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แดนดินถิ่น 3 ล.
แลนก/ล่องแก่ง/ล่องเลสาบ
ด้วยวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาจนผันเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ที่ยังคงปฏิบัติต่อจากรุ่นสู่รุ่นของ “ลุ่มน�้ำ
ทะเลสาบ...สงขลา” มีการดึงอัตลักษณ์ความเป็นพืน้ ที่
สุดพิเศษ ที่ถูกขนานนามว่าเป็น “แดนดินถิ่น 3 ล.”
คือ แลนก ล่องแก่ง และล่องเลสาบ นับเป็นความสมบูรณ์
แบบทางธรรมชาติที่ถูกรังสรรค์ให้น่าค้นหา ควรค่าใน
การยกระดับสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่มุ่งชูวิถีชีวิต
และทรัพยากรทางธรรมชาติ
3
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Editorial
บทบรรณาธิการ

ภาพแห่งความอุดมสมบูรณ์ตามวิถีไทยในอดีตที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
และวัฒนธรรม บอกเล่าถึงการด�ำเนินชีวิตในแบบฉบับของคนไทยได้อย่างชัดเจน ไม่ว่า
จะเป็นภาพชาวนากับอิรยิ าบถหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดนิ และภาพก�ำลังเหวีย่ งแหในเรือล�ำน้อยๆ
ของชาวประมงในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา ช่างไม่ผิดไปจากส�ำนวนไทยที่ว่า
“ในน�้ำมีปลา ในนามีข้าว”
ก็จะผิดไปได้อย่างไร ในเมื่อส�ำนวนไทยถูกหยิบยกมาเปรียบเปรยจากชีวิตจริง
ถูกต้องที่สุดว่านี่คือสุดยอดของพื้นที่ที่เต็มปริ่มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม อันมากด้วย
เสน่ห์จากการใช้ชีวิตของคนในพื้นถิ่นที่เป็นวิถีสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นพื้นที่สุดพิเศษ
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติอย่างล้นเหลือ ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน และ เขา ป่า นา เล
ที่รังสรรค์โดยธรรมชาติได้อย่างน่าทึ่งจนยากจะหาที่ใดมาเปรียบ จนถูกขนานนามว่าเป็น
“แดนดินถิ่น 3 ล.” จากเหล่านักท่องเที่ยวสายธรรมชาติ คือ แลนก ล่องแก่ง และ
ล่องเลสาบ
ส�ำหรับวารสารชุด แลวิจัยใน...เลสาบ ฉบับนี้จะกล่าวถึงตอน The charming lake
basin /แดนดินถิ่น 3 ล. (แลนก /ล่องแก่ง /ล่องเลสาบ) ซึ่งเนื้อหาจะว่าด้วยผลงานวิจัยใน
ด้านพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา ศักยภาพของทรัพยากร
รวมถึงเส้นทางการท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง
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ลุ่มน�้ำเลสาบ...สงขลา7
การพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน12
ศักยภาพและมูลค่าทางเศรษฐกิจ16
การพัฒนาสวนสมุนไพรเพื่อการท่องเที่ยว18
ศักยภาพทรัพยากรท่องเที่ยว20
เส้นทางการท่องเที่ยวที่ ไม่ควรพลาด22
• โหนด นา เล
• บ้านปรางหมู่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
• บ้านปากประ จังหวัดพัทลุง

สารบัญ
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• อุทยานนกน�้ำทะเลน้อย
• สวนไผ่ขวัญใจ
• เขาชันรีสอร์ท

ลุ่มน�้ำทะเลสาบ...สงขลา
ลุม่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลานับเป็นดินแดนทีม่ พี ฒ
ั นาการ
ทางประวัตศิ าสตร์มายาวนานกว่า 6,000 ปี หลากหลาย
ไปด้วยทรัพยากรด้านการท่องเทีย่ ว ไม่วา่ จะเป็นธรรมชาติ
อันงดงามทัง้ เขา ป่า นา เล มีประวัตศิ าสตร์ทนี่ ่าค้นหา
ผู้คนในพื้นถิ่นยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเชื่ออันสืบต่อมา
จากรุน่ สูร่ นุ่ จนกลายเป็นมรดกทางวิถชี วี ติ และประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆ

Songkhla Lake
Basin
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Territory of
Songkhla
Lake Basin

อาณาเขตของลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา

ครอบคลุมพื้นที่ถึง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย
อ�ำเภอเมืองพัทลุง อ�ำเภอปากพะยูน อ�ำเภอบางแก้ว อ�ำเภอเขาชัยสน และ
อ�ำเภอควนขนุน จังหวัดสงขลา 12 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอเมืองสงขลา อ�ำเภอ
หาดใหญ่ อ�ำเภอสะเดา อ�ำเภอนาหม่อม อ�ำเภอคลองหอยโข่ง อ�ำเภอรัตภูมิ
อ�ำเภอบางกล�่ำ อ�ำเภอควนเนียง อ�ำเภอสิงหนคร อ�ำเภอสทิงพระ อ�ำเภอ
กระแสสินธุ์ และอ�ำเภอระโนด รวมถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชอีก 2 อ�ำเภอ
ได้แก่ อ�ำเภอชะอวด และอ�ำเภอหัวไทร
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พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์นับพันปีที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ
ศาสนา และประเพณีวฒ
ั นธรรมทีผ่ ลัดเปลีย่ นไปตามกาลเวลาของแต่ละยุคสมัย
ส่งผลท�ำให้พื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลาเป็นที่น่าสนใจของผู้คนในหลากหลาย
เรื่องราว ทั้งด้านการท่องเที่ยวที่มีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ แหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร แหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี ซึ่งมีโบราณสถานที่เป็นอัตลักษณ์
ในเชิงพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ที่ส�ำคัญส�ำหรับสาย adventure หากลองได้มาสัมผัสรับรองว่าต้องประทับใจ
ในพื้นที่สุดพิเศษแห่งนี้ดั่งต้องมนต์สะกด ด้วยแดนดินถิ่น 3 ล. ที่มีครบจบใน
แห่งนี้ ทั้งกิจกรรม แลนก ล่องแก่ง และล่องเลสาบ
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การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การส�ำรวจและศึกษาสภาพทรัพยากรท่องเที่ยวพื้นที่
ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา พบว่ามี จ�ำนวน 246 แหล่ง โดยจัด
แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 102
แหล่ง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น จ�ำนวน 144 แหล่ง ได้แก่
ภูเขา น�ำ้ ตก หาดทราย พื้นที่ชุ่มน�ำ้ เกาะ และถ�ำ้ แหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม จ�ำนวน 92 แหล่ง ได้แก่ ศาสนสถาน เมือง และ
ชุมชนโบราณที่มีจุดเด่นส�ำคัญ เช่น เจดีย์ วัด ถ�้ำโบราณ และ
โบราณสถานอื่นๆ ซึ่งทรัพยากรท่องเที่ยวดังกล่าวมีที่ตั้งอยู่ใน
บริเวณที่ราบเชิงเขา พื้นที่ราบ พื้นที่ราบชายฝั่งทะเลสาบสงขลา
และในทะเลสาบสงขลา
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แม้จะมีทรัพยากรท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลายทัง้ ทางธรรมชาติ
และวิถีชีวิตของผู้คน แต่กลับพบว่าการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวที่
สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นรอบลุ่มน�ำ้ ทะเลสาบสงขลานั้นมี
น้อยมาก ชุมชนต้องการขับเคลื่อนงานวิจัย เสนอการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวภายใต้อัตลักษณ์และวิถีของท้องถิ่น
ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อให้เห็นศักยภาพของแหล่งทรัพยากร
ท่องเที่ยวทั้งหมดทุกรูปแบบที่จะสามารถรองรับการท่องเที่ยวได้
เช่น รูปแบบการท่องเที่ยวสอดคล้องกับวัฒนธรรมของท้องถิ่น
(Local Culture) รูปแบบการท่องเทีย่ วทีเ่ กีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติ
(Nature and adventure tourism) เพือ่ น�ำเสนอต่อกลุ่มนักท่องเทีย่ ว
ที่มีพฤติกรรมและความต้องการที่แตกต่างกัน

งานวิจยั เรือ่ งการพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วภายใต้อตั ลักษณ์ และวิถขี องท้องถิน่ ลุม่ น�้ำทะเลสาบสงขลา
เป็นการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่ ศึกษาพฤติกรรม และความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มี
ความแตกต่างกัน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและสภาพของพื้นที่
โดยเสนอเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีอยู่ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวรอบลุ่มน�ำ้
ทะเลสาบสงขลาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญของประเทศ ใช้รองรับการเดินทาง
มาท่องเที่ยวของคนในประเทศไทยและชาวต่างชาติจนกลายเป็นพลังในการสร้างฐานความรู้ในการพัฒนา
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้มีเศรษฐกิจทางเลือกโดยการใช้การท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสร้าง
รายได้ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนรอบลุ่มน�้ำทะเลสาบอย่างยั่งยืนต่อไป
อ้างอิง : แผนงานวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่
ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา
The Development of Sustainable Tourism by Participatory Approach in Songkhla Lagoon
ชัยรัตน์ จุสปาโล
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ศักยภาพและมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ

ในการประเมินศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยวทะเลสาบสงขลา เพื่อเป็นการประเมินความเต็มใจที่จะจ่าย
ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อเส้นทาง ตลอดจนมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ในด้านมูลค่าเผื่อจะใช้ในอนาคต (Option
value) ที่ มี ต ่ อ เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วทะเลสาบสงขลาโดยเรื อ ประมงพื้ น บ้ า น อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด สงขลา
โดยมีขนั้ ตอนการด�ำเนินการวิจยั ได้แก่ ศึกษาเอกสาร งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ออกแบบเครือ่ งมือในการวิจยั ตรวจ
สอบปัจจัย เกณฑ์การประเมินศักยภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ก�ำหนดแหล่งที่มาของข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลใน
พื้นที่ที่ท�ำการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล
ส�ำหรับการวิจัยในการค�ำนวณความเต็มใจที่จะจ่ายของนักท่องเที่ยวและมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ
เส้นทาง ใช้วิธีประเมินแบบ contingent valuation method เพื่อให้นักท่องเที่ยวบอกถึงระดับความเต็มใจที่จะ
จ่ายเพื่อการมาท่องเที่ยวตามเส้นทางนี้ โดยเก็บข้อมูลด้วยการสุ่มจากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตามสถานที่
ท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ศึกษา จ�ำนวน 600 คน
ผลประเมินศักยภาพของเส้นทางท่องเที่ยวทะเลสาบสงขลาโดยเรือประมงพื้นบ้าน ด้วยปัจจัย 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านพื้นที่ ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมและกระบวนการ และด้านการมีส่วนร่วม จ�ำนวน 32 ดัชนี พบว่า
ผลการประเมินศักยภาพในแต่ละปัจจัย 3 ด้าน มีระดับศักยภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง ยกเว้นปัจจัยด้านกิจกรรม
และกระบวนการทีม่ ศี กั ยภาพอยูใ่ นระดับสูง และผลการประเมินศักยภาพการท่องเทีย่ ว พบว่า มีระดับศักยภาพ
อยู่ในระดับปานกลาง
ผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของเส้นทางท่องเที่ยวทะเลสาบสงขลาโดยเรือประมงพื้นบ้าน
พบว่า นักท่องเที่ยวมีความเต็มใจที่จะจ่ายเฉลี่ย 330 บาทต่อคน โดยคิดเป็นมูลค่าเผื่อจะใช้ในอนาคต
เป็นจ�ำนวน 733,180,470 บาท
อ้างอิง : โครงการ “การประเมินศักยภาพและมูลค่าทางเศรษฐกิจของเส้นทางท่องเที่ยวทะเลสาบสงขลา กรณีศึกษา
เรือประมงพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยว”
เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี
อริศรา ร่มเย็น
สกลวรรณ อุ่ยสกุล
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การพัฒนาสวนสมุนไพร
เพื่อการท่องเที่ยว
การศึ ก ษาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วสวนสมุ น ไพรด้ า น
คุณประโยชน์และสรรพคุณของพืช ผัก สมุนไพร ในพืน้ ทีบ่ ริเวณ
เชิงเขาบรรทัด หมู่ที่ 6 และ 8 บ้านในวัง ต�ำบลบ้านนา อ�ำเภอ
ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เพือ่ เสนอรายการอาหารทีม่ ปี ระโยชน์
ต่อสุขภาพแก่นกั ท่องเทีย่ ว และประชาชนทัว่ ไป โดยใช้วตั ถุดบิ
ของชุมชน มีการพัฒนาคู่มือน�ำเที่ยวสวนสมุนไพรอย่างมี
ส่วนร่วมของประชาชนในลุม่ น�้ำทะเลสาบสงขลา ซึง่ การศึกษา
ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยอาศัยกระบวนการ
การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน เพื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล มาก� ำ หนดรูปแบบ
การจั ด การท่ อ งเที่ ย วในสวนสมุ น ไพรพร้ อ มทั้ ง ข้ อ เสนอแนะ
ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
• ชาวบ้ า นทั่ ว ไปประกอบอาชี พ ท� ำ สวนยางพารา
สวนผลไม้ และปลู ก พื ช ผั ก สมุ น ไพร เพื่ อ การบริ โ ภคใน
ครัวเรือน และเป็นอาชีพเสริมรายได้
• ในพื้นที่บ้านในวัง ชาวบ้านเกือบทุกบ้านนิยมปลูก
พืช ผัก สมุนไพร บริเวณบ้าน เพื่อใช้บริโภคภายในครัวเรือน
และขายเป็นอาชีพเสริม สามารถพัฒนาและส่งเสริมให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวได้
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• พืช ผัก สมุนไพร ที่ค้นพบในพื้นที่ชุมชนบ้านในวังและ
บ้านวังยาว มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 50 ชนิด โดยแบ่งกลุ่มสมุนไพรที่ใช้
ประกอบเป็นอาหาร 33 ชนิด และสมุนไพรที่สามารถน�ำมาเป็นยา
รักษาโรคต่างๆ จ�ำนวน 17 ชนิด โดยมีผลผลิตทั้งปี นอกจากนี้ยังมี
รายการอาหารเพื่อสุขภาพที่ปรุงจากพืช ผัก สมุนไพร ที่ค้นพบอีก
จ�ำนวน 7 รายการ
• การทดลองโปรแกรมท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเส้นทาง
ท่องเที่ยวระหว่างสวนสมุนไพร กับแหล่งท่องเที่ยวหลักในจังหวัด

สามารถเดินทางไปเรียนรู้ และรับประทานอาหารที่ปรุงจาก
สมุนไพรที่มีอยู่ นักท่องเที่ยวยังได้มีโอกาสสัมผัสอากาศที่เย็น
เกือบตลอดทั้งปี เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่เชิงเขาบรรทัด
สัมผัสบรรยากาศทีเ่ งียบสงบ เนือ่ งจากทีอ่ ยูอ่ าศัยภายในชุมชน
ตัง้ ห่างกันออกไป สามารถจัดการท่องเทีย่ วแบบสัมผัสวิถชี มุ ชน
(โฮมสเตย์) โดยเน้นการเรียนรูพ้ ชื สวนสมุนไพร และรับประทาน
อาหารเพือ่ สุขภาพ มากกว่ากิจกรรมอืน่ นอกจากนีก้ ารท่องเทีย่ ว
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เช่น การปัน่ จักรยานชมสวนสมุนไพร
สวนผลไม้ และกิจกรรมดูนก ซึง่ โดยภาพรวมบ้านในวัง สามารถ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ พืช ผัก สมุนไพร
ควบคู ่ กั บ การดู แ ลสุ ข ภาพโดยอาศั ย ความร่ ว มมื อ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนในการผลักดัน
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดพัทลุง

พัทลุง และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา
ข้ อ เสนอแนะในการส่ ง เสริมและการพัฒนาท่องเที่ยวจาก
ผู้ประกอบการ และคณะสื่อมวลชนด้านการท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อม
• โอกาสในการพัฒนาสวนสมุนไพรและการท่องเทีย่ ว
ในชุมชน สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีแ่ ตกต่างจาก
ที่อื่น ช่วยสร้างโอกาสให้บ้านในวังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อ
การเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ พื ช สมุ น ไพรเพื่ อ สุ ข ภาพที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว

อ้างอิง : การพัฒนาสวนสมุนไพรเพื่อการท่องเที่ยวพื้นที่ลุ่มน�้ำ
ทะเลสาบสงขลา
Herbal Garden Development for Tourism in
Songkhla Lake Basin A Case Study of Baan Nai
Wang, Baan Na Sub-District,Srinkarin
District,Phatthalung Province
ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร และคณะ
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์
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ศักยภาพทรัพยากร
ท่องเที่ยว

การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม ทีก่ อ่ ให้เกิดกิจกรรมท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์อย่างยัง่ ยืน
ของพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลา และพัฒนาเส้นทางท่องเทีย่ วเชิง
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย การส�ำรวจ การสังเกต การจัดประชุม
กลุ่มย่อย และการสัมภาษณ์เชิงลึก
โดยใช้แบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ วทางกายภาพ
5 As ประกอบด้วย
• สิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว (Attraction)
• การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility)
• สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenity)
• ที่พัก (Accommodation)
• กิจกรรมท่องเที่ยว (Activity)
การประเมินความยั่งยืนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ประกอบด้วย
• การจัดการอย่างยั่งยืน
• การเพิม่ ผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแก่ชมุ ชนเจ้าของ
สถานที่และการลดผลกระทบเชิงลบ
• การเพิ่ ม ผลประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ชุ ม ชน นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
วัฒนธรรม และการลดผลกระทบเชิงลบ
• ด้านการเพิม่ ผลประโยชน์ให้สงิ่ แวดล้อมและผลกระทบ
ด้านลบ
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบ
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แหล่งท่องเที่ยวทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน
ในพื้ น ที่ ผลการศึ ก ษาพบว่ า แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ ลุ ่ ม น�้ ำ
ทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วย น�้ำตก อ่างเก็บน�้ำ ถ�้ำ ทะเลสาบ
บ่อน�้ำร้อน แก่ง วัด มัสยิด และวิถีชีวิตชุมชน
โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวประเภทวิถีชีวิตและชุมชนมีสิ่ง
ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวสูง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีสิ่ง
ดึงดูดใจในระดับปานกลาง ส่วนแหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณ
สถานและ โบราณวัตถุมีสิ่งดึงดูดใจในระดับปานกลางและน้อย
จากการประเมินแหล่งท่องเที่ยวจ�ำนวน 90 แหล่ง ซึ่ง
ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 32 แหล่ง แหล่งท่อง
เที่ยวทางโบราณสถานและโบราณวัตถุ 40 แหล่ง ตลอดจนแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และชุมชน จ�ำนวน 18 แหล่ง

ในด้ า นของการเข้ า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว พบว่ า แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นมากมี ค วามสะดวกในการเข้ า ถึ ง แต่ ยั ง ขาด
รถโดยสารประจ�ำทาง ด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเทีย่ ว
แหล่งท่องเที่ยวเกือบทั้งหมดยังขาดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกขั้น
พืน้ ฐานในแหล่งท่องเทีย่ ว ด้านทีพ่ กั แหล่งท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ไม่มี
ที่พักในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งที่พัก ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในแหล่ง
ท่องเที่ยวเขตเมือง ด้านกิจกรรมท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และชุมชน มีศักยภาพมากที่สุด สามารถ
สร้างประสบการณ์ที่สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยวได้
ผลการประเมินศักยภาพด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
สู่ความยั่งยืน พบว่าด้านการจัดการอย่างยั่งยืนแหล่งท่องเที่ยว
ทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของหน่วยงานส่วนกลางจะจัดการได้ดกี ว่า
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ อ ยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นรวมถึงวัด ด้านการเพิ่มผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ
แก่ชุมชน เจ้าของสถานที่และการลดผลกระทบเชิงลบ พบว่า
แหล่งท่องเที่ยวเกือบทั้งหมดมีร้านจ�ำหน่ายอาหาร ของที่ระลึก
และทีพ่ กั เป็นของคนในพืน้ ที่ ซึง่ เป็นการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก
ในชุมชน ด้านการเพิ่มผลประโยชน์ให้แก่ชุมชน นักท่องเที่ยว
วัฒนธรรม และการลดผลกระทบเชิงลบ มีการจัดกิจกรรมด้าน
การอนุรกั ษ์ในแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ มีการก�ำหนดโซนพืน้ ที่
ให้นกั ท่องเทีย่ วได้ปฏิบตั ติ ามในบางแหล่งท่องเทีย่ ว ด้านการเพิม่
ผลประโยชน์ให้สงิ่ แวดล้อมและผลกระทบด้านลบ แหล่งท่องเทีย่ ว
ในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลายังขาดการจัดการด้านพลังงาน
น�้ำเสีย เสียงรบกวน ควันพิษจากท่อไอเสีย และคุณภาพน�้ำดื่ม
อย่างเป็นระบบในแหล่งท่องเที่ยว ในด้านของแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ พบว่ามีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวข้อง
กับวิถชี วี ติ ของผูค้ นในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามพร้อมในการรองรับนักท่องเทีย่ ว
จ� ำ นวน 11 แห่ ง และสามารถพั ฒ นาเป็ น เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย ว
เชิงสร้างสรรค์รอบทะเลสาบสงขลาได้ 3 เส้นทาง อย่างไรก็ตาม
การตัง้ องค์กรขึน้ มาดูแลรับผิดชอบแหล่งท่องเทีย่ วเป็นการเฉพาะ
จะเป็นทางออกทีส่ ามารถยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเทีย่ วให้กบั
พื้นที่ได้
อ้างอิง : ศักยภาพทรัพยากรท่องเที่ยวของพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบ:
นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
ปรัชญากรณ์ ไชยคช คณะบริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่
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เส้นทางการท่องเที่ยว
ที่ ไม่ควรพลาด
1. “โหนด นา เล” ชมวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมของคนสทิงพระ จังหวัด
สงขลาที่ด�ำรงชีพด้วยตาลโตนด ภาพคนขึ้นตาลโตนดที่ยังมีให้เห็น
ชมการเพาะลูกโหนด เฉาะลูกตาล ซึง่ นอกจากจะน�ำมาท�ำขนมแล้ว
ยังสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สบู่ตาลโตนด เป็น
การสลับกับการท�ำนาและออกเรือประมงแบบดั้งเดิม
2. บ้านปรางหมู่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ขึ้นชื่อเรื่องผลิต
โพนและเป็นศูนย์กลางจ�ำหน่ายโพนที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ รวมทั้ง
ยังกระจายสินค้าไปแทบทุกที่ในภูมิภาคนี้ เพื่อตอบรับการตีโพนใน
เทศกาลเข้าพรรษา งานลากพระ ซึง่ เป็นประเพณีส�ำคัญของคนปักษ์ใต้
3. บ้านปากประ จังหวัดพัทลุง ชมวิถีชีวิตการยกยอยักษ์
และดั ก จั บ สั ต ว์ น�้ ำ ที่ ไ ม่ เ หมื อ นที่ ใ ดในเมื อ งไทย ต้ อ งตื่ น ให้ ทั น
แสงเช้ า เพื่ อ มุ ม ภาพพระอาทิ ต ย์ ขึ้ น กั บ ยอยั ก ษ์ ที่ บ ้ า นปากประ
เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักถ่ายภาพเลยทีเดียว
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4. “อุทยานนกน�้ำทะเลน้อย” หรือ“ทะเลน้อย”มีทั้ง
ทีร่ าบ ทุง่ นา ทุง่ หญ้า ป่าพรุเสม็ดขาว ทุง่ กระจูด ดงหญ้าชืน้ แฉะ
ดงแขม ดงกกกลม หาดเลน และยังเป็นพื้นที่อาศัยของนกน�้ำ
ที่ส�ำคัญ เช่น นกกาบบัว ซึ่งวางไข่และท�ำรังที่นี่เพียงแห่งเดียว
อีกทั้งยังมีนกที่ใกล้จะสูญพันธุ์ เช่น นกอ้ายงั่ว นกตะกรุม
นกกระสาแดง นกกระสานวล นกกาบบัว นกช้อนหอยดาว
เหยี่ยวด�ำ รวมถึงนกฟินฟุต
23
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5. สวนไผ่ขวัญใจ ปัจจุบันปลูกไผ่ครบวงจร
ทั้งตัดหน่อเพื่อจ�ำหน่าย ตอนกิ่งช�ำขาย ตลอดถึงล�ำต้น
ที่อายุเกิน 3 ปี สามารถน�ำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์
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6. เขาชันรีสอร์ท สัมผัสบรรยากาศลุ่มน�้ำ
ทะเลสาบสงขลา ในห้องพักรีสอร์ททีใ่ กล้ชดิ ธรรมชาติ
ศึกษาเรือ่ งราวประวัตศิ าสตร์ทผี่ า่ นมาในอดีต จนเป็น
ต�ำนานการเสด็จประพาสของ ร.5 รวมทั้งชมวิวหมู่
เกาะสี่ เกาะห้า ได้ที่นี่
ภาพแห่งความอุดมสมบูรณ์ตามวิถีไทยใน
อดีตทีม่ คี วามหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม
ของชาวบ้ า นในพื้ น ที่ ลุ ่ ม น�้ ำ ทะเลสาบสงขลา
ที่ถูกรังสรรค์ให้น่าค้นหา ควรค่าในการยกระดับสู่
การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน มุง่ ชูวถิ ชี วี ติ และทรัพยากร
ทางธรรมชาติ ยังคงรอการได้สัมผัสด้วยตัวคุณเอง
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