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บทคัดยอ
โครงการวิจัย การจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวผาน
แนวคิ ด เครื อ ขายคุ ณ คาสหกรณ( : กรณี ศึ ก ษาเครื อ ขายทองเที่ ย วโดยชุ ม ชน จั ง หวั ด พั ง งา
มีวัตถุประสงค(เพื่อจัดทําฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนตางๆ และศึกษาแนวทางในการดําเนิน
กระบวนการจัดการความรูในเรื่องของภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนในเครือขายทองเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดพังงา และนําไปสูการบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
ภายใตแนวคิดเครือขายคุณคาสหกรณ(ไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยกําหนดขอบเขตของการ
วิจัย ดานพื้นที่ ที่มุงศึกษาเฉพาะเครือขายทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา 7 ชุมชน ไดแก ชุมชนบาน
โคกไคร ชุมชนบานสามชองเหนือ ชุมชนบานบางพัฒน( ชุมชนบานทาดินแดง ชุมชนบานทุงนางดํา
ชุมชนบานทาเขา และชุมชนบานอาวกะพอ และมีการเก็บรวบรวมขอมูล แบงเป;น 2 ประเภท คือ
ขอมูลปฐมภูมิ เป;นการลงพื้นที่เพื่อศึกษาขอมูลเชิงลึก จากการสัมภาษณ( การจัดสนทนากลุม และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ ที่ใชวิธีการศึกษาจากเอกสาร
ราชการ เอกสารงานวิชาการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและในพื้นที่ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ แบบการสัมภาษณ( และแบบบันทึกขอมูลภูมิปญญา ที่ใชวิธีการวิเคราะห(ขอมูลกรณีศึกษา
ใชการเปรียบเทียบรูปแบบที่เกิดขึ้นจากขอมูลวามีความสอดคลองกับทฤษฎีที่มีอยูแลวหรือไม และ
การสรางคําอธิบายเกี่ยวกับกรณีที่ศึกษา ดวยการเชื่อมโยงปจจัยตาง ๆ และยืนยันคําอธิบายดวย
ขอมูลเชิงประจักษ( ซึ่งทั้งหมดจะนําไปสูการสรางตนทุนทางการทองเที่ยวที่มั่นคงและยั่งยืน อันเป;น
หัวใจของการพัฒนาเป;นกลุมเครือขายสหกรณ(ทองเที่ยวเชิงคุณคาตอไป
ผลการวิจัยสรุปไดวา ดานภูมิปญญาทองถิ่น พบวา คนทะเลแหงอาวพังงา และชาวเกาะแหง
ทะเลอันดามันทั้ง 7 ชุมชนที่รวมกันเป;นเครือขายทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา ดํารงวิถีชีวิตดวย
การเรียนรูธรรมชาติ และสรางความรูในการดํารงชีวิต จากความรูสึกรัก หวงแหน และผูกพันกับ
ระบบนิเวศ ถายทอดออกมาเป;นภูมิปญญาทองถิ่น ไดอยางนาสนใจ การรูจักสังเกต จดจํา ลองผิดลอง
ถูกและการหาความรูเพิ่มเติม ถูกหลอหลอมเป;นความรู และความเชื่อ ความศรัทธา ผานการถายทอด
จากรุนสูรุน ภูมิปญญาในการดูฟBา ดูน้ํา ดูคลื่น ดูลม ดูเมฆ ของชาวทะเลแหงอาวพังงา นอกจากนั้น
ชาวชุมชนแหงอาวพังงา เหลานี้ยังเรียนรูที่จะดํารงชีวิตจาการศึกษาระบบนิเวศ การสังเกตพฤติกรรม
ของสัตว(น้ํา และสิ่งมีชีวิ ต เป;นฐานการคิดในการสรางภูมิปญญาในการผลิตเครื่องมือประมง เชน
การทําลอบดักปู การทําอวนดักกุงเคย เป;นตน การศึกษาระบบนิเวศนี่เองที่นํามาสูภูมิปญญาในการ
ผลิต และการปรุง การแปรรูป และการถนอมอาหาร ของชาวชุมชนดวยความสมบูรณ(ของทรัพยากร
ชาวบานจึงเรียนรูที่ผลิตอาหารโดยใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู สัตว(น้ําจากทะเล และปDาชายเลน
พืชผักสมุนไพร จากปDาพรุ และปDาเขา หรือแมแตการทํานาขาวบนเกาะของชาวเกาะยาว ลวนแลวแต

ข
เกิ ด ขึ้ น จากภู มิ ป ญญาของคนรุ นกอนทั้ ง สิ้ น แตชาวชุ ม ชนก็ เ รี ย นรู ที่ จ ะดํ า รงชี วิ ต อยู และใช
ทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้ใหเกิดความความยั่งยืน การเรียนรูที่จะเพาะเลี้ยงสัตว(น้ําชายฝFง แทนการ
ลาสัตว(น้ํา การปลูกปDาทดแทนเมื่อใชสอยไมจากปDา หรือแมแตการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เนนการศึกษา
ธรรมชาติและไมทําลายสิ่งแวดลอม เรื่องเหลานี้กลับเป;นความรูใหม ที่เกิดจากการพัฒนา และการ
คนควาหาความรูเพิ่มเติม เป;นภูมิปญญาที่มีความเป;นสากลมากขึ้น
ดานการจั ด การความรู ภู มิป ญญาทองถิ่ น พบวา ในการกระบวนการจั ด การความรู ดาน
ภูมิปญญาทองถึนของเครือขายทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา ทั้ง 7 ชุมชน นั้นในขั้นตอนของการ
สรางความรูโดยภาพรวมนั้นมีลักษณะคลายคลึงกัน กลาวคือ การสรางความรูจะเกิดจากการที่ไดรับ
ถายทอดภูมิปญญามาจากบรรพบุรุษสืบตอกันมาจากรุนตอรุนภายในครอบครัวหรือการเรียนรูจาก
ผูสูงอายุ ผูนําชุมชนที่เป;นผูเชียวชาญเฉพาะดานตางๆ โดยเฉพาะภูมิปญญาในเรื่องระบบนิเวศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีเกษตรกรรมและประมงชายฝFง อาหารพื้นบาน สุขภาพและสมุนไพรที่เกียว
ของกับการดําเนินชีวิต การสรางบานเรือน ที่พักอาศัย การทํามาหากิน ที่ชาวบานในชุมชนจําเป;น
จะตองเรียนรูเพื่อการดํารงอยู สวนภูมิปญญาเรื่องประเพณี วัฒนธรรม ที่ประชากรสวนใหญของทุก
ชุมชนจะนับถือศาสนาอิสลามนั้นมีการเรียนรูภูมิปญญาจากการประกอบพิธีกรรม การละเลนตาม
ประเพณี ความเชื่อของศาสนาอิสลามเป;นหลัก นอกจากนั้นในกระบวนการของการสรางความรูดาน
ภูมิปญญาของชุมชนยังมีการแสวงหาความรูจากภายนอกชุมชนที่เป;นความรูใหม หรือความรูเดิมที่สูญ
หายไปจากชุมชน มาใชในการพัฒนาชุมชนทั้งวัต ถุประสงค(ในเรื่องของการอนุรักษ(สิ่งแวดลอมใน
ระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ(สินคาที่ชุมชนผลิตเพื่อจําหนาย
และใหบริการแกนักทองเที่ยว สวนการจัดการความรูในขั้นตอนของกระบวนการจัดเก็บองค(ความรู
ดานภู มิป ญญาทองถิ่น ซึ งเป; นกระบวนการที่ มีความสํ า คั ญที่ จ ะทํ าใหภู มิป ญญานั้ น คงอยู สื บ ตอไป
แตจากการศึกษาพบวาสวนใหญเกือบทุกชุมชนขาดการจัดเก็บองค(ความรูที่เป;นระบบ มีเพียงบาง
ชุมชนและบางภูมิปญญาเทานั้นที่มีการบันทึกไว อาทิ การบันทึกภูมิปญญาดานอาหารของชุมชนบาน
โคกไคร และการจัดการความรูในขั้นตอนของกระบวนการการถายทอดภูมิปญญาที่ชุมชนในเครือขาย
ทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงาที่ไดมีการปฎิบัติกันมานั้นโดยสวนใหญจะมีการถายทอดจากบุคคลที่
เป;นผูสรางหรือมีองค(ความรูในแตละเรื่องไปสูกลุมภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ตลอดจนการ
ถายทอดภูมิป ญญาไปสู นักทองเที่ย วดวยเชนกัน โดยผานกิจกรรมการทองเที่ ยวตางๆ ในสวนของ
กระบวนการสุดทายก็คือ การนําความรูดานภูมิปญญาไปใชประโยชน(ของชุมชนตางๆนั้น มีการนํา
ความรู ดานภู มิ ป ญญาทองถิ่ น ไปใชประโยชน( จ ริ ง แตเป; น การใชประโยชน( ที่ อ ยู ในวงจํ า กั ด เพี ย ง
ภูมิปญญาดานใดดานหนึ่งเทานั้นที่เกิดขึ้นในแตละชุมชน ซึ่งจากการสํารวจขอมูลเบื้องตนในเรื่อง
ภูมิปญญาทองถิ่นของแตละชุมชนนั้น พบวามีภูมิปญญาในเรื่องตางๆอยูจํานวนมากที่มีศักยภาพที่
สามารถนําไปใชประโยชน(ในการพัฒนาศั กยภาพการทองเที่ยวของชุ มชนได เชน ภูมิปญญาเรื่อง
สมุนไพรของชุมชนบานโคกไครที่เป;นแหลงเรียนรูใหกับนักทองเที่ยว ภูมิปญญาเรื่องระบบนิเวศของ

ค
บานอาวกะพอ เกาะยาวใหญ ที่เป; นแหลงเรีย นรู เรื่องระบบนิเวศน(ในทะเล หรื อภู มิปญญาระบบ
นิเวศน(ปDาชายเลนและปDาโกงกางที่อุดมสมบูรณ(ของชุมชนบานทุงนางดํา เป;นตน
ดานความรวมมือของเครือขายคุณคาสหกรณ(กับการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว พบวา
ไดจําแนกความรวมมือออกเป;น 2 ดานดวยกัน คือความรวมในดานการจัดการภูมิปญญาทองถิ่นที่มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาที่สามารถนําไปใชประโยชน(ในการพัฒนาธุรกิจทองเที่ยวของชุมชน
ตางๆ โดยชุมชนที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในเรื่องใดก็จะถายทอดไปยังชุมชนอื่นๆ เชน ชุมชนบานทา
เขา เกาะยาวนอยมี ความสารถในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โฮมสเตย( และมี ป ระสบการณ( ตลอดจนมี ผ ล
ประกอบการที่ดีในธุรกิจดังกลาว มากกวาชุมชน อื่นๆ ก็จะเป;นผูถายทอด ความรูและภูมิปญญาตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจโฮมสเตย( ใหกับชุมชนอื่นๆในเครือขาย นอกจากนั้นชุมชนบานโคกไคร
ที่ มีสมาชิกของชุมชนเป;นผูที่มีความสามารถในการทําผาบาติด ก็มีการถายทอดความรูจากภูมิปญญา
นั้นไปยังชุมชนอื่นๆดวยอีกเชนกัน แตยังมีภูมิปญญาทองถิ่นอื่นๆ อีกมากที่สั่งสมอยูในชุมชนตางๆที่ยัง
ไมไดถูกนําเอาออกมาใชประโยชน(และแลกเปลี่ยนระหวางกันอยางมีระบบ ในสวนความรวมในดาน
การดําเนินธุรกิจของเครือขายซึ่งเป;นความรวมในเบื้องตนของการเป;นเครือขาย และที่ผานมาไดมี
ความรวมมื อ ที่ เ ป; น รู ป แบบของการสงตอนั กทองเที่ ย วของชุ มชนตอชุ ม ชน ในการที่ จ ะพยายาม
ใหบริ ก ารของการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ทองเที่ ย วที่ ส ามารถตอบสนองตอความตองการในเบื้ อ งตนของ
นักทองเที่ยวใหได โดยชุมชนที่มีแหลงทองเที่ยวของชุมชนแตมีที่พักอาศัยที่รองรับนักทองเที่ยวไม
เพียงพอก็จะสงตอนักทองเที่ยวไปยังชุมชนที่มีความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยวในดานที่พักอาศัย
ที่มากกวา นอกจากนั้นยังมีความรวมมือในดานการใหยืมอุปกกรณ(ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ตางๆที่เป;นบริการเสริมเพื่อความเพลิดเพลินแกนักทองเที่ยว โดยชุมชนที่ขาดแคลนก็สามารถยืมได
จากชุ ม ชนที่ มี สํ า รองไวและมาสงคื น ไดในภายหลั ง ซึ่ ง ถื อ วาเป; น การบริ ห ารทรั พ ยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ แตความรวมมืออื่นๆที่ชุมชนมีความตองการตรงกันอยางมากก็คือ ความรวมมือในการ
พัฒนาบุคลากรที่ใหบริการในการดําเนินธุรกิจทองเที่ยว เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ
บริการในการที่จะสรางความพอใจแกนักทองเที่ยวนั่นเอง
สําหรับแนวทางการบูรณาการปญญาทองถิ่นกับการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวโดยชุมชน
ภายใตแนวคิดเครือขายคุณคาสหกรณ( พบวา ชุมชนที่เป;นสมาชิกของเครือขายฯ จัดตั้งคณะทํางาน
ของเครือขายฯขึ้นมา รวมวางแผนและหารูปแบบความรวมมือในเรื่องดังกลาวรวมกันภายใตความ
เขาใจและเปBาหมายเดียวกัน ซึ่งการจัดการความรูที่ผานมาของแตละชุมชนยังไมเป;นรูปแบบที่ดีมาก
นั ก โดยกระบวนการแรกของการจั ด การความรู แตละชุ ม ชนควรจะเริ่ ม จากการคนหาและระบุ
ภูมิปญญาทองถิ่นที่มีศักยภาพเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจที่ชุมชนมีความสามารถจัดการสําหรับ
บริการทองเที่ยวตางๆ เพื่อที่จะนําไปสูการสรางและพัฒนาความรูดานภูมิปญญานั้นๆ ทั้งจากภายใน
และภายนอกชุมชนหลังจากที่ไดมีการสรางและพัฒนาภูมิปญญาไปแลว ชุมชนตางๆในเครือขายควรมี
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การรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลภูมิปญญารวมกันเพื่อเป;นการบันทึกและจัดเก็บความรูโดยที่แตละ
ชุมชนสามารถเขาถึงและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันอีกดวย
ในสวนกระบวนการของการถายทอดความรูนั้น เครือขายฯควรจะตองสรางชองทาง
ตางๆที่ทําใหผูที่เกี่ยวของหรือผูใชภูมิปญญาตางๆนั้นสามารถเขาถึงและเขาใจรายละเอียดขอมูลภูมิ
ปญญาไดงาย กลาวคือใหสะดวกตอการเรียนรูและใชงานนั่นเอง ตัวอยางเชน การประชาสัมพันธ(
ขอมูล สภาพ ดิน ฟBา อากาศ ความรูดานภูมิปญญาที่นาสนใจของชุมชนตางๆเพื่อใหนักทองเที่ยวเกิด
การเรียนรู ในการวางแผน การตัดสินใจเลือก การเตรียมตัวสําหรับที่จะเดินทางมาทองเที่ยวในชุมชน
นั้นๆ และขอมูลดังกลาวยังเป;นการกระตุนนักทองเที่ยวที่จะทําใหเกิดความปราถนาที่จะเดินทางมา
เรียนรูในสถานที่จริงอีกดวยภายใตการจัดทําฐานขอมูลที่มีการออกแบบและจัดระบบที่ดี นอกจากนั้น
การถายทอดภู มิปญญาและความรูตางๆภายในชุ มชนหรือเครือขายฯที่ เป; น ระบบเพื่อการพั ฒ นา
สมรรถนะของบุคลากรตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดการทองเที่ยวของชุมชนก็มีความสําคัญอยางมาก
และเป;นความตองการที่ชุมชนสมาชิกในเครือขายฯอยากใหเกิดขึ้นจากความรวมมือของเครือขาย
คุณคาสหกรณ( เพื่อเป;นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการในธุรกิจทองเที่ยวและการ
ตอนรับนักทองเที่ยวของคนในชุมชนที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจและประทับใจแกนักทองเที่ยวทั้ง
ภายในและตางประเทศ และสุ ด ทายของการจั ด การความรู ดานภู มิ ป ญญาทองถิ่ น ก็ คื อ การนํ า
ภูมิปญญาไปใชประโยชน(เพื่อการพัฒนาศักยภาพการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืน เครือขาย
ฯ ควรมีการสรางความเขาใจรวมกันถึงแนวทางและทิศทางของความตองการของนักทองเที่ยวที่จะ
เดินทางหรือมีโอกาสเดินทางเขามาทองเที่ยวในชุมชนของตน เพื่อไปนําไปสูการนําภูมิปญญาทองถิ่น
ของตนไปออกแบบสรางเป;นบริการหรือกิจกรรมนันทนาการตางๆ ที่จะใหบริการแกนักทองเที่ยวตาม
ความตองการของนักทองเที่ยวกลุมตางๆ ภายใตความรวมมือในการเรียนรู และการวางแผนรวมกัน
ของชุมชนที่เป;นสมาชิกของเครือขายฯ
สําหรับขอเสนอแนะเชิงนโยบาย นั้น เนื่องจากภูมิปญญาเป;นความรูของชุมชนทองถิ่น
เป; น อั ต ลั ก ษณ( และความภาคภู มิใ จในภู มิ รู ของชุ มชน ควรมี ก ารสงเสริ มและสนั บ สนุ น ใหระบบ
การศึกษาทุกระดับทําการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น ใหมีการสรางตําราทองถิ่น ควรเปJดโอกาสใหครูที่
อยูในทองถิ่นสรางตําราจากความรูทองถิ่นและใชทองถิ่นของตน เป;นการเปJดศักยภาพของครูใน
ทองถิ่ น
ทํ า ใหการศึ ก ษาสอดคลองกั บ ทองถิ่ น มากขึ้ น รวมทั้ ง องค( ก รปกครองสวนทองถิ่ น
ผูประกอบการทองเที่ยวในพื้นที่ และเครือขายธุรกิจทองเที่ยวชุมชน อาจมีการแบงผลประโยชน(จาก
กิจการทองเที่ยว เพื่อจัดตั้งมูลนิธิ หรือสถาบันในรูปเอกชนเพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาใหมีการนํา
ภู มิป ญญาทองถิ่ น เป; น ความรู แหงแผนดิ น เกิ ด เป; น พิ พิธ ภั ณฑ( ห รื อศู น ย( เ รี ย นรู ภู มิป ญญาทองถิ่ น
ของชาวทะเลแหงอาวพังงา สุดทายคือ สถาบันการศึกษา ทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมถึงอาชีวะ
ศึ ก ษา ที่ อ ยู ในพื้ น ที่ ชุ ม ชน ควรทํ า หนาที่ เป; น ศู น ย( ข อมู ล ขาวสารเพื่ อ พั ฒ นาภู มิ ป ญญาชุ ม ชน
หาแนวทางการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน คัดเลือกกิจกรรมหรือเนื้อหา

จ
สาระของภูมิปญญาชาวบานที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและผูเรียน ในจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร ควรเชิญปราชญ(ชาวบานหรือเจาของภูมิปญญาในดานตางๆ
เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนควรเขาไปมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
ชุมนุม โดยนําคณะครู นักเรียน เขารวมกิจกรรมตางๆของทองถิ่น ควรศึกษาและวิเคราะห(หลักสูตร
และกําหนดแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน ตลอดจนติดตอประสานงาน เพื่อขอสนับสนุนจากหนวยงาน
หรือบุคคลที่เกี่ยวของในการ ปรับปรุงหลักสูตรใหสามารถนําภูมิปญญาชาวบานเขามาใช พรอมจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ติดตามสนับสนุนการดําเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานควบคูกับ
การจัดทําเอกสารเผยแพรและยกยองเชิดชูเกียรติเจาของภูมิปญญาชาวบานอีกดวย
สําหรับขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาวิจัย เพื่อการจัดการความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action research)
โดยอาจเลือกชุมชนที่มีความโดดเดนที่สุดสัก 3-4 ชุมชนจากใน 7 ชุมชน ที่มีความพรอม เพื่อเป;น
ชุมชนนํ ารองในการจั ดการความรูภู มิปญญาทองถิ่ น ของจังหวัด พังงาตอไป ที่ เ นนใหชุ มชน และ
สถานศึ กษาเขามามี สวนรวมในการศึ กษา วิ จัย เพื่อจั ดทํ า และพัฒ นาหลักสูต รภู มิปญญาทองถิ่ น
เพื่อเป;นการตอยอดการวิจัยในครั้งนี้ ใหสามารถเป;นคลังภูมิปญญาของชาวทะเลแหงอาวพังงาสืบไป
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ABSTRACT
This research paper, “The Knowledge Management of Local Wisdom for the
Development of the Community-based Tourism under the Cooperative Network
Value Concept: A Case Study on the Community-based Tourism Network in Phang
Nga”, aims to build a data base for the local wisdom from the different local
communities in Phang Nga and to study the knowledge management process of the
local wisdom of the community-based tourism network in Phang Nga. This paper also
proposes the implication of the local wisdom knowledge management to increase
potential businesses for the community-based tourism under the concept of
cooperative network values – how local wisdom can promote efficiency and
sustainability in the community-based tourism development. The scope of the
research covers the tourism network in seven communities in Phang Nga: (1) Ban
Kokkrai, (2) Ban Sam Chong Nuea, (3) Ban Bangpat, (4) Ban Tha Dindaeng, (5) Ban Tung
Nang Dam, (6) Ban Tha Khao, and (7) Ban Aokapor. The data are collected in two
ways: (1) primary sources – the researchers conduct an in-depth interview, group
discussion and participatory action approach; (2) secondary sources – the researchers
study the relevant documents, e.g., official documents, academic papers and other
research materials relating to this study. The research methods used in this study are
qualitative – i.e., interviews, data recording about the local wisdom, case study, and
theoretical and empirical analyses. The objective of this paper is to promote growth,
sustainability and cooperative network values for the tourism industry in Phang Nga.
The result of the research shows four main findings: (1) local wisdom data
base, (2) local knowledge management process, (3) network cooperation under the
cooperative network values, and (4) the implication of the knowledge management
of local wisdom. In this research, the local wisdom data base can be classified into
four groups, namely 1) Agriculture and Coastal Fishery, 2) Food and Health,
3) Ecological and Natural Resources, and 4) Culture and Local Handicraft.
The process of knowledge management, in this paper, involves four stages:
knowledge creation, knowledge storage, knowledge transfer, knowledge usage.
Knowledge creation mainly involves community/family socialization. Very little do
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the local people learn from the courses provided by state agencies – this is called
internalization. Moreover, local wisdom is rarely recorded or stored properly. This is
considered as one of the main weaknesses in the process of knowledge
management of local wisdom. Knowledge about the local wisdom is sometimes
transferred to tourists via activities of the community-based tourism.
Under the concept of the cooperative network values, there are two types of
network cooperation: learning network and business network. In the learning network,
the communities teach and learn from each other. For example, Ban Tha Khao has an
expertise in home stay business. Therefore, the six other communities would send their
representatives to learn about the home stay business in Ban Tha Khao. In the business
network, the seven communities would help recommend each other businesses to their
customers. For example, tourists who are in Ban Kokkrai may be recommended to
accommodate in Ban Bangpat because of the availability and conveniences of the
hotels, home stays and restaurants.
Finally, for the implication of the knowledge management of local wisdom,
the researchers propose the establishment of the working committee for the seven
communities which will manage the systematic process of knowledge management
for the local wisdoms. This is in order to promote the development of communitybased tourism, the innovation of local products and services, and the sustainability
of local environment. Moreover, the researchers propose the application of the local
wisdom in the curriculum of the basic education for the seven communities. The
new generation should be educated about the local wisdoms of their ancestors – so
that they can help promote the business sustainability of the community-based
tourism.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหา
ภูมิปญญา คือ ศาสตรและศิลปของการดําเนินชีวิต ซึ่งผู%คนได%สั่งสมกันมาช%านาน เป(นความรู%เกี่ยวกับ
การดําเนินชีวิต ปจจัยสี่ การทํามาหากิน การอยู.ร.วมกับธรรมชาติ สิ่งแวดล%อม และการอยู.ร.วมกันในสังคม
เป(นความรู%ที่มีคุณค.า และดีงาม ที่ผู%คนได%ค%นคิดขึ้นมาไม.ใช.ด%วยสมองแต.เพียงอย.างเดียว หากแต.ด%วยอารมณ
ความรู% สึ ก ญาณทั ศนะ และจิ ต วิ ญ ญาณ (เสรี พงศพิ ศ,2546) นอกจากนั้ น ภู มิป ญญายั ง แสดงถึ งความรู%
ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจนที่กลุ.มชนได%จากประสบการณที่สั่งสมไว% ในการปรับตัว และ
ดํารงชีพในระบบนิเวศ หรือสภาพแวดล%อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล%อมทางสังคม ดังนั้นภูมิปญญาท%องถิ่นจึง
เป(นเสมือน มรดกทางความรู% ความศรัทธา และจิตวิญญาณท%องถิ่นที่จะต%องได%รับการจัดการ เพื่อสืบสาน และ
พัฒนาเป(นองคความรู% เป(นเครื่องมือในการพัฒนาท%องถิ่นอย.างยั่งยืน ตลอดจนสามารถเป(นต%นแบบในการคิด
ค%นหา เรียนรู% และบูรณาการความรู%เกี่ยวกับภูมิปญญาท%องถิ่นมาใช%พัฒนาให%สอดคล%องกับบริบทของชุมชน
ปจจุบันมีการยอมรับกันอย.างกว%างขวางว.าการท.องเที่ยวเป(นกระบวนการหนึ่งที่ถูกนํามาใช%ในการ
พัฒนาชุมชน ดังนั้นที่ผ.านมาจึงมีการนําเอาภูมิปญญาและวัฒนธรรมท%องถิ่น มาเป(นสินค%าและต%นทุนทางการ
ท.องเที่ยว มีทั้งที่ประสบความสําเร็จ และประสบความล%มเหลวเนื่องจากขาดความรู%ในการบริหารจัดการและ
พัฒนาการท.องเที่ยวอย.างยั่งยืน เช.นเดียวกับ เครือข.ายท.องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงาซึ่งเป(นผลลัพธ 1 ใน 6
เครือข.ายจากชุดโครงการวิจัยการพัฒ นาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดพังงา ในระหว.างป@ 2548-2549
และโครงการวิจัยเครือข.ายท.องเที่ยวโดยชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา ในป@ 2552 ซึ่งประกอบด%วยกลุ.มชุมชน
ท.องเที่ยว 11 กลุ.ม ได%แก. กลุ.มท.องเที่ยวชุมชนบ%านเกาะนก กลุ.มท.องเที่ยวชุมชนบ%านสามช.อง กลุ.มท.องเที่ยว
ชุมชนบ%านโคกไคร กลุ.มท.องเที่ยวชุมชนบ%านพรุใน กลุ.มท.องเที่ยวชุมชนบ%านเกาะไม%ไผ. กลุ.มท.องเที่ยวชุมชน
บ%านบางเตยใต%กลุ.มท.องเที่ยวชุมชนบ%านช%างนอน กลุ.มบางพัฒนโฮมสเตย กลุ.มท.องเที่ยวชุมชนบ%านปFากอ
กลุ.มท.องเที่ยวชุมชนบ%านทุ.งนางดํา และกลุ.มท.องเที่ยวชุมชนบ%านนาใน (นารถพงศ สุนทรนนทและคณะ 2552)
เครือข.ายดังกล.าวได%รับการพัฒนาให%เป(นหนึ่งในกระบวนการขับเคลื่อนให%เป(นกลุ.มสหกรณท.องเที่ยวโดยชุมชน
ของจังหวัดพังงา โดยสหกรณจังหวัดพังงา แต.ด%วยการที่มุ.งหวังในเรื่องของการหวังผลทางธุรกิจท.องเที่ยว
จึงเกิดการขายทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปญญาท%องถิ่นเพื่อสนองธุรกิจท.องเที่ยวโดยไม.ได%รับการจัดการ
ความรู% ใ นเรื่ องดั ง กล. า วอย. า งเป( น ระบบ เมื่ อ สมาชิ ก เครื อ ข. า ยท. อ งเที่ ย วบางกลุ. ม ไม. ป ระสบความสํ า เร็ จ
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เรื่ องธุ ร กิ จ การท. องเที่ ย ว ก็ เ กิด อาการท% อแท% และออกจากการเป( น สมาชิ กเครื อข. า ย ทํ าให% การขั บ เคลื่ อน
กระบวนการไม.สามารถดําเนินการให%เกิดผลได%อย.างเต็มประสิทธิภาพเท.าที่ควร
ในขณะที่ แ นวคิ ด เรื่ อ งของคุ ณ ค. า ของสหกรณ ที่ ได% ก ล. า วถึ ง การร. ว มมื อ กั น เชื่ อมโยงเครื อ ข. า ย
เพื่ อ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพองคกร และการเป( น องคกรที่ มีธ รรมาภิ บ าลเพื่ อสร% า งความเข% มแข็ งของสมาชิ ก
ชุมชนสังคม และประเทศชาติอย.างยั่งยืน โดยมีเปGาหมายสําคัญที่จะให%เกิดการบูรณาการความสัมพันธการ
ทํ า งานร. ว มกั น ไม. ไ ด% ถูก นํ า มาใช% ในการบริ ห ารจั ด การเครื อ ข. า ยได% อย. า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั้ น เครื อข. า ย
ท.องเที่ ย วโดยชุ มชนจั งหวั ดพั งงาต% องเรีย นรู% และก% าวทั นกระแสการท.องเที่ ย วที่ มีการเปลี่ ยนแปลงพัฒ นา
เพื่ อ สามารถพั ฒ นาไปสู. ก ารเป( น เครื อ ข. า ยคุ ณ ค. า สหกรณที่ เ น% น เรื่ อ งของการก% า วทั น การเปลี่ ย นแปลง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู% และความยั่งยืนของสมาชิกภาคีได%อย.างแท%จริง โดยเริ่มจากการจัดการความรู%ภูมิปญญา
ท%องถิ่นที่เป(นเสมือนฐานรากสําคัญในการค%นหาอัตลักษณหรือรากเหง%าทางความรู% และวิถีการดําเนินชีวิตของ
ชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู%ภูมิปญญาท%องถิ่นร.วมกัน ทั้งภูมิปญญาในกระบวนการผลิต รวมถึงแนวคิดในการ
บริหารจัดการ ซึ่งทั้งหมด จะนําไปสู.การพัฒนาศักยภาพการท.องเที่ยว การสร%างต%นทุนทางการท.องเที่ยวที่
มั่นคงยั่งยืน อันเป(นหัวใจของการพัฒนาเป(นกลุ.มเครือข.ายสหกรณท.องเที่ยวเชิงคุณค.าต.อไป

1.2 ปญหาการวิจัย
เครื อ ข. า ยท. องเที่ ย วโดยชุ ม ชนจั งหวั ด พั งงา จะสามารถกํ า หนดแนวทางในการพั ฒ นาระบบ
การจัดการความรู%ภูมิปญญาท%องถิ่นเพื่อเป(นต%นทุนสําคัญในการพัฒนาศักยภาพการท.องเที่ยว ภายใต%แนวคิด
เครือข.ายคุณค.าสหกรณได%อย.างไร

1.3 วัตถุประสงค$ในการวิจัย
1.3.1 เพื่อจัดทําฐานข%อมูลภูมิปญญาท%องถิ่นของเครือข.ายท.องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา
1.3.2 เพื่อศึกษาแนวทางในการดําเนินกระบวนการจัดการความรู%ในเรื่องของภูมิปญญาท%องถิ่น
ของเครือข.ายท.องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา
1.3.3 เพื่อบูรณาการภูมิปญญาท%องถิ่นมาใช%ในการพัฒนาศักยภาพการท.องเที่ยว ภายใต%แนวคิด
เครือข.ายคุณค.าสหกรณได%อย.างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผู%วิจัยได%กําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1.4.1 ขอบเขตด)านพื้นที่ เน%นศึ กษาเฉพาะเครื อข.ายท.องเที่ยวโดยชุมชนจังหวั ดพังงา 7 ชุ มชน
ประกอบด%วย
1) ชุมชนบ%านโคกไคร
2) ชุมชนบ%านสามช.องเหนือ
3) ชุมชนบ%านบางพัฒน
4) ชุมชนบ%านท.าดินแดง
5) ชุมชนบ%านทุ.งนางดํา
6) ชุมชนบ%านท.าเขา
7) ชุมชนบ%านอ.าวกะพ%อ
1.4.2 ขอบเขตด)านเนื้อหา เน%นศึกษาเรื่องของกระบวนการจัดการความรู% และภูมิปญญาท%องถิ่นของ
เครือข.ายท.องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงาทั้ง 7 ชุมชน แนวทางการบูรณาการความรู%ภูมิปญญาท%องถิ่นมา
พัฒนาเป(นรูปแบบเครือข.ายคุณค.าสหกรณในธุรกิจท.องเที่ยว

1.5 นิยามศัพท$ปฎิบัติการ
1.5.1 การจัดการความรู) หมายถึง กระบวนการในการสร%าง ประมวล และใช%สารสนเทศที่มี
คุณค. า เพื่ อใช% ในการดํ า เนิ น งานให% เ กิ ด ประสิ ทธิ ผ ล โดยมี กระบวนการจั ด การความรู% 4 ขั้ น ตอนหลั ก อั น
ประกอบไปด% ว ย การสร% า งความรู% การจั ด เก็ บ องคความรู% การถ. า ยทอดความรู% และการนํ า ความรู% ไ ปใช%
ประโยชน
1.5.2 ภูมิปญญาท)องถิ่น หมายถึง ความรู% ความคิด ความเชื่อ ความสามารถที่กลุ.มชนได%จาก
ประสบการณที่สั่งสมไว%ในการปรับตั ว และดํารงชีพในระบบนิเวศ หรื อสภาพแวดล%อมทางธรรมชาติ และ
สิ่ ง แวดล% อ มทางสั ง คม ผ. า นการสั ง เกต ทดลองใช% คั ด เลื อ ก และถ. า ยทอด เป( น วั ฒ นธรรมที่ สื บ ต. อ กั น มา
องคประกอบของภู มิ ป ญญาท% อ งถิ่ น ในการวิ จั ย นี้ จะจํ า แนกได% ดั ง นี้ ความรู% เ รื่ อ ง ระบบนิ เ วศนและ
ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีเกษตรกรรมและประมงชายฝNง อาหาร และสมุนไพรพื้นบ%าน ประเพณี วัฒนธรรม
และหัตถกรรมพื้นบ%าน

1.6 ระยะเวลาดําเนินการวิจัย
โครงการวิ จั ย การจั ด การภู มิ ป ญญาท% อ งถิ่ น เพื่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพการท. อ งเที่ ย วผ. า นแนวคิ ด
เครือข.าย คุณค.าสหกรณ : กรณีศึกษาเครือข.ายท.องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา มีระยะเวลาดําเนินการวิจัย
1 ป@ คือตั้งแต.วันที่ 28 กันยายน 2555 ถึง วันที่ 27 กันยายน 2556
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1.7 ประโยชน$ที่คาดว6าจะได)รับ
1.7.1 เกิดกระบวนการจัดการภูมิปญญาท%องถิ่นของเครือข.ายท.องเที่ยวชุมชนจังหวัดงงา
1.7.2 มีฐานข%อมูลเรื่องภูมิปญญาท%องถิ่นของเครือข.ายท.องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา
1.7.3 เครื อ ข. า ยท. อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนจั ง หวั ด พั ง งา สามารถบู ร ณาการภู มิ ป ญญาท% อ งถิ่ น มาใช% ใ น
การพัฒนาศักยภาพการท.องเที่ยวภายใต%แนวคิดของคุณค.าแห.งสหกรณได%อย.างมีประสิทธภาพและยั่งยืน

1.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพการท. อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนจั ง หวั ด พั ง งา ต% อ งอาศั ย กระบวนการของ
การจัดการความรู%ด%านภูมิปญญาท%องถิ่นที่ประกอบด%วย การสร%างความรู% การจัดเก็บองคความรู% การถ.ายทอด
ความรู% และการนํ าความรู%ไปใช%ป ระโยชน เพื่ อเป( นต% นทุ น สํา คัญในการจัด การการท. องเที่ ยวภายในชุมชน
ภายใต%ความร.วมมือของเครือข.ายคุณค.าสหกรณ ที่ส.งเสริมทําให%เกิดความร.วมมือในการจัดการความรู%ร.วมกัน
และความร.วมมือในการดําเนินธุรกิจ ที่จะนําไปสู.การพัฒนาศักยภาพการท.องเที่ยวของชุมชนต.างๆ ตามกรอบ
แนวคิดในการวิจัย (ดังภาพที่ 1.1)

กระบวนการจัดการความรู)
ภูมิปญญาท)องถิ่น
1) การสร%างความรู%
2) การจัดเก็บองคความรู%
3) การถ.ายทอดความรู%
4) การนําความรู%ไปใช%ประโยชน

การพัฒนาศักยภาพ
การท6องเที่ยว
โดยชุมชนจังหวัดพังงา

เครือข6ายคุณค6าสหกรณ$

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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บทที่ 2
รายงานการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารตางๆที่เกี่ยวของ
เปาหมายของโครงการวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาถึง แนวทางในการบริหารจัดการภูมิป&ญญาท(องถิ่น
ที่ เ กี่ ย วข( อ งกั บ ระบบนิ เ วศ และวิ ถี วั ฒ นธรรมของชุ ม ชม เพื่ อ ให( เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและยั่ ง ยื น
จึงมีการศึกษาแนวคิดและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข(องดังนี้
2.1 แนวคิดดานภูมิป#ญญาทองถิ่น
2.2 การจัดการทรัพยากรเชิงนิเวศวัฒนธรรมหรือการจัดการในเชิงจิตสํานึก
2.3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน
2.4 แนวคิดเรื่องการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค4 (creative tourism)
2.5 การจัดการความรู (knowledge management)
2.6 แนวคิดเครือขายคุณคาสหกรณ4
2.7 แนวคิดโซอุปทานการทองเที่ยว
2.8 การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 แนวคิดดานภูมิป#ญญาทองถิ่น
ภู มิ ป& ญ ญา คื อ ศาสตร2 แ ละศิ ล ป3 ข องการดํ า เนิ น ชี วิ ต ซึ่ ง ผู( ค นได( สั่ ง สมกั น มาช( า นาน
เป8นความรู(เกี่ยวกับการดําเนินชีวิต ป&จจัยสี่ การทํามาหากิน การอยู9ร9วมกับธรรมชาติ สิ่งแวดล(อม และ
การอยู9ร9วมกันในสังคม เป8นความรู(ที่มีคุณค9า และ ดีงาม ที่ผู(คนได(ค(นคิดขึ้นมาไม9ใช9ด(วยสมองแต9เพียง
อย9างเดียวแต9ด(วยอารมณ2 ความรู(สึก ญาณทัศนะ และจิตวิญญาณ (เสรี พงศ2พิศ , 2546) นอกจากนั้น
ภู มิ ป& ญ ญายั ง แสดงถึ ง ความรู( ความคิ ด ความเชื่ อ ความสามารถ ความจั ด เจนที่ ก ลุ9 ม ชนได( จ าก
ประสบการณ2ที่สั่งสมไว( ในการปรับตัว และดํารงชีพในระบบนิเวศ หรือสภาพแวดล(อมทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล(อมทางสังคม
นอกจากนั้น ศาตราจารย2 ดร เอกวิทย2 ณ ถลาง ยังได(กล9าวถึงภูมิป&ญญาท(องถิ่นว9า คือ ความรู(
ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจนที่กลุ9มชนได(จากประสบการณ2ที่สั่งสมไว( ในการปรับตัว และ
ดํารงชีพในระบบนิเวศ หรือสภาพแวดล(อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล(อมทางสังคม และความเป8นชาติ หรือ
ชุมชนที่ดํารงความเป8นชาติ หรือชุมชนขึ้นมาได(ย9อมต(องมีภูมิป&ญญาแห9งชาติ ( nation wisdom ) หรือ ภูมิ
ป&ญญาท(องถิ่น ( local wisdom ) อันผ9านการสังเกต ทดลองใช( คัดเลือก และถ9ายทอด เป8นวัฒนธรรมที่สืบ
ต9อกันมา การพัฒนาใดๆ จําต(องคํานึงถึงภูมิป&ญญาแห9งชาติและภูมิป&ญญาท(องถิ่น หรือไม9การพัฒนานั้นๆ
อาจทําให(เสียสมดุลในชีวิต และสังคม ( ศ.นพ. ประเวศ วะสี , 2530 )โดยสรุปแล(วองค2ประกอบของภูมิ
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ป&ญญาท(องถิ่นจะจําแนกได(ดั งนี้ ความรู(เรื่อง อาหาร และยา ความรู(เรื่องระบบการผลิตและการจัดการ
ทรัพยากร ความเชื่อ พิธีกรรม จารีตประเพณี วิถีปฏิบัติ และวิธีคิด (ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ,2542)นอกจากนั้น
แนวคิดการผลิตใหม9ของภูมิป&ญญาท(องถิ่นเป8นกระบวนการผลิตใหม9 ที่สืบสานมาจากจารีตประเพณีเก9า
แต9 นํ ามาใช( ในความหมายใหม9 ในสถานการณ2 ใหม9 ที่ต( องการให( คนเข( ามามี ส9 วนร9 วม ในการพั ฒนาเพื่ อ
ปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของตนเอง มีการดึงความรู(จากที่อื่นมาผสมผสาน มีการปรับตัวเพื่อความหมายใหม9
กั บจารี ตประเพณี เดิ ม สอดคล( องกั บสถานการณ2 ใหม9 ทํ าให( ความรู( ท(องถิ่ นได( ผ9 านกระบวนการเรี ยนรู(
ผสมผสาน และปรับตัวตลอดเวลา (รศ.สายันต2 ไพรชาญจิตร2,2550)
บทบาทของภูมิป&ญญาชาวบ(านกับการพัฒนาชุมชน ภูมิป&ญญาชาวบ(านก9อให(เกิดการประยุกต2
วัฒ นธรรมชุ มชนเพื่ อการพัฒ นาชนบทภู มิป& ญ ญาชาวบ( านมี ความยื ด หยุ9 น สูง สามารถปรั บ ตัว ได(ต าม
สถานการณ2 ห รื อสภาพแวดล( อ มที่ เ ปลี่ ย นไป ผู( ค นและชุ ม ชนในชนบทจึ ง ได( นํ า จุ ด เด9 น นี้ มาประยุ ก ต2
วัฒนธรรมชุมชน โดยเฉพาะการประยุกต2ประเพณี พิธีกรรมต9างๆ เช9น การสืบชะตาแม9น้ํา การบวชปQา
และผ( า ปQ า พั น ธุ2 ไม( เป8 น ต( น การประยุ ก ต2 ป ระเพณี -พิ ธี ก รรมเหล9 า นี้ ช9 ว ยให( ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล(อมของชุมชนค9อยๆฟTUนตัวขึ้น และก9อให(เ กิดความสัมพั นธ2ใหม9ระหว9างคนกับธรรมชาติ เป8 น
ความสัมพัน ธ2ที่เกื้อกูลกั น ไม9ใช9การควบคุมหรือเอาชนะธรรมชาติ อย9างที่ผ9า นมา ภูมิป&ญ ญาชาวบ(า น
ก9อให(เกิดกลไกใหม9ทางสังคมวัฒนธรรม แม(ว9าการพัฒนาประเทศในช9วงที่ผ9านมาได(ก9อให(เกิดความเจริญ
ทางวัตถุมากมาย ทําให(ประชาชนได(รับความสะดวกสบายมากขึ้น แต9อีกด(านของความก(าวหน(านี้กลับ
ส9งผลให(ผู(คนและชุมชนถูกตัดออกจากกัน สังคมชุมชนในป&จจุบัน ความสัมพันธ2ทางเครือญาติ และการ
พึ่งพาอาศัย กัน อย9 างในอดีต หรือการช9ว ยเหลือกัน โดยตรงแบบให(พี่ป&น น(อง ซึ่ งเป8 นกลไกทางสั งคม
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมได(คลายพลังลงไปมากแล(ว ชุมชนจึงได(สร(าง กลุ9มหรือองค2กรชุมชน ซึ่งเป8นกลไก
ใหม9ที่ช9วยให(คนในชุมชนหันกลับมาพึ่งพาอาศัยกันอีกครั้งหนึ่ง
อย9างไรก็ตาม ภูมิป&ญญาในชีวิตจริงของมนุษย2 หมายถึง อาหาร บ(านเรือน เสื้อผ(า ยารักษา
โรค เครื่องใช( เครื่องประดับ จารีต ประเพณี พิธีกรรม ล(วนสะท(อนความคิด ความเชื่อ ความใฝQฝ&น และ
อุดมคติของผู(คน เป8นการสะท(อนอารมณ2 ความรู(สึก และความผูกพันที่คนมีต9อธรรมชาติ สิ่งแวดล(อม บ(าน
เกิด เมืองนอน พ9อ แม9 ปูQ ย9าตายาย รากเหง(า เผ9าพันธุ2 บรรพบุรุษ ประเพณี และวัฒนธรรม ตัวอย9างเช9น
“อร9อย”“สนุก”“สบาย”ฯลฯ คุณสมบัติที่บ9งบอก “ความลงตัว”“ความพอดี” แห9งวิถีชุมชน และภูมิ
ป&ญญาไทย (ดร.เสรี พงศ2พิศ,2546) และเพื่อให(สอดคล(องกับบริบทของชุมชนที่จะทําการศึกษาในครั้งนี้
ทางคณะวิจัยจึงได(สรุปและจําแนกภูมิป&ญญาท(องถิ่น ดังกล9าวออกเป8น 4 กลุ9ม ดังนี้ คือ
1. ความรู(เรื่อง ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ
2. วิถีเกษตรกรรมและประมงชายฝ&\ง
3. อาหารและสมุนไพรพื้นบ(าน
4. ประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรมพื้นบ(าน
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2.2 การจัดการทรัพยากรเชิงนิเวศวัฒนธรรมหรือการจัดการในเชิงจิตสํานึก
อานัน ท2 กาญจนพันธุ2 (2543) ได( เสนอแนวคิดการจัด การทรัพยากรเชิงนิเวศวัฒนธรรมหรื อ
การจัดการในเชิงจิตสํานึก โดยมองว9าทรัพยากรเป8นทรัพย2สินส9วนรวมของชุมชนท(องถิ่นที่แยกไม9ออกไป
จากวัฒ นธรรมที่ มีความแตกต9า งหลากหลายขึ้ นอยู9กับ ลักษณะเฉพาะทางวั ฒนธรรมและระบบนิ เวศ
ท(องถิ่นนั้น แนวทางการจัดการทรัพยากรเชิงนิเวศวัฒนธรรมเน(นเรื่องการสร(างจิตสํานึกและการสร(าง
ความเข(มแข็งในการจัดการระดับชุมชน (community-based management) บนพื้นฐานของระบบ
คุณค9าและภูมิป&ญญาท(องถิ่นที่พัฒนาขึ้นมาจากการปรับตัวของชุมชนต9อการเปลี่ยนแปลงต9างๆ ในรูป
ของการผสมผสานวิธีการที่หลากหลาย มีการสนับสนุนในชุมชนท(องถิ่นมีส9วนร9วมมากขึ้นในการจัดการ
ขณะที่ยังคงความสามารถในการร9วมมือกับรัฐ และอยู9ภายใต(เงื่อนไขของระบบตลาดไว(ด(วย
ในขณะที่กาญจนา แก(วเทพ (2538) เสนอแนวคิดการจัดการทรัพยากรแนววัฒนธรรมชุมชน
มองว9 า ที่ผ9 า นมา รั ฐมี บ ทบาทในการพั ฒ นาทุกๆ ด( า น ชุ มชนไม9 มีอํา นาจในการตัด สิ นใจเกี่ ยวกั บการ
บริหารทรัพยากรในชุมชน หมู9บ(านจึงมีความอ9อนแอ และสูญเสียความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง
ทําให(เกิดวิกฤตหมู9บ(าน การพัฒนาตามแนวทางของรัฐไม9สามารถให(คําตอบและแก(ป&ญหาของชาวบ(านได(
การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนไม9ใช9การพัฒนาที่มีรูปแบบและกระบวนการที่สําเร็จรูป แต9เป8นการ
พัฒนาในลักษณะ “คิดไป ทําไป” เมื่อทําแล(วพบป&ญหาก็ช9วยกันคิด และช9วยกันทําต9อไป โดยผู(มีส9วน
ร9วมในกระบวนการพัฒนาประกอบด(วยชาวบ(านทุกเพศ ทุกวัย ช9วยกันทํางานและเรียนรู(การทํางาน
และการแก(ป&ญหาจากกันและกัน การทํางานจึงเป8นลักษณะ “ผูเฒานํา ผูใหญหนุน ดึงเด็กตาม ”
สอดคล(องกับ สายันต2 ไพรชาญจิตร2 (2544)ที่เสนอแนวคิดในการทํางานแนวโบราณคดีชุมชน
ในเรื่องพัฒนาการทางโบราณคดี มีความโดยสรุปว9า งานโบราณคดีชุมชนจะต(องใช(หลักการดําเนินงาน
แบบมีส9วนร9วม (participative approach) การศึกษาแบบปฎิบัติจริง (constructionism) และการ
ใช(กระบวนการสร(างความพึงพอใจ ความประทับใจในภูมิหลังของท(องถิ่นให(กับชาวบ(านและประชาชนที่
เข(ามามีส9วนร9วม (appreciative building) เป8นแนวคิดทางเลือกเพื่อการทํางานโบราณคดีและการ
จัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมในประเทศไทยในป&จจุบัน และกําหนดหลักการและแนวปฏิบัติที่สําคัญ
ของการพัฒนาและจัดการโบราณคดีชุมชนดังนี้
1) การดําเนินการที่ยึดหลักองค2รวม (holistic approach) หมายถึง การศึกษาและการ
จั ด การทรั พยากรทางโบราณคดี ในชุ มชนท( องถิ่ น ในลั กษณะที่ เ ป8 น องค2 ร วม โดยใช( ชุ ม ชนเป8 น หน9 ว ย
ปฏิ บั ติ การเชิ งพื้ น ที่ แ ละมุ9 ง ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ งราวในอดี ต และป& จ จุ บั น ทุ ก มิ ติ ของชุ ม ชนนั้ น ๆทั้ ง เรื่ อ ง
ภูมิศาสตร2ทรัพยากรธรรมชาติปQาไม( แหล9งน้ํา ภูมิอากาศ เศรษฐกิจ สังคม การทํามาหากิน วัฒนธรรม
ประเพณี การเมื องการปกครอง ศาสนาความเชื่ อ การจั ด การทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล( อ ม
การท9องเที่ยว ตลอดจนผลกระทบของแต9ละส9วนที่มีต9อกันและกัน บนหลักการพื้นฐานที่ว9าทุกภาคส9วน
ในชุมชนมีความเกี่ยวข(องสัมพันธ2กันอย9างแยกไม9ได(
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2) การยอมรับความแตกต9างหลากหลายทางวัฒนธรรม (multicultural approach)
หมายถึ ง ยอมรับว9า ชุมชนที่ตั้งของแหล9 งโบราณคดีมีคุณลักษณะทางวัฒนธรรมที่แตกต9 างกัน ออกไป
ในที่นี้นักโบราณคดีจะต(องเคารพในวัฒนธรรมท(องถิ่น (วัฒนธรรมป&จจุบัน) โดยเฉพาะอย9างยิ่งต(องให(
ความสําคัญกับระบบความเชื่อของชุมชนเรื่องผี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และกฎเกณฑ2ทางสังคมต9างๆจะต(องได(รับ
การปฏิบัติอย9างเคร9งครัด
3) การไม9ยึดติดตายตัว (dynamic approach) ต(องให(ความสําคัญกับความไม9แน9นอน
และการเปลี่ยนแปลงกล9าวคือต(องยอมรับหลักการที่ว9าสังคมและวัฒนธรรมตลอดจนสรรพสิ่งมีความ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ต(องไม9ใช9ตัวแบบในการทํางานแบบเดียวตายตัวและต(องไม9ยึดถื่อว9า
ความรู( ที่ ต นเองมี นั้ น ถุ ก ต( อ งทั้ ง หมด หรื อ เปลี่ ย นแปลงไม9 ไ ด( เ พราะแม( ว9 า หลั ก การและระเบี ย บวิ ธี
ปฏิบัติงานทางโบราณคดีจะเป8นระบบสากลที่มีมาตรฐานการทํางานมีขั้นตอนชัดเจน แต9การทํางานใน
แหล9งโบราณคดีใหม9ๆ หลุมขุดค(นพบ และหลักฐานที่ค(นพบใหม9ๆ ก็เป8นสิ่งที่ยืนยันว9าไม9เหมือนและไม9ใช9
สิ่งที่เคยรู(เดิม มันมีอะไรที่แปลกและแตกต9างจากเดิมไม9มากก็น(อย
4) จัดกระบวนการเรียนรู(ร9วมกันแบบเปmด (participative openness – inquiry)
ผู( ดํ า เนิ น งาน ประกอบด( ว ยนั ก โบราณคดี อ าชี พ นั ก โบราณคดี นั กวิ ช าการและนั ก ศึ กษาในสาขาที่
เกี่ยวข(อง นักพัฒนา และคนในชุมชนท(องถิ่น ผู(นําชุมชน ผู(รู( ปราชญ2ท(องถิ่น ผู(สูงอายุ เยาวชน พระสงฆ2
ครู นักเรียน นักศึกษาในชุมชนท(องถิ่น เกษตรกร ช9างฝqมือ ฯลฯ ทํางานร9วมกันในลักษณะการเรียนรู(
ร9วมกันช9วยกันสร(างความรู(ทุกคนได(เสมอหน(ากันไม9มีใครเสีย
5) การศึกษาที่ใช(การปฏิบัติงานจริงเป8นฐาน (learning by doing) ตามแนวคิดปฏิบัติ
นิยมเรียนรู(จากการลงมือทําจริงเปmดโอกาสให(ผู(ที่สนใจเข(าร9วมในกระบวนการทํางานทุกขั้นตอน
6) กระบวนการทํ า งานโบราณคดี ชุ ม ชนต( องมุ9 งสร( า งความประทั บ ใจในคุ ณค9 า และ
ความสําคัญของแหล9งโบราณคดี เรื่องราวภูมิหลังของแหล9งโบราณคดีนั้นๆ ในระดับมหภาคของชุมชน
และสั ง คมนั ก โบราณคดี เ ห็ น คุ ณ ค9 า และความสํ า คั ญ อย9 า งไรในแหล9 ง โบราณคดี ในโบราณวั ต ถุ
ก็จะต(องทําให(ชาวบ(านและประชาชนทั่วไปเห็นคุณค9าและความสําคัญไม9น(อยไปกว9ากัน และที่สําคัญ
ที่สุ ด จะต( องสร( างกระบวนกรที่ จะทํ าให( ช าวบ( านในชุมชนท( องถิ่น ที่ แหล9 งโบราณคดี ตั้งอยู9เ กิ ด ความรู(
ความเข(าใจ เกิดทัศนคติที่ดีต9อแหล9งโบราณคดี เกิดความรัก ความหวงแหนในฐานะที่เป8นทรัพยากร
ร9วมกันของชุมชน (commons)
7) การศึกษาวิจัยและการพัฒนา (research & development) เป8นกระบวนการ
ศึกษาวิจัยที่มีกิจกรรมการพัฒนาชุมชนไปพร(อมๆกัน
8) ร9วมกันนํา (accompanying) การทํางานโบราณคดี ทั้งในเรื่องของการศึกษาวิจัย
เพื่ อให( ได( มาซึ่ งองค2 ความรู( ทางวิ ช าการและการอนุ รั กษ2 พัฒ นา แหล9 งโบราณคดี โบราณสถาน หรื อ
ทรัพยากรทางประวัติศาสตร2และโบราณคดีอื่นๆที่มีอยู9ในท(องถิ่นต9างๆ ต(องเปmดโอกาสให(ประชาชนใน
ท(องถิ่ น นั้น ๆ ได( เข( า มามีส9 ว นร9 ว มในการบริ ห ารจัด การให(มากขึ้ นทุ กขั้ น ตอนและชุมชนท( องถิ่ น ต9 า งๆ
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รวมทั้ งองค2 กรบริ หารส9วยท( องถิ่น ที่มีทรั พยากรทางโบราณคดีและประวั ติศาสตร2อยู9ในพื้ นที่ปกครอง
จะต(องได(รับการหนุนช9วยและส9งเสริมให(มีความรู(ความสามารถในการจัดการทรัพยากรดังกล9าวตาม
ความเชื่อพื้นฐานที่ว9าการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีและประวัติศาสตร2เป8นมรรควิถี (mean)หนึ่งใน
หลายมรรควิถีที่ใช(ในกระบวนการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ
และเพื่อให(เกิดความเข(าใจถึงความสัมพันธ2ของการจัดการทรัพยากรเชิงนิเวศวัฒนธรมที่สามารถ
นําไปใช(ในการพัฒนาศักยภาพของการท9องเที่ยวโดยชุมชนจึงได(มีการทบทวนวรรณกรรมเพื่อให(เกิด
ความเข(าใจในหัวข(อต9อไป

2.3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน
วรรณพร วาณิชานุกร วรรณวิภา จัตุชัย และมาลี บุษยะมา (2541) ได(ศึกษาในเรื่องของแนว
ทางการพัฒนาการท9องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย จากการศึกษาพบว9า ผู(นําชุมชนและประชาชน
จํานวนไม9น(อยที่มีความเห็นว9าการท9องเที่ยวได(ทําให(ชีวิตและความเป8นอยู9ดีขึ้น ถึงแม(ว9ากรท9องเที่ยวใน
ป&จจุบันได(ก9อให(เกิดป&ญหาต9างๆแล(ว ผู(นําชุมชนและประชาชนส9วยใหญ9ต(องการมีส9วนร9วมในการจัดการ
การท9องเที่ยวของท(องถิ่นโดยผู(นําชุมชนที่มีความต(องการเข(าร9วมการพัฒนาการท9องเที่ยวในเรื่องต9างๆ
ตลอดจนการแก( ไขป& ญ หามี ม ากกว9 า กลุ9 มประชาชน แต9 ต( อ งการให( บ ริ การเรื่ องที่ พัก และอาหารแก9
นักท9องเที่ยวน(อยกว9ากลุ9มประชาชน ในส9วนของนักท9องเที่ยวพบว9า นักท9องเที่ยวต9างชาติได(มีการเตรียม
ตัว เพื่อมาเที่ ย วใช( บริ การมั คคุเ ทศก2 อี กทั้ งต( องการพบปะ พักกั บชาวบ(า นโดยการมาเที่ ย วครั้ งต9 อไป
มากกว9านักท9องเที่ยวไทย ถึงแม(ว9าส9วนใหญ9ทั้งสองกลุ9มมีความเห็นว9า นักท9องเที่ยวควรมีส9วนร9วมในการ
อนุรักษ2สภาพแวดล(อมมากกว9าและยินดีจะบริจาคอนุรักษ2สภาพแวดล(อมมากกว9านักท9องเที่ยวต9างชาติ
ในการเรี ย นรู( เ กี่ ย วกั บ แหล9 ง ท9 อ งเที่ ย ว ทั้ ง 2 กลุ9 ม มี ค วามต( อ งการหนั ง สื อ คู9 มื อ เดิ น ทาง และแผนที่
ตลอดจนสิ่งที่ควรและไม9ควรปฏิบัติมากเป8นอันดับแรก รองลงไปนักท9องเที่ยวต9างชาติต(องการมัคคุเทศก2
มืออาชีพค9อนข(างมากกว9าชาวไทย ส9วนของประชาชนในท(องถิ่นนั้นการให(การศึกษาเรื่องสิ่งแวดล(อมควร
ยกระดับความสําคัญให(เป8นเรื่องเร9งด9วน ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล(อมในท(องถิ่นเพิ่มเติมในวิชา
สิ่งแวดล(อมของโรงเรียน ควรสนับสนุนให(มีการวิจัยเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล(อมใน
ท(องถิ่ น เพื่อประโยชน2 ในการวางแผนการให( การศึ กษา และการฝtกอบรมมั คคุเ ทศก2 นอกจากนี้ควร
ดําเนินการให(มีความร9วมมือระหว9างเจ(าของบ(านพัก และธุรกิจนําเที่ยวในท(องถิ่น ตลอดจนการผลิตและ
ขายของที่ระลึก เพื่อกําหนดราคาที่เป8นธรรมสําหรับทุกฝQาย ยิ่งไปกว9านั้น ภาคเศรษฐกิจดั้งเดิมควรได(รับ
การสนับสนุนเพื่อสร(างความเข(มแข็งให(กับชุมชน
สถาบั น วิ จั ย เพื่ อการพั ฒ นาประเทศไทย (2544,น.65-94) ได( เ สนอแนวคิ ด จากการรายงาน
การศึกษาเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมท9องเที่ยวแห9งชาติ ซึ่งมีหลายกรณีที่เกี่ยวข(อง
กั บ การพั ฒ นาชุ ม ชนเป8 น แหล9 ง ท9 อ งเที่ ย ว ได( แ ก9 แ นวคิ ด เรื่ อ ง การท9 อ งเที่ ย ว“สี เ ขี ย ว”และ

10
“การท9องเที่ยวเชิงนิเวศ” (green tourism and eco tourism) ซึ่งเสนอว9าเกิดจากการเติบโตของ
คนชั้นกลางและป&ญญาชนในยุโรป ซึ่งต(องการเยี่ยมชมสถานที่ที่บริสุทธิ์โดดเดี่ยวนั้นส9วนหนึ่งพัฒนามา
จากสุ น ทรี ย ศาสตร2 ซึ่ ง ให( ค วามสํ า คั ญ ต9 อ ความเรี ย บง9 า ยและใกล( ชิ ด กั บ ธรรมชาติ หรื อ “กลั บ คื น ”
สู9ธรรมชาติ เพื่อหลีกเลี่ยงจากชีวิตประจําวันที่ทันสมัยในเมืองใหญ9ที่แออัดนํามาสู9ความสนใจต9อชีวิต
ชนบทและธรรมชาติ แ ละความต( อ งการรั ก ษาธรรมนั้ น ๆ ให( ดํ า รงอยู9 ในต( น ทศวรรษ 1980
ceballos-lascurain นิยามคําว9า eco – tourism หมายถึง “การเดินทางไปยังสถานที่ทีเป8ธรรมชาติที่
ยังไม9ถูกรบกวนหรือทําให(แปดเปTUอนเพื่อวัตถุประสงค2ในการศึกษา ชื่นชม และดื่มด่ํากับทัศนียภาพ พันธุ2
พืชและสัตว2ปQา รวมทั้งวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู9 (ทั้งในอดีตและป&จจุบัน)ที่พบในถานที่นั้น" ซึ่งมีข(อควร
คํานึง ในการท9องเที่ยวในรูปแบบที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น คือ
1) ให(เกิดผลกระทบต9อสภาพแวดล(อมน(อยที่สุด
2) ให(เกิดผลกระทบต9อวัฒนธรรมเจ(าบ(านน(อยที่สุดและต(องให(ความเคารพต9อวัฒนธรรมของเจ(าบ(าน
3) ให(เกิดผลประโยชน2ทางเศรษฐกิจต9อผู(คนในระดับล9างสุด/รากฐานของสังคมเจ(าบ(าน
4) ให(เกิดประโยชน2และความพึงพอใจทางสันทนาการต9อนักท9องเที่ยวมากที่สุด
ในขณะที่การท9องเที่ยวเชิงนิเวศเป8นกรอบแนวคิดที่ริเริ่มจากการศึกษาในแหล9งท9องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ เช9น วนอุทยาน และชุมชนท(องถิ่นในวนอุทยานนั้นๆ แต9ในงานเชิงมานุษยวิทยาและสังคม
วิทยา ซึ่งสนใจการศึกษาผลกระทบทางลบต9อชุมชนท(องถิ่น แม(จะไม9ได(ใช(กรอบคิดเชิงนิเวศในการศึกษา
แต9เน(นกรอบคิดในเชิงวัฒนธรรมมากกว9าก็มีตัวอย9างสําคัญๆ เช9นกัน
นอกจากนั้นยังเสนอแนวคิดในการจัดการการท9องเที่ยวโดยชุมชน ว9าแนวคิดดังกล9าวเริ่มต(นมา
จากทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งเมืองขนาดเล็กมีองค2การบริหารชุมชนของตนเองซึ่งสามารถออกกฎระเบียบใน
การจัดการชุมชนและอํานาจในการตัดสินใจ การใช(ภาษีบํารุงท(องถิ่นอยู9แล(ว ควบคู9ไปกับกระแสความ
ตื่นตัวในเรื่องของการรักษาสภาพแวดล(อมและการขยายตัวของนักท9องเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมชนบทและ
ธรรมชาติในประเทศที่พัฒนาแล(ว สาระสําคัญก็คือ ชุมชนสามารถกําหนดกฏระเบียบไม9ให(นักท9องเที่ยว
ทํ า ลายสภาพแวดล( อมในพื้ น ที่ ท9องเที่ ย วอี ก ทั้ งยั งสามารถกํ า หนดการจ( า งงานในธุ ร กิ จ การบริ การที่
เกี่ยวข(องกับนักท9องเที่ยวเพื่อให(ผลประโยชน2ทางเศรษฐกิจกระจายตัวอย9างทั่วถึง
ในเขตพื้ น ที่ท9องเที่ ย วในชุ มชนเอสกิ โมในอลาสก( า ก็ได(มีความพยายามของคนเอสกิ โมก9อตั้ ง
สมาคมขึ้นมาเรียกว9า Northwest Alaska Native Association (NANA) เพื่อเรียกร(องผลประโยชน2
ของคนเอสกิโมในด(านต9างๆ และเข(ามาลงทุนทําโรงแรมรองรับนักท9องเที่ยวแข9งกับโรงแรมเอกชนเพื่อ
หวังจะให(มีการป&นผลกําไรจากการท9องเที่ยวกลับสู9ชุมชนให(ได(มากที่สุด
หรือในเขตการท9องเที่ยวที่เรียกว9า “ตะวันตกเฉียงใต(”ของสหรัฐซึ่งเป8นแหล9งอาศัยของอินเดีย
แดงและผู( อพยพเชื้ อสายสเปน (hispanic) และนํามาสู9ความสนใจต9อหั ตถกรรมพื้นบ( านอิ นเดี ยแดง
และอิลปานิค ไม9ว9าจะเป8นเครื่องประดับ พรมทอมือ ตะกร(าสาน แกะสลักเครื่องเงิน ฯลฯ ได(นํามาสู9การ
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รวมตัวเป8นชมรมช9างศิลปะพื้นเมือง (tribal guides) ทังๆที่ก9อนหน(านี้ศิลปหัตถกรรมเหล9านี้เกือบจะสูญ
หายไปแล(ว ถึงแม(รูปแบบศิลปะเหล9านี้จะไม9เหมือนเดิม เนื่องจากมีการพัฒนาการให(สอดคล(องกับความ
ต(องการของตลาดหรือจากการริเริ่มใหม9ๆ ของศิลปmนเองก็ตามแต9 แต9ก็เป8นความตื่นตัวอย9างสําคัญของ
คนพื้นเมืองที่จะเข(ามามีส9วนในการกําหนดแนวทางพัฒนาศิลปะของตน
นอกจากนั้นงานศึกษาผลกระทบของการท9องเที่ยวต9อสังคมวัฒนธรรมไทยที่สําคัญชิ้นหนึ่ง คือ
การศึกษาเรื่องบุญบั้งไฟที่ยโสธร ของอาจารย2นิธิ เอียวศรีวงศ2 ซึ่งถกเถียงประเด็นการทําวัฒนธรรมให(
เป8 น สิ น ค( า และประเด็ น เรื่ อ งการเมื อ งเรื่ อ งวั ฒ นธรรมในการท9 อ งเที่ ย วภายใต( บ ริ บ ทสั ง คมที่ กํ า ลั ง
เปลี่ยนแปลงของชุมชนชาวนาและชุมชนเมืองขนาดเล็กของยโสธรได(อย9างชัดเจน อาจารย2นิธิ กล9าวถึง
บุญบั้งไฟซึ่งเป8นพิธีกรรมในสังคมเพื่อขอฝน ซึ่งนอกจากถูกนํามาใช( ( ขาย ) ในการท9องเที่ยวได(ก9อให(เกิด
ความซับซ(อนของหลายกลุ9มคนเช9นชาวบ(าน และนักการเมืองท(องถิ่นได(สร(างกระบวนการต9อรองเพื่อ
ตําแหน9งทางสังคมของตนเองในบริบท การท9องเที่ยวรูปแบบใหม9นี้อย9างไรบ(างหรือการศึกษาเรื่องงาน
ช(างสุรินทร2ของ นพเวช บุญมี ก็พยายามนําเสนอประเด็นเชิงเศรษฐศาสตร2 การเมืองวัฒนธรรมของคน
เลี้ย งช( างสุริ นทร2กับป&ญ หาความยากจนในเชิ งเศรษฐกิจ และป&ญ หาอัต ลักษณ2 ทางสังคมที่ด( อยกว9 าใน
สภาพแวดล(อมของ ลาว เขมร กูย และไทย ซึ่งนํามาสู9การผูกเรื่องในการนําเสนอการท9องเที่ยวในงาน
ท9องเที่ยวประจําปqของช(างสุรินทร2
ในด( า นหนึ่ งแม( ก ารท9 องเที่ ย วมี ส9 ว นสํ า คั ญ ในการผลั ก ดั น ให( วั ฒ นธรรมกลายเป8 น สิ น ค( า และ
พิธีกรรมเริ่มหมดความหมาย เนื่องจากถูกดึงออกจากบริบทของความศักดิ์สิทธิ์ในแบบเดิม มาสู9บริบท
ของการพาณิชย2 และการแสดง แต9ในอีกด(านหนึ่งก็นํามาสู9การรื้อฟTUน และผลิตใหม9ของวัฒนธรรมเพื่อใช(
ในรูปแบบใหม9ซึ่งอาจไม9ใช9เพื่อตอบสนองต9อความต(องการของนักท9องเที่ยวเท9านั้นแต9อาจนํามาสู9มุมมอง
ใหม9ในการเมืองท(องถิ่นหรือการเมืองระดับชาติก็ตามเห็นได(ชัดในกรณีของเชียงใหม9ซึ่งได(รับการส9งเสริม
การท9 อ งเที่ ย วมาไม9 ต่ํ า กว9 า 40 ปq แม( จ ะมี เ สี ย งบ9 น วิ จ ารณ2 ก ารเจริ ญ เติ บ โตของเชี ย งใหม9 ตึ ก สู ง
สะพานลอย ซึ่งทํ าลายความงดงามตามธรรมชาติ ของเชีย งใหม9 แต9 จะเห็น ได(ว9 า เชี ย งใหม9ได( พัฒ นา/
รื้ อ ฟTU น /ทํ า ให( เ ข( ม แข็ งซึ่ ง วั ฒ นธรรม “พื้ น บ( า นล( า นนา” อั ต ลั ก ษณ2 ความเป8 น “คนเมื อ ง” ซึ่ ง นํ า มาสู9
การพัฒนาองค2กรทางการเมืองท(องถิ่นในรูปแบบชอง “ชมรม” ต9างๆ เพื่ออภิปราย “ป&ญหาร9วมสมัย”
ของชุมชน
นําชัย ทนุผล,(2542,น.12) ได(เสนอแนวคิดเรื่องการมีส9วนร9วมของชุมชนท(องถิ่นในการท9องเที่ยว
เชิงนิเวศ (local participation in ecotourism ) ว9าความเกี่ยวข(องของชุมชนท(องถิ่นกับการท9องเที่ยว
มีขอบเขต ลักษณะ และรูปแบบกว(างขวางและหลากหลาย ทั้งทางตรงและทางอ(อม แต9ที่สําคัญนั้นมี
3 ลั ก ษณะ คื อ ประโยชน2 ข องชุ ม ชนที่ ไ ด( รั บ ทางเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น หากมองในภาพกว( า งพบว9 า
ผลประโยชน2โดยตรงที่สมาชิกในชุมชนจะได(รับ ได(แก9 การเกิดการสร(างงาน การเกิดการพัฒนาอาชีพที่
เกี่ ย วข( อ งกั บ การบริ ห ารการท9 อ งเที่ ย ว การเกิ ด ระบบตลาดและการเกิ ด ระบบวั ต ถุ ดิ บ ท( อ งถิ่ น ปอน
ระบบตลาด ซึ่งจะมีผลให(สมาชิกในชุมชนเกิดรายได(จากแหล9งรายได(ใหม9 นอกเหนือจากแหล9งรายได(เดิม
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ส9ว นประเด็ น ประโยชน2 ทางสั งคมนั้ น ชุ มชนจะเกิ ด การพั ฒ นาในทางสร( างสรรค2 ในสั งคมขึ้ น
มีการติดต9 อทางสังคมที่มีรูปแบบมากขึ้น (formal social contact) ซึ่ งอาจสัญ ญาทางสังคมอั น
เนื่องมาจากการตกลงสิทธิ หน(าที่และความรับผิดชอบต9าง ๆ ที่เกี่ยวข(องกับการเข(าไปเกี่ยวข(องกับระบบ
การบริการท9องเที่ยวขงสมาชิกชุมชน สาธารณูปโภคของชุมชน เช9น ถนน ไฟฟา ประปา อาจได(รับการ
พัฒนาหรือปรับปรุง และการพัฒนาด(านสาธารณสุข เช9น ความสะอาด ความเป8นระเบียบเรียบร(อย และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย2สินในชุมชน ซึ่งจะได(รับการเอาใจใสพัฒนามากขึ้น เมื่อมีกิจกรรมการ
ท9องเที่ยวเกิดขึ้นในชุมชน
การมีส9วนร9วมของประชาชนท(องถิ่นจึงเป8นเปาหมายสําคัญในกระบวนการพัฒนาการท9องเที่ยว
รูปแบบใหม9 ซึ่งถือได(ว9าเป8นพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนในองค2รวมของระบบความรู(สึกเป8นเจ(าของ
ท(องถิ่นของสมาชิกชุมชน ซึ่งมีความรัก ความหวงแหน มีความรู(สึกพึ่งพิงและใช(ประโยชน2จากทรัพยากร
ท9องเที่ยว และเพื่อให(เห็นภาพของการพัฒนาการท9องเที่ยวตามแนวทางและทิศทางที่เป8นยุทธศาสตร2
และเปาหมายของชาติจึงได(มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข(องกับการท9องเที่ยวเชิงสร(างสรรค2ในเรื่อง
ต9อไป

2.4 แนวคิดเรื่องการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค4 (creative tourism)
องค2ศึกษาวิทยาศาสตร2และวัฒนธรรมแห9งสหประชาชาติหรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได(ให(นิยาม
ของการท9องเที่ยวเชิงสร(างสรรค2ว9า เป8นการท9องเที่ยวที่มีจุดประสงค2สอดคล(องกับแนวทางการพัฒนา
ชุมชนที่เกี่ยวข(องเพื่อให(เกิดความยั่งยืนในการดําเนินชีวิตของชุมชน โดยจัดกิจกรรมการท9องเที่ยวอย9าง
กลมกลืนและสัมพันธ2กับประวัติศาสตร2 วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีต9าง ๆในชุมชน ในเชิงของการเรียนรู(และ
การทดลอง เพื่อให(ได(มาซึ่งประสบการณ2จากสิ่งที่มีอยู9และเป8นอยู9จริงในชุมชน นอกจากนั้นชุมชนจะต(อง
สามารถใช( ก ารจั ด การท9 อ งเที่ ย วเชิ ง สร( า งสรรค2 เ ป8 น เครื่ อ งมื อ ในการรั ก ษาความสมดุ ล ระหว9 า งการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการท9องเที่ยวภายในชุมชนและชุมชนจะได(รับผลประโยชน2 ทั้งในรูปแบบที่เป8น
ผลประโยชน2ตอบแทนอิ งตามระบอบทุ นนิยมและในรู ปแบบความยั่งยืนของการพัฒ นาในชุ มชนการ
ท9องเที่ยวเชิงสร(างสรรค2 (creative tourism) เป8นรูปแบบการท9องเที่ยวที่เปmดโอกาสให(นักท9องเที่ยวหรือผู(
มาเยือนได(พัฒนาหรือได(ใช(ศักยภาพหรือความสามารถด(านแนวคิดสร(างสรรค2ของนักท9องเที่ยวเอง โดย
การเข(าไปมีส9วนร9วมอย9างมุ9งมั่นตั้งใจในวิถีทางและประสบการณ2เรียนรู( ซึ่งเป8นสิ่งที่ทํากันอยู9เป8นประจา
ของผู(คนในแหล9งท9องเที่ยวนั้นๆ โดยที่นักท9องเที่ยวอาสาเข(าไปทําหรือเข(าไปมีส9วนร9วมด(วย
การท9องเที่ยวเชิงสร(างสรรค2 (creative tourism) เป8นการสร(างสรรค2กิจกรรมหรือผลิตภัณฑ2จาก
ภูมิป&ญญาดั้งเดิมของท(องถิ่นผสมผสานกับแนวคิด จินตนาการของนักท9องเที่ยว สร(างสรรค2กิจกรรมขึ้นมา
ใหม9 นักท9องเที่ยวมิใช9เป8นเพียงผู(ดูหรือผู(สังเกตการณ2หรือไปปรากฏตัวในที่นั้นๆ แต9เป8นผู(มีปฏิสัมพันธ2หรือ
เป8นผู(มีส9วนในการดําเนินกิจกรรมร9วมกับคนในท(องถิ่น นักท9องเที่ยวจะต(องปรับตัวให(เข(ากับสภาพแวดล(อม
รอบตัว และใช(ความรู(ให(เป8นประโยชน2เพี่อให(เกิดความชํานาญได(พัฒนาขึ้นกว9าเดิม
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ซึ่งหลักเกณฑ2ของการท9องเที่ยวเชิงสร(างสรรค2 (basic of creative tourism) ประกอบด(วย
1) เป8นความคิดสร(างสรรค2ที่ไม9ได(เลียนแบบใครและเป8นต(นแบบอย9างแท(จริง
(originality) และมีความเป8นของแท(ดั้งเดิม (authenticity)
2) มีการจินตนาการ (Imagination) และมีความจรรโลงใจ (Inspiration) ที่แสดงออกเป8น
ความคิดอย9างสร(างสรรค2
3) มีองค2ความรู( (knowledge) แฝงไว(ด(วยศิลปะ (arts) และกลิ่นอายของวัฒนธรรมท(องถิ่น
4) เกิดจากการฉลาดคิด (Ingenuity) กลายมาเป8นประดิษฐกรรม (Inventiveness)
5) เป8นทรัพย2สินทางป&ญญา (Intellectual assets)
2.4.1 ประเภทการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค4 (creative tourism) ประกอบดวย
1) ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม (cultural heritage) เป8นกลุ9มการท9องเที่ยวเชิง
สร( า งสรรค2 อัน เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ประวั ติ ศ าสตร2 โบราณคดี วั ฒ นธรรมประเพณี ความเชื่ อ สภาพสั งคม
แบ9งเป8น 2 กลุ9มย9อยคือ
ก) กลุ9มแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (traditional cultural expression)
เช9น ศิลปะงานฝqมือ เทศกาล งานประเพณีต9างๆ
ข) กลุ9มที่ตั้งทางวัฒนธรรม (cultural sites) เช9น โบราณสถาน พิพิธภัณฑ2 ฯ
2) ประเภทศิลปะ (arts) เป8นกลุ9มการท9องเที่ยวเชิงสร(างสรรค2บนพื้นฐานของ
ศิลปวัฒนธรรม แบ9งเป8น 2 กลุ9มย9อยคือ
ก) งานศิลปะ (visual arts) เช9น การวาดภาพ รูปป&Uน และวัตถุโบราณ เป8นต(น
ข) ศิลปะการแสดง (performing arts) เช9น การแสดงดนตรีพื้นบ(าน การแสดง
นาฏศิลป3 การแสดงละคร เป8นต(น
3) ประเภทวิถีชีวิต (lifestyles) เป8นกลุ9มท9องเที่ยวเชิงสร(างสรรค2ที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต
การดํารงชีวิตหรือวิถีการทํามาหากินของคนในชุมชนท(องถิ่นหรือชาวพื้นเมือง แบ9งเป8น 2 กลุ9มย9อยคือ
ก) วิถีชีวิตของสังคมเมือง เช9น ย9านการค(าโบราณ ย9านสาเพ็ง ย9านเยาวราช
ย9านบางลาพู ย9านเมืองเก9าน9าน ย9านเมืองเก9าแปดริ้ว ย9านถนนนางงามสงขลา เป8นต(น
ข) วิถีชีวิตสังคมชนบท เช9น หมู9บ(านช(างตากลาง อ.ท9าตูม จ.สุรินทร2 ตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวก การเลี้ยงนกเขา อ.จะนะ จ.สงขลา การทํานา การทอผ(า การทาเครื่องป&Uนดินเผา เป8นต(น
4) ประเภทสื่อ (media) เป8นกลุ9มท9องเที่ยวเชิงสร(างสรรค2ที่เกี่ยวเนื่องกับการสื่อสาร
กับกลุ9มคนกลุ9มใหญ9ห รือสื่ อสารกับ นักท9 องเที่ ยวที่ เป8 นกลุ9มเปาหมาย แบ9 งเป8น 2 กลุ9 มย9 อยคือ
ก) งานสื่อสิ่งพิมพ2ท9องเที่ยวเชิงสร(างสรรค2 (publishing and printed
Media) เช9น คู9มือท9องเที่ยว นิตยสารการท9องเที่ยว หรือสิ่งพิมพ2อื่นๆที่มีส9วนสร(างความน9าสนใจเกี่ยวกับ
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สถานที่ท9องเที่ ยวหรื อแหล9 งท9 องเที่ ยวให( มีความน9 าสนใจและสามารถสื่อในสิ่งที่มีคุณค9าให( เกิ ดความ
น9าสนใจ เป8นต(น
ข) งานโสตทัศน2 (audiovisual) สื่อโฆษณาทางโทรทัศน2 วิทยุ หรืออื่นๆ
ที่เกี่ยวกับการส9งเสริมความรู(ความเข(าใจการเป8นมาของต(นแบบ (originality) ความเป8นของแท(ดั้งเดิม
(Authenticity) ของแหล9งท9องเที่ยวหรือสถานที่นั้นๆ เป8นต(น
5) ประเภทการตอบสนองความตองการของลูกคา (functional creation) เป8น
กลุ9มท9องเที่ยวเชิงสร(างสรรค2ที่เป8นสินค(าและบริการ เพื่อตอบสนองความต(องการของนักท9องเที่ยวที่มี่
ความต(องการแตกต9างกัน แบ9งเป8น 3 กลุ9มย9อยคือ
ก) กลุ9มการออกแบบ (design) เช9น การออกแบบห(องพักในโรงแรม รีสอร2ท
การออกแบบสินค(าของที่ระลึก ให(มีอัตลักษณ2ความเป8นท(องถิ่น หรือแหล9งท9องเที่ยวนั้นๆ
ข) กลุ9มสื่อสมัยใหม9 (new media) เช9น ระบบดิจิทอล ซอฟต2แวร2 เกมส2ต9างๆ
ค) กลุ9มบริการทางความคิดการท9องเที่ยวเชิงสร(างสรรค2 (creative tourism
services) เช9น การบริการทางสถาป&ตยกรรม โฆษณา นันทนาการ และบริการแนวคิดเชิงสร(างสรรค2อื่นๆ
ประเทศไทยเป8นหนึ่งในไม9กี่ประเทศในโลกที่นับได(ว9าเป8นจุดหมายด(านการท9องเที่ยว
ของนานาชาติมาอย9างต9อเนื่อง จากลักษณะที่โดดเด9นของประเทศซึ่งมีประวัติศาสตร2โบราณคดีอันเป8น
อารยะ มีความหลากหลาย ทางชาติพันธุ2มีความงดงามทางประเพณีวัฒนธรรม มีแหล9งท9องเที่ยวทาง
ธรรมชาติแหล9งพันธุ2พืชและสัตว2ที่น9าสนใจ และที่เป8นส9วนสําคัญยิ่งคือประชาชนชาวไทยมีจิตใจโอบอ(อม
อารี เต็ มไปด( วยมิ ต รไมตรี ทํ าให( ป ระเทศไทยมี ศักยภาพสู งในพั ฒ นาการท9 องเที่ ย วได( ในหลากหลาย
มุมมองและ หลากหลายกระบวนการ
สําหรับการพัฒนาการจัดการการท9องเที่ยวของประเทศไทยเพื่อมุ9งไปสู9รูปแบบของการ
จัดการท9องเที่ยวเชิงสร(างสรรค2นั้น ภารกิจการท9องเที่ยวเชิงสร(างสรรค2ขององค2การบริหารพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท9องเที่ยวอย9าง ยั่งยืน (องค2การมหาชน) ได(เริ่มต(นขึ้น โดยในเบื้องต(นจะเป8นการนําเสนอ
แนวคิดการจัดการท9องเที่ยวเชิงสร(างสรรค2แก9ชุมชน เกิดเป8นต(นแบบของแนวทางการดําเนินงานด(านการ
พัฒนาท9องเที่ยว เพื่อหารูป แบบของการจัด การการท9องเที่ย วเชิ งสร(า งสรรค2 การสร( างเครือข9า ยการ
ท9องเที่ยวเชิงสร(างสรรค2พร(อมกับประเมินผลลัพธ2หรือประโยชน2ที่ผู(มีส9วนร9วมในทุกภาคส9วนจะได(รับทั้งที่
สามารถจับต(องได( เช9น รายได( และที่จับต(องไม9ได( เช9น ความสามัคคีความหวงแหนในท(องถิ่น ตลอดจน
ศึกษาผลดีผลเสียในการพัฒนาการท9องเที่ยวอย9างสร(างสรรค2ต9อการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย ที่ผ9าน
มาชุมชนในประเทศไทยได(มีการนําแนวทางการท9องเที่ยวเชิงนิเวศหรือการท9องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมา
เป8 น แนวทางเพื่ อ การจั ด การท9 อ งเที่ ย วของชุ มชนและใช( การท9 อ งเที่ ย วเป8 น เครื่ อ งมื อ ในการอนุ รั ก ษ2
สิ่งแวดล(อมในแหล9ง ท9องเที่ยวสิ่งเหล9านี้ล(วนเป8นรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาไปสู9การท9องเที่ยวเชิง
สร(างสรรค ดังนั้นการจัดการการท9องเที่ยวอย9างเหมาะสมจะเอื้อประโยชน2ต9อการ อนุรักษ2อย9างชัดเจน
และเป8นกระบวนการสําคัญในการก9อเกิดจิตสํานึกร9วมกันในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศในชุมชน ทั้ง
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จากการร9วมคิด ร9วมทําสร(างกระบวนการกลุ9ม เมื่อมีการจัดการอย9างเป8นระบบและประสบความ สําเร็จ
แล(วยังสามารถขยายผลไปในพื้นที่ข(างเคียงและพื้นที่อื่นๆ ได( แหล9งท9องเที่ยวและชุมชนจะเป8นแหล9ง
เรียนรู(ของสังคม แลกเปลี่ยนเรียนรู(ระหว9างเครือข9าย จนกลายเป8นพลังในการสร(างฐานความรู(สําหรับ
การพัฒนาอย9างสร(างสรรค2และยั่งยืน ดังนั้นอาจจะกล9าวได(ว9า "การท9องเที่ยวเชิงสร(างสรรค2มีรากฐาน
จากชุมชนสร(างสรรค2 และต(องใช(ทุนทางสังคมต9าง ๆ เพื่อสร(างการท9องเที่ยวเชิงสร(างสรรค2"
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ9านมา ทําให(ทราบแนวคิดของแนวทางของการพัฒนา
ศักยภาพการท9องเที่ยวโดยชุมชน ที่จะทําให(เกิดการพัฒนาทั้งด(านเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนภายใต(
การอนุรักษ2 ทรัพยากรทางธรรมชาติตลอดจน ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่เป8นวิถีของชุมชน ภายใต(การใช(
ประโยชน2จากภูมิป&ญญาท(องถิ่น ที่เป8นต(นทุนสําคัญของการการจัดการการท9องเที่ยวโดยชุมชน และ
เพื่อให(ภูมิป&ญญานั้นคงอยู9 และถูกนํามาใช(ประโยชน2อย9างคุ(มค9า จึงจําเป8นจะต(องมีการจัดการที่ดี ซึ่งใน
การวิจัยครั้งนี้ ผู(วิจัยจึงได(นําแนวคิดของการจัดการความรู(มาประยุกต2ใช(กับการจัดการภูมิป&ญญาท(องถิ่น
ดังกล9าว ที่จะได(มีการกล9าวถีงในหัวข(อต9อไป

2.5 แนวคิดการจัดการความรู (knowledge management)
แนวคิดการจัดการความรู( (knowledge management) ได(เริ่มต(นและเป8นที่นิยมอย9างสูง
ในช9วงปqค.ศ. 1995 -1996 หลังจากที่ Kujiro Nonaka และ Hirotaka Takeuchi ตีพิมพ2หนังสือที่ชื่อว9า
“The Knowledge Creating company” ออกมาเผยแพร9 ซึ่งทั้งสองท9านได(เสนอแนวคิดที่เน(นเรื่อง
การสร( า งและกระจายความรู ( ใ นองค2 ก ารระหว9 า งความรู ( ที่ มี อ ยู9 ใ นตั ว คน/ความรู ( โ ดยนั ย
(tacit knowledge) กับความรู(ที่อยู9ในรูปแบบสื่อ/เอกสาร/ความรู(ชัดแจ(ง (explicit knowledge)
โดยใช(โมเดล SECEI –knowledge conversion ในการอธิบาย ทําให(หนังสือดังกล9าวมีอิทธิพลอย9างสูง
ต9อวงการธุรกิจ ตั้งแต9ปq 1997 เป8นต(นมา ผู(นําทางธุรกิจมากมายต9างตระหนักถึงความสําคัญของการ
จัดการความรู( อีกทั้งมีการตีพิมพ2หนังสือที่เกี่ยวกับแนวคิดนี้ออกเป8นจํานวนมากและได(รับความนิยม
ต9อมาได(แก9“Intellectual capital” ของ Tom Stewart , “The New Organization Wealth” ของ Karl
Erik Sveiby และ “The Ken Awakening” ของ Debra Amiotion (อ(างอิงใน ปณิตา พ(นภัย,2544 ; 21)
2.5.1 ความหมายของการจัดการความรู
การจัดการความรู( หรือเคเอ็ม (KM = knowledge management) คือ การรวบรวม
องค2ความรู(ที่มีอยู9ในองค2กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู9ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให(เป8นระบบ เพื่อให(
ทุ ก คนในองค2 ก รสามารถเข( า ถึ ง ความรู( และพั ฒ นาตนเองให( เ ป8 น ผู( รู( รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ง านได( อ ย9 า งมี
ประสิทธิภาพ อันจะส9งผลให(องค2กรมีความสามารถในเชิงแข9งขันสูงสุด
โดยที่ความรู(มี 2 ประเภท คือ 1) ความรู(ที่ฝ&งอยู9ในคน (tacit knowledge) เป8นความรู(
ที่ได(จากประสบการณ2 พรสวรรค2หรือสัญชาติญาณของแต9ละบุคคลในการทําความเข(าใจในสิ่งต9าง ๆ เป8น
ความรู(ที่ไม9สามารถถ9ายทอดออกมาเป8นคําพูดหรือลายลักษณ2อักษรได(โดยง9าย เช9น ทักษะในการทํางาน
งานฝqมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห2 บางครั้ง จึงเรียกว9าเป8นความรู(แบบนามธรรม 2) ความรู(ที่ชัดแจ(ง
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(explicit knowledge) เป8นความรู(ที่สามารถรวบรวม ถ9ายทอดได( โดยผ9านวิธีต9าง ๆ เช9น การบันทึกเป8น
ลายลักษณ2อักษร ทฤษฎี คู9มือต9าง ๆ และบางครั้งเรียกว9าเป8นความรู(แบบรูปธรรม
สําหรับความหมายของการจัดการความรู(มีผู(เสนอความคิดเห็นที่น9าสนใจไว(มากมาย
ดังนี้Trapp (1999, อ(างอิงในพรธิดาวิเชียรป&ญญา,2547 ; 29) กล9าวว9า การจัดการความรู(เป8นกระบวน
การที่ประกอบด(วยงานต9างๆ จํานวนมากซึ่งมีการบริหารจัดการในลักษณะบูรณการเพื่อก9อให(เกิดคุณ
ประโยชน2ที่คาดหวังไว(การจัดการความรจูึง( เป8นแนวคิดองค2รวมที่จะบริหารจัดการทรัพยากรที่เป8นความรู(
ในองค2การ นอกจากนั้น Kucza (2001, อ(างอิงในพรธดาŒ วิเชียรป&ญญา ,2547 ; 29) กล9าวว9า การจัดการ
ความรู(เป8นกิจกรรมที่เกี่ยวข(องกับการจัดกระบวนการของการสร(างความรู(การจัดเก็บและการแบ9งป&น
ความรู (กล9า วโดยทั่ว ไปจะรวมถึ งการระบุถึงสภาพป&จจุ บัน การกํา หนดความต(องการและการแก(ไข
ปรับปรุงกระบวนการที่จะส9งผลกระทบต9อการจัดการความรูใ( ห(ดีขึ้นเพื่อบรรลุถึงความต(องการ
และ Scott.l.Tannembaum (2001,อ(างอิงในปณิตาพ(นภัย ,2544; 22) เสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู(ว9าเกี่ยวข(องกับสิ่งเหล9านี้
1) การรวบรวม การจัดระเบียบ การจัดเก็บและการเข(าถึงข(อมูลเพื่อสร(างเป8นความ
รู(และเมื่อมีการใช(ประโยชน2อย9างเหมาะสม สารสนเทศและเทคโนโลยเกี ี่ยวกับคอมพิวเตอร2จะสามารถ
สนับสนุนให(การจัดการความรู(มีอํานาจได(
2) การแบ9งบันความรู( เพราะถ(าปราศจากการแบ9งบันความรู(ความพยายามในการ
จัดการความรู(ก็จะล(มเหลวในการแบ9งป&นความรู(ที่ต(องอาศัยวัฒนธรรมองค2การเป8นสําคัญเพราะมีอิทธิ
พลอย9างสูงต9อความสําเร็จ
3) การอาศัยบุคคลที่มีความรู(หรือความเฉลียวฉลาด
4) การเพิ่มประสิทธิผลขององค2การเพราะการบริหารความรู(เป8นสิ่งที่สนับสนุนให(
องค2การต9างๆ อยู9รอดและประสบความสําเร็จได(
สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห9งชาติ (2548; 4) ได(ให(ความหมายของการ
จัดการความรู( คือ การรวบรวมองค2ความรู(ที่มีอยูใ9 นองค2การซึ่งกระจัดกระจายอยู9ในตัวบุคคลหรือเอกสาร
มาพัฒนาให(เป8นระบบเพื่อให(ทุกคนในองค2การสามารถเข(าถึงความรู(และพัฒนาตนเองให(เป8นผู(รู(รวมทั้ง
ปฏิบัติงานได(อย9างมีประสิทธิภาพอันส9งผลใหองค22กรมีความสามารถในเชิงแข9งขันสูงสุด
อีกทั้ง ศ.นพ.วิจารณ2 พานิช (2548,17) ให(ความหมายการจัดการความรู(ว9าเป8นกระ
บวนการร9วมกันของผู(ปฏิบัติงานในองค2การหรอหน9วยงานยอยขององค2กรเพื่อสร(างและใช(ความรู(ในการ
ทํางานให(เกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกว9าเดิมโดยมีเปาหมายพัฒนางานและคน และปณิตา พ(นภัย (2544 ; 24)
ให(ความหมายของการจัดการความรู(ว9าหมายถึงกระบวนการอย9างเป8นระบบเกี่ยวกับการประมวลผล
สารสนเทศความคิด การกระทําตลอดจนประสบการณ2ของบุคคลเพื่อสร(างความรู(หรือนวัตกรรม และ
จัดเก็บในลักษณะของแหล9งข(อมูล ที่สามารถเข(าถึงได(โดยอาศัยช9องทางต9างๆที่องค2การจัดเตรียมไว(เพื่อ
นําความรู(ที่มีอยู9ไปประยุกต2ในการปฏิบัติงานซึ่งก9อให(เกิดการแบ9งป&นและถ9ายโอนความรู(และในที่สุด
ความรู (ที่มีอยู 9ก็จะแพร9กระจายและไหลเวียนทั่วทั้งองค2การอย9างสมดุลเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
พัฒนาผลผลิตและองค2การ
การจัดการความรู( เป8นเรื่องที่ได(รับความสนใจอย9างมากในแง9มุมของการสร(างประโยชน2
ให(กับองค2กรและสังคม การจัดการความรู(รวมถึงการบ9งชี้ความรู(ที่มีสะสมในองค2กร และการนําความรู(ที่
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สะสมดังกล9าวมาทําประโยชน2ให(กับองค2กร (Von Krogh, 1998) มีการศึกษาวิจัยพบว9า องค2กรส9วนใหญ9
เชื่อว9า ความรู(ต9างๆ ที่องค2กรต(องการนั้น มีอยู9ในองค2กรอยู9แล(ว เพียงแต9ขาดการค(นหา และนํามาใช(
ประโยชน2เท9านั้น (Cranfield University, 1998) นอกจากนั้นยังพบว9า การจัดการความรู(เป8นป&จจัยหนึ่ง
ของการเพิ่มนวัตกรรม (Innovation) และความรับผิดชอบ (responsiveness) (Hackbarth, 1998)
ตามการศึกษาของ Davenport and Prasak (1998) กล9าวว9า โครงงานทางด(านการ
จัดการความรู(นั้น ส9วนมากแล(วจะมีวัตถุประสงค2ภายใน 1 ใน 3 ของวัตถุประสงค2ดังต9อไปนี้
1) ทําให(ความรู(เป8นสิ่งที่เห็นได(ชัดเจนมากขึ้น และจับต(องได( (visible)
2) สร(างวัฒนธรรมแห9งการเรียนรู( โดยกระตุ(นให(เกิดการแบ9งป&นความรู(ในองค2กร และ
สรรหาความรู(ใหม9ๆ เพิ่มเติม (knowledge intensive culture)
3) จัดโครงสร(างของความรู( (build a knowledge infrastructure)
ดั งนั้ น พอสรุ ป แล( ว ว9 า การจั ด การความรู ( เ ป8 น กระบวนการที่ จ ะช9 ว ยให( มี การสร( า ง
รวบรวม การจัดระบบเผยแพร9ถ9ายโอน และเปลี่ยนความรู(ที่เป8นประโยชน2ให(สามารถนําไปประยุกต2ใช(
ในสถานการณ2ต9างๆ ได(ทันเวลา
2.5.2 เปVาหมายและประโยชน4ของการจัดการความรู
1) เปVาหมายหลักของการจัดการความรู( คือ การใช(ประโยชน2จากความรู(มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานขององค2กรเพอเพื่ ิ่มความได(เปรียบในการแข9งขันขององค2
กร ดังนั้นการจัดการความรู(จึงมีความสําคั ญอย9า งมากไม9ว9 าจะเป8นองค2การเอกชนหรือภาครั ฐก็ตาม
โดย ศ.นพ.วิจารณ2พานิช (2548 ; 5) ได(กล9าวถึงเปาหมายของการจัดการความรู(มีประเด็นสําคัญ 3
ประการคือ
1.1) เพื่อพัฒนางาน ให(มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น
1.2) เพื่อการพัฒนาคน คือ พัฒนาผู(ปฏิบัติงานในองค2การ
1.3) เพื่อการพัฒนา “ฐานความรู(” ขององค2การเป8นการเพิ่มพูนทุนความรู(หรือทุนป&ญญา
ขององค2การจะช9วยใหองค2การมีศักยภาพในการฟ&นฝQาความยากลําบากหรือความไม9แน9นอนในอนาคตได(
ดียิ่งขึ้น
2) ประโยชน4ของการจัดการความรู (Bacha,2000 อ(างอิงใน พรธิดา วิเชียรป&ญญา
,2547 ;41)
2.1) ปองกันความรู(สูญหาย คือ การจัดการความรู(ทําให(องค2การสามารถรักษาความ
เชี่ ย วชาญ ความชํ า นาญและความรู ( ที่อาจสู ญ หายไปพร( อมกั บ การเปลี่ ย นแปลงบุ คลากร เช9 น การ
เกษียณอายุการลาออกจากงาน เป8นต(น
2.2) เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ คือ โดยประเภทคุณภาพและความสะดวกใน
การเข( า ถึ ง ความรู ( เ ป8 น ป& จ จั ย สํ า คั ญ ของการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการตั ด สิ น ใจเนื่ อ งจากผู ( ที่มี ห น( า ที่
ตัดสินใจต(องสามารถตัดสินใจได(อย9างรวดเร็วและมีคุณภาพ
2.3) ความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุ9น คือ การทําให(ผู(ปฏิบัติงานมีความ
เข(าใจในงานและวัตถุประสงค2ของงานโดยไม9ต(องมีการควบคุมหรือมีการแทรกแซงมากมักจะทําให(ผู(
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ปฏิบัติงานสามารถทํา งานในหน(าที่ต9างๆ ได(อย9างมีประสิ ทธิภาพและเกิดการพัฒนาจิตสํ านึกในการ
ทํางาน
2.4) ความได(เปรียบในการแข9งขัน คือ การจัดการความรู(ช9วยให(องค2การ เข(าใจลูกค(า
แนวโน(มของการตลาด และการแข9งขันทําให(สามารถลดชองว9างและเพิ่มโอกาสในการแข9งขันได(
2.5) การพัฒนาทรัพย2สิน คือ เป8นการพัฒนาความสามารถขององค2การในการใช(ประโย
ชน2จากทรัพย2สินทางป&ญญาที่มีอยูไ9 ด(แก9 สิทธิบัตรเครื่องหมายการค(าและลิขสิทธิ์
2.6) การยกระดับผลิตภัณฑ2 คือ การนําการจัดการความรู(มาใช(เป8นการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลผลิต และบริการ ซึ่งจะเป8นการเพิ่มคุณค9าให(แก9ผลิตภัณฑ2นั้นอีกด(วย
2.7) การบริหารลูกค(า คือ การศึกษาความสนใจและความต(องการของลูกค(าจะเป8นกา
รสร(างความพึงพอใจและเพิ่มยอดขายและสร(างรายได(ให(แก9องค2การ
2.8) การลงทุนทางทรัพยากรบุคคล คือ การเพิ่มความสามารถในการแข9งขันผ9านการ
เรียนรู(ร9วมกัน การจัดการด(านเอกสาร การจัดการกับความที่ไม9เป8นทางการเป8นการเพิ่มความสามารถให(
แก9องค2การในการจ(างและฝtกฝนบุคลากร องค2ประกอบสําคัญของการจัดการความรู(
2.5.3 องค4ประกอบสําคัญของการจัดการความรู (Knowledge Process)
1) คน (People) เป8นองค2ประกอบที่สําคัญที่สุดเพราะเป8นแหล9งความรู( และเป8นผู(นํา
ความรู(ไปใช(ให(เกิดประโยชน2
2) เทคโนโลยี (Tool and Technology) เป8นเครื่องมือเพื่อให(คนสามารถค(นหา
จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งนําความรู(ไปใช(อย9างง9าย และรวดเร็วขึ้น
3) กระบวนการความรู( (Knowledge Process ) เป8นการบริหารจัดการ เพื่อนําความรู(
จากแหล9งความรู(ไปให(ผู(ใช( เพื่อทําให(เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม
องค2ประกอบทั้ง 3 ส9วนนี้ จะต(องเชื่อมโยงและบูรณาการอย9างสมดุล การจัดการความรู(
ของกรมการปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาว9าด(วยหลักเกณฑ2และวิธีการบริหารกิจการบ(านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 กําหนดให(ส9วนราชการมีหน(าที่พัฒนาความรู(ในส9วนราชการ เพื่อให(มีลักษณะเป8นองค2กรแห9ง
การเรียนรู(อย9างสม่ําเสมอ โดยต(องรับรู(ข(อมูลข9าวสารและสามารถประมวลผลความรู(ในด(านต9าง ๆ เพื่อ
นํามาประยุกต2ใช(ในการปฏิบัติราขการได(อย9างถูกต(อง รวดเร็วและเหมะสมต9อสถานการณ2 รวมทั้งต(อง
ส9งเสริมและพัฒนาความรู( ความสามารถ สร(างวิสัยทัศน2 และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข(าราชการในสังกัด
ให(เป8นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู(ร9วมกัน
2.5.4 กระบวนการจัดการความรู
นักวิชาการทางด(านการจัดการความรู(แบ9งขั้นตอนกระบวนการจัดการความรู(แตกต9าง
กั น ซึ่ ง การจั ด การความรู ( มี ก ารจํ า แนกที่ แ ตกต9 า งกั น ตามแบบของผู ( คิ ด และจั ด ทํ า ซึ่ ง สามารถสรุ ป
กระบวนการจัดการความรู( ได(ดังนี้
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ตาราง 2.1 สรุปรูปแบบกระบวนการจัดการความรู(
แบบของ
Holzner and
Marx และ
Peutland
1. การสร(าง
ความรู(
(knowledge
creation)
2.การจัดเก็บองค2
ความรู(
(knowledge
storage /
retrieval)
3. การถ9ายทอด
ความรู(
(knowledge
transfer)

แบบของ
Demarest

1.การสร(างความ
รู(
(knowledge
construction)
2. การเก็บ
รวบรวมความรู(
(knowledge
embodiment)

รูปแบบกระบวนการจัดการความรู
แบบของ
แบบของ
Turban
Probst

1. การสร(าง
(create)

2. การจัดและ
เก็บ
(capture and
store)

1. การกําหนด
ความรู(ที่ต(องการ
(knowledge
identification)
2. การจัดหา
ความรู(ที่ต(องการ
(knowledge
acquisition)

แบบของ
Marquardt

แบบของ
สํานักงาน ก.พ.ร.

1. การแสวงหา
ความรู(
(knowledge
acquisition)
2. การสร(าง
ความรู(
(knowledge
creation)

1. การบ9งชี้ความรู(
(knowledge
Identification)

2. การสร(างและ
แสวงหาความรู(
(knowledge
creation and
acquisition)
3. การกระจาย 3. การเลือกหรือ 3. การสร(าง
3. การเก็บและ 3. การจัดความรูใ( ห(
ความรูไ( ปใช(
กรอง (refine)
พัฒนาความรู(
สืบค(นความรู( เป8นระบบ
(knowledge
ใหม9
(knowledge (knowledge
dissemination)
(knowledge
storage and organization)
development) retrieval)
4. การนําความรู( 4. การนําความรู( 4. การกระจาย 4. การถ9ายทอด 4. การถ9ายโอน 4. การประมวลและ
ไปใช(งาน
ไปใช ((use)
(distribute)
ความรู(
ความรู(และการ กลั่นกรองความรู(
(knowledge
(knowledge
ใช(ประโยชน2
(knowledge
application)
storing)
(knowledge codification
transfer and and refinement)
utilization)
5. การใช( (use) 5. การนําความรู(
5. การเข(าถึงความรู(
มาใช(
( knowledge
(knowledge
access)
utilization)
6. การติดตาม/
6. การแบ9งป&น
ตรวจสอบ
แลกเปลีย่ นความรู(
(monitor)
(knowledge
sharing)
7. การเรียนรู(
(learning)
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ในการศึกษาครั้งนี้ ได( พิจารณาเลื อกกระบวนการจัดการความรู( ในแบบของนั กวิ ชาการ
Holzner and Marx (1979) และ Peutland (1995) ที่มีความครอบคลุมในเรื่องการจัดการความรู(
โดย มี 4 ขั้นตอนหลัก คือ
1) การสร(างความรู( (Knowledge Creation)
2) การจัดเก็บองค2ความรู( (Knowledge storage / retrieval)
3) การถ9ายทอดความรู( (Knowledge transfer)
4) การนําความรู(ไปใช(งาน (Knowledge application)
โดยกระบวนการจัดการความรู( ดังกล9าวนี้ สามารถเกิดขึ้นได(ภายใต(ขบวนการรับรู(ของ
แต9ละบุคคล และการสั่งสมจากประสบการณ2 ในการนําขบวนการจัดการความรู(ไปใช(งานอย9างสม่ําเสมอ
และขบวนการดังกล9าว สามารถถ9ายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติในระดับของกลุ9มงาน องค2กร และขยายต9อไป
ยังสังคมได( โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การสรางความรู (Knowledge Creation Process)
Nonaka (1994) กล9าวถึงการสร(างความรู(ใหม9เกิดขึ้นได(ทั้งภายในแต9ละบุคคล
(Individual) หรือเกิดขึ้นภายในสังคมหรือกลุ9มคน (Group) ที่มีความร9วมมือกันในการสร(างความรู(
แบ9งป&นความรู( ขยายความ และถ9ายทอดความรู(ภายในกลุ9ม และระหว9างกลุ9ม
Pentland (1995) ได(แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจาก Nonaka ว9า การสร(าง
ความรู( เกี่ ย วข( องกั บ การพัฒ นาความรู( ใหม9 หรื อทดแทนความรู(ที่มีอยู9 ในรู ป แบบของการแลกเปลี่ ย น
ระหว9าง Tacit Knowledge กับ Explicit Knowledge
Brown และ Duguid (1998) ได(กล9าวว9า ความรู(จะเกิดขึ้นเมื่อ การทํางาน
ด(วยกันในกลุ9มซึ่งมีความสัมพันธ2กันอย9างเหนียวแน9น โดยการสร(างความร9วมมือและการมีปฏิสัมพันธ2
ระหว9างบุคคลต9างๆ
Holsapple และ Joshi (2001) ได(กล9าวถึง การสร(างความรู( (Knowledge
Creation หรือ Knowledge Generation) หรือการแสวงหาความรู( (Knowledge Acquisition) ว9าเป8น
กิจกรรมขององค2กรที่มีจุดมุ9งหมายเพื่อแสวงหาหรือสร(างความรู(ใหม9ขึ้น
Nonaka และTakeuchi เขียนหนังสือชื่อ “The Knowledge Company”
พิมพ2โดยสํานักพิมพ2 Oxford University Press ซึ่งต9อมาได(สร(างกระแสการจัดการความรู(ในองค2กร
โดยนําเสนอโมเดลการสร(างองค2ความรู( ด(วยการขยายผลจากชนิดของความรู(คือ ความรู(ที่อยู9ในสมองคน
หรือความรู(เฉพาะตน (Tacit Knowledge) กับความรู(ที่สามารถหาได(จากสื่อภายนอกหรือความรู(แบบ
ชัดแจ(ง (Explicit Knowledge) โมเดลดังกล9าวมีชื่อว9า “SECI-Knowledge Conversion Process”
ฉะนั้น กระบวนการสร(างความรู( เป8นกระบวนการต9อเนื่องของการแลกเปลี่ยน
ความรู(ระหว9าง Tacit Knowledge กับ Explicit Knowledge ในระดับบุคคลและการแลกเปลี่ยนนี้ ได(
ขยายจากระดับบุคคลเป8นระดับภายในกลุ9ม ขยายต9อถึงระหว9างกลุ9ม เป8นระดับองค2กรและสังคมต9อไป
โดยผ9านรูปแบบการสร(างความรู( 4 รูปแบบ ดังต9อไปนี้
1.1) การสรางปฏิสัมพันธทางสังคม (Socialization) เป8นการถ9ายโอนความรู(
โดยตรงระหว9างกลุ9มคนหรือบุคคล กลุ9มคนจะมีการเปลี่ยนแปลงประสบการณ2จากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง
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โดยการพูดคุยเป8นหลัก ซึ่งเป8นการสร(างความรู(แบบเฉพาะตน (Tacit knowledge tacit knowledge)
ซึ่งการสร(างความรู(ดังกล9าวนี้ สามารถสร(างได(โดย การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู(กัน (Forum) หรือการ
จัดตั้งชุมชนปฏิบัติ (Community of practice) การแนะนําหรือการเทียบเคียง (Bench marketing)
1.2) การปรับเปลี่ยนสูภายนอก (Externalization) คือ การบรรยายหรือการ
ถ9ายโอนความรู(แบบเฉพาะตน (Tacit knowledge) ออกมาสู9ภายนอก เป8นความรู(ที่ชัดแจ(ง (Explicit
knowledge) ซึ่งทําให(ความรู(ที่ชัดแจ(งนี้ สามารถถูกจัดเก็บ และกระจายการใช(ความรู(ได(อย9างกว(างขวาง
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น จึงควรมีการสร(างค9านิยม และส9งเสริมให(ผู(รู(ที่มีความสามารถถ9ายทอด
ความรู(ที่มีอย9างเป8นระบบ และจริงจัง
1.3) การบูรณาการ (Combination) ในกระแสของการเปลี่ยนแปลง การ
เรียนรู(สิ่งใหม9ๆ ถือเป8นเรื่องที่จําเป8น การสร(างความรู(แบบชัดแจ(ง ให(เป8นความรู(แบบชัดแจ(ง (Explicit
knowledge → explicit Knowledge) โดยการบูรนาการองค2ความรู(หรือสังเคราะห2ความรู(ที่มีอยู9
เพื่อให(เกิดองค2ความรู(ใหม9 เช9น เป8นการนําความรู(ของวิชาคอมพิวเตอร2 มาผสมผสานกับความรู(ด(าน
องค2กร และจัดการ เกิดเป8นองค2ความรู(ในวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1.4) การปรับเปลี่ยนสู4ภายใน (Internalization) คือ การสร(างความรู(แบบ
เฉพาะตน จากความรู(แบบชัดแจ(ง (Explicit knowledge → Tacit knowledge) โดยเรียนรู(จากการ
ปฏิบัติ ศึกษาจากความรู(ที่ได(เขียนไว(ในคู9มือ เอกสาร เพื่อเพิ่มพูนทักษะให(สูงขึ้น เช9น การซื้อตําราการ
ทําอาหารแล(วนํามาฝtกฝนจนเกิดความรู(ความชํานาญ
ตาราง 2.2 รูปแบบการสร(างความรู(
สรางความรูใหเปZนแบบ (To)
ความรูแบบเฉพาะตน
ความรูแบบชัดแจง
ปฏิสัมพันธ4ทางสังคม
การปรับเปลี่ยนสูภายนอก
ความรูแบบ
(EXTERNALIZATION)
(SOCIALIZATION)
เฉพาะตน
การโอนความรู(แบบเฉพาะตน พูดหรือบรรยายเกี่ยวกับ
โดยการแลกเปลี่ยน พูดคุย หรือ ความรู(เฉพาะตนโดยการใช(
อุปมาอุปมัยการเปรียบเทียบ
การมีประสบการณ2จากการ
ฝtกอบรมหรือประสบการณ2ตรง หรือใช(ตัวแบบ
สร้ างความรู้
การผสมผสาน
การปรับเปลี่ยนสูภายใน
จาก (From)
(INTERNALIZATION)
(COMBINATION)
เปลี่ยนความรู(แบบชัดแจ(งเป8น ผสมผสานความรู(แบบชัดแจ(ง
ความรูแบบ
ชัดแจง
ความรู(แบบเฉพาะตน โดยการ โดยการแลกเปลี่ยน และ
ปฏิบัติหรือดูจากคู9มือ เอกสาร สังเคราะห2เพื่อให(เกิดความรู(
หรือหนังสือ
ชัดแจ(งสาขาใหม9
ที่มา : Nonaka & Takeuchi, 1995a: 62.
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ในการสร(างความรู(ใหม9นั้น สร(างมาแล(วมิได(เกิดจากรูปแบบอย9างใดอย9างหนึ่งดังกล9าวเท9านั้น
แต9เกิดจากความสัมพันธ2หรือการพึ่งพาอาศัยกันของแต9ละรูปแบบดังกล9าว ซึ่งรูปแบบหนึ่งอาจส9งผลถึง
อีกรูปแบบหนึ่ง
2) การจัดเก็บองค4ความรู (Knowledge Storage / Retrieval)
มีการศึกษาที่แสดงให(เห็นว9า ในขณะที่มีการสร(างความรู(นั้น ความรู(ก็มีโอกาส
ถูกลืมได(เช9นกัน (Argote et al, 1990; Darr et al, 1995) ฉะนั้น การจัดเก็บความรู(จึงเป8นส9วนสําคัญ
ส9วนหนึ่งในกระบวนการจัด การความรู( การจัดเก็บความรู(ความ สามารถทําได(หลายๆ รูป แบบ เช9 น
การจดบันทึก การจัดเก็บสารสนเทศใน electronic database การจัดเก็บความรู(อย9างเป8นระบบใน
expert system (Tan et al, 1999) การเก็บรวบรวมข(อมูลต9างๆ ไว(ในระบบฐานข(อมูล เพื่อให(ผู(สนใจ
สืบค(นได(ผ9านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช9น Internet, Intranet เป8นต(น สําหรับเครื่องมือที่ช9วยในการ
ถ9ายทอดความรู(ประเภทนี้ที่สําคัญได(แก9 Audio, Video, Conferencing tools การสัมมนาวิชาการ
การเผยแพร9ผ9านสิ่งตีพิมพ2 เป8นต(น
3) การถายทอดความรู (Knowledge Transfer)
ความสําคัญของการจัดการความรู( คือ กระบวนการของการถ9ายทอดความรู(
ซึ่งการถ9า ยทอดความรู( เกิด ขึ้นได(ในหลายระดั บ เช9น การถ9ายทอดความรู(ระหว9างบุคคล (between
individuals) การถ9ายทอดความรู(ระดับบุคคลไปสู9ระดับกลุ9ม (individual to group) การถ9ายทอด
ความรู(ระหว9างกลุ9ม (between groups) และการถ9ายทอดความรู(จากกลุ9มคนไปสู9องค2กร (group to
organization)
กระบวนการติดต9อสื่อสาร (Communication process) และการไหลเวียน
ของสารสนเทศ (Information Flows) เป8 นตั วจั กรสํา คัญในการขับ เคลื่อนการถ9า ยทอดความรู(
(Knowledge transfer), Gupta and Govindarajan (2000) ได(สร(างกรอบแนวคิดของการถ9ายทอด
ความรู( โดยมีส9วนประกอบที่สําคัญ 5 ส9วนดังนี้ คือ
1) ยอมรับในคุณค9าของความรู( (perceived value)
2) กระตุ(นให(เห็นความสําคัญของการแบ9งป&นความรู( (motivational
disposition of the source)
3) จัดหาช9องทางของการถ9ายทอดความรู( (transmission channel)
4) กระตุ(นให(เกิดความต(องการในการรับความรู( (motivation disposition of
the receiving unit)
5) คํานึงถึงความสามารถในการรับความรู(ของผู(เรียนรู( และความสามารถในการนํา
ความรู(ที่ได(เรียนรู(ไปใช(งาน
4) การนําความรูไปใชงาน (Knowledge application)
การนําความรู(ไปใช(งาน คือ เป8นการนําเอาความรู(ความจํา และความเข(าใจใน
เรื่องราวใด ๆที่ตัวเองมีอยู9 ไปแก(ป&ญหาที่แปลกใหม9 ป&ญหาใหม9นั้น เป8นป&ญหาที่ไม9สามารถนําสูตร กฎ
แก(ป&ญหาได(โดยทันที จะต(องใช(ยุทธวิธีหลายอย9างในการแก(ป&ญหานั้น นับเป8นกิจกรรมที่มีความจําเป8น
อย9างยิ่ง เพราะเมื่อมีการจัดการความรู(แล(ว แต9ถ(าไม9มีการนําไปใช(ประโยชน2ก็จะไม9บังเกิดผลใด ๆ ทําให(
เกิดความศูนย2เปล9า http://www.novabizz.com/NovaAce/Cognitive.htm#ixzz2NwlddgMJ
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2.5.4 ป#จจัยที่เอื้อใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จ
1) ผู(นําองค2กรให(การสนับสนุน และกําหนดทิศทางกลยุทธ2ให(สอดคล(องกับการดําเนิน
ธุรกิจขององค2กรเพื่อช9วยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งการชมเชยให(รางวัลเพื่อโน(มน(าวให(
บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู(
2) องค2กรต(องมีวัฒนธรรมการแลกเปลยนและแบ9งป&นความรู(เพื่อส9งผ9านความรู(ให(มี
ประสิทธิภาพ
3) เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให(เกิดการแลกเปลี่ยนความรู(ได(ง9ายและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
4) การฝtกอบรมและการเรียนรู(เพื่อสร(างความเข(าใจและตระหนักถึงความสําคัญของ
การจัดการความรู(
5) วัดผลอยู9เสมอจะช9วยใหองค2การสามารถพฒนาและปรับปรุงกลยุทธ2เพื่อให(องค2กร
บรรลุเปาหมายได(ดียิ่งขึ้น
6) โครงสร(างพื้นฐานที่เหมาะสม การแลกเปลยนความรู(ของคนในองค2กรจะไม9ราบรื่น
ได( ห ากขาดโครงสร( า งพื้ น ฐานที่ ดีโครงสรางนี้ อาจหมายถึงสิ่ งที่ จั บ ต(องได( เ ช9น สถานที่ อุปกรณ2 ต 9 า งๆ
สําหรับสิ่งที่จับต(องไม9ได( เช9น ระบบหรอกลไกที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู( เป8นต(น
7) บุคลากรในองค2กร เป8นป&จจัยที่มีผลต9อความสําเร็จที่จะช9วยให(กระบวนการจัดการ
ความรู(เป8นไปได(ด(วยดีและต9อเนื่อง
สรุปว9าการจัดการความรู(นั้น เป8นแนวคิดที่จะช9วยให(ภูมิป&ญญาท(องถิ่นที่มีการสั่งสมตาม
ชุมชนต9างๆ ถูกนํามาสร(างเป8นความรู( ผ9านกระบวนการของรวบรวม และจัดเก็บ ตลอดจนมีการถ9ายทอด
ความรู(และนําความรู(ไปใช(ประโยชน2ในการพัฒนาชุมชนของตนอย9างเป8นระบบได( ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้
คณะผู( วิจัย ได( มุ9งศึ กษาไปที่การนํ าภูมิป&ญญาท(องถิ่นไปใช( เพื่อการพัฒนาศักยภาพการท9องเที่ย วของ
ชุมชนซึ่งมีรูปแบบของการรวมกลุ9มกันของชุมชนต9างๆที่ดําเนินการจัดการท9องเที่ยวภายในจังหวัดพังงา
และการร9วมกลุ9มกันนี้จะเป8นต(นทุนสําคัญของการขับเครือข9ายภายใต(แนวคิดเครือข9ายคุณค9าสหกรณ2ที่จ
ได(กล9าวถึงในประเด็นถัดไป

2.6 แนวคิดเครือขายคุณคาสหกรณ4
จากบทความของ จุฑาทิพย2 ภั ทราวาท ปq 2554 เรื่อง ว9 าด(วยเรื่อง “เครือข9าย”กับการ
พัฒนาการสหกรณ2 ได(สรุปว9า คําว9า “เครือข9าย” หมายรวมถึง เครือข9ายทางสังคม (Social Network)
เครือข9ายการเรียนรู( (Learning Network) เครือข9ายธุรกิจ(Business Network) และเครือข9ายที่เกิดขึ้น
ตามวั ต ถุป ระสงค2 และเปาหมายต9า งๆ และในขบวนการสหกรณ2 “การเชื่ อมโยงเครื อข9 าย” ได( ถูก
กําหนดให(เป8นยุทธศาสตร2สําคัญยุทธศาสตร2หนึ่ง ซึ่งภายใต(แผนยุทธศาสตร2 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2546-2549)
โดยได(กําหนดวิสัยทัศน2การพัฒนาสหกรณ2สิ้นสุดปq 2549 ว9า “เป8นองค2กรช9วยเหลือตนเองทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่ยึดมั่นในคุณค9าสหกรณ2 มีการร9วมมือกัน เชื่อมโยงเครือข9าย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพองค2กร
และการเป8นธรรมาภิบาลเพื่อสร(างความเข(มแข็งของสมาชิก ชุมชนสังคม และประเทศชาติอย9างยั่งยืน
โดยมีเปาหมายสําคัญที่จะให(เกิดการบูรณาการความสัมพันธ2การทํางานร9วมกันของสหกรณ2ที่จดทะเบียน
สหกรณ2ภาคประชาชน และผู(ประกอบการที่มี “ปณิธานร9วม” คือ “การพึ่งพาและร9วมมือกันบนหลัก
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และวิธีการสหกรณ2” นอกจากนั้นการบริหารจัดการสหกรณ2ในทิศทางของการยกระดับการขับเคลื่อน
สหกรณ2ตามอัตลักษณ2ของการเป8นองค2กรธุรกิจฐานสังคมเพื่อการนําประโยชน2สู9สมาชิกบนหลักการพึ่งพา
ตนเอง ในขณะเดี ยวกัน ยุทธศาสตร2การพัฒ นาระบบเครื อข9 ายภายใต(โ ซ9อุปทานนั้ นจะก9 อให(เ กิด ภาคี
พันธมิตร (Strategic Partner) ภายใต(โซ9อุปทาน และพัฒนาไปสู9โซ9คุณค9าในธุรกิจสหกรณ2 (Value
Chain in Co-ops Business) ในที่สุด
กระบวนการเชื่อมโยงเครือข9ายที่ถูกออกแบบตามกรอบวิสัยทัศน2ของแผนพัฒนาการสหกรณ2
ฉบับที่ 1 นั้น มุ9งเน(นไปที่การเชื่อมโยงเครือข9ายระหว9างสหกรณ2ที่จดทะเบียนและสหกรณ2ภาคประชาชน
โดยกระบวนการเชื่อมโยงเครือข9ายจะเป8นไปในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส9วนร9วม ภายใต(
ที ม พี่ เ ลี้ ย งนั้ น ถู ก แบ9 ง ออกเป8 น 3 ขั้ น ตอนหลั ก คื อ การจั ด เวที เ รี ย นรู( ร ะหว9 า งกั น การวิ เ คราะห2
สถานการณ2และการออกแบบความสัมพันธ2แบบเครือข9าย และการขับเคลื่อนการดําเนินการเครือข9าย
ตลอดจนการติดตามประเมินผล ซึ่งผลการทํางานวิจัยดังกล9าวในช9วงเวลา 4 ปq ในพื้นที่ 45 จังหวัดนั้น
ก9อให(เกิดผลลัพธ2เป8นเครือข9ายรวมทั้งสิ้น 127 เครือข9าย ประกอบด(วยเครือข9ายเชิงพื้นที่ เครือข9ายธุรกิจ
เครือข9ายการเรียนรู( อีกทั้งยังได(ชุดความรู(ใหม9 “การเชื่อมโยงเครือข9ายคุณค9า” และข(อเสนอเชิงนโยบาย
สําหรับการพัฒนาการสหกรณ2ในช9วงเวลาแผนพัฒนาการสหกรณ2 ฉบับที่ 2
ส9 ว นป& จ จั ย ที่ ส9 งผลต9 อ ความสํ า เร็ จ ในการเชื่ อ มโยงเครื อข9 า ย(คุ ณ ค9 า ) ที่ สํ า คั ญ มี 5 ประการ
ได(แก9 จิตสํานึก “การพึ่งพาและร9วมมือกัน”ของผู(นํา (Co-ops. Spirit) ความเชื่อถือไว(วางใจของภาคี
(Trust) การมีกลไกการติดต9อสื่อสารที่สามารถเข(าถึงภาคี การจัดการความรู(เพื่อการปรับวิธีคิดให(ได(รู(เท9า
ทันสถานการณ2 (Knowledge Sharing) และการมีระบบการบริหารจัดการเครือข9าย (Network’s
Management System) ภายใต(เปาหมายร9วม (Target Goal)
กระบวนการที่จะก9อให(เกิดการเรียนรู(ใหม9 เกิดความสัมพันธ2ใหม9 ซึ่งจะทําได(นั้น ต(องเกิดจาก
การประสานพลังจากภาคีหลายภาคส9วนทั้งภาคขบวนการสหกรณ2 ภาครัฐ ภาควิชาการ และชุมชน
ดังนั้น การเชื่อมโยงเครือข9ายภายใต(โซ9อุปทานในธุรกิจสหกรณ2 จึงเป8นสิ่งจําเป8นและมีความสําคัญเพื่อ
การยกระดั บขี ดความสามารถของสหกรณ2ในบริบ ทขององค2กรธุ รกิ จฐานสังคม ด( วยเหตุผ ลดั งกล9า ว
แนวคิดของกลยุทธ2ความร9วมมือ (Co-operative Strategy) หรือที่รู(จักกันในนามของการเชื่อมโยง
เครือข9ายคุณค9า จึงได(ถูกกําหนดเป8นยุทธศาสตร2ควบคู9กับกรอบคิด “การบริหารจัดการโซ9อุปทานอย9าง
บูรณาการ (Integrated Supply Chain Management) เพื่อพัฒนาระบบธุรกิจสหกรณ2ภายใต(
การบริหารจัดการตามวิสัยทัศน2ที่กําหนดไว( คือ “ระบบสหกรณ2ที่มีคุณค9า เพื่อการนําพาสู9สังคมอยู9เย็น
เป8นสุข” และภายใต(เครือข9ายท9องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา ที่มีต(นทุนของการเป8นเครือข9ายคุณค9า
สหกรณ2 จะสามารถพัฒนาศักยภาพการท9องเที่ยวของชุมชนของตนได(นั้นจําเป8นจะต(องเข(าใจการบริหาร
โซ9อุปทานการท9องเที่ยวที่จะได(กล9าวถึงต9อไป ควบคู9ไปกับการบริหารจัดการความร9วมมือของเครือข9าย
คุณค9าสหกรณ2

2.7 แนวคิดโซอุปทานการทองเที่ยว
ธุรกิจในอุตสาหกรรมท9องเที่ยวมีความหลากหลายแตกต9างกันไป ธุรกิจเหล9านี้ส9วนใหญ9จะใช(
ทรั พยากรมนุ ษย2ในการขั บเคลื่อน เนื่ องจากเป8 น ธุร กิ จที่ เ กี่ ยวข( องกั บ การให( บ ริ การ และธุร กิ จแต9 ล ะ
ประเภทสามารถเชื่อมโยงกันเป8นเครือข9ายในอุตสาหกรรมท9องเที่ยว จึงมีความจําเป8นอย9างยิ่งที่จะต(องมี
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ความรู(ความเข(าใจในธุรกิจแต9ละประเภท ซึ่งธุรกิจในอุตสาหกรรมท9องเที่ยวสามารถแบ9งออกเป8น 6
ประเภท ดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550)
1) ธุรกิจที่พักแรม
2) ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3) ธุรกิจนําเที่ยว
4) ธุรกิจสินค(าที่ระลึก
5) ธุรกิจคมนาคม
6) ธุรกิจประชุมนิทรรศการและการท9องเที่ยวเพื่อเป8นรางวัล
จากธุรกิ จดังกล9า วทั้ง 6 ประเภทในข(างต(นนั้น ต( องอาศั ยทรัพยากรต9างๆที่เพียงพอและมี
คุณภาพมาใช(เป8นป&จจัยในการผลิต ที่จะทําให(การดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการท9องเที่ยวประสบ
ความสําเร็จ ถ(าพิจารณาเป8นห9วงโซ9อุปทาน จะเห็นว9าอุตสาหกรรมการท9องเที่ยว จะเป8นการเชื่อมโยงกัน
ของธุรกิจที่ส9งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อที่จะให(การบริการต9างๆ นั้นไปถึงมือผู(บริโภค หรือลูกค(า
เพื่ อวั ต ถุ ป ระสงค2 ที่ จ ะให( ผู( บ ริ โ ภคนั้ น ได( รั บ ความพึ งพอใจสู งสุ ด จากการได( รั บ การบริ ก าร ตั้ งแต9 การ
เคลื่อนย(ายผู(โดยสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การให(บริการด(านความบันเทิง บริการอาหารการกิ น
ร(านอาหาร บริการการเดินทาง ตลอดจนโรงแรม ที่พัก นอกจากนี้ในส9วนของการนําเที่ยว โดยมีบริษัทนํา
เที่ยว หรือตัวแทนจากบริษัท ซึ่งก็คือไกด2นําเที่ยว พาเที่ยวไปยังสถานที่ต9างๆ
นอกจากนี้การที่ลูกค(าจะติดต9อกับธุรกิจบริการต9างๆ เช9น ติดต9อห(องพัก โรงแรม สถานบันเทิง
ตลอดจนการขนส9ง หรือหาพาหนะเดินทาง ผู(บริโภคหรือลูกค(าสามารถติดต9อผ9านเอเย9นต2 ตัวแทน หรือ
บริการทัวร2 แม(กระทั่งสามารถหาข(อมูลผ9านทางเว็บไซต2ได( ซึ่งข(อมูลข9าวสารทางการท9องเที่ยวเพื่อการ
พัฒนาและส9งเสริมการท9องเที่ยวให(แก9ผู(ที่เกี่ยวข(องกับการท9องเที่ยว ทั้งคนในท(องถิ่นซึ่งเป8นผู(ให(บริการ
ทางการท9องเที่ยว และตัวนักท9องเที่ยวซึ่งเป8นผู(ใช(บริการทางการท9องเที่ยว อาทิ ข(อมูลข9าวสารและสื่อที่
ใช(ในการเผยแพร9ให(แก9คนในท(องถิ่น ข(อมูลข9าวสารและสื่อที่ใช(ในการเผยแพร9ให(แก9นักท9องเที่ยว
ดังนั้นโดยสรุปโซ9อุปทานของการท9องเที่ยวจึงแบ9งได(ออกเป8นกลุ9มต9างๆดังนี้
กลุ9มที่ 1 เจ(าของป&จจัยการผลิต
กลุ9มที่ 2 กลุ9มธุรกิจในอุตสาหกรรมการท9องเที่ยว
จากแนวคิ ด ในเรื่ อ งเครื อ ข9 า ยคุ ณ ค9 า สหกรณ2 แ ละโซ9 อุ ป ทานการท9 อ งเที่ ย ว จึ ง นํ า ไปสู9 ก าร
สังเคราะห2ตัวแบบของเครือข9ายคุณค9าสหกรณ2ในธุรกิจท9องเที่ยวได(ดังนี้
กลุ่มที 1

กลุ่มที 2

กลุ่มที 3

เจ้าของปัจจัยการผลิต

กลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรม
การท่องเทียว

กลุ่มผูบ้ ริ โภค

ภาพ 2.1 ตัวแบบเครือข9ายคุณค9าสหกรณ2ในธุรกิจท9องเที่ยว
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ตัวแบบข(างต(นจะทําให(เครือข9ายฯและชุมชนต9างๆ เข(าใจถึงบทบาทและความสัมพันธ2ที่มีต9อกัน
ที่จะต(องมีการบริหารจัดการที่ทําให(กลุ9มต9างๆ มีความร9วมมือต9อกันภายใต(การมีผลประโยชน2ร9วมกันที่ทุก
ฝQายสามารถเติบโต และพัฒนางานของตนได(อย9างยั่งยืน ซึ่งเป8นเปาหมายที่สําคัญของการจัดการการ
ท9องเที่ยวโดยชุมชนที่จะต(องพัฒนาศักยภาพในด(านต9างๆของชุมชนให(กลายเป8นแหล9งท9องเที่ยวที่สําคัญ
ภายใต(แนวคิดของการศักยภาพการท9องเที่ยวที่จะกล9าวถึงต9อไป

2.8 แนวคิดดานศักยภาพการทองเที่ยว

2.8.1 แนวคิดดานศักยภาพของแหลงทองเที่ยว
ศักยภาพของแหล9งท9องเที่ยว คือ ความพร(อมของแหล9งท9องเที่ยวที่เอื้ออํานวยต9อการ
พัฒนา การปรับปรุง หรือการทําให(เกิดความเปลี่ยนแปลง รวมถึงความน9าสนใจของท(องถิ่นนั้นว9ามีเพียง
พอที่จะดึงดูดใจนักท9องเที่ยวให(ตัดสินใจเดินทางไปยังแหล9งท9องเที่ยวนั้นหรือไม9
วิวัฒน2ชัย บุญยภักดิ์ (2529: 40-42) ได(เสนอหลักเกณฑ2การพิจารณา และการกําหนด
ศักยภาพ หรือความสาคัญของแหล9งท9องเที่ยวไว( ดังนี้
1) คุณค9าของแหล9งท9องเที่ยว ได(แก9 ความสวยงาม ลักษณะเด9นในตัวเอง
ความเก9าแก9ทางประวัติศาสตร2 ความสาคัญทางลัทธิและศาสนา บรรยากาศ สภาพภูมิทัศน2ทางธรรมชาติ
และวิถีชีวิต
2) ความสะดวกในการเข(าถึง ได(แก9 สภาพของเส(นทางท9องเที่ยว ลักษณะการ
เดินทาง ระยะเวลาจากตัวเมืองไปยังแหล9งท9องเที่ยว
3) สิ่งอํานวยความสะดวก ได(แก9 ที่พักแรม ร(านอาหาร เครื่องดื่ม สถานบริการ
ต9างๆ ระบบไฟฟา ประปา โทรศัพท2 และการรักษาความปลอดภัย
4) สภาพแวดล(อม ได(แก9 สภาพทางกายภาพ สภาพอากาศ ระบบนิเวศ และ
สภาพอื่นๆ ของแหล9งท9องเที่ยว
5) ข(อจํากัดในการรองรับนักท9องเที่ยว ได(แก9 ข(อจากัดด(านพื้นที่ ข(อจากัด
ทางด(านบริการสาธารณูปโภค ป&ญหาความปลอดภัยของนักท9องเที่ยว
6) ความมีชื่อเสียงในป&จจุบัน ได(แก9 ความเป8นที่รู(จักของแหล9งท9องเที่ยว และ
จํานวนนักท9องเที่ยวในแหล9งท9องเที่ยว
ในประเด็นข(างต(นสอดคล(องกับหลักเกณฑ2การพิจารณาศักยภาพของแหล9งท9องเที่ยว
ของ จารุจน2 กลิ่นดีปลี (อ(างใน วิภา ศรีระทุ: 2551) โดยต(องครอบคลุมองค2ประกอบการท9องเที่ยวทั้ง
4 ด(าน ดังนี้
1) เกณฑ2การประเมินศักยภาพแหล9งท9องเที่ยวที่ครอบคลุมองค2ประกอบด(าน
พื้นที่ คือ การดึงดูดนักท9องเที่ยวด(วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะ หรือมีความเป8น
เอกลักษณ2 ประวัติศาสตร2 โบราณวัตถุสถานที่มีความเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ วัฒนธรรมประเพณีใน
ท(องถิ่น รวมทั้งต(องมีป&จจัยอื่นที่ดึงดูดให(นักท9องเที่ยวเข(ามาท9องเที่ยวในพื้นที่ ได(แก9 ลักษณะภูมิทัศน2
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ความสะดวกในการเข(าถึงแหล9งท9องเที่ยว เช9น สภาพของเส(นทาง ฤดูกาล ระยะทางจากจุดศูนย2กลาง
การท9องเที่ยวในพื้นที่ เป8นต(น
2) เกณฑ2การประเมินศักยภาพแหล9งท9องเที่ยวที่ครอบคลุมองค2ประกอบด(าน
การจัดการ คือ ความปลอดภัยในการท9องเที่ยวในพื้นที่ และบริเวณใกล(เคียง การจัดการสิ่งอํานวยความ
สะดวก ในการเข(าถึง เช9น ถนน ไฟฟา แหล9งน(า การจัดการควบคุมจานวนนักท9องเที่ยวในพื้นที่ท9องเที่ยว
ไม9ให(เกินขีดความสามารถในการรองรับ การจัดการควบคุมกิจการท9องเที่ยวในพื้นที่
3) เกณฑ2การประเมินศักยภาพแหล9งท9องเที่ยวที่ครอบคลุมองค2ประกอบด(าน
กิจกรรม และกระบวนการ คือ การพิจารณาถึงความหลากหลายของกิจกรรมการท9องเที่ยวเชิงนิเวศใน
พื้นที่ โอกาสในการสร(างจิตสานึก และการให(การศึกษาด(านสิ่งแวดล(อม
4) เกณฑ2การประเมินศักยภาพแหล9งท9องเที่ยวที่ครอบคลุมองค2ประกอบด(าน
การมีส9วนร9วม คือ การพิจารณาว9า องค2กรท(องถิ่นมีส9วนร9วมในการควบคุมดูแลแหล9งท9องเที่ยวในรูปแบบ
ใดบ(าง และประชาชนในท(องถิ่นมีความพอใจ หรือสนใจที่จะให(แหล9งท9องเที่ยวในท(องถิ่นของตนได(รับ
การพัฒนาเป8นแหล9งท9องเที่ยวหรือไม9
ทั้งนี้ ในการพิจารณาศักยภาพของแหล9งท9องเที่ยวเพื่อการพัฒนา เป8นสิ่งสาคัญอย9างหนึ่ง
ในการศึกษาทรัพยากรที่มีอยู9 ก9อนที่จะวางแผนพัฒนาหรือสิ่งเสริมใดๆ เพื่อให(การดําเนินงานนั้นบรรลุ
วัตถุประสงค2 เปาหมายและได(รับผลประโยชน2ตอบแทนอย9างมีประสิทธิภาพ ธรรมศักดิ์ โรจนสุนทร
(2542: 43-44) แบ9งองค2ประกอบที่นํามาเป8นเครื่องบ9งชี้ศักยภาพของแหล9งท9องเที่ยว ดังนี้
1) ป&จจัยจูงใจหลักของการท9องเที่ยว พิจารณาจากสถานที่ตั้งและลักษณะของ
แหล9งท9องเที่ยวนั้นต9อความต(องการของนักท9องเที่ยวหลายๆ ด(าน เช9น ความต(องการในด(านความสงบใน
การพักผ9อน ความสนุกสนาน การหาประสบการณ2 ซึ่งป&จจัยจูงใจหลักแบ9งได( 3 ชนิด ได(แก9 ป&จจัยจูงใจด(าน
ธรรมชาติ ป&จจัยจูงในด(านประวัติศาสตร2และศาสนา และป&จจัยจูงใจทางด(านกิจกรรมที่มนุษย2สร(างขึ้น
2) ป&จจัยประกอบ ได(แก9 คุณค9าดึงดูดใจจากสภาพแวดล(อม ภูมิอากาศ
ภูมิประเทศ และลักษณะภูมิทัศน2ที่เป8นเอกลักษณ2 ความปลอดภัยต9อชีวิตและทรัพย2สิน สภาพเศรษฐกิจ
และสังคม ภัยธรรมชาติ และการเมือง
3) ป&จจัยสนับสนุนและสิ่งอํานวยความสะดวก ได(แก9 สิ่งอํานวยความสะดวกที่
ได(มาตรฐานด(านที่พักและอาหาร การสื่อความหมาย ข(อมูลข9าวสาร การให(ข9าวสารประชาสัมพันธ2
ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกต9าง ๆ เช9น ร(านจาหน9ายของที่ระลึก เป8นต(น
4) ป&จจัยด(านโครงสร(างพื้นฐานและการคมนาคม ต(องพิจารณาถึงโครงข9าย
การคมนาคมทางบก ทางน(า และทางอากาศ บริการสาธารณะ เช9น ไฟฟา น(า การระบายน(า การกาจัด
ขยะ ตลอดจนระบบการสื่อสารโทรคมนาคม
ในขณะที่ ศิริจรรยา ประพฤติกิจ. (2553) ได(จําแนกองค2ประกอบของศักยภาพการ
ท9องเที่ ยวออกเป8น 7 ด( าน คื อ ด(านลักษณะทางกายภาพ ด(านการรั กษาคุ ณภาพและสิ่ งแวดล(อม
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ด(านเศรษฐกิจและสังคม ด(านศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ เกษตร และด(านการบริหารจัดการในส9วนของ
การประเมินคุณภาพด(านการท9องเที่ยวตามกรอบและเกณฑ2มาตรฐานของสํานักงานพัฒนาการท9องเที่ยว
(สํานักพัฒนาแหล9งท9องเที่ยว และสํานักพัฒนาบริการท9องเที่ยว, 2551) ได(กําหนดกรอบการประเมิน
มาตรฐานการท9องเที่ยวจําแนกเป8นเกณฑ2การประเมินสําหรับแหล9งท9องเที่ยว กับบริการการท9องเที่ยว
โดยมีสาระสําคัญคือ
1) เกณฑ2การประเมินสําหรับแหล9งท9องเที่ยว กรณีที่เป8นแหล9งท9องเที่ยงตาม
ธรรมชาติ ประกอบด(วยองค2ประกอบ สําคัญ 3 ประการคือ
องค2ประกอบที่ 1 คุณค9าของแหล9งธรรมชาติและความเสี่ยงต9อการถูก
ทําลาย คือ คุณค9าหรือความสําคัญของแหล9งธรรมชาติ เกิดขึ้นจากหลายองค2ประกอบ ทั้งในด(าน
ความสํ าคั ญของแหล9 งธรรมชาติ ที่มีต9 อระบบนิ เวศและความสํ าคั ญต9 อมนุ ษย2 ทั้ งจากการเข( าไปใช(
ประโยชน2จากแหล9งธรรมชาติ คุณค9าทางด(านการเรียนรู( และคุณค9าทางด(านจิตใจ การประเมินคุณค9า
ของแหล9งธรรมชาติ ความเสี่ยงต9อการถูกทําลาย คือ ภาวะที่ป&จจัยต9างๆ ที่อยู9รอบๆ สิ่งแวดล(อม
ธรรมชาติส9งผลให(เกิดการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งแวดล(อมธรรมชาติด(านใดด(านหนึ่ง ป&จจัยต9างๆ ซึ่งส9งผล
กระทบต9อสิ่งแวดล(อมธรรมชาตินั้น อาจมาจากภัยธรรมชาติที่มนุษย2ไม9สามารถคาดการณ2ได(ล9วงหน(า
หรือคาดการณ2ล9วงหน(าได(แต9ไม9สามารถยับยั้งภัยธรรมชาตินั้นได( และอีกประการหนึ่งเกิดจากการกระทํา
ของมนุษย2ซึ่งอาจจะตั้งใจหรือความรู(เท9าไม9ถึงการณ2 ส9งผลทําให(เกิดการเปลี่ยนแปลงในด(านลบขึ้นกับ
สิ่งแวดล(อมได( ตัวอย9างเช9นปะการังในทะเลอันดามันบางบริเวณที่เคยอุดมสมบูรณ2 แต9ป&จจุบันเสื่อมโทรม
ลงไปมาก เนื่องมาจากสาเหตุต9างๆ เช9น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ํา การเก็บเอาปะการังมาขาย
การทอดสมอเรือ การประมงกิจกรรมการท9องเที่ยวใต(น้ํา เหล9านี้เป8นต(น
องค2ประกอบที่ 2 ศักยภาพในการพัฒนาการท9องเที่ยว หมายถึง
องค2ประกอบต9างๆ ที่มีส9วนช9วยเสริมแหล9งธรรมชาติ นั้นๆ ให(มีความสําคัญ มีความเหมาะสมในการ
จัดการท9องเที่ยว ตัวอย9างเช9น แหล9งธรรมชาติอาจมีสภาพธรรมชาติที่สวยงามมาก แต9ขาดความสะดวก
ในการเข(าถึง หรือเส(นทางเข(าแหล9งท9องเที่ยวไม9ปลอดภัยก็ทําให(นักท9องเที่ยวไม9นิยมเข(าไปท9องเที่ยว
สําหรับศักยภาพในการพัฒนาการท9องเที่ยว
องค2ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ คือ ความสามารถในการควบคุม
ดูแล การดําเนินงาน การจัดการแหล9งท9องเที่ยว รวมถึงการอํานวยความสะดวก การทําให(เข(าถึงง9าย
และการจัดการความปลอดภัย เป8นต(น
2) เกณฑ2การประเมินสําหรับบริการการท9องเที่ยว กรณีที่เป8นแหล9งท9องเที่ยวที่
มิใช9ธรรมชาติ เช9น แหล9งท9องเที่ยวทางวัฒนธรรม ศิลปะวิ ทยา ประวัติศาสตร2 เป8นต(นประกอบด(ว ย
องค2ประกอบ สําคัญ 3 ประการคือ
องค2 ประกอบที่ 1 ศั กยภาพในการดึงดู ดใจด(า นการท9 องเที่ย ว
หมายถึง การที่แหล9งท9องเที่ยวมีจุดดึงดูดความสนใจหรือมีคุณค9าทางประวัติศาสตร2 ซึ่งสามารถสร(าง
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ความประทับใจและความพึงพอใจให(แก9นักท9องเที่ยว เช9น ความโดดเด9นและความมีเอกลักษณ2 ความ
งดงามทางสถาป&ตยกรรมและศิลปกรรม รวมถึงความมีชื่อเสียงและความเป8นที่ยอมรับทางประวัติศาสตร2
และภูมิป&ญญาอันชาญฉลาดของคนในอดีต อีกทั้งศักยภาพทางกายภาพและการจัดกิจกรรมด(านการ
ท9องเที่ยว ได(แก9 การเข(าถึงแหล9งท9องเที่ยว ความปลอดภัย และความหลากหลายของกิจกรรมการ
ท9องเที่ยว ก็เป8นอีกส9วนหนึ่งที่มีความสําคัญในการดึงดูดใจให(นักท9องเที่ยวเข(าไปเยือนแหล9งท9องเที่ยวอีก
ด(ว ย สํ า หรั บ องค2 ป ระกอบด( า นศั กยภาพในการดึ งดู ดใจด( า นการท9 องเที่ ย วของแหล9 งท9 องเที่ย ว มี
หลักเกณฑ2ในการพิจารณา ประกอบด(วย 4 ดัชนีชี้วัด ได(แก9 1) การเข(าถึงแหล9งท9องเที่ยว 2) ความ
ปลอดภัยด(านการท9องเที่ยว 3) ความหลากหลายของกิจกรรมการท9องเที่ยว และ4) ความต9อเนื่องของ
การจัดกิจกรรมการท9องเที่ยว
องค2ประกอบที่ 2 ศักยภาพในการรองรับด(านการท9องเที่ยว หมายถึง
องค2ประกอบต9างๆ ที่มีส9วนช9วยเสริมแหล9งท9องเที่ยวนั้นๆ ให(มีความสําคัญ และมีความเหมาะสมในการ
จัดการท9องเที่ยว ตัวอย9างเช9น แหล9งท9องเที่ยวมีความดึงดูดใจด(านการท9องเที่ยวสูง แต9มีข(อจํากัดสูงใน
การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ทําให(นักท9องเที่ยวไม9นิยมเข(าไปท9องเที่ยว ส9งผลให(ศักยภาพ
ในการจัดการ ด(านการท9องเที่ยวลดลงไปด(วย สําหรับศักยภาพในการรองรับด(านการท9องเที่ยว มี
หลักเกณฑ2ในการพิจารณา 2 ด(าน ได(แก9 1) ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
และ 2) ศักยภาพในการพัฒนาการท9องเที่ยวจากป&จจัยภายนอก
องค2ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ หมายถึง ความสามารถในการ
ควบคุม ดูแล การดําเนินงานการจัดการแหล9งท9องเที่ยว โดยมีองค2ประกอบที่เกี่ยวข(อง ได(แก9
ก) ด(านการจัดการท9องเที่ยวเพื่อให(เกิดความยั่งยืน ประกอบด(วย
การจัดการด(านการอนุรักษ2แหล9งท9องเที่ยว และการจัดการด(านการท9องเที่ยว
ข) การจัด การด(า นการให(ความรู(และการสร(า งจิต สํา นึก โดย
พิจ ารณาจากการดํา เนิน งานขององค2ก รที่ดูแ ลรับ ผิด ชอบพื้น ที่ใ นการสร(า งเสริม จิต สํา นึก และการ
เรียนรู(ในเรื่องคุณค9าของแหล9งท9องเที่ยวแก9นักท9องเที่ยว เจ(าหน(าที่ดูแลพื้นที่ ผู(ประกอบการ และ
ชุมชนท(องถิ่นที่อยู9โดยรอบแหล9งท9องเที่ยว
3) การจัดการด(านเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาจากการมีส9วนร9วมของชุมชน
ในกิ จ กรรมการท9 องเที่ ย ว โดยการเปm ดโอกาสให( ป ระชาชนหรื อชุ มชน ได(มีส9 ว นร9 ว มในการคิ ด
การพิจารณาตัดสินใจการดําเนินการและร9วมรับผิดชอบในการเรื่องต9างๆ ที่จะมีผลกระทบต9อประชาชน
หรือชุมชนนั้นๆ รวมทั้งการกระจายรายได(หรือผลประโยชน2สู9ท(องถิ่น
สรุปได(ว9า ผลการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการประเมินศัพยภาพแหล9งท9องเที่ยว
ดังที่กล9าวมานั้น ผู(วิจัยได(ทําการสังเคราะห2 และนํามากําหนดเป8นองค2ประกอบในการประเมินศักยภาพ
งานวิจัย และพื้นที่ท9องเที่ยว จําแนก ได( 4 องค2ประกอบ ดังนี้
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องค2ประกอบที่ 1 คุณค9าของแหล9งท9องเที่ยว
คุ ณ ค9 า หรื อความสํ า คั ญ ของแหล9 ง ธรรมชาติ เกิ ด ขึ้ น จากหลาย
องค2ประกอบ ทั้งในด(านความสําคัญของแหล9งธรรมชาติที่มีต9อระบบนิเวศและความสําคัญต9อมนุษย2 ทั้ง
จากการเข(าไปใช(ประโยชน2จากแหล9งธรรมชาติ คุณค9าทางด(านการเรียนรู( และคุณค9าทางด(านจิตใจ การ
ประเมินคุณค9าของแหล9งธรรมชาติ ตลอดจน ความสวยงาม ลักษณะเด9นในตัวเอง ความเก9าแก9ทาง
ประวัติศาสตร2 ความสาคัญทางลัทธิและศาสนา บรรยากาศ สภาพภูมิทัศน2ทางธรรมชาติ และวิถีชีวิต
โดยมีหลักเกณฑ2ในการพิจารณา ประกอบด(วย 7 ดัชนีชี้วัด ได(แก9 1) ความสวยงาม 2) อัตลักษณ2ของ
สถานที่ท9องเที่ยว 3) ความเก9าแก9ทางประวัติศาสตร2 4) ความสําคัญทางลัทธิ และศาสนา บรรยากาศ
5) สภาพภูมิทัศน2ทางธรรมชาติ 6) ความสําคัญต9อวิถีชีวิต 7) ความสําคัญเชิงวัฒนธรรม
องค2ประกอบที่ 2 การดึงดูดใจนักท9องเที่ยว
การที่แหล9งท9องเที่ยวมีจุดดึงดูดความสนใจหรือมีคุณค9า ซึ่งสามารถ
สร(างความประทับใจและความพึงพอใจให(แก9นักท9องเที่ยว มีหลักเกณฑ2ในการพิจารณา ประกอบด(วย
4 ดัชนีชี้วัด ได(แก9 1) การเข(าถึงแหล9งท9องเที่ยว 2) ความปลอดภัยด(านการท9องเที่ยว 3) ความ
หลากหลายของกิจกรรมการท9องเที่ยว และ4) ความต9อเนื่องของการจัดกิจกรรมการท9องเที่ยว
องค2ประกอบที่ 3 การพัฒนาด(านการท9องเที่ยว
ศักยภาพในการพัฒนาด(านการท9องเที่ยว หมายถึง องค2ประกอบ
ต9างๆ ที่มีส9วนช9วยเสริมแหล9งธรรมชาตินั้นๆ ให(มีความเหมาะสมในการจัดการท9องเที่ยว ตัวอย9างเช9น
แหล9งธรรมชาติอาจมีสภาพธรรมชาติที่สวยงามมาก แต9ขาดความสะดวกในการเข(าถึง สามารถรองรับ
กิจกรรมการท9องเที่ยวได(น(อยขาดความปลอดภัยในการท9องเที่ยว หรือมีข(อจํากัดสูงในการพัฒนาสิ่ง
อํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน สําหรับศักยภาพในการพัฒนาด(านการท9องเที่ยว มีเกณฑ2ที่ใช(ในการ
พิจารณา 4 ด(าน ได(แก9
1) ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการท9องเที่ยว หมายถึง การที่แหล9ง
ท9องเที่ยวมีความหลากหลายของกิจกรรมการท9องเที่ยว และสามารถรองรับกิจกรรมการท9องเที่ยว
2) การเข(าถึง หมายถึง ความสะดวกในการเข(าถึงแหล9งท9องเที่ยว
บริเวณเขตบริการ การมีเส(นทางการเข(าถึง และมีเส(นทางที่เชื่อมโยงกับเส(นทางการท9องเที่ยวหลัก
3) ความปลอดภัย หมายถึง การเกิดเหตุอันตรายต9อนักท9องเที่ยวทั้ง
จากภัยธรรมชาติ และป&จจัยอื่น
4) ศักยภาพในการรองรับด(านการท9องเที่ยว กล9าวคือ มีความสามารถ
ในการรองรับการท9องเที่ยวของตัวแหล9งท9องเที่ยว และมีความร9วมมือขององค2กรท(องถิ่น ภาคเอกชน และ
หน9วยงานรัฐในการพัฒนาการท9องเที่ยว
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องค2ประกอบที่ 4 การบริการจัดการ
การบริหารจัดการแหล9งท9องเที่ยว หมายถึง ความสามารถในการ
ควบคุม ดูแล การดําเนินงานการจัดการแหล9งท9องเที่ยว โดยมีองค2ประกอบที่เกี่ยวข(อง ได(แก9
1) การจั ดการท9องเที่ยวเพื่ อให(เ กิด ความยั่ งยื น ประกอบด(ว ย
การจัดการด(านการอนุรักษ2แหล9งธรรมชาติ การจัดการด(านสิ่งแวดล(อม และการจัดการด(านการท9องเที่ยว
2) การจัดการด(านการให(ความรู(และการสร(างจิตสํานึก โดยพิจารณา
จากการดําเนินงานขององค2กรที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ในการสร(างเสริมจิตสํานึกและการเรียนรู(ในเรื่อง
คุณค9าของทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศ และการอนุรักษ2สิ่งแวดล(อม แก9นักท9องเที่ยว เจ(าหน(าที่ดูแล
พื้นที่ ผู(ประกอบการ และชุมชนท(องถิ่นที่อยู9โดยรอบแหล9งท9องเที่ยว
3) การจัดการด(านเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาจากการมีส9วนร9วม
ของชุมชนในกิจกรรมการท9องเที่ยว โดยการเปmดโอกาสให(ประชาชนหรือชุมชน ได(มีส9วนร9วมในการคิด
การพิจารณาตัดสินใจ การดําเนินการและร9วมรับผิดชอบในเรื่องต9างๆ ที่จะมีผลกระทบต9อประชาชนหรือ
ชุมชนนั้นๆ รวมทั้งการกระจายรายได(หรือผลประโยชน2สู9ท(องถิ่น
4) มาตรฐานคุณภาพการบริการ (service quality) ซึ่งพัฒนามาจาก
แนวความของ พาราซูรามาน ไซแทมล2 และเบอรี่ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988) คือ การ
มี การบริ การที่ ดี ตอบสนองความต( อ งการของนั ก ท9 องเที่ ย วทั้ งด( า ยกายภาพ และด( า นจิ ตใจ เพื่ อวั ด
ความสามารถในการให(บริการที่รองรับการท9องเที่ยวจากต9างประเทศได(อย9างมีคุณภาพ
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
3.1 วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ภายใต)พื้นฐานแนวคิดแบบการศึกษา
กรณีศึกษา (case studies) ซึ่งเปนการวิจัยที่เน)นการสืบสวน/ค)นหา (investigation) ข)อมูลจากหนAวยศึกษา
หนAวยใดหนAวยหนึ่งเทAานั้น (a single unit) ซึ่งในที่นี้หมายถึง การศึกษาแนวคิด และแนวทางการดําเนินงาน
ของเครือขAายทAองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงาจํานวน 7 ชุมชน หรือโดยเริ่มจากการศึกษาสภาพทางสังคม
สภาพทางภูมิศาสตรG สิ่งแวดล)อม ระบบนิเวศ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ รวมถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม
และภูมิปJญญาท)องถิ่นของแตAละชุมชน ทั้งนี้เพื่อจัดทําฐานข)อมูลภูมิปJญญาท)องถิ่น หาแนวทางในการดําเนิน
กระบวนการจั ด การความรู) ในเรื่ องของภู มิปJ ญ ญาท) องถิ่ น ของเครื อขA า ยทA อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนจั ง หวั ด พั งงา
และบูรณาการภูมิปJญญาท)องถิ่นมาใช)ในการพัฒนาศักยภาพการทAองเที่ยว ภายใต)แนวคิดเครือขAายคุณคAา
สหกรณGได)อยAางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

3.2 แหลงขอมูลที่ศึกษา
สมาชิกเครือขAายทAองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา จํานวน 7 ชุมชน ประกอบด)วย
1) ชุมชนบ)านโคกไคร
2) ชุมชนบ)านสามชAองเหนือ
3) ชุมชนบ)านบางพัฒนG
4) ชุมชนบ)านทAาดินแดง
5) ชุมชนบ)านทุAงนางดํา
6) ชุมชนบ)านทAาเขา
7) ชุมชนบ)านอAาวกะพ)อ

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
จําแนกประเภทตามวิธีการเก็บรวบรวมแบAงเปน 2 ประเภท ดังนี้
3.3.1 ขอมูลปฐมภูมิ
การลงพื้นที่ เพื่ อศึ กษาข)อมูลเชิงลึก จากการสัมภาษณG การจัดสนทนากลุAม และการประชุ ม
เชิงปฏิบัติการแบบมีสAวนรAวม ใน 7 ชุมชนเปSาหมายที่เปนแหลAงข)อมูลในการศึกษา ดังนี้
ก) การสัมภาษณG ได)แกA ผู)นําชุมชน หรือผู)นําเครือขAายทAองเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพังงา
ข) สนทนากลุAม ได)แกA กลุAมผู)นําชุมชน และผู)นําเครือขAายทAองเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพังงา
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ค) การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสAวนรAวม ได)แกA ผู)นําชุมชน ผู)นําเครือขAายทAองเที่ยวโดย
ชุมชน จังหวัดพังงา ชาวบ)าน และเยาวชนในชุมชน
3.3.2 ขอมูลทุติยภูมิ
ศึกษารวบรวมข)อมูลพื้นฐานโดยใช)วิธีการศึกษาจากเอกสารราชการ เอกสารงานวิชาการ
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข)องทั้งในและนอกพื้นที่

3.4 วิธีการวิเคราะห-ขอมูล
การวิเคราะหGข)อมูลกรณีศึกษา (analyzing case study data) ใช)การเปรียบเทียบรูปแบบ (pattern
matching) รูปแบบที่เกิดขึ้นจากข)อมูลวAามีความสอดคล)องกับทฤษฎีที่มีอยูAแล)วหรือทฤษฎีทางเลือก (existing
theories or alternative theories) หรือไมA และการสร)างคําอธิบาย (explanation building) เกี่ยวกับกรณี
ที่ศึกษา ด)วยการเชื่อมโยงปJจจัยตAาง ๆ และยืนยันคําอธิบายด)วยข)อมูลเชิงประจักษG

3.5 ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย แบงออกเป1น 6 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สํารวจเอกสารและเลือกกลุAมสมาชิกเครือขAายทAองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา
จํานวน 7 ชุมชน เพื่อจะใช)เปนกรณีศึกษาในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาและวิเคราะหGข)อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบริบทชุมชน ภูมิปJญญาท)องถิ่น
เครือขAายทAองเที่ยวโดยชุมชน และกระบวนการจัดการความรู)ภูมิปJญญาท)องถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหG แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข)องกับบริบทชุมชน และ
กระบวนการการจัดการความรู) (knowledge management process) เพื่อเปนแนวทางในการจัดทํา
เครื่องมือในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 4 จัดทําเครื่องมือในการวิจัยที่เปนแบบบันทึกข)อมูลชุมชน แบบบันทึกภูมิปJญญา
และแบบสัมภาษณGผู)นําชุมชนในเรื่องของเครือขAาย
ขั้นตอนที่ 5 ดําเนินการเก็บข)อมูล โดยแบAงออกเปน 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การลงพื้นที่เก็บข)อมูล ศึกษาบริบทชุมชนในเครือขAายทAองเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดพังงา จํานวน 8 ชุมชน และสนทนากลุAม กับกลุAมผู)นําชุมชน และผู)นําเครือขAายทAองเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดพังงา โดยมีรายละเอียดดังนี้
รอบที่ 1 การลงพื้นที่ระหวAางวันที่ 2-4 ธันวาคม 2555 จํานวน 4 ชุมชน คือ
วันที่ 2 ธันวาคม 2555 ได)แกA ชุมชนบ)านโคกไคร
วันที่ 3 ธันวาคม 2555 ได)แกA ชุมชนบ)านสามชAองเหนือ และชุมชนบ)านบางพัฒนG
วันที่ 4 ธันวาคม 2555 ได)แกA ชุมชนบ)านช)างนอน

34

รอบที่ 2 การลงพื้นที่ระหวAางวันที่ 26-29 มกราคม 2556 จํานวน 4 ชุมชน คือ
วันที่ 26 มกราคม 2556 ได)แกA ชุมชนบ)านทAาดินแดง
วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ได)แกA ชุมชนบ)านทุAงนางดํา
วันที่ 28 ธันวาคม 2556 ได)แกA ชุมชนบ)านอAาวกะพ)อ
วันที่ 29 ธันวาคม 2556 ได)แกA ชุมชนบ)านทAาเขา
ระยะที่ 2 การลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีสAวนรAวม และสัมภาษณG
ผู)นําชุมชน และผู)นําเครือขAายทAองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา โดยในการลงพื้นที่ระยะที่ 2 นี้ไมAได)ลงพื้นที่ใน
ชุมชนบ)านช)างนอน เนื่องจากข)อจํากัดของชAวงระยะเวลาการลงพื้นที่ประกอบกับความไมAสะดวกของชุมชนใน
ชAวงเวลานั้น ทําให)คงเหลือจํานวน 7 ชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
รอบที่ 1 การลงพื้นที่ระหวAางวันที่ 5-7 เมษายน 2556 จํานวน 3 ชุมชน คือ
วันที่ 5 เมษายน 2556 ได)แกA ชุมชนบ)านบางพัฒนG
วันที่ 6 เมษายน 2556 ได)แกA ชุมชนบ)านสามชAองเหนือ
วันที่ 7 เมษายน 2556 ได)แกA ชุมชนบ)านโคกไคร
รอบที่ 2 การลงพื้นที่ระหวAางวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2556 จํานวน 2 ชุมชน คือ
วันที่ 4 พฤษภาคม 2556 ได)แกA ชุมชนบ)านทAาดินแดง
วันที่ 5 พฤษภาคม 2556 ได)แกA ชุมชนบ)านทุAงนางดํา
รอบที่ 3 การลงพื้นที่ระหวAางวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2556 จํานวน 2 ชุมชน คือ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2556 ได)แกA ชุมชนบ)านทAาเขา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2556 ได)แกA ชุมชนบ)านอAาวกะพ)อ
ขั้นตอนที่ 6 นําข)อมูลที่ได)จากการลงพื้นที่ มาวิเคราะหGสรุปให)เห็นถึงกระบวนการจัดการ
ความรู)ด)านภูมิปJญญาท)องถิ่นของเครือขAายทAองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา และสรุปเปนกรณีศึกษาการจัดการ
ความรู)ด)านภูมิปJญญาท)องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพการทAองเที่ยว รวมทั้งอภิปรายผล และข)อเสนอแนะ พร)อมทั้ง
นําเสนองานวิจัย และจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณG

35

บทที่ 4
ผลการวิจัย
โครงการวิจัย การจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท!องเที่ยวผ!าน
แนวคิดเครือข!าย คุณค!าสหกรณ* : กรณีศึกษาเครือข!ายท!องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพังงา ไดร!วมคนหา
และจัดการความรูในเรื่องของภูมิปญญาทองถิ่นของแต!ละชุมชน รวม 7 ชุมชน ที่เป5นเสมือนฐานราก
สําคัญในการคนหาอัตลักษณ*หรือรากเหงาทางความรู และวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชน กระบวนการวิจัย
ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นร!วมกันของชาวชุมชน ทั้งภูมิปญญาในกระบวนการผลิต
รวมถึงแนวคิดในการบริหารจัดการ ซึ่งทั้งหมด จะนําไปสู!การสรางตนทุนทางการท!องเที่ยวที่มั่นคงและ
ยั่งยืน อันเป5นหัวใจของการพัฒนาเป5นกลุ!มเครือข!ายสหกรณ*ท!องเที่ยวเชิงคุณค!าต!อไป
จากการศึกษา และเก็บขอมูลในพื้นที่ ตลอดจนกาสรางกระบวนการคนหาขอมูลเรื่องภูมิปญญา
ทองถิ่นร!วมกับชุมชน สามารถสรุปเป5น ฐานขอมูลของเครือข!ายท!องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพังงา ดังนี้
4.1 ขอมูลพื้นฐานชุมชน
4.2 ขอมูลภูมิป"ญญาทองถิ่น
4.3 การจัดการความรูภูมิป"ญญาทองถิ่น
4.4 ความร)วมมือของเครือข)ายคุณค)าสหกรณ.กับการพัฒนาศักยภาพการท)องเที่ยว
4.5 กรณีศึกษาการจัดการความรูดานภูมิป"ญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพการท)องเที่ยว
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 ขอมูลพื้นฐานชุมชน
จากการศึกษาขอมูลทั้งเชิงทุติยภูมิจากเอกสารแผนการพัฒนาชุมชนของชุมชนกลุ!มเป<าหมาย
ตลอดจนขอมูลเชิงลึกจาการสัมภาษณ*พูดคุย และการจัดสนทนากลุ!มย!อยเพื่อประเมินศักยภาพชุมชน
สามารถประมวลขอมูล และสรุปขอมูลแยกเป5นแต!ละชุมชนได ดังนี้
4.1.1 ขอมูลพื้นฐานชุมชนบานโคกไคร
ที่ตั้งและอาณาเขต ชุมชนบานโคกไคร ตั้งอยู!หมู!ที่ 1 (บานโคกไคร) ตําบลมะรุ!ย อําเภอ
ทับปุด จังหวัดพังงา เป5นหมู!บานที่มีลักษณะเป5นบานกลางน้ํา ไม!มีพื้นดิน ดานหนาติดทะเลดานหลังเป5นป@า
ชายเลนที่ลอมรอบดวยทะเล มีครัวเรือนประมาณ 289 หลังคาเรือน ประชากรส!วนใหญ!ประกอบอาชีพ
ประมงชายฝEง
1) ประวัติความเป:นมาของชุมชน
จากคําบอกเล!าของผูสูงอายุในหมู!บานเล!าว!า คนที่อพยพมาอาศัยอยู!ที่นี้ เดินทาง
มาจากเมือง ถลาง (จังหวัดภูเก็ต) มาตั้งรกรากที่ในพื้นที่นี้ อาศัยปลูกบานอยู!ริมทะเล มีความชํานาญในการ
หาปลาและทําอาชีพประมง ส!วนที่มาของชื่อหมู!บานนั้น “โคกไคร” คําว!า “โคก” นั้นหมายถึงที่สูงเหนือนํ้า
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หรือเป5นเนินสูง ๆ พื้นที่ของหมู!บานติดทะเลยิ่งเมื่อเวลานํ้าทะเลลดก็จะยิ่งดูว!าพื้นที่นั้นสูงเหนือระดับนํ้า
ทะเลขึ้นมาก และมีการปลูกพืชสวนครัวเพื่อใชในครัวเรือน โดยเฉพาะตนตะไคร (เป5นตะไครกูด ลําตนใหญ!
และสูง ไม!นิยมนาประกอบอาหาร เพราะกลิ่นคลายใบมะกูด แต!คนในอดีตจะใชใบใวใส!ในทองแพะเพื่อดับ
กลิ่น) จะพบเห็นเป5นจํานวนมากในหมู!บาน ตะไครนั้นภาษาพื้นบานของคนใตจะเรียกสั้นๆ ว!า “ไคร”เลย
เป5นที่มาของชื่อหมู!บาน “โคกไคร” หมายความว!าพื้นที่หรือเนินตะไครนั้นเอง
การประกอบอาชีพของชุมชน ในอดีตนั้นอาชีพหลักคือประมงพื้นบาน ออกหา
กุง หอย ปู ปลา มาขายหรือแลกกับผักผลไมกับ หมู!บานใกลเคียง ต!อมามีการพัฒนาสู!การเลี้ยงสัตว*นํ้า
เช!น ปลากะพงขาว ปลาเกKาและหอยนางรมเป5นหลัก มีการแปรรูปสัตว*นํ้า เช!น ปลาเค็ม กุงเสียบ หอย
ดองและกะปL ปจจุบันมีการทําสวนปาล*มแต!ไม!มากนักและมีการพัฒนามาสู! การเลี้ยงกุงกุลาดํา รวมถึง
อาชีพคาขายและรับจางทั่วไป
2) ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ
บานโคกไครตั้งอยู! พื้นที่ป@าชายเลนติดทะเลทางอ!าวพังงา ซึ่งอุดมดวยทรัพยากร
ทั้งป@าไม ประกอบดวย ป@าโกงกาง ป@าชายเลน และสัตว*น้ํามากมาย เช!น ปลา ปู หอย
3) ประเพณีความเชื่อในชุมชน
ชุมชนบานโคกไครสมาชิกส!วนใหญ!รอยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม อีกรอย
ละ 10 นับถือ ศาสนาพุธ แต!สามารถอยู!ร!วมกันไดอย!างสันติ โดยมี ขอควรปฏิบัติและขอหามของชุมชน
โดยคณะกรรมการหมู!บานและมัสยิดเป5นผูออกกฎหรือขอควรปฎิบัติในชุมชนไดแก! หามนําสุรามาดื่มใน
หมู!บานยกเวนในกลุ!มของพี่นองพุทธ เพราะมีการกําหนดเขตที่ชัดเจนพื้นที่อย!างชัดเจน สําหรับ
นักท!องเที่ยวใหแต!งกายสุภาพเมื่ออยู!ในหมู!บาน การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ส!วนใหญ!จะเป5นการ
ละหมาดในมัสยิดตามปกติของพีนองมุสลิม มีการจัดงานกุศลบางเป5นครั้งคราว
4) แหล)งท)องเที่ยวภายในชุมชน
4.1) หาดทรายรอนหรือที่ชาวบานเรียกว!า “หาดนํ้ารอน” ซึ่งเกิดจากรอยแยก
ของเปลือกโลก จะพบ ไดตอนนํ้าทะเลลดระดับ ทําใหบริเวณดังกล!าวเกิดนํ้าทะเลรอน ทรายรอนและ
โคลนรอน ชาวบานในพื้นที่ใชบําบัดโรคเหน็บชา ปวดเมื่อย
4.2) หาดตั้ งเลน หรือ เขาตั้งเลนมี ลักษณะเป5นหาดทรายทอดยาวอยู!กลาง
ทะเล พบไดในช!วงที่นํ้า ทะเลลดเท!านั้น ทั้งยังเป5นพื้นที่ของ “ปูมดแดง” ที่สามารถดึงดูดความสนใจจาก
นักท!องเที่ยวได
4.3) ดอนหอยตลับหรือ”หอยปากหนา” ที่ชาวบานนํามาทําหอยดองหรือหอย
เปรี้ยวซึ่งเป5นอาชีพของคนในชุมชน
5) รูปแบบ/กิจกรรมและการบริการดานการท)องเที่ยวของชุมชน
เป5นการดําเนินการท!องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนเป5นผูบริหารจัดการ มีองค*กร
หรือกลไกลในการทํางานเพื่อการจัดการท!องเที่ยว มีการกระจายผลประโยชน* รวมถึงมีกองทุนที่เอื้อ
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ประโยชน*ต!อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน มีระบบจัดการใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร!วมกัน รูปแบบกิจกรรมท!องเที่ยว ไดแก! นั่งเรือคายัค สํารวจถ้ํา กิจกรรมนั่งเรือหางยาวเที่ยวชม
ธรรมชาติ และศึกษาสมุนไพรเรียนรูสมุนไพรป@าชายเลน นวดฝ@าเทาแช!นาทะเลรอน ตลอดจนการ
ท!องเที่ยวแบบกึ่งโฮมสเตย*/บนกระชังเลี้ยงปลา และการตั้งแคมปU/ปLกนิค พักผ!อนตามเกาะกลางทะเล
4.1.2 ขอมูลพื้นฐานชุมชนบานสามช)องเหนือ
ที่ตั้งและอาณาเขต ชุมชนบานสามช!องเหนือ ตั้งอยู!หมู!ที่ 9 ตําบลกะไหล อําเภอตะกั่วทุ!ง
จังหวัดพังงา เป5นชุมชนที่ตั้งบานเรือนอยู!ในบริเวณอ!าวพังงา เป5นหมู!บานชุมชนมุสลิมที่มีการปลูกบานเรือน
ริมทะเล 215 หลังคาเรือน มีประชากรประมาณ 1,050 คน สภาพพื้นที่เป5นเกาะมีน้ําทะเลลอมรอบ มีป@า
โกงกางอุดมสมบูรณ* มีพื้นดินในการทําอาชีพเกษตรกรรม สวนยางพารา ปาล*มน้ํามัน และประมงชายฝEง
1) ประวัติความเป:นมาของชุมชน
บานสามช!องเหนือ หมายถึงสายน้ําที่แยกเป5นสามทาง คือคลองท!าอยู!คลอง
บางหลาง คลองตาจอ ซึ่งคลองทั้งสามสายนี้จะไหลผ!านบานสามช!องเหนือหมู!ที่ 9 ลงสู!หมู!บานสามช!อง
ใตหมู!ที่ 8 บานสามช!องเหนือเดิม ชื่อ แหลมเจWะหา เนื่องจากชาวมุสลิม ชื่อเจWะหา มาตั้งครอบครัวอยู!ที่นี่
เป5นครอบครัวแรก ภายหลังมีการปลนสะดมจากโจรสลัดจนถูกฆ!าตายทั้งครอบครัว จึงรางผูคน ต!อมา
หลายปYจึงมีโตWะอิหม!ามชื่ออิหม!ามสาด อพยพครอบครัวและชาวบานมาตั้งเป5นชุมชนขึ้นในปY 2457
2) ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ
สามช!องเหนือมีพื้นที่ประมาณ 4,800 ไร! ลักษณะภูมิประเทศเป5นเกาะที่มีป@า
ชายเลนลอมรอบ จึงมีทั้งพื้นที่ราบ เนินเขา และ พื้นที่ป@าชายเลนติดทะเลทางอ!าวพังงา ซึ่งอุดมดวย
ทรัพยากรทั้งป@าไม และสัตว*น้ํามากมาย
3) ประเพณีความเชื่อในชุมชน
ชาวบานสามช!องเหนือ เป5นชาวมุสลิม จึ่งมีประเพณี และความเชื่อ ที่ยึดกับ
หลักศาสนาอิสลามที่นับถือปฏิบัติกันอย!างเคร!งครัด
4) แหล)งท)องเที่ยวภายในชุมชน
เนื่องจากพื้นที่อยู!ในบริเวณอ!าวพังา แหล!งท!องเที่ยวสวนใหญ!ของบานสาม
ช!องเหนือ คือ ทิวทัศน*รอบอ!าวพังงา เช!น เขาตาปู เขาพิงกัน ถ้ําลอด เกาะปนหยี ที่มีชื่อเสียงในระดับ
โลกและ พื้นที่ป@าโกงกางรอบหมู!บาน นอกจากนั้นยังมีวีถีชีวิตชาวชุมชนบานสามช!องเหนือใหไดเรียนรู
เช!นการกินอยู! การแต!งกาย การทําเกษตร เช!น การกรีดยางพารา เป5นตน
5) รูปแบบ/กิจกรรมและการบริการดานการท)องเที่ยวของชุมชน
เป5นการจัดบริการท!องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท!องเที่ยวแบบโฮมสเตย* ที่เนน
ใหนักท!องเที่ยวไดมีโอกาสเขาไปสัมผัสวิถีชีวิตความเป5นอยู!ชุมชนบานสามช!องเหนือ โดยนักท!องเที่ยวจะ
ไดเรียนรูวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวบานในชุมชน เช!น การสรางบานเรือนอยู!อาศัยในลักษณะบานกลางน้ํา
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การแต! งกาย การรั บ ประทานอาหาร ภาษาพู ด การประกอบอาชี พประมงโดยใชภู มิป ญญาทองถิ่ น
การชักอวน วางอวน ปู หอย เป5นตน และการนําเที่ยวอ!าวพังงา เพื่อชมธรรมชาติอันสวยงามของ เขาตา
ปู เขาพิงกัน ถ้ําลอด เกาะปนหยี ที่มีชื่อเสียงในระดับโลก และที่สําคัญนักท!องเที่ยวที่เขามาท!องเที่ยวที่
โฮมสเตย*บานสามช!อง จะไดมีส!วนร!วมในการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยการปลูกป@าชาย
เลนอย!างนอยคนละ 1 ตน เพื่อใหเป5นแหล!งเพาะพันธุ*สัตว*กลับคืนสู!ทองทะเลต!อไป
4.1.3 ขอมูลพื้นฐานชุมชนบานบางพัฒน.
ที่ตั้งและอาณาเขต ชุมชนบานบางพัฒน* ตั้งอยู!หมู!ที่ 8 ตําบลบางเตย อําเภอเมือง
จังหวัดพังงา เป5นชุมชนที่ตั้งบานเรือนอยู!บนเกาะในอ!าวพังงา มีลักษณะเป5นบานกลางน้ํา ปลูกบาน
เรียงติดกัน 47 หลังคาเรือน มีประชากรประมาณ 204 คน สภาพพื้น ที่เป5นเกาะ มี ป@าชายเลนอุด ม
สมบูรณ* ไม!มีพื้นดินในการทําอาชีพเพาะปลูก ประชากรทุกครัวเรือนทําอาชีพประมงชายฝEง
1) ประวัติความเป:นมาของชุมชน
เดิม ในบริเวณที่ตั้งหมู!บานนี้มีฝูงลิงป@าชุกชุมมาก ชาวบานจึงเรียกเกาะนี้ว!า
“บานบางลิง” ต! อมาไดเปลี่ย นชื่ อเป5 น “บานบางพั ฒน* ”เนื่ องจากเป5 นนโยบายฟ[\น ฟู และเยี ยวยา
ผูประสบภัยพิบัติจากสึนามิ ตองการเปลี่ยนชื่อใหเป5นมงคล และใหลืมเหตุการณ*เลวรายจากภัยพิบัติ
2) ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ
บานบางพั ฒ น* มี ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศเป5 น เกาะที่ มี ป@ า ชายเลนลอมรอบ
ติดทะเลทางอ!าวพังงา ซึ่งอุดมดวยทรัพยากรทั้งป@าไม และ สัตว*น้ํามากมาย
3) ประเพณีความเชื่อในชุมชน
ชาวบานบางพัฒน*ส!วนใหญ! เป5นชาวมุสลิม จึงมีประเพณี และความเชื่อที่ยึด
กับหลักศาสนาอิสลามที่นับถือปฏิบัติกันอย!างเคร!งครัด เช!น การทําละหมาดการ ถือศีลอด และการเขา
พิธีสุหนัต เป5นตน
4) แหล)งท)องเที่ยวภายในชุมชน
พื้นที่ป@าชายเลนรอบหมู!บาน วีถีชีวิตชาวชุมชนบานบางพัฒน* เช!น การกินอยู!
การแต!งกาย การทําประมงพื้นบาน เช!น การทํากระชังเลี้ยงปลา เลี้ยงหอย การดักลอบ การวางอวน
ชายฝEง และการทํากะปL เป5นตน และ ทิวทัศน*อ!าวพังงา เช!น เกาะปนหยี ที่มีชื่อเสียงในระดับโลก
5) รูปแบบ/กิจกรรมและการบริการดานการท)องเที่ยวของชุมชน
เป5นการจัดบริการท!องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท!องเที่ยวแบบโฮมสเตย* ที่เนน
ใหนักท!องเที่ยวไดมีโอกาสสัมผัสวิถีชีวิตความเป5นอยู!ของชุมชน โดยการพักอาศัย และร!วมกิจกรรมกับ
ชุมชน โดยนักท!องเที่ยวจะไดเรียนรูวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวบานในชุมชน การประกอบอาชีพประมง
โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น เช!น การชักอวน วางอวน ปู หอย เป5นตน การนําเที่ยวอ!าวพังงา และเกาะแก!ง
ในอ!าวพังงายังมีถ้ําทางทะเลอันเกิดจากการกัดเซาะของน้ําทะเล คลื่น ลม เช!น ถ้ําลอดใหญ! ถ้ําลอดนอย
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ที่เกาะพนัก ซึ่งเป5น Unseen Thailand “ถ้ําลอดเกาะพนัก ถ้ําทะเลที่กําเนิดจากแรงกัดเซาะของคลื่น
ทะลุทะลวงจนเป5นโพรงใหผูคนดั้นดนเขาไปคนหา เกาะหนังนกคุ!ม เหลากาหยานอย เหลากาหยาใหญ!
เกาะหอง เขาพิงกัน เขาตะปู ถ้ําลอด เขาหมาจู ถ้ําเพชร เขาเขียน เที่ยวชมวิถีชีวิต และซื้อของที่ระลึก
ของผูคนบนเกาะปนหยีนอกจากนั้นนักท!องเที่ยวที่เขามาใชบริการของบางพัฒน*โฮมสเตย* จะไดมีส!วน
ร!วมในการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และป@าชายเลน เนื่องจากเงินส!วนหนึ่งที่นักท!องเที่ยวได
จ!ายไป จะนําไปซื้อปูไข!เพื่อปล!อยในธนาคารปูซึ่งเป5นธนาคารปูแห!งเดียวในจังหวัดพังงา และนําไปปลูก
ป@าชายเลนในบริเวณชุมชนเพื่อใหเป5นแหล!งเพาะพันธุ*สัตว*น้ํา และยังช!วยลดปญหาภาวะโลกรอนที่กําลัง
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในยุคปจจุบัน
4.1.4 ขอมูลพื้นฐานชุมชนบานท)าดินแดง
ที่ตั้ งและอาณาเขต ชุ มชนบานท! า ดิ นแดง ตั้ งอยู! ห มู! ที่ 4 ตํ า บลลํา แก! น อํา เภอทาย
เหมือง จังหวัดพังงา ทิศใตมีพื้นที่ติดกับ หมู!ที่ 6 บานหินลาด ตําบลทายเหมือง ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดกับ
ตําบลลําแก!น ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดกับทะเลอันดามัน หมู!ที่ 9 ตําบลทายเหมือง ทิศตะวันออก มีพื้นที่
ติดกับคลองทุ!งมะพราว เป5นแนวยาวตลอดจนถึงคลองทับละมุ มีสภาพพื้นที่เป5น คลองดานใน คือ คลอง
ท!าดินแดง และมีทะเลดานนอก คือ ทะเลอันดามัน คลองท!าดินแดง เป5นคลองป@าชายเลน มีระยะทาง
เป5นแนวยาวไปทางทิศเหนือ คือ หมู!ที่ 5 บานทับละมุ กระแสนํ้าไหล ขึ้น ลง เชื่อมต!อกับทะเลอันดามัน
1) ประวัติความเป:นมาของชุมชน
เมื่ อ ครั้ ง อดี ต บาน ท! า ดิ น แดงมี บุ ค คลที่ เ ขา มาอาศยั อ ยู! ตั้ ง แต! ก! อ นจะเกิ ด
สงครามโลกครั้งที่ 2 หรือประมาณ 100 กว!าปYที่แลว โดยเป5นชาว มุสลิม สองครอบครัวประกอบอาชีพ
ประมง และทําขี้ชัน หรือยางจากตนยางไวขาย ใวขายวิธีทําขี้ชันของ คือ จะเลือกตน ยางนาที่มีขนาดใหญ!
เจาะรูที่ตนยางเพื่อนํ้ามนัชองตนยางไหลซึมออก มาแลวนําเปลือกเสม็ดใส!เขาไปไวในรู ทิ้งเอาไว 10-15 วัน
เพื่อนํ้ามันยางซึมเขาไปในเปลือก ตนเสม็ด เมื่อครบกําหนดชาวบานจะนําออกมาใชทําคบเพลิงไวใชในการ
ใหแสงสว!าง และที่เหลือนําไปส!งขายใน ชาวบานในยุคนั้นไดตhงชื่อหมู!บานที่อยู!ว!า “ท!าดินแดง” เนื่องจาก
บริเวณริมคลองที่ชาวบานใชในการจอดเรือ มีตลิ่งสูงและมีดินทรายสีแดง ชื่อ บานท!าดินแดง
2) ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ
บานท!าดินแดงเป5นหมู!บานที่มีพื้นที่ติดกับทะเล และป@าชายเลน มีป@าโกงกางที่
อุดม สมบูรณ*พื้นที่ส!วนใหญ!เป5นดินทราย ในฤดูแลงอากาศจึงค!อนขางรอน พืชที่เพาะปลูก โดยทั่วไปใน
พื้นที่ดินทรายเป5นพันธุ*ไมที่ทนรอนไดดี เช!น ปาลม*นํ้ามัน มะพราว มะม!วงหิมพานต*
3) ประเพณีความเชื่อในชุมชน
ประชากรของบานท!าดินแดง มีทั้งชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิม ประชากร
ที่นบัถือศาสนาพุทธในชุมชนมีจํานวน 10% ประชากรที่นบัถือศาสนาอิสลามมีจํานวน 90% ถึงจะมีขอ
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ปฏิบัติทางศาสนาที่แตกต!างกันก็ไม!ไดทําใหความสัมพันธ* ของทั้ง สองศาสนาลดนอยลง การดําเนินชีวิต
ของคนในชุมชน มีความรักใคร!สามัคคี และเขาใจซึ่งกันและกันอยู!ร!วมกันในสังคมไดอย!างมีความสุข
4) แหล)งท)องเที่ยวภายในชุมชน
บานท! าดินแดงมีแหล!งท! องเที่ ยวที่ส าคั ญอยู!ห ลายแห!ง และมีแนวคลองป@ า
โกงกางที่ เชื่อมต!อกับหมู!บานต!างๆได จึงมีพื้นที่หลากหลายที่ใชในการท!องเที่ยว นอกจากนั้นยังมี การ
ประสานงานกับหน!วยงานของอุทยานแห!งชาติเขาลําปYหาดทายเหมืองในการขอเขาไปใชพื้นที่ดานการ
ท!องเที่ยวในเขตอุทยาน ซึ่งมีพื้นที่อยู!ติดกับชุมชน ชุมชนและอุทยานแห!งชาติ มีการวางแผนและกําหนด
กฎเกณฑ* และขอตกลงในดานการท!องเที่ยวร!วมกัน สถานที่ท!องเที่ยวที่น!าสนใจในเขต อุทยาน คือ เขต
อนุรักษพ*นัธุ*ไมหายาก ป@าพรุ เหมืองแร! เรือขุดโบราณ เป5นตน
5) รูปแบบ/กิจกรรมและการบริการดานการท)องเที่ยวของชุมชน
เป5นการดําเนินการท!องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนเป5นผูบริหาร รูปแบบกิจกรรม
ท!องเที่ยว ไดแก! กิจกรรมนั่งเรือเที่ยวชมธรรมชาติป@าชายเลน และวิถีประมง และการศึกษาธรรมชาติใน
เขตป@าและอุทยานแห! งชาติ ซึ่งกลุ!มท!องเที่ยวเชิงนิเวศของชุ มชน จัดโปรแกรมการท!องเที่ยว โดยให
นักท!องเที่ยวมี กิจกรรมปลูกป@า คนละ 1 – 2 ตน เพื่อช!วยฟ[\นฟูระบบนิเวศ
4.1.5 ขอมูลพื้นฐานชุมชนบานทุ)งนางดํา
ที่ตั้งและอาณาเขต บานทุงนางดํา ตั้งอยู!หมู!ที่ 5 ต.คุระ อ.คุระบุรี จังหวัดพังงา ทิศเหนือ
ติดต!อบานท!าเรือ หมู!ที่ 4 บานเตรียม ทิศใต ติดต!อตําบลเกาะพระทอง ทิศตะวันออก ติดต!อ บานบางหวา
หมู! 9 ทิศตะวันตกติดต!อทะเลอันดามัน เป5นหมู!บานเดียวของตําบลคุระที่มีสภาพเป5นเกาะ มีเนื้อที่ 7,000
ไร! ประกอบดวย ป@าชายเลน ป@าพรุ และป@าอนุรักษ* และพื้นที่เกษตรกรรม ดานทิศเหนือ ทิศตะวันออก และ
ทิศใตมีสภาพเป5นป@าชายเลน ส!วนทิศตะวันตกมีสภาพเป5นหาดทรายยาว 7 กิโลเมตร ติดทะเลอันดามัน
1) ประวัติความเป:นมาของชุมชน
ผูสูงอายุ และนักประวัติศาสตร*ทองถิ่น ในหมู!บานไดแบ!งความเป5นมาของบาน
ทุ!งนางดําออกเป5น 4 ยุค เริ่มจากชาวมาเลย*จากรัฐไทรบุรี กลันตัน และหมู!เกาะต!างๆในทะเลอันดามัน
มาตั้งรําราก เมื่อรอยกว!าปYมาแลว ยุคที่สองเป5นชาวจีนโพนทะเลที่มาคาขาย และทําเหมืองแร!ในเขต
อําเภอตะกั่วป@า ต!อมาในยุคหนึ่งมีชาวไทยพุทธจากนครศรีธรรมราชเขามาหักรางถางพงทํามาหากิน จน
เมื่อมีการตัดถนนเพชรเกษมเมื่อ ปY 2490 จึงอพยพยายขึ้นไปอยู!บนฝEงที่ติดถนน และต!อมาในยุคหลังราว
30 ปYที่ผ!านมามีกลุ!มชาวมุสลิมจากนครศรีธรรมราชเขามาตั้งรกรากอยู! จนถึงปจจุบัน และเหตุที่มีชื่อ
หมู!บานว!าทุ!งนางดําก็เนื่องจากเกาะทุ!งนางดํามีสภาพเป5นทุ!งหญา สลับกับบึงเสม็ด ป@าพรุ และทะเล
ผูคนในทุ!งนางดําส!วนใหญ!มีผิวคล้ํา ตามสภาพอากาศ จึงเรียกที่นี่ว!า ทุ!งนางดํา
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2) ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ
เป5 น พื้ น ที่ เ กาะกลางทะเลอั น ดามั น ประกอบดวยระบบนิ เ วศที่ มี ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพอีกแห!งหนึ่ง ทั้งป@าชายเลน ป@าเขา ป@าพรุ ทุ!งหญาสะวันนา ป@าชายหาด ป@าชาย
เลนทุ!งนางดําถือว!าเป5นป@าชายเลนที่สมบูรณ*มาก และยังเป5นแหล!งอนุบาลสัตว*น้ํา เช!น ปูดํา ปูกามดาบ
เคยกุง ปลากระบอก ทําใหชาวบานสามารถหาอาหารและสรางรายไดในป@าชายเลน เช!น การวางอวน
ปลากระบอก การวางไซปลา ไซปู พั นธุ* ไ มจากป@า พรุ เช!น กลุ! มของกลวยไมป@ าที่ มีมากถึง 28 ชนิ ด
ตนเสม็ดแดง กะพอ ผักหวานป@า หวาย และหลาวชะโอนเป5นตน นอกจากนั้นยังเป5นแหล!งหญาทะเลที่
อุดมสมบูรณ* เป5นแหล!งหากินของฝูงพะยูน
3) ประเพณีความเชื่อในชุมชน
ชุมชนบานทุ!งนางดําสมาชิกส!วนใหญ!รอยละ 95 นับถือศาสนาอิสลาม อีกรอย
ละ 5เป5นชาวไทยพุทธ มีประเพณีที่สําคัญทางศาสนาอิสลามเหมือนเช!นชุมชนมุสลิมอื่นๆ และปฏิบัติ
ศาสนกิ จ อย! า งเคร! งครั ด แต! เ นื่ องจากเป5 น ชุ มชนเล็ กๆ มี ป ระชากรแค! 166 คนจึ งไม! ค!อยมี งานมงคล
มากมายและบ!อย มีแต!การปฏิบัติศาสนกิจทั่วไปเช!น การทําละหมาด
4) แหล)งท)องเที่ยวภายในชุมชน
บานทุ! ง นางดํ า นั บ ว! า มี แ หล! ง ท! อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลายเนื่ อ งจากมี ส ภาพ
ภูมิประเทศ และมีระบบนิเวศที่หลากหลาย เช!น ป@าชายเลน ป@าพรุ ทุ!งหญา หาดทราย และทองทะเล
รวมถึงการเรียนรูวิถีชุมชน
5) รูปแบบ/กิจกรรมและการบริการดานการท)องเที่ยวของชุมชน
เป5 นการดํ า เนิ น การท!องเที่ ย วเชิ งนิ เวศโดยชุมชนเป5 นผู บริห าร รู ปแบบ
กิจกรรมท!องเที่ยว ไดแก! การเดินป@าศึกษาธรรมชาติทั้งป@าชายเลน ป@าพรุ และทุ!งหญา กิจกรรมนั่งเรือ
เที่ยวชมธรรมชาติ เกาะแก!ง ดูแหล!งหญาทะเล ปะการังน้ําตื้น ตกหมึก และลากเบ็ดปลาอินทรีย* รวมถึง
การเรียนรูวิถีชีวิตชาวประมง เรียนรูวัฒนธรรมชุมชจากการท!องเที่ยวแบบโฮมสเตย*โดยแบ!งรายไดจาก
การท!องเที่ยวเขากองทุนอนุรักษ*สิ่งแวดลอมของชุมชน
4.1.6 ขอมูลพื้นฐานชุมชนบานท)าเขา
ที่ตั้งและอาณาเขต ชุมชนบานท!าเขา ตั้งอยู!บนเกาะยาวนอย อ.เกาะยาว จังหวัดพังงา
ทิศเหนือจรดอ!าวพังงา ทิศใต จรด หมู! 5 บานริมทะเล ทิศตะวันออก จรดจังหวัดกระบี่ ทิศตะวันตกจรด
หมู! 3 บานน้ําจืด อ.เกาะยาว จังหวัดพังงา
1) ประวัติความเป:นมาของชุมชน
จากคํ า บอกเล! า ของผู สู งอายุ ในหมู! บ านเล! า ว! า บรรพชนของคนบานท! า เขา
อพยพมาจากจังหวัดตรัง มาตั้งรกรากที่ในพื้นที่นี้ มีความชํานาญในการหาปลาและทําอาชีพประมง
และการทําสวนยางพาราและสวนผลไม เช!น มะม!วง มะพราว สะตอ ตลอดจนการทํานาขาวเป5นตน
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เนื่องจากเป5นชุมชนที่ตั้งบานเรือนอยู!ที่ราบเชิงเขาดานทิศตะวันออก มีคลองท!าเที่ยบเรืออยู!ติดกับภูเขา
เลยเรียกว!า บานท!าเขา
2) ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ
เป5นพื้นที่เกาะกลางทะเลอันดามัน มีที่ราบสลับเชิงเขา ประกอบดวยระบบ
นิเวศที่หลากหลาย ทั้งป@าชายเลน ป@าดิบชื้น และที่ราบเชิงเขา
3) ประเพณีความเชื่อในชุมชน
ชุมชนบานท!าเขา สมาชิกส!วนใหญ!รอยละ 99 นับถือศาสนาอิสลาม อีกรอยละ
1 นับถือ ศาสนาพุทธ แต!ก็สามารถอยู!ร!วมกันไดอย!างสันติ มีประเพณีที่สําคัญทางศาสนาอิสลาม เช!น
ประเพณีแต!งงาน การถือศีลอด วันตรุษอิดินฟLตริ วันตรุษอิดินอัดฮา และงานเมาลิด
4) แหล)งท)องเที่ยวภายในชุมชน
หาดทราย ป@าชายเลน และแหล!งท!องเที่ยวทางทะเลอื่นๆ
5) รูปแบบ/กิจกรรมและการบริการดานการท)องเที่ยวของชุมชน
เป5นการดําเนินการท!องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนเป5นผูบริหาร รูปแบบกิจกรรม
ท!องเที่ยว ไดแก! นั่งเรือคายัค ดํา น้ํา กิจกรรมนั่งเรือเที่ยวชมธรรมชาติ และวิถีชีวิตชาวประมง การ
เรียนรูวัฒนธรรม ตลอดจนการท!องเที่ยวแบบกึ่งโฮมสเตย* และการตั้งแคมปU/ปLกนิค พักผ!อนตามเกาะ
กลางทะเล
4.1.7 ขอมูลพื้นฐานชุมชนบานอ)าวกะพอ
ที่ตั้งและอาณาเขต ชุมชนบานอ!าวกะพอ ตั้งอยู!บนเกาะยาวใหญ! อ.เกาะยาว จังหวัด
พังงา ทิศเหนือติดต!อบานท!าเรือ หมู!ที่ 4 ตําบลพรุใน ทิศใต ติดต!อทะเลอันดามัน ทิศตะวันออก ติดต!อ
บานคลองดินเหนียว หมู! 5 ตําบลพรุใน ทิศตะวันตกติดต!อทะเลอันดามัน
1) ประวัติความเป:นมาของชุมชน
จากคําบอกเล!าของผูสูงอายุในหมู!บานเล!าว!า บรรพชนของคนบานอ!าวกะพอ
เป5 นชาวมุส ลิมที่อพยพมาจากจังหวั ดสตูล และตรั ง เมื่ อรอยกว! าปY มาแลว มาตั้ งรกรากทํา มาหากิ น
เนื่องจากบริเวณดังกล!าวเป5นพื้นที่ชายทะเลที่มีลักษณะเป5นอ!าว มีตนกะพอซึ่งเป5นพืชตระกูลปาล*มขึ้นอยู!
มากมายชาวบานจึงไดเรียกขานบริเวณดังกล!าวว!า อ!าวกะพอ
2) ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ
เป5นพื้นที่เกาะกลางทะเลอันดามัน มีที่ราบสลับเชิงเขา ประกอบดวยระบบ
นิเวศที่หลากหลาย ทั้งป@าชายเลน ป@าดิบชื้น และที่ราบเชิงเขามีป@าตนน้ํา และลําคลองไหลผ!านกลาง
หมู!บาน มีพื้นที่ชายทะเลยาวตลอดแนว ทั้งทางทิศตะวันตก ตะวันออก และทิศเหนือ เป5นแหล!งหญา
ทะเลที่อุดมสมบูรณ* เป5นแหล!งหากินของ ดาวทะเล ที่สําคัญแห!งหนึ่งของทะเลอันดามันและของประเทศ
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3) ประเพณีความเชื่อในชุมชน
ชุ มชนบานอ! า วกะพอ สมาชิ ก ส! ว นใหญ! นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลามมี ป ระเพณี ที่
สําคัญทางศาสนาอิสลามเหมือนเช!นชุมชนมุสลิมอื่นๆ และปฏิบัติศาสนกิจอย!างเคร!งครัด เช!น การทํา
ละหมาดวันศุกร* ประเพณีแต!งงาน การถือศีลอด วันฮารีรายอ วันเมาลิด และการเฝ<ากุโบร*
4) แหล)งท)องเที่ยวภายในชุมชน
หาดทราย เกาะ น้ําตก ป@าชายเลน นาขาว แหล!งหญาทะเล ดาวทะเล และ
แหล!งท!องเที่ยวทางทะเลอื่นๆ
5) รูปแบบ/กิจกรรมและการบริการดานการท)องเที่ยวของชุมชน
เป5 นการดํ า เนิ น การท!องเที่ ย วเชิ งนิ เวศโดยชุมชนเป5 นผู บริห าร รู ปแบบ
กิจกรรมท!องเที่ยว ไดแก! นั่งเรือคายัค ดําน้ํา กิจกรรมนั่งเรือเที่ยวชมธรรมชาติ เกาะแก!ง แหล!งหญา
ทะเล ดูดาวทะเล ปลิงทะเล และวิถีชีวิตชาวประมง การเรียนรูวัฒนธรรม ตลอดจนการท!องเที่ยวแบบ
โฮมสเตย* และการตั้งแคมปU/ปLกนิค

4.2 ขอมูลภูมิป"ญญาทองถิ่น
จากการศึ กษา และเก็ บ ขอมู ล ในพื้ น ที่ ตลอดจนกาสรางกระบวนการคนหาขอมู ล เรื่ อ ง
ภูมิปญญาทองถิ่นร! วมกับชุมชนโดยการแบ!งกลุ!มภูมิป ญญาทองถิ่น ออกเป5น 4 กลุ!ม ไดแก! กลุ! ม
ความรูเรื่องระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ กลุ!มวิถีเกษตรและประมงชายฝEง กลุ!มอาหารและ
สมุนไพรพื้นบาน และกลุ!มประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรมพื้นบาน ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ คือ
4.2.1 ภูมิป"ญญาทองถิ่นชุมชนบานโคกไคร
1) ความรูเรื่องระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ
ชาวชุ มชนบาน โคกไครอาศัย อยู! กับ ทะเลมาเนิ่ น นานเลยมี ความรู เกี่ ย วกั บ
ระบบนิ เ วศ ทองทะเล และชายฝE ง เช! น ป@ า ชายเลน และลํ า คลองปากแม! น้ํ า ซึ่ งอุ ด มดวยทรั พยากร
ธรรมชาติ ชาวชุมชนเรียนรูเรื่องระบบนิเวศจากการสังเกต จดจํา และถ!ายทอดจากรุ!นบรรพบุรุษสู!ลุก
หลานรุ!นหลัง ตลอดจนเรียนรูจากการศึกษาดูงานจากภายนอก ในเรื่องการที่จะอนุรักษ* จัดการระบบ
นิเวศ สิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากรธรรมชาติอย!างยั่งยืน เพื่อที่จะประกอบอาชีพ และการพัฒนา
พื้นที่เป5นแหล!งท!องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลอดจนแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติมาเป5น อาหาร และยาสมุนไพร
2) วิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝ"ง
เนื่องจากในอดีตที่ผ!านมา ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณบานโคกไครยังอุดม
สมบูรณ* ชาวชุมชนสามารถใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อดํารงชีวิตไดอย!างเพียงพอ โดยชาวชุมชนบานโคก
ไครไดมีการสรางความรู ในวิถีประมง โดยการสังเกตพฤติกรรมของสัตว*น้ํา ออกมาเป5นเครื่องมือในการ
ทําการประมงชายฝEง เช!น อวน ลอบ หรือ ไซ เป5นตน โดยสรางความรูจากการสรางปฎิสัมพันธ*ทางสังคม
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ใครมี ความรู เอาความรู มาแลกเปลี่ย นและพั ฒนาร!ว มกั น ถ! ายทอดจากรุ! น สู!รุ! น แต! เ นื่องจากปจจุ บั น
ทรัพยากรดังกล!าวเริ่มมีจํานวนลดนัอยลงการใชเครื่องมือหาปลาตามธรรมชาติ ไม!สามารถสรางรายไดได
อย!างเพียงพอเนื่องจากจํานวนปลา และทรัพยากรอื่นๆในธรรมชาติเริ่มลดนอยลง ชาวชุมชนไดช!วยกัน
ระดมความคิดมาที่จะดํารงชีวิตภายใตแนวคิดการอนุรักษ* และใชทรัพยากรอย!างยั่งยืน โดยการตั้งกลุ!ม
อนุรักษ*สิ่งแวดลอม และกลุ!มเลี้ยงปลาในกระชังโดยก!อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ 2525 เป5นหมู!บานแรกที่มีการ
เลี้ยงปลาในกระชัง เริ่มจากการออกไปจับปลามาแลวคัดปลาตามขนาด เลือกตัวใหญ!ขายส!วนปลาตัวเล็ก
เอาไปปล!อยเลี้ยงในกระชังที่เตรียมไว ทําหมุนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆปลาตัวเล็กที่ตายหรือเศษปลาที่เหลือ
จะนํามาสับเพื่อใหเป5นอาหารปลาแต!ปจจุบันเริ่มทําเป5นธุรกิจเชิงพาณิชย*ก็เริ่มมาใชเป5นอาหาสําเร็จรูป
แทน ซึ่งปลาส!วนใหญ!ที่เลี้ยงเป5นปลาเกKา และปลากระพง
3) อาหารและสมุนไพรพื้นบาน
เนื่องจากชุมชนมีอาหารและสมุนไพรพื้นบาน ขึ้นชื่อมากมาย แต!สิ่งที่ชาวบาน
นิยมใชทานและนํามาประกอบเพื่อใหอาหารมีกลิ่นและรสชาติที่กลมกล!อมนั่นคือ กะปL
กะปL ของชุ มชนบานโคกไครมี ส! ว นสํ า คั ญ อยู! 2 ชนิ ด คื อ กุ งขนาดเล็ ก หรื อ
ชาวบานเรียกว!า เคย ซึ่งแบ!งย!อยเป5น 3 ชนิด คือ กุงเอียด ตากุงมีขนาดใหญ! กะปLที่ไดจะมีสีออกดํา
กุงสานโอ กะปLจะมีสีซีด ส!วนกุงนอกตัวขนาดใหญ! กะปLที่ไดจะออกสีแดง และส!วนประกอบอีกส!วนคือ
เกลือเม็ด
วิธีการเริ่มตนดวยการหมัก สูตรของชุมชนจะใชกุง 100 กิโลกรั ม กับเกลื อ
10 กิ โ ลกรัม ซาวใหเขากั น เสร็จ แลวนํ าไปตากแดดที่ห นึ่ งพอหมาด ๆ แลวนํา มาตํ าไม! ตองละเอี ย ด
ขั้นตอนนี้ชาวบานเรียกว!าขั้นตอนหักหอ เสร็จแลวนําไปหนักต!ออีก 3-4 คืน นํามาตากแดดที่สองใหแหง
และตําใหละเอียด
เมื่อถามถึงความแตกต!างของกะปLในแต!ละชุมชน ชาวบานไดใหขอมูลว!า กะปLจะ
อร!อยกว!าที่อื่น ๆ ได ตองมีสูตรที่ลงตัวแลว และบวกกับความเคยชินในการทํา รวมถึงการใส!ใจในการเลือก
วัตถุดิบ อาทิ ขั้นตอนการจับกุง หรือการเดินรุนกุง วัสดุเป5นไม!ไผ!และตาข!าย เดินชอนน้ําประมาณเอว หรือ
การเชงเลงคื อปกเสาไวที่ น้ํ าเชี่ ยว ถาเลื อกน้ํ าดี ตั วกุ งก็ จะสะอาด ไม! มี ขี้ยา (ฝอยรากไม) มาเกาะมาก
ขั้นตอนการตากจะดูว!าพอหมาดไดแค!ไหนก็ตองใชความชํานาญตามประสบการณ* เพื่อใหไดกะปLที่อร!อย
ความรูในการทํากะปLเป5นในลักษณะการถ!ายโอนความรูโดยตรงระหว!างบุคคล
เช!น การสืบทอดความรูการต!อเรื่อจากบรรพบุรุษ จากปู@ย!าตายายสู!รุ!นพ!อรุ!นแม! และต!อเนื่องมายังรุ!นลูก
เนื่องมาจากเป5นอาชีพที่ทําต!อเนื่องมาเกือบรอยปYแลว ชาวบานเรียนว!าเป5นความเคยชิน เช!น เมื่อเป5น
เด็กก็มีการวิ่งไปหยิบวัตถุดิบต!าง ๆ ในการทํากะปLใหพ!อใหแม! จึงไดเรียนรูจากผูใหญ!ไปในตัวตลอดเวลา
4) ประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรมพื้นบาน
ประเพณีวัฒนธรรม มีการถือศีลอด การทําสุหนัตเด็ก จัดงานมัสยิด เขาค!าย
จริยธรรมเด็กเยาวชน ฯลฯ โดยมากจะเป5นเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม
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หัตถกรรมพื้นบาน มีการทําอุปกรณ*ประมง ไดแก! ไซปู ไซปลา เป5นตน
การทําไซดักปลา เป5นภูมิปญญาพื้นบานของชาวชุมชนโคกไครมาแต!ชานาน แต!ละบานมีการทําไซไวใช
ดักปลากันเองสืบทอดกันมาตั้งแต!บรรพบุรุษ โดยวิธีการทํานั้นถูกดัดแปลงมาเรื่อยๆ ตามยุคสมัย ใน
สมัยก!อนจะใชวัสดุจากธรรมชาติ คือ ไมไผ!ทั้งหมด นําไมไผ!มาตัดเป5นท!อน 15 ท!อน ท!อนละประมาณ 1
เมตร นํามาสานเป5นวงกลมเป5นตัวไซ และใชไมไผ!บองเล็กสานทําประตูทางเขาเป5นรูปตัว V ส!วนทางออก
ดานล!างก็ใชไมไผ!มาผูกติดทําแบบเปLด-ปLดได
ในปจจุบันวิธีการทําไซไดถูกดัดแปลงเพื่อใหไซมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะทําให
ปลาเล็กๆ ไม!สามารถหลุดรอดออกไปได โดยจะใชลําตนของตนไมเล็กๆ มาตัดเป5น 4 ท!อน สานติดกัน
ในลักษณะสี่เหลี่ยม นําเนื้ออวนมาหุมดานนอก และใชพลาสติกทําทางเขาเป5นรูปตัว V ส!วนทางออกให
สานแบบเปLด-ปLดได วิธีนี้ไดถูกดัดแปลงมาตามๆ กัน ประสิทธิภาพของไซหนึ่งอันจะอยู!ที่ราว ๆ 5 เดือน
เพราะฉะนั้นชาวบานจึงใชเวลาว!างในการทําไซ แต!ละบานทําเป5น 100 อัน เพราะตองนําไปวางหลายที่
และทําทดแทนไซที่เก!าแลวดวย
การวางไซดักปลา ชาวบานจะนําไปวางวันเวนวันที่เกาะหมาก และเกาะยาวนอย
มีบางช!วงที่ ปลาเยอะจะนําไปวางทุกวัน วิ ธีการวางจะพ!วงกันเป5 นแถว 10 อั น ใชลูกปลาเล็ กเป5นเหยื่ อ
ล!อปลาใหญ!
4.2.2 ภูมิป"ญญาทองถิ่นชุมชนบานสามช)องเหนือ
1) ความรูเรื่องระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ
ชาวชุ มชนบานสามช! องเหนือมี วิ ถีชี วิ ตอยู! กับ ทะเล และผื น ป@ า ชายเลนจึ งมี
ความเชี่ยวชาญเรื่องวิถีของชาวทะเล ตามภูมิปญญาชาวบาน ทั้งความรูเรื่องพรรณไม สัตว*น้ํา สัตว*ป@า
และการดํารงชีวิตอยู!ท!ามกลางมรสุมทางทะเลเนื่องจากสภาพอากาศ ตลอดจนการดํารงวิถีประมงที่จับ
สัตว*น้ํา อย!างยางยืน คือไม!ทําลายระบบนิเวศ มีการเพาะเลี้ยงสัตว*น้ํา และการปลูกป@าทดแทน ตลอดจน
การท! องเที่ ยวเชิ งนิเ วศที่ เนนไม! ใหทํ าลายระบบนิ เวศ เนื่องจาก ระบบนิเ วศชุ นชนบานสามช! องเป5 น
ลักษณะป@าชายเลนที่อุดมสมบูรณ* ชาวบานสามารถประกอบอาชีพต!าง ๆ ไดมากมาย เช!น การดักกุง
การออกเรือจับปลา การจับปูใชยอที่ทําจากไมไผ! เมื่อก!อนตามบานยังไม!มีการใชอวนที่ทันสมัย ส!วนใหญ!
ชาวบานใชวิธีทอดแหหนาบาน เมื่อมีการดํารงชีวิตเรื่อยมาจึงเกิดปญหาต!อระบบนิเวศและทรัพยากร
ต!าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากประชากรในชุมชนที่มากขึ้น จากเดิมมีกันอยู!แค! 30 กว!าครอบครัว แต!ใน
ปจจุบันมีมากกว!า 200 ครอบรัว ต!างคนต!างทํามาหากิน ทําใหในปจจุบันเครื่องมือจับสัตว*น้ํา อาทิ ยอ
และลอบที่ทําจากไมไผ!แทบไม!มีแลว ชาวบานนิยมเครื่องมือที่ทันสมัยกว!า หรือปญหาที่เกิดจากชุมชน
ใกลเคียง เช!น ชุมชนอื่น ๆ สรางบ!อกุงตามตนน้ํา ทําใหเกิดน้ําเสียจากการใหอาหารและยา ดินโคลน
ต!าง ๆ เริ่มเปลี่ยนสี รวมถึงการเกิดเหตุซึนามิเมื่อปY 2547 สรางผลกระทบใหกุงไม!มีใหชาวบานจับถึง
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เกือบ 2 ปY เครื่องมือที่ใชจับสัตว*น้ําเสียหายหมดจากน้ําท!วมขัง สาเหตุเหล!านี้ทําใหชาวบานเริ่มมีการตั้ง
กลุ!มต!าง ๆ เพื่อรักษาระบบนิเวศของชุมชนและทําใหทรัพยากรต!าง ๆ อุดมสมบูรณ*มากขึ้น
2) วิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝ"Bง
ชาวชุมชนสามช!องเหนือ มีวิถีเกษตรกรรมที่เกี่ยวของกับระบบนิเวศ เช!น การ
ปลูกผักพืชบาน รวมถึงการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช!น ยางพารา และปาล*มน้ํามัน วิถีประมงพื้นบาน เช!นการต!อ
เรือทั้งเรือนั่งสัญจร และเรือประมงชายฝEง ความรูในการใชเครื่องมือประมงพื้นบานต!างๆ รวมทั้งที่เครื่องมือ
ที่ ตกทอดมาจากบรรพบุ รุ ษ เช! น เบ็ ด ลอบ อวน และที่ มี การพั ฒนาและศึ กษาเพิ่ มเติ มอย! างต! อเนื่ อง
เช! น การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ เพาะเลี้ ย งหอยนางรม จากใชไมไผ! มาใชยางรถจั ก รยานยนต* เ ก! า
ซึ่งสามารถลดตนทุนไมไผ! ซึ่งหายาก และระยะเวลาการใชสั้น ตลอดจนไม!ทําลายป@าไผ!ตามธรรมชาติอีกดวย
ชาวชุมชนบานสามช!องเรียนรูที่จะใชภูมิปญญาจาการสังเกตพฤติกรรมของ
สัตว*น้ําเพื่อพัฒนาเครื่องมือประมง เช!น การล!อหอยการจับปลา การจับกุงเคย การจับปู เช!น จับปูมา
ตองห!างฝEงไปอีก ส!วนปูดําจับตามคลอง ป@าโกงกาง วิธีการจับ ใชรอบวางดักปูตอนน้ําลด หรือถาน้ําแหง
จะเห็นเสนทางเดินของปู ใส!ปลาเล็กเป5นเหยื่อ พอตอนน้ําขึ้นปูจะไดกลิ่นเหยื่อก็จะออกมา แลวพอตอน
น้ําขึ้นเต็มที่จึงไปดึงลอบที่วางไว
การล!อหอยนางรม เป5นภูมิปญญาที่สืบทอดกันมารุ!นสู!รุ!น เด็กๆ 8-9 ปY ก็จะ
ออกล!อหอยกันกับผูใหญ!แลว โดยชาวประมงก็จะเรียนรูเองจากประสบการณ*อันยาวนาน ในที่นี้ชาวบาน
ไม!เรียกว!า การจับหอย แต!เรียกกันว!า การล!อหอย เนื่องจากแค!นําอุปกรณ*ไปวางล!อไว อุปกรณ*ที่มีเชื้อ
หอยก็ จ ะมาติ ด เอง ซึ่ งถาการจั บ นั้ น ก็ ส ามารถทํ าไดโดยไปหาตามขอบฝE งที่ ห อยจะมาติ ด แต! ก็จ ะได
ปริมาณนอยกว!าการนําอุปกรณ*มาล!อไวเป5นพื้นที่ของใครของคนนั้น ไม!ตองไปแย!งกันหาจับ
3) อาหารและสมุนไพรพื้นบาน
ชาวบานสามช!องเหนือ ตั้งอยู!ในบริเวณอ!าวพังงา จึงอุดมสมบูรณ*ดวยอาหารจาก
ทะเลและป@าโกงกาง ชาวบานใชทรัพยากรที่มีในทองถิ่น ผลิต ปรุง เป5น อาหารพื้นบาน ไดแก! อาหารทะเล
ที่ไดจากวิถีชีวิตประมงชายฝEง ตลอดจนอาหารพื้นบานมุสลิมภาคใต และการทําขนมจาก นอกจากนั้นยังมี
การเรียนรูที่จะใชพืชสมุนไพรทองถิ่นมาใชบําบัดโรค เช!น ชาจากตนเหงือกปลาหมอ เป5นตน
4) ประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรมพื้นบาน
ชุมชนบานสามช!องเหนือเป5นชาวมุสลิมที่ยึดวิถีของอิสลามอย!างเคร!งครัดทั้ง
เครื่องแต!งกายที่มีชุดพื้นเมืองอันเป5นเอกลักษณ*ของชาวมุสลิมพื้นบานภาคใต อาหารการกิน มีมัสยิด
ประจําชุมชนที่เป5นที่ยึดเหนี่ยว และสั่งสอนลูกหลานใหปฏิบัติตามวิถีแห!งอิสลาม มีศิลปะการแสดงทั้งที่
สืบทอดมาจากบรรรพบุรุษอย!างลิเกฮูลู และประเพณีที่ เป5นการผลิตใหม!ทางวัฒนธรรม ศิลปะมวยไทย
การแข!งเรือ นอกจากนั้นยังมีภูมิปญญาความรู อื่นตามวิถีทองถิ่น เช!น การตัดใบจากมวนยาสูบ การทํา
กรงนก และหัวเรือโทง เป5นตน และศิลปะหัตถรรมที่เป5นเครื่องมือประมง เช!น เบ็ด อวน ลอบ เป5นตน
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4.2.3 ภูมิป"ญญาทองถิ่นชุมชนบานบางพัฒน.
1) ความรูเรื่องระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ
ชาวชุมชนบานบางพัฒน*มีความเชี่ยวชาญเรื่องวิถีของชาวทะเล ตามภูมิปญญา
ชาวบาน ทั้ งความรู เรื่ องพรรณไม สั ต ว* น้ํ า สั ต ว* ป@ าในระบบนิ เ วศป@ า ชายเลน และการดํ า รงชี วิ ต อยู!
ท!ามกลางมรสุมทางทะเลเนื่องจากสภาพอากาศ ตลอดจนการดํารงวิถีประมงที่ไม!ทําลายระบบนิเวศ
มีการเพาะเลี้ยงสัตว*น้ํา นอกจากนั้นยังมีการปลูกป@าทดแทน การจัดตั้ง ธนาคารปูเพื่ออนุรักษ*พันธุ*ปู
ตลอดจนการท!องเที่ยวเชิงนิเวศที่เนนไม!ใหทําลายระบบนิเวศ
2) วิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝ"Bง
ชาวชุมชนบานบางพัฒน* อยู!กลางทะเล จึงมีวิถีการดํารงชีวิตที่เกี่ยวของกับ
ระบบนิเวศ เช!น วิถีประมงพื้นบาน ไดแก! ความรูดานการดักลอบ วางอวน การเลี้ยงสัตว*น้ําเพื่อการคา
เช!น การเลี้ยงปลาเกKา ปลากระพง ปลากระบอก เป5นตน
3) อาหารและสมุนไพรพื้นบาน
ชาวบานพัฒน* กเช!นเดียวกันกับอีกหลายๆชุมชนในอ!าวพังงา ที่อุดมสมบูรณ*
ดวยทรัพยากรธรรมชาติ นํามาปรุงเป5นอาหารพื้นบาน ไดแก! อาหารทะเลสดๆ ที่ไดจากวิถีชีวิตประมง
ชายฝE ง และพืชพรรณจากป@า ชายเลน ตลอดจนอาหารพื้น บานมุ สลิมภาคใต และการแปรรูป อาหาร
อาหารทะเลสดเป5นอาหารทะเลแหง อาทิ ปลากระบอกแดดเดียว เป5นตน นอกจากนั้นกะปLจากบาน
บางพัฒน* ถูกนํามาปรุงเป5นเมนู กะปLคั่วที่ ใครมาเยือนบานบางพัฒน*ตองชิม กะปLคั่ว เป5นภูมิปญญาใน
การปรุงอาหาร ที่เริ่มมาจากการคิดคนจากวัตถุดิบที่มีในหมู!บาน และทุกบานสามารถทําไดง!าย เพราะ
วัตถุดิบที่ใช คือ กะปL กะปLก็ผลิตกันเองในหมู!บาน รุ!นปู@ย!าที่สืบทอดกันมา จนกลายมาเป5นอาหารพื้นบาน
ของเป5นที่นิยมและถูกถ!ายทอดแบบคนในครอบครัวถูกปลูกฝEงมาตั้งแต!เด็ก
4) ประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรมพื้นบาน
ชุมชนบานบางพัฒน*เป5นชาวมุสลิมที่ยึดวิถีของอิสลามอย!างเคร!งครัดทั้งเครื่อง
แต!งกายที่มีชุดพื้นเมืองอันเป5นเอกลักษณ*ของชาวมุสลิมพื้นบานภาคใต อาหารการกิน มีมัสยิดประจําชุมชน
ที่เป5นที่ยึดเหนี่ยว และสั่งสอนลูกหลานใหปฏิบัติตามวิถีแห!งอิสลาม และศิลปะหัตถรรมที่เป5นเครื่องมือ
ประมง เช!น อวน ลอบ เป5นตน นอกจากนั้นยังมี ภูมิปญญาการต!อเรือ ที่นับวันจะเลือนหายไปจากชุมชน ใน
ชุมชนบานบางพัฒน* มีการต!อเรือ 2 แบบ คือ เรือมาตร และเรือหัวโทง สําหรับเรือมาตรเป5นเรือขนาดเล็ก
โครงเรือทํามาจากไมขนาดใหญ! ส!วนใหญ!ไม!ติดเครื่องยนต* โดยใชพายในการบังคับเรือ เรือมาตรใชในการ
จับปลาเล็ก กุง เคย ซึ่งในปจจุบันที่ชุมชนไม!ไดมีการใชเรือมาตรแลว เนื่องมาจากตนไมขนาดใหญ!ที่จะเอา
ไมมาต!อเรือมีจํานวนนอยลง และช!างต!อเรือก็มีจํานวนนอยลงเช!นกัน จึงไม!เป5นที่นิยมและค!อย ๆ หายไป
จากชุมชน ส!วน เรือหัวโทง มีลักษณะเด!นที่หัวเรือ เป5นท!อนไทใหญ!เด!นสง!าอยู!ดานหนา ซึ่งขนาดส!วนหัวเรือ
นี้จะมีขนาดเล็กใหญ!แตกต!างกันไปในแต!ละชุมชน เรือหัวโทงชาวบานบางคนก็เรียก เรือหางยาว เพราะมี
ลักษณะหางยาว ใชเครื่องยนต*ขับเคลื่อน การใชงานคือ การจับปลา การวางอวนปลา และปู
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ความรู ในการต! อเรือเป5 นในลั กษณะของการสรางปฏิ สัมพัน ธ*ทางสังคม คื อ
การถ!ายโอนความรูโดยตรงระหว!างบุคคล เช!น การสืบทอดความรูการต!อเรื่อจากบรรพบุรุษ จากปู@ย!าตา
ยายสู!รุ! นพ!อรุ!น แม! และต!อเนื่ องมายั งรุ!นลูก เนื่องมาจากเป5นอาชีพเลี้ย งปากเลี้ยงทองของครอบครั ว
นอกจากภายในครอบครัวแลวยังมีการถ!ายทอดความรูจากเพื่อนบาน รวมถึงช!างที่เป5นผูชํานาญในการ
ต!อเรือของหมู!บาน ซึ่งในปจจุบันนี้ชุมชนอาจเหลือช!างอยู!เพียง 3-4 คน เท!านั้น
4.2.4 ภูมิป"ญญาทองถิ่นชุมชนบานท)าดินแดง
1) ความรูเรื่องระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ
ชาวบานท!าดินแดงเป5นคนทะเลที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องระบบนิเวศของทองทะเล
ทั้งเรื่องของป@าชายเลนซึ่งเป5นทรัพยากรที่สมบูรณ*มาก ชาวชุมชนบานท!าดินแดงเรียนรูพฤติกรรรมของ
สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวของกันในระบบนิเวศ เป5นความรูชุมชนที่ถ!ายทอดจากรุ!นสู!รุ!น เช!น ใน ป@าโกงกาง นกกิน
ปลาจะรองตอนน้ําขึ้นการสังเกตผึ้ง เมื่อไปตีผึ้ง หามเหยียบผึ้งใหขี้แตก เพราะตัวอื่นไดกลิ่นจะตามมารังผึ้ง
ปกติทํารังในที่สูง ถายายลงมาทํารังในที่ต่ําแสดงว!าพายุจะเขาหิ่งหอย บินสูงอากาศปกติ บินต่ําพายุจะเขา
แย จะอุดรูตอนฝนจะตก อากาศปกติจะเห็นออกมาวิ่งและปากรูเปLด คลื่น เสียงคลื่นปกติจะดังจากฝEงทาย
เหมือง ถายายเสียงมาดังฝEงเขานางยักษ* ใน 1-2 วัน จะมีฝนหรือพายุขอนไม ลอยน้ําแบบตั้ง พายุจะเขา
1-2 วัน ฟ<าแลบ แบบแนวตั้งพายุจะมาเร็ว ใหรีบเขาฝEง และหามออกจากฝEง เป5นตน
เรื่อง ป@าชายเลน มีสภาพสมบูรณ*มาก มีบึง คลอง พันธุ*ไม สัตว* พืช และพืช
สมุนไพร จํานวนมาก อาทิ
- ไมใชสอย ไดแก! โกงกาง ตะบูน แสม ถั่วขาว ฝาด เป5นตน
- ไมทํายา ไดแก! แกมหมอ ตาตุ!ม เป5ง เป5นตน
- สัตว*บก ไดแก! ลิง ตะกวด แย นกกินปลา งู เป5นตน
- สัตว*น้ํา ไดแก! ปูมา ปูดํา กุง หอย ปลา เป5นตน
ภายในชุมชนมีการจัดการทรัพยากรในทองถิ่นใหใชอย!างเพียงพอ โดยมีการ
ตั้งขอบข!ายภายในชุมชน ดังนี้
- การตัดไม คือ แบ!งพื้นที่บริเวณที่ตัดไดกับหามตัดไว และก!อนจะตัดจะตอง
ทําหนังสือไปขออนุญาตกับทางผูใหญ!บานก!อน คนในชุมชนใหความร!วมมือกันดี โดยส!วนใหญ!ชาวบาน
ก็จะตัดไปสรางบานเรือน ที่พักอาศัย ไม!มีการลักลอบตัดไมภายในชุมชน เพื่อจะไดมีไมไวใชตลอดไป
ตอนช!วงสึนามิ ไดตนโกงกางช!วยกันน้ํากันลมไว จึงโดนแค!ขางหนา
- การจั บปลา คือ ชาวบานท!าดินแดงมีกฎชุมชนว!าหามใชอวนตาถี่ หามใช
ยาเบื่อ เพื่ออนุรักษ*ไวใหลูกหลาน
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2) วิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝ"ง
บานท!าดินแดงเป5นหมู!บานที่มีพื้นที่ติดกับทะเลป@าชายเลน มีป@าโกงกางที่อุดม
สมบูรณ*พื้นที่ส!วนใหญ!เป5นดินทราย ในฤดูแลงอากาศจึงค!อนขางรอน พืชที่เพาะปลูก โดยทั่วไปในพื้น
ที่ดินทรายเป5นพันธุ*ไมที่ทนรอนดีดี เช!น ปาล*มน้ํามัน มะพราว มะม!วงหิมพานต* เป5นตน สภาพพื้นที่ไม!
เหมาะสําหรับการทําสวนผลไม เพราะดินทรายมีความรอนสูงอัตราการ เจริญเติบโตของพืชไม!ดี ไม!ออก
ผลผลิ ต ชาวชุ มชนจึ งเรี ย นรู ที่ จ ะแกปญหาปลู ก ผั ก ไรดิ น ปลอดสารพิ ษ เป5 น ภู มิป ญญาใหม! ที่ไ ดจาก
การศึกษาเพิ่มเติม ผักไรดินที่ชุมชนปลูกมี 2 ประเภท คือ
- การปลูกในระบบ dynamic root floating technique ( DRFT ) พันธุ*ผักที่
ใชปลูกคือ ผักไทยทั่วไป เช!น ผักบุง คะนา ผักกาดขาวใหญ! ผักกาดขาวปลี และผักกาดกวางตุง
- การปลูกในระบบ nutrient film technique (NFT) พันธุ*ผักที่ปลูกแลว
ใหผลผลิตดี คือ ผักประเภทสลัดสายพันธุ* บัตเตอร*เฮด (butter head) เรดโอWค (red oak) กรีนโอWค
(green oak) มีการทําเกษตรอินทรียชีวภาพ มีการผลิตปุ•ยไวใชเอง เช!น ป•ยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ ที่ได
จากพืชสมุนไพรในการป<องกัน กําจัดศัตรูพืช การทําเกษตรพื้นบานของชุมชน พันธุ*พืชที่เกษตรกรปลูกกัน
อยู!ทั่วไป เช!น ถั่วฝกยาว แตงกวา มะระ มะเขือกลม มะเขือยาว พริกขี้หนูนอกจากนั้นยังมีการทําประมง
ชายฝE ง เช! น เดี ย วกั บ หลายๆหมู! บ านในฝE ง ทะเลอั น ดามั น ผลผลติ ท างดานการประมงพื้ น บาน
และการเพาะเลี้ยงการสัตว*น้ําชายฝEง เช!น หอยแมลงภู! หอยนางรม ปลาเกKา ปลากะพงแดง ปลากะพงขาว
ปูนิ่ม เป5นตน
3) อาหารและสมุนไพรพื้นบาน
เนื่องจากบานท!าดินแดง เป5นแหล!งอาหารที่อุดมสมบูรณ*ทั้งจากทะเล ป@าชาย
เลน ป@าพรุรวมถึงผลผลิตทางการเกษตร ชาวบานสรางภูมิปญญาในการใชทรัพยากรเพื่อผลิตอาหาร
ที่ไม!เพียงแค!ไดรสชาติ แต!กลับมีสรรพคุณทางยา เป5น สมุนไพรพื้นบ านรักษาโรค เช!น แกงผักหวานใส!
กะทิ ที่มีสรรพคุณแกรอนใน แกโรคคางทูม แกปวดมดลูก ปวดขอ และพืชสมุนไพรอื่นๆที่ เป5นพืชที่หาได
จากแนวป@าชายเลน เช!น เหงือกปลาหมอ ตนเป<ง หัวรอยรู ฯลฯ
4) ประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรมพื้นบาน
ชาวชุมชนท!าดินแดงมีทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมอาศัยอยู!ร!วมกันจึงมีประเพณี
และมีกิจกรรมทางศาสนา ทั้งประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธ เช!น ไปวัดในวันพระ การทําบุญวัน
ขึ้นปYใหม! พิธีบวชนาค วันสารทเดือนสิบ เทศกาลถือศีลกินเจ (ไทยเชื้ยสายจีน) วันสงกรานต* เป5นตน และ
ประเพณีและวัฒนธรรมของอิสลาม ประเพณีฮารีรายอ วันเมาลิด การทําละหมาดวันศุกร* การถือศีลอด
เป5นตน
เนื่องจากชาวชุมชนบานท!าดินแดงมีการประกอบอาชีพประมงมาชานาน จึงไดมี
การนํ าเอาภู มิปญญามาใชในการทํา เครื่องมือทางการประมง โดยใชวั สดุอุปกรณ*ที่มีอยู! ตามธรรมชาติ
เช!น ไมไผ! เถาวัลย* หวายชนิดต!างๆ มาใชทําาเครื่องมือในการประกอบอาชีพประมง เช!น การทําลอบ
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ทําไซ การเย็บแห อวนชนิ ดต! างๆ การทําโพงพาง ภูมิปญญาในการต! อเรือประมงพื้ นบานฯลฯ รวมถึ ง
อุปกรณ*เครื่องใชในครัวเรือน เช!น จักสานเสื่อกระจูด และเตย การทําหมวกเปY\ยวจากใบไผ! ฝาสานไมไผ!
สําหรับกั้นบาน การเย็บจากทะเลสําหรับมุงหลังคาบาน การทําไมกวาดไมไผ! ไมกวาดทางมะพราว และ
กระต!ายขูดมะพราว เป5นตน
4.2.5 ภูมิป"ญญาทองถิ่นชุมชนบานทุ)งนางดํา
1) ความรูเรื่องระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ
ชาวชุมชนบานทุ!งนางดํามีความรูเกี่ยวกับระบบนิเวศ ที่หลากหลายของตนเอง
ทั้งป@าชายเลน ป@าพรุ และทุ!งหญา ซึ่งชาวชุมชนเรียนรูเรื่องระบบนิเวศเหล!านี้ จากการสังเกต จดจํา และ
ถ!ายทอดจากรุ!นบรรพบุรุษสู!ลุกหลานรุ!นหลัง รวมถึงวิชาสังเกต ลม น้ํา ฟ<า อันเป5นวิถีที่คนทะเลตองเรียนรู
2) วิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝ"ง
เนื่องจากสภาพของภูมิประเทศเป5นเกาะ ที่มีความหลากหลายของระบบนิเวศ
ชาวชุมชนบานทุ!งนางดํา จึงมีอาชีพที่หลากหลายทั้งสวนผลไม สวนยาง และอาชีพประมงซึ่งเป5นอาชีพ
หลักของชาวบาน ส!วนใหญ!เป5น การประมงชายฝEง จําพวก อวนกุง อวนปลา ตกหมึก วางลอบปู ลอบ
หมึก ลอบหอย ลอบปลาเกKา ชาวชุมชนสามารถพัฒนาความรู และภูมิปญญา เหล!านี้เป5นความรูชุมชนได
3) อาหารและสมุนไพรพื้นบาน
ชาวบานทุ! งนางดํ า มี ค วามรู และภู มิ ป ญญา ในการผลิ ต อาหาร และปรุ ง
อาหารจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู!มากมายในพื้นที่ ทั้งทรัพยากรทางทะเล และจากป@า เช!น เห็ดนานา
ชนิด ผักหวาน แมแต!หญาทะเล และที่เป5นเอกลักษณ*ของชาวทุ!งนางดําคือ การปรุงอาหารจากหัวกระทือ
โดยแกงหั ว กระทื อ อ! อ น ใส! ก ระทิ เป5 น อาหารชั้ น ยอดของชาวบานทุ! ง นางดํ า มี ส รรพคุ ณ ในการ
ขับลม และแกทองอืดอีกดวย นอกจากใชเป5นอาหารแลวยังเป5นสมุนไพรอีกดวย
4) ประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรมพื้นบาน
ชุมชนบานทุ!งนางดําสมาชิกส!วนใหญ!นับถือศาสนาอิสลาม จึงมีประเพณีต!างๆ
ที่ส!วนใหญ! เป5นประเพณี สําคัญทางศาสนาอิสลามดังเช!นชาวมุสลิมทั่วไป ส!วนหัตถกรรมพื้นบานส!วน
ใหญ!ทําอุปกรณ*ประมง ไดแก! อวน ลอบ และงานจักสานต!างๆส!วนใหญ!ทําใชกันในครัวเรือน
4.2.6 ภูมิป"ญญาทองถิ่นชุมชนบานท)าเขา
1) ความรูเรื่องระบบนิเวศ และทรัยากรธรรมชาติ
ชาวชุมชนบานท!าเขาอาศัยอยู!กับทะเลมาเนิ่นนานเลยมีความรูเกี่ยวกับระบบ
นิเวศ ทองทะเล และชายฝEง เช!นป@าชายเลนลําคลองปากแม!น้ํา ชาวชุมชนเรียนรูเรื่องระบบนิเวศจาก
การสังเกต จดจํา และถ!ายทอดจากรุ!นบรรพบุรุษสู!ลุกหลานรุ!นหลัง เช!นการสังเกตฟ<า สังเกตน้ํา เมฆ
และลม เป5นวิถีความรูของชาวประมงที่เรียนรูจากประสบการณ* และการสังเกตจดจํา
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2) วิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝ"Bง
เนื่องจากสภาพของภูมิประเทศเป5นเกาะ ที่มีความหลากหลายของระบบนิเวศ
ชาวชุมชนบานท!าเขา จึ งมีอาชีพที่หลากหลาย ทั้ งความรูในเชิงเกษตรกรรม เช!น ทําสวนผลไม เช! น
มะม!วง มะพราว สะตอ สวนยางพารา ตลอดจนการทํานาขาวซึ่งเป5นอีกหนึ่งภูมิปญญาของชาวท!าเขา
ที่กําลังเลือนหายไป นอกจากนั้นยังมีอาชีพประมงชายฝEง เช!น การทําอวนลอย อวนลอยกุง อวนปลา
ทราย ลอบดักปลา เป5นตน
3) อาหารและสมุนไพรพื้นบาน
กะปL เป5น ถือเป5นอาหารยอดนิยมของชางท!าเขา เช!นเดียวกับชุมชนคนทะเล
อื่นๆ ดังนั้นกะปLจึงเป5นอาหารคู!ครัวของชาวบานท!าเขา และความรูในการปรุงและประกอบอาหารจาก
กะปL จึ ง เป5 น ภู มิ ป ญญาชุ ม ชนของชาวบานท! า เขา โดยเฉพาะ น้ํ า พริ กกะปL ซึ่ งเป5 น อาหารหลั ก ที่ ทุ ก
ครัวเรือนขาดไม!ได โดยมีสูตร และเคล็ดลับในการปรุงน้ําพริกกะปLของชาวบานท!าเขาดังนี้ โดยมีวิธีการ
ทํา คือ นํากะปL หอมแดง มะนาว กุงสด หรือปลาชิงชัง และพริกสดหั่นพริก ซอยหอมแดง หั่นกุงที่ลวก
แลวเป5นชิ้นเล็กๆ ใส!กะปL บีบมะนาว ใส!น้ํานิดหน!อย ใส!มะขามเปYยกนิดนึง ใชมือขยํา จะโขลกก็ได แต!ถา
โขลกไม!ตองใส!น้ํา เสร็จแลวนํามาปรุงรสตามตองการ นอกจากนั้นปราชญ*ชุมชนแห!งบานท!าเขายังเรียนรู
สรรพคุ ณของพื ชสมุ นไพรที่มีอยู!ในพื้น ที่ ทั้งที่ ปลุ ก และเกิ ดขึ้น เองตามธรรมชาติมาเป5 นยารักษาโรค
เช!นใบฝรั่ง นํามาตมน้ําหั่นหัวทาย ตม 1 กํามือ แกทองร!วงหญาหนวดแมว (เป5นดอกไม) สีขาวคลาย
หนวดแมว นํามาลางใหสะอาดตมทั้งตนนํามากิน แกโรคไต และคนที่ปสสาวะไม!สะดวกเสลดพังพอน
นําใบมาตําแลวนํามาแปะบาดแผล แกพิษแมลงสัตว*กัดต!อยผักบุงทะเล นําใบมาตํา แกพิษแมงกะพรุน
นํามาทาบริเวณที่โดนพิษ เป5นตน
4) ประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรมพื้นบาน
เนื่ องจาก ชุ มชนบานท! า เขา สมาชิ ก ส! ว นใหญ! ร อยละ 99 นั บ ถื อศาสนาจึ ง
มีประเพณีต!างๆที่ส!วนใหญ! เป5นประเพณี สําคัญทางศาสนาอิสลาม เช!น ประเพณีแต!งงาน การถือศีลอด
วันตรุษอิดินฟLตริ วันตรุษอิดินอัดฮา และงานเมาลิด
หัต ถกรรมพื้ นบานนอกจาก การทํา อุป กรณ*ป ระมง ไดแก! อวน ลอบ แลว
ยังมีการจักสานเสื่อ สานกระสอบจากใบเตย และการทําผาบาติก
4.2.7 ภูมิป"ญญาทองถิ่นชุมชนบานอ)าวกะพอ
1) ความรูเรื่องระบบนิเวศ และทรัยากรธรรมชาติ
ชาวชุมชนบานอ!าวกะพอ มีความรูเกี่ยวกับระบบนิเวศ ทองทะเล และชายฝEง
เช!นป@าชายเลนลําคลองปากแม!น้ําและที่สําคัญเป5นแหล!งหญาทะเลที่อุดมสมบูรณ*เป5นแหล!งหากินของ
ดาวทะเลซึ่ งปจจุ บัน นับ ว!า เป5 นสั ตว* ทะเลที่ห ายาก ซึ่ งหาดู ไดตอนน้ํ าแหงลง ในช! วง 13 ค่ํา ถึ ง 3 ค่ํ า
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มีลักษณะและสีสันแตกต!างกันไป มีทั้ง ดาวทรายดาวหนาม ชาวชุมชนเรียนรูเรื่องระบบนิเวศจากการ
สังเกต จดจํา และถ!ายทอดจากรุ!นบรรพบุรุษสู!ลูกหลานรุ!นหลัง
2) วิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝ"Bง
เนื่องจากสภาพของภูมิประเทศเป5นเกาะ ที่มีความหลากหลายของระบบนิเวศ
ชาวชุมชนบาน จึงมีอาชีพที่หลากหลาย ทั้งความรูในเชิงเกษตรกรรม เช!น ทําสวนผลไม สวนยางพารา
ตลอดจนการทํานาขาว นอกจากนั้นยังมีอาชีพประมงชายฝEง เช!น การวางลอบ วางอวน และปจจุบันมี
การพัฒนาหาความรูเรื่องของการเลี้ยงปลาในกระชัง
3) อาหารและสมุนไพรพื้นบาน
ชาวบานอ!าวกะพอมีความรู และภูมิปญญา ในการผลิต อาหาร และปรุงอาหาร
จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู!มากมายในพื้นที่ ทั้งทรัพยากรทางทะเล และจากวิถีเกษตรกรรม รวมถึงการ
ปรุงอาหารจากสัตว*ทะเลที่หายาก เช!น ปลิงทะเล เป5นตน ส!วนใหญ!จะเป5นแกงกะทิ เนื่องจากสามารถหา
วัตถุดิบในทองถิ่น เช!นมะพราวที่มีอยู!ทั่วเกาะ นอกจากนั้นยังสามารถเรียนรูในการคนหาสรรพคุณจากพืช
สมุนไพรในทองถิ่น เช!นตนกําแพงเจ็ดชั้น ซึ่งถือเป5นยาอายุวัฒนะ และมีสรรพคุณครอบคลุมทุกโรค
4) ประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรมพื้นบาน
ชุมชนบานอ!าวกะพอ สมาชิกส!วนใหญ!รอยละ 99 นับถือศาสนาอิสลาม จึงมี
ประเพณีต!างๆที่ส!วนใหญ! เป5นประเพณี สําคัญทางศาสนาอิสลาม เช!น ประเพณีการละหมาดวันศุกร*การ
แต!งงาน การถือศีลอด งานเมาลิดและการเฝ<ากุโบร* หรือสุสาน
หัตถกรรมพื้นบานส!วนใหญ! การทําอุปกรณ*ประมง ไดแก! อวน ลอบ และงาน
จักสานต!างๆส!วนใหญ!ทําใชกันในครัวเรือน

4.3 การจัดการความรูภูมิป"ญญาทองถิ่น
การจั ด การความรู ภู มิ ป ญญาทองถิ่ น ของเครื อ ข! า ยท! อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนจั ง หวั ด พั ง งา
ที่ไดทําการศึกษาในครั้งนี้ รวม ทั้งสิ้น 7 ชุมชน ไดแก! 1) ชุมชนบานโคกไคร 2) ชุมชนบานสามช!องเหนือ
3) ชุมชนบานบางพัฒน* 4) ชุมชนบานท!าดินแดง 5) ชุมชนบานทุ!งนางดํา 6) ชุมชนบานท!าเขา และ
7) ชุมชนบานอ!าวกะพอ ซึ่งศึกษาตามกระบวนการการจัดการความรู ที่แบ!งออกเป5น 4 ขั้นตอน ไดแก!
การสรางความรู การจัดเก็บองค*ความรู การถ!ายทอดความรู และการนําความรูไปใชประโยชน* โดยมี
รายละเอียดดังนี้
4.3.1 การจัดการความรูภูมิป"ญญาทองถิ่นชุมชนบานโคกไคร มีกระบวนการจัดการความรู
แบ!งออกเป5น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) การสรางความรู
ชุมชนบานโคกไคร มี วิธี การสรางความรู เรื่ องระบบนิ เ วศ และทรั พยากรธรรมชาติ
ดวยการแสวงหาความรูจากประสบการณ* ชาวชุมชนเรียนรูเรื่องระบบนิเวศจากการสังเกต การจดจํา
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และถ!ายทอดจากรุ!นบรรพบุรุษสู!ลุกหลานรุ!นหลัง เป5นการสรางปฏิสัมพันธ*ทางสังคม (socialization)
ภายในครอบครัว ตลอดจนเรียนรูจากการศึกษาดูงานจากภายนอก เป5นการสรางความรูแบบปรับเปลี่ยน
สู!ภายใน (internalization) ที่เป5นการสรางความรูแบบเฉพาะตน จากความรูแบบชัดแจง ในเรื่องการที่
จะอนุรักษ* จัดการระบบนิเวศ สิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากรธรรมชาติอย!างยั่งยืน เพื่อที่จะประกอบ
อาชีพ และการพัฒนาพื้นที่เป5นแหล!งท!องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเรียนรูจากผูอื่นที่ทําและประสบผลสําเร็จ
มาแลว และจากนั้นผูที่ไดเรียนรูมาแลว ก็มานํามาสู!การปฏิบัติ และเกิดการถ!ายโอนความรูกันในชุมชน
อีกครั้ง
ในเรื่องวิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝEง นั้น การสรางความรู ในวิถีประมงของ
ชาวโคกไคร ใชวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว*น้ํา ออกมาเป5นเครื่องมือในการทําการประมงชายฝEง
ที่มีความสอดคลองกับสิ่งที่พบ เช!น อวน ลอบ หรือ ไซ เป5นตน นับเป5นการสรางความรูที่เป5นการสราง
ปฎิสัมพันธ*ทางสังคม (socialization) ใครมีความรูเอาความรูมาแลกเปลี่ยน และพัฒนาร!วมกัน และ
ถ!ายทอดจากรุ!นสู!รุ!น
ดานอาหารและสมุนไพรพื้นบาน สําหรับบานโคกไครแห!งนี้มีภูมิปญญาเรื่องการทํากะปL
เป5นภูมิปญญาที่สืบทอดกันมาชานาน ขอแตกต!างของกะปLในแต!ละชุมชน ชาวบานไดใหขอมูลว!า กะปL
โคกไครจะอร!อยกว!าที่อื่น ๆ ได เพราะมีสูตรที่ลงตัวแลว เป5นกะปLที่ทําดวยมือ ไม!ใชเครื่อง และผสมผสาน
กับความเคยชิน ความชํานาญในการทํา รวมถึงการใส!ใจในการเลือกวัตถุดิบต!างๆ ซึ่งกระบวนการทําทั้งหมด
พวกเขาไดเห็ นจากที่ รุ! นปู@ ย! าตายาย และบิ ดามารดาทํ ามา นั บสรางความรู จากประสบการณ* โดยตรง
พรอมดวยการฝ•กปฏิบัติมาตลอด
สุด ทายคื อ ดานประเพณี วัฒ นธรรม มีการถือศีล อด การทํา สุห นัต เด็ ก การจั ดงาน
มัส ยิด ที่ป ฏิบั ติกันมาตลอด ซึ่งโดยส! วนใหญ!จ ะเป5น เรื่องของพิธี กรรมทางศาสนาอิส ลาม ในดานของ
หัตถกรรมพื้นบาน มีการทําอุปกรณ*ประมง ไดแก! การทําไซดักปลา เป5นภูมิปญญาพื้นบานของชาวชุมชน
โคกไครมาแต!ชานาน ที่ก็ไดสืบทอดกันมาตั้งแต!บรรพบุรุษเช!นกัน ดวยเหตุนี้เองทําใหการสรางความรูใน
เรื่ องของภู มิปญญาทองถิ่ น ของชุ มชนบานโคกไครเป5น ไปในลักษณะ การสรางปฏิ สั มพั น ธ*ทางสั งคม
(socialization) เป5นความรูเฉพาะตนที่ถ!ายโอนความรูโดยตรงภายในครอบครัว ที่เป5นการเรียนรูผ!าน
ประสบการณ*ตรงร!วมกัน จากผูใหญ!ในบาน ที่เนนการพูดคุยเป5นหลัก พรอมดวยการปฏิบัติที่ซึมซับกัน
มานาน
2) การจัดเก็บองค.ความรู
ในการจัดเก็บองค*ความรูของชุมชนบานโคกไคร พบว!า มีการบันทึกขอมูลภูมิปญญา
ทองถิ่นเพียงเรื่องเดียวคือ การบันทึกสูตรการปรุงกะปL ในชุมชนจะมีกลุ!มแม!บานศึกษาสูตรการทํากะปL
จากแหล!งขอมูลเดิม คือ ในชุมชนบานโคกไคร และสูตรการทํากะปLจากชุมชนใกลเคียง นํามาทดลองและ
ปรับปรุงใหไดสูตรที่คงที่ ที่เป5นความร!วมมือกันของชาวบานภายในและภายนอกชุมชน โดยมีการบันทึก
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ออกมาเป5นหนังสือภูมิปญญากะปLชุมชน รวมถึงป<ายประชาสัมพันธ*ไวนิล และนําขอมูลลงในแผ!นซีดี
นับไดว!า เป5นการจัดเก็บองค*ความรูที่มีระบบชัดเจนในรูปแบบต!างๆทั้งสื่อสิ่งพิมพ* และสื่ออิเลคทรอนิคส*
องค* ค วามรู ในภู มิ ป ญญาดานอื่ น ๆนั้ น พบว! า ไม! มี ก ารจั ด เก็ บ แต! อ ย! า งใด
มี เ พี ย งแนวทางที่ ช าวบานร! ว มกั น เสนอในเรื่ อ งของการจั ด เก็ บ องค* ค วามรู ในวิ ถี เ กษตรกรรมและ
การประมงชายฝE ง ว! า ควรจั ด เก็ บ ในลั ก ษณะของการจั ด ทํ า แผ! น พั บ ขอมู ล จั ด ทํ า เป5 น วี ดี โ อสื่ อ
อิเลคทรอนิคส* ต!างๆ ส!วนองค*ความรูวิถีประมงชายฝEงนั้น พบว!า ควรมีการการจัดเก็บในรูปแบบการทํา
เป5 น ตํ า ราการเลี้ ย งปลาในกระชั ง ของหมู! บ านโคกไครเพื่ อ ถ! า ยทอดใหคนรุ! น ต! อ ไปรู จั ก อนุ รั ก ษ*
ทรัพยากรธรรมชาติ พรอมจัดตั้งศูนย*การเรียนรูชุมชน ที่จะเป5นสถานที่ในการรวบรวมขอมูลภูมิปญญา
ต!างๆ สุดทายคือ เรื่องของระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาตินั้น ควรจัดทําเสนทางสํารวจธรรมชาติ
และจัดใหมีการฝ•กอบรมไกด*เยาวชนที่จะเป5นตัวแทนในการที่จะเผยแพร!องค*ความรูนั้นๆต!อไป
3) การถ)ายทอดความรู
การถ!ายทอดความรู พบว!า การทํากะปLของชาวชุมชมโคกไคร เป5นการถ!ายทอดความรู
ระหว!างบุคคลไปสู!บุคคล (between individuals) คือ จาก จากปู@ย!าตายายสู!รุ!นพ!อรุ!นแม! และต!อเนื่อง
มายังรุ!นลูก เนื่องมาจากเป5นอาชีพที่ทําต!อเนื่องมาเกือบรอยปYแลว ชาวบานเรียกว!าเป5นความเคยชิน เช!น
เมื่อเป5นเด็กก็มีการวิ่งไปหยิบวัตถุดิบต!าง ๆ ในการทํากะปLใหพ!อใหแม! จึงไดเรียนรูจากผูใหญ!ไปในตัว
ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีการถ!ายทอดความรูจากบุคคลไปสู!ระดับกลุ!ม (individuals to group) ดวย
เช!น มีการเผยแพร!ขอมูลต!างๆไปยังกลุ!มแม!บานต!างชุมชน นักเรียน นักวิจัย ที่สนใจเขามาศึกษาวิธีการ
ผลิตกะปL ทางชุมชนก็ไดเผยแพร!ความรูให
สํา หรั บการถ! ายทอดความรูในภู มิป ญญาดานอื่ นๆ ก็เ ป5น การถ!า ยทอดความรู ระหว! า ง
บุคคลไปสู!บุคคล (between individuals) คือ จาก จากปู@ย!าตายายสู!รุ!นพ!อรุ!นแม! และต!อเนื่องมายังรุ!น
ลูกรุ!นหลาน เช!นกัน
4) การนําความรูไปใชประโยชน.
การนําความรูไปใชประโยชน* พบว!า กลุ!มแม!บานกําลังทดลองทํากะปLผง ซึ่งมีขอดี คือ
สามารถที่จะเก็บไวไดนาน พกพาไดสะดวก และเพิ่มมูลค!าใหผลิตภัณฑ*ชุมชนไดอีกทางหนึ่ง ซึ่งหาก
สามารถผลิตไดอย!างมีมาตรฐาน จะสามารถใหนักท!องเที่ยวไดทดลองตําเกลือ ช!วยทํา ช!วยตาก พอมี
ส!วนร! วมแลวนอกจากกะปLกอนดั่งเดิมซึ่ งนักท! องเที่ ยวอาจมีขอจํากั ด เช! น การพกพา กะปLผงจะเป5 น
ทางเลือกในการอุดหนุน ทําใหเพิ่มช!องทางการขาย และประชาสัมพันธ*ขอมูลเกี่ยวกับกะปLของชุมชน
ไดมากขึ้น แต!ในปจจุบันปญหาที่กลุ!มแม!บานพบอยู!คือ ยังขาดงบประมาณในการทําบรรจุภัณฑ* รวมถึง
เครื่องมือต!างๆ
ในดานของการนํ า ความรู ไปใชประโยชน* จ ากภู มิ ป ญญาดานอื่ น ๆ พบว! า เป5 น การ
นําไปใชวิถีชีวิตประจําวัน ใชในครัวเรือน เท!านั้น
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4.3.2 การจัดการความรูภูมิป"ญญาทองถิ่นชุมชนบานสามช)องเหนือ มีกระบวนการจัดการ
ความรูแบ!งออกเป5น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) การสรางความรู
บานสามช! องเหนือมี วิ ธี การสรางความรู ในเรื่ องการประมงชายฝE ง คื อ การล! อหอย
นางรม เด็กๆในชุมชนจะเรียนรูวิธีการล!อหอยจากบิดา พบว!า ตรั้งแต!อดีตมา เด็กผูชายที่มีอายุประมาณ
8-9 ปY ก็จะออกล!อหอยกันกับผูใหญ!ไดแลว เด็กๆจะเห็นวิธีการล!อหอยที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
เมื่อก!อนจะใชไมไผ! ต!อมาเป5นกระเบื้อง จนปจจุบันไดใชยางลอรถจักรยานยนต* ที่เป5นการสรางความรู
จากการสังเกตจากชุมชนอื่นๆ แต!ตองมีเงินลงทุนมากขึ้น ส!วนเด็กผูหญิงบางคนถึงแมไม!ไดไปออกเรือก็
สามารถทําเป5นไปเอง โดยการรับรูเองโดยสัญชาติญาณ โดยชาวบานกล!าวไวว!า “ถาคิดจะทํา ไม!ตองมี
ใครสอนก็ทําได” และการเรียนรูผ!านประสบการณ*ตรงนี้เอง เด็กจะซึมซับและสามารถนําไปปรับใชได
อย!างเหมาะสม
ดานระบบนิเวศและทรัพยากรนั้น คือ ภูมิปญญาการอนุรักษ*พันธุ*หอยนางรม ซึ่งองค*
ความรูและวิธีต!าง ๆ นี้ ชาวบานในชุมชนบานสามช!องเหรือไดเรียนรูมาจากการสังเกตเห็นตัวอย!างจาก
บานใกล ๆ กันในการประกอบอาชีพ ซึ่งความรูที่ไดมานั้นถูกนํามาจากชาวบานที่ไปเห็นวิธีการในพื้นที่
ต!างชุมชน เช!น การใชยางรถจักรยายนต*มาเป5นที่ล!อหอยนางรมใหมาเกาะนั้น ชาวบานบางคน ใหขอมูล
ว!า เคยเห็นผูคนที่จังหวัดสุราษฎร*ธานีทํากันมาบางแลว ส!วนวิธีการเพาะเลี้ยงพันธุ*หอยนั้นเคยมีองค*กร
อิสระมาแนะนําใหความรูอยู!บาง จะเห็นไดว!า การสรางความรูในเรื่องจองระบบนิเวศและทรัพยากรของ
บานสามช!องเหนือ เป5นการสรางความรูแบบปรับเปลี่ยนสู!ภายใน (internalization) ที่เป5นการสราง
ความรูแบบเฉพาะตน จากความรูแบบชัดแจง โดยเรียนรูจากผูอื่นที่ทําและประสบผลสําเร็จมาแลว และ
จากนั้นผูที่ไดเรียนรูมาแลว ก็มานํามาสู!การปฏิบัติ และเกิดการถ!ายโอนความรูกันในชุมชน นั่นคือ เป5น
การสรางปฏิสัมพันธ*ทางสังคม (socialization) ในชุมชนบานสามช!องเหนือนั่นเอง
สํ า หรั บ ภู มิ ป ญญาที่ เ กี่ ย วกั บ อาหารและสมุ น ไพรพื้ น บาน พื้ น บานที่ เ ป5 น คื อ
ตนจาก ที่มีประโยชน*หลากหลาย ใบจากเป<นตนไมที่หาง!ายขึ้นตามป@าชายเลน เริ่มมาจากการนําใบจาก
มาทําเป5นหลังคาบาน และส!วนต!างๆของใบจากยังสามารถทําไดอีกหลายอย!าง เป5นการสรางความรูจาก
ประสบการณ*ตรง ดวยการบอกเล!าปากต!อปาก ภายในครอบครัว จากบิดา มารดาสู!บุตรหลาน และสืบ
ทอดกันมาเป5นลําดับชั้น นับเป5นการสรางปฏิสัมพันธ*ทางสังคม (socialization) ในครอบครัว และใน
ชุมชนบานสามช!องเหนือ
ในดานหัตถกรรมพื้นบาน พบว!า มีภูมิปญญาการต!อเรือ ที่มีการสรางความรูลักษณะ
ของการสรางปฏิสัมพันธ*ทางสังคม (socialization) ในครอบครัว จากบรรพบุรุษ จากปู@ย!าตายายสู!รุ!น
บิดามารดา และต!อเนื่องมายังรุ!นลูก เนื่องมาจากเป5นอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงทองของครอบครัวมายาวนาน
นอกจากการเรียนรูภายในครอบครัวแลวยังมีการสรางความรูดวยการเรียนรูจากเพื่อนบาน รวมถึงช!างที่
เป5นผูชํานาญในการต!อเรือของหมู!บาน ซึ่งในปจจุบันนี้ชุมชนอาจเหลือช!างอยู!เพียง 3-4 คน เท!านั้น
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2) การจัดเก็บองค.ความรู
ในการจัดเก็บองค*ความรูของชุมชนบานสามช!องเหนือนั้น พบว!า ไม!มีกระบวนการ
จัดเก็บที่ชัดเจนนัก มีเพียงการรวมตัวของสมาชิกชุมชนที่ก!อตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับกิจกรรมต!างๆ อาทิ การ
เดิ น เรื อ การประกอบอาชี พ ของกลุ! ม แม! บ าน ความปลอดภั ย ตลอดจนเรื่ อ งอื่ น ๆอี ก หลายชุ ด
คณะกรรมการ แต!อย!างไรก็ตามมีขอสังเกตที่ว!า ในการประชุมหรือการทํางานของคณะกรรมการชุด
ต!างๆ ก็มีความสนใจที่จะถ!ายทอดเรื่องราว ความเป5นไป จุดเด!นในชุมชนอยู!แลว จึงมีความคิดที่ว!า ใน
เรื่องของภูมิปญญาทองถิ่นที่พวกเขามีอยู!สามารถที่จะทําการจัดเก็บเพื่อใหความรูต!างๆไม!สูญหายไปจาก
ชุมชน โดยมีการเสนอแนวทางดังนี้ 1) จัดทําบอร*ดเป5นเรื่องราววิถีชีวิตประมงขึ้นที่ศูนย*การเรียนรูของ
หมู!บาน มีทั้งขั้นตอนและรูปภาพประกอบ เพื่อใหนักท!องเที่ยวที่เดินทางเขามาไดทําความเขาใจก!อนสัก
เล็กนอย โดยจะมีชาวบานเป5นเสมือนมัคคุเทศก*คอยแนะนําก!อนที่จะออกไปสัมผัสประสบการณ*จริง
2) การจัดเก็บขอมูลการเพาะหอยนางรมเพื่อรักษาระบบนิเวศของชุมชนโดยกลุ!มที่จัดตั้งขึ้นมากันเอง
มีกรรมการกลุ!มพลัดกันเป5นวิทยากร รวมถึงมีการจัดทําป<ายขอมูลการปลูกป@าชายเลน แผ!นพับ และส!ง
ขอมูลเพื่อลงในในเว็บไซต*เครือข!ายการท!องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา รวมถึงการสรางสะพานดูงานป@า
ชายเลนที่ไดมาตรฐาน มีวิทยากรพาเดินใหขอมูล มีป<ายบอกขอมูลสิ่งต!าง ๆ ที่อยู!ในระบบนิเวศของ
ชุมชน เป5นตน
จะเห็นไดว!า ชุมชนบานสามช!องเหนือ แมที่ผ!านมาจะยังไม!มีการจัดเก็บความรู แต!มี
แนวทางที่ชัดเจนที่ออกมาในรูปแบบของแนวทางที่จะนําไปสู!การปฏิบัติในอนาคต
3) การถ)ายทอดความรู
การถ!ายทอดความรู พบว!า ความรูในภูมิปญญาทั้ง 4 ดานชองชุมชนบานสามช!องเหนือ
ทั้งภูมิปญญาการล!อหอยนางรม ภูมิปญญาการอนุรักษ*พันธุ*หอยนางรม ภูมิปญญาเรื่องใบจาก และ
ภูมิป…ญญาการต!อเรือ นั้น เป5นการถ!ายทอดความรูโดยตรงระหว!างบุคคล (between individuals) และ
พบว!า ในปจจุบัน ปญหาของการถ!ายทอดในลักษณะนี้ คือ เด็กเยาวชนไม!ค!อยใหความสนใจความรูของ
การต!อเรือ เนื่องจากอยากศึกษาต!อในดานวิชาอื่น ๆ ที่ตัวเองสนใจ เพราะฉะนั้นส!วนใหญ!แลวผูที่มารับ
ความรูต!อนั้นจะเป5นเยาวชนที่ไม!ไดเรียนต!อ หรือเรียนจบในระดับมัธยมศึกษาปYที่ 3 และยังไม!รูว!าจะไป
ศึกษาหรือประกอบอาชีพอะไร
สําหรับ ภูมิปญญาการอนุรักษ*พันธุ*หอยนางรม พบว!า มีการถ!ายทอดความรูจากบุคคล
ไปสู!ระดับกลุ!มภายนอก (individuals to group) ซึ่งเป5นกลุ!มนักท!องที่ยว ในลักษณะของการใหขอมูลที่
เป5นประโยชน*แก!นักท!องเที่ยว โดยมีเนื้อหาของการอนุรักษ*เป5นสําคัญ
4) การนําความรูไปใชประโยชน.
การนําความรูไปใชประโยชน* พบว!า ชุมชนบานสามช!องเหนือ มีการนําความรูเรื่อง
ระบบนิเวศและทรัพยากร ภูมิปญญาการอนุรักษ*พันธุ*หอยนางรมไปประยุกต*ใชใหเขากับการท!องเที่ยว
ของชุมชนหรือการท!องเที่ยวในเชิงสรางสรรค* โดยชาวบานใหแง!คิดว!า ส!วนใหญ!แลวในชุมชนจะมีผูที่เขา
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มาท!องเที่ยวนั้นจะเป5นลักษณะของนักท!องเที่ยวอาสา ศึกษาดูงาน และนักท!องเที่ยวต!างชาติเป5นส!วน
ใหญ! ซึ่งจะเขามาพักครั้งละหลายวัน โดยปกติจะมีการนําชมวิถีชีวิตของชาวบาน นั่งเรือไปชมแปลงหอย
กระชังปลา ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ*ความเหมาะสมของผูนําชม
ซึ่งแนวความคิดที่ชาวบานชุมชนบานสามช!องเหนือใหความสนใจ คือ การจัดกิจกรรม
เชิงประสบการณ*ที่จะใหนักท!องเที่ ยวสามารถลงไปผูกเชือก หรือจั ดยางเพื่อเพาะหอยนางรมไดดวย
ตั ว เอง ซึ่ งแต! เ ดิ ม เป5 น เพี ย งการถ! า ยภาพเป5 น ที่ ร ะลึ กเท! า นั้ น และหากชุ ม ชนสามารถสรางช! องทางที่
ติดต!อสื่อสารกับนักท!องเที่ยวไดอย!างต!อเนื่อง สามารถส!งขอมูลหรือภาพการเจริญเติบโตของการปกหอย
ที่ นั ก ท! อ งเที่ ย วไดสรางเอง ไดเห็ น ถึ ง พั ฒ นาการของหอยจนถึ ง เวลาที่ ส ามารถเก็ บ ได อาจทํ า ให
นักท!องเที่ยวไดทราบขอมูลของระบบนิเวศที่มากขึ้น และเป5นแรงจูงใจในการกลับมาเที่ยวอีกครั้ง ในส!วน
นี้นับเป5นการส!งเสริมใหชาวบานในชุมชนบานสามช!องเหนือไดพัฒนาตนเองในการใชเทคโนโลยีต!าง ๆ ที่
เป5นเครื่องมือสําคัญในการติดต!อสื่อสาร และช!องทางเหล!านี้จะเครื่องมือที่จะช!วยบันทึกองค*ความรูภูมิ
ปญญาต!าง ๆ ไดเป5นอย!างดี
4.3.3 การจั ด การความรูภู มิป"ญญาทองถิ่น ชุ มชนบานบางพั ฒน. มี กระบวนการจั ดการ
ความรูแบ!งออกเป5น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) การสรางความรู
ชุมชนบานบางพัฒน* มีวิธีการสรางความรูในเรื่องการประมงชายฝEง คือ การทําธนาคาร
ปู ที่นับเป5นอีกขั้นของภูมิปญญา ที่เป5นการสืบเนื่องมาจากอาชีพดั้งเดิมของชาวบานบางพัฒน* คือ การทํา
ประมงลากอวนปู ซึ่งทํารายไดใหชาวบานเป5นอย!างดี ต!อมาปริมาณปูลดนอยลงทําใหหัวหนาครอบครัว
และผูชายตองไปทํางานต!างถิ่น ชาวบานจึงคิดหาวิธีที่จะเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว*ซ้ํา เกิดการประชุม
ระดมความคิด และจัดโครงการ “ธนาคารปู”ขึ้น ทําใหวิธีการสรางความรูในเรื่องของ ธนาคารปู คือ เป5น
การสรางความรูแบบปรับเปลี่ยนสู!ภายในที่เป5นการสรางความรูแบบเฉพาะตน จากความรูแบบชัดแจง
โดยเรีย นรูจากเอกสารสําคั ญที่เ กี่ย วของ เพื่อเพิ่มพูนทั กษะ หรื อจากผู อื่นที่ ทําและประสบผลสํา เร็ จ
มาแลว และจากนั้นผูที่ไดเรียนรูมาแลว ก็มานํามาสู!การปฏิบัติ และเกิดการถ!ายโอนความรูกันในชุมชน
นั่นคือ เกิดการสรางปฏิสัมพันธ*ทางสังคม (socialization) ในชุมชนบางพัฒน*โฮมสเตย* ขึ้นดวยวิธีการ
จัดตั้งชุมชนปฏิบัติ (community of practice) คือ ธนาคารปู ที่นับเป5นการถ!ายทอดความรูโดยตรงของ
ผูนํามาสู!กลุ!มชาวบาน
ดานระบบนิเวศและทรัพยากรนั้น คือ ภูมิปญญาการดูฟ<า การดูทรัพยากรในน้ํา ใหดู
จากกิ่งไมที่ลอยน้ํา ที่เป5นการสามารถทํานายถึงการเกิดพายุ และฝน และที่สําคัญคือ ภูมิปญญาการ
จัดการน้ํา เพื่อเป5นวิธีการกักเก็บน้ําเพื่อใหมีน้ําใชเพียงพอไดตลอดปY โดยการสรางความรูของของชาว
บางพัฒน* ในเรื่องภูมิปญญาการจัดการน้ํา ไดถูกคิดคนขึ้นโดยนายสวัสดี วาหะรักษ* ผูใหญ!บานคนแรก
ของชุมชนบางพัฒน* ซึ่งตอนแรกเริ่มคิดคนนั้นยังไม!ไดดํารงตําแหน!งเป5นผูใหญ!บาน นับเป5นการสราง
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ความรู ที่ เ ริ่ มดวยการสรางความรู ขั้ น ที่ 1 ของเจาของความคิ ด ที่ เ ป5 น การปรั บ เปลี่ ย นสู! ภ ายใน
(internalization) ที่เ ป5นการสรางความรู ของผู ใหญ! จากการศึ กษาดวยตนเองจากเอกสารสํา คัญ ที่
เกี่ยวของ แลวนํามาฝ•กฝนปรับใชกับบานของตนเอง ฝ•กฝนจนเชี่ยวชาญ จนประสบความสําเร็จ แลวจึง
เกิ ด การสรางความรู ขั้ น ที่ 2 เป5 น การสรางความรู ใหแก! ช าวบาน ดวยการปรั บ เปลี่ ย นสู! ภ ายนอก
(externalization) ที่ชาวบานมาร!วมรับฟงการการถ!ายทอดความรูเฉพาะตน (tacit knowledge) ของ
ผูใหญ!ฯ ที่คิดคนวิธีการจัดการน้ํา ดวยการใชอุปกรณ* เทคนิค ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ในชุมชนบาน
บางพัฒน* ออกมาเป5นความรูชัดแจง (explicit knowledge) ที่เป5นการกระจายความรูไดอย!างกวางขวาง
ในชุมชน ซึ่งวิธีการนี้นัเป5นการส!งเสริมใหผูรูที่มีความสามารถถ!ายทอดความรูที่มีอย!างเป5นระบบได
สําหรับภูมิปญญาที่เกี่ยวกับอาหาร คือ การทํากะปLคั่ว และในดานหัตถกรรมพื้นบาน
คือ ภูมิปญญาการต!อเรือ พบว!า ทั้ง 2 ประเภทในชุมชนบางพัฒน*มีการสรางความรูที่เหมือนกัน คือ
เกิดการสรางปฏิสัมพันธ*ทางสังคม (socialization) ในครอบครัวขึ้น การสืบทอดความรูจากบรรพบุรุษ
ลูกเรียนรูจากการทําเป5นอาชีพของบิดา มารดา เรียนรูจากประสบการณ*จริงที่สั่งสมกันมาจากรุ!นสู!รุ!น
2) การจัดเก็บองค.ความรู
ในการจัดเก็บองค*ความรูของชุมชนบานบางพัฒน*โฮมสเตย*เรื่องของภูมิปญญาการจัดการ
น้ํา พบว!า มีกระบวนการจัดเก็บองค*ความรูที่เป5นระบบผ!านการถ!ายทอดเรื่องราวของผูรู และทําการบันทึก
โดยนักศึกษา และไดนําความรูทั้งหมด รวมในงานวิทยานิพนธ*ของนักศึกษาผูนั้น และไดมอบใหไวที่หมู!บาน
แต!ปจจุบันไดสูญหายไปเนื่องจากมีผูที่มาขอขอมูลยืมไปและไม!ไดนํากลับมาคืน จึงมีความจําเป5นอย!างยิ่งที่
จะตองมีการจัดการคู!มือเกี่ยวกับการจัดการน้ําเพื่อจะไดเป5นแหล!งความรูที่สําคัญในเรื่องการจัดการน้ําและ
การที่จะอยู!กับธรรมชาติในเรื่องเกี่ยวกับน้ําไดอย!างเหมาะสมถ!ายทอดสู!รุ!นลูกรุ!นหลานต!อไป
ในส!วนของภูมิปญญาเรื่อง ธนาคารปู มีวิธีการในการจัดเก็บ ในลักษณะของการทํา
กระดานเผยแพร!ความรู เรื่องวิธีการต!างๆ ในการจัดตั้ง แต!ไม!ไดเป5นรูปแบบที่ชัดเจนอย!างเป5นระบบ
นอกจากนี้ ในส! ว นของการจั ด เก็ บ องค* ค วามรู ภู มิ ป ญญาเรื่ อ งอื่ น ๆ พบว! า ยั ง ไม! มี
กระบวนการจัดเก็บที่ชัดเจน ไม!ไดมีการถูกจัดเก็บอย!างเป5นแบบแผน ไม!ไดมีการจดบันทึกหรือนําขอมูล
มาสรางเป5นฐานความรู โดยทั่วไปคนในชุมชนจะใชเพียงวิธีการสอนแบบรุ!นสู!รุ!นเท!านั้น
สําหรับแนวทางการจัดเก็บองค*ความรูที่ชาวบานบางพัฒน* คิดร!วมกันและมีความมุ!งมั่น
อยากใหเกิด คือ หองแสดงภูมิปญญาที่มีลักษณะเป5นเหมือนพิพิธภัณฑ*การต!อเรือ ที่จะสามารถนําความรู
ในการต!อเรือมาจัดเก็บไดหลายรูปแบบ อาทิ ตูแสดงโครงสรางเรือขนาดจําลอง เครื่องมืออุปกรณ*ต!าง ๆ
และมีการทําเอกสารใหความรู เช!น แผ!นพับขอมูลเรือหัวโทง แต!ทั้งนี้เป5นโครงการที่ตองอาศัยการจัดสรร
งบประมาณจากชุมชนหรือภายนอก หรือหน!วยงานรัฐที่ใหการสนับสนุน
3) การถ)ายทอดความรู
การถ!ายทอดความรูเรื่องภูมิปญญาการจัดการน้ํา พบว!า เป5นการถ!ายทอดความรูระหว!าง
บุคคล (between individuals) ที่อดีตผูใหญ!บานฯ ถ!ายทอดใหลูกหลานในครอบครัว และเมื่อทําสําเร็จ
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ก็ไดมีการถ!ายทอดความรูระดับบุคคลไปสู!กลุ!ม (individuals to group) ซึ่งเป5นการถ!ายทอดความรูที่
สําคัญไปยังชาวชุมชนใหทุกบานไดมีระบบการจัดการน้ําไดดวยตนเอง รวมทั้งชุมชนบางพัฒน*เป5นชุมชน
ที่ประสบความสําเร็จเรื่องระบบการจัดการน้ําเป5นอย!างยิ่ง จนไดรับความสนใจจากทั้งทางภาครัฐและ
ภาคเอกชนจากจังหวัดต!างๆ ที่มีพื้นที่ติดทะเล ทั้งองค*กร มหาวิทยาลัยต!างๆ เดินทางมาศึกษาดูงานกัน
ถึง 23 จังหวัด เพื่อทําการศึกษาว!า ทําไมที่บางพัฒน*แห!งนี้จึงไม!ขาดแคลนน้ํา ระยะเวลากว!า 20 ปY
มาแลวที่ไม!เคยประสบปญหาเรื่องน้ํา ทําใหชุมชนมีน้ํากินน้ําใช และยังสรางรายไดจากการขายน้ําให
มัสยิดและหมู!บานอื่นอีกดวย
สําหรับดานการถ! ายทอดองค*ความรูที่เ กี่ย วกับ ภูมิป ญญาเรื่องธนาคารปู นั้น เป5น การ
ถ!ายทอดความรูจากระดับบุคคลไปสู!กลุ!ม (individuals to group) นั่นหมายถึง เป5นการถ!ายทอดความรู
ในลักษณะของการแบ!งปนความรูแก!กันใหเกิดยอมรับในคุณค!าของความรู (perceived value)เพื่อเป5น
การกระตุนใหเกิดความตองการในการที่ จะรับ รู ดวยวิธี การใหทราบถึงคุณประโยชน*(motivational
disposition of the source)ที่จะเกิดขึ้นหากมี ธนาคารปู โดยอาศัยช!องทางของการถ!ายทอดความรู
(transmission channel) ผ!านการประชุมชาวบานจากลุ!มเล็กเป5นกลุ!มที่ใหญ!ขึ้น โดยวัตถุประสงค*หลักๆ
คือ เพื่อกระตุนใหชาวบานเกิดความตองการในการรับความรู (motivation disposition of the
receiving unit) ซึ่งจุดนี้เป5นส!วนสําคัญที่จะทําใหชาวบานมีใจในการที่จะร!วมคิด ร!วมมือทํา โดยผูนําที่
ถ!ายทอดคํานึงถึงความสามารถในการรับความรูของชาวบานผูเรียนรู และความสามารถในการนําความรูที่
ไดเรียนรูไปใชงานไดต!อไป
สุดทายคือ ดานการถ!ายทอดองค*ความรูที่เกี่ยวกับภูมิปญญาเรื่อง การทํากะปLคั่ว และการ
ต!อเรือ นั้น เป5นการถ!ายทอดความรูโดยตรงระหว!างบุคคล (between individuals) ที่ถ!ายทอดกันใน
ครอบครัว ในชุมชนจากบรรพบุรุษ และจากรุ!นสู!รุ!น
4) การนําความรูไปใชประโยชน.
การนําความรูไปใชประโยชน* พบว!า ชุมชนบานบางพัฒน*โฮมสเตย* มีการนําความรูเรื่อง
ภูมิปญญาการจัดการน้ํา ไปใชในทุกครัวเรือนของชุมชน และภูมิปญญาการจัดการน้ําไดมีการพัฒนาต!อ
ยอดความคิดไปเรื่ อยๆ อาทิ เ ช!น วิ ธีกาลั กน้ํ า นั บ เป5น วิ ธีที่ทัน สมั ย วิธี ป ล!อยปลาหางนกยูง สามารถ
ป<องกันไดทั้งยุงทั้งแมลง ซึ่งความรูเหล!านี้เป5นที่น!าสนใจทําใหทั้งในหน!วยงานหรือองค*กรอื่นที่มาศึกษาดู
งานก็มีการนําไปใชงาน นับเป5นความสําเร็จที่เห็นไดชัดเจนจากกระบวนการจัดการความรูนี้ที่นําไปสู!
เป<าหมายในการแกไขปญหาอย!างแทจริง อีกทั้งยังมีน้ําไวขายใหชุมชนอื่นดวย อย!างไรก็ตามการตมน้ํา
กินดูจะไม!ค!อยสะอาด ถาโครงการ “ซื้อเครื่องกรองน้ํา” ที่เขียนไปยื่นสําเร็จแลวนั้น ก็จะมีการพัฒนา
จากน้ําใชเป5นน้ํากิน ชาวบานก็จะมีเครื่องกรองน้ําไวกรองน้ํากินและถาจัดการเพียงพอส!วนที่เหลือก็จะ
นําไปขายดวย นับว!าเป5นการพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไปอย!างไม!มีที่สิ้นสุด นักท!องเที่ยวที่เดินทางเขามาก็ไม!เป5น
กังวลเรื่องน้ํา และกลุ!มที่เขามาศึกษาดูงานก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดวยเช!นกัน นับเป5นความสําเร็จที่มีคุณค!า
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ของชุมชนแห!งนี้ เพราะเมื่อมีการจัดการความรูแลว แต!ถาไม!มีการนําไปใชประโยชน*ก็จะไม!บังเกิดผล
ใด ๆ ทําใหเกิดความศูนย*เปล!านั่นเอง
สําหรับเรื่องของการนําความรูเกี่ยวกับ ธนาคารปู ไปใช พบว!า ชาวบานในชุมชนก็มี
ความเขาใจในหลักการดังกล!าว จึงใหความร!วมมือและเป5นสมาชิก และในส!วนของการนําความรูภูมิ
ปญญาการทํากะปLคั่ว และภูมิปญญาการการต!อเรือไปใช ก็คือการไปใชในครัวเรือน ในชุมชน และเพื่อ
จําหน!าย
4.3.4 การจัดการความรูภูมิป"ญญาทองถิ่นชุมชนบานท)าดินแดง มีกระบวนการจัดการความรู
แบ!งออกเป5น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) การสรางความรู
ชุ มชนบานท! า ดิ น แดง มี วิ ธี การสรางความรู ในเรื่ องวิ ถีเ กษตรกรรม คื อ เรี ย นรู ที่ จ ะ
แกปญหาปลูกผักไรดินปลอดสารพิษ เป5นภูมิปญญาใหม! ผักไรดินที่ชุมชนปลูกมี 2 ประเภท คือ การปลูก
ในระบบ dynamic root floating technique ( DRFT ) คือ ผักไทยทั่วไป เช!น ผักบุง คะนา และการ
ปลูกในระบบ nutrient film technique (NFT) คือ ผักประเภทที่นําไปทําสลัด เช!น สายพันธุ*เรดโอWค
(Red Oak) และกรีนโอWค (Green Oak) เป5นตน ซึ่งพบว!า การสรางความรูชองชุมชนบานท!าดินแดงใน
เรื่องวิถีเกษตรกรรม คือ เป5นความรูที่ไดมาจากการศึกษาและคนควาเพิ่มเติม เป5นการปรับเปลี่ยนสู!
ภายใน (Internalization) คื อ การสรางความรู แบบเฉพาะตน จากความรู แบบชั ด แจง (explicit
knowledge & tacit knowledge) โดยเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง จากโครงการอบรมของหน!วยงาน
ภาครัฐที่เขามาฟ[\นฟูสภาพชุมชนหลังจากเกิดสึนามิ รวมทั้งศึกษาจากความรูที่ไดเขียนไวในคู!มือ เอกสาร
ต!า งๆ เพื่อเพิ่มพู นทั กษะในเรื่องของการปลูกผั กใหสูงขึ้น อีกทั้ งยั งมี การศึ กษาจากภายนอกดวยวิ ธี
การศึกษาดูงานในพื้นที่ๆประสบความสําเร็จแลว
ดานระบบนิเวศและทรัพยากรนั้น คือ ภูมิปญญาการปลูกป@าชายเลน ของชาวบานท!า
ดินแดงที่เป5นคนทะเลที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องระบบนิเวศของทองทะเล โดยพบว!า การสรางความรูของ
ชาวชุมชนบานท!าดินแดงในเรื่องภูมิปญญาการปลูกป@าชายเลน คือ การสรางปฏิสัมพันธ*ทางสังคม
(socialization) ที่เป5นการถ!ายโอนความรูโดยตรงระหว!างบุคคลที่เนนการพูดคุยเป5นหลัก เป5นความรู
ชุมชนที่ถ!ายทอดจากรุ!นสู!รุ!น เป5นการถ!ายทอดประสบการณ*ตามวิถีชีวิตและสภาพแวดลอมที่เป5นอยู!
สํ า หรั บ ภู มิ ป ญญาที่ เ กี่ ย วกั บ อาหารและสมุ น ไพร คื อ การทํ า แกงผั ก หวานใส! ก ะทิ
ที่มีสรรพคุณแกรอนใน แกโรคคางทูม แกปวดมดลูก และปวดขอ ซึ่งชาวบานสรางภูมิปญญาในการใช
ทรัพยากรเพื่อผลิตอาหารที่ไม!ใช!เพียงแค!ไดรสชาติที่ดีแต!กลับสรรพคุณทางยาดวย โดยพบว!า ชาวชุมชน
บานท!าดินแดงมีการสรางความรูที่เกิดจากการสรางปฏิสัมพันธ*ทางสังคม (socialization) ในครอบครัวขึ้น
เป5 น การสื บ ทอดความรู จากบรรพบุ รุ ษ เรี ย นรู จากประสบการณ* จ ริ ง ที่ สั่ ง สมกั น มาจากรุ! น สู! รุ! น
ภายในครอบครัวของตน
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สุดทายคือ ภูมิปญญาที่เกี่ยวหัตถกรรมพื้นบาน เนื่องจากชาวชุมชนบานท!าดินแดงมี
การประกอบอาชีพประมงมาชานาน จึงไดมีการนําเอาภูมิปญญามาใชในการทําเครื่องมือทางการประมง
โดยใชวัสดุอุปกรณ*ที่มีอยู!ตามธรรมชาติ อีกทั้งยังมีภูมิปญญาในการต!อเรือประมงพื้นบานรวมถึงอุปกรณ*
เครื่องใชจักสานในครัวเรือนอื่นๆ โดยพบว!า ชาวชุมชนบานท!าดินแดงมีการสรางความรูภูมิปญญาที่
เกี่ยวกับหัตถกรรมพื้นบาน มาจากปฏิสัมพันธ*ทางสังคม (socialization) ในครอบครัวที่เรียนรูวิธีการทํา
ต!างๆจากบิดามารดา ที่เป5นการสืบทอดความรูมาจากบรรพบุรุษ โดยจะเป5นการเรียนรูจากประสบการณ*
จริง ที่มีการทดลองฝ•กปฏิบัติกันภายในครอบครัว
2) การจัดเก็บองค.ความรู
ในการจัดเก็บองค*ความรูของชุมชนบานท!าดินแดงในภูมิปญญาดานต!างๆ นั้น พบว!า ไม!
มีการจัดเก็บองค*ความรูแต!อย!างใด และมีเพียงภาพถ!ายบางส!วนเท!านั้น
สํ า หรั บ แนวทางการจั ด เก็ บ องค* ค วามรู ภู มิ ป ญญาอาหารและสมุ น ไพรที่ ช าวบาน
ท!าดินแดง ร!วมกันคิดและมีความมุ!งมั่นอยากใหเกิด คือ ควรมีการจดบันทึกทําเป5นคู!มือเกี่ยวกับผักหวาน
ทั้งการปลู ก การดูแลรักษา และการนํ าไปประกอบอาหาร พรอมดวยการจั ด เก็ บ ในรู ปแบบของ
ไฟล*อิเลคทรอนิกส* แลวนําไปเผยแพร!ที่ศูนย*การเรียนรูชุมชน
ดานแนวทางในการจัดเก็บองค*ความรูภูมิปญญาการปลูกป@าชายเลน ที่เป5นองค*ความรู
ดานระบบนิเวศและทรัพยากร นั้น พบว!า ความรูเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นต!างๆ ควรจัดใหมีอยู!ในหลักสูตร
การเรียนการสอน ในช!วงประถมศึกษาปYที่ 5-6 โดยตองอาศัยการรวบรวมองค*ความรูที่มีจากชาวบาน
แลวมีผูเขียนเรียบเรียงขึ้น จัดทําเป5นหลักสูตรซึ่งในเบื้องตน อาจเป5นเพียงวิชาที่เสริมในหลักสูตรก!อน
ก็เป5นได สําหรับการจัดเก็บองค*ความรูเพื่อเผยแพร!สําหรับนักท!องเที่ยวหรือบุคคลทั่วไปนั้น อาจทําเป5น
รูปแบบของแผ!นพับ ไวใหนักท!องเที่ยวไดทําความเขาใจกับหมู!บานท!าดินแดง โดยควรจะทํา 2 ภาษา
เพื่อเตรียมไวใหนักท!องเที่ยวไดศึกษาก!อนจะไปสัมผัสกับประสบการณ*จริง
สุดทาย คือ แนวทางภูมิปญญาที่เกี่ยวหัตถกรรมพื้นบาน พบว!า ควรมีการจดบันทึกเป5น
ลายลักษณ*อักษร และจัดเก็บลงในรูปแบบไฟล*อิเลคทรอนิกส*
3) การถ)ายทอดองค.ความรู
การถ!ายทอดความรูเรื่องภูมิปญญาของชุมชนบานท!าดินแดงเรื่องวิถีเกษตรกรรมการปลูก
ผักไรดินปลอดสารพิษ นั้น พบว!า เป5นการถ!ายทอดความรูระดับบุคคลไปสู!กลุ!ม (individuals to group)
ซึ่งเป5นการถ!ายทอดความรูที่สําคัญไปยังชาวชุมชน หลังจากที่ผูนําชุมชนไดรับการอบรมมาแลว
สําหรับดานการถ!ายทอดองค*ความรูภูมิปญญาการปลูกป@าชายเลน ภูมิปญญาอาหารและ
สมุนไพร คือ แกงผักหวานตมกะทินั้น เป5นการถ!ายทอดความรูระหว!างบุคคล (between individuals)
ในครอบครั ว ที่ เ ริ่ ม แรกดวยการทํ า แกงผั ก หวานตมกะทิ รั บ ประทานกั น เองในครั ว เรื อ น และมี การ
ถ!ายทอดจากระดับบุคคลไปสู!กลุ!ม (individuals to group) นั่นหมายถึง เป5นการถ!ายทอดความรูใน
ลักษณะของการแบ!งปนความรูแก!กันในชุมชนในเรื่องของการปลูกป@าชายเลน ใหชาวชุมชนรุ!นหลังเกิด
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ยอมรั บ ในคุ ณ ค! า ของความรู (perceived
value) นั้ น โดยวิ ธี ก ารชี้ ใ หทราบถึ ง คุ ณ ประโยชน*
(motivational disposition of the source) ในการมีอยู!ของภูมิปญญานั้นๆ
4) การนําความรูไปใชประโยชน.
การนํ า ความรู ไปใชประโยชน* พบว! า ชุ ม ชนบานท! า ดิ น แดงมี ก ารนํ า ความรู ไปใช
ประโยชน*ในเชิงของการพัฒนาการท!องเที่ยวของชุมชน กล!าวคือ กรณีที่มีนักท!องเที่ยวเขามา ไปเชา-เย็น
กลับ ก็จะพาไปชมวิถีชีวิตการทํามาหากินของชาวบาน หากเป5นการพักคางคืน ก็จัดใหนอนโฮมสเตย*
และจัดโปรแกรมพาไปดูวิถีชีวิต กระบวนการทํามาหากินอย!างลึกซึ้ง ใหนักท!องเที่ยวไดสัมผัสดวยตัวเอง
โดยตรง
นอกจากนี้ชาวบานท!าดินแดง ยังไดมีการเสนอแนวทางของการนําความรูภูมิปญญาไปใช
ประโยชน* โดยเฉพาะนํ าไปใชกั บนักท! องเที่ ยวดวยวิ ธี การสรางกิ จกรรมนั นทนาการใหกั บนักท! องเที่ ยว
เพื่ อนั กท! องเที่ยวไดปลู กผั กหวานไวเป5 นที่ระลึ กหรื อจั ดเป5 นธนาคารผั กหวาน โดยใหนั กท! องเที่ยวปลู ก
ผักหวานไวในพื้นที่ป@าของชุมชน และจะมีชาวบานเป5นผูดูแลให จากนั้นนักท!องเที่ยวก็จะเป5นเจาขอตน
ผักหวานนั้น ซึ่งก็จะเป5นส!วนกระตุนใหนักท!องเที่ยวกลับมาเที่ยวที่ชุมชนอีกเพื่อมาดูผักหวานที่ตัวเองปลูกไว
4.3.5 การจั ด การความรู ภู มิ ป" ญ ญาทองถิ่ น ชุ ม ชนบานทุ) ง นางดํ า มี ก ระบวนการจั ด การ
ความรูแบ!งออกเป5น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) การสรางความรู
ชุ ม ชนบานทุ! งนางดํ า มี วิ ธี การสรางความรู ในเรื่ องของระบบนิ เ วศ และทรั พ ยากร
ธรรมชาติ เป5นภูมิปญญาในการปลูกป@าชายเลน ป@าโกงกาง ที่ยังมีความสมบูรณ*ทางธรรมชาติมาก และ
การสรางความรู ดานภู มิ ป ญญาการประมงชายฝE ง ที่ เ ป5 น ในการวางอวน อวนกุ ง อวนปลา ตกหมึ ก
วางลอบปู ลอบหมึ ก ลอบหอย ลอบปลาเกK า เป5 น ตนนั้ น เป5 น การสรางปฏิ สั ม พั น ธ* ท างสั ง คม
(socialization) ในครอบครัว ที่เป5นการบอกเล!าจากรุ!นสู!รุ!น จากบิดาสู!ลูกที่เห็นการประกอบอาชีพของ
บิดา อันเป5นวิถีที่คนทะเลตองเรียนรู แลวเกิดการจดจําและนํามาปฎิบัติได
สําหรับภูมิปญญาในการผลิต อาหาร และปรุงอาหารจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู!
มากมายในพื้นที่ โดยเฉพาะอาหารที่เป5นเอกลักษณ*ของชาวทุ!งนางดํา คือ การปรุงอาหารจากหัวกระทือ
ที่เป5นอาหารชั้นยอดของชาวบานทุ!งนางดํา ที่มีสรรพคุณที่ใชเป5นสมุนไพรในการขับลม และแกทองอืด
อีกดวย ส!วนหัตถกรรมพื้นบานส!วนใหญ!ทําอุปกรณ*ประมง ไดแก! อวน ลอบ และงานจักสานต!างๆส!วน
ใหญ!ทําใชกั นในครัวเรื อนนั้น พบว! า ในเรื่องนี้การสรางความรูนั้น เป5นการสรางปฏิสัมพัน ธ*ทางสังคม
(socialization) ในครัวเรือน เช!นเดียวกัน แต!จะเป5นจากแม!มาสู!ลูก ที่เป5นการสืบทอดความรูจากรุ!นสู!รุ!น
จากบรรพบุรุษถึงรุ!นปจจุบัน เพราะเป5นในเรื่องของอาหารการกิน และส!วนงานฝYมือต!างๆทีเป5นอุปกรณ*
ในการทํามาหางกิน ก็เป5นภูมิปญญาที่เสริมกันในการประกอบอาชีพประมงของชาวชุมชนนี้
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2) การจัดเก็บองค.ความรู
ในการจัดเก็บองค*ความรูของชุมชนบานทุ!งนางดํา ในภูมิปญญาดานต!างๆ นั้น พบว!า มี
การจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับวิถีชุมชนบางส!วน รวมถึงการบันทึกเกี่ยวกับป@าชายเลนในเอกสารชุมชน และมี
ภาพถ!ายบางส!วนเท!านั้น นอกจากนี้แลว ยังไม!พบการจัดเก็บองค*ความรูแต!อย!างใด
สําหรับแนวทางในการจัดเก็บองค*ความรูภูมิปญญาทองถิ่นในดานต!างๆ พบว!า ชาวทุ!ง
นางดํามีความประสงค*อยากใหจัดทําเอกสารการเรียนรู ที่ทําเป5นหนังสือพรอมภาพประกอบ ขอมูลภูมิ
ปญญาต!างๆ อาจเขียนเป5นหนังสือคู!มือประจําหมู!บาน ประจําทองถิ่นใหคนรุ!นหลังหรือนักท!องเที่ยว
ศึกษาได นอกจากนี้ยังเสนอว!า อาจจัดทําเป5นนิทรรศการใหความรูกับคนในชุมชน หรือจัดตั้งศูนย*เรียนรู
ชุมชนที่เป5 นศูน ย*กลางในการรวบรมความรูดังกล!า ว เนื่องจากในทุ!งนางดํามี ผูอาศัยอยู!นอยและเป5 น
ลักษณะของญาติพี่นอง การที่จะรวบรวมขอมูลภูมิปญญา หรือดําเนินการใดๆมีความเป5นไปไดไม!ยากนัก
3) การถ)ายทอดความรู
การถ!ายทอดความรูเรื่องภูมิปญญาของชุมชนบานทุ!งนางดํานั้น พบว!า ในเรื่องของการ
วางอวน ที่เป5นภูมิปญญาดานการประมงชายฝEง มีการสอนและถ!ายทอดจากรุ!นต!อรุ!น ดวยการลงไป
ปฏิ บั ติ จ ริ ง ดวยกั น ตามวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ป5 น อยู! นั บ เป5 น การถ! า ยทอดความรู ระหว! า งบุ ค คล (between
individuals) ในครอบครัวดวยกัน
สําหรับดานการถ!ายทอดองค*ความรูภูมิปญญาดานระบบนิเวศและทรัพยากรนั้น มี
การสอนใหลูกหลาน รุ!นต!อรุ!น ผ!านกิจกรรมที่ปลูกฝงใหเด็กนักเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยววิถีชีวิต เช!น
การที่ผูใหญ!ในชุมชนผูที่มีความรูในเรื่องของ ระบบนิเวศและทรัพยากรที่มีอยู!บนทุ!งนางดํา ไดพาเด็กๆใน
หมู!บานไปศึกษาในพื้นที่จริง นับเป5 นการถ!ายจากระดับบุคคลไปสู!กลุ!ม (individuals to group)
นั่นหมายถึง เป5นการถ!ายทอดความรูในลักษณะของการแบ!งปนความรูแก!กันในชุมชนในเรื่องของระบบ
นิเวศใหชาวชุมชนรุ!นหลังเกิดยอมรับในคุณค!าของความรู (perceived value) นั้น รักที่จะเรียนรู รักใน
พื้นที่ๆเป5นบานเกิดของตน โดยวิธีการชี้ใหทราบถึงคุณประโยชน* (motivational disposition of the
source) ในการมีอยู!ของภูมิปญญานั้นๆ ว!ามีคุณประโยชน*เช!นไร นอกจากนี้แลว เด็กๆในชุมชน ยังได
ร!ว มรับ ฟงการถ! า ยทอดความรู ดั งกล! าวผ! า นการนํ า เที่ ย วในชุ มชน ที่ เ ป5น กิ จกรรมเดิ นป@ า ของชุมชนที่
จั ด เตรี ย มไวใหหากมี นั ก ท! อ งเที่ ย วสนใจ เด็ ก ๆในชุ ม ชนก็ จ ะหมุ น เวี ย นกั น ไปเป5 น ลั ก ษณะผู ติ ด ตาม
มัคคุเทศน* ที่คอยรับฟงความรูไปดวย พรอมเป5นส!วนสรางสีสันใหแก!นักท!องเที่ยวในทริปนั้นๆ
สํ า หรั บ ภู มิ ป ญญาอาหารทองถิ่ น และสมุ น ไพร รวมถึ ง ประเพณี วั ฒ นธรรม และ
หัตถกรรมพื้นบาน นั้นก็เช!นเดียวกันที่เป5นการถ!ายความรูจากผูใหญ!ในครอบครัวมายังรุ!นลูกและหลาน
นับเป5นการถ!ายทอดความรูระหว!างบุคคล (between individuals) ในครอบครัวดวยกัน
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4) การนําความรูไปใชประโยชน.
การนําความรูไปใชประโยชน* พบว!า ชุมชนบานบางทุ!งนางดํา ก็มีการนําสิ่งที่ตนเอง
เรียนรูในครอบครัว ทั้งเรื่องของภูมิปญญาดานการประมงชายฝEง ที่ก็นําไปใชในการประกอบอาชีพจริง
โดยใชหลักการจากที่ไดเรียนรูมาจากบรรพบุรุษ
แต!สําหรับการนําความรูที่เป5นภูมิปญญาดานระบบนิเวศและทรัพยากรนั้น มีการนําไป
ประยุกต*ใชอย!างเห็นไดชัดในเรื่องของการท!องเที่ยว ที่ชาวชุมชนสามารถที่จะนําความรูที่มีมาบอกเล!า
ผ!านประสบการณ*จริงขณะที่นักท!องเที่ยวกําลังท!องเที่ยวในพื้นที่ รวมถึงในเรื่องของภูมิปญญาอาหาร
ทองถิ่นและสมุนไพร ก็เช!นกันที่สามารถนํามาจัดลงไวในโปรแกรมท!องเที่ยวไดอย!างลงตัว ดวยการให
นักท!องเที่ยวไดฝ•กทําแกงหัวกระทื้อตั้งแต!ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดทาย เพื่อเป5นการใหนักท!องเที่ยวได
เรียนรูวิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงภูมิปญญาหัตถกรรมพื้นบาน การทําผลิตภัณฑ*ของชุมชน เช!น หัวกระทื้
อตากแหง ชาหัวกระทื้อ ที่มีบริการแก!นักท!องเที่ยว หากนักท!องเที่ยวมีความสนใจในกระบวนการผลิตก็
สามารถขอชมได
4.3.6 การจัดการความรูภูมิป"ญญาทองถิ่นชุมชนบานท)าเขา มีกระบวนการจัดการความรู
แบ!งออกเป5น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) การสรางความรู
ชาวชุ มชนบานท! า เขามี วิ ธี ก ารสรางความรู ในเรื่ อ งภู มิ ป‹ ญ ญาดานระบบนิ เ วศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดวยการสังเกต จดจํา และคําบอกเล!าจากรุ!นบรรพบุรุษสู!ลูกหลานรุ!นหลัง นับเป5น
การสรางปฏิสัมพันธ*ทางสังคม (socialization) ในครอบครัว เมื่อกล!าวถึงการสรางความรูจากการสังเกต
ฟ<า สังเกต น้ํา กอนเมฆ และลม ทั้งหมดนี้เป5นวิถีความรูของชาวประมงที่เรียนรูจากประสบการณ* และ
การสังเกตจดจําของตนเอง
ดานการสรางความรูเรื่องภูมิปญญาวิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝEงนั้น เป5น การ
สรางปฏิสัมพันธ*ทางสังคม (socialization) ในครอบครัว เนื่องดวยสภาพของภูมิประเทศของบานท!าเขา
เป5นเกาะ ที่มีความหลากหลายของพื้นที่ ชาวชุมชนบานท!าเขา จึงมีอาชีพที่หลากหลาย ทั้งความรูในเชิง
เกษตรกรรม เช!น ทําสวนผลไม สวนยางพารา ตลอดจนการทํานาขาวซึ่งเป5นอีกหนึ่งภูมิปญญาของชาว
ท!าเขา นอกจากนั้นยังมีอาชีพประมงชายฝEง เช!น การทําอวนลอย อวนลอยกุง เป5นตนนั้น ทําใหชาวชุม
ชมชนอาศัยอยู!ในวิถีชีวิตที่ตองสรางความรูจากประสบการณ* จากการสังเกต ในวิธีการที่บิดามารดา
ปฏิบัติ แลวนํามาเป5นแนวทางปฏิบัติที่สืบทอดมาจนปจจุบัน
สําหรับการสรางความรูดานภูมิปญญาอาหารและสมุนไพร ที่เป5นภูมิปญญาการทํากะปL
ก็เช!นเดียวกัน เนื่องดวยกะปL เป5น ถือเป5นอาหารยอดนิยมของชาวท!าเขา เช!นเดียวกับชุมชนคนทะเล
อื่นๆ ดังนั้นกะปLจึงเป5นอาหารคู!ครัวของชาวบานท!าเขา และความรูในการปรุงและประกอบอาหารจาก
กะปLจึงเป5น ภูมิปญญาชุมชนของชาวบานท!าเขา มาชานนาน ที่มีการสืบทอดจากรุ!นบรรพบุรุษจวบจน
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ปจจุบัน นอกจากนั้นปราชญ*ชุมชนแห!งบานท!าเขายังเรียนรูสรรพคุณของพืชสมุนไพรที่มีอยู!ในพื้นที่ ทั้งที่
ปลุก และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมาเป5นยารักษาโรค ซึ่งภูมิปญญาในดานนี้จะมีผูรูเพียงไม!กี่คนเท!านั้น
ในชุมชน ชาวบานก็จสรางความรูไดจากการที่จดจําเวลาที่ไปขอความช!วยเหลือจากปราชญ*ชุมชน แลว
นํามาปฎิบัติเองในกรณีที่เกิดเหตุการณ*เดิมแลวสามารถใชสมุนไพรแบบเดิมๆได
สุดทาย คือ ภูมิปญญาดานหัตถกรรมพื้นบานที่ขณะนี้ อาชีพหลักๆ คือ การทําผาบาติก
ที่กลุ!มแม!บานสรางความรู แสวงหาความรู จากการเขาอบรม เพราะสาเหตุจากการที่อาชีพเดิมตอง
ขึ้น อยู! กับ ความเป5 นไปของธรรมชาติ ไม! สามารถออกไปหาปลาได ทํ าใหชาวบานตองหาอาชีพเสริ ม
ในช!วงที่ไม!ใช!ฤดูกาลท!องเที่ยว นักท!องเที่ยวก็จะมีจํานวนนอย ทําใหเริ่มแสวงหาความรูทางดานอื่นๆที่จะ
สามารถนํา มาเป5 นอาชีพได กลุ!มแม! บานบานท! าเขา ไดไปพบอาชีพการผลิต ผาบาติ กจากเกาะภูเ ก็ ต
จึงสนใจที่จะมาลองผลิตที่ชุมชนของตนเองบาง จึงไปติดต!อที่กรมพัฒนาแรงงาน ตั้งแต!ปY 2546 จากนั้น
จึงมีเจาหนาที่มาสอนที่ชุมชน และฝ•กปฏิบัติเรื่อยมา
2) การจัดเก็บองค.ความรู
ในการจัดเก็บองค*ความรูของชุมชนบานท!าเขา นั้น พบว!า ไม!มีกระบวนการจัดเก็บองค*
ความรูเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นในดานต!างๆที่ชัดเจน แมจะมีการปฏิบัติกันอย!างเป5นรูปธรรมก็ตาม มีเพียง
การรวมตัวของสมาชิกชุมชนที่ก!อตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับกิจกรรมต!างๆ อาทิ กลุ!มแม!บานทําผาบาติก ที่ก็มี
การปฏิบัติจริง ขายจริง สรางรายไดจริง แต!ขาดซึ่งการจัดเก็บองค*ความรูนั้น โดยมีการเสนอแนวทางใน
การจัดเก็บดังนี้ 1) จัดทําเป5นคู!มือองค*ความรูภูมิปญญาการทําผาบาติก และมีการสอนการผลิตผาบาติก
ใหนักเรียน และเด็กๆ ในชุมชน โดยเชื่อมโยงกับวิชาโครงงานในหลักสูตรของโรงเรียนต!างๆในชุมชน
เพื่อนําไปสู!การถ!ายทอดภูมิปญญานั้นไดอย!างเป5นรูปธรรม
3) การถ)ายทอดความรู
การถ!า ยทอดความรู พบว!า ความรูในภู มิปญญาทั้ง 3 ดานชองชุมชนบานท!า เขา ที่
ประกอบดวย ภูมิป‹ญญาดานระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปญญาวิถีเกษตรกรรมและการ
ประมงชายฝEงนั้น และภูมิปญญาอาหารและสมุนไพร ทั้ง 3 ดานนี้ จะเป5นการถ!ายทอดความรูโดยตรง
ระหว!างบุคคล (between individuals) เป5นการบอกเล!าแบบปากต!อปาก เป5นวั จนภาษา และทั้ ง
อวัจนภาษาที่เป5นท!าทาง วิธีการปฏิบัติที่สืบทอดกันมาจากรุ!นสู!รุ!น จนถึงปจจุบัน
สําหรับการถ!ายทอดความรู เรื่องภูมิปญญาทําผาบาติก ที่มีการสอนการผลิตผาบาติก
ใหแก!ผูสนใจ และเด็กๆ ในชุมชนในช!วงวันเสาร*และอาทิตย* แลวทดลองใหนําสินคาหรือผลิตภัณฑ*มา
จําหน!ายที่ศูนย*จําหน!ายผลิตภัณฑ*ชุมชนเพื่อเป5นการสรางรายได
4) การนําความรูไปใชประโยชน.
การนําความรูไปใชประโยชน* พบว!า ชาวชุมชนบานท!าเขา มีการเชื่อมโยงกับเครือข!าย
ท!องเที่ยวโดยชุมชน จัดสถานที่ศูนย*จําหน!ายสินคาชุมชน มีการนําสินคาผาบาติกที่ผลิตเสร็จแลวมา
จําหน!าย ทําใหกลุ!มผาบาติกมีการผลิตผา ณ ศูนย*จําหน!ายสินคา ซึ่งเป5นแรงจูงใจ ใหกับนักท!องเที่ยว
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ที่มาจับจ!ายซื้อของใหเห็นกระบวนการผลิตผาบาติก นักท!องเที่ยวสามารถเขามามีส!วนร!วมในการผลิต
มาลงมือทําเองไดดวย หรือสามารถสั่งลาย หรือผลิตลายเองได นอกจากนี้ ทางกลุ!มยังมีการเชื่อมโยง
เครือข!ายกับโรงแรมบริเวณรอบๆพื้นที่ นํากิจกรรมการทําผาบาติกเสริมเป5นกิจกรรมสําหรับนักท!องเที่ยว
โดยทางกลุ!มจะจัดทีมงาน จัดอุปกรณ* อาทิ ผา สี หรือเทียน เพื่อไปสอนใหนักท!องเที่ยวลงสีที่โรงแรม
หรือที่พักได
สํา หรั บ ภู มิป ญญาอาหาร ที่ เ ป5 น ภู มิป ญญาการทํ า กะปL นั้ น ไดมี การนํ า ความรู ไปใช
ประโยชน* ในการปรุงอาหารเพื่อรองรับนักท!องเที่ยวที่แวะเวียนมาจากต!างถิ่น ไดมาลิ้มรสอาหารที่เป5น
เอกลักษณ* อาทิ น้ําพริกกะปLที่ขึ้นชื่อของชุมนแห!งนี้ ในส!วนของการนําภูมิปญญาดานระบบนิเวศ ภูมิ
ปญญาวิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝEง ก็เป5นการนําไปใชในครัวเรือนทั้งสิ้น ทั้งการการทําลอบ ทํา
อวน การสั งเกตฟ< า สั ง เกตน้ํ า ซึ่ งทั้ งหมดนี้ เ ป5 น วิ ถีป ระมงที่ ช าวบานท! า เขาปฏิ บั ติ กัน มาชานานแลว
นอกจากนี้ การนําความรูจากภูมิปญญาไปใชประโยชน* คือ การสรางสรรค*กิจกรรมใหแก!นักท!องเที่ยว
อาทิ กิ จกรรมท!องเที่ยวดู วิถีชีวิ ตบนเกาะยาวนอย กิจ กรรมดูวิถีชีวิ ตในทะเล และกิจกรรมดูแล
สิ่งแวดลอมกับชุมชน เช!น ปลูกป@า เป5นตน
4.3.7 การจัดการความรูภูมิป"ญญาทองถิ่นกลุ)มชุมชนบานอ)าวกะพอ มีกระบวนการจัดการ
ความรูแบ!งออกเป5น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) การสรางความรู
ชาวชุมชนบานอ!าวกะพอ มีวิธีการสรางความรูในเรื่องภูมิป‹ญญาดานระบบนิเวศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทองทะเล และชายฝEง เช!น ป@าชายเลน ลําคลองปากแม!น้ํา และที่สําคัญเป5นแหล!ง
หญาทะเลที่อุดมสมบูรณ*เป5นแหล!งหากินของ ดาวทะเล ซึ่งปจจุบันนับว!าเป5นสัตว*ทะเลที่หายาก ซึ่งหาดู
ไดตอนน้ําแหงลง ในช!วง 13 ค่ํา ถึง 3 ค่ํา มีลักษณะและสีสันแตกต!างกันไป ดวยวิธีการสังเกต การจดจํา
และคํ า บอกเล! า จากบรรพบุ รุ ษ สู! รุ! น ลู ก หลานรุ! น หลั ง นั บ เป5 น การสรางปฏิ สั ม พั น ธ* ท างสั ง คม
(socialization) ในครอบครัว เมื่อกล!าวถึงการสรางความรูทั้งหมดนี้เป5นวิถีความรูของชาวทะเล ที่เรียนรู
จากประสบการณ* และท!ามกลางวิถีธรรมชาติที่อาศัยอยู!
สําหรับการสรางความรูในวิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝEงที่มีความหลากหลาย
ของระบบนิเวศ เนื่องจากสภาพของภูมิประเทศเป5นเกาะมีทั้งทะเล มีทั้งพื้นดิน ชาวชุมชนบานอ!าวกะพอ
จึงมีอาชีพที่หลากหลาย ทั้ง ทําสวนผลไม สวนยางพารา ตลอดจนการทํานาขาว นอกจากนั้นยังมีอาชีพ
ประมงชายฝEง เช!น การวางลอบ วางอวน และปจจุบันมีการพัฒนาหาความรูเรื่องของการเลี้ยงปลาใน
กระชั ง เพิ่ มเติ มเขามาดวย ทํ าใหวิ ธี การสรางความรู ของชาวชุ มชนบานอ! า วกะพอเป5 น การสราง
ปฏิสัมพันธ*ทางสังคม (socialization) ในครอบครัว ที่เรียนรูจากความคุนเคย จากประสบการณ* และ
ท!ามกลางวิถีชีวิต และธรรมชาติที่อาศัยอยู!
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ในดานของภู มิ ป ญญาดานอาหาร อาทิ แกงปลิ ง ทะเล และสมุ น ไพร คื อ ตน
กําแพงเจ็ดชั้น ที่มีการเจริญเติบโตไดดีในชุมชน และภูมิปญญาดานประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรม
พื้นบานของชาวชุมชนบานอ!าวกะพอ พบว!า มีวิธีการสรางความรูที่เป5นการสรางปฏิสัมพันธ*ทางสังคม
(socialization) ที่เรียนรูกันเองในชุมชน ส!วนมากเป5นการบอกต!อ แบบปากต!อปาก จากรุ!นหนึ่งสู!รุ!น
หนึ่ง เช!นเดียวกับใน 2 ภูมิปญญาแรก ที่คนในชุมชนสามารถแสวงหาความรูไดจากผูรู และปู@ย!าตายาย
ถึงคุณสมบัติยาสมุนไพร ต!างๆ ทั้งหมดก็เพื่อรับประทานและใชกันในครัวเรือนทั้งสิ้น
2) การจัดเก็บองค.ความรู
ในการจัดเก็บองค*ความรูของชุมชนบานอ!าวกะพอ นั้น พบว!า ไม!มีกระบวนการจัดเก็บ
องค*ความรูเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นในดานต!างๆ เนื่องจากวิถีชีวิตส!วนใหญ!จะมุ!งทําธุรกิจที่พัก รานอาหาร
และการนําเที่ยว ที่ไม!ไดมีเวลาพอที่จะคํานึงถึงในเรื่องดังกล!าว หากแต!ก็ไม!ไดละเลยที่จะนํามาใช แต!ขาด
ขั้นตอนตอนของการจัดเก็บองค*ความรูที่จะทําใหความรูในภูมิปญญานั้นๆคงอยู!ต!อไป
สําหรับแนวทางการจัดเก็บองค*ความรูเรื่องภูมิปญญาทองถิ่น ที่ชาวบานอ!าวกะพอเห็น
ร!วมกันคือ ตองการใหมีการจัดเก็บองค*ความรูในรูปแบบของวารสาร หรือการ*ตูน เพื่อส!งเสริมความรู
เพื่อใหเด็ก เยาวชน คนรุ!นใหม!หันมาใส!ใจเรียนรูถึงภูมิปญญา และวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนของตน
3) การถ)ายทอดความรู
การถ!ายทอดความรู พบว!า ความรูในภูมิปญญาทั้ง 4 ดานชองชุมชนบานอ!าวกะพอ
ที่ประกอบดวย ภูมิป‹ญญาดานระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปญญาวิถีเกษตรกรรมและการ
ประมงชาย ภูมิปญญาอาหารและสมุนไพร รวมทั้งภูมิปญญาดานประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรม
พื้นบาน นั้นจะเป5นการถ!ายทอดความรูโดยตรงระหว!างบุคคล (between individuals) เป5นการบอกเล!า
แบบปากต!อปาก เป5นวัจนภาษา โดยผูเฒ!าผูแก!ในชุมชน แนะนํา บอกต!อๆ กันมา และรวมทั้งอวัจน
ภาษาที่เป5นท!าทาง วิธีการปฏิบัติที่สืบทอดกันมาจากรุ!นสู!รุ!น จนถึงปจจุบัน
4) การนําความรูไปใชประโยชน.
การนําความรูไปใชประโยชน* พบว!า ชาวชุมชนบานอ!าวกะพอ ไดมีการนําความรูไปใช
ในการที่ชุมชนมีการเชื่อมโยงกับเครือข!ายท!องเที่ยวโฮมสเตย* โดยเฉพาะที่เห็นชัดเจนคือ เรื่องของอาหาร
ที่จะมีการนํานักท!องเที่ยวมาทานอาหารร!วมกันที่บานใดบานหนึ่งหมุนเวียนกันไป โดยแต!ละบานจะนํา
อาหารมาช!วยเสริมกันตามความถนัดของแต!ละครอบครัว เช!น แกงปลิงทะเล ปลาหมึกน้ําดําผัดตระไคร
และแกงสมปลา เป5นตน
นอกจากนี้ การนําความรูภูมิปญญาดานระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ เป5นอีก 1
ภู มิ ป ญญาที่ มีก ารนํ า ไปปประยุ ก ต* ใ ชในวิ ถี ชี วิ ต อย! า งชั ด เจน คื อเรื่ องของการนํ า เที่ ย วชมธรรมชาติ
โดยเฉพาะการนําไปชมดาวทะเล ที่ตองอาศัยความรูเรื่องของน้ํา เรื่องของวันเวลาเขามาเกี่ยวของ เพื่อให
นักท!องเที่ยวสามารถที่จะเห็นความงดงามของวิถีธรรมชาติไดอย!างลงตัว
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4.4 ความร)วมมือของเครือข)ายคุณค)าสหกรณ.กับการพัฒนาศักยภาพการท)องเที่ยว
จากการเก็ บ ขอมู ล การวิ จั ย ที่ ไ ดจากการสั มภาษณ* ผู นํ า ชุ มชนและการสั งเกตุ การณ* จ ากการ
ลงพื้นที่ พบว!าในความเป5นเครือข!ายคุณค!าสหกรณ*ของกลุ!มท!องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา ทั้ง 7 ชุมชน
นั้น มีความร!วมมือทีเป5นตนทุนสําคัญในการขับเคลื่อนเครือข!ายที่สามารถสรางความยั่งยืนในการเป5น
แหล! งท!องเที่ ยวที่ สํ าคั ญ ของจั งหวั ดพั งงา ได ซึ่งสามารถจํ าแนกความร! วมมื อของเครือข! า ยออกเป5 น
2 ดานดังนี้ คือ
4.4.1 ความร)วมมือในดานการจัดการความรูภูมิป"ญญาทองถิ่น
กลุ!มท!องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา ทั้ง 7 ชุมชน ไดมีความร!วมมือในดานการจัดการ
ความรูภูมิปญญาทองถิ่นที่เป5นความร!วมมือในช!วงเริ่มตนของการเป5นเครือข!ายคุณค!าสหกรณ* โดยมี
ชุมชนบานท!าเขาเป5นผูถ!ายทอดความรูในเรื่องการดําเนินธุรกิจ ท!องเที่ย วของชุมชนโดยเฉพาะธุรกิ จ
โฮมสเตย*ใหกับชุมชนอื่นๆที่ไดเดินทางมาศึกษาดูงานที่ชุมชนบานท!าเขา ซึ่งมีภูมิปญญาทองถิ่นต!างๆ
ที่เป5นส!วนสําคัญในการใชเป5นตนทุนของดําเนินธุรกิจ เช!นการสรางที่พักใหกลมกลืมกับธรรมชาติตาม
แนวทางการท!องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยช!างฝYมือของชุมชนที่มีความรูในเรื่องระบบนิเวศน*ในการเลือกใชไม
จากป@าธรรมชาติที่เนนการอนุรักษ*ป@าไมเป5นสําคัญ
นอกจากนั้ น ยั งมี การถ! า ยทอดแนวคิ ด การใชภู มิป ญญาทองถิ่ น ดานอาหารซึ่ งมี การใช
ทรัพยากรของชุมชนมาปรุงเป5นอาหารเพื่อใหบริการแก!นักท!องเที่ยว ที่เป5นรากฐานสําคัญของการเป5น
องค*กรธุรกิจฐานสังคมที่นําประโยชน*ไปสู!สมาชิกกลุ!มต!างๆของชุมชนภายใตโซ!อุปทานของการใหบริการ
ในธุรกิจท!องเที่ยวของชุมชน ตลอดจนการถ!ายทอดความรูในเรื่องการบริการจัดการการใหบริการต!างๆ
ของธุรกิจโฮมสเตย* ที่ทําใหเครือข!ายชุมชนอื่นๆใชเป5นตนทุนในการสรางความรูของชุมชนในช!วงเริ่มตน
ของการจัดการการท!องเที่ยวของชุมชน และต!อมาความร!วมมือของเครือข!ายคุณค!าในดานการจัดการ
ภูมิปญญาทองถิ่นไดขยายไปสู!การถ!ายทอดความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑ* สินคาที่เป5นของฝากของที่
ระลึ ก จากชุ มชนหนึ่ ง ไปสู! ชุ มชนอื่ น ๆที่ เ ป5 น สมาชิ กของเครื อ ข! า ย อาทิ การถ! า ยทอดภู มิป ญญาดาน
หั ต ถกรรม การทํ า ผาบาติ ก ของชุ ม ชนบานโคกไครไปสู! ชุ ม ชนอื่ น ๆ นอกจากนั้ น ชุ ม ชนต! า งๆที่ มี
การจัดบริการเรื่องการนําเที่ยวตามแหล!งท!องเที่ยวของชุมชน การจัดกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบ
ต!างๆ ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันในการสรางความรูใหม!เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงกิจกรรม
ต!างๆที่จะใหบริการแก!นักท!องเที่ยวต!อไป ที่จะสรางมูลค!าเพิ่มและรายไดใหกับชุมชนในส!วนขอจํากัดของ
ความร!วมมือของเครือข!ายดานภูมิปญญาทองถิ่นนั้น คือ ยังไม!ไดมีการจัดทําฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
ของชุ ม ชนต! า งๆไวเป5 น ฐานขอมู ล กลางสํ า หรั บ การแลกเปลี่ ย นขอมู ล เพื่ อการประชาสั ม พั น ธ* ใ หกั บ
นักท!องเที่ยวที่มีความสนใจในภูมิปญญาทองถิ่นในดานต!างๆ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนรูภูมิปญญาของแต!
ละชุมชนเพื่อนําไปสู!การพัฒนาการจัดการความรูของเครือข!ายต!อไป
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4.4.2 ความร)วมมือในดานการดําเนินธุรกิจ
นอกจากความร!วมมือในดานการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นที่เป5นสาระสําคัญของ
การศึกษาในครั้งนี้แลว เครือข!ายท!องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงายังมีความร!วมมือในดานการดําเนิน
ธุรกิจร!วมกัน โดยการแลกเปลี่ยนหรือส!งต!อนักท!องเที่ยวที่ตองการใชบริการในรูปแบบต!างๆที่แต!ล ะ
ชุมชนมีศักยภาพและความพรอมที่แตกต!างกันออกไป อาทิ ชุ มชนบานโคกไครมีศักยภาพและความ
พรอมในการใหบริ ก ารนํ า เที่ ย วตามแหล! ง ท! อ งเที่ ย วต! า งๆของชุ ม ชน แต! ไ ม! มี ที่ พั ก สํ า หรั บ รองรั บ
นักท!องเที่ยวกลุ!มใหญ!ๆ ที่มีจํานวนมาก ก็มีการแนะนําส!งต!อไปยังชุมชนใกลเคียงที่สามารภใหบริการ
ดานที่พักอาศัยในรูปแบบต!างๆทั้งภายในเครือข!ายเอง เช!น ชุมชนบางพลัด ชุมชนสามบานช!องเหนือ
หรือภายนอกเครือข!าย เช!น บ!อแสนรีสอร*ท เป5นตน ในขณะเดียวกันชุมชนที่ดําเนินธุรกิจดานที่พักอาศัย
เป5นหลักแต!ไม!มีแหล!งท!องเที่ยว หรือกิจกรรมนันทนาการมากนัก ก็จะแนะนําหรือส!งนักท!องเที่ยวที่พัก
อาศั ย อยู! ใ นชุ ม ชนของตนไปท! อ งเที่ ย วตามแหล! ง ท! อ งเที่ ย วของชุ ม ชนที่ อ ยู! ใ นเครื อ ข! า ยดวยเช! น กั น
นอกจากนั้นชุมชนที่เป5นสมาชิกของเครือข!ายยังมีความร!วมมือในการใหยืมอุปกรณ*ต!างๆที่ใชในการทํา
กิจกรรมนันทนาการที่ใหบริการแก!นักท!องเที่ยวในกรณีที่มีความขาดแคลนไม!เพียงพอต!อการใชงานและ
ยังไม!มีงบประมาณในการจัดซื้อในเบื้องตน ในส!วนขอจํากัดของความร!วมมือของเครือข!ายนั้นยังเป5น
ความร! ว มมื อ ที่ อ ยู! ใ นวงจํ า กั ด เฉพาะภายในเครื อ ข! า ยเท! า นั้ น ยั ง ไม! มี ค วามร! ว มมื อ กั บ องค* ก รต! า งๆ
ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนที่ เ กี่ ย วของกั บ การจั ด การการท! อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนในเครื อ ข! า ยมากนั ก และ
ขณะเดียวกันชุมชนท!องเที่ยวภายในเครือข!ายเองยังมีความตองการในความร!วมมือในเรื่องของการพัฒนา
บุคลากรที่ มาใหบริ การในธุร กิจ ต! างๆของการท! องเที่ย วโดยชุ มชน อาทิ การพัฒ นาทั กษะดานภาษา
การเป5 น มั คคุ เ ทศน* พนั กงานตอนรั บ และอื่น ๆอี กมากมาย ที่ มีส! วนสํ า คั ญ อย! างมากในการยกระดั บ
คุณภาพและมาตรฐานการใหบริการแก!และนักท!องเที่ยวของการจัดการการท!องเที่ยวโดยชุมชน

4.5 กรณีศึกษาการจัดการความรูดานภูมิป"ญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพการท)องเที่ยว
จากการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส!วนร!วม ที่มีวัตถุประสงค*เพื่อคนหาและ
ศึกษากระบวนการการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นของ 7 ชุมชน ในเครือข!ายท!องเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดพังงา เพื่อนําไปสู!กระบวนการสรางแนวทางในการจัดการความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการท!องเที่ยว ของเครือข!ายท!องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา ซึ่งคณะผูวิจัย ไดร!วมกันสราง
กระบวนการถอดบทเรียน และจัดการความรูร!วมกับชาวบานทั้ง 7 ชุมชน ดังกรณีศึกษาภูมิปญญาที่มี
ความโดดเด!นของแต!ละชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.5.1 บานโคกไคร : ภูมิป"ญญาการทํากะปE
กะปL ของชุ มชนบานโคกไครมี ส! ว นสํ า คั ญ อยู! 2 ชนิ ด คื อ กุ งขนาดเล็ กหรื อชาวบาน
เรียกว!า เคย ซึ่งแบ!งย!อยเป5น 3 ชนิด คือ กุงเอียด ตากุงมีขนาดใหญ! กะปLที่ไดจะมีสีออกดํา กุงสานโอ
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กะปLจะมีสีซีด ส!วนกุงนอกตัวขนาดใหญ! กะปLที่ไดจะออกสีแดง และส!วนประกอบอีกส!วนคือ เกลือเม็ด
ใหเขากัน เสร็จแลวนําไปตากแดดที่หนึ่งพอหมาด ๆ แลวนํามาตําไม!ตองละเอียด ขั้นตอนนี้ชาวบาน
เรียกว!าขั้นตอนหักหอ เสร็จแลวนําไปหมักต!ออีก 3-4 คืน นํามาตากแดดที่สองใหแหง และตําใหละเอียด
เมื่อถามถึงความแตกต!างของกะปLในแต!ละชุมชน ชาวบานไดใหขอมูลว!า กะปLจะอร!อย
กว!าที่อื่น ๆ ได ตองมีสูตรที่ลงตัวแลว และบวกกับความเคยชินในการทํา รวมถึงการใส!ใจในการเลือก
วัตถุดิบ อาทิ ขั้นตอนการจับกุง หรือการเดินรุนกุง วัสดุเป5นไม!ไผ!และตาข!าย เดินชอนน้ําประมาณเอว
หรือการเชงเลงคือปกเสาไวที่น้ําเชี่ยว ถาเลือกน้ําดี ตัวกุงก็จะสะอาด ไม!มีขี้ยา (ฝอยรากไม) มาเกาะมาก
ขั้นตอนการตากจะดูว!าพอหมาดไดแค!ไหนก็ตองใชความชํานาญตามประสบการณ* เพื่อใหไดกะปLที่อร!อย
ความรูในการทํากะปLเป5นในลักษณะการถ!ายโอนความรูโดยตรงระหว!างบุคคล เช!น
การสืบทอดความรูการต!อเรือจากบรรพบุรุษ จากปู@ย!าตายายสู!รุ!นพ!อรุ!นแม! และต!อเนื่องมายังรุ!นลูก
เนื่องมาจากเป5นอาชีพที่ทําต!อเนื่องมาเกือบรอยปYแลว ชาวบานเรียกว!าเป5นความเคยชิน เช!น เมื่อเป5น
เด็กก็มีการวิ่งไปหยิบวัตถุดิบต!าง ๆ ในการทํากะปLใหพ!อใหแม! จึงไดเรียนรูจากผูใหญ!ไปในตัวตลอดเวลา
ชาวชุมชน บานโคกไคร ลงความเห็นว!า ควรมีการจัดเก็บขอมูลการทํากะปL ในชุมชน
โดยจะมีกลุ!มแม!บานศึกษาสูตรการทํากะปLจากแหล!งขอมูลเดิมคือในชุมชน และสูตรการทํากะปLจาก
ชุมชนใกลเคียง นํามาทดลองและประยุกต*ใหไดสูตรที่คงที่ มีการบันทึกออกมาเป5นหนังสือภูมิปญญากะปL
ชุมชน รวมถึงป<ายประชาสัมพันธ* และบันทึกขอมูลในรูปแบบของสื่อดิตจิตอล
หากมีการจัดสรรงบประมาณจากชุมชนหรือภายนอก ชาวบานมีความคิดเห็นว!าถามี
การสรางลานตากเกลือ จะทําใหชาวบานสะดวกสบายขึ้นจากที่ตากตามพื้นที่บาน และถานักท!องเที่ยว
เห็นลานตากที่ชัดเจน ก็จะเห็นภาพและนําไปบอกต!อได ถือเป5นการเพิ่มการจัดเก็บความรูในการทํากะปL
อีกส!วนหนึ่ง และมีแนวทางในการถ!ายทอดความรูระหว!างบุคคลไปสู!บุคคล เช!น จากผูใหญ!ไปสู!ลูกหลาน
หรือจากผูชํานาญในชุมชนสู!เยาวชนรุ!นใหม! และการถ!ายทอดความรูสู!บุคคลภายนอก เช!น กลุ!มแม!บาน
ต!างชุมชน นักเรียน นักวิจัย ที่สนใจเขามาศึกษาวิธีการผลิตกะปL ทางชุมชนก็ไดเผยแพร!ความรูให
กลุ!มแม!บานไดใหขอมูลว!า กําลังทดลองทํากะปLผง ซึ่งมีขอดีคือ เก็บไวไดนาน พกพา
สะดวก และเพิ่มมูลค!าไดอีกทางหนึ่ง ซึ่งหากสามารถผลิตไดอย!างมีมาตรฐาน จะสามารถใหนักท!องเที่ยว
ไดทดลองตําเกลือ ช!วยทํา ช!วยตาก พอมีส!วนร!วมแลวนอกจากกะปLกอนดั่งเดิมซึ่งนักท!องเที่ยวอาจมี
ขอจํ า กั ด เช! น การพกพา กะปL ผ งจะเป5 น ทางเลื อ กในการอุ ด หนุ น ทํ าใหเพิ่ มช! องทางการขาย และ
ประชาสัมพันธ*ขอมูลเกี่ยวกับกะปLของชุมชนไดมากขึ้น ซึ่งในปจจุบันปญหาที่กลุ!มแม!บานพบ คือ ยังขาด
งบประมาณในการทําบรรจุภัณฑ* รวมถึงเครื่องมือต!างๆ
4.5.2 บานสามช)องเหนือ : ภูมิป"ญญาการล)อหอย และเลี้ยงหอยนางรม
การล!อหอยนางรม เป5นภูมิปญญาที่สืบทอดกันมารุ!นสู!รุ!น เด็กๆ 8-9 ปY ก็จะออกล!อ
หอยกั น กั บ ผู ใหญ! แ ลว โดยชาวประมงก็ จ ะเรี ย นรู เองจากประสบการณ* อัน ยาวนาน ในที่ นี้ ช าวบาน
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ไม!เรียกว!า การจับหอย แต!เรียกกันว!า การล!อหอย เนื่องจากแค!นําอุปกรณ*ไปวางล!อไว อุปกรณ*ที่มีเชื้อ
หอยก็ จ ะมาติ ด เอง ซึ่ งถาการจั บ นั้ น ก็ ส ามารถทํ าไดโดยไปหาตามขอบฝE งที่ ห อยจะมาติ ด แต! ก็จ ะได
ปริ ม าณนอยกว! า การนํ า อุ ป กรณ* ม าล! อ ไวเป5 น พื้ น ที่ ข องใครของคนนั้ น ไม! ต องไปแย! ง กั น หาจั บ ตาม
ธรรมชาติ เมื่อก!อนจะใชไมไผ!ในการล!อ กระเบื้องล!อ แต!กระเบื้องจะแตกง!าย ก็จะมีการปรับเปลี่ยน
วิธี การไปตามยุ คสมัย วิ ธี ไหนว! า ดี ก็ จ ะพาทํ า กั น ต!อๆ กั น ไปจนปจจุ บัน ไดใชยางลอรถจั กรยานยนต*
ใครอยากไดหอยเยอะก็ลงทุนเยอะหน!อย ทั้งนี้ทั้งนั้นตองดูกําลังตัวเองดวย
วิ ธี ก ารล! อ หอยนางรมของชาวบานสามช! อ งเหนื อ เริ่ ม จากการเตรี ย มยางลอ
รถจักรยานยนต* มาผ!าเป5น 2 ซีก นําไมไปปกที่ริมฝEง ใหปกไมห!างกันเป5นช!วงตามแนวยาว นําเชือกไน
ล!อนมาผูกกับไมไวเป5นราว จากนั้นนําลอรถที่ผ!าแลวมาผูกเชือกแลวนําไปผูกที่ราวหลักใหยางหอยลงมา
แต!ละเสนใหผูกห!างกันประมาณ 5 นิ้ว เชื้อของยางรถจะทําใหหอยนางรมมาติดเอง ตอนมาติดแรกๆ
จะเห็นเป5นขีดดําเล็กๆ ระยะเวลาการโตของหอยนางรมตั้งแต!มาติดที่ยางนั้นประมาณ 10 เดือน ถึง 1 ปY
จึงจะโตประมาณ 3 นิ้ว พอจะนําไปขายได
ส!วน วิธีการเลี้ยงหอยใหญ!นั้นก็เริ่มจากเก็บหอยนางรมจากยางรถที่ไปล!อไวจากริมฝEง
ตัวโตประมาณ 3 นิ้ว มาเลี้ยงต!อในกระชังหนาบานตัวเอง นําปูนซีเมนต*มาละลายน้ําแลวนําไปแปะบน
หลังหอย 2 ตัว ใหเอาหลังชนกันติดเป5นคู! นําไปผูกกับเชือก แต!ละคู!ผูกห!างกันเป5นช!วงตามแนวยาวลงมา
เชือกเสนหนึ่งผูกหอย 6-7 คู! จากนั้นนําไมมาวางพาดเป5นราวบนกระชังเหนือน้ําแลวนําเชือกที่ผูกหอยไป
ผูกกับราวไมใหหอยลงมาในน้ํา เลี้ยงไวใหหอยตัวโตขึ้น 5-6 นิ้ว จึงนําไปขาย
ซึ่งวิธีการเก็บหอยจากยางรถนั้น ออกไปตอนน้ําลด ใส!ถุงมื อค!อยๆ ขยับที่ ปากหอย
เนื่ องจากเป5 น ส! ว นที่ บ างมาก เพราะถาปากแตกหอยจะไม! ส วย และโอกาสหอยจะตายไดแลวจะไม!
สามารถนํามาเลี้ยงต!อเป5นหอยใหญ!ได การเก็บแต!ละครั้งก็จะเวนช!วงประมาณ 2-3 เดือนครั้ง ตรงส!วนที่
เก็บไปแลวนั้นก็จะมีหอยมาติดใหม!เองเรื่อยๆ ก็จะเก็บวนซ้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆ
ชุมชนบานสามช!องเหนือ ตองการจัดเก็บภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับ วิถีประมง
ของชาวอ! า วพั งงาไวดวยการ จั ด ทํ า บั น ทึ กในรู ป ของแผ! น พั บ เอกสาร ตํ า รา และสื่ ออิ เ ลคทรอนิ ก ส*
ตลอดจนจัดทําเป5นขอมูลความรูของชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรูกันเองในชุมชน ส!วนใหญ!เด็กผูชายจะไป
ออกเรือกับผูใหญ!เป5นประจํา จะสั่งสมประสบการณ*ถือเป5นการเรียนรูดวยตัวเอง และจะมีการสอนกันรุ!น
สู!รุ!นดวย เด็กผูหญิงบางคนถึงแมไม!ไดไปออกเรือก็ทําเป5นไปเองรับรูเองโดยสันชาติญาณ ชาวบานว!ากัน
ไวว!า “ถาคิดจะทํา ไม!ตองมีใครสอนก็ทําได” มีการจัดทําบอร*ดเป5นเรื่องราววิถีชีวิตประมงขึ้นที่ศูนย*การ
เรียนรูของหมู!บาน มีทั้งขั้นตอนและรูปภาพประกอบ เพื่อใหนักท!องเที่ยวที่เดินทางเขามาไดทําความ
เขาใจก! อ นสั ก เล็ ก นอย โดยจะมี ช าวบานเป5 น เสมื อ นมั ค คุ เ ทศก* ค อยแนะนํ า ก! อ นที่ จ ะออกไปสั ม ผั ส
ประสบการณ*จริง
และเนื่ อ งจากบานสามช! อ งเหนื อ มี ก ารทํ า ธุ ร กิ จ โฮมสเตย* ซึ่ ง จะมี กิ จ กรรมพา
นักท!องเที่ยวนั่งเรือออกไปชมวิถีชีวิตการทําประมง เช!นการจับปู จับปลา จับกุงเคย ฯลฯ นักท!องเที่ยว
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จะไดสัมผัสวิธีการล!อหอยนางรม วิธีการเก็บ ซึ่งจะใหนักท!องเที่ยวไดมีส!วนร!วมมากที่สุด มีการแกะหอย
ใหชิมสดๆ ดวย จากนั้นก็จะพาไปที่ป@าโกงกางใหดูว!าหอยนางรมที่มาจากธรรมชาติกับหอยนางรมที่
ชาวบานล!อไวแตกต!างกันอย!างไร จนกระทั่งกลับมาชมวิธีการเลี้ยงหอยใหญ!ในกระชังอีกดวย ทุกวันนี้มี
นักท!องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต!างชาติต!างใหความสนใจเดินทางมาศึกษาวิถีชีวิตชุมชนสามช!องเหนือ
กันอย!างไม!ขาดสายึงเป5นการบูรณาการความรู ไปใชพัฒนาไดอีกดวย
4.5.3 บานบางพัฒน. : ภูมิป"ญญาการจัดการน้ํา
เป5นที่ทราบกันดีว!าสภาพภูมิอากาศในภาคใตนั้นมี 2 ฤดูกาล คือ ฝน 8 แดด 4
เพราะฉะนั้ น ในหมู! บ านบางพั ฒ น* จึ งตองมี การจั ด การน้ํ า เพื่ อเก็ บไวใชในครั ว เรื อ น ใชดื่ ม และใชให
เพี ย งพอกั บ ท! อ งเที่ ย วที่ เ ขามาในช! ว งฤดู แ ลงอี ก ดวย ภู มิ ป ญญาการจั ด การน้ํ า ไดถู ก คิ ด คนขึ้ น โดย
นายสวัสดี วาหะรักษ* ผูใหญ!บานคนแรกของชุมชนบางพัฒน*
เมื่อ พ.ศ.2523 นายสวัสดี อดีตผูใหญ!บานบานบางพัฒน* ไดเริ่มทําถังเก็บน้ําเองเป5น
บานแรก ซึ่งนายสวั ส ดีมองว! าการทํ าถั งเก็ บน้ํ าเองจะสามารถมี ไวใชไดทุ กบาน บานละหลายๆ ถั งก็
สามารถทําไดเองโดยที่ไม!ตองไปขอ FAO โดยก!อนหนานั้นไดมีการเรียกชาวบานมาคุยกัน เรื่องจะทํา
อย!างไรใหมีน้ําไวใชในครัวเรือนทุกบาน เนื่องจากบานที่ไม!มีบานเลขที่ก็ไม!สามารถขอถังเก็บน้ํามาได ไดมี
ชาวบานใหความสนใจร!วมมือประมาณ 80% ส!วนอีก 20% มีความคิดว!าจะสามารถทําไดจริงหรือไม!
หลังจากนั้น นายสวัสดีไดเป5นผูใหญ!บาน ไดมีการสานต!อความคิดที่ตัวเองคิดขึ้น ชาวบานใหความร!วมมือ
100% เต็ม
ปจจุบันหมู!บานบางพัฒน*มีถังเก็บน้ําไวใชทุกบาน ถังเก็บน้ําเป5นลักษณะของการก!ออิฐ
บล็อกมาต!อกันขึ้นไป ความสูงประมาณ 2 เมตร ถึง 3.50 เมตร ซึ่งบานหนึ่งจะมีประมาณ 2 ถัง แลวแต!
จะสรางเพื่อใหเพียงพอกับสมาชิกในบานในช!วงเวลา 4 เดือน ที่ไม!มีน้ําฝน ถาเป5นรานอาหารจะมี 3 ถัง
ขึ้นไป แต!ละบานจะวางถังไวขางบานในตําแหน!งที่สามารถรองรับน้ําฝนที่ไหลลงมาจากหลังคาบานได
พอดี บานบางหลังมีการทําความสะอาดหลังคาเพื่อกําจัดฝุ@นละออง ส!วนบางหลังที่มีฐานะดีก็จะเปลี่ยน
ใชหลังคากระเบื้องอย!างดีจะไม!ลอก ในสมัยก!อนมีการทําทางระบายน้ํา โดยเจาะรูดานล!างและใชสาย
ยางเป5นตัวถ!ายตะกอนออก ต!อมาไดปรับปรุงวิธีการถ!ายตะกอนเป5นการใชวิธีกาลักน้ํา ดูดตะกอนออก
จากถังจะทํา 3 ครั้งขึ้นไปต!อปYส!วนวิธีป<องกันยุงในถังน้ํานั้นเมื่อก!อนใชทรายอะเมะใส!ลงไป แต!ทรายอะ
เมะนั้นกันแต!ลูกน้ําแต!จะมีแมลง เวลาต!อมาผูใหญ!สวัสดีไดไปอบรมเพิ่มเติมเรื่องป<องกันยุงจากบ!อน้ํา จึง
ไดวิธีเลี้ยงปลาหางนกยูงไวกินลูกน้ํา โดยปล!อย 4-5 ตัวต!อถัง กันไดทั้งยุงทั้งแมลงอีกดวย ในการใชดื่มกิน
นั้นตองนําไปตมก!อนแลวนํามาดื่มกินไดเลย แต!จะไม!ค!อยสะอาด ในปYพ.ศ. 2541 ไดไปดูงานที่ อบต. เบิก
ไพร จ.ราชบุรี เรื่องการพัฒนาจากน้ําใชเป5นน้ํากิน ทางผูใหญ!บานคนปจจุบันไดมีการเขียนโครงการ ซื้อ
เครื่องกรองน้ําโดยไดดําเนินการของบประมาณไปแลว
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ชุมชนบางพัฒน*ประสบความสําเร็จเรื่องระบบการจัดการน้ําเป5นอย!างยิ่ง จนไดรับความ
สนใจจากทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนจากจังหวัดต!างๆ ที่มีพื้นที่ติดทะเล ทางองค*กร มหาวิทยาลัย
ฯลฯ เดินทางมาศึกษาดูงานกันถึง 23 จังหวัด เพื่อศึกษาว!าทําไมที่นี่จึงไม!ขาดแคลนน้ํา ระยะเวลากว!า
20 ปYมาแลวที่ไม!เคยประสบปญหาเรื่องน้ํา ทําใหชุมชนมีน้ํากินน้ําใชและยังสรางรายไดจากการขายน้ําให
มัสยิดและหมู!บานอื่นอีกดวย
ชาวชุมชนบานบางพัฒน* ตองการจัดเก็บภูมิปญญาการจัดการน้ําไวใหเป5นความรูของ
ชุ ม ชน โดยการจั ด ทํ า เป5 น ตํ า ราชุ ม ชน โดยอยากร! ว มมื อ ในการทํ า ตํ า รากั บ หน! ว ยงาน หรื อ
สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของกับการจัดการน้ํา
ภู มิ ป ญญาการจั ด การน้ํ า ไดมี ก ารต! อ ยอดความคิ ด ไปเรื่ อ ยๆ อาทิ เ ช! น วิ ธี ก าลั ก น้ํ า
นับเป5นวิธีที่ทันสมัย วิธีปล!อยปลาหางนกยูง สามารถป<องกันไดทั้งยุงทั้งแมลง ซึ่งความรูเหล!านี้เป5นที่
น!าสนใจทําใหทุกวันนี้มีกลุ!มคน องค*กร มหาวิทยาลัย หน!วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางเขามา
ที่หมู!บานบางพัฒน*เพื่อศึกษาเรียนรูวิธีการจัดการน้ําของหมู!บานว!าคนในชุมชนจัดการกันอย!างไรถึงไม!
เคยประสบปญหาการขาดแคลนน้ําเหมือนที่ชุมชนอื่น อีกทั้งยังมีน้ําไวจําหน!ายใหแก!ชุมชนอื่นอีกดวย
4.5.4 บานท)าดินแดง : ภูมิป"ญญาสมุนไพร ผักหวาน
ผั ก หวาน เป5 น พื ช ที่ พ บหาไดง! า ยในชุ ม ชนบานท! า ดิ น แดง เป5 น การสื บ ทอดรุ! น สู! รุ! น
จากบรรพบุรุษ ถึงรุ!ปราชญ*หรือหมอยาชาวทุ!งดินแดงรุ!นก!อนสรรพคุณ สอนลู ก หสอนหลานต! อ ๆกั น มา
ตลอดจนทดลองใชรักษา ว!าผักหวานมีสรรพคุณแกรอนใน แกโรคคางทูม แกปวดมดลูก และปวดขอ
ชาวชุมชนบานท!าดินแดง ตองการจัดเก็บภูมิปญญาเรื่องสมุนไพรพื้นบานไวเป5นตํารายา
ชุมชน โดยเริ่มจาก การบันทึกขอมูล ผักหวาน จัดทําวิดีโอใหความรู เกี่ยวกับผักหวาน ใหความรูเรื่อง
ผักหวานและพืชสมุนไพรอื่นๆ ในศูนย*การเรียนรูชุมชน มีการจัดนิทรรศการใหความรูในชุมชนและใน
โรงเรียน เป5นการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการถ!ายทอดความรูในชุมชนก!อนเนื่องจากเยาวชนรุ!นใหม!ยังไม!
รูจัก อาจเชิญวิทยากรที่เป5นหมอยาชาวบาน และนักวิชาการดานสมุนไพรมาจัดอบรมภายในหมู!บาน
นอกจากนั้น ยังสามารถบูรณาการไปใชในการท!องเที่ยวโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ขึ้นในป@าบริเวณที่มีผักหวานมากเพื่อใหนักท!องเที่ยวไดเห็นของจริงและไดเรียนรูวิธีการดูแลรักษา วิธีการ
เก็บยอดอ!อน เพื่อนําไปประกอบอาหาร โดยนักท!องเที่ยวจะไดเรียนรูวิธีการทําอาหารจากผักหวาน และ
ยั ง มี ก ารจั ด เตรี ย มพื้ น ที่ สํ า หรั บ ใหนั ก ท! อ งเที่ ย วไดปลู ก ผั ก หวานไวเป5 น ที่ ร ะลึ ก หรื อจั ด เป5 น ธนาคาร
ผักหวาน โดยใหนั กท! องเที่ ย วปลู กผั กหวานไวที่ ป@ า ชุ มชน และจะมี ช าวบานเป5 นผู ดู แลให เพื่ อจะให
นักท!องเที่ยวกลับมาเที่ยวที่ชุมชนอีกเพื่อมาดูผักหวานที่ตัวเองปลูกไว
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4.5.5 บานทุ)งนางดํา : ภูมิป"ญญาการจัดการปFาและทรัพยากรธรรมชาติปFาชายเลน
บนพื้นที่กว!า2500 ไร! ของป@าชายเลนทุ!งนางดําถือว!าเป5นป@าชายเลนที่สมบูรณ*มาก
ที่สุดแห!งหนึ่งในชายฝEงทะเลอันดามันเพราะว!ามีการอนุรักษ*และมีกฎของหมู!บานที่หามตัดไมในป@าชาย
เลน และยังเป5นแหล!งอนุบาลสัตว*น้ํา เช!น ปูดํา ปูกามดาบ เคยกุง ปลากระบอก ทําใหชาวบานสามารถ
หาอาหารและสรางรายไดในป@าชายเลน เช!น การวางอวนปลากระบอก การวางไทรปลา ไทรปู ชาวบาน
ทุ!งนางดําเรียนรูที่จะดํารงชีวิตอยู!ในป@าชายเลนแห!งนี้ดวยความรูแบบชาวบานที่ไดจากการสังเกตุเรียนรู
และอยู!กับป@าชายเลน ในป@าชายเลนแห!งนี้ จึงเป5นทั้งแหล!งอาหาร เป5นบาน และเป5นโรงเรียนของชาวทุ!ง
นางดํา
ชาวชุมชนทุ!งนางดําจึงเกิดแนวคิดที่จะจัดทําเอกสารการเรียนรูเกี่ยวกับป@าชายเลน และ
การจัดการป@าชายเลนหรือจัดทําศูนย*การเรียนรูป@าชายเลน มีเสนทางเรียนรูศึกษาธรรมชาติเพื่อเก็บป@า
ชายเลนแห!งนี้ไวอย!างยั่งยืน มีการสอนใหลูกหลาน รุ!นต!อรุ!น มีกิจกรรมที่ปลูกฝงใหเด็กนักเรียนเกิดการ
เรียนรูเกี่ยววิถีชีวิตของชุมชน สามารถบูรณาการใชในกิจกรรมท!องเที่ยวนักท!องเที่ยวสามารถพายเรือ
คายัค และ เป5นที่เรียนรูการวางอวนปลากระบอก วางลอบปู ปลา และเรียนรูภูมิปญญาในการจัดการป@า
ชายเลนของชาวบานดวย
4.5.6 บานท)าเขา : ภูมิป"ญญาผาบาติก
ชุมชนบานท!าเขา เริ่มสรางความรู และแสวงหาความรู เพื่อมาพัฒนาอาชีพของกลุ!ม
แม!บาน ใชเวลาว!างใหเป5นประโยชน* โดยไปเห็นอาชีพการผลิตผาบาติกนี้จากเกาะภูเก็ตจึงสนใจที่จะมา
ลองผลิตที่ชุมชนของตนเองบาง จึงไปติดต!อที่กรมพัฒนาแรงงาน ตั้งแต!ปY 2546 จากนั้นจึงมีเจาหนาที่มา
สอนที่ชุมชน และฝ•กปฏิบัติเรื่อยมา
จากการนําองค*ความรูที่ไดจากเจาหนาที่พัฒนากรมฝYมือแรงงาน ซึ่งเริ่มจากการลอก
ลายแบบชั้นเดียวลงในผาเช็ดหนา เมื่อฝ•กฝนจนชํานาญมากขึ้นเรื่อยๆ จากลายแบบชั้นเดียว ก็พัฒนา
ลายใหมีความซับซอนมากขึ้น มีการพัฒนาการผสมสี โดยความรูที่มีการพัฒนาเพิ่มเติมเกิดจากกลุ!มที่
แม!บานพัฒ นาฝ• กฝนฝY มือต! อๆ กันเอง เพราะกรมพัฒนาฝYมือแรงงานจะเขามาใหความรูปYล ะ 1 ครั้ ง
ดั ง นั้ น ผู ที่ ไ ดรั บ การอบรมรุ! น แรก ก็ นํ า ความรู มาถ! า ยทอดใหคนรุ! น ที่ 2 ต! อ ๆ กั น ไป จนในปจจุ บั น
สามารถพัฒนาลายไดหลาหลายมากยิ่งขึ้น ไม!ว!าจะเป5นลายดอกดาหลา ดอกชบา ดอกลินลี่ ลายนก
เงือก และลายดอกบัว เป5นตน
จากการที่เรียนรูกันเองในชุมชน ส!วนใหญ!คนที่เป5นแลวก็จะสอนต!อๆ กัน เป5นรุ!นสู!รุ!น
ชาวบานท!าเขาเกิดแนวคิดที่จะต!อยอด โดยเกิดโครงการที่จะ มีการสอนการผลิตผาบาติกใหนักเรียน
และเด็กๆ ในชุมชน โดยเชื่อมโยงกับวิชาโครงงานของโรงเรียน และถ!ายทอดความรูใหแก!เด็กๆ ในชุมชน
ในช!วงวันเสาร*-อาทิตย* แลวทดลองใหเด็กๆ ในชุมชน นําสินคาหรือผลิตภัณฑ*มาจําหน!ายที่ศูนย*จําหน!าย
ผลิตภัณฑ*ชุมชน
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นอกจากนั้น ชุมชนมีการเชื่อมโยงกับเครือข!ายท!องเที่ยวชุมชน จัดสถานที่ศูนย*จําหน!าย
สินคาชุมชน มีการนําสินคาผาบาติกที่ผลิตเสร็จแลวมาจําหน!าย ณ ศูนย*จําหน!ายสินคา ซึ่งเป5นแรงจูงใจ
ใหกับนักท!องเที่ยวที่มาจับจ!ายซื้อของใหเห็นกระบวนการผลิตผาบาติก นักท!องเที่ยวสามารถเขามามี
ส!วนร!วมในการผลิต มาลงมือทําเองไดดวย หรือสามารถสั่งลาย หรือผลิตลายเองได และมีการเชื่อมโยง
เครือข!ายกับโรงแรมรอบๆ พื้นที่ นํากิจกรรมการทําผาบาติกเสริมเป5นกิจกรรมสําหรับนักท!องเที่ยวโดย
ทางกลุ!มจะจัดทีมงาน จัดอุปกรณ* อาทิ ผา สี หรือเทียน เพื่อไปสอนใหนักท!องเที่ยวลงสีที่โรงแรมหรือที่
พักได
4.5.7 บานอ)าวกะพอ : ภูมิป"ญญา การอนุรักษ.แหล)งหญาทะเล และดาวทะเล
ชุมชนอ!าวกะพอ เป5นแหล!งหญาทะเลที่สมบูรณ*มากแห!งหนึ่ง เป5นที่อาศัยของดาวทะเล
ซึ่งปจจุบันนับว!าเป5นสัตว*ทะเลหายาก ที่นี่ยังคงมีอยู! ดูไดทั้งปY ดาวทะเล จะอยู!ตามธรรมชาติของมันอยู!
แลว มาจากน้ําลึก มาอยู!ตรงน้ําตื้น การจะดูปลาดาวนั้น ตองดูตอนน้ําแหงลงไปเป5นระยะทางประมาณ
หนึ่งกิโลเมตร ในช!วง 13 ค่ํา ถึง 3 ค่ํา โดยปกติแลวจะกินหญาทะเล ลักษณะตัวแตกต!างกันไป มีทั้งดาว
ทราย ดาวหนาม มี 5 แฉกแต!ละตัวหลากสีสันกันไป ใน 5 นิ้วที่เป5นแฉกนั้นมีขารอบๆ ตัวทุกแฉก ถึงจะมี
ขาเยอะแต!เดินชามาก มองปกติจะไม!รูเลยว!ามันเดินอยู! ชาวบานอ!าวกะพอสรางความรูจากการสังเกต
จดจํ า เรีย นรู ระบบนิ เ วศของแหล! งหญาทะเล พฤติ กรรมของสัต ว* น้ํ า และถ! า ยทอดจากบรรรพบุ รุ ษ
สู!ลูกหลาน ตลอดจนศึกษาวิจัยเพิ่มเติมร!วมกับสถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัย) เพื่อใหไดขอมูลความรู
ทางวิทยาศาสตร*ดวย
ชาวชุมชนเกิดแนวคิดที่จะมีการจัดเก็บองค*ความรูของระบบนิเวศหญาทะเล และดาว
ทะเล ในรูปแบบของวารสาร หรือ สื่อดิจิทอล เพื่อส!งเสริมความรูเพื่อใหเด็ก เยาวชน คนรุ!นใหม!หันมา
ใส!ใจ เรียนรูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ของชุมชนของตน เป5นการถ!ายทอดความรู จากผูใหญ!
ไปสู! ลู กหลาน หรื อจากผู รู ในชุ มชนสู! เ ยาวชนรุ! น ใหม! เ พื่ อใหภาคภู มิใจในบานเกิ ด มี การบรรจุ เ ขาใน
หลักสูตรการเรียนการสอน เกี่ยวกับภูมิปญญา และระบบนิเวศชุมชน
รวมถึงการจัดตั้งเป5นศุนย*เรียนรู เกี่ยวกับระบบนิเวศ และการศึกษาเกี่ยวกับ แหล!ง
หญาทะเลและดาวทะเล ตลอดจนจัดเป5นแหล!งเรียนรูสําหรับนักวิจัย และการท!องเที่ยวเชิงนิเวศ
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บทที่ 5
บทสรุป และขอเสนอแนะ
โครงการวิจัย การจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท!องเที่ยว
ผ! า นแนวคิ ด เครื อ ข! า ยคุ ณ ค! า สหกรณ* : กรณี ศึ ก ษาเครื อ ข! า ยท! อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน จั ง หวั ด พั ง งา
มีวัตถุประสงค*เพื่อจัดทําฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนต!างๆ และศึกษาแนวทางในการดําเนิน
กระบวนการจัดการความรูในเรื่องของภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนในเครือข!ายท!องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด
พังงา และนําไปสู!การบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาศักยภาพการท!องเที่ยว ภายใต
แนวคิดเครือข!ายคุณค!าสหกรณ*ไดอย!างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขต
ของการวิจัย ดานพื้นที่ ที่มุ!งศึกษาเฉพาะเครือข!ายท!องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา 7 ชุมชน ประกอบดวย
ชุมชนบานโคกไคร ชุมชนบานสามช!องเหนือ ชุมชนบานบางพัฒน* ชุมชนบานท!าดินแดง ชุมชนบานทุ!ง
นางดํ า ชุ มชนบานท! า เขา และชุ ม ชนบานอ! า วกะพอ และในการวิ จั ย ครั้ งนี้ มี การเก็ บ รวบรวมขอมู ล
แบ!งเป<น 2 ประเภท คือ ขอมูลปฐมภูมิ เป<นการลงพื้นที่เพื่อศึกษาขอมูลเชิงลึก จากการสัมภาษณ* การจัด
สนทนากลุ!ม และการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส!วนร!วม เพื่อเก็บบันทึกขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน
ต!างๆ และการศึกษาแนวทางในกระบวนการจัดการความรูดานภูมิปญญาของชุมชน ตลอดจนแนวทางความ
ร!วมมือของเครือข!ายในการจัดการความรูดานภูมิปญญาและการพัฒนาความร!วมมือในการดําเนินธุรกิจ ดวย
วิธีการสัมภาษณ* สนทนากลุ!ม และการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส!วนร!วม สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล
ทุติยภูมิ ใชวิธีการศึกษาจากเอกสารราชการ เอกสารงานวิชาการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและใน
พื้นที่ โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบการสัมภาษณ* และแบบบันทึกขอมูล ที่ใชวิธีการวิเคราะห*
ขอมูลกรณีศึกษา (analyzing case study data) ใชการเปรียบเทียบรูปแบบ (pattern matching)
รูปแบบที่เกิดขึ้นจากขอมูลว!ามีความสอดคลองกับทฤษฎีที่มีอยู!แลวหรือทฤษฎีทางเลือก และการสราง
คําอธิบายเกี่ยวกับกรณีที่ศึกษา ดวยการเชื่อมโยงปจจัยต!าง ๆ และยืนยันคําอธิบายดวยขอมูลเชิงประจักษ*
ซึ่งทั้งหมดจะนําไปสู!การสรางตนทุนทางการท!องเที่ยวที่มั่นคงและยั่งยืน อันเป<นหัวใจของการพัฒนาเป<น
กลุ!มเครือข!ายสหกรณ*ท!องเที่ยวเชิงคุณค!าต!อไป โดยในบทนี้จะแบ!งเนื้อหาออกเป<น 2 ส!วนหลักๆคือ
บทสรุป และขอเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 บทสรุป
ในบทสรุปแบ!งออกเป<น 3 ประเด็นตามวัตถุประสงค* คือ สรุปภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการ
ความรู ดานภู มิ ป ญญาทองถิ่ น และความร! ว มมื อ ของเครื อ ข! า ยคุ ณ ค! า สหกรณ* กั บ การพั ฒ นา
ศักยภาพการท!องเที่ยว ตามลําดับดังนี้
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5.1.1 สรุปภูมิปญญาทองถิ่น
คนทะเลแห!งอ!าวพังงา และชาวเกาะแห!งทะเลอัน ดามั นทั้ง 7 ชุมชนที่ร วมกั นเป< น
เครือข!ายท!องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา ดํารงวิถีชีวิตดวยการเรียนรูธรรมชาติ และสรางความรูในการ
ดํารงชีวิต จากความรูสึกรัก หวงแหน และผูกพันกับระบบนิเวศ ถ!ายทอดออกมาเป<นภูมิปญญาทองถิ่น ได
อย!างน!าสนใจ การรูจักสังเกต จดจํา ลองผิดลองถูกและการหาความรูเพิ่มเติม ถูกหล!อหลอมเป<นความรู
และความเชื่อ ความศรัทธา ผ!านการถ!ายทอดจากรุ!นสู!รุ!น ภูมิปญญาในการดูฟWา ดูน้ํา ดูคลื่น ดูลม ดูเมฆ
ของชาวทะเลแห!งอ!าวพังงา เป<นองค*ความรูที่ไม!มีขายในตํารา ไม!มีในหลักสูตรการศึกษาในระบบใดๆ แต!
เป<นความรูที่ผ!านการสะสมจากชาวทะเลรุ!นก!อน ประสบการณ*ของคนรุ!นก!อน ถ!ายทอดใหคนรุ!นหลัง เป<น
ความรูที่จะมีชีวิตอยู!กับทะเล ซึ่งน!าเสียดายนักหากลูกหลานไม!ไดรู และไม!สนใจที่จะเรียนรู
นอกจากนั้น ชาวชุมชนแห!งอ!าวพังงา เหล!านี้ยังเรียนรูที่จะดํารงชีวิตจาการศึกษาระบบ
นิเวศ การสังเกตพฤติกรรมของสัตว*น้ํา และสิ่งมีชีวิต เป<นฐานการคิดในการสรางภูมิปญญาในการผลิต
เครื่องมือประมง เช!น การทําลอบดักปู การทําอวนดักกุงเคย เป<นตน การศึกษาระบบนิเวศนี่เองที่นํามาสู!
ภูมิปญญาในการผลิต และการปรุง การแปรรูป และการถนอมอาหาร ของชาวชุมชนดวยความสมบูรณ*
ของทรัพยากร ชาวบานจึงเรียนรูที่ผลิตอาหารโดยใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู! สัตว*น้ําจากทะเล และปYา
ชายเลน พืชผักสมุนไพร จากปYาพรุ และปYาเขา หรือแมแต!การทํานาขาวบนเกาะของชาวเกาะยาว ลวน
แลวแต! เ กิ ด ขึ้ น จากภู มิ ป ญญาของคนรุ! น ก! อ นทั้ ง สิ้ น แต! ช าวชุ ม ชนก็ เ รี ย นรู ที่ จ ะดํ า รงชี วิ ต อยู! และใช
ทรัพยากรธรรมชาติเหล!านี้ใหเกิดความความยั่งยืน การเรียนรูที่จะเพาะเลี้ยงสัตว*น้ําชายฝ[ง แทนการล!า
สั ต ว* น้ํ า การปลู ก ปY า ทดแทนเมื่ อใชสอยไมจากปY า หรื อแมแต! การท! องเที่ ย วเชิ งนิ เ วศที่ เ นนการศึ กษา
ธรรมชาติและไม!ทําลายสิ่งแวดลอม เรื่องเหล!านี้กลับเป<นความรูใหม! ที่เกิดจากการพัฒนา และการคนควา
หาความรูเพิ่มเติม เป<นภูมิปญญาที่มีความเป<นสากลมากขึ้น
แต!อย!างไรก็ตามจากการศึกษาวิจัย กลับพบขอสังเกตอย!างหนึ่งว! า ภูมิปญญาในการ
เพาะเลี้ ย งสั ต ว* น้ํ า ชายฝ[ ง และการท! อ งเที่ ย วกลั บ นํ า มาซึ่ ง การแข! ง ขั น ทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
ภูมิปญญาทองถิ่นถูกแปรสภาพมาเป<นสินคาเพื่อการท!องเที่ยว สัตว*น้ํามีคุณค!าในเชิงเศรษฐกิจเชิงธุรกิจ
มากกว!าการยังชีพ การขยายตัวของเมือง และกระการเติบโตทางการท!องเที่ยวอย!างกาวกระโดด ชักนํา
นายทุน และคนต!างถิ่นรุกเขาทํามาหากินในชุมชนมากขึ้น หากขาดการจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพอาจ
ส!งผลกระทบเชิงลบต!อชุมชน ทั้งเรื่องของวิถีชุมชนดั้งเดิม ประเพณีความเชื่อ ศรัทธา ที่งดงามต!างๆ หลาย
ชุมชนที่เกิดความขัดแยงภายในจาการท!องเที่ยว หลายชุมชนที่ยังหาอัตลักษณ*ของภูมิปญญาตัวเองไม!เจอ
หลายชุมชนยงไม!มีการถ!ายทอดภูมิปญญาเหล!านี้ไปยังอนุชนรุ!นหลัง การไดมีโอกาสรวบรวม และจัดการ
ความรูเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นจากการวิจัยในครั้งนี้ เสมือนการกลับมาคนหาตัวตน คนหาความรู และสราง
คุณค!าใหกับภูมิปญญาที่บรรพบุรุษฝากไว ใหเป<นความภาคภูมิใจของชุมชน เป<นสิ่งที่ควรอนุรักษ* และ
พัฒนาใหยั่งยืนต!อไป
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5.1.2 สรุปการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่น
ในการกระบวนการจั ด การความรู ดานภู มิป ญญาทองถึ น ของเครือข! า ยท!องเที่ย วโดย
ชุมชนจังหวัดพังงา ทั้ง 7 ชุมชน นั้นในขั้นตอนของการสรางความรูโดยภาพรวมนั้นมีลักษณะคลายคลึงกัน
กล!าวคือ การสรางความรูจะเกิดจากการที่ไดรับถ!ายทอดภูมิปญญามาจากบรรพบุรุษสืบต!อกันมาจากรุ!น
ต! อ รุ! น ภายในครอบครั ว หรื อ การเรี ย นรู จากผู สู ง อายุ ผู นํ า ชุ ม ชนที่ เ ป< น ผู เชี ย วชาญเฉพาะดานต! า งๆ
โดยเฉพาะภูมิปญญาในเรื่องระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ วิถีเกษตรกรรมและประมงชายฝ[ง อาหาร
พื้นบาน สุขภาพและสมุนไพรที่เกียวของกับการดําเนินชีวิต การสรางบานเรือน ที่พักอาศัย การทํามาหา
กิน ที่ชาวบานในชุมชนจําเป<นจะตองเรียนรูเพื่อการดํารงอยู! ส!วนภูมิปญญาเรื่องประเพณี วัฒนธรรม ที่
ประชากรส! วนใหญ! ของทุกชุ มชนจะนับ ถื อศาสนาอิส ลามนั้ น มี การเรี ย นรู ภูมิป ญญาจากการประกอบ
พิธีกรรม การละเล!นตามประเพณี ความเชื่อของศาสนาอิสลามเป<นหลัก นอกจากนั้นในกระบวนการของ
การสรางความรูดานภูมิปญญาของชุมชนยังมีการแสวงหาความรูจากภายนอกชุมชนที่เป<นความรูใหม!
หรือความรูเดิมที่สูญหายไปจากชุมชน มาใชในการพัฒนาชุมชนทั้งวัตถุประสงค*ในเรื่องของการอนุรักษ*
สิ่งแวดลอมในระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ*สินคาที่ชุมชนผลิตเพื่อ
จําหน!าย และใหบริการแก!นักท!องเที่ยว ซึ่งการสรางความรูดังกล!าวชุมชนจะไดรับการสนับสนุนในเรื่อง
การส!งบุคลากรของชุมชนไปอบรมตามหน!วยงานต!างๆภายใตโครงการที่ภาครัฐจัดขึ้น ตลอดจนความรูที่
เครือข!ายท!องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงาที่ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เช!น การจัดโครงการ
ศึกษาดูงานธุรกิจโฮมสเตย* ที่ชุมชนบานท!าเขา อําเภอเกาะยาว โครงการอบรมใหความรูและฝ_กปฎิการทํา
ผาบาติค เป<นตน ส!วนการจัดการความรูในขั้นตอนของกระบวนการจัดเก็ บองค*ความรูดานภูมิปญญา
ทองถิ่นซึงเป<นกระบวนการที่มีความสําคัญที่จะทําใหภูมิปญญานั้นคงอยู!สืบต!อไป แต!จากการศึกษาพบว!า
ส!วนใหญ!เกือบทุกชุมชนขาดการจัดเก็บองค*ความรูที่เป<นระบบ มีเพียงบางชุมชนและบางภูมิปญญาเท!านั้น
ที่มีการบันทึกไว อาทิ การบันทึกภูมิปญญาดานอาหารของชุมชนบานโคกไคร ในการกระบวนการผลิต
กะป` ข องกลุ! ม แม! บ านในชุ ม ชนที่ เ ป< น สิ น คาหลั ก ของกลุ! ม ที่ มี ก ารจั ด จํ า หน! า ยไปยั ง ภายนอกชุ ม ชน
นอกจากนั้นยังมีการเคยจัดทําบันทึกภูมิปญญาเรื่องการจัดการน้ําของชุมชนบานบางพลัดแต!เกิดการสูญ
หายจึงถือว!ากระบวนการของการจัดเก็บองค*ความรูไม!สมบูรณ*และเป<นปญหาของการจัดการความรูที่ทุก
ชุมชนควรมีการพัฒนาปรับปรุงแกไขเพื่อใหเกิดการจัดเก็บองค*ความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นอย!างมีระบบ
สามารถเป<นแหล!งเรียนรูและสืบคนขอมูลของผูที่สนใจไดต!อไปในอนาคต
การจัดการความรูในขั้นตอนของกระบวนการการถ!ายทอดภูมิปญญาที่ชุมชนในเครือข!าย
ท!องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงาที่ไดมีการปฎิบัติกันมานั้นโดยส!วนใหญ!จะมีการถ!ายทอดจากบุคคลที่เป<น
ผูสรางหรือมีองค*ความรูในแต!ละเรื่องไปสู!กลุ!มภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ตลอดจนการถ!ายทอดภูมิ
ปญญาไปสู!นักท!องเที่ยวดวยเช!นกันโดยผ!านกิจกรรมการท!องเที่ยวต!างๆเช!น มัคคุเทศน*ทองถิ่นถ!ายทอดสู!
นักท!องเที่ยวจากการนําท!องเที่ยวตามแหล!งท!องเที่ยวต!างๆของชุมชน การใหนักท!องเทียวไดทดลองฝ_ก
ทํา อาหารและขนมพื้น บาน การเรี ยนรู วิถีชี วิต ของคนในชุ มชน การมี ส! วนร! วมในการทํ ามาหากิ นของ
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ชาวบาน เป<นตน ยกเวนชุมชนบานบางพลัดที่มีการถ!ายทอดความรูภูมิปญญาเรื่องการจัดการน้ําระหว!าง
บุคคลภายในครอบครัวก!อนจนเป< นที่ยอมรับจึงมีการถ! ายทอดไปยังกลุ!มต! างๆทั้งภายในและภายนอก
ชุมชนต!อไป และกระบวนการสุดทายของการจัดการความรูภายใตกรอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้ คือ
การนําความรูดานภูมิปญญาไปใชประโยชน* ซึ่งภูมิปญญาทองถิ่นต!างๆถึงแมว!าจะมีการดําเนินหรือปฎิบัติ
ไปครบทั้งสามกระบวนในขั้นตนที่ไดกล!าวมาแลวนั้นหากมิไดมีการนําไปใชงานใหเกิดประโยชน* จะถือได
ว!าการจัดการความรูนั้นไม!ไดเกิดขึ้นเลย เป<นแต!เพียงการจัดเก็บ และถ!ายทอดขอมูลเท!านั้นยังไม!ไดเกิดป<น
การจัดการความรูที่แทจริง และขอมูลการวิจัยคน พบว!า การนําความรูดานภูมิปญญาไปใชประโยชน*ของ
ชุมชนต!างๆนั้น มีการนําความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นไปใชประโยชน*จริงแต!เป<นการใชประโยชน*ที่อยู!ใน
วงจํากัดเพียงภูมิปญญาดานใดดานหนึ่งเท!านั้นที่เกิดขึ้นในแต!ละชุมชน ซึ่งจากการสํารวจขอมูลเบื้องตนใน
เรื่องภูมิปญญาทองถิ่นของแต!ละชุมชนนั้น พบว!ามีภูมิปญญาในเรื่องต!างๆอยู!จํานวนมากที่มีศักยภาพที่
สามารถนําไปใชประโยชน*ในการพัฒนาศักยภาพการท!องเที่ยวของชุมชนได เช!น ภูมิปญญาเรื่องสมุนไพร
ของชุมชนบานโคกไครที่เป<นแหล!งเรียนรูใหกับนักท!องเที่ยว ภูมิปญญาเรื่องระบบนิเวศของบานอ!าวกะพอ
เกาะยาวใหญ! ที่เป<นแหล!งเรียนรูเรื่องระบบนิเวศน*ในทะเล หรือภูมิปญญาระบบนิเวศน*ปYาชายเลนและปYา
โกงกางที่อุดมสมบูรณ*ของชุมชนบานทุ!งนางดํา เป<นตน
5.1.3 สรุปความร&วมมือของเครือข&ายคุณค&าสหกรณ+กับการพัฒนาศักยภาพการท&องเที่ยว
ความร!วมมือของเครือข!ายท!องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา ทั้ง 7 ขุมชน ที่มีบริบทเป<น
เครือข!ายคุณค!าสหกรณ* ที่มีปฎิสัมพันธ*ทางสังคมร!วมกัน การเรียนรูร!วมกัน และ การดําเนินธุรกิจร!วมกัน
(จุฑาทิพย* ภัทราวาท,2554) เพื่อที่จะใหแต!ละชุมชนเป<นหน!าวยงานหรือองค*กรที่ช!วยเหลือตนเองทาง
เศรษฐกิจและสังคมได โดยที่ชุมชนอาจจะจัดตั้งเป<นสหกรณ*ที่เป<นนิติบุคคลตามกฎหมายหรือไม!เป<นนิติ
บุคคลตามกฎหมายก็ได แต! สาระสํ าคัญของการเป<นเครือข!ายคุณค!าสหกรณ*ขึ้นอยู!กับ บริบทดั งกล!า ว
ขางตนมากกว!า ซึ่งที่ผ!านมาชุมชนที่เป<นสมาชิกของเครือข!ายคุณค!าสหกรณ*ไม!ไดมีการจัดตั้งเป<นนิติบุคคล
ตามกฎหมาย แต!ไดมีความร!วมมือต!างๆมากมาย ซึ่งในการวิจัยนี้ไดจําแนกความร!วมมือออกเป<น2 ดาน
ดวยกัน คือความร!วมในดานการจัดการภูมิปญญาทองถิ่นที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาที่สามารถ
นําไปใชประโยชน*ในการพัฒนาธุรกิจท!องเที่ยวของชุมชนต!างๆ โดยชุมชนที่มีความรู ความเชี่ยวชาญใน
เรื่องใดก็จะถ!ายทอดไปยังชุมชนอื่นๆ เช!น ชุมชนบานท!าเขา เกาะยาวนอยมีความสารถในการดําเนินธุรกิจ
โฮมสเตย* และมีประสบการณ* ตลอดจนมีผลประกอบการที่ดีในธุรกิจดังกล!าว มากกว!าชุมชน อื่นๆ ก็จะ
เป<นผูถ!ายทอด ความรูและภูมิปญญาต!างๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจโฮมสเตย* ใหกับชุมชนอื่นๆใน
เครือข!าย นอกจากนั้นชุมชนบานโคกไครที่ มีสมาชิกของชุมชนเป<นผูที่มีความสามารถในการทําผาบาติด ก็
มีการถ!ายทอดความรูจากภูมิปญญานั้นไปยังชุมชนอื่นๆดวยอีกเช!นกัน แต!ยังมีภูมิปญญาทองถิ่นอื่นๆ อีก
มากที่สั่งสมอยู!ในชุมชนต!างๆที่ยังไม!ไดถูกนําเอาออกมาใชประโยชน*และแลกเปลี่ยนระหว!างกันอย!างมี
ระบบ ในส!วนความร!วมในดานการดําเนินธุรกิจของเครือข!ายซึ่งเป<นความร!วมในเบื้องตนของการเป<น
เครือข!าย และที่ผ!านมาไดมีความร!วมมือที่เป<นรูปแบบของการส!งต!อนักท!องเที่ยวของชุมชนต!อชุมชน ใน
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การที่จะพยายามใหบริการของการดําเนินธุรกิจท!องเที่ยวที่สามารถตอบสนองต!อความตองการในเบื้องตน
ของนักท!องเที่ยวใหได โดยชุมชนที่มีแหล!งท!องเที่ยวของชุมชนแต!มีที่พักอาศัยที่รองรับนักท!องเที่ยวไม!
เพียงพอก็จะส!งต!อนักท!องเที่ยวไปยังชุมชนที่มีความพรอมในการรองรับนักท!องเที่ยวในดานที่พักอาศัยที่
มากกว!า นอกจากนั้นยังมีความร!วมมือในดานการใหยืมอุปกกรณ*ในการจัดกิจกรรมนันทนาการต!างๆที่เป<น
บริการเสริมเพื่อความเพลิดเพลินแก!นักท!องเที่ยว โดยชุมชนที่ขาดแคลนก็สามารถยืมไดจากชุมชนที่มี
สํารองไวและมาส!งคืนไดในภายหลัง ซึ่งถือว!าเป<นการบริหารทรัพยากรอย!างมีประสิทธิภาพ แต!ความ
ร!วมมืออื่นๆที่ชุมชนมีความตองการตรงกันอย!างมากก็คือ ความร!วมมือในการพัฒนาบุคลากรที่ใหบริการ
ในการดําเนินธุรกิจท!องเที่ยว เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการในการที่จะสรางความ
พอใจแก!นักท!องเที่ยวนั่นเอง

5.2 แนวทางการบูรณาการปญญาทองถิ่นกับการพัฒนาศักยภาพการท&องเที่ยวโดยชุมชน
ภายใตแนวคิดเครือข&ายคุณค&าสหกรณ+
จากความร!วมมือของเครือข!ายท!องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา ทั้ง 7 ชุมชนที่ผ!านมานั้น
ทั้งความร!วมมือที่เป<นตนทุนเดิมของเครือข!ายที่เป<นความร!วมในการดําเนินธุรกิจที่ยังเป<นความร!วมมือที่อยู!
ในวงจํากัดเฉพาะเรื่องการแลกเปลี่ยนและส!งต!อนักท!องเที่ยวระหว!างกัน การใหยืมอุปกรณ*ในการจัด
นันทนาการเพื่อบริการนักท!องเที่ยว และความร!วมในการดําเนินธุรกิจยังจํากัดอยู!แต!ภายในเครือข!าย
เท!านั้น ส!วนความร!วมมือในการจัดการความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นนั้นยังไม!เป<นรูปแบบความร!วมมือที่
เด!นชัดและเป<นระบบมากนัก มีเพียงแค!การถ!ายทอดความภูมิปญญาบางภูมิปญญาตามขอมูลสรุปเท!านั้น
เช!นกัน ดั้งนั้นเพื่อใหการพัฒนาศักยภาพการจัดการท!องเที่ยวของชุมชนเป<นไปอย!างยั่งยืนและเกิดการใช
ทรัพยากรดานภู มิปญญาทองถิ่นอย!างคุ มค!าเกิดประโยชน*สู งสุด เครือข!ายฯควรมีความร!ว มมือในการ
จัดการความรูดานภูมิปญญาอย!างมีระบบ โดยชุมชนที่เป<นสมาชิกของเครือข!ายฯ จัดตั้งคณะทํางานของ
เครือข!ายฯขึ้นมา ร!วมวางแผนและหารูปแบบความร!วมมือในเรื่องดังกล!าวร!วมกันภายใตความเขาใจและ
เปW า หมายเดี ย วกั น ซึ่ ง การจั ด การความรู ที่ ผ! า นมาของแต! ล ะชุ ม ชนยั งไม! เ ป< น รู ป แบบที่ ดี ม ากนั ก โดย
กระบวนการแรกของการจัดการความรู แต!ละชุมชนควรจะเริ่มจากการคนหาและระบุภูมิปญญาทองถิ่นที่
มีศักยภาพเหมาะสมกับ บริ บทของธุ รกิ จที่ ชุมชนมีความสามารถจั ดการสํา หรั บบริการท!องเที่ย วต! างๆ
เพื่อที่จะนําไปสู!การสรางและพัฒนาความรูดานภูมิปญญานั้นๆ ทั้งจากภายในและภายนอกชุมชนหลังจาก
ที่ ไ ดมี ก ารสรางและพั ฒ นาภู มิ ป ญญาไปแลว ชุ ม ชนต! า งๆในเครื อ ข! า ยควรมี ก ารรวบรวมและจั ด ทํ า
ฐานขอมูลภูมิปญญาร!วมกันเพื่อเป<นการบันทึกและจัดเก็บความรูโดยที่แต!ละชุมชนสามารถเขาถึงและเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหว!างกันอีกดวย
ในส!วนกระบวนการของการถ!ายทอดความรูนั้น เครือข!า ยฯควรจะตองสรางช!องทาง
ต!างๆที่ทําใหผูที่เกี่ยวของหรือผูใชภูมิปญญาต!างๆนั้นสามารถเขาถึงและเขาใจรายละเอียดขอมูลภูมิปญญา
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ไดง!าย กล!าวคือใหสะดวกต!อการเรียนรูและใชงานนั่นเอง ตัวอย!างเช!น การประชาสัมพันธ*ขอมูล สภาพ
ดิน ฟWา อากาศ ความรูดานภูมิปญญาที่น!าสนใจของชุมชนต!างๆเพื่อใหนักท!องเที่ยวเกิดการเรียนรู ในการ
วางแผน การตั ดสิ น ใจเลื อก การเตรี ย มตัว สํ า หรั บ ที่จ ะเดิน ทางมาท!องเที่ย วในชุ มชนนั้ น ๆ และขอมู ล
ดังกล!าวยังเป<นการกระตุนนักท!องเที่ยวที่จะทําใหเกิดความปราถนาที่จะเดินทางมาเรียนรูในสถานที่จริงอีก
ดวยภายใตการจัดทําฐานขอมูลที่มีการออกแบบและจัดระบบที่ดี นอกจากนั้นการถ!ายทอดภูมิปญญาและ
ความรู ต! า งๆภายในชุ มชนหรื อ เครื อข! า ยฯที่ เ ป< น ระบบเพื่ อ การพั ฒ นาสมรรถนะของบุ ค ลากรต! า งๆที่
เกี่ยวของกับการจัดการท!องเที่ยวของชุมชนก็มีความสําคัญอย!างมากและเป<นความตองการที่ชุมชนสมาชิก
ในเครือข!ายฯอยากใหเกิดขึ้นจากความร!วมมือของเครือข!ายคุณค!าสหกรณ* เพื่อเป<นการยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการใหบริการในธุรกิจท!องเที่ยวและการตอนรับนักท!องเที่ยวของคนในชุมชนที่จะทําใหเกิด
ความพึงพอใจและประทับใจแก!นักท!องเที่ยวทั้งภายในและต!างประเทศ
ในส!วนกระบวนการสุดทายของการจัดการความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น ก็คือการนําภูมิ
ปญญาไปใชประโยชน*เพื่อการพัฒนาศักยภาพการจัดการท!องเที่ยวโดยชุมชนอย!างยั่งยืน เครือข!ายฯ ควรมี
การสรางความเขาใจร!วมกันถึงแนวทางและทิศทางของความตองการของนักท!องเที่ยวที่จะเดินทางหรือมี
โอกาสเดิ น ทางเขามาท! อ งเที่ ย วในชุ ม ชนของตน เพื่ อ ไปนํ า ไปสู! ก ารนํ า ภู มิ ป ญญาทองถิ่ น ของตนไป
ออกแบบสรางเป<นบริการหรือกิจกรรมนันทนาการต!างๆ ที่จะใหบริการแก!นักท!องเที่ยวตามความตองการ
ของนักท!องเที่ยวกลุ!มต!างๆ ภายใตความร!วมมือในการเรียนรู และการวางแผนร!วมกันของชุมชนที่เป<น
สมาชิกของเครือข!ายฯ

5.3 ขอเสนอแนะ
5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) เนื่องจากภูมิปญญาเป<นความรูของชุมชนทองถิ่น เป<นอัตลักษณ* และความภาคภูมิใจใน
ภูมิรูของชุมชน ควรมีการส!งเสริมและสนับสนุนใหระบบการศึกษาทุกระดับทําการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น
ใหมีการสรางตําราทองถิ่น ควรเป`ดโอกาสใหครูที่อยู!ในทองถิ่นสรางตําราจากความรูทองถิ่นและใชทองถิ่น
ของตน เป<นการเป`ดศักยภาพของครูในทองถิ่น ทําใหการศึกษาสอดคลองกับทองถิ่นมากขึ้น
2) องค*กรปกครองส!วนทองถิ่น ผูประกอบการท!องเที่ยวในพื้นที่ และเครือข!ายธุรกิจท!องเที่ยว
ชุมชน อาจมีการแบ!งผลประโยชน*จากกิจการท!องเที่ยว เพื่อจัดตั้งมูลนิธิ หรือสถาบันในรูปเอกชนเพื่อ
ส!งเสริมการศึกษาคนควาใหมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นเป<นความรูแห!งแผ!นดินเกิด เป<นพิพิธภัณฑ*หรือศูนย*
เรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น ของชาวทะเลแห!งอ!าวพังงา
3) สถาบันการศึกษา ทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมถึงอาชีวะศึกษา ที่อยู!ในพื้นที่ชุมชน
ควรทําหนาที่ เป<นศูนย*ขอมูลข!าวสารเพื่อพัฒนาภูมิปญญาชุมชน หาแนวทางการนําภูมิปญญาทองถิ่นมา
ใชในการจัดการเรียนการสอน คัดเลือกกิจกรรมหรือเนื้อหาสาระของภูมิปญญาชาวบานที่สอดคลองกับ
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ความตองการของทองถิ่นและผูเรียน ในจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร ควรเชิญ
ปราชญ*ชาวบานหรือเจาของภูมิปญญาในดานต!างๆเขามามีส!วนร!วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โรงเรียนควรเขาไปมีส!วนร!วมในการจัดกิจกรรมชุมนุม โดยนําคณะครู นักเรียน เขาร!วมกิจกรรมต!างๆของ
ทองถิ่น ควรศึกษาและวิเคราะห*หลักสูตร และกําหนดแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน ตลอดจนติดต! อ
ประสานงาน เพื่อขอสนับสนุนจากหน!วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของในการ ปรับปรุงหลักสูตรใหสามารถนํา
ภูมิปญญาชาวบานเขามาใช พรอมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ติดตามสนับสนุนการดําเนินงานและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานควบคู!กับการจัดทําเอกสารเผยแพร!และยกย!องเชิดชูเกียรติเจาของภูมิปญญา
ชาวบานอีกดวย
5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งต&อไป
ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ การจั ด การความรู ภู มิ ป ญญาทองถิ่ น โดยใชวิ ธี ก ารวิ จั ย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส!วนร!วม (participatory action research) โดยอาจเลือกชุมชนที่มีความโดดเด!น
ที่สุดจํานวน 3-4 ชุมชนจากใน 7 ชุมชน ที่มีความพรอม เพื่อเป<นชุมชนนําร!องในการจัดการความรู
ภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวั ดพังงา ที่เ นนใหชุมชน และสถานศึกษาเขามามี ส!วนร!วมในการศึกษาวิจั ย
เพื่อจัดทํา และพัฒนาหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเป<นการต!อยอดการวิจัยในครั้งนี้ ใหสามารถเป<นคลัง
ภูมิปญญาของชาวทะเลแห!งอ!าวพังงาสืบไป
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แบบบันทึกขอมูลทองถิ่น
โครงการวิจัย การจัดการภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท$องเที่ยว
ผ$านแนวคิดเครือข$าย คุณค$าสหกรณ+ : กรณีศึกษาเครือข$ายการท$องเที่ยวชุมชน จังหวัดพังงา
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........2. ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม
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........4. ธุรกิจสินค'าที่ระลึก
........5. ธุรกิจคมนาคม
.........6. ธุรกิจประชุมนิทรรศการและการท.องเที่ยวเพื่อเป/นรางวัล
ภูมิปญญาทองถิ่น
ความรู'เรื่อง อาหาร และยา
ความรู'เรื่องระบบการผลิตและการจัดการทรัพยากร
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1. การจัดการความรู
1.1. การสร'างความรู' (Knowledge Creation Process)

1.2. การจัดเก็บองคIความรู' (Knowledge Storage / Retrieval)

1.3. การถ.ายทอดความรู' (Knowledge Transfer)

1.4. การนําความรู'ไปใช'งาน (Knowledge application)
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2. เครือข$ายคุณค$าสหกรณ+
2.1. จิตสํานึก“การพึ่งพาและร.วมมือกัน”ของผู'นํา (Co-ops. Spirit)

2.2. ความเชื่อถือไว'วางใจของภาคี (Trust)

2.3. การมีกลไกการติดต.อสื่อสารที่สามารถเข'าถึงภาคี การจัดการความรู'เพื่อการปรับวิธีคิดให'ได'
รู'เท.าทันสถานการณI (Knowledge Sharing)

2.4. การมีระบบการบริหารจัดการเครือข.าย (Network’s Management System)

2.5. ภายใต'เป`าหมายร.วม (Target Goal)
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3. การท$องเที่ยวเชิงสรางสรรค+
3.1. เป/นความคิดสร'างสรรคIที่ไม.ได'เลียนแบบใครและเป/นต'นแบบอย.างแท'จริง (Originality)
และมีความเป/นของแท'ดั้งเดิม (Authenticity)

3.2. มีการจินตนาการ (Imagination) และมีความจรรโลงใจ (Inspiration) ที่แสดงออกเป/น
ความคิดอย.างสร'างสรรคI

3.3. มีองคIความรู' (Knowledge) แฝงไว'ด'วยศิลปะ (Arts) และกลิ่นอายของวัฒนธรรมท'องถิ่น

3.4. เกิดจากการฉลาดคิด (Ingenuity) กลายมาเป/นประดิษฐกรรม (Inventiveness)

3.5. เป/นทรัพยIสินทางปlญญา (Intellectual assets)
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ภาคผนวก ค
แบบบันทึกภูมิปญญาทองถิ่น
โครงการวิจัย การจัดการภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท#องเที่ยว
ผ#านแนวคิดเครือข#าย คุณค#าสหกรณ* : กรณีศึกษาเครือข#ายการท#องเที่ยวชุมชน จังหวัดพังงา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ#มชุมชน....................................................................
วันที่.............................................................................
1. วิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝ4ง
1) การสรางความรู
2) การจัดเก็บองค*ความรู
3) การถ#ายทอดความรู
4) การนําความรูไปใชประโยชน*
2.ระบบนิเวศและทรัพยากร
1) การสรางความรู
2) การจัดเก็บองค*ความรู
3) การถ#ายทอดความรู
4) การนําความรูไปใชประโยชน*
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3. อาหารและสมุนไพร
1) การสรางความรู
2) การจัดเก็บองค*ความรู
3) การถ#ายทอดความรู
4) การนําความรูไปใชประโยชน*

4.ประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรมพื้นบาน
1) การสรางความรู
2) การจัดเก็บองค*ความรู
3) การถ#ายทอดความรู
5) การนําความรูไปใชประโยชน*

………………………………………………………
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ภาคผนวก ง
แบบบันทึกขอมูลทองถิ่น 7 ชุมชน
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แบบบันทึกภูมิปญญาทองถิ่น
โครงการวิจัย การจัดการภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท(องเที่ยว
ผ(านแนวคิดเครือข(าย คุณค(าสหกรณ- : กรณีศึกษาเครือข(ายการท(องเที่ยวชุมชน จังหวัดพังงา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กลุ(มชุมชน
:
บานโคกไคร
วันที่
:
7 เมษายน 2556
1.วิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝ5ง : การเลี้ยงปลาในกระชัง
ภูมิปญญาที่มีอยู( ไดแก# การทํา อวนดักปู ลอบดักปลา ตกปลา ลอกกุง ดักปูดํา เลี้ยงปลาใน
กระชังและเลี้ยงหอยนางลม
ภูมิปญญาที่เลือก เลี้ยงปลาในกระชัง
ที่ ม า เมื่ อ สมั ย ก# อ นทรั พ ยากรธรรมชาติ มี เ ยอะ แต# ป2 จ จุ บั น มี จํ า นวนลดนอยลง ชาวบาน
ก็เลยช#วยกันระดมความคิดมาเป5นการเลี้ยงปลาในกระชัง การเลี้ยงปลาในกระชังก#อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ 2525
เป5นหมู#บานแรกที่มีการเลี้ยงปลาในกระชัง แต#ละบานจะเลี้ยงกันประมาณ 4-5 กระชัง การเลี้ยงปลาใน
กระชังเริ่มจากการที่เราออกไปจับปลามาแลวตองมาคัดปลาตามขนาดเอาตัวใหญ#ขายส#วนปลาตัวเล็กเอา
ไปปล#อยเลี้ยงในกระชังที่เตรียมไว ทําหมุนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆปลาตัวเล็กที่ตายหรือเศษปลาที่เหลือจะ
นํามาสับเพื่อใหเป5นอาหารปลาแต#ป2จจุบันเริ่มทําเป5นธุรกิจเชิงพาณิชย=ก็เริ่มมาใชเป5นอาหารเม็ดแทน ปลา
ตัวเล็กจะอาศัยอยู#ตามซอกหินวิธีจับจะใชไชด=จับปลาเพื่อนํามาเลี้ยง ปลาส#วนมากเป5นปลาเก?า รายได
ของชาวบานจะไม#คงที่เนื่องจากปลามีขนาดโตไม#เท#ากัน ในการขายแต#ละครั้งจึงมีรายไดแตกต#างกัน
เนื่องจากทรัพยากรมีนอยลง รายไดลดนอยลง เป5นการช#วยอนุรักษ=ธรรมชาติ เพื่อไม#ใหปลาศูนย=พันธุ=ดวย
จึงหันมาเลี้ยงปลาในกระชังช#วยเพื่อเป5นการอนุรักษ=ธรรมชาติไปในตัว
1) การสรางความรู
ชาวโคกไคร ใชวิธี การสั งเกตจากพฤติ กรรมของสั ตว= น้ํ า ออกมาเป5 นเครื่ องมื อในการทํ า การ
ประมงชายฝ2Bงที่มีความสอดคลองกับสิ่งที่พบ เช#น อวน ลอบ หรือ ไซ เป5นตน นับเป5นการสรางความรูที่
เป5นการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน จากรุ#นพ#อแม# มาสู#ลูกๆ
2) การจัดเก็บองค-ความรู
1.จัดทําเป5นวีดีโอ
2.แผ#นพับ
3.ทําเป5นตําราการเลี้ยงปลาในกระชังของหมู#บานโคกไคร
3) การถ(ายทอดความรู เป5นการถ#ายทอดแบบรุ#นสู#รุ#น เป5นการถ#ายทอดความารูระหว#างบุคคล
4) การนําความรูไปใชงาน
1. เผยแพร#ใหผูที่เขามาดูไดรูจักวิธีการเลี้ยงปลาในกระชัง
2. มีการขายอาหารปลาใหนักท#องเที่ยวเพื่อเป5นการเพิ่มรายไดกับชุมชน
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2.ระบบนิเวศและทรัพยากร
ภูมิปญญาที่มีอยู( ไดแก# ปFาโกงกาง ปFาชายเลน ลําคลอ ทะเล ภูเขา ถ้ํา สัตว=ปFา ลิงแสม ดอน
การเลี้ยงหอยตลับ กุง หอย และปู ปลา
ภูมิปญญาที่เลือก ปFาชายเลน
1) การสรางความรู
ชาวบานโคกไคร ทํามาหากินจากปFาชายเลน เช#น ประมงชายฝ2Bง เลี้ยงสัตว=น้ําในกระชัง สามารถ
พานักท#องเที่ยวมาเที่ยวชมปFาชายเลนและสัตว=น้ําต#างๆเป5นการอนุรักษ=ปFาโดยการปลูกปFาไมเพิ่มเติม
ร#วมกับนักท#องเที่ยวและคนในชุมชนจัดโครงการปลูกตนไมถวายพ#อ
- การใชงานสามารถตัดตนโกงกางที่โตเต็มที่มาใชในการสรางบาน
- ปHองกันภัยธรรมชาติ เช#น เหตุการณ=สนามชุมชนโคกไครไม#ไดรับผลกระทบเพราะมีปFาไม
เป5นเกาะกําบัง
- สมุนไพรต#างๆจากปFาชายเลน
2) การจัดเก็บองค-ความรู
- ถ#ายทอดใหคนรุ#นต#อไปรูจักอนุรักษ=ทรัพยากรธรรมชาติ
- แผ#นพับ
- เว็บไซด=
- ศูนย=การเรียนรู
- เสนทางสํารวจธรรมชาติ
- จัดอบรมไกด=เยาวชน
3) การถ(ายทอดความรู
- ถ#ายทอดความรูใหนักท#องเที่ยวชมปFาชายเลน ธรรมชาติ ดูสตั ว=น้ํา สัตว=ทะเล
- ถ#ายทอดความรูในสถานศึกษาประจําชุมชน
4) การนําความรูไปใชงาน
- กิจกรรมการท#องเที่ยวโดยชุมชน และการทําของที่ระลึกจากรากไมที่ตายแลว เช#น โคมไฟ
เครื่องประดับ แจกัน กระถางตนไม
3.อาหารและสมุนไพร
ภูมิปญญาที่มีอยู( ไดแก# กะปJ ขนมจีน โรตี ขาวหมกไก# ขาวยํา หอยตลับ ฟHาทลายโจร เหงือก
ปลาหมอ
ภูมิปญญาที่เลือก ภูมิป2ญญาการทํากะปJ
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1) การสรางความรู กะปJ ขนมจีน โรตี ขาวหมกไก# ขาวยํา หอยตลับ ฟHาทลายโจร เหงือกปลา
หมอ เนื่ อ งจากชุ ม ชนมี อาหาร และสมุ น ไพรขึ้ น ชื่ อมากมาย แต# สิ่ งที่ ช าวบานนิ ย มใชทานและนํ า มา
ประกอบเพื่อใหอาหารมีกลิ่นและรสชาติที่กลมกล#อมนั่นคือ กะปJ
กะปJของชุมชนบานโคกไครมีส#วนสําคัญอยู# 2 ชนิด คือ กุงขนาดเล็กหรือชาวบานเรียกว#า เคย
ซึ่งแบ#งย#อยเป5น 3 ชนิด คือ กุงเอียด ตากุงมีขนาดใหญ# กะปJที่ไดจะมีสีออกดํา กุงสานโอ กะปJจะมีสีซีด
ส#วนกุงนอกตัวขนาดใหญ# กะปJที่ไดจะออกสีแดง และส#วนประกอบอีกส#วนคือ เกลือเม็ด
วิธีการเริ่มตนดวยการหมัก สูตรของชุมชนจะใชกุง 100 กิโลกรัม กับเกลือ 10 กิโลกรัม ซาวให
เขากัน เสร็จแลวนําไปตากแดดที่หนึ่งพอหมาด ๆ แลวนํามาตําไม#ตองละเอียด ขั้นตอนนี้ชาวบานเรียกว#า
ขั้นตอนหักหอ เสร็จแลวนําไปหนักต#ออีก 3-4 คืน นํามาตากแดดที่สองใหแหง และตําใหละเอียด
เมื่อถามถึงความแตกต#างของกะปJในแต#ละชุมชน ชาวบานไดใหขอมูลว#า กะปJจะอร#อยกว#าที่
อื่น ๆ ได ตองมีสูตรที่ลงตัวแลว และบวกกับความเคยชินในการทํา รวมถึงการใส#ใจในการเลือกวัตถุดิบ
อาทิ ขั้นตอนการจับกุง หรือการเดินรุนกุง วัสดุเป5นไม#ไผ#และตาข#าย เดินชอนน้ําประมาณเอว หรือการ
เชงเลงคือป2กเสาไวที่น้ําเชี่ยว ถาเลือกน้ําดี ตัวกุงก็จะสะอาด ไม#มีขี้ยา (ฝอยรากไม) มาเกาะมาก ขั้นตอน
การตากจะดูว#าพอหมาดไดแค#ไหนก็ตองใชความชํานาญตามประสบการณ= เพื่อใหไดกะปJที่อร#อย
ความรูในการทํากะปJเป5นในลักษณะการถ#ายโอนความรูโดยตรงระหว#างบุคคล เช#น การสืบทอด
ความรูการต#อเรื่อจากบรรพบุรุษ จากปูFย#าตายายสู#รุ#นพ#อรุ#นแม# และต#อเนื่องมายังรุ#นลูก เนื่องมาจากเป5น
อาชีพที่ทําต#อเนื่องมาเกือบรอยปMแลว ชาวบานเรียนว#าเป5นความเคยชิน เช#น เมื่อเป5นเด็กก็มีการวิ่งไป
หยิบวัตถุดิบต#าง ๆ ในการทํากะปJใหพ#อใหแม# จึงไดเรียนรูจากผูใหญ#ไปในตัวตลอดเวลา
2) การจัดเก็บองค-ความรู
- การจัดเก็บขอมูล การทํากะปJ ในชุ มชนจะมีกลุ#มแม#บานศึกษาสู ตรการทํ ากะปJจาก
แหล#งขอมูลเดิมคือในชุมชน และสูตรการทํากะปJจากชุมชนใกลเคียง นํามาทดลองและประยุกต=ใหไดสูตร
ที่คงที่ มีการบันทึกออกมาเป5นหนังสือภูมิป2ญญากะปJชุมชน รวมถึงปHายประชาสัมพันธ=ไวนิล และนํ า
ขอมูลลงในแผ#นซีดี
- ถามีการจัดสรรงบประมาณจากชุมชนหรือภายนอก ชาวบานมีความคิดเห็นว#าถามี
การสรางลานตากเกลือ จะทําใหชาวบานสะดวกสบายขึ้นจากที่ตากตามพื้นที่บาน และถานักท#องเที่ยว
เห็นลานตากที่ชัดเจน ก็จะเห็นภาพและนําไปบอกต#อได ถือเป5นการเพิ่มการจัดเก็บความรูในการทํากะปJ
อีกส#วนหนึ่ง
3) การถ(ายทอดความรู
การทํากะปJมีถ#ายทอดความรูระหว#างบุคคลไปสู#บุคคล เช#น จากผูใหญ#ไปสู#ลูกหลาน
หรือจากผูชํานาญในชุมชนสู#เยาวชนรุ#นใหม# และการถ#ายทอดความรูสู#บุคคลภายนอก เช#น กลุ#มแม#บาน
ต#างชุมชน นักเรียน นักวิจัย ที่สนใจเขามาศึกษาวิธีการผลิตกะปJ ทางชุมชนก็ไดเผยแพร#ความรูให
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4) การนําความรูไปใชงาน
กลุ#มแม#บานไดใหขอมูลว#า กําลังทดลองทํากะปJผง ซึ่งมีขอดีคือ เก็บไวไดนาน พกพาสะดวก และ
เพิ่มมูลค#าไดอีกทางหนึ่ง ซึ่งหากสามารถผลิตไดอย#างมีมาตรฐาน จะสามารถใหนักท#องเที่ยวไดทดลองตํา
เกลื อ ช# ว ยทํ า ช# ว ยตาก พอมี ส# ว นร# ว มแลวนอกจากกะปJ ก อนดั่ ง เดิ มซึ่ ง นั กท# อ งเที่ ย วอาจมี ขอจํ า กั ด
เช#น การพกพา กะปJผงจะเป5นทางเลือกในการอุดหนุน ทําใหเพิ่มช#องทางการขาย และประชาสัมพันธ=
ขอมูลเกี่ยวกับกะปJของชุมชนไดมากขึ้น ซึ่งในป2จจุบันป2ญหาที่กลุ#มแม#บานไดใหไวคือ ยังขาดงบประมาณ
ในการทําบรรจุภัณฑ= รวมถึงเครื่องมือต#างๆ
4) ประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรมพื้นบาน
ภูมิปญญาที่มีอยู( ไดแก# ประเพณีวัฒนธรรม มีการถือศีลอด การทําสุหนัตเด็ก จัดงานมัสยิด เขา
ค#ายจริยธรรมเด็กเยาวชน ฯ โดยมากจะเป5นเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม หัตถกรรมพื้นบาน มี
การทําอุปกรณ=ประมง ไดแก# ไซปู ไซปลา เป5นตน
ภูมิปญญาที่เลือก การทําไซดักปลา
1) การสรางความรู
การทําไซดักปลา เป5นภูมิป2ญญาพื้นบานของชาวชุมชนโคกไครมาแต#ชานาน ที่ก็ไดสืบ
ทอดกันมาตั้งแต#บรรพบุรุษ บอกเล#า จากผูใหญ# พ#อ ปูF ตา จากการมองเห็นพ#อแม#ทํา เป5นตน
2) การจัดการความรู
การทําไซดักปลา เป5นภูมิป2ญญาพื้นบานของชาวชุมชนโคกไครมาแต#ชานาน แต#ละบาน
มีการทําไซไวใชดักปลากันเองสืบทอดกันมาตั้งแต#บรรพบุรุษ โดยวิธีการทํานั้นถูกดัดแปลงมาเรื่อยๆ ตาม
ยุคสมัย ในสมัยก#อนจะใชวัสดุจากธรรมชาติ คือ ไมไผ#ทั้งหมด นําไมไผ#มาตัดเป5นท#อน 15 ท#อน ท#อนละ
ประมาณ 1 เมตร นํามาสานเป5นวงกลมเป5นตัวไซ และใชไมไผ#บองเล็กสานทําประตูทางเขาเป5นรูปตัว V
ส#วนทางออกดานล#างก็ใชไมไผ#มาผูกติดทําแบบเปJด-ปJดได
ในป2จจุบันวิธีการทําไซไดถูกดัดแปลงเพื่อใหไซมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะทําใหปลา
เล็กๆ ไม#สามารถหลุดรอดออกไปได โดยจะใชลําตนของตนไมเล็กๆ มาตัดเป5น 4 ท#อน สานติดกันใน
ลักษณะสี่เหลี่ยม นําเนื้ออวนมาหุมดานนอก และใชพลาสติกทําทางเขาเป5นรูปตัว V ส#วนทางออกใหสาน
แบบเปJด-ปJดได วิธีนี้ไดถูกดัดแปลงมาตามๆ กัน ประสิทธิภาพของไซหนึ่งอันจะอยู#ที่ราว ๆ 5 เดือน
เพราะฉะนั้นชาวบานจึงใชเวลาว#างในการทําไซ แต#ละบานทําเป5น 100 อัน เพราะตองนําไปวางหลายที่
และทําทดแทนไซที่เก#าแลวดวย
การวางไซดักปลา ชาวบานจะนําไปวางวันเวนวันที่เกาะหมาก และเกาะยาวนอย มีบาง
ช#วงที่ปลาเยอะจะนําไปวางทุกวัน วิธีการวางจะพ#วงกันเป5นแถว 10 อัน ใชลูกปลาเล็กเป5นเหยื่อล#อปลาใหญ#
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3) การจัดเก็บองค-ความรู
- ทําเป5นรูปเล#ม แลวนําไปเก็บไวที่ศูนย=การเรียนรูชุมชน
- ทําเป5น โบว=ชัวร= ไวสําหรับนักท#องเที่ยว เพื่อง#ายต#อการทําความเขาใจ
4) การนําความรูไปใช
ใหนักท#องเที่ยวที่มาไดมีส#วนร#วมในการทําไซ โดยมีชาวบานเป5นครู เมื่อนักท#องเที่ยวได
ทําไซของตนเองเสร็จแลวจะพาไปออกทะเลดูการจับปลา และยังใหนักท#องเที่ยวไดนําไซที่ตนเองทํามา
วางไวอีกดวย และถาอยู#หลายวัน วันต#อไปก็จะพาไปออกทะเลดวยอีกเพื่อไปจับปลาที่ไซตนเองที่ไดนําไป
วางไว นับเป5นกิจกรรมที่นักท#องเที่ยวหลายคนไฝFฝ2น
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แบบบันทึกภูมิปญญาทองถิ่น
โครงการวิจัย การจัดการภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท(องเที่ยว
ผ(านแนวคิดเครือข(าย คุณค(าสหกรณ- : กรณีศึกษาเครือข(ายการท(องเที่ยวชุมชน จังหวัดพังงา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กลุ(มชุมชน
:
บานสามช#องเหนือ
วันที่
:
6 เมษายน 2556
1.วิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝ5ง : การเลี้ยงปลาในกระชัง
ภูมิปญญาที่มีอยู( ไดแก# การล#อหอย การจับปลา และการจับกุงเคย เป5นตน
ภูมิปญญาที่เลือก การล#อหอย และเลี้ยงหอยนางรม
ที่มา การล#อหอยนางรม เป5นภูมิป2ญญาที่สืบทอดกันมารุ#นสู#รุ#น เด็กๆ 8-9 ปM ก็จะออกล#อหอยกัน
กับผูใหญ#แลว โดยชาวประมงก็จะเรีย นรูเองจากประสบการณ= อันยาวนาน ในที่นี้ชาวบานไม#เรียกว# า
การจับหอย แต#เรียกกันว#า การล#อหอย เนื่องจากแค#นําอุปกรณ=ไปวางล#อไว อุปกรณ=ที่มีเชื้อหอยก็จะมา
ติดเอง ซึ่งถาการจับนั้นก็สามารถทําไดโดยไปหาตามขอบฝ2Bงที่หอยจะมาติด แต#ก็จะไดปริมาณนอยกว#า
การนําอุปกรณ=มาล#อไวเป5นพื้นที่ของใครของคนนั้น ไม#ตองไปแย#งกันหาจับตามธรรมชาติ เมื่อก#อนจะใช
ไมไผ# ใ นการล# อ กระเบื้ อ งล# อ แต# ก ระเบื้ องจะแตกง# า ย ก็ จ ะมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารไปตามยุ ค สมั ย
วิธี ไหนว# าดี ก็จ ะพาทํ ากั น ต#อๆ กั น ไปจนป2 จ จุบั น ไดใชยางลอรถจั กรยานยนต= ใครอยากไดหอยเยอะ
ก็ลงทุนเยอะหน#อย ทั้งนี้ทั้งนั้นตองดูกําลังตัวเองดวย
1) การสรางความรู
เด็กๆในชุมชนจะเรียนรูวิธีการล#อหอยจากพ#อแม# เรียนรูผ#านประสบการณ= ที่เห็นพ#อ
เห็นแม#ทํามาตลอด จนทําเป5นตามที่พ#อแม#ทํา มีทําไดดีบางไม#ดีดีบาง แต#พอนานๆวันก็พัฒนาขึ้น
วิธีการล#อหอยนางรม เตรียมยางลอรถจักรยานยนต= มาผ#าเป5น 2 ซีก นําไมไปป2กที่ริมฝ2Bง
ใหป2กไมห#างกันเป5นช#วงตามแนวยาว นําเชือกไนล#อนมาผูกกับไมไวเป5นราว จากนั้นนําลอรถที่ผ#าแลวมา
ผูกเชือกแลวนําไปผูกที่ราวหลักใหยางหอยลงมา แต#ละเสนใหผูกห#างกันประมาณ 5 นิ้ว เชื้อของยางรถจะ
ทําใหหอยนางรมมาติดเอง ตอนมาติดแรกๆ จะเห็นเป5นขีดดําเล็กๆ ระยะเวลาการโตของหอยนางรม
ตั้งแต#มาติดที่ยางนั้นประมาณ 10 เดือน ถึง 1 ปM จึงจะโตประมาณ 3 นิ้ว พอจะนําไปขายได ตัวละ
7 บาท โดยส#วนมากจะมาเลี้ยงต#อในกระชังหนาบานตัวเองใหมีขนาดใหญ#ขึ้นจะขายไดราคาสูง หรือ
อาจจะนําตัวเล็กไปขายส#วนหนึ่งแลวนํามาเลี้ยงอีกส#วนหนึ่งจะไดรายไดเรื่อยๆ ที่นี่เชื้อจะเยอะกว#าที่
หมู#บานอื่นเพราะน้ําไม#เค็มจัด แต#สีหอยจะไม#สวยเท#าที่อื่น ก็จะมีการส#งหอยไปขาย จ.สุราษฎร=ธานี ฯลฯ
เพื่อใหเลี้ยงต#อจะไดสีที่สวยและน#ารับประทานมากขึ้น
วิธีการเลี้ยงหอยใหญ# เก็บหอยนางรมจากยางรถที่ ไปล# อไวจากริมฝ2Bงตั วโตประมาณ
3 นิ้ว มาเลี้ยงต#อในกระชังหนาบานตัวเอง นําปูนซีเมนต=มาละลายน้ําแลวนําไปแปะบนหลังหอย 2 ตัว
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ใหเอาหลังชนกันติดเป5นคู# นําไปผูกกับเชือก แต#ละคู#ผูกห#างกันเป5นช#วงตามแนวยาวลงมา เชือกเสนหนึ่ง
ผูกหอย 6-7 คู# จากนั้นนําไมมาวางพาดเป5นราวบนกระชังเหนือน้ําแลวนําเชือกที่ผูกหอยไปผูกกับราวไม
ใหหอยลงมาในน้ํา เลี้ยงไวใหหอยตัวโตขึ้น 5-6 นิ้ว จึงนําไปขาย
วิธีการเก็บหอยจากยางรถ ออกไปตอนน้ําลด ใส#ถุงมือค#อยๆ ขยับที่ปากหอยเนื่องจาก
เป5นส#วนที่บางมาก เพราะถาปากแตกหอยจะไม#สวย และโอกาสหอยจะตายไดแลวจะไม#สามารถนํามา
เลี้ยงต#อเป5นหอยใหญ#ได การเก็บแต#ละครั้งก็จะเวนช#วงประมาณ 2-3 เดือนครั้ง ตรงส#วนที่เก็บไปแลวนั้น
ก็จะมีหอยมาติดใหม#เองเรื่อยๆ ก็จะเก็บวนซ้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆ
2) การจัดเก็บองค-ความรู
จัดทําบันทึกในรูปของแผ#นพับ เอกสาร ตํารา และสื่ออิเลคทรอนิกส= ตลอดจนจัดทํา
เป5นขอมูลความรูของชุมชน
3) การถ(ายทอดความรู
- เรียนรูกันเองในชุมชน ส#วนใหญ#เด็กผูชายจะไปออกเรือกับผูใหญ#เป5นประจํา จะสั่งสม
ประสบการณ=ถือเป5นการเรียนรูดวยตัวเอง และจะมีการสอนกันรุ#นสู#รุ#นดวย เด็กผูหญิงบางคนถึงแมไม#ได
ไปออกเรือก็ทําเป5นไปเองรับรูเองโดยสันชาติญาณ ชาวบานว#ากันไวว#า “ถาคิดจะทํา ไม#ตองมีใครสอนก็
ทําได”
- จัดทําบอร=ดเป5นเรื่องราววิถีชีวิตประมงขึ้นที่ศูนย=การเรียนรูของหมู#บาน มีทั้งขั้นตอน
และรูปภาพประกอบ เพื่อใหนักท#องเที่ยวที่เดินทางเขามาไดทําความเขาใจก#อนสักเล็กนอย โดยจะมี
ชาวบานเป5นเสมือนมัคคุเทศก=คอยแนะนําก#อนที่จะออกไปสัมผัสประสบการณ=จริง
4) การนําความรูไปใชประโยชนบานสามช# องเหนื อ มี การทํ า ธุ ร กิ จ โฮมสเตย= ซึ่ ง จะมี กิ จ กรรมพานั กท# องเที่ ย วนั่ งเรื อ
ออกไปชมวิถีชีวิตการทําประมง เช#นการจับปู จับปลา จับกุงเคย ฯลฯ นักท#องเที่ยวจะไดสัมผัสวิธีการ
ล# อ หอยนางรม วิ ธี ก ารเก็ บ ซึ่ ง จะใหนั ก ท# อ งเที่ ย วไดมี ส# ว นร# ว มมากที่ สุ ด มี ก ารแกะหอยใหชิ ม สดๆ
ดวย จากนั้นก็จะพาไปที่ปFาโกงกางใหดูว#าหอยนางรมที่มาจากธรรมชาติกับหอยนางรมที่ชาวบานล#อไว
แตกต#างกันอย#างไร จนกระทั่งกลับมาชมวิธีการเลี้ยงหอยใหญ#ในกระชังอีกดวย ทุกวันนี้มีนักท#องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต#างชาติต#างใหความสนใจเดินทางมาศึกษาวิถีชีวิตชุมชนสามช#องเหนือกันอย#างไม#ขาด
สาย นับว#าเป5นหนึ่งประสบการณ=ที่ตองลองแลวจะติดใจ
2.ระบบนิเวศและทรัพยากร
ภูมิปญญาที่มีอยู( ไดแก# ปFาชายเลน สวนยางพารา ทรัพยากรทางทะเล
ภูมิปญญาที่เลือก การรักษาทรัพยากร (พันธุ=หอยนางรม)
ที่มา ระบบนิเ วศชุนชนบานสามช#องในอดี ตเป5น ลักษณะปFาชายเลนที่ อุดมสมบูรณ= ชาวบาน
สามารถประกอบอาชีพต#าง ๆ ไดมากมาย เช#น การดักกุง การออกเรือจับปลา การจับปูใชยอที่ทําจากไม
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ไผ# เมื่อก# อนตามบานยังไม#มีการใชอวนที่ทันสมัย ส#วนใหญ#ช าวบานใชวิธีทอดแหหนาบาน เมื่อมีการ
ดํารงชีวิตเรื่อยมาจึงเกิดป2ญหาต#อระบบนิเวศและทรัพยากรต#าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากประชากรในชุมชน
ที่มากขึ้น จากเดิมมีกันอยู#แค# 30 กว#าครอบครัว แต#ในป2จจุบันมีมากกว#า 200 ครอบรัว ต#างคนต#างทํามา
หากิน ทําใหในป2จจุบันเครื่องมือจับสัตว=น้ํา อาทิ ยอและลอบที่ทําจากไมไผ#แทบไม#มีแลว ชาวบานนิยม
เครื่องมือที่ทันสมัยกว#า หรือป2ญหาที่เกิดจากชุมชนใกลเคียง เช#น ชุมชนอื่น ๆ สรางบ#อกุงตามตนน้ํา ทํา
ใหเกิดน้ําเสียจากการใหอาหารและยา ดินโคลนต#าง ๆ เริ่มเปลี่ยนสี รวมถึงการเกิดเหตุซึนามิเมื่อปM 2547
สรางผลกระทบใหกุงไม#มีใหชาวบานจับถึงเกือบ 2 ปM เครื่องมือที่ใชจับสัตว=น้ําเสียหายหมดจากน้ําท#วมขัง
สาเหตุเหล#านี้ทําใหชาวบานเริ่มมีการตั้งกลุ#มต#าง ๆ เพื่อรักษาระบบนิเวศของชุมชนและทําใหทรัพยากร
ต#าง ๆ อุดมสมบูรณ=มากขึ้น
1) การสรางความรู
ชาวบานในชุมชนบางส#วนตั้งกลุ#มขึ้นเพื่อรักษาระบบนิเวศในดานที่สามารถทําได ส#วน
หนึ่งดําเนินโครงการในการดูแลระบบของหอยนางรม โดยใช 2 วิธีการ
- การล#อลูกเลี้ยง ใชหลักไมป2กริมตลิ่ง เมื่อน้ําแหงสามารถเก็บหอยที่มาติดได จนถึง
ป2จจุบันชาวบานนิยมนําเชือกมาผูกกับยางลอรถเป5นช#วง ๆ แทนการใชกระเบื้องเพราะเวลาเก็บหอยตอง
ทุบทิ้ง และวัสดุที่เป5นยางสามารถใชไดหลายปM
- ตั้งกฎเพื่ออนุรักษ=พันธุ=หอยนางรม เช#นหามจับในพื้นที่ที่สงวนไว เพื่อใหเป5นแหล#งที่
อุดมสมบูรณ=และเหมาะแก#การขยายพันธุ= รวมถึงมีการนําพ#อแม#พันธุ=ใส#ตาข#ายหรือโครงเหล็กไปปล#อยไว
ตามทางน้ําซึ่งองค=ความรูและวิธีต#าง ๆ นี้ ชาวบานไดมาจากคนในชุมชนที่สอนกัน และเห็นตัวอย#างจาก
บานใกล ๆ กันในการประกอบอาชีพ ซึ่งความรูที่ไดอาจถูกนํามาจากชาวบานที่ไปเห็นวิธีการในพื้นที่ต#าง
ชุมชน เช#น การใชยางรถมาเป5นที่เกาะหอยนางรมนั้น ชาวบานบางคนก็ใหขอมูลว#าเคยเห็นผูคนที่จังหวัด
สุราษฎร=ธานีทํากันมาบางแลว ส#วนวิธีการเพาะเลี้ยงพันธุ=หอยนั้นเคยมีองค=กรอิสระมาแนะนําใหความ
รูอยู#บาง
2) การจัดเก็บองค-ความรู
- การจัดเก็บขอมูลการในชุมชนไดมีการจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อใหขอมูลการเพาะหอย
นางรมเพื่อรักษาระบบนิเวศของชุมชนโดยกลุ#มที่จัดตั้งขึ้นมากันเอง มีกรรมการกลุ#มพลัดกันเป5นวิทยากร
รวมถึงมีการจัดทําปHายขอมูลการปลูกปFาชายเลน แผ#นพัน และส#งขอมูลเพื่อลงในเครือข#ายการท#องเที่ยว
ในเว็บไซต=
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- ถามีการจัดสรรงบประมาณนอกจากแผ#นพับ หรือปHายไวนิลต#าง ๆ แลว อยากใหมี
หนังสือรวมขอมูลของชุมชนที่จะกล#าวถึงประวัติ วิถีชีวิต อาชีพ รวมถึงขอมูลที่จะแนะนําแก#ผูท#องเที่ยว
อย#างสมบูรณ=
- สรางสะพานดูงานปFาชายเลนที่ไดมาตรฐาน มีวิทยากรพาเดินใหขอมูล มีปHายบอก
ขอมูลสิ่งต#าง ๆ ที่อยู#ในระบบนิเวศของชุมชน
3) การถ(ายทอดความรู
การถ#ายทอดความรูเกิดขึ้นระหว#างบุคคลไปสู#บุคคล และผูคนในชุมชนบอกขอมูลแก#
นักท#องเที่ยว
4) การนําความรูไปใชประโยชนการนําความรูเรื่องระบบนิเวศไปประยุกต=ใชใหเขากับการท#องเที่ยวของชุมชนหรือการ
ท#องเที่ยวในเชิงสรางสรรค= ชาวบานใหแง#คิดว#า ส#วนใหญ#แลวในชุมชนจะมีผูที่เขามาท#องเที่ยวนั้นจะเป5น
พวกอาสา ศึกษาดูงานและนักท#องเที่ยวต#างชาติเป5นส#วนใหญ# ซึ่งจะเขามาพักครั้งละหลาย ๆ วัน ซึ่งโดย
ปกติแลวก็มีการพาเดินดูวิถีวิชิตตามบาน นั่งเรือไปดูแปลงหอย กระชังปลา ตามสะดวกแลวแต#ว#าบาน
ไหนจะดูแลใครอย#างไร ซึ่งหากมีการจัดระบบการนําเที่ยวใหเป5นมาตรฐานขึ้น อาจจะทําใหชาวบานเอง
และนักท#องเที่ยวก็จะสามารถเขาใจว#าระบบนิเวศนั้นตองช#วยกันดูแลในทุก ๆ ส#วน ไม#ว#าจะเป5นการ
ประกอบอาชีพในแต#ละบาน รวมถึงสรางใหนักท#องเที่ยวมาอยู#แบบไม#ทําลาย การสรางสะพานดูงาน
ระบบปFาชายเลนอาจช#วยไดส#วนหนึ่ง ซึ่งแนวความคิดที่ชาวบานใหความสนใจคือ นอกจากการตอนรับ
นักท#องเที่ยวแลว การติดต#อสื่อสารอย#า งต#อเนื่องก็มีส#วนสํา คัญ เช#น การจัดกิจ กรรมใหนักท#องเที่ย ว
สามารถลงไปผูกเชือกหรือจัดยางเพาะหอยนางรมดวยตัวเองส#วนหนึ่ง ซึ่งแต#เดิมเป5นเพียงการถ#ายภาพ
เป5น ที่ร ะลึกเท# านั้ น หากชุมชนสามารถสรางช#องทางที่ติ ดต# อสื่ อสารกั บนั กท#องเที่ยวไดอย# างต# อเนื่อง
ชาวบานเองอาจสามารถส#งขอมูลหรือภาพการเจริญเติบโตของป2กหอยที่นักท#องเที่ยวไดสรางเอง ไดเห็น
ถึงการพัฒนาของหอยจนถึงเวลาที่สามารถเก็บได อาจทําใหนักท#องเที่ยวไดทราบขอมูลของระบบนิเวศที่
มากขึ้ น และเป5 น แรงจู งใจในการกลั บ มาเที่ ย วในครั้ ง ต# อ ๆ ไป ชาวบานเองนอกจากไดผู ช# ว ยที่ เ ป5 น
นักท#องเที่ยวแลว ยังไดพัฒนาตนเองในการใชวิธีการและเทคโนโลยีต#าง ๆ ในการติดต#อสื่อสาร ซึ่งขอมูล
เหล#านี้จะช#วยเป5นช#องทางการบันทึกองค=ความรูต#าง ๆ อีกหนึ่งช#องทางดวย
3.อาหารและสมุนไพร
ภูมิปญญาที่มีอยู( ไดแก# ชลอม พัด ตระกรา รองเง็ง ลิเกฮูลู มวยไทย ทําไมกวาดจากใบจาก เดิน
กะลา ตีนสูง ผาคลุมผม
ภูมิปญญาที่เลือกจัดการ ภูมิป2ญญาการทําใบจาก
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ทีมา ใบจากเป็ นต้นไม้ทีหาง่ายขึนตามป่ าชายเลน เริ มมาจากการทําบ้านจากใบจาก นําใบจาก
มาทําเป็ นหลังคาบ้าน หลังคาบ้านทีทําด้วยใบจากต้องเปลียนทุกๆ 1 ปี และส่ วนต่างๆของใบจากยัง
สามารถทําได้อีกหลายอย่าง เช่น นําตาลจาก ก้านทําไม้กวาด หลังคาบ้าน ขนมจาก ยอดใบจากทํายาสู บ
ก้านนํามาสานชลอม ทําทีรองหม้อ (ก้นหม้อ) ลูกจากนํามาทําลูกจากเชื อม เหตุผลในการเลือก เพราะ
เป็ นวัสดุทีหาได้ง่ายตามท้องถิน ไม่ตอ้ งปลูกเองขึนตามป่ าชายเลนตามธรรมชาติ ไม่ตอ้ งเสี ยเงินซือ
1) การสรางความรู
เป5นการสรางความรูจากประสบการณ=ตรง ดวยการบอกเล#า ภายในครอบครัว จากพ#อแม#สู#รุ#น
ลูกหลาน ในครอบครัว และในชุมชน
2) การจัดเก็บองค-ความรู
1. ถ#ายทอดรุ#นสู#รุ#น
2. จัดทําเป5นวีดีโอ
3. แผ#นพับ
4. ทําเป5นตําราการเลี้ยงปลาในกระชังของหมู#บานโคกไคร
5. จัดตั้งกลุ#มจักสาน
3) การถ(ายทอดความรู
เป็ นการถ่ายทอดแบบรุ่ นสู่ รุ่น เป็ นการถ่ายทอดความารู ้ระหว่างบุคคล
4) การนําความรูไปใชประโยชน3. มีการถ่ายทอดให้กบั นักท่องเทียว (สอน)
4. สอนทีโรงเรี ยน ชุมชน
4) ประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรมพื้นบาน
ภูมิปญญาที่มีอยู( ไดแก# วันฮารีรายอ (ออกบวช) ชุมชนอิสลาม การมัดอวน การต#อเรือ
กิจกรรมปล#อยสัตว=น้ํา (วันพ#อ วันแม#) และ การทําละมาดร#วมกันทุกวันศุกร= (เฉพาะผูชาย)
ภูมิปญญาที่เลือก ภูมิป2ญญาการต#อเรือ
1) การสรางความรู
ในชุมชนมีการต#อเรือ 2 แบบ คือ เรือมาตร และเรือหัวโทง สําหรับเรือมาตรเป5นเรือ
ขนาดเล็ก โครงเรือทํามาจากไมขนาดใหญ# ส#วนใหญ#ไม#ติดเครื่องยนต= โดยใชพายในการบังคับเรือ เรือ
มาตรใชในการจับปลาเล็ก กุง เคย ซึ่งในป2จจุบันที่ชุมชนไม#ไดมีการใชเรือมาตรแลว เนื่องมาจากตนไม
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ขนาดใหญ#ที่จะเอาไมมาต#อเรือมีจํานวนนอยลง และช#างต#อเรือก็มีจํานวนนอยลงเช#นกัน จึงไม#เป5นที่นิยม
และค#อย ๆ หายไปจากชุมชน
เรือหัวโทง มีลักษณะเด#นที่หัวเรือ เป5นท#อนไมใหญ#เด#นสง#าอยู#ดานหนา ซึ่งขนาดส#วนหัว
เรือนี้จะมีขนาดเล็กใหญ#แตกต#างกันไปในแต#ละชุมชน เรือหัวโทงชาวบานบางคนก็เรียก เรือหางยาว
เพราะมีลักษณะหางยาว ใชเครื่องยนต=ขับเคลื่อน การใชงานคือ การจับปลา การวางอวนปลาและปู
ความรูในการต#อเรือเป5นในลักษณะของการสรางปฏิสัมพันธ=ทางสังคม คือ การถ#ายโอน
ความรูโดยตรงระหว#างบุคคล เช#น การสืบทอดความรูการต#อเรื่อจากบรรพบุรุษ จากปูFย#าตายายสู#รุ#นพ#อ
รุ#นแม# และต#อเนื่องมายังรุ#นลูก เนื่องมาจากเป5นอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงทองของครอบครัว นอกจากภายใน
ครอบครัวแลวยังมีการถ#ายทอดความรูจากเพื่อนบาน รวมถึงช#างที่เป5นผูชํานาญในการต#อเรือของหมู#บาน
ซึ่งในป2จจุบันนี้ชุมชนอาจเหลือช#างอยู#เพียง 3-4 คน เท#านั้น
2) การจัดเก็บองค-ความรู
- การจัดเก็บขอมูลการต#อเรือในชุมชนไม#ไดมีการถูกจัดเก็บอย#างเป5นแบบแผน ไม#ไดมี
การจดบันทึกหรือนําขอมูลมาสรางเป5นฐานความรู โดยทั่วไปคนในชุมชนจะใชเพียงวิธีการสอนแบบรุ#นสู#
รุ#นเป5นส#วนใหญ#
- ถามีการจัดสรรงบประมาณจากชุมชนหรือภายนอก ชาวบานมีความคิดเห็นว#าอาจ
สามารถนํามาจัดทําเป5นหองแสดงหรือเป5นเหมือนพิพิธภัณฑ=การต#อเรือ และเมื่อมีสถานที่ที่ถาวรแลวจะ
สามารถนํ า ความรู ในการต# อเรื อมาจั ด เก็ บไดหลายรู ป แบบ อาทิ ตู แสดงโครงสรางเรื อขนาดจํ า ลอง
เครื่องมืออุปกรณ=ต#าง ๆ และมีการทําเอกสารใหความรู เช#น แผ#นพับขอมูลเรือหัวโทง ซึ่งโครงการจะ
สามารถเป5นรูปร#างไดนั้น นอกจากเรื่องของงบประมาณแลว ชาวบานยังตองการคนกลางที่เขามาช#วย
จัดทําในส#วนที่ชาวบานไม#มีความถนัด เช#น การผลิตสื่อต#าง ๆ ที่มีการแปลความรูของชาวบานใหออกมา
เป5นเอกสารหรือการนําเสนอที่น#าสนใจ รวมถึงภาษาที่เขาใจง#ายต#อคนที่มาเยี่ยมชม
3) การถ(ายทอดความรู
การต#อเรือมีการถ#ายทอดความรูระหว#างบุคคลไปสู#บุคคล เช#น จากผูใหญ#ไปสู#ลูกหลาน
หรือจากผูชํานาญในชุมชนสู#เยาวชนรุ#นใหม#ป2ญหาของการถ#ายทอดในลักษณะนี้ คือ เด็กเยาวชนไม#ค#อย
ใหความสนใจความรูของการต#อเรือ เนื่องจากอยากศึกษาต#อในดานวิชาอื่น ๆ ที่ตัวเองสนใจ เพราะฉะนั้น
ส#วนใหญ#แลวผูที่มารับความรูต#อนั้นจะเป5นเยาวชนที่ไม#ไดเรียนต#อ หรือเรียนจบในระดับมัธยมศึกษาปMที่ 3
และยังไม#รูว#าจะไปศึกษาหรือประกอบอาชีพอะไร
4) การนําความรูไปใชประโยชนการนําความรูเรื่องการต#อเรือไปประยุกต=ใชใหเขากับการท#องเที่ยวของชุมชนหรือการ
ท#องเที่ยวในเชิงสรางสรรค= ชาวบานใหแง#คิดว#า ควรเริ่มตนจากการแกไขป2ญหาเรื่องของการสืบทอด
ความรูการต#อเรือใหคงอยู#ก#อน แลวค#อยนําความรูนี้สรางรายไดจากการท#องเที่ยวควบคู#กันไป
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การจั ดใหมี ห องแสดงงานหรื อพิ พิ ธ ภั ณฑ= การต# อเรื ออาจเริ่ มจากใหมี การนํ า ผู รู และ
ชํานาญมาเป5นครูสอนชาวบานหรือผูที่สนใจ มีการเก็บเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ=ใหเป5นหลักแหล#งปHองกัน
การสู ญ หาย เมื่ อหองแสดงงานเป5 น สถานที่ ที่ถาวรมี ความเป5 น ระเบี ย บจะสามารถทํ าใหเป5 น แหล# ง ที่
นักท#องเที่ยวเขามาเยี่ยมชม ศึกษาหาความรู รวมถึงจัดกิจกรรมใหนักท#องเที่ยวเขามามีส#วนร#วม อาทิ
การต#อเรือหัวโทงจําลองโดยมีคนในชุมชนเป5นผูสอน นักท#องเที่ยวก็จะไดของที่ระลึกที่ตัวเองมีส#วนร#วม
มากกว#าแค#การเดินดูเรือเพียงแบบเดียว ชุนชนเองก็มีรายไดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช#องทาง และยังทําใหความรู
เรื่องของการต#อเรือยังคงอยู#อย#างเป5นระบบมากขึ้น
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แบบบันทึกภูมิปญญาทองถิ่น
โครงการวิจัย การจัดการภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท(องเที่ยว
ผ(านแนวคิดเครือข(าย คุณค(าสหกรณ- : กรณีศึกษาเครือข(ายการท(องเที่ยวชุมชน จังหวัดพังงา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กลุ(มชุมชน
:
บานบางพัฒน=
วันที่
:
5 เมษายน 2556
1.วิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝ5ง :
ภูมิปญญาที่ มีอยู( ไดแก# วิ ธีใชลอบดักปลา วิธี ล#อหอยนางรมโดยใชยางรถมอเตอร= ไซด= และ
ธนาคารปู
ภูมิปญญาที่เลือก ธนาคารปู
ที่มา อาชีพดั้งเดิมของชาวบานบางพัฒน= คือการทําประมงลากอวนปูซึ่งทํารายไดใหชาวบานเป5น
อย#างดี ต#อมาปริมาณปูลดนอยลงทําใหหัวหนาครอบครัวและผูชายตองไปทํางานต#างถิ่น ชาวบานจึงคิด
หาวิธีที่จะเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว=ซ้ํา เกิดการประชุมระดมความคิด และจัดโครงการ “ธนาคารปู”ขึ้น
1) การสรางความรู
โดยเรี ย นรู จากเอกสารสํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วของ เพื่ อเพิ่ มพู น ทั กษะ หรื อจากผู อื่ น ที่ ทํา และประสบ
ผลสําเร็จมาแลว และจากนั้นผูที่ไดเรียนรูมาแลว ก็มานํามาสู#การปฏิบัติในชุมชนบางพัฒน= การถ#ายทอด
ความรูโดยตรงของผูนํามาสู#กลุ#มชาวบาน
โดยในการทําธนาคารปู มีขั้นตอนดังนี้ ทํากระชัง รับบริจาคปูจากชาวบานที่ออกลากอวน 1 ตัว/
1 เที่ยว นําแม#ปูไข#มาพักไวที่กระชังประมาณ 7-10 วัน เมื่อปูสลัดไข#จึงนําขึ้นมาขาย และทําเขตอนุรักษ=
หามจับปู
2) การจัดเก็บองค-ความรู
- ทําแผ#นพับประชาสัมพันธ=
- จับเก็บไวในรูปสื่ออิเลคทรอนิกส= และเวปไซต= ท#องเที่ยวชุมชน
- ตั้งพิพิธภัณฑ=ธนาคารปูเพื่อเก็บขอมูลต#างๆ
- สรางแหล#งเพราะพันธ=ปูใหมีความคงทนถาวร
3) การถ(ายทอดความรู
- ถ#ายทอดโดยชาวบาน
- ถ#ายทอดความรูรุ#นสู#รุ#น
- ทํากระดานบอร=ดความรูเผยแพร# ในชุมชน
- บรรจุในวิชาเรียนเพื่อถ#ายทอดใหแก#เยาวชน
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4) การนําความรูไปใชประโยชนจัดกิจกรรม ปล#อยปูคืนสู#ธรรมชาติ เพื่อสรางจิตสํานึกใหกับนักท#องเที่ยวในการอนุรักษ=
ทรัพยากรสัตว=น้ํา โดยการนํานักท#องเที่ยวไปเก็บอวนปูโดยมีวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการวาง
อวนปู เก็บอวนและวิธีปลดปูจากอวนจากนั้นใหนักท#องเที่ยวนําปูที่ได ไปปล#อยที่แหล#งเพาะพันธ=ต#อไป
2.ระบบนิเวศและทรัพยากร
ภูมิปญญาที่มีอยู( ไดแก# ปFาโกงกาง ทองทะเลการเรียนรูธรรมชาติ จากสภาพอากาศ และ
ปรากฏการณ=ทางธรรมชาติ
ภูมิปญญาที่เลือก การเรียนรูธรรมชาติ จากสภาพอากาศ และปรากฏการณ=ทางธรรมชาติ
ที่มา การจั ดการน้ํา ไดถู กคิ ดคนขึ้ นโดยนายสวั สดี วาหะรั กษ= ผู ใหญ# บ านคนแรกของชุ มชน
บางพัฒน= ซึ่งตอนแรกเริ่มคิดคนนั้นยังไม# ไดดํารงตําแหน#งเป5นผูใหญ#บานและไดรับการสนับสนุนจาก
องค=กร FAO
พ.ศ.2522 FAO ไดเสนอใหถังกักเก็บน้ํากับหมู#บานบางพัฒน= โดยบานที่มีบานเลขที่เท#านั้นถึงจะ
ขอถังเก็บน้ําได
พ.ศ.2523 นายสวัสดี ไดเริ่มทําถังเก็บน้ําเองเป5นบานแรก ซึ่งนายสวัสดีมองว#าการทําถังเก็บน้ํา
เองจะสามารถมีไวใชไดทุกบาน บานละหลายๆ ถังก็สามารถทําไดเองโดยที่ไม#ตองไปขอ FAO โดยก#อน
หนานั้นไดมีการเรียกชาวบานมาคุยกัน เรื่องจะทําอย#างไรใหมีน้ําไวใชในครัวเรือนทุกบาน เนื่องจากบาน
ที่ไม#มีบานเลขที่ก็ไม#สามารถขอถังเก็บน้ํามาได ไดมีชาวบานใหความสนใจร#วมมือประมาณ 80% ส#วนอีก
20% มีความคิดว#าจะสามารถทําไดจริงหรือไม# หลังจากนั้น นายสวัสดีไดเป5นผูใหญ#บาน ไดมีการสานต#อ
ความคิดที่ตัวเองคิดขึ้น ชาวบานใหความร#วมมือ 100% เต็ม
ป2จจุบันหมู#บานบางพัฒน=มีถังเก็บน้ําไวใชทุกบาน ถังเก็บน้ําเป5นลักษณะของการก#ออิฐบล็อกมา
ต#อกันขึ้นไป ความสูงประมาณ 2 เมตร ถึง 3.50 เมตร ซึ่งบานหนึ่งจะมีประมาณ 2 ถัง แลวแต#จะสราง
เพื่อใหเพียงพอกับสมาชิกในบานในช#วงเวลา 4 เดือน ที่ไม#มีน้ําฝน ถาเป5นรานอาหารจะมี 3 ถังขึ้นไป แต#
ละบานจะวางถังไวขางบานในตําแหน#งที่สามารถรองรับน้ําฝนที่ไหลลงมาจากหลังคาบานไดพอดี บาน
บางหลังมีการทําความสะอาดหลังคาเพื่อกําจัดฝุFนละออง ส#วนบางหลังที่มีฐานะดีก็จะเปลี่ยนใชหลังคา
กระเบื้องอย#างดีจะไม#ลอก ในสมัยก#อนมีการทําทางระบายน้ํา โดยเจาะรูดานล#างและใชสายยางเป5นตัว
ถ#ายตะกอนออก ต#อมาไดปรับปรุงวิธีการถ#ายตะกอนเป5นการใชวิธีกาลักน้ํา ดูดตะกอนออกจากถังจะทํา
3 ครั้งขึ้นไปต#อปMส#วนวิธีปHองกันยุงในถังน้ํานั้นเมื่อก#อนใชทรายอะเมะใส#ลงไป แต#ทรายอะเมะนั้นกันแต#
ลูกน้ําแต#จะมีแมลง เวลาต#อมาผูใหญ#สวัสดีไดไปอบรมเพิ่มเติมเรื่องปHองกันยุงจากบ#อน้ํา จึงไดวิธีเลี้ยงปลา
หางนกยูงไวกินลูกน้ํา โดยปล#อย 4-5 ตัวต#อถัง กันไดทั้งยุงทั้งแมลงอีกดวย ในการใชดื่มกินนั้นตองนําไป
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ตมก#อนแลวนํามาดื่มกินไดเลย แต#จะไม#ค#อยสะอาด ในปMพ.ศ. 2541 ไดไปดูงานที่ อบต. เบิกไพร
จ.ราชบุรี เรื่องการพัฒนาจากน้ําใชเป5นน้ํากิน ทางผูใหญ#บานคนป2จจุบันไดมีการเขียนโครงการ ซื้อเครื่อง
กรองน้ําเพื่อของบไปแลว
ชุมชนบางพัฒน=ประสบความสําเร็จเรื่องระบบการจัดการน้ําเป5นอย#างยิ่ง จนไดรับความสนใจ
จากทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนจากจังหวัดต#างๆ ที่มีพื้นที่ติดทะเล ทางองค=กร มหาวิทยาลัย ฯลฯ
เดินทางมาศึกษาดูงานกันถึง 23 จังหวัด เพื่อศึกษาว#าทําไมที่นี่จึงไม#ขาดแคลนน้ํา ระยะเวลากว#า 20 ปM
มาแลวที่ไม#เคยประสบป2ญหาเรื่องน้ํา ทําใหชุมชนมีน้ํากินน้ําใช และยังสรางรายไดจากการขายน้ําให
มัสยิดและหมู#บานอื่นอีกดวย
1) การสรางความรู
การสังเกตฟAา
- ฟHาแลบถาแลบแบบขนานแนวนอนยังออกทะเลได หรือถาอยู#ในทะเลอยู#ยังไม#ตองรีบ
รอนกลับเขาฝ2Bง เพราะกว#าฝนจะตกประมาณ 5-6 ชั่วโมง
-ฟHาแลบแบบแนวตั้งตรงขึ้น ไม#สามารถออกทะเลได หรือถาอยู#ในทะเลอยู# จะตองรีบ
กลับเขาฝ2Bงทันที เพราะฝนจะตกในไม#ชา
การสังเกตน้ําใหดูจากกิ่งไมที่ลอยน้ํา
-กิ่งไมลอยน้ําแบบธรรมดาแนวนอนนั้นไม#เป5นไร ถือว#าเป5นเรื่องปกติ
-กิ่งไมลอยน้ําแบบแนวตั้งนั้นแสดงว#าพายุจะเขาไม#เกิน 3 วัน
การจัดการน้ํา
เป5 น ที่ ทราบกั น ดี ว# า สภาพภู มิอ ากาศในภาคใตนั้ น มี 2 ฤดู กาล คื อ ฝน8 แดด
เพราะฉะนั้นในหมู#บานบางพัฒน=จึงตองมีการจัดการน้ําเพื่อเก็บไวใชในครัวเรือน ใชดื่ม และใชใหเพียงพอ
กับท#องเที่ยวที่เขามาในช#วงฤดูแลงอีกดวย
2) การจัดเก็บองค-ความรู
- การจัดเก็บโดยสืบทอดกันรุ#นสู#รุ#น ความรูจะฝ2งในเด็กตั้งแต#จําความไดก็จะเห็นถังเก็บ
น้ําที่มีอยู#ทุกบานจะเรียนรูวิธีการทํา การนํามาใชไดโดยชีวิตประจําวัน
- การจัดเก็บเป5นหนังสือ เคยมีนักศึกษามาดูงานจาก NIDA หลังจากนั้นไดนําความรูที่
ไดรับทุกเรื่องมาจัดทําเป5นเล#มในรูปแบบวิทยานิพนธ= และไดมอบใหไวที่หมู#บาน แต#หลังจากนั้นมีคนขอ
ยืมไปดูจนหายไป ทางหมู#บานตามหากันอยู#หรือถาเป5นไปไดก็จะทําขึ้นมาใหม#เพื่อเก็บไวใหลูกหลานได
ศึกษา และเพื่อใหนักท#องเที่ยวไดชมเพื่อเห็นภาพไดอีกดวย
3) การถ(ายทอดความรู
การถ#า ยทอดความรูเรื่องภู มิป2ญญาการจัด การน้ํา เป5น การถ#า ยทอดความรูจากอดี ต
ผูใหญ#บานฯ ถ#ายทอดใหลูกหลานในครอบครัว และเมื่อทําสําเร็จก็ไดมีการถ#ายทอดความรูไปยังชาว
ชุ มชนใหทุ กบานไดมี ร ะบบการจั ด การน้ํ าไดดวยตนเอง รวมทั้ งชุ มชนบางพั ฒ น= เ ป5 น ชุ มชนที่ ป ระสบ
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ความสําเร็จเรื่องระบบการจัดการน้ํา จนไดรับความสนใจจากจากจังหวัดต#างๆ ที่มีพื้นที่ติดทะเล ทั้ง
องค=กร มหาวิทยาลัยต#างๆ เดินทางมาศึกษาดูงานกันถึง 23 จังหวัด
4) การนําความรูไปใชประโยชนภูมิป2ญญาการจัดการน้ําไดมีการพัฒนาต#อยอดความคิดไปเรื่อยๆ อาทิเช#น วิธีกาลักน้ํา
นับเป5นวิธีที่ทันสมัย วิธีปล#อยปลาหางนกยูง สามารถปHองกันไดทั้งยุงทั้งแมลง ซึ่งความรูเหล#านี้เป5นที่
น#าสนใจทําใหทุกวันนี้มีกลุ#มคน องค=กร มหาวิทยาลัย หน#วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางเขามา
ที่หมู#บานบางพัฒน=เพื่อศึกษาเรียนรูวิธีการจัดการน้ําของหมู#บานว#าคนในชุมชนจัดการกันอย#างไรถึงไม#
เคยประสบป2ญหาการขาดแคลนน้ําเหมือนที่ชุมชนอื่น อีกทั้งยังมีน้ําไวขายใหชุมชนอื่นดวย อย#างไรก็ตาม
การตมน้ํากินดูจะไม#ค#อยสะอาด ถาโครงการ “ซื้อเครื่องกรองน้ํา” ที่เขียนไปยื่นสําเร็จแลวนั้น ก็จะมีการ
พัฒนาจากน้ําใชเป5นน้ํากิน ชาวบานก็จะมีเครื่องกรองน้ําไวกรองน้ํากินและถาจัดการเพียงพอส#วนที่เหลือ
ก็จะนําไปขายดวย นับว#าเป5นการพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไปอย#างไม#มีที่สิ้นสุด นักท#องเที่ยวที่เดินทางเขามาก็ไม#
เป5นกังวลเรื่องน้ํา และกลุ#มที่เขามาศึกษาดูงานก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดวยเช#นกัน
3.อาหารและสมุนไพร
ภูมิปญญาที่มีอยู( ไดแก# กะปJคั่ว แกงสม น้ําพริกกุงสด แกงไตปลา แกงหอยจุcบแจงตมกระทิ
ปลากระบอกแดดเดียว ส#วนสมุนไพร คือ ตนราชพฤกษ= (สมุนไพรของบานบางพัฒน=ส#วนใหญ#ไม#มีเพราะ
อยากต#อการเพาะปลูกไม#มีที่ พื้นที่ส#วนใหญ#เปHนน้ํา ถาจะปลูกตองซื้อดิน กระถางมา การดูแลอยาก จึงไม#
มีสมุนไพรในหมู#บาน)
ภูมิปญญาที่เลือก กะปJคั่ว
ที่มา เริ่ มมาจากการคิ ด คนจากวั ต ถุดิ บ ที่ มีในหมู# บ าน และทุ กบานสามารถทํ าไดง# าย เพราะ
วัตถุดิบที่ใช คือ กะปJ กะปJก็ผลิตกันเองในหมู#บาน รุ#นปูFย#าที่สืบทอดกันมา จนกลายมาเป5นอาหารพื้นบาน
ของเป5นที่นิยมและถูกถ#ายทอดแบบคนในครอบครัวถูกปลูกฝ2งมาตั้งแต#เด็ก เพราะเป5นเครื่องปรุงที่ทุก
บานมีประจําบาน ใชปรุงอาหารของคนภาคใต หาง#ายในพื้นที่ และสามารถทําไดง#าย และอร#อย
1) การสรางความรู
เป5นการสรางความรูจากประสบการณ=จริงที่สั่งสมกันมาจากรุ#นสู#รุ#น ดวยการบอกเล#า
ภายในครอบครัว จากพ#อแม#สู#รุ#นลูกหลาน ในครอบครัว และในชุมชน
วัตถุดิบ
1. กะปJอย#างดี
2. พริกแหง
3. กระเทียม
4. น้ํามัน
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5. น้ําตาล
วิธีการทํากะปBคั่ว
1. นําพริกแหงมาทอดแลวตักออกรอไว
2. นํากระเทียมมาตําแลวเจียวใหหอม แลวตักออก (ไม#ตองเปลี่ยนน้ํามัน)
3. นํากะปJใส#ผัดใหหอมแหงพอประมาณ
4. ใส#น้ําตาล เล็กนอยพอไดที่
5. นําพริกทอด และกระเทียมที่เจียวไว มาผัดใหเขากัน
2) การจัดเก็บองค-ความรู
1. ถ#ายทอดระหว#างคนในครอบครัว เพื่อเป5นการสืบทอด
2. ทําเป5นตําราอาหารของหมู#บานบางพัฒน=
3) การถ(ายทอดความรู
เป5 น การถ# า ยทอดแบบรุ# น สู# รุ# น ปลู กฝ2 งมาจากครอบครั ว เป5 น การถ# า ยทอดความารู
ระหว#างบุคคล
4) การนําความรูไปใชประโยชน5. มีการถ#ายทอดใหกับนักท#องเที่ยว (สอน)
6. สอนที่โรงเรียน ชุมชน
4) ประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรมพื้นบาน
ภูมิปญญาที่มีอยู( ไดแก# วันฮารีรายอ (ออกบวช) ชุมชนอิสลาม การมัดอวน การต#อเรือ
กิจกรรมปล#อยสัตว=น้ํา (วันพ#อ วันแม#) และ การทําละมาดร#วมกันทุกวันศุกร= (เฉพาะผูชาย)
ภูมิปญญาที่เลือก ภูมิป2ญญาการต#อเรือ
1) การสรางความรู
ในชุมชนมีการต#อเรือ 2 แบบ คือ เรือมาตร และเรือหัวโทง สําหรับเรือมาตรเป5นเรือ
ขนาดเล็ก โครงเรือทํามาจากไมขนาดใหญ# ส#วนใหญ#ไม#ติดเครื่องยนต= โดยใชพายในการบังคับเรือ เรือ
มาตรใชในการจับปลาเล็ก กุง เคย ซึ่งในป2จจุบันที่ชุมชนไม#ไดมีการใชเรือมาตรแลว เนื่องมาจากตนไม
ขนาดใหญ#ที่จะเอาไมมาต#อเรือมีจํานวนนอยลง และช#างต#อเรือก็มีจํานวนนอยลงเช#นกัน จึงไม#เป5นที่นิยม
และค#อย ๆ หายไปจากชุมชน
เรือหัวโทง มีลักษณะเด#นที่หัวเรือ เป5นท#อนไมใหญ#เด#นสง#าอยู#ดานหนา ซึ่งขนาดส#วนหัว
เรือนี้จะมีขนาดเล็กใหญ#แตกต#างกันไปในแต#ละชุมชน เรือหัวโทงชาวบานบางคนก็เรียก เรือหางยาว
เพราะมีลักษณะหางยาว ใชเครื่องยนต=ขับเคลื่อน การใชงานคือ การจับปลา การวางอวนปลาและปู
ความรูในการต#อเรือเป5นในลักษณะของการสรางปฏิสัมพันธ=ทางสังคม คือ การถ#ายโอน
ความรูโดยตรงระหว#างบุคคล เช#น การสืบทอดความรูการต#อเรื่อจากบรรพบุรุษ จากปูFย#าตายายสู#รุ#นพ#อ
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รุ#นแม# และต#อเนื่องมายังรุ#นลูก เนื่องมาจากเป5นอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงทองของครอบครัว นอกจากภายใน
ครอบครัวแลวยังมีการถ#ายทอดความรูจากเพื่อนบาน รวมถึงช#างที่เป5นผูชํานาญในการต#อเรือของหมู#บาน
ซึ่งในป2จจุบันนี้ชุมชนอาจเหลือช#างอยู#เพียง 3-4 คน เท#านั้น
2) การจัดเก็บองค-ความรู
- การจัดเก็บขอมูลการต#อเรือในชุมชนไม#ไดมีการถูกจัดเก็บอย#างเป5นแบบแผน ไม#ไดมี
การจดบันทึกหรือนําขอมูลมาสรางเป5นฐานความรู โดยทั่วไปคนในชุมชนจะใชเพียงวิธีการสอนแบบรุ#นสู#
รุ#นเป5นส#วนใหญ#
- ถามีการจัดสรรงบประมาณจากชุมชนหรือภายนอก ชาวบานมีความคิดเห็นว#าอาจ
สามารถนํามาจัดทําเป5นหองแสดงหรือเป5นเหมือนพิพิธภัณฑ=การต#อเรือ และเมื่อมีสถานที่ที่ถาวรแลวจะ
สามารถนํ า ความรู ในการต# อเรื อมาจั ด เก็ บไดหลายรู ป แบบ อาทิ ตู แสดงโครงสรางเรื อขนาดจํ า ลอง
เครื่องมืออุปกรณ=ต#าง ๆ และมีการทําเอกสารใหความรู เช#น แผ#นพับขอมูลเรือหัวโทง ซึ่งโครงการจะ
สามารถเป5นรูปร#างไดนั้น นอกจากเรื่องของงบประมาณแลว ชาวบานยังตองการคนกลางที่เขามาช#วย
จัดทําในส#วนที่ชาวบานไม#มีความถนัด เช#น การผลิตสื่อต#าง ๆ ที่มีการแปลความรูของชาวบานใหออกมา
เป5นเอกสารหรือการนําเสนอที่น#าสนใจ รวมถึงภาษาที่เขาใจง#ายต#อคนที่มาเยี่ยมชม
3) การถ(ายทอดความรู
การต#อเรือมีการถ#ายทอดความรูระหว#างบุคคลไปสู#บุคคล เช#น จากผูใหญ#ไปสู#ลูกหลาน
หรือจากผูชํานาญในชุมชนสู#เยาวชนรุ#นใหม# ป2ญหาของการถ#ายทอดในลักษณะนี้ คือ เด็กเยาวชนไม#ค#อย
ใหความสนใจความรูของการต#อเรือ เนื่องจากอยากศึกษาต#อในดานวิชาอื่น ๆ ที่ตัวเองสนใจ เพราะฉะนั้น
ส#วนใหญ#แลวผูที่มารับความรูต#อนั้นจะเป5นเยาวชนที่ไม#ไดเรียนต#อ หรือเรียนจบในระดับมัธยมศึกษาปMที่ 3
และยังไม#รูว#าจะไปศึกษาหรือประกอบอาชีพอะไร
4) การนําความรูไปใชประโยชนการนําความรูเรื่องการต#อเรือไปประยุกต=ใชใหเขากับการท#องเที่ยวของชุมชนหรือการ
ท#องเที่ยวในเชิงสรางสรรค= ชาวบานใหแง#คิดว#า ควรเริ่มตนจากการแกไขป2ญหาเรื่องของการสืบทอด
ความรูการต#อเรือใหคงอยู#ก#อน แลวค#อยนําความรูนี้สรางรายไดจากการท#องเที่ยวควบคู#กันไป
การจั ดใหมี ห องแสดงงานหรื อพิ พิ ธ ภั ณฑ= การต# อเรื ออาจเริ่ มจากใหมี การนํ า ผู รู และ
ชํานาญมาเป5นครูสอนชาวบานหรือผูที่สนใจ มีการเก็บเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ=ใหเป5นหลักแหล#งปHองกัน
การสู ญ หาย เมื่ อหองแสดงงานเป5 น สถานที่ ที่ถาวรมี ความเป5 น ระเบี ย บจะสามารถทํ าใหเป5 น แหล# ง ที่
นักท#องเที่ยวเขามาเยี่ยมชม ศึกษาหาความรู รวมถึงจัดกิจกรรมใหนักท#องเที่ยวเขามามีส#วนร#วม อาทิ
การต#อเรือหัวโทงจําลองโดยมีคนในชุมชนเป5นผูสอน นักท#องเที่ยวก็จะไดของที่ระลึกที่ตัวเองมีส#วนร#วม
มากกว#าแค#การเดินดูเรือเพียงแบบเดียว ชุนชนเองก็มีรายไดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช#องทาง และยังทําใหความรู
เรื่องของการต#อเรือยังคงอยู#อย#างเป5นระบบมากขึ้น
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แบบบันทึกภูมิปญญาทองถิ่น
โครงการวิจัย การจัดการภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท(องเที่ยว
ผ(านแนวคิดเครือข(าย คุณค(าสหกรณ- : กรณีศึกษาเครือข(ายการท(องเที่ยวชุมชน จังหวัดพังงา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กลุ(มชุมชน
:
บานท#าดินแดง
วันที่
:
4 พฤษภาคม 2556
1.วิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝ5ง :
ภูมิปญญาที่มีอยู( ไดแก# การประมงการเลี้ยงปลากระชัง เลี้ยงปูนิ่ม เลี้ยงหอยนางรม
หอยแมลงภู# การปลูกผักไรดิน
ภูมิปญญาที่เลือก การปลูกผักไรดิน
1) การสรางความรู
การสรางความรูในเรื่องวิถีเกษตรกรรม คือ เรียนรูที่จะแกป2ญหาปลูกผักไรดินปลอด
สารพิษ เป5นภูมิป2ญญาใหม# เป5นความรูที่ไดมาจากการศึกษาและคนควาเพิ่มเติม โดยเรียนรูดวยการ
ปฏิบัติจริง จากโครงการอบรมของหน#วยงานภาครัฐที่เขามาฟdeนฟูสภาพชุมชนหลังจากเกิดสึนามิ รวมทั้ง
ศึกษาจากความรูที่ไดเขียนไวในคู#มือ เอกสารต#างๆ และยังมีการศึกษาจากภายนอกดวยวิธีการศึกษาดู
งานในพื้นที่ๆประสบความสําเร็จแลว
2) การจัดเก็บองค-ความรู
1 .การจัดเก็บในรูปแบบ CD เพื่อใหลูกหลานรูถึงความเป5นมาและวิถีชีวิตการประมง
2. ในหลักความเป5นไปไดชุมชนอยากใหทําเป5นศูนย=การเรียนรู เพื่อไดเขาถึงและศึกษา
ไดง#าย
3) การถ(ายทอดความรู
จัดทําหนังสือ และสอนลูกหลานรุ#นต#อรุ#น
4) การนําความรูไปใชประโยชนจัดกิจกรรมท#องเที่ยวโดยชุมชน ใหแก#นักท#องเที่ยว
2.ระบบนิเวศและทรัพยากร
ภูมิปญญาที่มีอยู( ไดแก#
- ปFาชายเลนมีทรัพยากรที่สมบูรณ=มาก พืชสมุนไพร พันธุ=ไม สัตว=น้ํา ฯลฯ
- ปFาโกงกาง นกกินปลาจะรองตอนน้ําขึ้น
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- ผึ้ง หามเหยียบใหขี้แตก เพราะตัวอื่นไดกลิ่นจะตามมา
- รังผึ้ง ปกติทํารังในที่สูง ถายายลงมาทํารังในที่ต่ําแสดงว#าพายุจะเขา
- หิ่งหอย บินสูงอากาศปกติ บินต่ําพายุจะเขา ป2จจุบันมีไม#ค#อยเยอะแลว
- แย จะอุดรูตอนฝนจะตก อากาศปกติจะเห็นออกมาวิ่งและปากรูเปJด
- คลื่น เสียงคลื่นปกติจะดังจากฝ2Bงทายเหมือง ถายายเสียงมาดังฝ2Bงเขานางยักษ= ใน 1-2 วัน จะมี
ฝนหรือพายุ
- ขอนไม ลอยน้ําแบบตั้ง พายุจะเขา 1-2 วัน
- ฟHาแลบ แบบแนวตั้งพายุจะมาเร็ว ใหรีบเขาฝ2Bง และหามออกจากฝ2Bง
- ตนไม ตนตาตุ#ม นํามาหยดในน้ํานิดเดียวเพียงแค#หยดเดียว ใหคนที่ไม#ชอบกินถึงกับทองเสีย
เขาโรงพยาบาล
ภูมิปญญาที่เลือก ปFาชายเลน
1) การสรางความรู
การสรางความรูของชาวชุมชนบานท#าดินแดงในเรื่องภูมิป2ญญาการปลูกปFาชายเลน คือ
การถ#ายโอนความรูโดยตรงที่เนนการพูดคุยเป5นหลักระหว#างบุคคล เป5นความรูชุมชนที่ถ#ายทอดจากรุ#นสู#
รุ#น เป5นการถ#ายทอดประสบการณ=ตามวิถีชีวิตและสภาพแวดลอม
2) การจัดเก็บองค-ความรู
อยากใหมีอยู#ในหลักสูตรการเรียนการสอน ในตําราเรียนเด็กช#วง ป.5 ป.6 โดยชาวบาน
สามารถทํากันเองได และอาจจะของบบางส#วนมาตีพิมพ=
ทําโบชัวร= ไวใหนักท#องเที่ยวไดทําความเขาใจกับหมู#บานท#าดินแดง โดยจะทํา 2 ภาษา
ใหไดศึกษาก#อนจะไปเจอกับประสบการณ=จริง
3) การถ(ายทอดความรู
ภูมิป2ญญาสืบทอดกันรุ#นสู#รุ#น
เรื่อง ปFาชายเลน มีสภาพสมบูรณ=มาก มีบึง คลอง พันธุ=ไม สัตว= พืช
และพืชสมุนไพร จํานวนมาก อาทิเช#น
- ไมใชสอย ไดแก# โกงกาง ตะบูน แสม ถั่วขาว ฝาด เป5นตน
- ไมทํายา ไดแก# แกมหมอ ตาตุ#ม เป5ง เป5นตน
- สัตว=บก ไดแก# ลิง ตะกวด แย นกกินปลา งู เป5นตน
- สัตว=น้ํา ไดแก# ปูมา ปูดํา กุง หอย ปลา เป5นตน
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ภายในชุมชนมีการจัดการทรัพยากรในทองถิ่นใหใชอย#างเพียงพอ โดยมีการตั้งขอบข#าย
ภายในชุมชน ดังนี้
การตัดไม คือ แบ#งพื้นที่บริเวณที่ตัดไดกับหามตัดไว และก#อนจะตัดจะตองทําหนังสือไป
ขออนุญาตกับทางผูใหญ#บานก#อน คนในชุมชนใหความร#วมมือกันดี โดยส#วนใหญ#ชาวบานก็จะตัดไปสราง
บานเรือน ที่พักอาศัย ไม#มีการลักลอบตัดไมภายในชุมชนเพื่อจะไดมีไมไวใชตลอดไป ตอนช#วงสึนามิ ได
ตนโกงกางช#วยกันน้ํากันลมไว จึงโดนแค#ขางหนา
การจับปลา มีกฎชุมชนว#าหามใชอวนตาถี่ หามใชยาเบื่อ เพื่ออนุรักษ=ไวใหลูกหลาน
4) การนําความรูไปใชประโยชนทํ า ศู น ย= ก ารเรี ย นรู มี ช าวบานมาอธิ บ ายเรื่ องหมู# บ าน ระบบปF า ชายเลน ทรั พยากร
ถานั กท#องเที่ยว มาเชา-เย็นกลับ ก็จ ะพาไปชมวิ ถีชี วิตการทํามาหากิน ของชาวบาน ถามาพั กคางคื น
ใหนอนโฮมสเตย= จัดโปรแกรมพาไปดูวิถีชีวิต กระบวนการทํามาหากินอย#างลึกซึ้ง ใหนักท#องเที่ยวได
สัมผัสดวยตัวเอง มีการจับปู จับปลา จับหอย จับกุงดวยตัวเอง นับเป5นอีกหนึ่งรสชาติที่สามารถสราง
ประสบการณ=ความประทับใจใหกับนักท#องเที่ยว เพื่อเป5นการบอกต#อ หรือเดินทางมาอีกก็เป5นได
3.อาหารและสมุนไพร
ภูมิปญญาที่มีอยู( ไดแก# แกงไตปลา ปลาเปรี้ยว น้ําซุป หรือ น้ําพริก แกงเห็ดเหม็ด ผักหวาน
ทอดกรอบ ผัดกาหยี หรือ ผัดเม็ดมะม#วงหิมพานต=
ภูมิปญญาที่เลือก แกงผักหวาน
1) การสรางความรู
เป5นการสืบทอดรุ#นสู#รุ#น จากบรรพบุรุษ ถึงรุ#นป2จจุบัน
วัตถุดิบหลัก ไดแก# ผักหวาน กะทิ
สรรพคุณ แกรอนใน แกโรคคางทูม แกปวดมดลูก ปวดขอ
2) การจัดเก็บองค-ความรู
- จดบันทึกทําเป5นคู#มือเกี่ยวกับผักหวาน ทั้งการปลูก การดูแลรักษา และการนําไป
ประกอบอาหาร
- จัดทําวิดีโอ เกี่ยวกับผักหวาน
- จัดตั้งศูนย=การเรียนรูชุมชน
3) การถ(ายทอดความรู
- จัดนิทรรศการใหความรูในชุมชนและในโรงเรียน
- การถ#ายทอดความรูในชุมชน
- จัดอบรมภายในหมู#บาน
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4) การนําความรูไปใชประโยชน- จัดทําศูนย=การเรียนรูขึ้นในปFาบริเวณที่มีผักหวานมากเพื่อใหนักท#องเที่ยวไดเห็นของ
จริงและไดเรียนรูวิธีการดูแลรักษา วิธีการเก็บยอดอ#อน เพื่อนําไปประกอบอาหาร โดยนักท#องเที่ยวจะได
เรียนรูวิธีการทําอาหารจากผักหวาน และไดฝgกทําอาหารจากชาวบาน
- จั ด เตรีย มพื้ น ที่ สํ า หรับใหนั กท# องเที่ย วไดปลู กผั กหวานไวเป5 น ที่ ระลึ กหรือจั ด เป5 น
ธนาคารผักหวาน โดยใหนักท#องเที่ยวปลูกผักหวานไวที่ปFาชุมชน และจะมีชาวบานเป5นผูดูแลให เพื่อจะ
ใหนักท#องเที่ยวกลับมาเที่ยวที่ชุมชนอีกเพื่อมาดูผักหวานที่ตัวเองปลูกไว
4) ประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรมพื้นบาน
ภูมิปญญาที่เลือก รองเง็ง
1) การสรางความรู
เป5นการรําเพื่อความสนุกสนาน ในสมัยก#อนจะแบ#งเป5น สองขาง ขางละ 7-10 คนมีการขับรอง
โตตอบกัน และมีท#าเตน แต#ป2จจุบันจะเป5นการเปJดเพลงแลวเตน ท#าเตนนั้นสามารถกําหนดเอง และผูชม
สามารถเตนตามไดอุปกรณ=ประกอบดวย กลอง ซอ ทับ ฉิ่ง ชุดการแสดง ผาหอยคอ ยะยา
2) การจัดเก็บองค-ความรู
การจัดเก็บลงแผ#น CDจดบันทึกเป5นตําราชุมชน
3) การถ(ายทอดความรู
มีการสอนกันรุ#นต#อรุ#น ในแต#ละงานที่มีการจัดแสดงงานประเพณี จะตองมีการแสดง
รองเง็ง 1 ชุด อยู#เสมอ
4) การนําความรูไปใชประโยชนจัดเป5นการแสดงเพื่อตอนรับนักท#องเที่ยว
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แบบบันทึกภูมิปญญาทองถิ่น
โครงการวิจัย การจัดการภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท(องเที่ยว
ผ(านแนวคิดเครือข(าย คุณค(าสหกรณ- : กรณีศึกษาเครือข(ายการท(องเที่ยวชุมชน จังหวัดพังงา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กลุ(มชุมชน
:
บานทุ#งนางดํา
วันที่
:
5 พฤษภาคม 2556
1.วิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝ5ง :
ภูมิปญญาที่มีอยู( ไดแก# การประมงชายฝ2Bง อวนกุง อวนปลา ตกหมึก วางลอบปู ลอบหมึก
ลอบหอย ลอบปลาเก?า
ภูมิปญญาที่เลือก การวางอวน
1) การสรางความรู
การสรางความรู คือจากการปฎิบัติ และประสบการณ= โดยการนําเรือออกทะเล เมื่อไป
ถึงที่หมาย ใหลดความแรงเครื่องลงจากนั้นก็ใชธงที่เตรียมมาไปมัดที่หูอวนทั้งสองขางเพื่อทําเครื่องหมาย
จากนั้นก็โยนธงขางหนึ่งลงไปเพื่อปล#อยอวนลงทะเล เมื่อโยนธงแลวเราก็ปล#อยสายธงลงไปเพื่อ ไม#ใหธง
จมน้ํา ปล#อยสายธงเสร็จ เราก็เริ่มปล#อยอวนลงน้ําไป เมื่อปล#อยอวนเสร็จ เราก็โยนธงอีกขางหนึ่งลงไป
แช#อวนไวในน้ําพอประมาณ จากนั้นก็วิ่งเรือไปเก็บอวนโดย จับธงขางหนึ่ง แลวก็เก็บอวนขึ้นเรือจนหมด
ในระหว#างเก็บอวน เมื่อมีปลาติดขึ้นมา ก็ปลดปลาเลย แลวก็นําปลาไปแช#น้ําแข็ง ในการวางอวนแต#ละ
ครั้งจะตองใชคน 2 คน หากเราตองการปลาอี ก ก็ ใหปล#อยอวนลงน้ํ าซ้ํ าไปอีก งานในพื้ นที่ๆประสบ
ความสําเร็จแลว
2) การจัดเก็บองค-ความรู
จดบันทึก ทําเป5นตําราชุมชน พรอมภาพประกอบ
3) การถ(ายทอดความรู
มีการสอนรุ#นต#อรุ#น ลงไปปฏิบัติจริง
4) การนําความรูไปใชประโยชนจัดกิจกรรมท#องเที่ยวโดยชุมชน ใหแก#นักท#องเที่ยว ใหนักท#องเที่ยวไดเรียนรูวิธีการจับ
ปลาน้ําลึก โดยการวางอวน นักท#องเที่ยวสามารถไปกับชาวประมงได
2.ระบบนิเวศและทรัพยากร
ภูมิปญญาที่มีอยู( ไดแก# ปFาพรุ ปFาชายเลน ชายหาด ปFาดิบเขา ทุ#งหญาสะวันนา
ภูมิปญญาที่เลือก การจัดการปFาและทรัพยากรธรรมชาติปFาชายเลน
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1) การสรางความรู
เป5นการสรางความรูกันในครอบครัว ที่เป5นการบอกเล#าจากรุ#นสู#รุ#น จากบิดาสู#ลูกที่เห็น
การประกอบอาชีพของบิดา อันเป5นวิถีที่คนทะเลตองเรียนรู แลวเกิดการจดจําและนํามาปฎิบัติได
โดยปFาชายเลนทุ#งนางดํามีพื้นที่ 2500 ไร# ปFาชายเลนทุ#งนางดําถือว#าเป5นปFาชายเลนที่
สมบูรณ= มากเพราะว# ามีการอนุรักษ=และมี กฎของหมู#บานที่หามตัดไมในปFา ชายเลน และยังเป5 นแหล# ง
อนุบาลสัตว=น้ํา เช#น ปูดํา ปูกามดาบ เคยกุง ปลากระบอก ทําใหชาวบานสามารถหาอาหารและสราง
รายไดในปFาชายเลน เช#น การวางอวนปลากระบอก การวางไทรปลา ไทรปู
2) การจัดเก็บองค-ความรู
จัดทําเอกสารการเรียนรูเกี่ยวกับปFาชายเลน และการจัดการปFาชายเลน จัดทําศูนย=การ
เรียนรูปFาชายเลน
3) การถ(ายทอดความรู
ภู มิป2 ญ ญาสื บ ทอดกั น รุ# น สู# รุ# น มี การสอนใหลู กๆหลาๆน มี กิจ กรรมที่ ป ลู กฝ2 งใหเด็ ก
นักเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยววิถีชีวิตในชุมชนของเขา
4) การนําความรูไปใชประโยชนนักท#องเที่ยวสามารถพายเรือคายัค และ เป5นที่เรียนรูการวางอวนปลากระบอก วาง
ลอบปู ปลาและเรียนรูภูมิป2ญญาในการจัดการปFาชายเลนของชาวบาน
3.อาหารและสมุนไพร
ภูมิปญญาที่มีอยู( ไดแก# แกงสม แกงเห็ดเหม็ด แกงหัวกระทื้อ แกงเห็ดโคน หญาช#องทอด ขาม
ตมใบกระพอ ขนมตมขาว ปลาแหง และปลาเค็ม
ภูมิปญญาที่เลือก แกงหัวกระทือ
1) การสรางความรู
ใชวิธีการเรียนรูในครอบครัว เป5นการสืบทอดรุ#นสู#รุ#น จากบรรพบุรุษ ถึงรุ#นป2จจุบัน มี
วัตถุดิบคือหัวกระทืออ#อน กะทิ
มีสรรพคุณ คือ แกทองอืด ขับลม
2) การจัดเก็บองค-ความรู
- จดบันทึกวิธีการทํา
- เขียนเป5นหนังสือคู#มือประจําหมู#บาน
- จัดตั้งศูนย=เรียนรูชุมชน
3) การถ(ายทอดความรู
จัดทํานิทรรศการใหความรูกับคนในชุมชน
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4) การนําความรูไปใชประโยชน- ใหนักท#องเที่ยวไดฝgกทําแกงหัวกระทื้อตั้งแต#ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดทาย เพื่อเป5น
การใหนักท#องเที่ยวไดเรียนรูวิถีชีวิตของชุมชน
- ทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ= ข องชุ ม ชน เช# น หั ว กระทื้ อ ตากแหง ชาหั ว กระทื้ อ บริ ก ารแก#
นักท#องเที่ยว
4) ประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรมพื้นบาน
ภูมิปญญาที่มีอยู( ไดแก# พิธีกรรมต#างๆ ของชาวมุสลิม เช#น พิธีละหมาด ถือศีลอด วันอาซูรอ
การทําหมวกเปMeยว รองเพลงกล#อมเด็ก เพลงภาษายาวี
ภูมิปญญาที่เลือก การทําหมวกเปMeยว
1) การสรางความรู
การทําหมวกเปMeยว เป5นภูมิป2ญญาใหม# เกิดจากมีคนมาสอนการสานหมวกในหมู#บาน เพื่อใชใส#
กันแดดไปทํางานนอกบาน การทําหมวกเปรี้ยว คือ สานไมเป5นลักษณะสามเหลี่ยมเป5นโครง แลนําใบไม
มาวางแปะพื้นที่สามเหลี่ยมแลวสานทับใหใบไมติดเป5นลาย จากนั้นก็นําใบไมมาสานตรงชายหมวกเพิ่ม
ลูกเล#นใหสวยงามหอยลงมาผูหญิงจะทําเป5นกันทุกคน ทําขายดวย โดยจะแบ#งหนาที่กันทํา คนหนึ่งสาน
โครง อีกคนสานใบไม อีกคนทําชายหมวก เป5นตน
2) การจัดเก็บองค-ความรู
จัดตั้งเป5นกลุ#มแม#บาน สานหมวกเปMeยวสอนลูกหลานในบาน จัดเก็บเป5นตําราชุมชน
3) การถ(ายทอดความรู
ถ#ายทอดความรูในศูนย=เรียนรูชุมชน
4) การนําความรูไปใชประโยชนนําไปใชในการท#องเที่ยวชุมชน ใหนักท#องเที่ยวไดเรียนรูการทําหมวกเปMeยว ใหมีการ
สอน ช#วยทํา หรือถาใครอยากไดหมวกกลับบานดวยฝMมือตนเองก็จะสอนใหทําใหเสร็จ
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แบบบันทึกภูมิปญญาทองถิ่น
โครงการวิจัย การจัดการภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท(องเที่ยว
ผ(านแนวคิดเครือข(าย คุณค(าสหกรณ- : กรณีศึกษาเครือข(ายการท(องเที่ยวชุมชน จังหวัดพังงา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กลุ(มชุมชน
:
บานท#าเขา
วันที่
:
24 พฤษภาคม 2556
1.วิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝ5ง :
ภูมิปญญาที่มีอยู( ไดแก# การวางอวน วางลอบ ทํานา สวนยาง
ภูมิปญญาที่เลือก การวางอวน
1) การสรางความรู
มีการสืบทอดกันรุ#นต#อรุ#นดานการสรางความรูเรื่องภูมิป2ญญาดานวิถีเกษตรกรรมและ
การประมงชายฝ2Bง ชาวชุมชมชนอาศัยอยู#ในวิถีชีวิตที่ตองสรางความรูจากประสบการณ= จากการสังเกต
ในวิธีการที่บิดามารดาปฏิบัติ แลวนํามาเป5นแนวทางปฏิบัติที่สืบทอดมาจนป2จจุบัน
2) การจัดเก็บองค-ความรู
เนื่องจากไม#มีการจดบันทุกใดๆ ไดแนะนําว#า ควรมีการจดบันทึก ทําเป5นตําราชุมชน
พรอมภาพประกอบเพื่อใหง#ายต#อความเชาใจ
3) การถ(ายทอดความรู
มีการสอนรุ#นต#อรุ#น เป5นการบอกเล#าแบบปากต#อปากและลงไปปฏิบัติจริง
4) การนําความรูไปใชประโยชนนําไปใชในการประกอบอาชีพ มีการนําไปใชในครัวเรือนทั้งสิ้น
2.ระบบนิเวศและทรัพยากร
ภูมิปญญาที่มีอยู( ไดแก# ปFาชายเลนชายหาด การสังเกตุดูลมฟHาอากาศ
ภูมิปญญาที่เลือก การสังเกตุดูลมฟHาอากาศ น้ําขึ้นน้ําลง
1) การสรางความรู
สรางความรู ดวยการสั งเกต จดจํ า และคํ า บอกเล# า จากรุ# น พ# อแม# สู# ลู กหลานรุ# น หลั ง
ในครอบครัว เป5นวิถีความรูของชาวประมงที่ตองสรางความรูใหตัวเองรูจากประสบการณ= และการสังเกต
จดจําของตนเอง
2) การจัดเก็บองค-ความรู
จัดทําปHายบอกเวลาน้ําขึ้น น้ําลง ประจําวัน เพราะว#าน้ําขึ้นน้ําลงจะไม#เหมือนกันทุกวัน
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3) การถ(ายทอดความรู
เรียนรูจากรุ#นสู#รุ#น โดยใชประสบการณ=การจริง
4) การนําความรูไปใชประโยชนจัดทําปHายเพื่อบอกนักท#องเที่ยวในการลงพายเรือเที่ยวรอบเกาะและปFาชายเลน จะตอง
รูว#าน้ําขึ้น น้ําลง ลม พายุ ถานักท#องเที่ยวไม#รูก็จะเกิดอันตรายแก#นักท#องเที่ยวได
3.อาหารและสมุนไพร
ภูมิปญญาที่มีอยู( ไดแก# น้ําพริกกะปJ กินกับผักพื้นบาน แกงสมปลาทะเล แกงไตปลา และแกง
เลียงผักรวม
ภูมิปญญาที่เลือก น้ําพริกกะปJ
1) การสรางความรู
ใชวิธีการเรียนรูในครอบครัว เป5นการสืบทอดรุ#นสู#รุ#น จากบรรพบุรุษ ถึงรุ#นป2จจุบัน เป5น
อาหารที่ตองมีทุกมื้อ ในทุกๆบาน
วิธีการทํา คือ นํากะปJ หอมแดง มะนาว กุงสด หรือปลาชิงชังและพริกสดที่ปลูกไวขาง
บาน จากนั้นหั่นพริก ซอยหอมแดง หั่นกุงที่ลวกแลวเป5นชิ้นเล็กๆ ใส#กะปJ บีบมะนาว ใส#น้ํานิดหน#อย
ใส#มะขามเปMยกนิดนึง ใชมือขยํา จะโขลกก็ได แต#ถาโขลกไม#ตองใส#น้ํา เสร็จแลวนํามาปรุงรสตามตองการ
แลวกินกับผักไดทุกชนิด ผักลวกผักสดไดทั้งนั้น
2) การจัดเก็บองค-ความรู
ไม#มีกระบวนการจัดเก็บที่ชัดเจน โดยมีการเสนอแนวทางในการจัดเก็บดังนี้ จัดทําเป5น
คู# มื อ องค= ค วามรู ภู มิ ป2 ญ ญาการทํ า ผาบาติ ก และมี การสอนการผลิ ต ผาบาติ ก ใหนั ก เรี ย น และเด็ ก ๆ
ในชุ มชน โดยเชื่ อมโยงกั บ รายวิ ชาในหลั กสู ต รของโรงเรี ย นต# า งๆในชุ มชน เพื่ อนํ าไปสู# การถ# า ยทอด
ภูมิป2ญญานั้นไดต#อไป
3) การถ(ายทอดความรู
สอนลูกหลานรุ#นสู#รุ#น เด็กๆ พอเริ่มกินเป5นอยากกิน ก็ทําเป5นแลว จะสอนทําตอนนั้น
เลยสูตรน้ําพริกก็ทําเองมีการถ#ายทอดกันมารุ#นสู#รุ#นเช#นกัน
4) การนําความรูไปใชประโยชนใหนักท#องเที่ยวไดรับประทาน โดยนักท#องเที่ยวชาวไทยที่เขามา ก็มีน้ําพริกกะปJขึ้นโตcะ
อาหารใหเสมอ ส#วนชาวต#างชาติไม#ไดจัดขึ้นโตcะให เนื่องจากเขาไม#ชอบ
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4) ประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรมพื้นบาน
ภูมิปญญาที่มีอยู( ไดแก# ผาบาติก สําหรับอุปกรณ=ประมง ไดแก# อวน ลอบ และงานจักสาน
ต#างๆ
ภูมิปญญาที่เลือก การทําผาบาติก
ที่มา เริ่มตน จากนําองค=ความรูที่ไดจากเจาหนาที่พัฒนากรมฝMมือแรงงาน เริ่มจากการลอกลาย
แบบชั้นเดียว ลงในผาเช็ดหนา เมื่อฝgกฝนจนชํานาญมากขึ้นเรื่อยๆ จากลายแบบชั้นเดียว ก็พัฒนาลายให
มีความซับซอนมากขึ้น มีการพัฒนาการผสมสี โดยความรูที่มีการพัฒนาเพิ่มเติมเกิดจากกลุ#มที่แม#บาน
พัฒนาฝgกฝนฝMมือต#อๆ กันเอง เพราะกรมพัฒนาฝMมือแรงงานจะเขามาใหความรูปMละ 1 ครั้ง ดังนั้น ผูที่
ไดรับการอบรมรุ#นแรก ก็นําความรูมาถ#ายทอดใหคนรุ#นที่ 2 ต#อๆ กันไป จนในป2จจุบัน สามารถพัฒนา
ลายไดหลาหลายมากยิ่งขึ้น ไม#ว#าจะเป5นลายดอกดาหลา ดอกชบา ดอกลินลี่ ลายนกเงือก และลาย
ดอกบัว เป5นตน
1) การสรางความรู
ชุมชนเริ่มสรางความรู แสวงหาความรู เพราะช#วงโลซีซั่น นักท#องเที่ยวนอย ไม#สามารถ
ออกไปหาปลาได หรือทําอาชีพอื่นๆ ได ทําใหเริ่มแสวงหาความรูทางสินคาหรือผลิตภัณฑ=อื่นๆ เพิ่มเติม
เพื่อมาพัฒนาอาชีพของกลุ#มแม#บาน ใชเวลาว#างใหเป5นประโยชน= โดยไปเห็นอาชีพการผลิตผาบาติกนี้จาก
เกาะภูเก็ตจึงสนใจที่จะมาลองผลิตที่ชุมชนของตนเองบาง จึงไปติดต#อที่กรมพัฒนาแรงงาน ตั้งแต#ปM 2546
จากนั้นจึงมีเจาหนาที่มาสอนที่ชุมชน และฝgกปฏิบัติเรื่อยมา
2) การจัดเก็บองค-ความรู
ไม#มีกระบวนการจัดเก็บองค=ความรูเรื่องภูมิป2ญญาทองถิ่นในดานต#างๆที่ชัดเจน แมจะมี
การปฏิ บั ติกัน อย#า งเป5 น รู ปธรรมก็ ตาม มีเ พี ยงการรวมตั ว ของสมาชิ กชุ มชนที่ ก#อตั้ งขึ้น มาเพื่ อรองรั บ
กิจกรรมต#างๆ โดยมีการเสนอแนวทางในการจัดเก็บดังนี้ 1) จัดทําเป5นคู#มือองค=ความรูภูมิป2ญญา และมี
การสอนการผลิตผาบาติกใหนักเรียน และเด็กๆ ในชุมชน โดยเชื่อมโยงกับวิชาโครงงานในหลักสูตรของ
โรงเรียนต#างๆในชุมชน เพื่อนําไปสู#การถ#ายทอดภูมิป2ญญานั้นๆ
3) การถ(ายทอดความรู
- เรียนรูกันเองในชุมชน ส#วนใหญ#คนที่เป5นแลวก็จะสอนต#อๆ กัน เป5นรุ#นสู#รุ#น
- มีการสอนการผลิต ผาบาติ กใหนักเรี ยน และเด็ กๆ ในชุมชน โดยเชื่ อมโยงกับ วิช า
โครงงานของโรงเรียน และถ#ายทอดความรูใหแก#เด็กๆ ในชุมชนในช#วงวันเสาร=-อาทิตย= แลวทดลองให
เด็กๆ ในชุมชน นําสินคาหรือผลิตภัณฑ=มาจําหน#ายที่ศูนย=จําหน#ายผลิตภัณฑ=ชุมชน
4) การนําความรูไปใชประโยชน- ชุ มชนมี การเชื่ อมโยงกั บเครื อข# า ยท#องเที่ ยวชุ มชน จั ดสถานที่ศูน ย= จํา หน# ายสิ น คา
ชุมชน มีการนําสินคาผาบาติกที่ผลิตเสร็จแลวมาจําหน#าย
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- กลุ#มผาบาติกมีการผลิตผา ณ ศูนย=จําหน#ายสินคา ซึ่งเป5นแรงจูงใจ ใหกับนักท#องเที่ยว
ที่มาจับจ#ายซื้อของใหเห็นกระบวนการผลิตผาบาติก นักท#องเที่ยวสามารถเขามามีส#วนร#วมในการผลิต
มาลงมือทําเองไดดวย หรือสามารถสั่งลาย หรือผลิตลายเองได
- กลุ#มมีการเชื่อมโยงเครือข#ายกับโรงแรมรอบๆ พื้นที่ นํากิจกรรมการทําผาบาติกเสริม
เป5นกิจกรรมสําหรับนักท#องเที่ยวโดยทางกลุ#มจะจัดทีมงาน จัดอุปกรณ= อาทิ ผา สี หรือเทียน เพื่อไป
สอนใหนักท#องเที่ยวลงสีที่โรงแรมหรือที่พักได
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แบบบันทึกภูมิปญญาทองถิ่น
โครงการวิจัย การจัดการภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท(องเที่ยว
ผ(านแนวคิดเครือข(าย คุณค(าสหกรณ- : กรณีศึกษาเครือข(ายการท(องเที่ยวชุมชน จังหวัดพังงา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กลุ(มชุมชน
:
บานอ#าวกะพอ
วันที่
:
25 พฤษภาคม 2556
1.วิถีเกษตรกรรมและการประมงชายฝ5ง :
ภูมิปญญาที่มีอยู( ไดแก# การวางอวน การทําลอบดักปลา ทํานา สวนยาง
ภูมิปญญาที่เลือก การทําลอบดักปลา
1) การสรางความรู
มีการสรางความรูจากการสังเกตุ จดจํา พฤติกรรมของสัตว=น้ํา และถ#ายทอดจากบรรรพ
บุรุษสู#ลูกหลาน
วิธีการทํา : นําไมหลายขาด ประมาณ 30 กว#าตน มาตอกกับตะปู แลวใชเนื้ออวนคลุม
นําลวดมาถักที่ปากงาทางเขา ใชเวลาทําประมาณ 2 วัน นําไปวางที่เกาะเขียว เกาะราชา เกาะหา
เป5นทองทะเลลึก 40-50 เมตร ออกจากท#าเรือนํารอบไปวางใชเวลา 3-4 ชม.
การวางลอบ ใชเวลาวาง 15 วัน กูครั้งหนึ่ง บางครั้งไดปลามากขายไดเป5นแสนบาท แต#
บางครั้งก็ขาดทุนไม#ไดค#าน้ํามันเรือ
2) การจัดเก็บองค-ความรู
เรียนรูกันเองในชุมชนส#วนมากเป5นการบอกต#อ แบบปากต#อปาก สอน แนะนําจากรุ#น
หนึ่งสู#รุ#นหนึ่งอยากใหมีการจัดเก็บองค=ความรูในรูปแบบของวารสาร หรือ สื่อดิจิทอล เพื่อส#งเสริมความรู
เพื่อใหเด็ก เยาวชน คนรุ#นใหม#หันมาใส#ใจ เรียนรูวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนของตน
3) การถ(ายทอดความรู
ถ#ายทอดความรูระหว#างบุคคลไปสู#บุคคล เช#น จากผูใหญ#ไปสู#ลูกหลาน หรือจากผู
ชํานาญในชุมชนสู#เยาวชนรุ#นใหม#
4) การนําความรูไปใชประโยชนการเชื่อมโยงกับเครือข#ายท#องเที่ยวโฮมสเตย= เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องภูมิป2ญญา และ
สรางพิพิธภัณฑ=วิถีประมงเพื่อส#งเสริมการท#องเที่ยว

135
2.ระบบนิเวศและทรัพยากร
ภูมิปญญาที่มีอยู( ไดแก# ปFาชายเลนที่สมบูรณ=มาก ดาวทะเล สายหมอเรือเพลา ตัวยาวๆ ลายๆ
หลากสี หญาคาทะเล น้ําตกหินกอง น้ําไหลลงมาจากเขาถึงทะเล และน้ําตกบ#อน้ําท#อ เป5นน้ําซึมไหลลงมา
ภูมิปญญาที่เลือก แหล#งหญาทะเล
1) การสรางความรู
สรางความรูจากการสังเกตุ จดจํา เรียนรูระบบนิเวศของแหล#งหญาทะเล พฤติกรรม
ของสั ต ว= น้ํ า และถ# า ยทอดจากบรรรพบุ รุ ษ สู# ลู กหลาน ศึ กษาวิ จั ย เพิ่ มเติ มิ ร# ว มกั บ สถาบั น การศึ ก ษา
(มหาวิทยาลัย) เพื่อใหไดขอมูลความรูทางวิทยาศาสตร=ดวย
2) การจัดเก็บองค-ความรู
ตองการใหมีการจัดเก็บองค=ความบบนิเวศหญาทะเล และดาวทะเล รู เในรูปแบบของ
วารสาร หรือ สื่อดิจิทอล เพื่อส#งเสริมความรูเพื่อใหเด็ก เยาวชน คนรุ#นใหม#หันมาใส#ใจ เรียนรูระบบนิเวศ
และทรัพยากรธรรมชาติ ของชุมชนของตน
3) การถ(ายทอดความรู
การถ# ายทอดความรู ในเรื่ องของถ# ายทอดความรูระหว#า งบุ คคลไปสู# บุคคล เช#น จาก
ผูใหญ#ไปสู#ลูกหลาน หรือจากผูชํารูในชุมชนสู#เยาวชนรุ#นใหม#เพื่อใหภาคภูมิใจในบานเกิด มีการบรรจุเขา
ในหลักสูตรการเรียนการสอน เกี่ยวกับภูมิป2ญญา และระบบนิวศชุมชน
4) การนําความรูไปใชประโยชนจัดตั้งเป5นศูนย=เรียนรู เกี่ยวกับระบบนิเวศ และการศึกษาเกี่ยวกับ แหล#งหญาทะเลและ
ดาวทะเลรวมถึงจัดเป5นแหล#งเรียนรูสําหรับนักวิจัย และการท#องเที่ยวเชิงนิเวศ
3.อาหารและสมุนไพร
ภูมิปญญาที่มีอยู( ไดแก# แกงปลิงทะเล และสมุนไพร ตนกําแพงเจ็ดชั้น
ภูมิปญญาที่เลือก อาหาร คือ แกงปลิงทะเล และสมุนไพร คือ ตนกําแพงเจ็ดชั้น
- แกงปลิงทะเล เป5นอาหารที่ทุกครัวเรือนทําได องค=ประกอบจะมีเครืองเทศ อาทิ
เครื่องสา ลูกยี่หร#า รากผักชี ตะไคร# ขมิ้น พริกแหง รากผักชี ซึ่งเป5นสมุนไพรที่ใหความรูสึกเผ็ดรอน
จากนั้นเคียวกะทิ กับเครื่องแกง ใส#กะปJ และใส#มะพราวขูดเพื่อใหเกิดความมัน หอม และเขมขนมาก
ยิ่งขึ้ น

ส# วนปลิ งที่ จะมาทํา อาหารจะตองนํ ามาผ# าทอง มาตม จากนั้น ก็ขูดหิ นปู น หรื อหนังดํา ออก

หรือจะนําปลิงที่ไดมาย#าง จากนั้นก็เอามาแกงก็ได
- สมุนไพรตนกําแพงเจ็ดชั้น เป5นสมุนไพรที่คนในชุมชน ผูเฒ#าผูแก#แนะนํา บอกต#อๆ
กัน กระบวนการการผลิต คือ ตนกําพงเจ็ดชั้น เป5นตนไมใหญ#ครึ่งบกครึ่งน้ําที่มักขึ้นในบริเวณน้ํากร#อย
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สามารถตัดส#วนไหนของตนไมก็ได จากนั้นนํามาตากใหแหง หั่นบางๆ แลวนํามาตม ทานน้ํา แทนยา
กระสัยเสน ควรดื่มอย#างนอยคืนละหนึ่งแกว
1) การสรางความรู
- แกงปลิงทะเล เป5นอาหารพื้นถิ่นที่มีการทํารับประทานอยู#แลวในชุมชน โดยทําได
เพียงบางฤดูกาลเท#านั้น คนในชุมชนจะนิยมทําแกงปลิงในช#วงฤดูน้ําแหง
- สมุนไพรกําแพงเจ็ดชั้น เป5นพื้นที่ขึ้นมากในชุมชนที่ผูรู และปูFย#าตายายแนะนํากันมา
ว#ามีคุณสมบัติเป5นยาสมุนไพร รับประทานบ#อยๆ ได สุขภาพจะแข็งแรง
เป5นการเรียนรูกันเองในชุมชนส#วนมากเป5นการบอกต#อ แบบปากต#อปาก สอน แนะนํา
จากรุ#นหนึ่งสู#รุ#นหนึ่ง
2) การจัดเก็บองค-ความรู
ตองการใหมีการจัดเก็บองค=ความรูในรูปแบบของวารสาร หรือการ=ตูนส#งเสริมความรู
เพื่อใหเด็ก เยาวชน คนรุ#นใหม#หันมาใส#ใจ เรียนรูวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนของตน
3) การถ(ายทอดความรู
เป5นการบอกเล#าแบบปากต#อปาก เป5นวัจนภาษา โดยผูเฒ#าผูแก#ในชุมชน แนะนํา บอก
ต#อๆ กันมา และรวมทั้งอวัจนภาษาที่เป5นท#าทาง วิธีการปฏิบัติที่สืบทอดกันมาจากรุ#นสู#รุ#น จนถึงป2จจุบัน
4) การนําความรูไปใชประโยชนชุมชนมีการเชื่อมโยงกับเครือข#ายท#องเที่ยวโฮมสเตย= โดยจะนํานักท#องเที่ยวมาทาน
อาหารร#วมกันที่บานใดบานหนึ่งหมุนเวียนกันไป โดยแต#ละบานจะนําอาหารมาช#วยเสริม หรือนําอาหารที่
ร#วมดวย
4) ประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรมพื้นบาน
บานอ#าวกะพอ เป5นชุมชนมุสลิมที่ศรัทธา และยึดมั่นในศาสนาอย#างเคร#งครัด จึงดํารงวิถีของ
ชุมชนตามวิถีแห#งอิสลาม เป5นเสน#ห=ดึงดูดใหนักท#องเที่ยวเขามาเรียนรู และสัมผัสกับความงดงาม เรียบ
ง#าย และวิถีศรัทธาแห#งพระเจาเป5นภูมิป2ญญาทางวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ= และสืบทอด
ภูมิปญญาที่มีอยู( ไดแก# ประเพณีการละหมาดวันศุกร= การแต#งงาน การถือศีลอด งานเมาลิด
และการเฝHากุโบร= หรือสุสาน
หัตถกรรมพื้นบานส#วนใหญ# การทําอุปกรณ=ประมง ไดแก# อวน ลอบ และงานจักสานต#างๆส#วน
ใหญ#ทําใชกันในครัวเรือน
ภูมิปญญาที่เลือก การทําอุปกรณ=ประมง และประเพณีทางศาสนา
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1) การสรางความรู
มี วิ ธี ก ารสรางความรู ที่ เ ป5 น การเรี ย นรู กั น เองในชุ ม ชน ส# ว นมากเป5 น การบอกต# อ
แบบปากต#อปาก จากรุ#นหนึ่งสู#รุ#นหนึ่ง ส#วนความรูเกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิม ถ#ายทอดจากรุ#นสู#รุ#น จากการ
สอน และการเรียนศาสนา
2) การจัดเก็บองค-ความรู
ไม#มีกระบวนการจัดเก็บองค=ความรูเรื่องภูมิป2ญญาทองถิ่นในดานต#างๆ จึงเสนอแนวทาง
ในการจัดเก็บองค=ความรูไวที่ มัสยิด และโรงเรียนสอนศาสนา ตลอดจนการจัดเก็บไวในพิฑิธภัณฑ=ชุมชน
3) การถ(ายทอดความรู
ถ#ายทอดความรูผ#านโรงเรียนสอนศาสนา และพ#อ แม# สู#ลูก
4) การนําความรูไปใชประโยชนส#งเสริมการท#องเที่ยวแบบโฮมสเตย= เนนศึกษาเรียนรูวิถีมุสลิม
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