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ประเด็น  : ปัญหาเร่ืองสง่เสริมศิลปวฒันธรรม / ศิลปะรับใช้ชมุชน / การทอ่งเที่ยวชมุชน 

ช่ือผลงาน  : 5 Senses สมัผสับางกระเจ้า 

หวัข้อ   : สง่เสริมการทอ่งเที่ยวชมุชนอยา่งยัง่ยืน 

แนวคิดการส่ือสาร :  การพฒันาเส้นทางป่ันจกัรยานทอ่งเที่ยวในบางกระเจ้าโดยใช้การออกแบบแอพพลิเคชัน่      

                                                  ผสมผสานกบัการออกแบบจดุสมัผสัท้องถ่ินด้วยการใช้หลกัการสมัผสัทัง้ 5 (ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย)  

รูปแบบการผลิตส่ือ : Application&ข้อมลู  / โบชวัร์รวบรวมข้อมลู / Exhibition Desige 

 
 
(บทสมัภาษณ์) 
 

แนวคิดการผลิตส่ือสร้างสรรค์ 
ท่ีมาของการท าหวัข้อนี ้เกิดจากการท่ีเรา 4 คนได้ไปป่ันจกัรยานท่องเท่ียวท่ีบางกระเจ้า แล้วได้กลบัมาพูดคุย

กันว่าท่ีไปเท่ียวมนัไม่ได้เหมือนท่ีรีวิวตามอินเตอร์เน็ต มนัยงัมีบางอย่างท่ีพฒันาไปได้ต่อในเร่ืองของการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวให้สะดวกและง่ายดายต่อการท่องเท่ียว ก็เลยกลบัมาคยุกันว่าจะท าอย่างไรให้การท่องเท่ียวในครัง้ต่อไปท่ี 
บางกะเจ้ามีความสะดวกสบายตอ่นกัทอ่งเท่ียวและไมท่ าร้ายชมุชนดัง้เดมิ  

ก็เลยกลบัมาคยุกันและลงพืน้ที่อย่างจริงจัง เพ่ือไปเก็บข้อมูลและลงไปสัมภาษณ์คนในท้องท่ี ลงไป

สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่เข้ามาจริงๆ และท าแบบสอบถามขึน้มา โดยเก็บแบบสอบถามเป็นสถิติ หลงัจากเก็บ
ข้อมูลแล้วเรามาพูดคยุกันอีกครัง้ว่าปัญหาท่ีเราเจอในวนัท่ีเราไปเท่ียวนัน้กับปัญหาท่ีนกัท่องเท่ียวเจอในแต่ละวนัว่า
นกัทอ่งเท่ียวเจอปัญหาอะไรบ้าง หรืออยากจะเปล่ียนอะไรในบ้างกระเจ้า หรืออะไรท่ีนกัท่องเท่ียวไปท าลายชมุชนโดยท่ี
เขาไมรู้่ตวั เราได้รู้ปัญหาสว่นนัน้มากขึน้เลยน าปัญหาสว่นนัน้มาพดูคยุ  

ปัญหาที่พบก็คือนักท่องเที่ยวยังไม่เข้าใจความเป็นชุมชนหรือความเป็นท้องที่จริงๆ  ท่ีเคยมีอยู่ใน    
บางกระเจ้า เขาคดิวา่ของท่ีเขาไปเจอนัน้เป็นของท่ีบางกระเจ้าจริงๆ แตจ่ริงๆแล้วเป็นของท่ีเข้ามาแตง่เติมภายหลงัท่ีเข้า
มา เราต้องการให้นกัท่องเท่ียวกลบัไปบางกระเจ้า แล้วเจอสิ่งท่ีเป็นของดัง้เดิมจริงๆ ไม่ใช่สิ่งท่ีเข้ามาใหม่ สิ่งท่ีเราท า
ออกมาคือเราตัง้ใจจะท าปา้ยบอกทาง เพราะเรารู้สึกว่าเราเข้าไปแล้วหลงทาง ส่วนใหญ่กลุ่มคนท่ีไปเท่ียวบางกระเจ้า
เป็นการนดักลุ่มกนัเพ่ือไปเท่ียว ผลงานท่ีเราท าตอนแรกท่ีเสนอโครงการไป และดจูากก าลงัท่ีเรา 4 คนท าไหว ตอนแรก
ท าแคป่้ายบอกทาง แตป่รากฏว่าลงพืน้ท่ีจริงๆ เรารับรู้มาว่าบางกะเจ้ามีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐและเอกชนลง
พืน้ท่ีจนช า้ไปหมดแล้ว เราเลยคิดว่าเราควรท าอย่างอ่ืนท่ียงัไม่มีใครเข้าไปท าเพ่ือพฒันา ฟืน้ฟูชุมชน และตอบสนอง
นกัทอ่งเท่ียวให้เข้าไปทอ่งเท่ียวมากขึน้ โดยท่ีไมท่ าร้ายความดัง้เดมิของบางกระเจ้า  
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ก็เลยคดิกนัใหม่และจะท าเป็นแลนด์มาร์ค ท่ีไม่เชิงเป็นจุดท่องเท่ียวแตเ่ป็นจดุพกัผ่อนให้นกัท่องเท่ียวได้แวะ
ท ากิจกรรมอยา่งอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการป่ันจกัรยาน ในรอบๆบางกระเจ้าทัง้หมดมี 5 จดุ แตล่ะจดุจะตัง้อยู่ตามสถานท่ี
ท่องเท่ียวแนะน าท่ีไปบางกระเจ้าและไม่ควรพลาด จดุแวะพกัท่ีท าจะอยู่ในสถานท่ีท่ีให้นกัท่องเท่ียวไปท่องเท่ียว ท่ีเรา
ท าเป็นทางผา่นของนกัท่องเท่ียวและเป็นการบอกนกัท่องเท่ียวไปในตวั ว่าคณุยงัอยู่ในเส้นทางการท่องเท่ียว ไม่ได้หลง
ออกไปนอกเส้นทาง เหมือนเป็นเคร่ืองยืนยนัอีกทีว่ายงัอยู่ในสถานท่ี และนกัท่องเท่ียวยงัมีจดุแวะพกัและถ่ายรูป และ
กิจกรรมอ่ืนๆเพิ่มเตมิ เช่น มีกิจกรรมให้มีความรู้ บางจดุท่ีไปลงพืน้ท่ีเรารู้สึกว่าการป่ันจกัรยานคอ่นข้างไกลและอากาศ
ร้อนท าให้คดิวา่ควรจะมีจดุพกัให้นกัทอ่งเท่ียวได้พกัระหวา่งทาง และได้เรียนรู้ความเป็นบางกระเจ้าไปด้วยในตวั  

ทัง้ห้าจุดจะเป็นสมัผสัทัง้ 5 คือ Five Sense ซึ่งมนษุย์เรามีสมัผสัทัง้ 5 โดยเราอยากให้นกัท่องเท่ียวใช้ทัง้ 5 
สมัผสัในการเข้าไปสมัผสักบัธรรมชาติจริงๆ โดยในแต่ละจดุก็จะมีเอกลกัษณ์และได้ใช้สมัผสัทัง้ 5 ในแตล่ะจดุ ทัง้ 5 
สมัผสัจะมี 1.ห ู2. ตา 3. จมกู 4. ปาก และ 5. กายสมัผสั ดงันี ้ 

1. หู จะท าเป็นซุ้ม โดยระหว่างทางและจะมีโมบายเหมือนโมบายเปลือกหอยแตเ่ราจะท าเป็นโมบายเปลือก
ไม้ พอถกูลมพดัก็จะมีเสียง เหมือนเป็นการได้ฟังเสียงธรรมชาต ิ 

2. ตา ในจุดนีจ้ะมีกรอบภาพที่ยื่นออกมา โดยไมข่วางทางการป่ันจกัรยาน จะเลือกจดุท่ีสวยงามตัง้กรอบไว้
ให้คนได้ทราบวา่ตรงนีเ้ป็นจดุท่ีสวยงามของบางกระเจ้า ควรจะหยดุและมองเข้าไปในกรอบ มองธรรมชาต ิ 

3. จมูก การรับกลิ่น จะตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีหา่งไกลและมีพืน้ท่ีนัง่พกั เราเลยไปตัง้สวนดอกไม้และคดัดอกไม้ท่ีเป็น
ดอกไม้พืน้ถ่ินและเขียนปา้ยบอกช่ือดอกไม้ ท าให้คนท่ีเข้ามาได้ดมกลิ่นดอกไม้  

4. ปาก ตรงจุดนัน้จะมีตลาดที่ดังมากคือตลาดบางน า้ผึง้ เป็นตลาดท่ีเก่าแก่ เราเลยไปตัง้ซุ้มท่ีบอกว่า
อาหารท้องถ่ินท่ีบางกระเจ้าเคยมีอะไร ให้นกัทอ่งเท่ียวได้เปิดอา่น  

5. กายสัมผัส เราตัง้เป็นต้นไม้จ าลองท่ีสามารถแกะเปลือกของไม้ได้ ให้ดงึออกมา แล้วจะมีเลือดซึม ท าให้
นักท่องเท่ียวอาจจะตกใจ เพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้รู้สึกว่าการท าลายต้นไม้  ต้นไม้อาจจะรู้สึกก็ได้ อยากให้คนท่ีไป
ทอ่งเท่ียวได้ถกูกระตุ้นจิตส านกึ วา่ไมค่วรท าลายธรรมชาต ิ 

งานทัง้หมดเป็นโมเดล ทัง้หมดท่ีถูกสร้างเพ่ือตอบสนองต่อนักท่องเที่ยว ที่ไม่ท าร้ายชุมชน โครงการนี ้
เป็นเหมือนแนวคิดริเร่ิมจดุเล็กๆจุดหนึ่ง ในการจดุประกายว่าการท่องเท่ียวในท่ีอ่ืนควรจะใส่ใจความเป็นชุมชนดัง้เดิม
ของเขา และเคารพเกรงใจสถานท่ี ในการไปท่องเท่ียว ในสถานท่ีตา่งๆ และโครงการนีส้ามารถตอ่ยอดไปได้อีก เพราะ
โครงการนีมี้การสอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อชุมชน ถ้าน าไปปรับใช้กับชุมชนอ่ืน เช่ือว่า
แลนด์มาร์คหรือแอพพลิเคชัน่ทัง้หมดของเราจะถกูปรับเปล่ียนไปโดยท่ียงัคิดถึงการท่องเท่ียวชมุชนแบบยัง่ยืน ยงัคงอยู่
และยงัสามารถตอ่ยอดปรับเปล่ียนพฒันาไปในชมุชนตามความแตกตา่งของชมุชนได้  
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สิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
สิ่งท่ีได้จากการเข้ามาในโครงการ UNC สิ่งแรกเลยคือการคิดงานอย่างเป็นระบบ เพราะโครงการนีมี้กรอบให้

เราน้อย มีแค่หวัข้อให้เรา ซึ่งเป็นหัวข้อท่ีกว้าง เราต้องมานัง่คยุกับกลุ่มว่าอะไรคือสิ่งท่ีเราจะท าและอะไรท่ีเราท าได้
ภายใต้เวลาและงบท่ีจ ากัด การเข้ามาท าในโครงการช่วยในเร่ืองของการตีกรอบความคิดและอยู่ในกรอบของ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด และเป็นการวางแผนงานให้อยู่ได้ในระยะยาว ในสว่นของการพฒันาตวัเองคือการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัคนรอบข้าง การพดูคยุกบัคนท่ีเราไม่เคยรู้จกัมาก่อน จากการสมัภาษณ์ลงพืน้ท่ีตา่งๆ เราได้ลงพืน้ท่ีบอ่ย
ขึน้ ได้สมัผสัคนเหมือนเรามีวิธีการปรับตวัและปรับค าพดูปรับวิธีการเข้าหาคนมากขึน้ ท าให้เราสงัเกตคนมากขึน้  

ประโยชน์ที่ได้จากการลงพืน้ท่ีท าให้เรามีวิธีเข้าหาคนท่ีดียิ่งขึน้ เรารู้จักประเมินคนก่อนท่ีเราจะพูดคุย 
แล้วมีทักษะในการเข้าหาคนมากขึน้ เราต้องปรับตวัเข้ากบัแตล่ะคน ซึง่แตล่ะคนมีพืน้ฐานมาไม่เหมือนกนั ท าให้การ
เข้าหาของแตล่ะคนต้องแตกตา่งกนัออกไป การท่ีได้ลงพืน้ท่ีไปสมัภาษณ์คนท่ีเป็นชาวบ้าน นกัศกึษาหรือนกัท่องเท่ียวท่ี
มากมายหลากหลายท่ีมา เราก็จะรู้วิธีการในการเข้าหาคน แล้วเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัในเร่ืองการอยู่ร่วมกนัใน
สงัคม 

การสร้างสรรค์ผลงานส่ือสะท้อนปัญหาสังคมภายใต้ โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างสรรค์ส่ือเพ่ือ
สงัคมไทยท่ีน่าอยู่   ปี 2561 (ปี 5) ด าเนินงานโดยเครือข่ายมหาวิทยาลยัสร้างสรรค์สงัคม  (University Network for 
Change : UNC) สนบัสนนุโดย ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ส านกังานกองทนุพฒันาส่ือ
ปลอดภยัและสร้างสรรค์ สภาคณบดีศลิปะแหง่ประเทศไทย องค์กรภาคี           ภาคประชาสงัคม มลูนิธิสยามกมัมาจล 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
 


