเพณี ทศั นคติ และแบบแผนการดําเนิน ชีวติ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของสังคม
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เป็ นการเพิ่มมูลค่า คุณค่าทางเศรษฐกิจและชุมชน หมู่บา้ นวิธีชาวประมงบางเสร่ และจนได้ขนานนาม
ว่า “เทีย่ วบางเสร่ เสน่ ห์ ไม่ มีวนั จาง”
ส่ วนที่ 3 การนําไปประยุกต์ ใช้ ในพืน้ ที่
เมื่อกลับมาถิ่นที่อยู่ “บางเสร่ ” “ทะเลสวยสี คราม แหล่ งนามปลาข้ าวสาร หมู่บ้านหางเครื่ อง
ลือเลื่องหลวงพ่ อทองอยู่ ถิ่นประดู่กรมหลวงชุมพร อนุสรณ์ สถานบางเสร่ ” บางเสร่ เป็ นตําบลที่
ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2523 เดิมนั้นเป็ นหมู่บา้ นที่ข้ ึนกับ ตําบลนาจอมเทียน เมื่อหมู่บา้ นขยายตัวเพิม่ มาก
ขึ้น ก็ได้ขอแยกหมู่บา้ นบางเสร่ ออกมาจากตําบลนาจอมเทียนตั้งชื่อว่า " ตําบลบางเสร่ " บางเสร่ เดิม
มีชื่อเรี ยกกันว่า “สําเหร่ ” เมื่อสมัยก่อนยังไม่มีหมู่บา้ นพวกบรรดาโจรสลัด หรื อที่ชาวบ้านเรี ยกกันว่า
สลัดนํ้า จะอาศัยบริ เวณนี้คอยดักปล้นเรื อที่เดินทางผ่านมา เมื่อปล้นได้กจ็ ะนําเรื อเข้าฝั่งสําเหร่ ทํา
การฆ่าคนยึดทรัพย์สมบัติและเผาเรื อทิ้ง และบางครั้งเมื่อปล้นเอาทรัพย์สินแล้วก็จะปล่อยคนทิ้งไว้
พวกที่ถูกปล่อยตัวอยูท่ ี่นี่ต่อมาก็ได้ต้ งั รกรากตั้งบ้านเรื อนอยูท่ ี่สาํ เหร่ แห่งนี้ เอง
ครั้งหนึ่งเมื่อพระยาจันทบูร เดิมอยูท่ ี่เกาะเสม็ด ตําบลบ้านเพ จังหวัดระยอง ซึ่ งมีภรรยาและ
บุตรพร้อมด้วยบริ วารมากมาย ได้ตายลงพวกบริ วารอันมี นายเรื อง นายจันทร์ ได้พาบุตรและภรรยา
พร้อมด้วยบริ วารของพระยาจันทบูร เดินทางออกจากเกาะเสม็ดโดยเดินทางมาทางเรื อประมาณ 56 ลํา แล่นมาถึงอ่าวบางสําเหร่ เห็นว่าที่นี่มีทาํ เลดี เพราะมีแผ่นดินที่ติดต่อกับชายทะเลและมี
ทรัพยากรมากมาย ที่สาํ คัญคือมี ต้นยางใต้ มากพอที่จะเจาะเอานํ้ายางใต้เป็ นอาชีพได้ จึงได้เข้ามา
ปลูกที่พกั อาศัยนับตั้งแต่น้ นั มา จนต่อมาผูค้ นของบางสําเหร่ มีเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ ประกอบกับมีผคู ้ น
เริ่ มอพยพเข้ามาตั้งรกรากมากขึ้น ทางการจึงให้บางสําเหร่ จดั ตั้งเป็ นตําบลแยกออกจากตําบลนาจอม
เทียน
บางเสร่ จดั ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทางทะเลที่สวยงามไม่แพ้ที่ใดๆ ในการสร้าง
มูลค่าเพิม่ นั้นจะต้องจัดเป็ นแหล่งท่องเที่ยวให้มีองค์ประกอบหลากหลายอย่างผสมผสานกัน คือ ต้อง
มีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งด้าน ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี การแสดง และประติมากรรมบ่งบอก
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ประวัติศาสตร์ สถานที่น้ นั ๆ โดยแหล่งท่องเที่ยวจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญหลายอย่าง
บูรณาการเข้าด้วยกัน แต่บางเสร่ ยงั ไม่มี และจะต้องนํามาเป็ นแนวทางการพัฒนาให้เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวของตําบลบางเสร่ ในวาระที่วา่ ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชนต่อไป โดยมีแนวคิดจากฐานภูมิสงั คม ดังนี้
1. สิ่ งดึงดูดใจ (Attraction) เกิดจากสถานที่ (Site) หรื อเหตุการณ์ (Events) สถานที่อาจ เกิด
จากธรรมชาติหรื อมนุษย์สร้างขึ้น เช่น ประติมากรรม รู ปต่าง ๆ ตามลักษณะแหล่งกําเนิดบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) เช่น มีความอุดมสมบูรณ์มากมายด้วยสัตว์น้ าํ ทางทะเล มี
ปลาฉลามวาฬ ปลาข้าวสาร อีกมากมาย ด้านประเพณี วฒั นธรรม มีนกั เต้นหางเครื่ อง ความเป็ นอยู่
หมู่บา้ นชาวประมง
2. สิ่ งอํานวยความสะดวก (Facilities) ความสะดวกสบายทําให้นกั ท่องเที่ยวเดินทางเข้าไป ถึง
สถานที่ได้รวดเร็ วปลอดภัยและสะดวกสบายยิง่ ขึ้น ดังนั้น การก่อสร้างปั จจัยพื้นฐาน (Construction
of Fundamental) ที่สาํ คัญต้องมีเบื้องต้น เช่น ระบบการขนส่ ง ระบบสื่ อสาร ระบบสาธารณูปโภค
เช่น ไฟฟ้า ประปา จึงเป็ น สิ่ งจําเป็ นอย่างยิง่ ในแหล่งท่องเที่ยว
3. การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีระบบการ
ขนส่ ง (Transportation) ซึ่ งประกอบด้วยเส้นทาง ยานพาหนะ สถานีขนส่ ง และผูป้ ระกอบการการ
ขนส่ งมี วัตถุประสงค์เพื่อลําเลียงคนและสิ่ งของไปยังจุดหมายปลายทาง เมืองกระบี่ ได้สร้างขยาย
สนามบินรองรับนักท่องเที่ยว แต่บางเสร่ มีโอกาสจะได้รับการพัฒนาระบบขนส่ งระบบรางมา ตาม
แผนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) แต่
ปั จจุบนั ให้มีเส้นทางสะดวกเข้าถึง มีป้ายบ่งเส้นทางบอกสถานที่ท่องเที่ยวชัดเจน ไปถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวมีที่จอดรถปลอดภัย
การมีทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติเป็ นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีความงามตามธรรมชาติ
สามารถ ดึงดูดให้คนไปเยือนหรื อไปท่องเที่ยวยังพื้นที่น้ นั ประกอบกับด้วยองค์ประกอบ 3 อย่างที่
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กล่าวมาแล้วนั้น ยังจําเป็ นต้องมีความเป็ นสัญญาลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้น เมื่อมา Check in แล้ว
จะได้รู้วา่ มาเที่ยวบางเสร่
แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นตามความประสงค์หรื อประโยชน์ของแหล่งท่องเที่ยวก็
สําคัญ สิ่ งนี้ได้สร้าง เสริ มแหล่งท่องเที่ยวมีผลดึงดูดให้คนไปเยือนหรื อท่องเที่ยวยังพื้นที่มากขึ้น
กล่าวถึงมากขึ้น อีกทั้งการดําเนินจัดกิจกรรมที่เทศบาลสร้างขึ้นในรู ปแบบของการดําเนินงานต่าง ๆ
เพื่อกระตุน้ นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวมากขึ้นมาจับจ่ายใช้สอย เสริ มสร้างเศรษฐกิจชุมชนมากขึ้น เช่น
สภาพชีวติ ในชนบท หมู่บา้ นชาวเล ตลาดนํ้า ศูนย์วฒั นธรรม พิพิธภัณฑ์ สวนสนุก การแสดงสิ นค้า
พื้นบ้าน การแข่งขันกีฬา งานเทศกาลประเพณี ต่าง ๆ
นอกจากการสร้างกิจกรรมขึ้น หรื อที่เรี ยกอีกอย่างว่า ประเพณีประดิษฐ์ (Artificial tradition)
เช่น เทศกาลอาหารทะเล เสน่ห์หางเครื่ อง เป็ นงานที่ได้จดั ที่บางเสร่ ทุกปี เป็ นกิจกรรมที่สร้างขึ้นเป็ น
เครื่ องชี้บ่งภูมิศาสตร์ เป็ น “ภูมิสงั คม” ของประชาชนคนบางเสร่ อีกสิ่ งหนึ่งที่ได้แบบอย่างมาจาก
การศึกษาดูงาน คือ การสร้างประติมากรรม บอกเล่าประวัติศาสตร์ บ่งชี้ภูมิศาสตร์ ที่เสริ มสร้างกําลัง
ของการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน คือ บางเสร่ จะต้องสร้างประติมากรรม ในแหล่ง
ท่องเที่ยว
ดังนั้น การประยุกต์สิ่งที่เรี ยนรู ้นาํ มาพัฒนาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ จึงจําเป็ นมาก ซึ่ง
จะต้องผสมผสานสภาพปัญหาและความเป็ นมาของพื้นที่ ประกอบกับมีงบประมาณเพียงพอ สิ่ งที่ผู ้
ศึกษาสนใจคือ การเพิ่มมูลค่าให้กบั แหล่งท่องเที่ยว ด้วยการเสนอโครงกา เพิ่มมูลค่าทาง
ศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเสริ มสร้างเศรษฐกิจชุมชนและสังคม เช่น ประติมากรรม “ฉลาม
วาฬ” ได้บอกเล่ามาที่บริ เวณอ่าวบางเสร่ น้ นั มีความอุดมสมบูรณ์ ด้วยหญ้าทะเลซึ่ งเป็ นอาหารของ
ฉลามวาฬ และเป็ นที่อยูข่ องฉลามวาฬ ตลอดจนบอกเล่าถึงประเพณี เทศกาลประดิษฐ์ การสร้าง
สิ นค้าประจําถิ่นบ่งบอกสถานที่ การแสดงดนตรี หางเครื่ อง จึงเสนอขั้นตอนดําเนินการดังนี้
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1. สภาพปัญหาและความเป็ นมา
ตําบลบางเสร่ เป็ นหมู่บา้ นชาวประมงมาเป็ นพื้นฐานเดิม ไม่มีสภาพเป็ นแหล่งท่องเที่ยวแต่
แรกเริ่ ม สภาพเดิมชายหาดบางเสร่ เป็ นชายหาดที่มีสภาพเดิม ๆ ที่ไม่ได้รับการพัฒนาแต่มีความเป็ น
ธรรมชาติ หาดทรายสี ขาวอมนํ้าตาลอ่อนที่สวยงาม ชายฝั่งปกคลุมไปด้วยผักบุง้ ทะเลกับหญ้า
สลับกันไป สมัยนั้นยังไม่มีคนรู ้จกั มาก เป็ นเพียงที่พกั ผ่อนและที่ทาํ มาหากินของคนชุมชนในพื้นที่
อาทิเช่น การขุดหาหอยเสี ยบ และหอยชนิดอื่น ๆ และเป็ นที่พกั ผ่อนแบบชาวชุมชนนําเสื่ อมาปูนงั่
ทําอาหารมาทานกินกัน แต่ยงั ได้รับขึ้นชื่อว่าเป็ นหาดที่มีหาดทรายขาวอมสี น้ าํ ตาลอ่อน ของชาว
ชุมชนบางเสร่ และเขตใกล้เคียง
แต่ต่อมาชายหาดบางเสร่ ได้ประสบปัญหาปริ มาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ภายหลัง บางเสร่ เริ่ ม
เป็ นที่รู้จกั ในหมู่นกั ท่องเที่ยวภายหลังจาก “หาดพัทยา” และ “หาดจอมเทียน”เริ่ มแออัด ทําให้
นักท่องเที่ยวบางส่ วนพยายามจะแสวงหาชายหาดสงบๆ แห่งอื่นๆ จนได้มาพบเจอกับ “หาดบางเสร่ ”
ชายหาดสวยเนื้อทรายสี น้ าํ ตาลอ่อนที่มีความยาวกว่า 1.5 กิโลเมตร และนับได้วา่ สถานที่ท่องเที่ยวที่
ขึ้นชื่อในจังหวัดชลบุรี ตั้งอยูบ่ นชายฝั่งทะเลตะวันออก อยูใ่ นความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบาง
เสร่ ห่างจากกรุ งเทพมหานคร 165 กิโลเมตรห่างจากจังหวัดชลบุรี 70 กิโลเมตร และห่างจากเมือง
พัทยา 20 กิโลเมตร
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกบการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่ ง หมายถึง การทําให้เกิด
ความเจริ ญเติบโตและมีการเปลี่ยนรู ปแบบโครงสร้างของสถาบันในระบบเศรษฐกิจ สังคม และการ
บริ การ ตลอดทั้งค่านิยม ทัศนคติ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็ นอยูด่ ีข้ ึนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
โดยมุ่งขจัด ปั ญหาความยากจนและความ เหลี่ยมลํ้าทางรายได้ เป็ นการเพิ่มรายได้ต่อคนหรื อผลผลิต
ซึ่ งรวมไปถึงการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างขั้นพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาทางด้านอื่นๆ
อีกด้วย
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2. ทางเลือกในการดําเนินการและการตัดสิ นใจ
แนวทางการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของแหล่งการท่องเที่ยว จะต้องมีการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายกิจกรรม การพัฒนาทั้งสร้างเสริ มสิ่ งเก่าให้ดีข้ ึน สร้างสิ่ งใหม่ให้ดีงาม
จัดกิจกรรมลงในปี ปฏิทินการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี โดยมีฐานคิดการพัฒนาจาก “ภูมิสงั คม” ของ
ตําบลบางเสร่ จากทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม ทุนทางภูมิปัญญา และทุนธรรมชาติที่สวยงาม
แนวทางดําเนินการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน ในทางเลือกที่นาํ เอาการพัฒนา
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิสงั คมเพิ่มคุณค่าและมูลค่านั้น แนวทางแรก เสนอสร้าง
ประติมากรรม เพื่อเป็ นการสร้างอัตลักษณ์ทอ้ งถิ่นให้เกิดขึ้น เช่น ประติมากรรมฉลามวาฬ
ประติมากรรมกระเบนธง เป็ นต้น แนวทางที่สอง ลงกิจกรรมชุมชนท้องถิ่นเติมในงานกิจกรรม
ประเพณี ประจําปี คือนํากิจกรรมจัดลงในปี ปฏิทินในกิจกรรมชายหาด (Active Beach) เป็ นประจํา
เช่น เทศบาลปี ใหม่รับลมชมวิว กินปลา หมู่บา้ นชาวประมงบางเสร่ เทศกาลสงกานต์วนั ไหลบางเสร่
เทศกาลอาหารทะเล เสน่ห์หางเครื่ อง และเทศกาลลอยกระทง รับลมหนาว ตลอดจนกิจกรรมกีฬา
ทางนํ้าการแข่งขันเรื อเร็ วสู ตร 1 ฟอมูล่าวัน การแข่งขันแจ็สสกี และการกีฬาทางบก(ฟุตบอลดารา)
เป็ นต้น อีกทั้ง กิจกรรมส่ งเสริ มการท่องเที่ยว ถนนคนเดิน ชายหาดบางเสร่ ถนนสายวัฒนธรรม
หมู่บา้ นประมงบางเสร่ งานกิจกรรมเหล่านี้ เติมกิจกรรมด้านประเพณี การละเล่น อาหารพื้นบ้านลง
ไปตลอด มีเวทีแสดงหางเครื่ องย้อนยุค การประกวดดนตรี หางเครื่ อง เช่น เวทีชิงช้าสวรรค์ เป็ นต้น
แนวทางสุ ดท้ายการส่ งเสริ มพัฒนาสิ นค้าชุมชน เช่น อาหารทะเลสด การถนอมอาหารทะเล
เพื่อการบริ โภค และการส่ งออก การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์สินค้าชุมชน การประกวดการประกอบอาหาร
ทะเลพื้นเมืองและอาเซียน การดําเนินการประสานหาแนวร่ วมดําเนินการเช่นที่เคยดําเนินการ คือ การ
ท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ภาคเอกชน ผูป้ ระกอบการร้านอาหาร และผูป้ ระกอบการโรงแรมในเขตบาง
เสร่ และพี่นอ้ งประชาชนตําบลบางเสร่ ทุกคนมีส่วนร่ วม เป็ นต้น
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3. การนําไปปฏิบัติ
3.1 ขั้นตอนการสร้างมูลค่าและคุณค่าทางเศรษฐกิจชุมชน มีดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1. การสํารวจและคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชน สาระสําคัญทางวัฒนธรรม ประเพณี ดีงาม
ของบางเสร่ ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ่งบอกภูมิศาสตร์ เช่น ปลาข้าวสาร ส่ งออก
ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน เสน่ห์หางเครื่ องบางเสร่ การประยุกต์การนําไปใช้อย่างมีคุณภาพ โดยมีมูล
ค่าที่สูงขึ้นจากเดิมด้วยการบ่มเพาะจากการออกแบบ แก้ไขจากประสบการณ์
ขั้นตอนที่ 2. การสํารวจออกแบบประติมากรรม บ่งบอกสถานที่ทางภูมิศาสตร์ โดยการ
ประชาคมสอบถามความคิดเห็น ว่ามีอะไรบ้างตามตํานานบอกเล่ากล่าวถึงบางเสร่ สิ่ งใดบ่งบอก
สถานที่นี่คือ บางเสร่
ขั้นตอนที่ 3. กระบวนการสร้างสรรค์และบ่มเพาะผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยวางแผนครบทุกมิติ 360
องศา มีสถานที่และศูนย์สร้างสรรค์ประจําชุมชนโดยให้มีความร่ วมมือจากองค์กรต่างๆ มีการพัฒนา
แบรนด์ (Brand) ของชุมชนให้กา้ วสู่ ระดับนานชาติ ก็ถือว่าสําเร็ จแล้ว
3.2 แผนงานสร้างมูลค่าและคุณค่าเศรษฐกิจชุมชน
ในการวางแผนพัฒนาการเพิ่มมูลค่าให้กบั แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนั้น ต้อง
ประกอบกันมาจากหลายส่ วนออกมาเป็ นรู ปแบบโครงการ/กิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งโครงการที่
เป็ นกิจกรรมสร้างสรรค์ จัดงานส่ งเสริ มการท่องเที่ยว ทั้งโครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
ประติมากรรมพื้นที่ ดังนั้นจึงขอเสนองานและเป้าหมายที่จะดําเนินการในโครงการ/กิจกรรมเพื่อเพิ่ม
มูลค่าการท่องเที่ยวชุมชนดังนี้
1) แผนงานส่ งเสริ มการสร้างผลิตภัณฑ์แก่ชุมชน โดยส่ งเสริ มชุมชนในการสร้างผลิตภัณฑ์
อันเป็ นมรดกภูมิปัญญาให้ทอ้ งถิ่นเพื่ออนุรักษ์และสื บทอดฝี มือช่างพื้นถิ่นให้คงอยู่ ประกอบด้วย
โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตําบลบางเสร่
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2) แผนงานสร้างประติมากรรมบ่งชี้ภูมิศาสตร์ เป็ นจุด C (Check in) จํานวน 3 จุด หัวหาด
กลางหาด และ ท้ายหาดบางเสร่
3) แผนงานสร้างแบรนด์ (Brand) สร้างสโลแกรนด์ บางเสร่ อะไรคือ สัญญาลักษณ์บางเสร่
อาจกล่าวได้วา่ “ชายหาดงามตา ไม่มีร่มเตียง ท่องเที่ยวปลอดภัยไม่ไกลเมืองหลวง” หรื อ “เที่ยวบาง
เสร่ เสน่ห์ไม่มีวนั จาง”
3.3 โครงการ/กิจกรรม “สร้างมูลค่าและคุณค่าเศรษฐกิจชุมชน”
1) โครงการส่ งเสริ มการสร้างผลิตภัณฑ์แก่ชุมชนจากทุนศิลปวัฒนธรรม: ตุก๊ ตา/พวงกุญแจ
หางเครื่ องย้อนยุคบางเสร่ โดยชุมชนเอื้ออารี ยส์ มั พันธ์ ร่ วมกับการศึกษานอกโรงเรี ยนตําบลบางเสร่
ซึ่ งมีแนวความคิดว่า “ของเก่ามาเล่าใหม่ทาํ เอกลักษณ์ไว้ดูทาํ ดีได้เอาไว้ขาย” ชุมชนจึงได้ทาํ
ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกตามรู ปแบบเดิมไว้เป็ นเอกลักษณ์เรื่ องเล่า และเอาไว้จาํ หน่ายแก่นกั ท่องเที่ยวและ
ผูส้ นใจทัว่ ไป
จุดประสงค์ โครงการ
1. ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการนําปราชญ์ความคิดของชุมชนสู่ การพัฒนา
สิ นค้าและผลิตภัณฑ์ในชีวติ ประจําวัน และให้ได้รับความนิยมและขึ้นชื่อบางเสร่
2. ส่ งเสริ มให้เกิดการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ของชุมชนร่ วมสมัยทัดเทียมสิ นค้าให้มีระดับห้าดาว
เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชนด้วยการออกแบบที่ดี
2) โครงการสร้างประติมากรรม “ฉลามวาฬ” เป็ นจุดเชคอินบางเสร่ (Check in Bangsaray)
เพื่อสร้างสรรค์ประติมากรรมประจําถิ่น ด้วยอ่าวบางเสร่ มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยหญ้าทะเล จึงมี
สัตว์น้ าํ น้อยใหญ่ มากมายชุกชุม และมีปลาฉลามวาฬ มาหากินเป็ นประจํา เป็ นสัตว์ประจําถิ่น ไป
แล้ว จึงสร้างประติมากรรมเป็ นสัญญาลักษณ์ ของทะเลบางเสร่ และส่ งเสริ มการท่องเที่ยว สร้าง
คุณค่าทางเศรษฐกิจชุมชนได้
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จุดประสงค์ โครงการ
1. เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาของชุมชนออกสู่ การพัฒนาแบรนด์สินค้าชุมชน โดยมีอตั ลักษณ์ใน
แบบฉบับบางเสร่
2. เป็ นแหล่งรวมคุณประโยชน์คุณค่าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน จุดพักผ่อนหย่อนใจ
ถ่ายภาพ บ่งบอกสถานที่ ที่น้ ีบางเสร่
3) โครงการสร้างแบรนด์ (Brand) สร้างสโลแกรนด์ บางเสร่ นอกจากจะมีประติมากรรม
แล้ว จําเป็ นต้องมีคาํ ขวัญ หรื อสโลแกรนด์ แบนด์บางเสร่ เพื่อการจดจําไม่มีวนั ลืม อาทิเช่น “เทีย่ ว
บางเสร่ เสน่ ห์ไม่ มีวนั จาง”
จุดประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อสร้างสัญญาลักษณ์บางเสร่ ให้มีถอ้ ยคําที่ใช้เป็ นคําขวัญ ให้เกิดการจดจําง่ายต่อผูค้ นที่มา
เที่ยวพักผ่อน
2.เพื่อเพิม่ คุณค่าและสัญญาลักษณ์ในผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการจดจําง่าย บ่งบอกถึงที่มาของ
สิ นค้า ประจําถิ่นบางเสร่
และยังมีโครงการ/กิจกรรมอีกมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่พฒั นาบน
ฐานประเพณี วฒั ณธรรม ภูมิสงั คมท้องถิ่น เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ซึ่ ง
การพัฒนานั้นต้องคํานึงถึงการอนุรักษ์เพื่อความยัง่ ยืนด้วย เช่น โครงการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวถนน
คนเดิน โครงการถนนสายวัฒณธรรมหมู่บา้ นประมง เป็ นต้น
สรุป
กล่าวโดยสรุ ปการนําทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจ
และสังคมแก่ชุมชนและประชาชนนั้น ต้องเป็ นความร่ วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจ
สร้างผลิตภัณฑ์ สร้างประติมากรรม โดยให้ร่วมกันคิดร่ วมกันทําอย่างจริ งจัง โดยมีจุดมุ่งหมาย
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เดียวกัน คือ การธํารงรักษาไว้ซ่ ึ งศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ด้ งั เดิม ดังนั้นเรื่ องราวอันเป็ น
ประวัติศาสตร์ขององค์ประกอบในผลิตภัณฑ์ ประติมากรรม และแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม จึงมี
ความจําเป็ นอย่างยิง่ เพราะนอกจากจะเป็ นความรู ้ทางวิชาการเพื่อความเข้าใจในมรดกศิลปวัฒนธรรม
ของชาติแล้ว ยังมีความสําคัญในการสร้างความซาบซึ้ งให้ผลิตภัณฑ์ ประติมากรรม และสิ นค้าชุมชน
แต่ละชิ้นมีคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ยงั่ ยืนตลอดไป โดยปราศจากเงื่อนไขเรื่ องกาลเวลาก็ได้
……………………….
อ้างอิง
1. การบรรยายรายชุดวิชาที่ 2 หลักภูมิสงั คมและวิถีตะวันออกกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดย นายวีระ
โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงวัฒนธรรม เรื่ อง การปฏิรูปประเทศ ศิลปวัฒนธรรมเพือ่ การ
สร้างคุณค่า มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.30-16.00 น.
สถาบันพระปกเกล้า
2. การบรรยายรายชุดวิชาที่ 2 หลักภูมิสงั คมและวิถีตะวันออกกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดย นายเนาวรัตน์
พงษ์ไพบูลย์ เรื่ อง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นกับกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา เมื่อวันที่
28 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00-14.15 น. สถาบันพระปกเกล้า
3. การศึกษาพื้นที่ทาํ รายงานกลุ่ม เรื่ อง เมืองน่าอยู่ เทศบาลเมือพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

