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Abstract 

 

Code of project   :  A17/2556 

Project name    :  Knowledge Management Model on Local Wisdom  

          for Community-based Tourism Development  

         in Prachuabkirikhan province, Thailand 

Researcher name:  Danai Winairat 
 

The objective of this research is for developing the knowledge management 

(KM) model on local wisdom for community-based tourism (CBT) in Prachuabkirikhan 

province.  3 research problems are 1) what is the component and process of KM?  

2) is KM process related to TUNA model? and 3) how the local manages KM?  Population 

is Karen tribal group in Pamark village, Salalai, Samroiyod, Prachuabkirikhan province and 

30 wise men are willing specific chosen to be the sampling group.  Qualitative 

participatory action research (PAR) is used for 1) studing local socio-cultural and natural 

context 2) developing KM model and 3) evaluating and assuring KM model.  After that, 

semi-structured interview and questionnaire are used for collecting all information and 

related data to KM process and analyzed it with mean and percentage.  Its result is: the 

KM model is emphasized in experience telling, learning deliberation and note taking.  

Friendly informal conversation is important together with knowledge worker and 

facililator are the main human factors approaching the succession of KM.  Managing 

pattern and personal role are improved in flexible KM that enhances the local make a 

plan to establish Culture center and mixed learning route in their village by using local 

wisdom as the attractions.  KM process of the local is considerably related to TUNA 

model and the experts agree with this model in very high level at 4.25 because it shows 

cleary steped, conecting and continuously management that is suited for using in high 

level at 3.67 while the KM satisfaction of the participants is also high at 4.40 

_________________________________________________________________________ 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

  ในการดําเนินโครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนา 

การทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีจุดเริ่มตนจากการเล็งเห็นความสําคัญและที่มาของ

การวิจัย ที่นําไปสูการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการวิจัย ซึ่งจะเห็นวามีศัพทที่สําคัญที่ใชใน 

การวิจัยซึ่งไดทําการนิยามศัพทเหลาน้ีไวแลว รวมทั้งการคํานึงถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจาก 

การวิจัย จนสามารถกําหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย ตลอดจนขอบเขต แหลงขอมูล และ 

การเลือกพื้นที่วิจัยได ดังตอไปน้ี 

 

ความสําคัญและท่ีมาของการวิจัย 

 

 ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่รวดเร็ว การแขงขัน 

ในโลกปจจุบันตองอาศัยความรู สังคมสมัยใหมไมไดเพียงตองการทุน แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ

วัตถุดิบเพื่อสรางมูลคาการผลิตเทาน้ันแตยังตองการความรูเพื่อสรางมูลคา เพิ่มทรัพยสินทางปญญา 

ทั้งความรูพื้นฐานและความรูเชิงประยุกต นําเอาความรูไปสูผลผลิตและการสรางสรรคพัฒนางานตางๆ  

ซึ่งการพัฒนาองคความรูใหมมีผลตอการแขงขันและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน องคกร สถาบัน 

โดยถือเปนฐานที่สําคัญอยางย่ิงของกระบวนการพัฒนาประเทศ (ดิเรก ปทมสิริวัฒน, 2547: 2)  ในระบบ

เศรษฐกิจจะใหความสําคัญตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนาองคความรูใหมสูนวัตกรรมโดยอาศัย

เทคโนโลยีระดับสูง การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจฐานความรูจะทําใหสัดสวนความรูที่อยูภายในกับภายนอก

ตัวบุคคลเปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากมีความจําเปนและความตองการในการเปลี่ยนแปลงความรูที่อยูใน 

ตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ใหมีสภาพกลายเปนความรูที่ปรากฏชัดเจน (Explicit Knowledge)  

ดวยแนวคิดดังกลาวทําใหการจัดการความรู (Knowledge Management / KM) เปนเรื่องที่ทุกองคกร

ในสังคมไทย ไมวาจะเปนหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับองคกรชุมชน ตางให

ความสําคัญกับการจัดการความรูเปนอยางมาก องคประกอบหลักที่สําคัญประการหน่ึงของการจัดการ

ความรูคือ “กระบวนการจัดการความรู” (KM Process) ซึ่งเปนกระบวนการที่ถือวาเปนเรื่องสําคัญ  

(จิรัชญา วิเชียรปญญา, 2548: 1)  ดังน้ัน สังคมไทยควรจะสนับสนุนและสงเสริมผูสรางความรู 

(Knowledge Producers) และมีผูใชความรู (Knowledge Users) เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและ

ความสามารถทางการแขงขัน ซึ่งการผลิตความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมากมาย ทําใหเกิด
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สังคมแบบใหม เรียกวา สังคมสารสนเทศ (Information Society) สังคมแหงการเรียนรู (Knowledge 

Society) หรือ สังคมเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-based Society and Economy) (พรธิดา 

วิเชียรปญญา, 2545: 11) เปนสังคมที่ความรูคือทรัพยสินที่มีคาขององคกร จําเปนตองพัฒนาความรู 

อันเปนตนทุนที่สําคัญเพื่อความไดเปรียบเชิงการแขงขันและเพิ่มคุณคา พัฒนาผลผลิตและการบริการ

ใหม เพื่อตอบสนองควมตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการ (กีรติ ยศย่ิงยง, 2549: 3) โดยมี

เปาหมายทางสังคม เพื่อทําใหสังคมไทยมีคุณคา นาอยู สันติ สงเสริมความเปนธรรมและสังคมที่เกื้อกูล

ซึ่งกันและกัน โดยใชหลักการทางศาสนา คือ ขันธ 5 ของสังคม ไดแก ศีลธรรม ปญญา เศรษฐกิจถูกตอง 

รัฐถูกตอง และสังคมเขมแข็ง ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

(2555-2559) ในยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน  

ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาองคความรูของทองถ่ิน ทั้งจากผูรู ปราชญชาวบาน และจัดใหมีการจัดการ

องคความรูในชุมชนอยางเปนระบบควบคูกับการจัดระบบขอมูลขาวสารการเรียนรูตลอดชีวิต ที่ทุกคน

สามารถเขาถึงสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศการสรางความเปนธรรมในสังคมเสริมสรางความเขมแข็ง

ชุมชนใหสามารถจัดการปญหาตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ” (สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554: ระบบออนไลน) ในทํานองเดียวกันยังสอดคลองกับ ยุทธศาสตร 

การวิจัยที่ 2 / กลยุทธการวิจัยที่ 2 / แผนงานวิจัยที่ 2 ที่ใหความสําคัญกับการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการ

สรางองคความรูและตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ และสงเสริม

เศรษฐกิจสรางสรรค (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2554: 13-32) 

 ในขณะเดียวกัน ต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 จนถึงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ที่ใชในปจจุบันน้ี ไดเกิดกระแสนิยมมุงกระจายอํานาจสูชุมชน

ทองถ่ิน และเนนการมีสวนรวมของของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยให

ชุมชนทองถ่ินไดพึ่งพาตัวเอง เปนผูตัดสินใจและกําหนดทิศทางพัฒนาดวยตนเอง ซึ่ง “การทองเที่ยว 

โดยชุมชน” (Community-based Tourism) ก็เปนตัวอยางหน่ึงของการบริหารจัดการโดยการมี 

สวนรวมของชุมชน โดยชุมชนรวมกําหนดทิศทางการทองเที่ยวบนฐานคิดที่คนในชุมชนทุกคนเปน

เจาของทรัพยากรและเปนผูมีสวนไดสวนเสียจากการทองเที่ยว โดยการนําเอาทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ิน

ดานตางๆ ทั้งธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และวิถีการผลิตของชุมชน มาใช

เปนตนทุนหรือปจจัยในการจัดการทองเที่ยวอยางเหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของคน 

ในชุมชนใหมีความรูความสามารถในการดําเนินงาน ต้ังแตการตัดสินใจ การวางแผน การดําเนินงาน และ

การสรุปบทเรียน โดยเนนใหเกิดความย่ังยืนสูคนรุนลูกรุนหลาน และเกิดประโยชนตอทองถ่ิน ตลอดจน

คํานึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเปนสําคัญ (สินธุ  สโรบล, 2546: 12) ทั้งน้ี ยังเนน 

การพัฒนาให “คน” เปนหัวใจสําคัญของการทองเที่ยว ซึ่งไมเพียงแตพัฒนาใหสามารถตอบสนอง 

ความตองการของนักทองเที่ยวเทาน้ัน แตเนนถึงการสรางศักยภาพของคนในทองถ่ิน ผูประกอบการ 
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และผูใหบริการ ใหสามารถบริหารจัดการทองเที่ยวของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังเปน

การสรางกระบวนการเรียนรูใหคนในทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวของชุมชน 

นําไปสูการดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีความสมดุลกับภูมิปญญาหรืออัตลักษณ 

ทางวัฒนธรรม และเกื้อกูลตอเศรษฐกิจของชุมชนตอไป (สุภาวิณี  ทรงพรวาณิชย, 2550: 1) ซึ่งใน

ปจจุบันเช่ือกันวารูปแบบของการทองเที่ยวโดยมีชุมชน นาจะเปนทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนา

ชุมชน โดยเนนใหมีการจัดการที่มุงไปสูความย่ังยืนในดานตางๆ ของชุมชน และเมื่อการทองเที่ยว 

โดยชุมชนถูกเลือกใหเปนวิสาหกิจที่สําคัญของชุมชน ดังน้ัน วิถีทางการจัดการการทองเที่ยวอยางย่ังยืน

จึงเปนทางเลือกที่นาสนใจในการพัฒนาชุมชนที่จะทําใหคนในชุมชนทุกคนมีสวนรวมตลอด

กระบวนการพัฒนาดวย ดังน้ัน หากชุมชนมีความรูเขาใจสามารถจัดการกิจการตางๆ ของชุมชนเอง 

พึ่งพาตนเองได รวมถึงสามารถนําเอาภูมิปญญาทองถ่ินมาเปนตนทุนของชุมชนเพื่อบริหารจัดการและ

รองรับการทองเที่ยวของตนก็จะทําใหชุมชนน้ันๆ ไดรับการพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสม ขณะเดียวกัน 

ยังนําไปสูการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณี และวิถี

ชีวิตด้ังเดิม ที่สมดุลกับภูมิปญญาและอัตลักษณของชุมชนใหมีความย่ังยืนตลอดไปได 

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ ต้ังอยูในพื้นที่รอยตอทางวัฒนธรรมของภาคกลางและภาคใต ดังน้ัน  

จึงเปนพื้นที่ที่ประกอบไปดวยความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีอยูในชุมชนและกลุมชนตางๆ  

ที่อาศัยต้ังรกรากอยางในจังหวัดน้ี เชน กลุมคนไทย กลุมชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง กลุมมอญ และกลุม

ไทยทรงดํา เปนตน กลุมชนเหลาน้ี ไดรับการสั่งสมภูมิปญญาในการดําเนินชีวิตถายทอดจากบรรพบุรุษ 

สูชนรุนปจจุบันใหวัฒนธรรมของกลุมตนไดรับการดํารงใหคงอยู ซึ่งความหลากหลายของกลุมชน 

ยอมแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาอันเปนองคความรูที่มีอยูในทองถ่ิน การที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมเหลาน้ีมาก แสดงใหเห็นถึงองคความรูที่กระจายอยูตามแหลงภูมิปญญา

เหลาน้ียอมมีอยูอยางมากมายเชนกัน หากองคความรูเหลาน้ีไดรับการจัดการดวยกระบวนการจัดการ

ความรู จะชวยใหองคความรูเหลาน้ีไดรับการสงเสริมและพัฒนา เพื่อการสรางประโยชนจากการใช 

องคความรูสูวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเปนอยูที่ดีข้ึน และยังเปนหนทางสูการอนุรักษภูมิปญญา

ทองถ่ินที่เปนองคความรูสําคัญใหคงอยูตอไป ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ ประกอบดวย 8 อําเภอ 48 ตําบล 

ทั้งน้ี “ตําบลศาลาลัย” เปนตําบลหน่ึงของอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประกอบดวย  

8 หมูบาน ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งวัฒนธรรมของคนไทย และวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขา

เผากะเหรีย่ง โดยแตละหมูบานยังประกอบดวยกลุมชนที่ดํารงชีวิตดวยการใชภูมิปญญาทองถ่ิน ทั้งการ

ต้ังถ่ินฐานในพื้นที่เมือง พื้นที่การเกษตร และพื้นที่ปาธรรมชาติ ซึ่งลวนแตมีความนาสนใจในรายละเอียด

ขององคความรูทางดานวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน ซึ่งจากความนาสนใจของวิถีชีวิต 

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนตําบลศาลาลัย อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ประกอบกับการเปนแหลงทองเที่ยวที่ยังคงรักษาความเปนชุมชนด้ังเดิมของตนไว ผสมผสานเปน 



 4

อัตลักษณของชุมชนที่เหมาะสมในการเขาไปศึกษาเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ อีกทั้งเปนการตอยอดการพัฒนาและปรับปรุงสวนที่ยังดอยอยู และการศึกษา 

เชิงเปรียบเทียบกับแหลงอื่นไดเปนอยางดี 

  จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน จึงเปนเหตุใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาและหาคําตอบ 

เชิงประจักษใน ปญหาการวิจัย (Research Problem) ที่วา “รูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน

เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ ควรจะมีองคประกอบและข้ันตอนอยางไร?” 

   

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

 

  1. เพื่อสํารวจ และประเมินศักยภาพชุมชน ในการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน  

เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

  2. เพื่อใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม ในการพัฒนาและกําหนดรูปแบบ 

การจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนประจวบคีรีขันธ 

  3. เพื่อประเมินผลรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว 

โดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 

 

  รูปแบบ (Model) หมายถึง กระบวนการมาตรฐานที่เปนข้ันตอนหลักและมีวิธีการมาตรฐาน 

ที่จะดําเนินใหงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว  

  การจัดการความรู (Knowledge Management/KM) หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

รวมกันของคนในชุมชน เพื่อใชเปนเครื่องมือในการยกระดับยกระดับความรูและสรางผลประโยชน

จากกิจกรรมดังกลาว ซึ่งตองมีการถายทอดประสบการณ การสรุปเปนองคความรู การจัดระบบ  

การจัดเก็บ และการเขาถึงองคความรู   

  ภูมิปญญาทองถ่ิน (Local Wisdom) หมายถึง ความสามารถในการใชความรูสรางสรรค

งานเพื่อพัฒนาและดํารงชีวิตของคนในทองถ่ิน ซึ่งเรียนรูมาจากบีรรพบุรุษ ปู ยา ตา ยายและญาติ 

พี่นอง รวมถึงความเฉลียวฉลาดของคนที่มีความรูในทองถ่ิน  

  การพัฒนาการทองเท่ียว (Tourism Management) หมายถึง กระบวนการสงเสริมหรือ

จัดการแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึงใหมีความเหมาะสมและมีศักยภาพที่สามารถดึงดูดใจ 

ใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวในพื้นที่น้ันๆเพิ่มมากข้ึน และสงผลกับแหลงทองเที่ยวไปใน

ทิศทางที่ดี 
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  การทองเท่ียวโดยชุมชน (Community-based Tourism/CBT) หมายถึง การจัดการ

ทองเที่ยวที่ชุมชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการทองเที่ยว บนฐานคิดที่ชาวบานทุกคนเปน

เจาของทรัพยากรและเปนผูมีสวนไดสวนเสียจากการทองเที่ยว โดยการนําเอาทรัพยากรที่มีอยูใน

ทองถ่ินดานตางๆ ทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และวิถีการผลิตของ

ชุมชน มาใชเปนตนทุนหรือปจจัยในการจัดการทองเที่ยวอยางเหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพ

ของคนในชุมชนใหมีความรูความสามารถในการดําเนินงาน ต้ังแตการตัดสินใจ การวางแผน  

การดําเนินงาน การสรุปบทเรียน โดยเนนใหเกิดความย่ังยืนสูคนรุนลูกรุนหลาน และเกิดประโยชนตอ

ทองถ่ิน ตลอดจนคํานึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเปนสําคัญ  

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

  จากผลของการวิจัยน้ี คาดวาจะเปนประโยชนตอบุคคลและหนวยงานที่เกีย่วของดังน้ี 

  1) ผูวิจัยได “องคความรูใหม” (New Knowladge) เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการ

ความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งผลการวิจัยที่ไดสามารถนําไปเปน

ขอมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการจัดทําเอกสารและตําราทางวิชาการ รวมถึงการดําเนินการวิจัยตอยอด

ตอไป  

  2) คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล ไดรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนา 

การทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่สามารถนําไปเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อประกอบ 

การเรียนการสอนแกนักศึกษาในระบบมหาวิทยาลัย หรือใชประกอบการศึกษาเรียนรูนอกระบบใหกับ

ชุมชนทองถ่ินในพื้นที่ที่สนใจได 

  3) ชุมชนทองถ่ินและผูนําชุมชนตําบลศาลาลัย อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ที่ไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนา 

การทองเที่ยวโดยชุมชน มีความรูความเขาใจในการจัดการความรู รวมถึงการพัฒนาการทองเที่ยว 

โดยชุมชน สามารถทํางานรวมกัน เพื่อใหไดมาซึ่งรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินในการ

พัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

  4) นายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และเจาหนาที่องคการ

บริหารสวนตําบลศาลาลัย อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ สามารถนําผลการศึกษาไป

เปนแนวทางในการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชน และสามารถ

นําไปใชกําหนดนโยบายภาครัฐและการวางแผน เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการทองเที่ยวของชุมชน

ตอไป 
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  5) ประชาชนในตําบลศาลาลัย อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตระหนักถึง

ความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ิน รวมถึงทรัพยากรการทองเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

ชุมชนอันนําไปสูการรวมมือกันฟนฟู รักษา ภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนเอาไว 

  6) หนวยงานที่เกี่ยวของและรับผิดชอบดานการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

อาทิเชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ สํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ รวมถึงองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินในพื้นที่ สามารถนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางเพื่อสงเสริมและประชาสัมพันธ 

การทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธใหเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไป 

  7) ผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ สามารถนําผลการศึกษา 

ที่ไดมาเปนขอมูลเพื่อประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย รวมถึงเพื่อเปนขอมูลประกอบการจัด

โปรแกรมการทองเที่ยวเช่ือมโยงแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ใกลเคียงได 

  8) นักทองเที่ยวไดแหลงทองเที่ยวแหงใหม ที่นาสนใจและนาเรียนรู ทั้งในดานทรัพยากร

ทางธรรมชาติและภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อนํามาซึ่งประสบการณการทองเที่ยวที่มีคุณภาพตอไป    

  9) นักวิชาการและนักวิจัย รวมถึงผูที่มีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ

ความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน สามารถนําขอมูลที่ไดไปศึกษาอางอิงและ

ปรับใชในงานวิจัยที่มีลักษณะเน้ือหาเกี่ยวของกัน ซึ่งจะเปนประโยชนตอวงการศึกษาและการวิจัย

ตอไป 

 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

  จากการตรวจเอกสารเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถสรุปและ

กําหนด “กรอบแนวคิดการวิจัย” ดังภาพ 1 
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ภาพ 1: กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

ข้ันตอนที่ 1 / การสํารวจ ข้ันตอนที่ 2 / การพัฒนา ข้ันตอนที่ 3 / การประเมินผล 

สํารวจและประเมินศักญภาพชุมชน 

ในการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่น

เพ่ือพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

พัฒนารูปแบบการจัดการความรู 

ภูมิปญญาทองถิ่น 

เพ่ือพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

อยางมีสวนรวม (PAR) 

ประเมินผลรูปแบบการจัดการความรู

ภูมิปญญาทองถิ่น 

เพ่ือพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

แกนนําชุมชนจัดตั้งชมรม และทีมดําเนินงาน 

รวมถึงการกําหนดบทบาทหนาที ่

เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน 

1. ศึกษาและคนควาขอมูลจากบทความ 

    ผลงานวิจัย เอกสาร หนังสือ หรือตํารา  

    เกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดการจัดการ 

    ความรูภูมิปญญาทองถ่ิน การพัฒนา 

    การทองเที่ยวดดยชุมชน การวิจัย 

    เชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม (PAR)  

    รวมถึงขอมูลของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 

2. คนหาปจจัยหรือตัวแปรที่เกี่ยวของกับ 

   การจัดการความรู รวมถึงข้ันตอนและ 

   กระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการ 

   ความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนา 

   การทองเที่ยวโดยชุมชน 

3. สํารวจและประเมินศักยภาพชุมชน 

   ในการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

   เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน 

   ในตําบลศาลาลัย อําเภอสามรอยยอด  

   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งประกอบดวย 

   1) บริบทเชิงพื้นที ่

   2) บริบทเชิงการทองเที่ยวของชุมชน 

   3) ศักยภาพของแหลงทองเที่ยว  

      เพื่อรองรับการทองเที่ยวโดยชุมชน 

   4) ศักยภาพของชุมชนในการจัดการ 

       ความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

       เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน 

4. คัดเลือกหมูบานนํารอง เพื่อพัฒนา 

   รูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญา 

   ทองถ่ิน เพื่อพัฒนาการทองเที่ยว 

   โดยชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

แบบจําลองปลาทู (TUNA Model) 

การกําหนดวิสัยทัศน 

KV = Knowledge Vision 

แกนนําชุมชนรวมกันกําหนดวิสัยทัศน 

และเปาหมายเกี่ยวกับประเด็นความตองการ 

ในการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน 

การแลกเปล่ียนเรียนรู 

KS = Knowledge Sharing 

แกนนําชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

โดยใชเวทีตางๆ เพื่อดําเนินกิจกรรม เชน 

การสนทนากลุม การทําแผนที่ความคิด  

การอบรม และการศึกษาดูงาน 

การประมวลองคความรูเพ่ือใหเกิดขุมความรู 

KA = Knowledge Assets 

นําความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ผานการสังเคราะห จัดเก็บ เผยแพร นําไปใช 

โดยมีการปรับปรุงอยูเสมอ  

และเลือกใชสื่อที่เหมาะสม 

วิเคราะหและกําหนดรูปแบบ 

การจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่น 

เพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

1. ประเมินผลและรับรองรูปแบบ 

    การจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

    เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน  

    จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยผูเช่ียวชาญ 

2. ประเมินความพึงพอใจของสมาชิก 

   แกนนําชุมชนตอรูปแบบการจัดการ 

   ความรูภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อพัฒนา 

   การทองเที่ยวโดยชุมชน 

   จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ปรับปรุงและแกไขรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน 

รูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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ขอบเขต แหลงขอมูล และการเลือกพ้ืนท่ีวิจัย 

  

  1. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

การศึกษาน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และการวิจัยเพื่อพัฒนา 

(Research for Development) ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการจัดการความรู 

ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยมีขอบเขตการวิจัย

ดังน้ี 

1.1 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  

การวิจัยครั้งน้ีไดกําหนดใหตําบลศาลาลัย อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

เปนพื้นที่ศึกษานํารองและดําเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อพัฒนา 

การทองเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดประจวบคีรันธ 

1.2 ขอบเขตดานประชากร  

ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี มี 2 กลุม ดังน้ีคือ 

1) กลุมนักวิชาการดานการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม รวมกับกลุมผูที่มีความคุนเคย 

กับแหลงทองเที่ยว โดยมีความรูในทรัพยากรการทองเที่ยวของชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อรวม

สํารวจและประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวของชุมชน 

2) กลุมแกนนําชุมชนที่สามารถเปนตัวแทนในการจัดการทองเที่ยวของชุมชน  

ซึ่งอาจประกอบไปดวย ผูรู ปราชญชาวบาน ผูนําชุมชน และสมาชิกในชุมชน เปนตน โดยคัดเลือก 

กลุมตัวอยางแบบเจาะจงและสมัครใจ 

1.3 ขอบเขตดานเน้ือหา เน้ือหาที่ศึกษากําหนดใหครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังน้ี 

1) ศึกษาและคนควาขอมูลจากบทความ ผลงานวิจัย เอกสาร หนังสือ หรือตํารา 

เกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดการจัดการความรู ภูมิปญาทองถ่ิน การพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน  

การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม (PAR) รวมถึงขอมูลของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 

2) คนหาปจจัยหรือตัวแปรที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู รวมถึงข้ันตอนและ

กระบวนการในการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน  

3) คัดเลือกหมูบานนํารองที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

4) สํารวจ และประเมินศักยภาพชุมชน ในการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน  

เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งประกอบดวยเน้ือหา 4 สวนคือ 

4.1) บริบทเชิงพื้นที่ 

4.2) บริบทเชิงการทองเที่ยว  
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4.3) ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเพื่อรองรับการทองเที่ยวโดยชุมชน 

4.4) ศักยภาพของชุมชนในการจัดการความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อพัฒนา 

การทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

5) พัฒนารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ ยว 

โดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

6) ประเมินผลรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว 

โดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

7) วิเคราะหและกําหนดรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนา 

การทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

1.4 ขอบเขตดานเวลา 

โดยใชเวลาในการดําเนินการวิจัย ต้ังแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนกันยายน 

พ.ศ. 2556 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ป หรือ 12 เดือน  
  

  2. ขอมูลและแหลงขอมูล 

2.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากการวิจัยภาคสนาม (Field 

Research) เพื่อสํารวจและประเมินศักยภาพชุมชน การเก็บรวบรวมขอมูลจากการพัฒนารูปแบบ 

การจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ รวมถึง

การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินหรือการรับรองจากผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของ และความพึงพอใจ

ของสมาชิกแกนนําชุมชนตอรูปแบบการจัดการความรูดังกลาว 

2.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลจากการวิจัยเอกสาร (Documentary 

Research) ที่ไดจากการคนควาเอกสาร ตํารา บทความเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัย 

ที่เกี่ยวของกับรูปแบบและปจจัยที่ เกี่ยวของกับการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนา 

การทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อใหครอบคลุมตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิด

การวิจัย โดยสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ เชน หองสมุด หอจดหมายเหตุ และหองสมุดสภาวิจัยแหงชาติ 

นอกจากน้ี ยังรวมถึงแหลงขอมูลในชุมชน เชน องคการบริหารสวนตําบล วัด โรงเรียน ที่ทําการ

ผูใหญบาน และองคการตางๆ ในชุมชน เปนตน  

  3. การเลือกพ้ืนท่ีศึกษา 

ผูวิจัยเจาะจงเลือกพื้นที่ ศึกษาในครั้งน้ีคือ ชุมชนตําบลศาลาลัย อําเภอสามรอยยอด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อเปนพื้นที่ตัวอยางเพื่อทําการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ในการ

สํารวจและประเมินศักยภาพชุมชนในการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว 

โดยชุมชน รวมถึงเปนชุมชนนํารองเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนา 

การทองเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
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(Participation Action Research/PAR) ทั้งน้ีผูวิจัยมีเหตุผลในการเลือกพื้นที่ดังกลาว เน่ืองจากตําบล

ศาลาลอย ประกอบไปดวยฐานทรัพยากรการทองเที่ยวที่สมบูรณและหลากหลาย ทั้งทางดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน รวมถึงภูมิปญญาทองถ่ินของชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง

ที่มีคุณคาและเปนเอกลักษณ ซึ่งในแตละหมูบานยังประกอบดวยกลุมชนที่ดํารงชีวิตดวยการใช 

ภูมิปญญาทองถ่ิน ทั้งการต้ังถ่ินฐานในพื้นที่เมือง พื้นที่การเกษตร และพื้นที่ปาธรรมชาติ ซึ่งลวนแตมี

ความนาสนใจในรายละเอียดขององคความรูทางดานวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน สามารถ

นํามาพัฒนาและใชประโยชนทางการทองเที่ยวของชุมชนได นอกจากน้ี ชุมชนดังกลาวยังเปนที่นิยม 

ของกลุมนักทองเที่ยวประเภทจิตอาสา ที่เขาไปบริจาคสิ่งของและอาหารใหกับประชาชนในหมูบาน  

โดยที่ชุมชนยังไมไดมีการบริหารจัดการการทองเที่ยวดวยตัวชุมชนเองไมมีแนวทางที่ชัดเจนในการรองรับ

การมาของนักทองเที่ยว ดังน้ัน การจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน 

ในพื้นที่ดังกลาว อาจสงผลใหประชาชนในชุมชนหันมาใหความสนใจและใหความรวมมือกันพัฒนา 

การทองเที่ยวของชุมชนเอง รวมถึงอาจเปนเครื่องมือที่ชวยใหชุมชนเกิดความรูความเขาใจ อนุรักษและ

สืบทอดวิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ินของตนไวไดตลอดไป 



 
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

  จากการศึกษาเอกสาร หนังสือ ตํารา และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถสรุปทฤษฏี แนวคิด 

และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ีคือ 

 

กรอบทฤษฎีการวิจัย 

 

  1. ทฤษฎีระบบ (Systems Theory) เปนทฤษฎีที่กลาววา “ระบบ” เปนกลุมของสวน 

ที่เกี่ยวของกัน และตองการบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน ซึ่งตามแนวคิดของ Talcott Parsons ไดกลาววา 

ทุกระบบขององคกรประกอบดวย 4 สวนที่เกี่ยวของกัน (สุเทพ สุนทรเภสัช, 2546: 102) ดังน้ีคือ 

1) ปจจัยนําเขา (Input) ประกอบดวย ทรัพยากรมนุษย สิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

การเงิน ขอมูลที่ใชเพื่อผลิตสินคาและการบริการ 

2) กระบวนการแปรสภาพ (Transformation process) ประกอบดวย การจัดการเทคโนโลยี 

และการปฏิบัติ การผลิต เพื่อเปลี่ยนปจจัยนําเขาเปนผลผลิต 

3) ผลผลิต (Output) ประกอบดวย สินคาและบริการ กําไรและการขาดทุนพฤติกรรม

และ ผลลัพธที่คาดหวังอื่น ๆ ผลผลิตเหลาน้ีเปนผลผลิต เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย 

4) การปอนกลับ (Feedback) เปนขอมูลเกี่ยวกับสภาพและผลลัพธ เกี่ยวกับกิจกรรมของ

องคกร ขอมูลเหลาน้ีใชเพื่อปรับปรุงปจจัยนําเขาและกระบวนการแปรสภาพ เพื่อใหไดผลลัพธมากข้ึน 

ซึ่งทั้ง 4 องคประกอบถือเปนสิ่งที่ทําให ระบบสามารถขับเคลื่อนและพัฒนาตอไปได  

นอกจากน้ี Talcott Parsons ยังเพิ่มเติมอีกวา “ระบบสังคม” ประกอบข้ึนดวยปจเจกบุคคล ผูปฏิบัติ 

หรือผูกระทําจํานวนมากที่มีปฏิสัมพันธตอกันและกันในสถานการณหน่ึง ซึ่งอยางนอยก็มีความเกี่ยวพัน

ทางดานกายภาพหรือสภาพแวดลอม ผูปฏิบัติหรือผูกระทํา ผูไดรับแรงจูงใจในแงที่มีแนวโนมที่จะไดรับ 

ความพึงพอใจสูงสุด และความสัมพันธของพวกเขาที่มีตอสถานการณ  ตอกันและกัน จะไดรับการนิยาม

และควบคุมในแงของระบบโครงสรางทางวัฒนธรรมและสัญลักษณที่มีอยูรวมกัน ระบบสังคมที่สําคัญ 

ไดแก ตัวผูกระทําหรือผูปฏิบัติ (Actors) ปฏิสัมพันธ (Interaction) สภาพแวดลอม (Environment)  

การที่จะไดรับความพึงพอใจสูงสุด (Optimization of Gratification) และวัฒนธรรม (Culture) 

สถานภาพ-บทบาท (Status-Role Complex) เปนหนวยพื้นฐานของระบบสังคมและเปนองคประกอบ

ของโครงสรางของระบบสังคม (สัญญา  สัญญาวิวัฒน, 2542: 65 และ สุเทพ  สุนทรเภสัช, 2546: 99) 
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ผูวิจัยนําทฤษฎีน้ีมาใชเปนกรอบในการปฏิบัติหรือดําเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการ

ความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งจะตองมีการมอง

และดําเนินการอยางเปนระบบ ไดแก ปจจัยนําเขา (Input) ที่ประกอบดวยขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของ 

ในการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ซึ่งไดจากการสํารวจและประเมินศักยภาพชุมชน เชน บริบทเชิงพื้นที่ บริบทเชิง 

การทองเที่ยวของชุมชน ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเพื่อรองรับการทองเที่ยวโดยชุมชน และ

ศักยภาพของชุมชนในการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด

ประจวบคีรี ขันธ  จากน้ัน นําไปสู กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) คือ

กระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ และสุดทายไดผลผลิต (Output) ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี น่ันคือ รูปแบบการ

จัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่เหมาะสม

กับสภาพพื้นที่และบริบทของชุมชน ทั้งน้ี ภายหลังจากการพัฒนาจะะนําไปสูการปอนกลับ (Feedback) 

ที่สามารถประเมินผลรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินดังกลาวจากผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของ  

3 ดานคือ ดานการจัดการความรู การทองเที่ยวโดยชุมชน และการพัฒนาชุมชนอยางมีสวนรวม เพื่อ

นํามาปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ี  

ในกระบวนการทั้งหมดยังเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในที่มีอิทธิพลตอการพัฒนา

รูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ  

ที่จะตองมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 

2. ทฤษฎีศักยภาพการพัฒนาและการแพรกระจาย (Development Potential - 

Diffusion Theory) ซึ่งเปนทฤษฎีที่อธิบายถึงการพัฒนาและการสรางความเจริญในสังคมชนบท

หรือหมูบานชนบท ซึ่ งประกอบไปดวยปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการพัฒนา 6 ประการ คือ 

ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย องคการทางสังคม ภาวะผูนํา การติดตอสัมพันธกับโลก

ภายนอก และการฝกอบรม ทั้งน้ีหากสังคมใดมีปจจัยเหลาน้ีอยูมากก็ยอมมีโอกาสในการพัฒนาไดมาก  

รวมทั้งยังสามารถแพรกระจายและรับประโยชนจากภายนอกสังคมไดมากตามไปดวยเชนกัน (สัญญา 

สัญญาวิวัฒน, 2542: 32-39 และ สนธยา  พลศร,ี 2547: 210 – 211) 

ทฤษฎีศักยภาพการพัฒนาและการแพรกระจายประกอบดวย 2 สวนคือ ศักยภาพ 

การพัฒนา ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย องคการทางสังคม ภาวะผูนํา และการ

แพรกระจาย ไดแก การติดตอกับโลกภายนอก โดยมีการฝกอบรมเปนตัวเช่ือมหรือตัวแปรแทรกซอน

(Intervening Variable) ดังน้ัน สังคมจะพัฒนาไดโดยปจจัย 6 ประการคือ ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรมนุษย องคการทางสังคม ภาวะผูนํา การติดตอกับโลกภายนอก และการฝกอบรม ถาปจจัย

เหลาน้ีมีมากเพียงใด การพัฒนาก็ ย่ิงมีสูง ข้ึนเทาน้ัน (สนธยา พลศรี , 2547: 209-211) ทั้ ง น้ี  
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เมื่อพิจารณาจากประพจนจะพบวา “ศักยภาพการพัฒนาในสังคม จะประกอบดวยปจจัยทางดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ ปจจัยทางดานทรัพยากรมนุษย ปจจัยทางดานองคการทางสังคม และปจจัย

ทางดานภาวะผูนํา ย่ิงมีปจจัยเหลาน้ีมากเทาใด สังคมน้ันก็จะมีศักยภาพหรือมีความพรอมในการพัฒนา

มากเทาน้ัน” และ “ถาสังคมน้ันมีการติดตอกับโลกภายนอกมากเทาใด ก็จะสงผลใหสังคมน้ันมีการ

พัฒนาอยางแพรกระจายมากข้ึนเทาน้ัน”  

ผูวิจัยนําทฤษฎีน้ีมาเปนกรอบในการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งสิ่งที่สําคัญในการพัฒนาก็คือปจจัย 

การพัฒนาทีส่ามารถนํามาเปนวัตถุดิบ (Input) ในกระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูดังกลาว 

ซึ่งความสําเร็จในการดําเนินงานของชุมชน ยอมข้ึนอยูกับปจจัยเหลาน้ีวา มีมากเพียงใด หากมีสูง  

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินฯ ยอมมีประสิทธิภาพมากเทาน้ัน 
 

3. ทฤษฎีปรากฏการณวิทยา (Phenomenology) เปนทฤษฎีที่มุงทําความเขาใจหรือ

เขาถึงความหมายของประสบการณชีวิตแบบตางๆ (live experiences) ในโลกของผูที่ไดรับ

ประสบการณเหลาน้ัน ทั้งน้ี ในการที่จะเขาถึงความหมายของประสบการณเชนน้ัน ผูวิจัยจะตอง

ถือเอาความหมายและความรูสึกของผูที่ไดประสบกับเหตุการณเปนสําคัญ ที่ไมใชความหมายของ

ผูวิจัย ซึ่งตรงจุดน้ีที่ปรัชญาปรากฏการณนิยมแบบตางๆ ไดเขามามีบทบาทสําคัญในการศึกษา ผูวิจัย

จะใชทฤษฎีน้ีเปนแนวทางช้ีนํา รวมถึงประยุกตใชในการเลือกใชเทคนิคและวิธีการดําเนินการพัฒนา

รูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชนที่จะเขาถึงความหมายที่แทจริงของประสบการณที่ผูวิจัยไดศึกษา 

โดยผูวิจัยจะตองกันเอาบรรดาความเช่ือ แนวคิด หรืออคติใดๆ ที่อาจมีเกี่ยวกับประเ ด็นที่ศึกษา

ออกไปใหหมด โดยมองหาความหมายของประสบการณซึ่งมักจะซอนอยูเบื้องหลังสิ่งที่ปรากฏ 

นอกจากน้ี การวิเคราะหแบบปรากฏการณวิทยาน้ีไดเนนการตีความปรากฏการณภายในกรอบของ

ระบบความหมาย คือบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนเปนหลัก (ชาย  โพธิสิตา, 2547: 87) 
 

จากที่กลาวถึงทฤษฎีมาทั้ งหมดขางตน สามารถนํามาสรุปเปน “กรอบทฤษฎี 

การวิจัย” (Theoretical Framework) ในครั้งน้ี ไดดังน้ี 
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ภาพ 2:  กรอบทฤษฎีการวิจัย (Theoretical Framework) 

การประเมินผลรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน 

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน 

การสํารวจและประเมินศักยภาพชุมชนในการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่น 

เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน 

 

 

 

(ทฤษฎีศักยภาพการพัฒนาและการแพรกระจาย) 

การประเมินและรับรองจากผูเชี่ยวชาญ 3 ดาน คือ 

1. ดานการจัดการความรู 

2. ดานการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 

3. ดานการพัฒนาชุมชนอยางมีสวนรวม 

การประเมินความพึงพอใจ 

ของสมาชิกแกนนําชุมชน 

ตอรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่น 

เพ่ือพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน 

รูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่น 

เพ่ือพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

วัตถุดิบในการจัดการความรู 

ภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือพัฒนา 

การทองเท่ียวโดยชุมชน 

-ภูมิปญญาทองถ่ิน 

-ทรัพยากรการทองเที่ยว 

-คนในชุมชน/สมาชิกชมรมฯ 

-ชมรมการทองเที่ยว 

-ภาวะผูนําชุมชน/ผูนําชมรมฯ 

-การตลาด/การสรางเครือขาย 

-การอบรมความรู CBT  

-การจัดการความรู 

(ทฤษฎีศักยภาพการพัฒนา 

และการแพรกระจาย) 

ตําบลศาลาลัย 

อําเภอสามรอยยอด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

การมีสวนรวมของชุมชน 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบมีสวนรวม (PAR) 

-เทคนิค PRA 

-เทคนิค AIC 

-SWOT Analysis 

-Focus Group Discussion 

-Mind Mapping 

-Brain Stroming 

-กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

(ทฤษฎีปรากฏการณนิยม) 

บริบทชุมชน 

บริบทเชิงพื้นที่/บริบทเชิงการทองเที่ยว 

ศักยภาพของแหลงทองเที่ยว 

เพื่อรองรับการทองเที่ยวโดยชุมชน 

ศักยภาพของชุมชน 

ในการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

กระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่น 

เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
(ทฤษฎีระบบ) 

Feedback 

Input 

Output 

Process 
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การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  กรอบแนวคิดการวิจัย และสมมติฐานการวิจัย  

 

  1. แนวคิดการจัดการความรู (Knowledge Management / KM)  

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดใหความหมายของการจัดการความรูในองคกรวา หมายถึง การรวบรวม

องคความรูที่มีอยูในองคกร ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสารมาจัดเปนระบบ เพื่อให 

ทุกคนเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฎิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผล

ใหองคกรมีความสามารถในเชิงการแขงขันสูงสุด และไดแบงความรูแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  

1) ความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) เปนความรูที่อยูในตัวแตละบุคคล เกิดจากประสบการณ เรียนรู 

หรือพรสวรรคตางๆซึ่งสื่อสารหรือถายทอดในรูปของตัวเลข สูตรหรือลายลักษณอักษรไดยาก ความรู

ชนิดน้ีพัฒนาและแบงปนได และเปนความรูที่กอใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน 2) ความรูชัดแจง 

(Explicit Knowledge) เปนความรูที่เปนเหตุเปนผล สามารถรวบรวมและถายทอดออกมาในรูปแบบ

ตางๆ ได เชน หนังสือ คูมือ เอกสาร และรายงานตางๆ ซึ่งทําใหคนเขาถึงไดงาย ทั้งน้ี โดยสวนใหญแลว

องคกรตางๆ จะมีความรูในลักษณะความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) มากกวา ความรูชัดแจง  

(Explicit Knowledge) หลายเทา โดยเปรียบเทียบระหวาง ความรูฝงลึก : ความรูชัดแจง จะเปน  

80 : 20 เปรียบเทียบดังภูเขานํ้าแข็งที่มีความรูฝงลึกเปนเหมือนนํ้าแข็งจํานวนมากอยูใตนํ้า และความรู

ชัดแจงเพียงเล็กนอยเทาน้ันที่โผลพนนํ้าออกมา (สํานักงานประกันคุณภาพ, 2552: 1) 

ประเวศ วะส ี(2548: 11) ไดกลาวไววา คําวา “การจัดการ” หมายถึง การจัดการ อาจทํา

ใหเกิดความรูสึกที่ไมคอยดีนักในสังคมไทย เพราะเหมือนจะไปใชอํานาจจัดการอะไรๆ แตคําวา 

“จัดการความรู” (Knowledge Management) มีความหมายจําเพาะวา หมายถึง การจัดการใหมี 

การคนพบความรู ความชํานาญที่แฝงเรนในตัวคน หาทางนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู ตกแตงใหงายตอ 

การใชสอย และมีประโยชนเพิ่มข้ึน มีการตอยอดใหงดงาม และใชไดเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง

และกาลเทศะมากย่ิงข้ึน มีความรูใหมหรือนวัตกรรมเกิดข้ึนจากการเอาความรูที่ไมเหมือนกันมาเจอกัน  

ขอสําคัญกอใหเกิดการเรียนรูของคนทั้งหมด หรือพัฒนาที่รวมในกระบวนการ กอใหเกิดปญญารวม 

(Collective wisdom) ทําใหแกปญหาหรือพัฒนาในเรื่องยากไดสําเร็จ 

ในขณะเดียวกัน วิจารณ  พานิช (2546: 25) ไดใหความหมายของการจัดการความรู 

วาหมายถึง การยกระดับความรูขององคกรเพื่อสรางผลประโยชนจากตนทุนทางปญญา การจัดการ

ความรูคือกระบวนการที่เปนเครื่องมือหรือวิธีการเพิ่มมูลคาหรือคุณคาของกิจการขององคกร กลุมบุคคล 

หรือเครือขายของกลุมบุคคลหรือองคกร การจัดการความรูไมไดมีความหมายเพียงแคการนําความรู 

มาจัดการแตมีความหมายจําเพาะและลึกซึ้งกวาน้ัน การจัดการความรู ประกอบดวยกิจกรรมและ

กระบวนการตอไปน้ีเปนอยางนอย 1) การขุดคนและรวบรวมความรู คัดเลือกเอาไวเฉพาะความรู 

ที่จําเปนสําหรับการใชประโยชน ทั้งจากภายในองคกรและจากองคกร นํามาตรวจสอบความนาเช่ือถือ 
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และความเหมาะสมกับบริบทของสังคมและขององคกร ถาไมเหมาะสมก็ดําเนินการปรับปรุง 2) การจัด

หมวดหมูความรู ใหเหมาะสมตอการใชงาน 3) การจัดเก็บความรูเพื่อใหคนหาไดงาย 4) การสื่อสาร 

เพื่อถายทอดความรู  5) การจัดกิจกรรมและกระบวนการเพื่อให เกิดการแลกเปลี่ยนความรู  

6) การวิเคราะห สังเคราะห เพื่อยกระดับความรู 7) การสรางความรูใหม 8) การประยุกตใชความรู  

9) การเรียนรูจากการใชความรู 

ทั้งน้ี บุคคลตางๆ ในการจัดการความรู เมื่อมีสังคมของการเรียนรู บุคคลตางๆ ในสังคม 

จึงมีบทบาทตางๆ กัน ประเด็นสําคัญที่จะตองคํานึงก็คือ การจัดการความรูเนนกระบวนการการมี 

สวนรวมของบุคคลในทุกระดับ แตไมวาจะเปนแนวคิดของตางชาติหรือสถาบันสงเสริมการจัดการความรู

เพื่อสังคม (สคส.) ตางนิยมบุคคลที่อยูในชุมชนของการจัดการความรูไมแตกตางกัน ดังน้ัน จึงขอเสนอ 

ในแบบของสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (2553: ระบบออนไลน) เพื่อความเขาใจงาย ดังน้ี 

คือ 

1) คุณอํานวย คือ ผูอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู (Knowledge Facilitator) 

สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และอํานวยความสะดวกตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งในเชิง

กิจกรรมเชิงระบบ และเชิงวัฒนธรรม ประเวศ วะสี เรียกคนเหลาน้ีวา เปนชางเช่ือม ทําหนาที่เช่ือมโยง

ผูคนหรือหนวยงานเขาหากัน โดยเฉพาะอยางย่ิง เช่ือมระหวางผูมีความรูหรือประสบการณ กับผูตองการ

เรียนรูและนําความรูน้ันไปใชประโยชน ซึ่งบุคคลน้ีจะตองเปนบุคคลที่ไมชอบแสดงพฤติกรรมในการ

ทํางานแบบแสดงอํานาจ (คุณอํานาจ) 

2) คุณกิจ คือ ผูปฏิบัติกิจกรรมการจัดการความรู (Knowledge Worker) คนที่ทําเรื่อง

น้ันๆ ตรงคนตรงประเด็น ซึ่งในกระบวนการจัดการความรูในชวงของการแลกเปลี่ยนเรียนรู น้ัน 

(Knowledge Sharing) จะตองหาคุณกจิใหเจอและใหเขาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูน้ัน 

3) คุณเอื้อ คือ ผูบริหาร (CKO: Chief Knowledge Officer) จะตองปฏิบัติตนเปนผูจัดการ

ที่ดีสงเสริมใหเกิดบรรยากาศแหงการแบงปนและเรียนรูกันในองคกร จะตองใหเอื้อใหเกิดทีมงาน พัฒนา

ระบบ 

4) คุณประสาน คือ ผูทําหนาที่ประสานระดับองคกรเพื่อจัดใหเกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

เขามาหนวยงานภายในองคกร 

5) คุณลิขิต คือ ผูจับประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Note taker) นํามาบันทึก จัดเก็บ

ในคลังความรูขององคกร และเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดเพื่อใชเปนแหลงขอมูลในการนําไปสูการแกปญหา

และรวมกันสรางองคความรูใหม 

ดังน้ัน บุคคลตางๆ จึงมีความสําคัญอยางย่ิงในการจัดการความรู ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัย 

จะทําหนาที่ เสมือน คุณอํานวย เพื่ ออํานวยความสะดวกให เกิดกระบวนการจัดการความรู  

ในขณะเดียวกัน จะเปนคุณลิขิต เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ และนํามาวิเคราะหในงานวิจัย  
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สวนคุณกิจน้ัน คือผูที่รวมดําเนินการวิจัย ไดแก ผูรู ปราชญชาวบาน ผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชน 

ที่มีความเห็นตรงกัน มีความสมัครใจที่จะรวมในโครงการวิจัย 

กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) หมายถึง ข้ันตอน 

การจัดการความรูที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติ เพราะหากทราบเพียงคุณประโยชนของความรู แตไมมี

กระบวนการที่จะดึงมาใช การจัดการความรูคงไมเกิดข้ึน ดังน้ัน (สํานักงานประกันคุณภาพ, 2552: 1-3) 

จึงไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรูไวดังน้ี 

1) คนหาความรู  (Knowledge Identification) คนหาวาองคกรมีความรูอะไรบาง 

ในรูปแบบใด อยูที่ใคร และความรูอะไร และขาดความรูอะไร 

2) การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquistion) เปนวิธีการ

ดึงดูดความรูมาจากแหลงตางๆ ที่อาจอยูกระจาย หรืออาจสรางความรูข้ึนมาใหมจากความรูเดิมก็ได 

3) การจัดการความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) เพื่อใหผูใชสามารถคนหา

และนําความรูดังกลาวไปใชประโยชนได 

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement) 

เพื่อใหความรูอยูในรูปแบบและภาษาที่เขาใจงายและใชงานไดงาย หรืออาจเปนการปรับรูปแบบใหเปน

มาตรฐานเดียวกัน 

5) การเขาถึงความรู (Knowledge Access) หากความรูที่ไดมาน้ัน ไมสามารถนําไป

เผยแพรได ความรูจะเปนความรูที่ไรคา ดังน้ัน เพื่อความเปนประโยชนแลวตองมีวิธีจัดเก็บและกระจาย 

ความรูใหผูถึงผูใช 

6) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) การจัดเก็บและเผยแพรความรู

อาจทําได เพียงความรูที่อยูภายนอก แตความรูที่อยูภายในคน จําเปนตองมีการพบปะพูดคุย 

เพื่อแลกเปลี่ยน 

7) การเรียนรู (Learning) วัตถุประสงคที่สําคัญอีกอยางหน่ึง คือ การเรียนรูของบุคลากร

และนําความรูไปใช เพื่อใหเกิดการแกปญหาและพัฒนา หากไมเกิดการเรียนรูความรูน้ันคงไมมีประโยชน

อะไร 

นอกจากน้ี การจัดการความรู โดยใช  “แบบจําลองปลาทู” (TUNA Model) โดย

เปรียบเทียบการจัดการความรูเหมือนปลาตัวหน่ึง ที่ประกอบดวยสามสวนดวยกันคือ สวนหัว ลําตัว  

และหาง กลาวคือ 

 

KV  =  Knowledge Vision (สวนหัวปลา) 

- กําหนดทิศทางและเปาหมายขององคกร 

- คนหาความรูที่จําเปนตอองคกร ทั้งความรูจากภายนอกและความรูภายใน 
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KS  =  Knowledge Sharing (สวนลําตัวของปลา) 

- การเคลื่อนไหวกลามเน้ือของปลา คือการเรียนรูจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

  ดวยวิธีการและชองทางตางๆ 

- ทํางานผสานกัน สรางบรรยากาศและชุมชนแหงการเรียนรู 

- เปนจุดเริ่มตนของการกําหนดทิศทางและเปาหมายขององคกร ซึ่งเปนแนวคิด

จาก "ชุมชนแนวปฏิบัติ" (ในบางครั้งหรืออาจบอยๆ) 

- ทําใหองคกรเคลื่อนไหว เดินหนา ด่ังปลาที่วายนํ้าไปสูจุดมุงหมาย 

KA  =  Knowledge Assets (สวนทองปลา) 

- เปนที่จัดเก็บความรูที่สรางข้ึนหรือที่แสวงหามาได เพื่อการนํามาไวใชประโยชน 

หรือใชงานตอไป 

- เปนด่ังอาหาร (ความรู) ที่คอยหลอเลี้ยงชีวิต (องคกร) ซึ่งความรูจะถูกดึงไปใช

ในสวนตางๆอยูตลอดเวลา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภาพ 3:  แบบจําลองปลาท ู(TUNA Model) 
 

รูปแบบการจัดการความรูในลักษณะน้ี มีกระบวนการที่เขาใจงายและสามารถปฏิบัติไดใน

บริบทของชุมชน ผูวิจัยจึงยึดรูปแบบน้ีเปนกรอบความคิดในการวิจัย เพื่อใหเปนแนวทางในการพัฒนา 

รูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัมนาการทองเทีย่วโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
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  2. แนวคิดการทองเท่ียวโดยชุมชน (Community Based Tourism / CBT) 

ซึ่งการทองเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง การทองเที่ยวที่คํานึงถึงความย่ังยืนของสิ่งแวดลอม

สังคม ละวัฒนธรรม ซึ่งกําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาท 

เปนเจาของ มีสิทธิในการจัดการดูแล เพื่อใหเกิดการเรียนรูแกผูมาเยือน (พจนา  สวนศรี, 2546: 14) 

หรือเปนการทองเที่ยวที่เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรู แตไมใชรายไดหลักของคนในชุมชน (มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม,2548: 2) ซึ่งลักษณะที่สําคัญของการทองเที่ยวโดยชุมชน คือชุมชนเปนผูดําเนินการ ต้ังอยูบน

ฐานคิดที่วาชาวบานทุกคนเปนเจาของทรัพยากรและเปนผูมีสวนไดเสียจากการทองเที่ยวน้ัน โดยนําเอา

ทรัพยากรการทองเที่ยวที่มีอยูในทองถ่ิน ทั้งดานธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี และวิถี

ชีวิตความเปนอยู รวมถึงวิถีการผลิตของชุมชน มาใชเปนปจจัยหรือตนทุนสําคัญในการจัดการทองเที่ยว

อยางเหมาะสม เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอทองถ่ินทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้ง 

มีการใชทรัพยากรอยางย่ังยืนไปถึงคนรุนลูกหลาน ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ในชุมชน ใหมีความรูความสามารถในการจัดการทองเที่ยว และเปนผูมีสวนรวมในการดําเนินการ ต้ังแต

คิดวางแผนดําเนินการ การตัดสินใจดําเนินกิจกรรมตางๆ การประเมินผลโครงการและการรับ

ผลประโยชน โดยคํานึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเปนสําคัญ (สินธุ  สโรบล, 2546: 

235-236) โดยหัวใจสําคัญของการทองเที่ยวโดยชุมชนน้ัน คือการมีสวนรวมของชุมชน (Community 

Participation) อันรวมถึงกิจกรรมทางการทองเที่ยว ซึ่งชาวบานในชุมชนเปนผูดําเนินการ 

การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน (Community Based Tourism Management) 

หมายถึง การใหโอกาสชุมชนยอมรับกิจกรรมการทองเที่ยวแตละประเภท รวมดําเนินการ คือ   

รวมวางแผนการจัดการดวยกัน รวมลงทุนเปนหุนสวนดวยกัน และไดรับผลประโยชน ทั้งรายไดและ 

ผลกําไรอยางเสมอภาคกัน (รําไพพรรณ แกวสุริยะ, 2544: 113) ในขณะเดียวกัน การจัดการที่ดี 

ยอมทําใหเกิดการคัดเลือกนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพ และมีจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษทรัพยากร 

แหลงทองเที่ยวและชุมชน อันจะสงผลถึงการทองเที่ยวที่ย่ังยืนในพื้นที่น้ันตอไป (มธุรส ปราบไพร,ี 2545: 

29) โดยหลักการสําคัญของการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน คือเปนความตองการของชุมชน 

อยางแทจรงิ ทุกคนในชุมชนตองมีสวนรวมคิดรวมปฏิบัติ รวมไดรับประโยชน และผูที่รับผลประโยชน

จากการทองเที่ยวสูงสุดตองเปนคนในชุมชนในขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึงการใชทรัพยากรทองเที่ยว

อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการบํารุงรักษาอยางดีที่สุด (มหาวิทยาลัยเชียใหม, 2548: 1) หรืออาจ

กลาวไดวา การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนจะเนนใหความสําคัญกับ “การมีชุมชนเปนศูนยกลาง” น่ันเอง 

(สินธุ สโรบล, 2546: 60) ซึ่งการทองเที่ยวโดยชุมชนมีลักษณะดังน้ีคือ 1) การทองเที่ยวที่มีวัตถุประสงค

เพื่อรับผิดชอบตอทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม และตอบสนองความตองการของ

ชุมชน 2) เปนการทองเที่ยวที่มีชุมชนเปนเจาของ 3) ชุมชนเปนผูจัดการเอง  4) เนนหนักการพัฒนา 

แบบองครวม 5) ตองใชระยะเวลาพอสมควรในการเที่ยวชม การรวมกิจกรรมการพูดคุยเพื่อใหเกิด 
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ความเขาใจ 6) ชาวบานมีสวนรวมในการตัดสินใจและกําหนดทิศทาง 7) กอใหเกิดการแลกเปลี่ยน 

เรียนรูระหวางคนตางวัฒนธรรม  8) การทองเที่ยวน้ีจะตองไมใชรายไดหลักของชุมชน ชุมชนจะเปน 

ผูกําหนดรายได รวมถึงมีการกระจายรายไดสูสาธารณะชนของชุมชน 9) สามารถเขาใจชุมชนหรือเขาใจ 

การทองเที่ยวของชุมชนได โดยไมตองอาศัยวิทยากรหรือคนภายนอก (มหาวิทยาลัยเชียใหม, 2548: 3)  

ดังน้ันจึงสรุปไดวา ชุมชนจะสามารถบริหารจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนไดน้ัน ตองเปน

ชุมชนที่มีผูนําที่เปนที่ยอมรับ มีความคิด มีวิสัยทัศน มีความรูความเขาใจในการทองเที่ยวโดยชุมชน  

ทั้งยังตองไดรับความรวมมือจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ ตองมีการพูดคุยเพื่อกําหนด

แนวทางในการเตรียมความพรอมชุมชน เพื่อใหรูวาพื้นที่ของตนจะมีรูปแบบการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 

ไดอยางไร ควรจะมีกิจกรรมอะไรบาง จะมีการกระจายและจัดสรรผลประโยชนรวมกันอยางไร ทั้งน้ี 

สิ่งที่สําคัญที่สุดของชุมชนก็คือ “การมีสวนรวมในทุกสิ่งทุกอยางเพื่อสวนรวม” ทั้งน้ียังตองมีหลัก 

การทํางานการทองเที่ยวโดยชุมชนรวมกันดังน้ี 1) ตองเปนความตองการของชุมชนอยางแทจริง  

2) สมาชิกในชุมชนตองมีสวนรวม ทั้งการคิด วางแผน ทํากิจกรรม ติดตามประเมินผล เรียนรูและ 

รับผลประโยชนรวมกัน 3) มีองคกรชาวบานหรือชมรม เพื่อขามารับผิดชอบในการบริหารจัดการ   

4) รูปแบบ เน้ือหา กิจกรรม ตองคํานึงถึงความย่ังยืนทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ

สิ่งแวดลอม 5) มีกฎและกติกา สําหรับการทองเที่ยวที่ชัดเจน และสามารถกํากับดูแลใหเปนไปตามที่

กําหนด 6) มีกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางองคกรชาวบานและนักทองเที่ยว 7) มีความสะอาด 

ปลอดภัย และมีอัตราคาใชจายที่เปนธรรมกับชาวบานและนักทองเที่ยว 8) รายไดที่ไดจากการทองเที่ยว 

มีสวนไปสนับสนุนดูแลการพัฒนาชุมชน และรักษาสิ่งแวดลอม 9) การทองเที่ยวไมใชอาชีพหลักของชุมชน 

10) องคกรชุมชนมีความเขมแข็งที่จะจัดการกับผลกระทบที่เกิดข้ึนได และพรอมที่จะหยุดเมื่อเกิน

ความสามารถที่จะจัดการได (วีระพล  ทองมา, 2551: 15-17) 

นอกจากน้ี ยังสามารถอธิบายลักษณะของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ที่ไดจาก 

การประมวลองคความรูและประสบการณจากการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ ออกเปน 

5 บริบทที่แตกตางกัน (สินธุ  สโรบล, 2546: 231-235) ไดดังน้ี คือ  

1) การทองเที่ยวโดยชุมชนในบริบทของพื้นที่แหลงทรัพยากรอันหลากหลายของชุมชน  

เนนการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวที่เกี่ยวเน่ืองกับธรรมชาติเปนหลัก มีเอกลักษณเฉพาะถ่ินรวมถึง 

แหลงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร ที่เกี่ยวเน่ืองกับระบบนิเวศในพื้นที่ โดยมีจุดมุงหมายใหชุมชนทองถ่ิน 

มีสํานึก และความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางชาติพันธุและวัฒนธรรมประเพณีของตน สามารถอธิบาย 

ใหคนนอกหรือนักทองเที่ยวไดรับรูและเขาใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน อันรวมไปถึงพัฒนาการ 

ของวัฒนธรรม จารีตประเพณี ทั้งน้ีเพื่อใหชุมชนทองถ่ินและนักทองเที่ยวมีสวนรวมในกระบวนการ

เรียนรูซึ่งกันและกัน 
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2) การทองเทีย่วโดยชุมชนในบริบทของการจัดการ เนนการทองเที่ยวโดยชุมชนบนเงื่อนไข

ของการจัดการที่มีความรับผิดชอบ ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม รวมทั้งมีการจัดการที่ย่ังยืน 

ครอบคลุมถึงการอนุรักษทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดลอม การปองกันและกําจัดมลพิษและควบคุม 

การพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีขอบเขต โดยเนนใหการทองเที่ยวมีการจัดการอยางย่ังยืน ภายใตเงื่อนไข

ของความสัมพันธระหวางชุมชนทองถ่ินกับธรรมชาติ ในฐานะเปนวิถีชีวิตที่เกื้อกูลในระบบนิเวศเดียวกัน 

ซึ่งไมอาจแบงแยกออกจากกันได 

3) การทองเที่ยวโดยชุมชนในบริบทของกระบวนการและกิจกรรม เนนใหมีการสรางระบบ

การทองเที่ยวที่เอื้อตอกระบวนการเรียนรู โดยมีการใหการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ระบบนิเวศ 

ของแหลงทองเที่ยว และเปนการเพิ่มพูนความรู ประสบการณ ความประทับใจ เพื่อสรางความตระหนัก

และปลูกจิตสํานึกที่ถูกตอง ทั้งตอนักทองเที่ยว ประชาชนทองถ่ิน และผูประกอบการที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี

โครงการทองเที่ยวโดยชุมชน อาจมีการรวมตัวกันของชุมชนหลายแหง สรางเครือขายการจัดการ

ทรัพยากรหรือจัดโปรแกรมการทองเที่ยวรวมกัน เพื่อใหการบริหารและการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน  

มีเปาหมายในการสรางกระบวนการเรียนรูทางสังคม เพื่อการจัดทรัพยากรของชุมชนทองถ่ินและ 

แหลงทองเที่ยว 

4) การทองเที่ยวโดยชุมชนในบริบทของการมีสวนรวมของชุมชน เปนการคํานึงถึง

ความสําคัญในการมีสวนรวมของชุมชนและประชาชนต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ ทั้งน้ี 

เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอทองถ่ินและการกระจายรายได การยกระดับคุณภาพชีวิต และการไดรับ

ผลตอบแทน โดยมีจุดหมายปลายทางในการกลับมาบํารุงดูแลรักษาและจัดการแหลงทองเที่ยวดวย

ในทางปฏิบัติ ทองถ่ินควรมีสวนรวมในการควบคุมการพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ ทองถ่ิน 

ในที่น้ี อาจเริ่มตนจากชุมชนระดับรากหญาจนถึงองคกรการปกครองทองถ่ินและอาจรวมถึงการ 

มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย จึงเปนการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมของชุมชนอยางแทจริง 

5) การทองเที่ยวโดยชุมชนในมิติของการพัฒนาองคกรชุมชน เปนความพยายามจะช้ีใหเห็น

ถึงบทบาทของการทองเที่ยวเชิงนิเวศในการพัฒนาองคกรชุมชนทองถ่ิน ควบคูกับการอนุรักษฟนฟู

ธรรมชาติแวดลอมอยางย่ังยืน 

ซึ่งการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน จะใชวิธีการบูรณการภายใตการประสานประโยชนของ

การพัฒนาดานตางๆ เขาดวยกันอยางเปนองครวมครอบคลุมทั้ง 3 มิติ (สินธุ สโรบล, 2546: 237-239) 

ดังน้ีคือ 

1) มิติดานสิ่งแวดลอม  มุงกระตุนชุมชนใหตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษและ 

การคุมครองดานสิ่ งแวดลอม กอให เกิดการเรียนรู  รวมมือกันในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ รูปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการทองเที่ยว เพื่อจํากัดการพัฒนาและ

ดําเนินการจัดการทองเที่ยว โดยพยายามหลีกเลี่ยงใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด 
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2) มิติดานเศรษฐกิจ  มุงใหชาวบานมีรายไดเสริมจากการทองเที่ยว โดยนําฐานทรัพยากร

ซึ่งเปนสินทรัพยรวมหรือสมบัติสาธารณะมาเปนตนทุนในการจัดการทองเที่ยว มีการกระจายรายได 

อยางเสมอภาคและยุติธรรม โดยมีการประชุมปรึกษาหารือระดมความคิด สรางฉันทานุมัติกัน วา  

การพัฒนาพื้นที่ในชุมชนใหเปนแหลงทองเที่ยวเปนความตองการของชาวบานสวนใหญอยางแทจริง และ

ชาวบานเขาใจตรงกันวา การทองเที่ยวเปนเพียงชองทางหน่ึงในการเสริมสรางรายไดใหแกชุมชน มิใช 

มุงใหเปนรายไดหลักของชุมชนแตอยางใด 

3) มิติดานสังคมและวัฒนธรรม มุงใชกิจกรรมตางๆ รองรับการพัฒนาการทองเที่ยว 

อยางสรางสรรค สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูของคนตางวัฒนธรรม เพิ่มความเขาใจและตระหนัก 

ในคุณคาของวัฒนธรรมทองถ่ิน ซึ่งอาจมีการจัดการในรูปของการกอต้ังจุดประชาสัมพันธขอมูล 

การทองเที่ยว การกอต้ังพิพิธภัณฑทองถ่ิน การรวบรวมภูมิปญญาดานวรรณกรรมมุขปาฐะ และ 

การจัดทําเอกสารเผยแพรดานภูมิปญญา 

ทั้งน้ีควรยึดความตองการของชุมชนเปนสําคัญ รวมทั้งคํานึงถึงความสามารถในการรองรับ

ทางธรรมชาติ และความสามารถในการรองรับทางสังคม วัฒนธรรม อันเปนทางเลือกใหมของการจัด 

การทองเที่ยวที่สนองความตองการของชุมชนอยางแทจริง มีการผสานการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเขากับ

การพัฒนาดานสังคม และการคุมครองอนุรักษสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ 

อยางไรก็ตาม ในการวัดความสําเร็จของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน สามารถประเมิน 

ไดจากองคประกอบที่สําคัญ 17 ประการ (สุจิตราภา พันธวิไล และ ธีรเทพ ชนไมตรี, 2550: 18-20)  

ดังน้ี คือ 

1) การทองเที่ยวที่สามารถจะสนองความตองการของผูอาศัยในชุมชนเอง และนักทองเที่ยว

ไดน้ัน ตองอาศัยการวางแผนและการจัดการที่สมดุลตอผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบที่จะไดรับ 

จากการทองเที่ยว (Respect for Tourism’s Rewards and Limitations)   

2) การวางแผนสูความสําเร็จ (Planning for Success) ควรพิจารณาถึงแหลงทองเที่ยว 

การตลาด สิ่งอํานวยความสะดวกภายในแหลงทองเที่ยว การบริการนักทองเที่ยว การพัฒนาสินคาและ

ผลิตภัณฑ การจัดสรรเงินทุนและการสนับสนุนธุรกิจ ตลอดจนปญหาขององคกร 

3) ความรวมมือและการทํางานรวมกัน (Collaboration and Partnerships) โดยชุมชน

ตองต่ืนตัวที่จะสรางความสัมพันธและจับมือกับภาคธุรกิจตางๆ ในการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชน

และสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหดีข้ึน 

4) ความเปนจริงที่เกิดข้ึนจริง (Authenticity is for Real) นักทองเที่ยวยอมตองการ 

มีประสบการณที่ดีกับเอกลักษณ เรื่องราว รปูแบบ ประวัติศาสตร ชุมชน และวัฒนธรรม ซึ่งสะทอนถึง 

ความงดงามและความมคุีณคาแหงสถานที่หรือชุมชนน้ันๆ 
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5) ประสบการณที่ดี (Great Experience) ไมวาจะเปนความสนุกสนานรวมกันของ

นักทองเที่ยวกับพี่นองในครอบครัวของตน ความประทับใจ ความพึงพอใจที่นักทองเที่ยวมีตอสถานที่ 

ที่ไดไปชม ประสบการณที่ไมธรรมดา การเติมเต็มสิ่งที่ยังขาดหายไปในชีวิต หรือความทรงจําที่ไมรูลืม 

ที่นักทองเที่ยวไดรับ ไมเพียงแตเปนขอไดเปรียบที่โดดเดนเทาน้ัน แตยังสามารถจะดึงดูดนักทองเที่ยว 

ที่มีคุณภาพสูแหลงทองเที่ยวน้ันไดดวย เพราะจุดหมายทางการทองเที่ยวจะเนนที่ประสบการณของ

นักทองเที่ยวและการถายทอดประสลบการณน้ันๆ ตอไปอยางไดผล 

6) ความสามารถในการเขาถึงแหลงทองเที่ยวที่งายข้ึน (Accessibility-Easier) ชุมชน 

ที่ตองการใหมีการทองเที่ยวเกิดข้ึนในชุมชน ควรจะตองมีระบบการขนสงที่มีประสิทธิภาพและสะดวก 

สบายตอนักทองเที่ยว 

7) สัญญาของเครื่องหมายการคา (The Brand Promise) การสรางสรรคเครื่องหมาย

การคาของชุมชน สามารถสงเสริมการทองเที่ยวในชุมชนไดเปนอยางดี เพราะจะเปนสัญญาบงช้ีที่ชุมชน 

จะขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอยางสู นักทองเที่ยว และยังสงเสริมให เกิดมุมมองหรือภาพลักษณที่ ดี 

ตอแหลงทองเที่ยวน้ันๆ ดวย 

8) ความเปนผูนํา (Leadership shows the Way) การจัดการที่ดี เปนระบบและสม่ําเสมอ 

มีความจําเปนตอการทองเที่ยวของชุมชน ชุมชนจึงควรจัดต้ังองคกรการทองเที่ยวข้ึน โดยมีเปาหมาย 

ที่ชัดเจนดวยวิสัยทัศนของความเปนผูนํา เพื่อเปนตัวเช่ือมประสานระหวางภาครัฐและภาคเอกชน อันจะ

นําสูผลสําเร็จทางการตลาดที่คุมคา และมีประสิทธิผลที่ดีที่สุดตอชุมชน 

9) ภาพลักษณของแหลงทองเที่ยว (Aesthetics is more than Appearances) เปน 

สิ่งที่ชวยดึงดูดนักทองเที่ยว และสงเสริมสภาพเศรษฐกิจที่ดีแกแหลงทองเที่ยวน้ันๆ ซึ่งหัวใจหลัก 

คือ ความสะอาด การตอนรับที่นาประทับใจ การดูแลรักษาที่ดีตอสภาพแวดลอมของแหลงทองเที่ยว 

และชุมชน 

10) ความย่ังยืน (Sustainability) ชุมชนควรมีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในชุมชน 

ใหย่ังยืน โดยพิจารณาถึงสิ่งตางๆ ดังน้ี คือ การรักษาทรัพยากรทองถ่ิน การสราความพึงพอใจ และ

ประสบการณที่ดีมีคุณภาพแกนักทองเที่ยวในรูปแบบที่เคารพตอผลประโยชนของชุมชน ความสมดุล 

ของสภาพความเปนจริงและความย่ังยืนกับเศรษฐกิจ รวมถึงความสามารถในการรองรับของสังคม  

เพื่อนําไปสูความพอเพียงของชุมชนในการรับนักทองเที่ยว 

11) ขอมูลดานการทองเที่ยว (Tourism Information) การใหขอมูลดานการทองเที่ยว 

ที่ทันเวลาและมีสาระครบถวน คือหน่ึงในองคประกอบสําคัญตอการประสบความสําเร็จของแหลง

ทองเที่ยวน้ันๆ ขอมูลที่เหมาะสมในชวงกอนและระหวางการเดินทางจะสงผลอยางมากตอจํานวนวัน 

ที่นักทองเที่ยวจะพักอยูในบริเวณแหลงทองเที่ยว ขอมูลจากแผนพับ เว็บไซต แผนที่ และศูนยขอมูล

ทองเที่ยวตางๆ จะมีอิทธิพลในการตัดสินใจและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวเชนกัน 
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12) คุณภาพที่นักทองเที่ยวคาดหวัง (Quality is Expected) คุณภาพในการบริการ 

มีสวนสําคัญทั้งในการกระตุนใหนักทองเที่ยวใชจาย การชักจูงใหนักทองเที่ยวกลับมาเยือนอีกครั้งหน่ึง  

และการแนะนําแหลงทองเที่ยวดวยการพูดตอๆ กันไปแบบปากตอปาก ซึ่งมีผลตอความรุงเรืองของ 

แหลงทองเที่ยวในระยะยาว 

13) การเฉลิมฉลองในสิ่งที่แตกตาง (Celebrate what’s Different) ควรนําความแตกตาง

หรือเอกลักษณของแตละแหลงทองเที่ยวมาเปนจุดขาย หรือเครื่องหมายการคาของแหลงทองเที่ยวน้ันๆ 

และ ควรจะเนนการสรางประสบการณซึ่งดูพิเศษและไมเหมือนใครใหแกนักทองเที่ยวดวย 

14) สิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพื้นฐาน (Infrastructure that Counts) นอกเหนือ 

จากโรงแรมที่พัก ความบันเทิง แหลงทองเที่ยว และรานอาหาร ซึ่งถือเปนจุดสําคัญในการทองเที่ยวแลว  

ยังมีสัญญาณจราจร ปายบอกทาง หองนํ้า ขอมูลสําหรับนักทองเที่ยว สวนที่รื่นรมย และสถานที่จอดรถ  

การผสมผสานของสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพื้นฐานที่เหมาะสม จะสามารถดึงดูดนักทองเที่ยว ทําให

นักทองเที่ยวพึงพอใจ และอํานวยความสะดวกแกชุมชนที่เปนเจาของแหลงทองเที่ยวน้ันดวยพรอมกัน 

15) การชอปปงเปนรายไดหมุนเวียน (Shopping is the Money Spinner) การที่

นักทองเที่ยวเดินจับจายซื้อของถือเปนรายไดจากภายนอก ที่มีสวนสําคัญในการดึงเงินทุนจากภายนอก 

เขาสูชุมชน เพื่อนํามาเปนเงินทุนในการพัฒนาการทองเที่ยวในสถานที่น้ัน  

16) เงินทุนสนับสนุนที่สม่ําเสมอ (Consistent Funding) ควรมีการสนับสนุนดานเงินทุน

จากองคกรที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหภาคธุรกิจที่เกี่ยวของสามารถพัฒนาไปไดอยางงตอเน่ือง  

มีอัตราการเติบโตของการทองเที่ยวที่ย่ังยืนและไมหยุดน่ิง 

17) ทักษะและความชํานาญ (Skill and Expertise) การทองเที่ยวจัดเปนผูสรางแรงงาน 

ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เปนแรงงานที่เปนกันเอง และเปนนักทํางานมืออาชีพซึ่งตองการทักษะเชิง 

กลยุทธและการจัดการที่ดีในทุกๆ สวน ภาคธุรกิจจึงควรทํางานรวมมือกันกับภาคการศึกษาในการผลิต

แรงงานที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาธุรกิจทองเที่ยวใหแข็งแกรงข้ึน 

ดังน้ัน การจัดการทองเที่ยวชุมชน ตองเกิดจากจิตสํานึกรวมของชุมชนที่ความคิดริเริ่ม 

ที่ตรงกัน รวมกันทํางานอยางมีเปาหมายที่สอดคลองกับหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดที่เหมาะสม  

โดยคํานึงถึงสภาพที่แทจริง รวมทั้งขอจํากัดตางๆ ของสังคมและสภาพแวดลอม รวมกันวางแผนและ

ดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามระบบของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวที่ชุมชนเปนเจาของ 

โดยการผสานความรูทัง้ศาสตรและศิลปในการจัดการธุรกิจ คํานึงถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เขากับ

คุณภาพของการบริการเพื่อสรางความประทับใจแกนักทองเที่ยวและชุมชน สรางแกนหลักข้ึน และเปน

ตัวเช่ือมประสานระหวางภาครัฐและภาคเอกชน รวมกันทํางานอยางมุงมั่น ต้ังในในระยะยาวโดยตอง

สรางจริยธรรม ควบคูไปกับการเปนนักธุรกิจที่ดี ยอมจะนําชุมชนสูผลสําเร็จ สรางความภูมิใจในตนเอง

และสรางรายไดเสริมแกชุมชนไดอยางย่ังยืน (สุจิตราภา พันธวิไล และ ธีรเทพ ชนไมตร,ี 2550: 21-22) 
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  3. แนวคิดการมีสวนรวม (Participation) 

การมีสวนรวมเปนกระบวนการของการพัฒนา ต้ังแตตนจนสิ้นสุดกระบวนการ ไดแก  

การศึกษาวิจัยชุมชน การวางแผน การตัดสินใจ การดําเนินงาน การบริหารจัดการ การติดตามและ

ประเมินผล ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชนที่เกิดข้ึน (ยุวัฒน วุฒิเมธี, 2542: 23) ตามแนวคิด 

การมีสวนรวม คือ การที่ประชาชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการควบคุมการใช และ

กระจายทรัพยากร ตลอดจนปจจัยการผลิตที่มีอยูในสังคม เพื่อใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีพ 

ทางเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งการมีสวนรวมในความหมายน้ีจึงเปนการมีสวนรวมของประชาชนตามแนว

ทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งเปดโอกาสใหประชาชนพัฒนาการรับรูสติปญญา และ

ความสามารถในการตัดสินใจ กําหนดชีวิตดวยตนเอง  ดังน้ัน การมีสวนรวมของประชาชนจึงเปนทั้ง

วิธีการ (Means) และเปาหมาย (Ends) ในเวลาเดียวกัน (ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2548: 195) 

การมีสวนรวมจึงถือเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา จะเห็นไดวากิจกรรมการพัฒนาใดๆ ก็ตาม  

หากประชาชนไมมีความรูสึกเปนเจาของและลงมือดําเนินกิจกรรมดวยตนเองแลว กิจกรรมน้ันก็มิอาจจะ

สําเร็จและดํารงอยูได แตถาหากวาประชานมีความรูความเขาใจในกระบวนการอยางถองแท จะสามารถ

มองเห็นผลประโยชนที่จะเกิดข้ึนตอตัวเอง ครอบครัว และชุมชน ทั้งยังไดรับขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ 

จนเกิดความตระหนักในปญหาของตนเองและด้ินรนหาทางแกไขเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จนเกิด 

การตัดสินใจเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมอยางแทจริง (อรวรรณ พันธเนตร, 2541: 25)  

ในขณะเดียวกัน ปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของกับการมีสวนรวมทางสังคมของแตละบุคคลน้ัน ไดแก อายุ เพศ 

การศึกษา ขนาดครอบครัว อาชีพ รายได และความยาวนานในการอาศัยอยูในทองถ่ิน นอกจากน้ี  

ยังรวมถึง สถานภาพทางสังคม สถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางอาชีพ และทีอ่ยูอาศัยดวย 

ลักษณะของการเขามามีสวนรวมของประชาชนน้ัน สามารถแบงออกได 4 ประเภท คือ 

1) พื้นฐานของการเขารวม วามาจากแรงจูงภายในหรือโดยอาศัยอํานาจบารมีหรือแรงบีบ

ค้ันจากผูมีอํานาจ ความเกรงใจ หรืออิทธิพลของผูมีอํานาจจากชุมชน  

2) รูปแบบของการเขารวม โดยผานองคกรจัดต้ังของประชาชนเอง หรือโดยผานตัวแทน

กลุม ในลักษณะผูใหการสนับสนุนและใหความรวมมือ  

3) ขอบเขตของการมีสวนรวม เปนลักษณะของความถ่ีหาง จํานวนครั้ งที่ เขารวม  

ความสม่ําเสมอ และฤดูกาลที่เหมาะสม ชวงเวลาที่ใชในกิจกรรมแตละครั้ง 4) ผลของการเขารวม ทําให

เกิดการรวมพลังที่จะสรางอํานาจตอรองใหชุมชนมีศักยภาพ เปนตัวของตัวเอง สรางปฏิสัมพันธอันดี  

มีความสามัคคีในมวลสมาชิกของชุมชน 

เจิมศักด์ิ ปนทอง (2526: 272-273) ไดแบงข้ันตอนที่ประชาชนควรมีสวนรวมไว 

4 ข้ันตอน คือ  

1) การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา  
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2) การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจการ  

3) การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงาน  

4) การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลงาน ซึ่งสอดคลองกับ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 

(2532: 61-63) ที่ไดกลาวถึงกระบวนการมีสวนรวมกับชาวบานในการพัฒนาชนบท มี 4 ข้ันตอน คือ 

1) การศึกษาชุมชน คือการคนหาปญหาและความตองการของชุมชน โดยนักพัฒนาศึกษา 

และเรียนรูสภาพความเปนอยูของชาวบาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมตางๆ ในชุมชน รวมกับประชาชน 

โดยใชวิธีการสังเกตและสัมภาษณทั้งทางตรงและทางออม นอกจากน้ันขอมูลบางสวน อาจหา 

ไดจากงานวิจัย 

2) การวางแผนเพื่อแกปญหา โดยมีการรวมกลุมกันอภิปราย ถกเถียงแสดงความคิดเห็น

นักพัฒนาเปนผูประสานงาน โดยคอยจัดลําดับผูอภิปรายใหขอเท็จจริง และสรุปประเด็นสําคัญเปนหลัก  

สวนชาวบานควรไดมีโอกาสเขามาอภิปรายแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ และนักพัฒนาตองกระตุน  

เรงเราใหชาวบานแสดงความคิดเห็นใหมากที่สุด 

3) การลงมือปฏิบัติตามแผนหรือวิธีการที่ไดรวมกันตัดสินใจแลวจากข้ันตอนที่ 2 โดย

ชาวบานมีสวนรวมในข้ันตอนน้ีจะตองรวมดวยความศรัทธาและเช่ือมั่นตนเองที่จะพัฒนาชุมชน 

4) การประเมินผลงาน โดยชาวบานและนักพัฒนาจะรวมกันกําหนดข้ันตอนตางๆ 

ในการทํางานประเมินผล ตลอดจนดูแลปญหาที่อาจจะเกิดข้ึนในระหวางประเมินผล เพื่อแกไขไดทันที         

สําหรับรูปแบบการมีสวนรวม น้ัน นําชัย ทนุผล และคณะ (2543: 45-47) ไดระบุวา 

สามารถแบงออกไดเปน 2 รูปแบบที่แตกตางกัน คือ 

1) การมีสวนรวมแบบจอมปลอม (Pseudo-Participation) ซึ่งแบงเปน 2 รูปแบบคือ 

1.1) การมีสวนรวมแบบไดรับการเลี้ยงดู (Domestication) เปนการใชอํานาจ 

และการควบคุมโดยผูวางแผน ผูบริหาร อภิสิทธ์ิชนทองถ่ิน นักวิชาการ ที่ทําใหเกิดการยอมรับโดย

เทคนิคการมีสวนรวมแบบจอมปลอม เพื่อดึงดูดใหประชาชนยอมทําตามในสิ่งเขาตองการ เพียงเพื่อ

ผลประโยชนสวนตน มากกวาที่จะใหสิทธิอํานาจแกประชาชนผูเขารวม ซึ่งมีรูปแบบแตกตางออกไปอีก 

3 รูปแบบคือ การมีสวนรวมแบบถูกหลอกใช (Manipulation) การมีสวนรวมแบบไดรับการบําบัดรักษา 

(Therapy) และการมีสวนรวมแบบไดรับการแจงใหทราบ (Informing) 

1.2) การมีสวนรวมแบบไดรับความชวยเหลือ (Assistencialism/Paternalism)  

ซึ่งอํานาจและการควบคุมยังอยูที่บุคคลภายนอก ประชาชนผูเขารวมไดรับขาวสารขอมูลและไดรับ 

การปรึกษาหารือ ไดรับการชวยเหลือหรือปลอบใจ โดยไมสามารถเขามามีสวนรวมอยางแข็งขันได 

ประชาชนผูเขารวมไมมีอิทธิพลในการตัดสินใจหรือควบคุมในเรื่องผลประโยชน นักวิจัย หรือผูรับผิดชอบ

โครงการ อาจชวยเหลือกลุมใดกลุมหน่ึงเพื่อรักษาอาการมากกวาเยียวยารักษาสาเหตุของโรคของสังคม 

ทําใหผูเขามามีสวนรวมตกเปนหน้ีบุญคุณ ไมสามารถแสดงความเปนตัวของตัวเองออกมาได ซึ่งมี
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รูปแบบแตกตางออกไปอีก 2 รูปแบบ คือ การมีสวนรวมแบบไดรับการปรึกษาหารือ (Consultation) 

และการมีสวนรวมแบบไดรับการปลอบใจ  (Placation)  

2) การมีสวนรวมที่แทจริง (Genuine Participation) แบงออกไดเปน 2 ระดับคือ 

2.1) การมีสวนรวมแบบความรวมมือ (Cooperation) ซึ่งเปนกระบวนการที่ประชาชน

รวมมือกับบุคคลภายนอก ในการทํากิจกรรมใด ๆ ที่ผลลัพธจะกลายเปนผลประโยชนของพวกเขา 

การตัดสินใจเกิดข้ึนโดยการเสวนาระหวางบุคคลภายในและบุคคลภายนอก ประชาชนเขาเกี่ยวของ 

อยางแข็งขันในกิจกรรม อํานาจและการควบคุม ไดรับการแบงปนตลอดกระบวนการ เปนกระบวนการ

แบบอุปนัย ซึ่งมีการสั่งการจากลางข้ึนบน ไมใชเปนกระบวนการสั่งการจากบนลงลาง ซึ่งการมีสวนรวม

รูปแบบน้ียังแยกออกเปน 2 ลักษณะดวยกันคือ การมีสวนรวมแบบเปนหุนสวน (Partnership) และ 

การมีสวนรวมแบบไดรับมอบอํานาจ (Delegated Power) 

2.2) การมีสวนรวมแบบประชาชนมีอํานาจ (Empowerment) ซึ่งเปนรูปแบบของการ 

มีสวนรวมของประชาชนอยางสมบูรณที่สุด เปนรูปแบบของการมีสวนรวมที่ประชาชนมีศักด์ิศรีและ

อํานาจในทุกมิติ ทุกข้ันตอน ตลอดทั้งกระบวนการขององคกร เพื่อที่จะไดมาซึ่งอํานาจดังกลาว 

ประชาชนจะตองสามารถควบคุมอยางเบ็ดเสร็จ (Citizen Control) ในโครงการหรือสถาบัน รวมทั้ง 

กระบวนการตัดสินใจและการบริหารจัดการมีสวนรวมในทุกๆ มิติ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

และวัฒนธรรม การมีสวนรวมตองนําไปสูการสรางจิตสํานึก ประชาธิปไตย ความสมานฉันท และการเปน

ผูนําการมีสวนรวมควรอยูในรูปแบบของการกําหนดหนทางรวม (Co-determination) กับบุคคล 

ภายนอกซึ่งประชาชนผูเขารวมสรางความหมายใหมใหเกิดข้ึนดวยขอตอรองของพวกเขาเอง (their own 

terms) โดยการเสวนารวม ซึ่งเปนผลมาจากหลักการพื้นฐานของการออกแบบ และวิธีวิจัยในกระบวน

ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมน่ันเอง 

นอกจากน้ี ปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหประชาชนเขามารวมในกระบวนการพัฒนาทองถ่ิน

น้ัน ประกอบดวยปจจัยดังน้ี 1) ปจจัยสภาพแวดลอมทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง  

การปกครอง และความปลอดภัย 2) ปจจัยผลักดันจากบุคคลอื่น โดยเฉพาะผูนํา เชน กํานัน ผูใหญบาน 

3) ปจจัยที่เปนรางวัลตอบแทน ไดแก คาตอบแทนแรงงาน เงินปนผล 4) ปจจัยภายในตัวบุคคล ไดแก 

ความคาดหวังในประโยชนสวนรวม ความรูสึกเกรงใจไมกลาปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน หรือความรูสึกเปน

พันธะที่ตองเขารวมเพื่อใหเกิดความสามัคคี (ปรัชญา  เวสารัชช, 2543: 41)  

ดังน้ันจึงสรุปไดวา การมีสวนรวม คือการรวมมือกันอยางจริงจัง โดยที่ทุกฝายตองรวมคิด 

วางแผน ตัดสินใจ คิดคนปญหา รวมลงทุนและรับผลประโยชนตอบแทน รวมปฏิบัติงาน ติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตางๆ ในสังคม รวมตลอดถึงการจัดการทรัพยากรที่มีอยูในสังคมดวยตนเอง

นอกจากน้ี การมีสวนรวมยังเปนรูปแบบจากแนวคิดที่ประชาชนหรือคนที่อยูในสังคม ไดพัฒนาความคิด 

สติปญญา ความรูความสามารถ โดยแสดงออกในรูปแบบตางๆ เพื่อพัฒนาทรัพยากร สิ่งแวดลอม และ
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สังคม ซึ่งการมีสวนรวมของชุมชนเปนแนวทางพัฒนาแบบใหม โดยใชหลักการพัฒนามาจากลางสูบน

เปนปจจัยสําคัญ ทั้งน้ี รัฐบาลจะตองยอมรับการมีสวนรวมของประชาชน โดยประชาชนจะตองมีพื้นฐาน

องคกรประชาชน ที่สามารถเปนตัวแทนในการเจรจาตอรองกับกลุมผลประโยชนและบุคคลอื่นๆ ได 

ประชาชนตองมีอิสระในความคิดริเริ่ม และการตัดสินใจในระดับทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาและกําหนด

กิจกรรมของตัวเอง 

  สําหรับ การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทองเท่ียว ในทิศทางที่ถูกตองน้ันควรให

ชุมชนไดรับความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการทองเที่ยว มีความสามารถในการดูแลรักษาทรัพยากร

ทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม ควบคูกับการเพิ่มทักษะในการจัดการและประสานงานกับบุคคลหรือ

หนวยงานภายนอก โดยเริ่มที่การใหชุมชนมีสวนรวมในการใหขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวของทองถ่ิน

การเตรียมการจัดการวางแผน การควบคุมดูแลการใชทรัพยากรทองเที่ยว และการไดรับประโยชน 

จากการใหบริการ ในขณะเดียวกันก็ใหชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวและ

สิ่งแวดลอม ถาหากชุมชนมีสวนรวมหรือมีอํานาจเพียงพอในการรวมควบคุมการทองเที่ยว ก็จะชวยให

เกิดการพัฒนาคนไดเปนอยางดี อีกทั้งสามารถจัดสรรผลประโยชนไดอยางเหมาะสม และเกิดการ

กระจายรายไดสูชุมชนมากข้ึน  ฉะน้ันการเขามีสวนรวมของชุมชนทางการทองเที่ยว ตองใหมีสวนรวม

ตลอดกระบวนการทองเที่ยว เพื่อใหเกิดประโยชนตอทองถ่ิน อันเปนการกระจายรายได การยกระดับ

คุณภาพชีวิต การไดรับผลตอบแทนมาบํารุงรักษาแหลงทองเที่ยว และการควบคุมการพัฒนา 

การทองเที่ยวอยางย่ังยืน นอกจากน้ีกลยุทธในเชิงการจัดการและพัฒนาการทองเที่ยวโดยการมีสวนรวม

ของชุมชน โดยมีขอปฏิบัติที่เรียงลําดับความสําคัญ คือ  

  1) ความคิดริเริ่มตอมาจากผูคนในชุมชนเอง อาจเกิดจากการเขาใจสภาวะปญหา หรือไดรับ

ขอมูลขาวสาร แลวนํามาประมวล  

  2) เริ่มจากทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ิน มองเห็นจุดแข็ง จุดออนของแตละทรัพยากร  

  3) มีการรวมมือรวมใจกัน รูปแบบเปนไปโดยเสรีภาพไมมีการบังคับ สมัครใจ ต้ังใจ และสนใจ

ที่จะรวมดวยตนเอง โดยมีแกนนําเปนผูขยายผลการรวมมือรวมใจน้ัน ซึ่งมีทั้งแกนนําอยางเปนทางการ

และไมเปนทางการ  

  4) มีการสรางแกนนํารุนเยาวข้ึนมาทดแทนอยางตอเน่ือง  

  5) ผลประโยชนที่ไดรับจากการรวมมือตองเกิดผล (Effect) และผลกระทบ (Impact) ตอคน

สวนใหญที่เกี่ยวของในชุมชน (วีระพันธุ ชินวัตร และคณะ, 2544) 

  การใชแนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทองเที่ยว เปนการใชวิถีทางของการ 

มีสวนรวมบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อระดมความคิดของทองถ่ินในการออกแบบ

ผลิตภัณฑชุมชนจากทรัพยากรในทองถ่ินที่มีอยู ลดการพึ่งพาจากภายนอกชุมชนตามความเหมาะสม  

ทําใหไดผลิตภัณฑที่เปนที่ยอมรับและเปนตัวแทนทางวัฒนธรรมของชุมชนที่เกิดจากการใชความคิดเห็น
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รวมกันของคนในชุมชนหรือตัวแทนของคนในชุมชน และนําผลิตภัณฑชุมชนที่ผลิตไดน้ันเขาสู

กระบวนการสนับสนุนการทองเที่ยวโดยชุมชน ในฐานะมรดกทางภูมิปญญาของชุมชนประเภทหัตถกรรม

ผาทอ ซึ่งผลิตภัณฑชุมชนเหลาน้ีอาจกลายเปนจุดดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวใหเขามาเย่ียมชม

ชุมชนและเกิดกิจกรรมอื่นๆ ตอเน่ืองจากกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชน 
 

  4. แนวคิดความพึงพอใจ (Satisfaction)   

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกสองแบบของมนุษย คือความรูสึกในทางบวกและ

ความรูสึกในทางลบ ที่มีความสัมพันธกันอยางสลับซับซอน และระบบความสัมพันธของความรูสึก 

ทั้งสามน้ีเรียกวา ระบบความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเมื่อระบบความพึงพอใจมีความรูสึก

ทางบวกมากกวาความรูสึกทางลบ (Shelly, 1975: 112) หรือเปนความรูสึกและเจตคติที่ดีของบุคคล 

ที่มีตอปจจัยหรือองคประกอบตางๆ เชน สภาพแวดลอมและอื่นๆ ซึ่งถาองคประกอบเหลาน้ันสามารถ

สนองความตองการของบุคคลไดอยางเหมาะสม จึงจะมีผลใหเกิดความพึงพอใจ (พิศักด์ิ กุสุโมทย, 2543: 

11) ทั้งน้ี ความรูสึกพึงพอใจจะเกิดข้ึนได เมื่อบุคคลไดรับในสิ่งที่ตองการหรือบรรลุเปาหมายในระดับ

หน่ึง และความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดข้ึน หากความตองการหรือจุดมุงหมายน้ันไมไดรับการ

ตอบสนอง (เมตตา  เศวตเลข, 2539: 9) ดังน้ัน จึงสรุปไดวา ความพึงพอใจ เปนความรูสึกหรือทัศนคติ

ของบุคคล ที่มีตอสิ่งตางๆ และจะแสดงออกมาทางพฤติกรรม เมื่อไดรับสิ่งที่ตองการตามความคาดหวัง

หรือเปนสภาพความรูสึกที่ดีของบุคคลที่มีตอการใหบริการตามที่คาดหวังน่ันเอง 

สิ่งที่ทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจของมนุษยมักจะไดแก ทรัพยากร (Resources) หรือ 

สิ่งเรา (Stimuli) ซึ่งการวิเคราะหระบบความพึงพอใจ คือการศึกษาวาทรัพยากรหรือสิ่งเราแบบใด 

เปนสิ่งที่ตองการที่จะทําใหเกิดความพอใจ และความสุขแกมนุษย ความพอใจจะเกิดไดมากที่สุดเมื่อมี

ทรัพยากรทุกอยางที่เปนที่ตองการครบถวน แตเน่ืองจากทรัพยากรในโลกน้ีมีอยูอยางจํากัด ดังน้ัน  

ความพอใจจะเกิดข้ึนไดมากที่สุดเมื่อมีการจัดการทรัพยากรอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากน้ี ทัศนคติ

และความพึงพอใจในสิ่งหน่ึงๆ สามารถใชแทนกันไดเพราะทั้งสองคําน้ีจะหมายถึงผลที่ไดจากการที่บุคคล

เขาไปมีสวนรวมในสิ่งน้ัน ทัศนคติดานบวกจะแสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งน้ัน และทัศนคติ 

ดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจ (Vroom, 1964: 85)   

ดังน้ัน สามารถสรุปไดวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกของบุคคลที่มีตอเรื่องใดเรื่องหน่ึง 

ในเชิงการประเมินคาน่ันเอง สวนความพึงพอใจตอการใหบริการจากการทองเที่ยว อาจข้ึนอยูกับลักษณะ 

การใหบริการที่ตอบสนองความตองการของลูกคาหรือนักทองเที่ยว โดยบุคคลอาจไดรับความพึงพอใจ 

ในบริการแตกตางกันได แมจะมีลักษณะการใหบริการที่เหมือนกัน ซึ่งเปนความรูสึกที่แสดงออกมา 

เกิดข้ึนเมื่อไดรับในสิ่งที่ตองการตามความคาดหวัง หากมากกวาที่คาดหวังหรือนอยกวาที่คาดหวัง 

อาจเปลี่ยนแปลงได โดยข้ึนอยูกับระยะเวลาหรือสิ่งแวดลอม สําหรับการวัดคาความพึงพอใจ จะใชวิธี 

การสรางแบบสอบถามใหคาคําตอบที่เรียกวา “Summated rating scale” ของ Rensis Likert (1932)  



 30

โดยสรางเกณฑของความพอใจโดยใชมาตรสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับคือ เห็นดวยมากที่สุด 

= 5 คะแนน, เห็นดวย = 4 คะแนน, ปานกลาง, เฉยๆ หรือไมแนใจ = 3 คะแนน, ไมเห็นดวย = 2 คะแนน 

และไมเห็นดวยอยางย่ิง = 1 คะแนน 

 

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

พีรชัย ขันธศรี (2550: บทคัดยอ) ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู เพื่อการพัฒนา 

การทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง ซึ่งงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวางเกษตรกร ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของที่จัดการทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง 

2) เพื่อสรางองคความรู พัฒนา และยกระดับความรูของเกษตรกรและชุมชน ที่จัดการทองเที่ยว 

เชิงเกษตรในจังหวัดระยอง 3) เพื่อพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางเกษตรกร ชุมชน และหนวยงาน

ที่เกี่ยวของที่จัดการทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง มีวิธีวิจัยเชิงคุณภาพรวมกับเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรูเปนเครื่องมือสําคัญในการทําวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสังเคราะห ผลการศึกษาพบวา 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูที่จัดข้ึนทําใหเกิดการไหลเวียนของความรู เทคนิค และประสบการณตางๆ ทั้งดาน

การจัดการทองเที่ยว การทําสวน การตลาดทําใหเกษตรกรที่เขารวมเวทีสามารถนําความรูไปพัฒนาการ

สวนผลไมและการจัดการทองเที่ยวของตนเองไดอยางเหมาะสม การเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนกอใหเกิด

ความสัมพันธนําไปสูการจัดต้ังเครือขายการทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง 

บรรชร กลาหาญ (2552: บทคัดยอ) ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อ

พัฒนาการเลี้ยงปลาในกระชัง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ินดานการเลี้ยงปลาในกระชัง สภาพปจจุบันและปญหาในการเลี้ยงปลาในกระชังของ

ชุมชน ตลอดจนแนวทางพัฒนารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการเลี้ยงปลา 

ในกระชังตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรมีการเรียนรูเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงปลา

ในกระชังมาตามลําดับเวลา โดยการเรียนรูแบบไมเปนทางการ การเรียนรูตามอัธยาศัย ทั้งมีการถายทอด

ขัดเกลาเพื่อผลิตซ้ํา ความรูการเลี้ยงปลาใหแกสมาชิกของครัวเรือนและชุมชน ปญหาสําคัญที่ประสบ 

คือ ปญหาภัยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปญหาวัชพืชทางนํ้า และปญหาโรคปลา โดยมีการปองกันแกไข

ปญหาคือการรวมกลุมเพื่อขอรับการชวยเหลือสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐเปนครั้งคราว ตามแต

สถานการณ การพยายามชวยเหลือตนเองโดยการคนหาศึกษาความรู การแลกเปลี่ยนความรู

ประสบการณในกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลาทั้งภายในและภายนอกชุมชน การกําหนดแนวทางรักษา

สิ่งแวดลอมทางนํ้ารวมกันสิ่งสําคัญที่เกษตรกรตองการคือ การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงปลาในกระชัง

เพื่อใหไดผลผลิตสูง ลดการปวยตายของปลา และการประกันราคา นอกจากน้ี ยังพบอีกวา ภูมิปญญา

การเลี้ยงปลาในกระชังของกลุมเกษตรกร มี 4 ดานคือ 1) ภูมิปญญาดานการเลือกสรรปจจัยการผลิต 
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ประกอบดวย การเลือกทําเลในการเพาะเลี้ยง การจัดการแหลงนํ้าในการเพาะเลี้ยง การศึกษาสภาพ

ภูมิอากาศ การจัดหาเครื่องมือเตรียมกระชัง 2) ภูมิปญญาดานการผลิตและการจัดการผลผลิต 

ประกอบดวยการคัดเลือกพันธุปลา การดูแลใหอาหารและปองกันโรค การปองกันศัตรู การจัดปลาและ

การจัดการผลผลิต 3) ภูมิปญญาดานระบบสังคมและความเช่ือ ประกอบดวย ระบบเครือญาติ มีการพึ่งพา

เกื้อกูล การแบงสรรพื้นที่ลํานํ้ารวมดูแลกระชังการแบงปนความรูการเลี้ยงปลา ขอมูลการตลาด  

การรวมกลุมเพื่อตอรองบริษัทคูสัญญาและแลกเปลี่ยนแรงงาน ความเช่ือพิธีกรรมตอรองอํานาจ

ธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ โดยการเซนสรวงบนบาน ถือฤกษยามและการทําบุญ 4) ภูมิปญญา 

การปองกันทรัพยสินเน่ืองจากภัยธรรมชาติ ประกอบดวย การสังเกตธรรมชาติ เชน การไหลของนํ้า  

การพัดของลม สีของนํ้า ทิศทางฟาแลบฟารอง และการเคลื่อนที่ของผักตบชวาสวนแนวทางพัฒนา

รูปแบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเลี้ยงปลาในกระชัง ไดแก 1) การสรางความตระหนักถึงปญหา 

ที่สัมพันธกับการเลี้ยงปลาอันเกิดจากความเช่ือหรือทัศนะคาดเคลื่อน เชน การปลอยปลา การใหอาหาร 

และการจัดการแหลงนํ้า 2) การสรางภูมิคุมกันตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเลี้ยงปลาในกระชัง  

คือ การเลี้ยงปลาแบบหมุนเวียน การหาขอมูลเพื่อวางแผนการเลี้ยงปลา 3) การอบรมการใชสาหราย

เกลียวทองผสมในอาหารปลา เพื่อปองกันปลาปวยและใหเติบโตไดดี การอบรมการตรวจหาปญหา 

ปลาปวยเปนโรค 4) การกําหนดแนวทางจัดการแหลงนํ้าเพื่อปองกันโรคปลาและการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการปลอยปลาและใหอาหารปลา 5) การจดบันทึกทําบัญชีรายรับจายการเลี้ยงปลาในกระชัง  

6) การเสริมสรางกลุมเครือขายผูเลี้ยงปลาในกระชัง หากแตจากประสบการณเดิมที่ลมเหลวในการ

รวมกลุมไมสามารถสรางอํานาจตอรองกับบริษัทคูสัญญาได และขาดการสนับสนุนอยางจริงจังตอเน่ือง

ในระยะเริ่มตนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังน้ันการรวมกลุมจงึเปนลักษณะกลุมธรรมชาติแบบสภากาแฟ 

7) การวางแผนพัฒนาสูการเปนแหลงเรียนรูและแหลงทองเที่ยวทางสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม 

พรรณี สวนเพลง (2553: บทคัดยอ) ศึกษารูปแบบการจัดการความรู เพื่อพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสูองคกรแหงการเรียนรู โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) นํารูปแบบการจัดการความรู 

ไปปฏิบัติจริง และประเมินผลการนํารูปแบบการจัดการความรู กรณีศึกษา: สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2) ประเมินความเปนองคกรแหงการเรียนรูของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎ 3) เพื่อเสนอการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู  

ใชวิธีการวิจัยแบบบูรณาการ เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัย 

เชิงคุณภาพ ซึ่งผลการวิจัยพบวา 

1. การนํารูปแบบการจัดการความรูไปปฏิบัติจริง และประเมินผลการนํารูปแบบการจัดการ

ความรู โดยใชกรณีศึกษา: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 

1.1 การพัฒนาเว็ปไซต KM Portal โดยนํารูปแบบการจัดการความรูซึ่งเปนผลของ 

การวิจัยในระยะที่ 1 ซึงมีองคประกอบที่สําคัญ 6 สวนคือ ภาวะผูนํา การสรางแรงงาน ความรู  
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การปฏิสัมพันธความรู การสื่อสารความรูและเทคโนโลยี การไวใจซึ่งกันและกัน และพลังรวม ซึ่งระบบ

ดังกลาวสามารถเรียกดูไดที่ http://www.dusit.ac.th/kmarit/ เปนเวปไซตที่เปนขอมูลพื้นฐานที่ใช

สําหรับกระบวนการจัดการความรูของสํานักวิทยบริการไดอยางครบถวนสมบูรณ และกอใหเกิด 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการบริการความรู 

1.2 การประเมินสภาพปจจุบันและความตองการในการเปนองคกรแหงการเรียนรูของ

สํานักวิทยบริการ พบวา สภาพปจจุบันมีการเปนองคกรแหงการเรียนรูอยูในระดับสูง เมื่อจําแนก 

ตามรายดาน คือ การสื่อสารและเทคโนโลยี ผูนํา ปฏิสัมพันธความรู บุคลากร พลังรวม การไววางใจ 

ตามลําดับ และมีความตองการในการเปนองคกรแหงการเรียนรูในระดับสูงข้ึน จําแนกตามรายดาน  

คือ การสื่อสารและเทคโนโลยี การไววางใจ พลังรวม ปฏิสัมพันธความรู บุคลากร และผูนํา ตามลําดับ 

  2. การประเมินสภาพปจจุบันและความตองการเปนองคกรแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราช

ภัฎภาพรวม พบวา แนวโนมของสภาพปจจุบันของการเปนองคกรแหงการเรียนรูภาพรวมอยูในระดับปาน

กลาง เมื่อจําแนกตามรายดาน คือ คน การเรียนรู องคกร เทคโนโลยี และความรู ตามลําดับ และ 

มีความตองการเปนองคกรแหงการเรียนรูในระดับสูง จําแนกตามรายดาน คือ เทคโนโลยี คน การเรียนรู 

องคกร และความรู ตามลําดับ 

  3. กลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎสูองคกรแหงการเรียนรู มี 5 กลยุทธ  คือ 

1) พัฒนาแผนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 2) บูรณาการ

ระบบยอยทั้ง 5 ดาน โดยใชการบริหารคุณภาพตามเกณฑ Thailand Quality Awards: TQA ซึ่งเปน 

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร 3) พัฒนาตลักษณของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาบุคลากรใหสอดคลอง

กับความเขมแข็งทางวิชาการและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 4) สรางและสังเคราะหองคความรู 

จากภูมิปญญาทองถ่ินและปราชญชาวบาน 5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเปน

องคกรแหงการเรียนรู  

  อารี  ผสานสินธุวงศ (2553: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการจัดการความรู 

ในองคการปกครองสวนทองถ่ิน: ศึกษากรณีองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อ 1) ศึกษาระดับของกระบวนการจัดการความรู ปจจัยที่มีผลตอการจัดการความรูและปญหาและ

อุปสรรคในการจัดการความรูขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา ผูตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นวา องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร มีการปฏิบัติตามกระบวนการ

จัดการความรูทั้ง 7 ดาน อยูในระดับปานกลาง ซึ่งเมื่อเรียงลําดับจากมากไปนอย การปฏิบัติตาม

กระบวนการจัดการความรูมากที่สุด คือ ดานการเรียนรู ดานการเขาถึงความรู ดานการสรางและ

แสวงหาความรู ดานการจัดการความรูใหเปนระบบ ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ดานการบงช้ี

ความรู และนอยที่สุด คือ ดานการประมวลและกลั่นกรองความรู สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับ

กระบวนการจัดการความรูโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธในทิศทาง
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เดียวกัน ประกอบดวย ภาวะผูนํา วัฒนธรรมองคกร โครงสรางองคกร เทคโนโลยีสารสนเทศ การให

รางวัลและการยกยอง การวัดและการประเมินผล ความรูของทีมงาน และการจัดการ และพบวา ปจจัย 

ที่มีผลตอการจัดการความรูที่สามารถพยากรณกระบวนการจัดการความรูโดยรวมอยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประกอบดวย ภาวะผูนํา โครงสรางขององคกร ความรูของทีมงาน และการจัดการ 

โดยปจจัยทัง้ 4 ตัว สามารถรวมกันพยากรณกระบวนการจัดการความรูโดยรวมไดรอยละ 63.64  ปญหา

อุปสรรคของการจัดการความรูในองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครคือ ไมมีการจัดทําแผน 

ยุทธศาสตรเกี่ยวกับการจัดการความรู บุคลากรมีจํานวนไมเพียงพอและมีภาระงานประจํามาก 

  สุภาวดี เจริญเศรษฐมห (2553: บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบ 

การจัดการความรูขององคกรอาชีพทองถ่ิน” มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปญหาการจัดการ

ความรู 2) สรางรูปแบบการจัดการความรู 3) เพื่อประเมินรูปแบบการจัดการความรูขององคกรอาชีพ

ทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม ผลการประเมินรูปแบบการจัดการความรูหลังจากนําไปทดลองใชกับองคกร

อาชีพทองถ่ินที่เลือกเปนตัวอยางศึกษา พบวา รูปแบบการจัดการความรูที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนน้ัน องคกร

อาชีพทองถ่ิน สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และกิจกรรมการจัดการความรูที่นําไปทดลองใชสวนใหญ

สอดคลองกับกิจกรรมการจัดการความรูที่องคกรอาชีพทองถ่ินเคยทํามากอน ดังน้ัน องคกรอาชีพทองถ่ิน

จึงไดรับประโยชนจากกิจกรรมการจัดการความรูที่นําไปทดลองใชเปนอยางมาก เพราะทําใหองคกร

อาชีพทองถ่ินสามารถจัดกิจกรรมการจัดการความรูไดอยางเปนรูปแบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

เชน ดานการจัดเก็บและการจัดทําฐานขอมูลในรูปเอกสารและวีดีโอ พบวา มีประโยชนมาก เพราะ 

ชวยใหองคกรฯ สามารถจัดเก็บขอมูลความรูไดอยางเปนระบบและใชเปนฐานขอมูลสําหรับการเรียนรู 

การถายโอนเผยแพรความรูไดเปนอยางดี ดานการแสวงหาความรูโดยการสงสมาชิกไปศึกษาดูงาน

ภายนอกองคกรฯ ก็ชวยใหสมาชิกไดรับความรูใหมเพิ่มเติม ซึ่งสามารถนํามาปรับใชกับงานขององคกร

อาชีพทองถ่ินได ดานการสรางความรูโดยการจับคูพี่เลี้ยงสอนงาน ก็ชวยใหสมาชิกแตละคนมีทักษะ 

ความชํานาญในงานดานอื่นๆ เพิ่มข้ึน นอกเหนือจากงานประจําที่ตนเองรับผิดชอบ ดานกิจกรรมการจัด

ประกวดผลิตภัณฑขององคกรอาชีพทองถ่ิน ก็มีสวนชวยกระตุนใหสมาชิกองคกรอาชีพทองถ่ินมีความ

ต่ืนตัวที่จะสรางผลิตภัณฑใหมๆ ดานกิจกรรมการจัดเวทีสนทนาแลกเปลี่ยนความรูพบวา มีประโยชน

อยางย่ิงในการชวยใหเกิดการเผยแพรและถายโอนความรูซึ่งกันและกันในระหวางการสนทนาจนเกิด

ความรูใหม อีกทั้งยังชวยใหสมาชิกขององคกรอาชีพทองถ่ินสามารถวิเคราะห สกัดความรูที่ เปน

ประโยชน และนําความรูที่ไดมาปรับใชในการทํางานได ดานปจจัยแวดลอมที่มีผลกระทบดานบวก 

ตอการจัดการความรูขององคกรอาชีพทองถ่ิน ไดแก ปจจัยดานนโยบายองคกร วัฒนธรรมองคกร  

การสงเสริมจากหนวยงานภายนอก องคกรอาชีพคูแขง และภาวะเศรษฐกิจและสังคม สวนปจจัย 

ดานเทคโนโลยี และปจจัยดานยุทธศาสตร พบวา มีผลกระทบตอการจัดการความรูขององคกรอาชีพ

ทองถ่ินนอยมาก 



 
บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

  การดําเนินงานวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 

รวมกับการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยไดกําหนดกระบวนการดําเนินงานวิจัย

ออกเปน 3 ข้ันตอน ดังน้ี คือ 

 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

 

  ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นการสํารวจ ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) พื้นที่ศึกษา รวมถึง

การประเมินศักยภาพชุมชนในการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งประกอบดวย 1) บริบทเชิงพื้นที่ 2) บริบทเชิงการทองเที่ยว 3) ศักยภาพ 

ของแหลงทองเที่ยวเพื่อรองรับการทองเที่ยวโดยชุมชน 4) ศักยภาพของชุมชนในการจัดการความรู 

ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับผูรูหรือ

ปราชญชาวบาน ผูนําชุมชนทองถ่ิน ประชาชนในชุมชนทั่วไป รวมถึงการสัมภาษณอยางเปนทางการกับ

เจาหนาทีห่นวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในชุมชน เชน นายกองคการบริหาร

สวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และเจาหนาองคการบริหารสวนตําบลที่เกี่ยวของ  

เจาอาวาส ผูอํานวยการโรงเรียน เจาหนาที่สาธารณสุข ธุรกิจการทองเที่ยวและบริการในเปนตน จากน้ัน

นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อตอบปญหาตามวัตถุประสงคขอที่ 1 และนําไปเปนแนวทาง

ที่จะพัฒนาในข้ันตอนที่ 2 ตอไป 
 

  ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นการพัฒนา เปนการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยนําขอมูลที่ไดจากข้ันตอนที่ 1  

มาวิเคราะหและสังเคราะหรวมกับการตรวจเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

และการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน จากน้ัน ดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

(Participation Action Research/PAR)  เชน เทคนิค AIC เทคนิคการประเมินสภาวะชนบทอยางมี 

สวนรวม (Participatory Rural Appraisal / PRA) เทคนิค SWOT Analysis เทคนิคการประชุม 

กลุมยอย (focus group  discussion) เทคนิคการทําแผนที่ความคิด (Mind Mapping) การระดมสมอง 

(Brain Storming) รวมถึงกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม เชน การฝกอบรมใหความรู (Training) 

การศึกษาดูงาน (Educational Tour) การฝกปฏิบัติจริง เปนนตน โดยดําเนินงานตามข้ันตอนและ
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กระบวนการจัดการความรูตามแบบจําลองปลาทู (Tuna Model) ใน 3 องคประกอบคือ การกําหนด

วิสัยทัศน (KV = Knowledge Vision) การแลกเปลี่ยนเรียนรู (KS = Knowledge Sharing) และ 

การประมวลองคความรูเพื่อใหเกิดขุมความรู (KA = Knowledge Assets) ซึ่งจะรวมกันพัฒนาและ

กําหนดรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ และเพื่อตอบปญหาการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 2 
 

  ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นการประเมินผล โดยข้ันตอนน้ีจะเปนการวิจัยเชิงประเมินผล (Evaluation 

Research) เพื่อตรวจสอบวารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว 

โดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่ไดพัฒนาและกําหนดข้ึนในชุมชนนํารองน้ัน มีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพชุมชนหรือไม โดยการประเมินและรับรองจากผูเช่ียวชาญ นอกจากน้ี ยังมี

การประเมินความพึงพอใจของสมาชิกแกนนําชุมชนตอรูปแบบการจัดการความรูดังกลาว เพื่อตอบปญหา

ตามวัตถุประสงคที่ 3 จากน้ัน สรุปผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ออกมาเปนรูปแบบการจัดการความรู 

ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ (ตนแบบ) ที่ผานการปรับปรุง

และแกไขใหมคีวามเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และบริบทชุมชนใหมากที่สุด 

 

ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 

 

  1. สําหรับวัตถุประสงคขอท่ี 1  ซึ่งประชากรแบงออกเปน 2 กลุม คือ 

1.1 กลุมนักวิชาการดานการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม รวมกับกลุมผูที่มีความคุนเคยและ 

มีความรูเกี่ยวกับทรัพยากรการทองเที่ยวในตําบลศาลาลัย อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

เพื่อรวมสํารวจและประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยว โดยผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ผูใหขอมูลหลักที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดเปนรายบุคคล จํานวน 12 ทาน  

1.2 ประชากรผูใหขอมูลหลักที่เกี่ยวของกับการไดมาซึ่งขอมูลของพื้นที่ ขอมูลของชุมชน 

ในพื้นที่ รวมถึงศักยภาพของชุมชน ซึ่งไดแก ผูนําชุมชนทองถ่ินที่เปนทางการ เชน นายกองคการบริหาร

สวนตําบล เลขานายกองคการบริหารสวนตําบล  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน ผูชวย

ผูใหญบาน หัวหนาคณะกรรมการหมูบาน ผูนําอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) หัวหนาคณะกรรมการอาสา

สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) เปนตน และผูนําชุมชนทองถ่ินแบบไมเปนทางการ เชน ผูนํากลุมอาชีพตางๆ 

ผูนํากลุมสตรี ผูนํากลุมอาวุโส ผูนําดานศาสนา (พระภิกษุ/ฆราวาส) ผูนํากลุมเยาวชน ผูนําทางการศึกษา 

ผูนําทางภูมิปญญา/ปราชญชาวบาน และหมอชาวบาน เปนตน นอกจากน้ียังรวมถึงเจาหนาที่หนวยงาน

ภาครัฐและเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่ศึกษา โดยผูวิจัยใชวิธีการเลือก

กลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู ใหขอมูลหลักที่มี คุณสมบัติตามเกณฑ 

ที่กําหนดเปนรายบุคคลโดยการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อใหไดมาซึ่งขอมลูที่ละเอียดครบถวนและตรงประเด็น 
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  2. สําหรับวัตถุประสงคขอท่ี 2  ซึ่งประชากรแบงออกเปน 2 กลุม คือ 

สมาชิกกลุมแกนนําชุมชนที่เปนตัวแทนในกระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู 

ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งกลุมแกนนําดังกลาว

จะตองเปนตัวแทนของคนทุกกลุมในชุมชนตําบลศาลาลอย ซึ่งอาจประกอบดวย ผูใหญบาน ผูชวย

ผูใหญบาน นักวิชาการ หรือปราชญชาวบาน หัวหนาหรือตัวแทนกลุมตางๆ ในหมูบาน และสมาชิก

ทั่วไปในหมูบาน ที่สมัครใจเขารวมกิจกรรมในครั้งน้ี รวมกับผู วิจัยและผูชวยวิจัย (การศึกษา 

ในครั้งน้ี ผูวิจัยและผูชวยวิจัยตองรวมมือกับชาวบานเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชน  ซึ่งผูวิจัยถือวา

ตนเองเปนสวนหน่ึงของสมาชิกในชุมชนแหงน้ี และตองอยูในกระบวนการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชน

เชนกนั) โดยไมมีการสุมตัวอยางและการกําหนดขนาดตัวอยาง 
 

  3. สําหรับวัตถุประสงคขอท่ี 3  ซึ่งประชากรแบงออกเปน 2 กลุม คือ 

3.1 ผูเช่ียวชาญที่ประเมินผลและรับรองรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) ผูใหขอมูลหลัก ที่มีคุณสมบัติเปนบุคคลที่เช่ียวชาญและมีประสบการณ

ตามเกณฑที่กําหนดใน 3 ดานไดแก ผูเช่ียวชาญดานการจัดการความรู จํานวน 1 ทานผูเช่ียวชาญ 

ดานการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน จํานวน 1 ทาน และผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาชุมชนอยางมี 

สวนรวม จํานวน 1 ทาน รวมทั้งหมด 3 ทาน 

3.2 สมาชิกกลุมแกนนําชุมชนที่เปนตัวแทนในกระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการ

ความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ (ซึ่งเปนประชากร

กลุมเดียวกับวัตถุประสงคที่ 2) 

 

เครื่องมือการวิจัย 

 

  1. สําหรับวัตถุประสงคขอท่ี 1 ซึ่งมีเครื่องมือการวิจัยคือ 

1.1 แบบประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยว ซึ่งผูวิจัยสรางแบบประเมินโดยการประยุกตใช

แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ของกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬา (สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว, 2548: 5/12-5/21) เน่ืองจากมีการกําหนดตัวช้ีวัดหรือมีเกณฑ

มาตรฐานที่ผานการวิเคราะหและรับรองจากผูทรงคุณวุฒิแลว 

1.2 แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interview) เกี่ยวกับสภาพทั่วไป 

ของพื้นที่ ทั้งบริบทเชิงพื้นที่และบริบทเชิงการทองเที่ยว รวมถึงศักยภาพของชุมชน โดยการสัมภาษณ

เชิงลึก (Deep Interview) เปนรายบุคคลกับกลุมผูใหขอมูล  

1.3 การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) 
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1.4 สมุดจดบันทึกที่ผูวิจัยใชสําหรับการบันทึกขอมูล ที่ไดจากการสํารวจ สังเกต และ

สัมภาษณกับผูใหขอมูล เพื่อบันทึกขอสังเกตและการวิเคราะหของผูวิจัยเองในแตละครั้ง 

1.5 อุปกรณบันทึกเสียง กลองถายภาพ และแผนที่ สําหรับการบันทึกขอมูลและ

เหตุการณที่สําคัญ เพื่อนํามาใชประกอบการทําความเขาใจและการวิเคราะหขอมูล 
 

  2. สําหรับวัตถุประสงคขอท่ี 2 โดยมีเครื่องมือการวิจัยคือ 

ผูวิจัยไดประยุกตใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action 

Research/PAR) ในกระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู ภูมิปญญาทอง ถ่ินเพื่อพัฒนา 

การทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่เนนการดําเนินการแบบมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน

และทุกฝายที่เกี่ยวของ และเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลและคําตอบการวิจัยที่สมบูรณและเหมาะสมกับพื้นที่หรือ

สภาพชุมชนมากที่สุด โดยมีการผสมผสานการใชเทคนิคในกระบวนการพัฒนาหลายวิธี เชน เทคนิค AIC 

เพื่อคนหาความตองการ ปญหาและอุปสรรค รวมถึงจุดยืนของชุมชนในการที่จะพัฒนาการทองเที่ยว 

โดยชุมชน เทคนิคการประเมินสภาวะชนบทอยางมีสวนรวม (Participatory Rural Appraisal/PRA)  

ในการวิเคราะหศักยภาพของทรัพยากรการทองเที่ยวของชุมชน เทคนิค SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห

สถานการณหรือสภาพแวดลอมของชุมชน อันจะทําใหทราบจุดออน-จุดแข็งของชุมชน เทคนิคการประชุม

กลุมยอย (Focus Group Discussion) เทคนิคการทําแผนที่ความคิด (Mind Mapping) เทคนิคการระดม

สมอง (Brain Storming) รวมถึงกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม เชน การฝกอบรมใหความรู (Training) 

การศึกษาดูงาน (Educational Tour) และการฝกปฏิบัติจริง เปนตน สวนกระบวนการดําเนินการจัดการ

ความรูน้ี จะดําเนินงานตามแบบจําลองปลาทู (Tuna Model) ใน 3 องคประกอบคือ การกําหนดวิสัยทัศน 

(KV = Knowledge Vision) การแลกเปลี่ยนเรียนรู (KS = Knowledge Sharing) และการประมวลองค

ความรูเพื่อใหเกิดขุมความรู (KA = Knowledge Assets) รวมกับการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant 

Observation) โดยมีอุปกรณบันทึกเสียง กลองถายภาพและแผนที่ สําหรับการบันทึกขอมูลและ

เหตุการณที่สําคัญ เพื่อนํามาใชประกอบการทําความเขาใจและการวิเคราะหขอมูล 
 

3. สําหรับวัตถุประสงคขอท่ี 3  

3.1 แบบประเมินและรับรองรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนา 

การทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งจัดทําข้ึนเพื่อใหผู เช่ียวชาญตรวจสอบความ

สมเหตุสมผลและความเปนไปไดของรูปแบบการจัดการความรูดังกลาว ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะคําถาม

ทั้งคําถามปลายปดและปลายเปด ที่แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นตอรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนา 

การทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ 



 38

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

3.2 แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อประเมินความพึงพอใจของสมาชิกแกนนํา

ชุมชนตอรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะคําถามทั้งคําถามปลายปดและปลายเปด ที่แบงออกเปน  

3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไป  

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนา 

การทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

การทดสอบเครื่องมือ   

 

  1. ขอมูลในขั้นตอนท่ี 1 และ 2  ซึ่งเปนขอมูลเชิงคุณภาพ จึงตองมีการตีความและ 

สรางความเขาใจที่ตรงกันในขอมูลที่ไดมา กลาวคือ ควรตรวจสอบความสอดคลองของขอมูลกับ 

การตีความของผูวิจัย เกี่ยวกับความเปนจริงระดับตางๆ กับความคิดของผูใหขอมูลวาสอดคลองตองกัน

หรือไม โดยใชวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) ซึ่งเปนการตรวจสอบแหลงที่มาตางๆ 

ของขอมูล ทั้งการตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) และการตรวจสอบสามเสา 

ดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) นอกจากน้ีขอมูลตางๆ ที่ใชประกอบการวิจัย

และการตีความเรื่องราวตางๆ ตองผานการตรวจสอบเปนระยะๆ ทุกข้ันตอน 
 

  2. ขอมูลในขั้นตอนท่ี 3  ซึ่งเปนขอมูลเชิงปริมาณ ตองมีการตรวจสอบเครื่องมือ 2 ดาน คือ  

2.1 การทดสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยผูวิจัยจะนําแบบสอบถาม 

ที่สรางข้ึนไปเสนอขอคําปรึกษาจากผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ เพื่อทําการตรวจสอบ

แบบสอบถามใหสอดคลองและครอบคลุมเน้ือหาหรือประเด็นที่ตองการวัด จากน้ันตรวจสอบและปรับปรุง

แกไขแบบสอบถามตามที่ผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะใหถูกตองสมบูรณ 

2.2 การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ผูวิจัยจะนําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุง

แกไขแลว ไปทําทดลองทดสอบ (Pre-test) กับประชากรที่ไมไดเปนกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลจริง 

จํานวน 30 คน จากน้ันจะนําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหหาความเช่ือมั่น โดยวิธีการใชสูตรการหา

คาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามแบบ Cronbach (พวงรัตน  ทวีรัตน, 2540: 125) 

โดยกําหนดคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของแบบสอบถามที่เปนเกณฑมาตรฐานตองมากกวาหรือเทากับ 0.70  

ข้ึนไป จึงจะสามารถนําไปเก็บรวบรวมขอมูลจริงในพืน้ที่ศึกษาตอไปได  
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การเก็บรวบรวมขอมูล   

 

  การรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลรวมกับผูชวยนักวิจัย  

เพื่อใหครอบคลุมวัตถุประสงคการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี 

  1. ผูวิจัยทําหนังสือในนามคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยวมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ไปยังผูนําชุมชนหรือเจาหนาที่หนวยงานทองถ่ิน ที่มีสวนเกี่ยวของ  

เพื่อแจงรายละเอียดและขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่ศึกษา 

  2. การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยดําเนินการโดยการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูให

ขอมูล รวมกับการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) ของผู วิจัย นอกจากน้ี  

มีการจดบันทึก บันทึกเทปและมีการถายภาพประกอบเปนหลักฐานตลอดกระบวนการพัฒนา 

  3. การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยดําเนินการเก็บแบบสอบถามจากกลุมผูใหขอมูล 

ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด โดยผูวิจัยจะทําการช้ีแจงวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูล

เพื่อใหผูใหขอมูลเขาใจตรงกันและใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามอยางถูกตองครบถวน 

หลังจากผูใหขอมูลตอบแบบสอบถามเสร็จสิ้น ผูวิจัยจะตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อความถูกตองและ 

ครบสมบูรณอีกครั้ง ทั้งน้ีผูวิจัยจะใชวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) 

ประกอบ เพื่อวิเคราะหวา ผูใหขอมูลมีพฤติกรรมการแสดงออกอยางไร ตรงกับการใหขอมูลหรือไม 

เพียงใด 

 

การวิเคราะหและประมวลผลขอมูล  

 

  1. ขอมูลท่ีเปนเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ซึ่งเปนการ

วิเคราะหขอมูลเชิงบรรยาย โดยระบุคุณลักษณะเฉพาะของขอความหรือสาระอยางมีระบบที่อิง 

กรอบแนวคิดและทฤษฏี โดยมีวิธีดําเนินการ 3 ข้ันตอนดังน้ี  

1.1 การลดทอนขอมูล (Data Reduction) ซึ่งหมายถึงการเลือกเฟนหาจุดที่นาสนใจ 

ทําใหเขาใจงาย สรุปยอ ปรับขอมูลดิบที่เก็บรวบรวมไดมาลงรหัส ทดสอบแนวคิด รวมเปนกลุม แบงเปน

หมวดหมูหรือเปนสวนๆ เขียนขอสรุปช่ัวคราว ทําใหเกิดความชัดเจนเปนพวก เปนประเภท เปนรูปแบบ 

หาจุดที่นาสนใจและปรับลดเพิ่มหาขอมูลใหมจนกระทั่งไดผลสรุปและพิสูจนบทสรุปที่นาพอใจ  

1.2 การแสดงขอมูล (Data Display) ซึ่งเปนข้ันตอนของการจัดการเลือกเฟนสรรหา

ตัวอยางขอมูลหรือสารสนเทศไมวาจะเปนการสรุปจากรายงาน การสังเกตคําพูดจากการสัมภาษณ หรือ

การกระทําของผูใหขอมูล นํามาเปนหลักฐานของขอสรุปช่ัวคราวเสนอไว เพื่อแสดงใหเห็นและกอใหเกิด 

ความเขาใจวา อะไรเกิดข้ึน ทําไม อยางไร อันจะนําไปสูการวิเคราะห และสรุปผลตอไป 
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1.3 การสรางขอสรุปและยืนยันผลสรุป (Conclusion  and Verification) เปนการ

สังเคราะหขอสรุปยอยๆ ในชวงแรกๆ เขาดวยกันเปนบทสรุปและตรวจสอบยืนยันเปนผลสรุป 

การวิจัยในชวงสุดทาย การพัฒนาขอสรุปยอยๆ ไปสูขอสรุปใหญๆ เรื่อยๆ ข้ึนไปน้ีเปนกาวของ 

การพัฒนาทฤษฎีจากสภาพเฉพาะไปสูขอสรุปทั่วๆ ไป (Generalized) เปนกระบวนของการประมวล

ความคิดอันเกิดจากขอมูลรูปธรรมสนามไปสูรูปแบบที่เปนนามธรรมที่เปนทฤษฎี (Ground theory) 

ตามวิธีการแบบอุปนัย (induction) และเพื่อใหบทสรุปมีความนาเช่ือถือ ผูวิจัยตรวจสอบอีกครั้งหน่ึง 

ในขณะที่เขียนรายงานกับขอมูลสนาม เพื่อยืนยันผลสรุปวิจัย ดวยการตรวจสอบแบบสามเสา การนํา

ผลสรุปวิจัยตรวจสอบความถูกตองกับผูใหขอมูล ตรวจสอบความแตกตางหรือคลายคลึงของความคิด 

คนในกับคนนอก 
 

  2. ขอมูลท่ีเปนเชิงปริมาณ ผูวิจัยจะมีการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี 

คือ 1) นําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาไดคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ 2) ตรวจและลงรหัส (Coding From) 

ในแบบสอบถามทุกขอ 3) นําขอมูลที่ตรวจและลงรหัสแลวไปทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปเพื่อวิเคราะหทางสถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร 
  

  จากน้ัน นําขอมูลที่ไดมาจัดเรียบเรียงและวิเคราะหเชิงบรรยาย เพื่อใหไดขอมูลในภาพรวม

เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว 

โดยชุมชนตําบลศาลาลัย อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งในการนําเสนอจะมีการใช

รูปภาพประกอบการบรรยาย 

 

สถิติท่ีใชในการวิจัย 

 

  สถิติที่ผูวิจัยใชวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณในครั้งน้ีคือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ซึ่งผู วิจัยจะวิเคราะหดวยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และแสดงผลออกเปนคารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาตํ่าสุด 

(Minimum) และคาสูงสุด (Maximum) เพื่อใชในการวิเคราะหและบรรยายขอมูลของผูใหขอมูล   
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ดวยเหตุผลขางตน บานปาหมาก จึงมีโอกาสในการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน 

ผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหสามารถนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนไดอยาง

เหมาะสมตอไป ทั้งน้ียังตองประเมินศักยภาพของชุมชนโดยการประยุกตใชแบบประเมินมาตรฐาน

คุณภาพแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ของกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (สํานักงาน

พัฒนาการทองเที่ยว, 2548: 5/12-5/21) เน่ืองจากมีการกําหนดตัวช้ีวัดหรือมีเกณฑมาตรฐานที่ผาน 

การวิเคราะหและรับรองจากผูทรงคุณวุฒิแลว 
 

  5. บริบทเชิงพ้ืนท่ีชุมชนบานปาหมาก 

“…ก็ที่น่ีมีตนหมากเยอะ จึงเรียกกันวาปาหมาก…” นายมิ่ง พูลลัด ประธานชุมชน

กะเหรี่ยงปาหมาก เลาใหฟงถึงที่มาของช่ือหมูบาน ทําใหทราบวา เน่ืองจากบรรพชนของชาวบาน 

ปาหมากต้ังช่ือชุมชนจากการที่บริเวณน้ีเคยเปนแหลงปลูกหมาก ซึ่งเปนของขบเค้ียวของชาวกะเหรี่ยง

มาต้ังแตโบราณกาล ปจจุบันชาวกะเหรี่ยงยังนิยมเค้ียวหมากอยู ดังน้ันหมากจึงเปนของสําคัญของชาว

กะเหรี่ยงที่น่ี โดยจะเห็นวาชาวกะเหรี่ยงแทบทุกคน ทั้งชายและหญิงหลายวัย ตางเค้ียวหมาก 

กันเปนเรื่องปรกติธรรมดา และใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของช่ือปาหมากวา “...บริเวณน้ีบรรพ

บุรุษไดปลูกหมากไว เปนจํานวนมาก เมื่อหลายสิบปกอนจะเห็นตนหมากมีมากกวาที่ เห็น 

ในปจจุบันมาก เต็มพื้นที่ชุมชน...” เมื่อมีชาวบานมาต้ังบานเรือนมากข้ึน ตนหมากด้ังเดิมก็ถูกตนโคน

ลงบางเพื่อใชเปนพื้นที่อยูอาศัย และเปนพื้นที่สาธารณประโยชนตางๆ ของหมูบาน แตในปจจุบัน 

ก็ยังคงมีตนหมากอยูเปนจํานวนมาก เพียงแตไมมากเทาเดิม 

นายกุลเดช อยูเจริญ ชาวบานปาหมากผูรวมจัดต้ังชุมชน บอกวา “…ชาวบานสวนใหญ

ยายมาจากบานสวนทุเรียน…” ซึ่งเคยเปนพื้นที่อยูอาศัยทางดานเหนือของที่ต้ังหมูบานในปจจุบัน  

ที่ไมไดยายเขาไปรวมกับหมูบานปาละอู ที่เปนชุมชนชาติพันธุกะเหรี่ยงขนาดใหญอีกแหงหน่ึง เมื่อมี

การจัดต้ังเปนบานปาหมากแลว ชาวกะเหรี่ยงที่กระจัดกระจายอยูในพื้นที่อื่นๆ ใกลเคียงก็เขามา

รวมตัวอยูเปนหลักแหลงที่น่ี แตยังมีบางกลุมที่ยังอาศัยอยูในพื้นที่โดยรอบอยูบาง โดยในปจจุบัน 

จะพบวามีคนกะเหรี่ยงอาศัยอยูในหมูบานอื่น ทั้งในทองที่ตําบลศาลาลัย ของอําเภอสามรอยยอด 

ตําบลเขาจาว อําเภอปราณบุรี ตําบลบึงนครและตําบลหวยสัตวใหญ รวมกับคนไทยทั่วไป 

บานปาหมาก มีลักษณะเปนชุมชนขนาดยอมบนที่ราบในหุบเขาที่มีพื้นที่พอจะต้ังชุมชนได 

โอบลอมดวยสภาพธรรมชาติปาเขาในพื้นที่ปาสงวนของอุทยานแหงชาติกุยบุรี ชุมชนแหงน้ีต้ังข้ึน 

ดวยเหตุผลทางดานความมั่นคงของประเทศ และการสงวนรักษาปาไม โดยการรวบรวมชาวกะเหรี่ยง

ที่ต้ังบานเรือนอาศัยอยูในปาตามแนวตะเข็บชายแดนประเทศไทยและประเทศเมียนมาร ใหมาอยู

รวมกันเปนหลักแหลง ริมลํานํ้าของหวยแพรกตะลุยแพรกซาย ถือเปนชุมชนชาวกะเหรี่ยงที่รักความ

สงบดํารงชีวิตอยูกับธรรมชาติที่สอดคลองกับอุปนิสัยของชาวกะเหรี่ยงอยางกลมกลืน ประกอบกับ



 57

การมีวัฒนธรรมของชาติพันธุตนเองที่เปนเอกลักษณ ทําใหบานปาหมากกลายเปนชุมชนที่ไดรับ 

ความสนใจจากบุคคลภายนอกนิยมเขาไปเย่ียมเยียนวิถีกะเหรี่ยงในบานปาหมากแหงน้ีเปนจํานวน

มากในแตละป  

บานปาหมาก ไดยกฐานะเปน หมูที่ 8 ของตําบลศาลาลัย อําเภอสามรอยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ต้ังอยูหางจากตัวอําเภอสามรอยยอดประมาณ 65 กิโลเมตร อยูหางจากตัวอําเภอ

ปราณบุรี ประมาณ 65 กิโลเมตร และอยูหางจากตัวอําเภอหัวหิน ประมาณ 85 กิโลเมตร สามารถ

เดินทางเขามาไดโดยทางรถยนต 3 ทางดวยกัน คือทั้งจากสามรอยยอด ปราณบุรี และหัวหิน  

โดยหนทางที่สะดวกที่สุดเปนเสนทางจากตัวเมืองหัวหิน ใชเสนทางสายหัวหิน-หนองพลับ ระยะทาง

ประมาณ 25 กิโลเมตร จากน้ันใชถนนสายหนองพลับ-ปาละอู ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร  

โดยถนนในชวงน้ีเปนถนนลาดยาง จากน้ันใชถนนสายปาละอู-แพรกตะครอ ระยะทางประมาณ 20 

กิโลเมตร เปนถนนลูกรัง จากบานแพรกตะครอ เปนถนนลูกลังคดเค้ียวไปตามภูมิประเทศ ระยะทาง

ประมาณ 20 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร การเดินทางในชวงฤดูฝนคอนขาง

ยากลําบากจําเปนตองใชรถยนตขับเคลื่อนสี่ลอสมรรถนะสูง เน่ืองจากเสนทางในชวงสุดทายลัดเลาะ

ไปตามลําหวยแพรกตะลุยแพรกซาย ตัดขามลําหวยหลายครั้งและข้ึนเนินเขาที่มีความชันพอสมควร 

และสภาพเสนทางมีหลุมบอ ชํารุดจากนํ้ากัดเซาะ และลื่น ตองใชความระมัดระวังอยางมากและใช

เวลานานกวาจะเดินทางถึงบานปาหมาก สวนในชวงฤดูแลงก็สามารถเดินทางเขามายังบานปาหมาก

ไดตามเสนทางเดียวกันน้ี จะสะดวกกวาเพราะไมลื่น แตจะมีฝุนจากถนนลูกรังเปนจํานวนมาก 

ลักษณะภูมิประเทศของบานปาหมาก มีสภาพเปนแองที่ราบริมลําธารตามรองเขาระดับ

ความสูงเฉลี่ยประมาณ 180 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง โอบลอมดวยภูเขานอยใหญของ

เทือกเขาตะนาวศรีที่คอยๆ เพิ่มความสูงข้ึนไปทางตะวันตกจนถึงแนวเขตแดนประเทศไทยกับเมียนมาร 

ที่ความสูงเฉลี่ยประมาณ 500 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง (วัดโดยเครื่องวัดระดับความสูงของพื้นที่

ในโปรแกรม Google Earth) ทําใหพื้นที่ของหมูบานมีจํากัด โดยมีพื้นที่ประมาณ 100 ไร เทาน้ัน โดยมี

แหลงนํ้าสําคัญของหมูบาน คือ หวยแพรกตะลุยแพรกซาย ซึ่งมีตนกําเนิดจากแนวสันปนนํ้าบริเวณ

ชายแดนบนเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งมีนํ้าไหลทั้งป แตจะมีปริมาณนอยลงในฤดูแลง สวนนํ้าสําหรับ 

การบริโภค นายชัยศักด์ิ เตาะไธสง เลาวา “…มีการทํานํ้าประปาของหมูบานโดยตอทอผานเครื่อง

กรองนํ้าดิบจากแองนํ้าบนภูเขาสูงซึ่งมีนํ้าขังตามธรรมชาติ หางจากหมูบานประมาณ 500 เมตร...” 

แหลงนํ้าสําคัญน้ี ในชวงฤดูแลงของบางปอาจมีนํ้าไมเพียงพอกับการใชของหมูบาน หากนํ้าประปา

ของหมูบานขาดแคลน ก็จําเปนตองใชนํ้าจากหวยแพรกตะลุยแทน โดยปจจุบันก็มีการจัดทําฝาย 

ทดนํ้า ซึ่งเปนฝายขนาดเล็กที่ชาวบานรวมกันทําข้ึนเองเพื่อใหมีนํ้าในลําหวยเหลือเพียงพอสําหรับ 

การอุปโภคและบริโภคในชวงฤดูแลง นอกจากน้ันยังมีการจัดสรางถังเก็บนํ้าฝนไวพื้นที่ตางๆ  

ของหมูบานเพื่อสํารองนํ้าไวใชดวย  
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อากาศของบานปาหมาก คอนขางมีคุณภาพดีและเย็นสบายเน่ืองจากหมูบานต้ังอยูใน

พื้นที่ปาไมที่สมบูรณ โดยปรากฏฤดูกาลในชวงป 3 ฤดูกาลเหมือนกับพื้นที่ทั่วไปของประเทศไทย คือ  

ชวงฤดูรอน ระหวางเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน จะมีอากาศรอนแตก็ไมรอนมาก สวนฤดูฝน 

ระหวางเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม โดยจะมีฝนตกมากในชวงเดือนกันยายน และฤดูหนาว 

ระหวางเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ อากาศจะเย็นจนถึงหนาวในบางชวงอาจมีอุณภูมิตํ่า 

จนชาวบานตองใชการผิงไฟไลความหนาว แตก็ถือวาเปนชวงที่มีอากาศดีนาทองเที่ยวของคนภายนอก

ที่ตองการเขามาสัมผัสธรรมชาติของบานปาหมาก 

ชาวบานปาหมาก เปนคนที่มีเช้ือสายกะเหรี่ยงสืบทอดกันมาหลายช่ัวอายุคน นายแดง  

ใจเย็น รองหัวหนาเผา เลาใหฟงวา “…ก็อยูกันตรงน้ีมานานต้ังแตปูยาตายายแลว ยึดถือปฏิบัติตาม

บรรพบุรุษ แตปจจุบันมันเปลี่ยนไปมากแลว แตก็ยังอยูอาศัยกันได…” โดยมีประชากรที่เปนคนไทย

ทองถ่ินอื่นเขามาอาศัยรวมอยูดวยเล็กนอย โดยเปนคนไทยที่เขามาแตงงานอยูกินกับคนกะเหรี่ยงที่น่ี

จนกลายเปนคนที่มีความเปนกะเหรี่ยงตามคูชีวิตไปดวย อยางเชน นายชัยศักด์ิ เตาะไธสง และนาย

กุลเดช อยูเจริญ ที่มีพื้นเพจากภาคอีสานเขามาอยูในบานปาหมากมากวา 20 ปแลว นอกจากน้ันยังมี

ทหารบกที่เขามาประจําการในหนวยที่ต้ัง และตํารวจตระเวนชายแดนของโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนคายนเรศวรบานปาหมาก ที่เปนครูอาสาอาศัยอยูในหมูบานดวย  

เน่ืองจากชาวบานปาหมากเปนสังคมกะเหรี่ยง ที่อยูหางไกลในถ่ินทุรกันดาร ทําใหขาด

การศึกษาข้ันพื้นฐาน เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ไดทรงเสด็จเย่ียมพื้นที่ในป 

พ.ศ.2548 ไดทรงมีพระราชดําริใหจัดต้ังโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนข้ึนที่น่ีเพื่อใหการศึกษา 

แกเยาวชนชาวกะเหรี่ยง โดยในครั้งน้ันไดเสด็จโดยเฮอริคอปเตอรนําความปติมาสูชาวบานปาหมาก

เปนอยางมาก นอกจากน้ันยังมีการใหนักวิชาการเขามาใหความรูดานการเพาะปลูกพืชสําหรับยังชีพ

และพืชผลทางการเกษตรสําหรับนําออกไปจําหนายดวย นายแดง ใจเย็น เลาถึงความประทับใจ 

เมื่อครั้งไดมีโอกาสเขารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคราวเสด็จเย่ียม

ชาวบานปาหมากวา “…ดีใจเหลือเกินที่ไดรับเสด็จพระองคทาน ทานดีมาก รักพระองค รวมทั้ง

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับพระราชินีดวย หลังๆ เมื่อพระองคเสด็จในหมูบานอื่นใกลเคียง ผมก็

ไปรับเสด็จ ทานก็ถามหาผมดวยเหมือนกัน ผมปลื้มใจมากที่พระองคอนุญาตใหถายภาพทานและมีผม

อยูในภาพดวย…” 

ชาวบานปาหมากทําอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูกพืชไร ขนาดเล็กเทาน้ัน เน่ืองจากที่ดิน

มีจํากัดเพราะอยูในเขตปาสงวนพื้นที่อนุรักษของอุทยานแหงชาติกุยบุรี และทางราชการไดเขามา

บริหารจัดการการใชที่ ดินของหมูบานปาหมาก โดยจัดสรรที่ ดินทํากินใหครอบครัวละ 5 ไร  

ซึ่งนายแดง ใจเย็น บอกวา “…ที่ 5 ไร ไมพอทํากินหรอกอาจารย แตกอนปลูกพืชแบบหมุนเวียนตรงน้ี

ทีหน่ึงแลวยายไปปลูกที่ที่หน่ึง พอถึงเวลาก็วนกลับมาปลูกที่เดิม ทําใหดินไดปรับตัว แตเขาเรียกวา 
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ไรเลื่อนลอย หลวงเขาไมใหทํา…” ดังน้ันชาวบานปาหมากจึงออกไปรับจางดูแลไร ดูแลสวน 

นอกหมูบานดวย นอกจากน้ันก็มีการรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งก็ไมมีจํานวนไมมากนัก 

เน่ืองจากความลําบากในการเดินทาง ทําใหสภาพชุมชนมีลักษณะที่คอนขางขาดแคลนสิ่งตางๆ  

อยูบาง แตก็ไดรับความชวยเหลือจากหนวยราชการในการสรางเสริมคุณภาพชีวิตข้ันพื้นฐานและ

หนวยงานเอกชนหลายแหงใหความชวยเหลือในเรื่องการบริจาคสิ่งของและการเลี้ยงอาหารกลางวัน

แกเด็กนักเรียนรวมทั้งเด็กในหมูบานดวย  

ภาษาพูดของชาวกะเหรี่ยงที่น่ี ใชภาษากะเหรี่ยงกันเปนปรกติ สวนการสื่อสารกับบุคคล 

ที่ไมใชคนกะเหรี่ยง ก็จะใชภาษาไทยกลาง ซึ่งจะมีสําเนียงแปลงออกไปเล็กนอย แตก็สามารถสราง

ความเขาใจในสิ่งที่พูดได โดยนายกุลเดช อยูเจริญ เลาใหฟงในเรื่องการถูกเรียกกลุมของตน 

วาเปน กลุมกะเหรี่ยงบาง หรือกะหรางบาง สรางความสงสัยใหกับบุคคลที่ไมเขาใจ ซึ่งไดรับคําอธิบาย

เชิงใหแงคิดวา “...พวกผมก็พูดกันดวยภาษาน้ีมานาน สื่อสารกันรู เรื่อง ไปคุยกับกะเหรี่ยง 

ในภาคเหนือก็ใชภาษาน้ี มันเปนภาษาเดียวกัน ทางภาคเหนือไมเห็นมีใครเรียกกะหราง แตคนที่

ประจวบฯ น่ีเรียกผมวากะหราง ผมก็สงสัยวา ถาพูดภาษาน้ีเรียกกะหราง คนที่ภาคเหนือที่พูดภาษาน้ี

ก็ตองเปนกะหรางเหมือนกันหมด แตไมเห็นมีใครเรียกกะหรางในภาคเหนือ ทําไมเรียกผมวา กะหราง 

ลองคิดดูครับ...”  

ในดานการศึกษาของประชากร มีโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนคายนเรศวรบาน 

ปาหมาก เปดทําการสอนใหกับเยาวชนของหมูบาน ต้ังแตระดับเด็กเล็กจนถึงช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

จากน้ันหากผูปกครองสามารถสงใหนักเรียนเรียนตอไดก็จะสงไปเรียนตอในระดับมัธยมตนในโรงเรียน

ที่อยูในพื้นที่ใกลเคียง เชน โรงเรียนบานปาเด็ง ตอไป ปจจุบันมีชาวบานบางคนกําลังศึกษาอยูใน

ระดับปริญญาตรี ซึ่งในอนาคตก็จะมีบัณฑิตที่จบการศึกษาเปนความหวังที่จะกลับมาพัฒนาหมูบาน 

สวนในเรื่องของการนับถือศาสนา สวนใหญนับถือศาสนาพุทธหรือนับถือสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ รวมทั้งบางสวน

ที่นับถือศาสนาคริสตดวย  

ในดานการสาธารณสุข มีการจัดต้ังศูนยปองกันไขมาเลเรีย ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก

องคการบริหารสวนตําบลศาลาลัย โดยมีนางสมรักษ ใจเย็น ทําหนาที่เปนอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน ใหบริการทางดานสาธารณสุขพื้นฐาน เจ็บไขไดปวยเล็กนอย หรือการใหการพยาบาล

ทําแผลเบื้องตน รวมถึงการทําคลอดดวย ซึ่งหากผูปวยมีอาการหนักก็จะมีการนําสงโรงพยาบาล 

สามรอยยอด โดยใชรถยนตของประธานชุมชนไปสง แตชาวบานปาหมากสวนมากก็มีสุขภาพแข็งแรง 

หากเจ็บปวยเล็กนอยก็จะใชสมุนไพรพื้นบานในการบําบัดรักษาอาการ โดยมีนายแดง ใจเย็น นายมั่น  

ใจเย็น และนายยุทธ ใจเย็น เปนผูรูทางดานสมุนไพรของหมูบาน ก็จะพิจารณาและเลือกใชสมุนไพร

ตามอาการและประสบการณที่มีอยูในการชวยเหลือกันเบื้องตน 
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ดังน้ันจะเห็นไดวา บานปาหมาก เปนชุมชนกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงที่มีวัฒนธรรมเปน

เอกลักษณของตนเอง กอต้ังชุมชนโดยการรวบรวมชาวกะเหรี่ยงที่ต้ังบานเรือนกระจัดกระจายในพื้นที่

แถบน้ีใหเขามารวมกันต้ังเปนชุมชนในหมู 8 ทองถ่ินตําบลศาลาลัย อําเภอสามรอยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ โดยเปนชุมชนขนาดยอมบนที่ราบริมหวยแพรกตะลุยแพรกซายในพื้นที่ปาไมของ

อุทยานแหงชาติกุยบุรี ใกลชายแดนไทย-เมียนมาร ซึ่งเปนบริเวณทองถ่ินทุรกันดารหางไกล 

ความเจริญ เดินทางเขาถึงไดยากลําบากโดยเฉพาะอยางย่ิงในฤดูฝน แตเปนพื้นที่ที่มีอากาศดีเน่ืองจาก

ถูกโอบลอมดวยภูเขาและปาไมเขียวขจี ชาวบานปาหมากทําอาชีพเกษตรกรรมและรับจางทั่วไป 

ปจจุบันไดรับการสนับสนุนในเรื่องการศึกษาของเยาวชนและคุณภาพชีวิตข้ันพื้นฐาน ในขณะที่ยังคง

ความเช่ือของกลุมชาติพนัธุกะเหรี่ยงแบบด้ังเดิมอยู ทําใหบานปาหมากเปนชุมชนที่ไดรับการยกระดับ

การเปนชุมชนที่มีความนาสนใจในเชิงการทองเที่ยวชุมชนอีกดวย 
 

  6. บริบทเชิงการทองเท่ียวของชุมชนปาหมาก 

6.1 ทรัพยากรการทองเท่ียวของชุมชน 

1) ทรัพยากรการทองเท่ียวทางธรรมชาติ 

บานปาหมาก ต้ังอยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติกุยบุรี ดังน้ันแหลงทองเที่ยวของ

ชุมชนจึงข้ึนอยูกับการอนุญาตใหเขาไปใชประโยชนตามระเบียบของอุทยานแหงชาติ ซึ่งจากคําบอก

เลาของนายกุลเดช อยูเจริญ ผูรวมจัดต้ังหมูบานปาหมาก ไดใหขอมูลวา “…ตามลําหวยข้ึนไป

ประมาณ 7 กิโลเมตร จะมีนํ้าตกหวยกบ เปนนํ้าตกที่สวยงามอยูเหมือนกัน และหากไปถึงเขตแดน

พมาก็มีผาเทวดา ข้ึนไปชมวิวสวย แตเดินเทาเขาไปลําบากและตอนน้ีพวกพมามาต้ังฐานอยูบน 

สันแดน…” โดยในบริเวณหมูบานมีหวยแพรกตะลุยแพรกซายที่มีนํ้าไหลตลอดป นักทองเที่ยวที่เขามา

สามารถลงเลนนํ้าได คุณภาพนํ้าคอนขางดี นํ้าใส ไมลึกนัก มีแกงและแองนํ้า รวมทั้งฝายขนาดเล็ก 

ที่สามารถใชเปนที่เลนนํ้าไดอยางดี และหากตองการสัมผัสธรรมชาติปาเขาก็สามารถเดินปาตาม

เสนทางรอบๆ หมูบาน สําหรับผูที่รักธรรมชาติ ชอบดูนก ดูผีเสื้อ และหากเปนในชวงกลางคืน อาจได

เห็นสัตวปาประเภทกวาง เกง หรือหมูปาไดดวย 

2) ทรัพยากรการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 

2.1) ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ และ 

ศาสนสถาน ของบานปาหมาก ไดแกวัดปาชางขาว ซึ่งเปนวัดในศาสนาพุทธที่ชาวบานที่นับถือศาสนา

พุทธ ใชเปนสถานที่ในการปฏิบัติศาสนกิจตางๆ โดยมีพระภิกษุจําพรรษาอยู 4 รูป ทั้งน้ีข้ึนอยูกับวา

หากเปนในชวงเขาพรรษาก็จะมีพระภิกษุจําพรรษามากกวาน้ี หรือหากนอกพรรษาอาจมีนอยกวา  

4 รูป ไมแนนอน ภายในบริเวณวัดรมรื่นดวยรมไม  มีพระพุทธรูปสลักจากหินออน สวยงาม

ประดิษฐานอยูกลางแจง บริเวณสวนหยอมของวัด เปนที่เคารพของผูนับถือศาสนาพุทธ สวนศาสน
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สถานในศาสนาคริสต ที่บานปาหมากมีโบสถคริสตจักร สําหรับกลุมกะเหรี่ยงที่นับถือศาสนาคริสต 

ประกอบพิธีกรรมตางๆ โดยเฉพาะในวันอาทิตย ชาวคริสตก็จะมารวมตัวกันที่โบสถและทํากิจกรรม

รวมกัน โดยนางฟา โคสินธ์ิ ศาสนาจารยประจําโบสถไดใหขอมูลวา “สวนใหญพวกเราก็มารวมรอง

เพลง สวดมนต และขอพรพระผูเปนเจา ใหใชชีวิตอยางมีความสุข...” สวนกะเหรี่ยงอีกกลุมที่นับถือ 

สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ก็จะมีการประกอบพิธีตามความเช่ือที่ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยอาศัยพื้นที่

ปาบริเวณที่มีตนไมใหญเปนที่ประกอบพิธีกรรมตางๆ ตามความเช่ือ 

2.2) ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทวิถีชีวิต เทศกาล และประเพณีของชุมชน 

ภายในบานปาหมากจะพบเห็นชีวิตที่เรียบงายของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง ที่ใชชีวิตผูกพันกลมกลืนกับ

สภาพปาไม ภูเขาโดยรอบ โดยเฉพาะอยางย่ิงวัฒนธรรมการเค้ียวหมาก ซึ่งเปนพืชที่ปลูกมาก 

ในบริเวณน้ี และจะเห็นวาคนกะเหรี่ยงที่น่ีแทบทุกคนเค้ียวหมากกันทั้งน้ัน แมวันที่มีการจัดประชุม 

ซึ่งเปนกิจกรรมในโครงการวิจัยน้ียังพบวาผูเขารวมประชุมเค้ียวหมากทุกคน และไดรับคําบอกเลาจาก

นายมิ่ง พูลลัด ประธานชุมชนวา “...ที่น่ีบานปาหมาก มีหมากอยูมากตามช่ือบาน และคนกะเหรี่ยง 

ก็นิยมเค้ียวหมากกันมาแตโบราณ จนติดหมากกันทั้งน้ัน ใหเลิกเค้ียวหมากคงเปนเรื่องยาก ใหทํา 

อยางอื่นที่คนอื่นวายาก สําหรับคนกะเหรี่ยงนาจะงายกวาจะใหเลิกเค้ียวหมาก...”  

คนกะเหรี่ยงเองมีวิถีชีวิตต้ังแตเกิดจนถึงตายตางก็มีพิธีกรรมในพิธีตางๆ เชน  

เมื่อมีเด็กคลอดใหม หากไมไปคลอดที่โรงพยาบาลหรือเห็นวาไปไมทันแน ก็มีคนทําคลอดใหได  

พอเด็กคลอดก็จะใชไมไผที่มีความคม ตัดสายสะดือของเด็ก หลังจากน้ันจะนําสายสะดือและรกเด็ก 

ไปแขวนหรือฝงตามตนไมใหญในปา เช่ือวา เปนตนไมประจําตัวเด็กคนน้ัน เปนกุศโลบายนการชะลอ

การตัดไมทําลายปา หรือลดพื้นที่ปาไม ตนไมตนน้ีหามตัด และเช่ือวาหากตนไมตนน้ันมีสุขภาพดี  

เด็กคนน้ันก็จะมีสุขภาพที่ดีเชนกัน เปนที่มาของคําที่วาต้ังรกราก ซึ่งหมายถึงการสรางบานเรือนหรือ

ชุมชนข้ึน เด็กที่เติบโตข้ึนก็จะมีตนไมประจําตนเอง และชวยรักษาตนไมน้ี ไมตัดโคนลง ชวยรักษา

พื้นที่ปาไมไวได ตอมาก็มีพิธีการแตงงาน ซึ่งมีความเปนเอกลักษณเฉพาะกลุม โดยชวงที่มีความสนุก

คือชวงที่วาที่เจาบาวยกขบวนขันหมากมาที่บานเจาสาว โดยเจาบาวจะตองผาฟนใหผานดานตางๆ  

ที่ทางฝายเจาสาวเตรียมรับเจาบาวไว เชน การถอนเสาที่ปกฝงไวในดินใหข้ึนซึ่งคอนขางยากมาก  

ฝายชายตองแสดงพละกําลังถอนใหข้ึน แตหากถอนไมข้ึนก็สามารถขอความชวยเหลือจากเพื่อน

เจาบาวได  ตอจากน้ันอาจตองปนเสานํ้ามัน เพื่อนําสิ่งของที่แขวนไวบนยอดเสาลงมาใหได แนนอนวา

เจาบาวที่อยูในชุดประจําเผาสวยงามคงใหเพื่อนเจาบาวที่เตรียมมาแลวข้ึนไปนําลงมาแทน จากน้ัน

จะตองเขาไปในตัวบานของเจาสาว ซึ่งก็ตองผานดานอันทรหดที่ฝายเจาสาวจะไมยอมใหข้ึนและ 

เขามาภายในบานไดงายๆ กวาจะผานดานตางๆ ไดหมดก็ทําเอาเจาบาวเสียแรงไปมาก แตน่ันก็แสดง

ใหเห็นถึงความรักจริงที่มีตอเจาสาว เปนอุบายใหนึกถึงความยากลําบากกวาจะไดอยูรวมใชชีวิตเปน

ครอบครัวเดียวกัน จะไดอยูกินกันนานๆ แลวก็มีพิธีผูกขอมือเจาบาวเจาสาวโดยผูใหญที่เปนที่นับถือ
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ของคูบาวสาว ญาติ และแขกผูมีเกียรติจะเขามาอวยพรใหกับคูบาวสาว จากน้ันพากันเขาหองนอน 

และอาจมีการสลับกันปอนขาว เพื่อเปนเครื่องแสดงถึงความสุขและการมีกินมีใชของคูบาวสาว  

ถือเปนพิธีรื่นเริงที่สวยงามของชาวกะเหรี่ยง สวนในเรื่องของการเสียชีวิตชาวกะเหรี่ยงก็มีการจัด 

พิธีศพ ที่อาจทําตามพิธีกรรมทางศาสนา ทั้งพิธีแบบศาสนพุทธหรือคริสต ตามแตผูตายนับถือ  

สวนพิธีกรรมสําคัญอีกพิธีหน่ึงคือพิธีบูชาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ หรือบูชาบรรพบุรุษ ที่คนภายนอกเรียกพิธีน้ีวา 

พิธีไหวพระจันทร โดยเจาพิธีจะเปนผูเตรียมสิ่งตางๆ สําหรับการประกอบพิธีใหพรอม เมื่อถึงเวลา 

ชวงเย็นก็เดินเขาไปไปประกอบพิธีบริเวณตนไมใหญในปา โดยใชเวลาคอนขางมากในการประกอบพิธี

บางครั้งอาจถึงเชา เพื่อใหสิ่งศักด์ิสิทธ์ิคุมครองหมูบาน ไมใหสิ่งช่ัวรายเขามาทํารายคนในหมูบาน 

นอกจากน้ันมีการทําขาวหอ ซึ่งทําจากขาวพันดวยใบตองเปนรูปกรวยสามเหลี่ยมปลายแหลม ซึ่งหอ

ใหเปนแบบตัวผูซึ่งเปนกรวยแหลมดานเดียว สวนตัวเมียจะมีปลายแหมสองดาน นําไปน่ึงใหสุก กินกับ

นํ้าจิ้มหวานจากนํ้าตาลและมะพราว และใชในพิธีกรรมตางๆ ของชนเผา 

2.3) ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทภูมิปญญาทองถ่ิน ในบานปาหมาก ซึ่งเปนกลุม

ชาติพันธุกะเหรี่ยงที่สืบทอดความรูในการดํารงวิถีชีวิตมายาวนานยอมมีความรูในรูปแบบตางๆ  

เพื่อแกปญหาและชวยทําใหการใชชีวิตมีความสะดวกมากข้ึน หรือตอบสนองความตองการมากข้ึน 

เชน การทอผาใชเอง ซึ่งชาวกะเหรี่ยงด้ังเดิมจะทอผาฝายดวยกี่เอว โดยปลูกฝายและเก็บเกี่ยวนําใย

ฝายมาบิดเกลียวทําเปนเสนดาย ยอมสีธรรมชาติกอนนํามาทอดวยกี่เอว ซึ่งเปนภูมิปญญาของชาว

กะเหรี่ยงที่ผลิตคิดทําอุปกรณทอผาที่สามารถนําติดตัวไปทอไดทุกที ดวยความที่มีขนาดเล็กมวนเก็บ

ไดสะดวก เวลาใชก็นํามาผูกับข่ือ คาน หรือ กิ่งไม แลวโยงมายังผูทอซึ่งคลองปลายอีกดานของกี่ไวที่

ระดับเอว น่ังยืดขาไปขางหนายันตัวใหตึงก็สามารถทอผาไดแลว ทั้งน้ีข้ันตอนที่ยากของการทอผาดวย

กี่เอวของชาวกะเหรี่ยง อยูในชวงการข้ึนเสนดายยืนใหจัดระเบียบและพรอมสําหรับการทอเสนดาย 

ในแนวนอน ซึ่งตองคิดทําเปนลวดลายตางๆ อยางวิจิตรสวยงามตอไป ทั้งน้ี นางเท ดาวรรณ แมบาน

ทอผา บอกวา “...เมื่อกอนคนกะเหรี่ยงอาศัยอยูในปา บางครั้งตองยายถ่ินฐานบอย และตองทําให

รวดเร็ว ผูหญิงกะเหรี่ยงก็มีผาทอเปนสมบัติติดตัว ก็ตองมีกี่เอวเปนของติดตัวดวย การทอดวย 

กี่ขนาดใหญ (กี่กระตุก) เอาติดตัวไปไหมดวยไมได กี่เอวดีกวา...” เมื่อทอเปนผาสําเร็จแลวก็นํามาตัด

เย็บเปนเสื้อ เปนผานุง หรือเปนยาม จําหนายกันกลุมคนกะเหรี่ยง สรางรายไดบางสวนใหกับผูทอผา 

ชาวกะเหรี่ยงมีวัฒนธรรมการกินหมาก ซึ่งการเค้ียวหมากแตละคํามีสวนประกอบ 

ที่ใชนอกจากหมากแลว ยังมีพลูปา และปูนสําหรับกินกับหมากดวย ซึ่งหมากและพลูนาจะหาได 

ในหมูบานไมยากนัก แตปูนจําเปนตองซื้อหามาจากภายนอกหมูบาน ดังน้ันชาวกะเหรี่ยงรุนเกา ที่ไม

สามารถออกจากหมูบานไปซื้อปูนมากินกับหมากได ตองใชความรูเดิมจากบรรพบุรุษโดยการหาปูน

จากเปลือกหอยนํ้าตก ซึ่งมีขนาดเล็กเกาะอยูตามโขดหินในลําหวย รวบรวมไดจํานวนหน่ึงแลวนํามา
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ตําใหละเอียด ก็สามารถใชแทนปูนกินกับหมากที่ขายอยูทั่วไป แตชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยูในปาหาซื้อ

ยาก จึงไดปูนจากหอยนํ้าตกน้ี 

ภูมิปญญาทองถ่ินที่นาสนใจอีกประการที่ไดรับการบอกเลาจากนายมิ่ง พูลลัด 

ประธานชุมชนกะเหรี่ยงบานปาหมาก เกี่ยวกับเรื่องการสรางบาน วา “...บานของกะเหรี่ยงมักสราง

ดวยไม ที่เห็นเปนเสาปูนหลังคาสังกะสีเกาๆ น้ัน พึ่งมาสรางเมื่อไมถึง 10 ปน้ีเอง คนกะเหรี่ยงเอา 

ใบคอมามุงหลังคา ตนคอเปนตนไมที่คลายตนตาล แตสูงชะลูด ใบเหมือนใบตาลแข็งแรง นํามามุง

หลังคา ก็อยูไดประมาณ 2-3 ป ก็เกา อาจตองเปลี่ยนใหม...” ใบคอเหลาน้ีหาไดในปาไมที่เดินเทาจาก

บานเขาไปไมไกล สวนพื้นและฝาบานมักใชไมไผ มาทุบใหเปนฝากใหแผออก รองรับนํ้าหนักดวยไม

เน้ือแข็งหรือลําไผขนาดใหญ ข้ึนอยูกับเจาของบานจะเลือกใชวัสดุอะไร และที่นาสนใจ คือ ลําไมไผ

ตองตัดใหถูกฤดูกาลดวย โดยตัดในชวงเดือนพฤศจิกายน เน่ืองจากหากตัดลําไผมาใชในชวงเวลาน้ี 

เช่ือกันวา ลําไผที่นํามาใชจะไมถูกมอดกัดกิน มีอายุการใชงานนานข้ึนไมตองเปลี่ยนบอยๆ  

นอกจากน้ันยังมีการใชภูมิปญญาทองถ่ินในเรื่องของการใชสมุนไพรในการ

บําบัดรักษาโรคภัยไขเจ็บ หรือเปนยาบํารุงรางกาย ซึ่งถือไดวามีความหลากหลายและนาสนใจย่ิง 

ตัวอยางของผูใชสมุนไพรเปนประจําไดแก นายแดง ใจเย็น รองหัวหนาเผา ที่ปจจุบันมีอายุถึง 93 ป

แลว ยังมีสุขภาพแข็งแรงตามอัตภาพ รวมถึงการใชนํ้าผึ้งเปนอาหารเพื่อสุขภาพอีกดวย 

3) แหลงทองเท่ียวใกลเคียง 

บานปาหมาก ถือเปนชุมชนที่ต้ังอยูหางไกลเขามาอยูในปาลึกมากกวาชุมชนอื่นๆ  

ในแถบน้ี ซึ่งหากใชการเช่ือมโยงดวยเสนทางคมนาคมถึงกันไดสะดวก อาจกําหนดพื้นที่ที่มีแหลง

ทองเที่ยวใกลเคียงไดต้ังแต ตําบลหวยสัตวใหญ ตําบลบึงนคร ของอําเภอหัวหิน ตําบลเขาจาว  

ของอําเภอปราณบุรี และตําบลศาลาลัย ของอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ จะพบวา  

มีแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการประชาสัมพันธจนเปนที่รูจักของคนทั่วไปบางแลว ดังน้ี 

3.1) นํ้าตกปาละอู ต้ังอยูในหมู 2 บานฟาประทาน ตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอ 

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนนํ้าตกที่อยูในพื้นที่อุทยานแหงชาติแกงกระจาน มีช้ันนํ้าตกมากถึง 

15 ช้ัน นับเปนนํ้าตกที่มีความสวยงามและเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวดวย 

3.2) สหกรณโคนมหวยสัตวใหญในพระราชดําริ ต้ังอยูที่หมู 2 บานฟาประทาน 

ตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนโครงการสงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยงโคนม

เพื่อผลิตนํ้านมแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ หรือสงไปยังโรงงานรับซื้อนํ้านมดิบตอไป ซึ่งผูสนใจ

สามารถติดตอขอเขาชมกิจการได 

3.3) บานปาละอู ต้ังอยูที่หมู 3 บานปาละอู ตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนหมูบานกะเหรี่ยงขนาดใหญแหงหน่ึงที่มีประชากรเปนชาวกะเหรี่ยงเกือบ

ทั้งหมูบาน ซึ่งยังคงดําเนินชีวิตตามวิถีชาติพันธุกะเหรี่ยงอยู โดยแบงออกเปน 2 หยอมบาน คือบาน 
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ปาละอู กับบานปาละอูนอย ซึ่งชาวบานปาละอูนอย จะต้ังบานเรือนกระจายตัวกันตามสภาพปาไม 

สวนที่บานปาละอูรวมกลุมเปนชุมชน มีการทอผา ผลิตเครื่องจักรสาน และการแสดงทางวัฒนธรรม 

ที่สามารถติดตอขอใหมีการจัดการแสดงได 

3.4) นํ้าตกปาละอูนอย ต้ังอยูที่บานปาละอูนอย หมู 3 บานปาละอู ตําบลหวย 

สัตวใหญ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนนํ้าตกที่อยูในพื้นที่ปาสงวนของอุทยานแหงชาติ

แกงกระจาน การเดินทางเขาถึงดวยการเดินเทาที่ยากกวาการทองเที่ยวนํ้าตกปาละอู แตก็เปนนํ้าตก 

ที่มีความสวยงามและยังคงความเปนธรรมชาติอยูมาก 

3.5) สวนผลไม ทุเรียน เงาะ และกลวยหอมทอง ต้ังอยูในหลายหมูบานของ

ตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถติดตอขอเขาชม

และเลือกซื้อผลไมตางๆ ไดจากเจาของสวน โดยตองสอบถามรายละเอียดใหตรงกับฤดูกาลที่มีผลผลิต

ของพืชผลแตละชนิดดวย 

3.6) สระมรกต ต้ังอยูที่หมู 4 บานหวยผึ้ง ตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนสระนํ้าตามธรรมชาติในเขตเขาหินปูน มีนํ้าใสและอยูในบริเวณที่มีสภาพ

ปาสมบูรณสะทอนสีเขียวสวยงามเปนที่มาของช่ือสระมรกต ถูกคนพบโดยบังเอิญเมื่อชาวบานไดยิน

เสียงชางปา และเดินเขาไปดูกลับพบเปนแองนํ้า และยังมีปูเจ็ดสีคีรีขันธที่สวยงามดวย 

3.7) ศูนยอนุรักษชางปาละอู ต้ังอยูที่หมู 1 บานเฉลิมเกียรติพัฒนา ตําบล 

หวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนหนวยงานที่ทํางานดานการอนุรักษชางปา

และศึกษาวิธีการลดปญหาความขัดแยงระหวางคนกับชางปา เน่ืองจากเปนพื้นที่รอยตอระหวางพื้นที่

ทํากินของราษฎรกับพื้นที่อุทยานแหงชาติแกงกระจานซึ่งเปนแหลงอาศัยหากินของชางปา โดยให

ความรูและดําเนินโครงการรั้วสัญญา หอเฝาระวังชาง และแนวปลูกตนสน เพื่อปองกันและลดการเขา

ทําลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบาน และการอนุรักษชางปาในพื้นที่ดวย 

3.8) โรงทอผาบานเฉลิมเกียรติพัฒนา ต้ังอยูที่หมู 1 บานเฉลิมเกียรติพัฒนา 

ตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนสถานที่ผลิตผลิตภัณฑผาที่ทอจากฝาย

ดวยกี่กระตุก สามารถผลิตสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑสรางรายไดเสริมใหกับชุมชนไดเปนอยางดี 

3.9) นํ้าตกแพรกตะครอ ต้ังอยูในหมู 11 บานแพรกตะครอ ตําบลบึงนคร อําเภอ 

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนนํ้าตกที่มีความสวยงามอยูในพื้นที่ปาไมของอุทยานแหงชาติ 

แกงกระจาน เสนทางเขาสูนํ้าตกเปนเสนทางทุรกันดาร เปนเสนทางที่นักนิยมทองเที่ยวดวยรถยนต

ขับเคลื่อนสี่ลอนิยมมาทองเที่ยวกันเปนจํานวนมา 

3.10) นํ้าตกหวยยาง ต้ังอยูในหมู 8 บานหวยยาง ตําบลบึงนคร อําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตัวนํ้าตกอยูในพื้นที่อุทยานแหงชาติแกงกระจาน เปนนํ้าตกสวยงามอีกแหง 

ที่ยังมีนักทองเที่ยวทั่วไปรูจักกันไมมากนัก และยังคงความเปนธรรมชาติอยูมาก   
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3.11) วัดปาชลิตาราม ต้ังอยูในหมู 8 บานหวยยาง ตําบลบึงนคร อําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนวัดที่สรางข้ึนในพื้นที่ปาเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจาน หรือเรียก 

อีกช่ือหน่ึงวา วัดหุบชะนี วัดแหงน้ีเปนวัดที่มีความสงบ มีเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เปนที่เคารพ

สักการะของชาวพุทธโดยทั่วไป  

3.12) ถํ้าเขาจาว ต้ังอยูในหมู 1 บานเขาจาว ตําบลเขาจาว อําเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ เปนถํ้าที่อยูภายในเขาขนาดยอม มีหลายคูหา ภายในถํ้ามีทั้งที่เปนถํ้าโลงมีแสงสวาง 

สองเขาไปภายในถํ้า และถํ้ามืดซึ่งตองใชไฟฉายเขาไปในถํ้า ภายในถํ้ามีหินงอกหินยอยสวยงาม 

3.13) อางเก็บนํ้าเข่ือนปราณบุรี ตัวเข่ือนต้ังอยูที่หมู 8 บานวังวนชลประทาน 

ตําบลหนองตาแตม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนอางเก็บนํ้าที่เกิดจากการกักเก็บนํ้า 

ของเข่ือนปราณบุรี ซึ่งเปนโครงการชลประทานสําหรับการสงนํ้าตามระบบคลองสงนํ้าเพื่อการเกษตร  

ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ รับนํ้าจากลุมแมนํ้าปราณบุรีตอนบน มีบริเวณพื้นนํ้ากวางใหญ เปน

แหลงเพาะพันธุสัตวนํ้า และมีทัศนียภาพสวยงามเหมาะสําหรับการลองเรือเที่ยวชมบรรยากาศรอบอาง 

3.14) แมนํ้าปราณบุรี มีตนนํ้าเกิดจากเทือกเขาตะนาวศรีในเขตอุทยานแหงชาติ 

แกงกระจาน อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ไหลลงมาทางใต ผานอําเภอแกงกระจาน จังหวัด

เพชรบุรี อําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ออกสูอาวไทยที่ตําบลปากนํ้าปราณ 

อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนแมนํ้าสายสําคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ เน่ืองจาก 

เปนแหลงนํ้าที่ถูกกักเก็บดวยโครงการเข่ือนปราณบุรี ที่สามารถลดปญหาการเกิดอุทกภัย และเกิด

ประโยชนอยางย่ิงตอการเกษตรจากระบบการสงนํ้าดวยคลองชลประทาน ตลอดสายของแมนํ้าปราณบุรี 

ไหลผานสถานที่สําคัญและนาสนใจหลายแหงที่สามารถเขาเย่ียมชมไดตามอัธยาศัย 

จะเห็นไดวา สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียงบานปาหมากเหลาน้ี บางแหงมีศักยภาพสูง 

ในการดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว และมีนักทองเที่ยวเดินทางเขาทองเที่ยวเปนจํานวนมากแลว 

เชน นํ้าตกปาละอู ซึ่งเปนนํ้าตกสวยงามและเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวแลว สวนแหลงทองเที่ยวอื่นๆ  

ยังไมเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวมากนัก ดังน้ันหากตองการใหพื้นที่ดานตะวันตกของอําเภอหัวหิน และ

พื้นที่ตอเน่ืองไดรับการพัฒนา ก็ควรมีการสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเหลาน้ี ไปพรอมกับการ

พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานของชุมชน ในขณะเดียวกันก็จําเปนตองสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ 

ความเปนทองถ่ินและธรรมชาติไวดวยกระบวนการที่เหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนตอไป 

4) ศักยภาพ เอกลักษณ และจุดเดนของทรัพยากรการทองเท่ียวของชุมชน 

บานปาหมากมีเอกลักษณของชุมชนคือการเปนกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง ซึ่งเปน 

ชาวไทยภูเขากลุมหน่ึงของประเทศไทย มีวัฒนธรรมการดํารงชีวิตที่มีรูปแบบเปนของตนเอง โดยเปน

กลุมชาติพันธุที่อาศัยใกลชิดและใชชีวิตสอดคลองกับสภาพแวดลอมของชุมชนที่แวดลอมไปดวยปาไม

อุดมสมบูรณ สงผลตอความเปนคนมีอัธยาศัยไมตรี นอบนอมถอมตน เรียบงาย และรักสงบ แสดงออก
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ดวยเอกลักษณทางวัฒนธรรมในรูปของการแตงกาย ในชุดประจําเผาของแตละกลุมยอย ที่สามารถ 

บงบอกความเปนกลุมชนของตนเองตางจากกลุมอื่นๆ มีภาษาพูดและอักษรสําหรับการสื่อสารเปนของ

ตนเอง มวิีถีชีวิตในการยังชีพโดยการอาศัยทรัพยากรธรรมชาติจากปาไม ทั้งในเรื่องการสรางที่อยูอาศัย 

ที่ใชไมไผและใบคอ อาหารการกินจากพืชและสัตวปา เสื้อผาเครื่องนุงหมที่ทอจากเสนใยฝายธรรมชาติ

และการทอผาดวยกี่เอว และการใชสมุนไพรเปนยารักษาโรคและบํารุงสุขภาพพลานามัย นอกจากน้ัน 

ยังมี เอกลักษณในเรื่องของภูมิปญญาทองถ่ินที่หลากหลายสามารถเติมเต็มการพึ่งพาปจจัยสี่ 

จากธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหการดํารงชีวิตของตนสะดวกสบายข้ึน 

สําหรับจุดเดนของทรัพยากรการทองเที่ยวในชุมชน ถือไดวา ความเปนชุมชนที่อยู

หางไกลความเจริญและเสนทางเขาถึงชุมชนที่ทุรกันดาร เปนเสนหอยางหน่ึงที่ทาทายใหนักทองเที่ยว 

ที่ช่ืนชอบการทองเที่ยวเชิงผจญภัยใชรถยนตขับเคลื่อนสี่ลอเปนพาหนะ เลือกบานปาหมากเปนจุดหมาย

ปลายทางของการทองเที่ยวที่คอนขางแพรหลาย รวมไปถึงการที่เปนชุมชนที่โอบลอมดวยกลิ่นอาย

ธรรมชาติปาเขา บรรยากาศดีสดช่ืนดวยความเขียวขจีของปาไมในเขตอุทยานแหงชาติกุยบุรี  

ดวยคุณสมบัติเหลาน้ีจึงทําใหที่ต้ังของหมูบานและความเปนกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงของบานปาหมาก

กลายเปนจุดเดนที่ ดึงดูดนักทองเที่ยวจากทองถ่ินตางๆ ให เขามาเย่ียมชมชุมชน และสงเสริม 

การทองเที่ยวของชุมชนชาติพันธุกะเหรี่ยงของตนเองไดอยางดี 

6.2 สถานการณการทองเท่ียวในชุมชนปาหมาก 

1) การทองเท่ียวท่ีปรากฏในปจจุบัน 

การทองเที่ยวที่หลั่งไหลเขามาในชุมชนบานปาหมากในปจจุบันเปนการทองเที่ยว 

ในรูปแบบของจิตอาสา โดยกลุมนักทองเที่ยวที่รักการทองเที่ยวเชิงผจญภัยที่ใชรถยนตขับเคลื่อนสี่ลอ

เปนพาหนะ กิจกรรมสวนใหญเปนการทาทายการบังคับพาหนะกับเสนทางทุรกันดาร การต้ังแคมปพัก

ทามกลางธรรมชาติปาเขา การบริจาคสิ่งของและการเลี้ยงอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนชาวกะเหรี่ยง 

ที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนคายนเรศวรบานปาหมาก ซึ่งเปนการทองเที่ยวที่ไดรับการบอกตอกัน

ปากตอปากและการแบงปนประสบการณระหวางกลุมที่ช่ืนชอบการทองเที่ยวเชิงผจญภัยดวยกันผาน

ระบบสารสนเทศทางเวบไซตตางๆ ซึ่งการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวกลุมน้ีใหความสนใจกบัวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงเปนเรื่องรอง โดยมองวาบานปาหมากเปนชุมชนยากจนที่ต้ังอยูในถ่ิน

ทุรกันดาร จําเปนตองไดรับความชวยเหลือในรูปแบบตางๆ จากภายนอก ซึ่งเปนที่นาเสียดายที่กลุม 

ชาติพันธุกะเหรี่ยงบานปาหมากน้ัน มีเสนหในเรื่องกลุมชาติพันธุกับภูมิปญญาทองถ่ินที่นาสนใจ แตไม

สามารถใชปจจัยเหลาน้ีในการสงเสริมการทองเที่ยวของชุมชนไดอยางที่ควรจะเปน ที่เปนเชนน้ีมีสาเหตุ

สําคัญสวนหน่ึงมาจากการเปนกลุมชาติพันธุที่ดํารงชีวิตดวยความเรียบงายที่มีวัฒนธรรมในการต้ังรับ 

เมื่อตองปะทะกับวัฒนธรรมจากภายนอก ทําใหกลายเปนรูปแบบของการยอมรับกิจกรรมตางๆ ที่รุกล้ํา

เขามาในพื้นที่ทางวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่คอยกลืนหายไป
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กลับกระแสวัฒนธรรมภายนอกที่หลงเหลือไวหลังจากนักทองเที่ยวกลับออกไปจากพื้นที่ชุมชนแลว เชน 

ขนมและของขบเค้ียว เสื้อผาเครื่องนุมหมที่เหลือใชของคนเมือง รวมถึงพฤติกรรมบางอยางของ

นักทองเที่ยว ที่เกิดจากการปะทะกันทางวัฒนธรรม ซึ่งผูที่มีวัฒนธรรมในการต้ังรับยอมซึมซับวัฒนธรรม

ที่มีอิทธิพลทางความคิดมากกวา ทําใหในปจจุบันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบตางๆ จากวัฒนธรรม

ดังเดิมของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงมากข้ึน แตการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีเปนเพียงการเปลี่ยนแปลงในระดับ

เปลือกของวัฒนธรรม ซึ่งบรรพบุรุษไดย่ังรากทางวัฒนธรรมฝงลึกในชาติพันธุของตนเองมาอยางยาวนาน 

ทําใหคนภายนอกยังสามารถสัมผัสความเปนกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงของชุมชนบานปาหมากไดในปจจุบัน 

2) บทบาทของประชาชนทองถ่ินในการมีสวนรวมจัดการทองเท่ียว 

ประชาชนในทองถ่ินของบานปาหมากเปนกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง ซึ่งแบง

ออกเปนสองกลุม คือ กลุมที่นับถือสิ่งศักด์ิสิทธ์ิแบบด้ังเดิม เปนกลุมที่รักษาวัฒนธรรมความเปนกลุม

ชาติพันธุกะเหรี่ยง โดยมีการดําเนินวิถีชีวิตตามความเช่ือของบรรพบุรุษ กับกลุมที่นับถือศาสนาคริสต 

ซึ่งเปนกลุมที่ยอมรับความเช่ือทางคริสตจักรและปรับใชกับวิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงได  

โดยทั้งสองกลุมตางอาศัยอยูในพื้นที่ชุมชนบานปาหมากดวยการประสานความรวมมือในรูปแบบตางๆ  

ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เชน หากนักทองเที่ยวตองการเรียนรูและสัมผัสความเปนกลุมชาติพันธุ

กะเหรี่ยงของกลุมนับถือสิ่งศักด์ิสิทธ์ิแบบด้ังเดิม ก็ตองเขามาทองเที่ยวในชวงที่มีเทศกาลหรือพิธีกรรม

ของชาวกะเหรี่ยง เชน ในชวงการทําขาวหอ หรือในชวงพิธีไหวพระจันทร เปนตน แตถานักทองเที่ยว

เขามายังบานปาหมากในชวงที่ไมตรงกับเทศกาลหรือพิธีกรรมใดๆ ก็สามารถเรียนรูวิถีชีวิตของชาติ

พันธุกะเหรี่ยงไดจากการเดินชมความเปนอยูที่เปนปรกติของชาวบาน เชน การตําขาวดวยครกกระเด่ือง 

การปลูกพืชผลทางการเกษตร การอยูอาศัยในชีวิตประจําวัน รวมถึงการชมการแสดงทางวัฒนธรรม 

เชน การเตนรําของกลุมนับถือศาสนาคริสต ซึ่งมีการปรับปรุงรูปแบบของการเตนรํา และการทําเพลง

ประกอบกับเครื่องดนตรีสมัยใหม ที่ก็ชวยใหนักทองเที่ยวไดรับความเพลิดเพลินจากการชมการแสดง

เหลาน้ีได  

3) ปญหาและอุปสรรคของการทองเท่ียว 

สิ่งที่เปนอุปสรรคของการทองเที่ยวของบานปาหมาก คือ การที่บานปาหมาก

ต้ังอยูในทองถ่ินทุรกันดาร การเดินทางเขาถึงไดคอนขางลําบากดวยระยะทางที่ยาวไกล สภาพถนน

ลูกรังเปนหลุมบอ มีความสูงชันคดเค้ียวไปตามสภาพภูมิประเทศ และถนนยังตองตัดผานขามลําธาร

หลายแหง รวมถึงความยากลําบากย่ิงในการเดินทางชวงฤดูฝน แตหากมองการทองเที่ยวที่เกิดจาก

กลุมนักทองเที่ยวเชิงผจญภัย ความยากลําบากในการเดินทางเขาถึงอาจไมใชอุปสรรคที่แทจริง  

แตกลับเปนความทาทายที่นาสนใจของนักทองเที่ยวกลุมน้ี แตสําหรับนักทองเที่ยวทั่วไปอาจกลายเปน

ความยากลําบากเกินไปที่จะตัดสินใจเขามาทองเที่ยวในบานปาหมากแหงน้ี 
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ปญหาที่ถือวานาจะถูกหยิบยกมาเปนประเด็นไดก็คือ การใหความสนใจเกี่ยวกับ

ความเปนชาติพันธุกะเหรี่ยงของนักทองเที่ยวที่มีคอนขางนอยกวากิจกรรมที่นักทองเที่ยวต้ังใจมาทํา 

ที่บานปาหมากในรูปของกิจกรรมดานจิตอาสา ประกอบกับที่ชุมชนไมมีศูนยเรียนรูทางวัฒนธรรม 

ที่ชวยเสริมสรางความเขาใจความเปนกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง ทําใหการทองเที่ยวในชุมชนบานปาหมาก

ยังไมเปนการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางเปนรูปธรรมนัก 

4) ปจจัยท่ีชวยรักษาวัฒนธรรมชุมชนไวได 

ปจจัยสําคัญที่ยังชวยรักษาวัฒธรรมของชุมชนไวได อยูที่การที่กลุมคนในปจจุบัน

ยังคงรักษารากทางวัฒนธรรมกะเหรี่ยงไวได ยังคงประกอบพิธีกรรมตามรอยบรรพบุรุษ และยัง

สามารถพบเห็นการแตงกายของคนอาวุโสในชุมชนดวยเครื่องแตงกายแบบกะเหรี่ยงด้ังเดิมไดในการ

ใชชีวิตประจําวัน ทั้งน้ีจะเห็นวา แมบานปาหมากจะไดรับการจัดต้ังเปนชุมชนหมู 8 บานปาหมาก 

ข้ึนกับตําบลศาลาลัย อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งเปนชุมชนที่จัดต้ังข้ึนลาสุดของ

ตําบล ทําใหมีการต้ังบุคคลข้ึนเปนผูใหญบาน คือ นายชัยศักด์ิ เตาะไธสง ซึ่งมีพื้นเพเปนคนที่มีถ่ิน

กําเนิดในจังหวัดบุรีรัมย มิไดเปนชาวกะเหรี่ยงแตมาแตงงานอยูกินกับภรรยาที่เปนชาวกะเหรี่ยง และ

ปรับตัวเองใหสามารถใชชีวิตไดอยางกลมกลืนกับชาวกะเหรี่ยงทองถ่ิน โดยสังเกตไดจากการที่ทานเอง

ก็เค้ียวหมากเหมือนกับชาวกะเหรี่ยงทั่วไปในบานปาหมาก ถือไดวาการต้ังผูใหญบานเปนการต้ังผูนํา

ชุมชนอยางเปนทางการ และดวยระยะเวลาการอยูอาศัยในบานปาหมากมานาน ทําใหผูใหญบาน 

มีแนวคิดและวิถีการใชชีวิตเชนเดียวกับชาวกะเหรี่ยงทองถ่ิน ซึ่งถือเปนปจจัยสงเสริมใหชาวกะเหรี่ยง

ยังคงรักษาความเปนกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงไวไดทางหน่ึง  

นอกจากน้ัน ชาวกะเหรี่ยงบานปาหมากยังคงมีการจัดลําดับทางสังคมดวยการให

ความนับถือหัวหนาเผาในรูปแบบด้ังเดิม โดยมีนายเงิน ใจเย็น เปนหัวหนาเผา และมีนายแดง ใจเย็น 

เปนนองชายและเปนรองหัวหนาเผา ที่ชาวกะเหรี่ยงบานปาหมากใหความเคารพนับถือ อีกทั้งการสืบ

เช้ือสายของคนในชุมชน ก็สืบเช้ือสายมาจากตนตระกูลเดียวกันเปนสวนใหญ จึงเหมือนเปนเครือญาติ

กันทั้งสิ้น แมจะมีการกระทบกระทั่งกันบานแตก็ยังคงเปนไปภายใตความรูสึกของการเปนครอบครัว

เดียวกัน ดังจะเห็นไดจากนามสกุลที่คนในชุมชนใชกันมาก เชน นามสกุลใจเย็น โคสินธ์ิ เปนตน  

ซึ่งการอยูรวมกันในชุมชนดุจเครือญาติในพื้นที่หมูบานที่ไมใหญโตนัก เปนสิ่งหน่ึงที่ชวยใหความเปน

กลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงยังคงถูกรักษาไวไดในปจจุบัน 

5) ปจจัยภายนอกท่ีสนับสนุนการทองเท่ียวของชุมชน 

องคการบริหารสวนตําบลศาลาลัย อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

ถือเปนหนวยงานหลักเน่ืองจากเปนหนวยงานที่บานปาหมากข้ึนตรงตามระดับการปกครองทองถ่ิน

เชนเดียวกับองคการบริหารสวนจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยทั้งสองหนวยงานน้ีใหการสนับสนุนบาน

ปาหมากในเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งก็มีสวนที่สนับสนุนการทองเที่ยวไปดวยพรอมๆ กัน เพราะ
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สาธารณูปโภคพื้นฐานเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินชีวิตของชาวบานปาหมาก ในขณะเดียวกัน

นักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวยังบานปาหมากก็ใชสาธารณูปโภคเหลาน้ันดวย ที่เห็นได เชน ถนน

ลูกรังที่ตัดเขามาจากถนนแพรกตะครอ-เขาจาว สะพานคอนกรีตทอลอดขามหวยแพรกตะลุย  

การพัฒนาอาคารศาลาอเนกประสงค ศูนยมาเลเรีย และธนาคารขาว เปนตน  

สวนในเรื่องของความปลอดภัย เน่ืองจากเปนหมูบานที่ต้ังอยูใกลชายแดนไทย-

เมียนมาร จึงมีความเสี่ยงในเรื่องของความมั่นคงของประเทศ กองทัพบกเห็นความสําคัญในเรื่องน้ี 

จึงเขามาต้ังฐานปฏิบัติการ โดยมีทหารเขามาประจําฐานในบานปาหมากตลอดเวลา  

สําหรับในดานการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติไดจัดต้ังโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนคายนเรศวรบานปาหมากข้ึนตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม

บรมราชกุมารี ที่พระองคทรงหวงใยการศึกษาของเยาวชน โดยมีครูอาสาสมัครที่เปนตํารวจตระเวน

ชายแดน ทําการสอนภาษาไทยใหกับเยาวชน รวมถึงวิชาการดานอื่นๆ และโครงการปลูกพืชผัก

สําหรับอาหารกลางวัน นอกจากน้ันยังไดจัดสงนักวิชาการเขามาใหคําปรึกษาและชวยเหลือในเรื่อง

การสงเสริมการเกษตรดวย ประกอบกับในบริเวณโรงเรียนมีหนวยงานราชการ หนวยงานเอกชน  

ใหการสนับสนุนในการสรางอาคาร และสนามเด็กเลนใหกับโรงเรียน อีกทั้งยังมีกลุมบุคคลที่เขามา

ทองเที่ยวไดบริจาคสิ่งของ เครื่องใช และอาหารสําหรับนักเรียน เปนจํานวนมาก 

ในดานพื้นที่ต้ังซึ่งบานปาหมากต้ังอยูในพื้นที่ปาสงวนของอุทยานแหงชาติกุยบุรี 

ดังน้ันจึงไดรับการบริหารจัดการในเรื่องของการจํากัดที่ดินทํากิน โดยแตละครอบครัวจะไดรับที่ดิน 

ทํากินครอบครัวละ 5 ไร และตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของอุทยานแหงชาติกุยบุรีในการใช

ประโยชนในรูปแบบตางๆ จากพื้นที่ปาไม อีกทั้งยังมีโครงการของรัฐบาลในการสงเสริมการใชแผง 

โซลาเซลเพื่อผลิตกระแสไฟฟาใชในครัวเรือนดวย นอกจากน้ันยังมีสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่ดูแล

ในเรื่องวัฒนธรรมชาติพันธุกะเหรี่ยง และการต้ังวัดปาชางขาวซึ่งเปนศาสนสถานที่เปนที่สําหรับทําบุญ

และงานพิธีทางพุทธศาสนา  

จะเห็นวาหนวยงานตางๆ ไดเขามามีสวนในการดูแลและพัฒนาบานปาหมาก 

ในฐานะชุมชนคนไทย ที่ควรไดรับการบริการจากภาครัฐในเรื่องพื้นฐานความเปนอยู ซึ่งนอกจาก 

จะชวยพัฒนาความเปนชุมชนแลว ยังมีสวนในเรื่องของการอํานวยประโยชนใหกับนักทองเที่ยวที่เขา

มาทองเที่ยวในบานปาหมากดวย เชน การสรางหองสุขาสาธารณะหลายแหงในบริเวณหมูบาน  

นักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวสามารถใชได ทั้งที่จัดเปนจุดสุขาและสุขาของโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนคายนเรศวรบานปาหมาก ซึ่งเปนการสนับสนุนดานการทองเที่ยวทางออมในพื้นที่บาน 

ปาหมากดวย สวนการสนับสนุนดานการทองเที่ยวภายนอกบานปาหมาก พบวา มีการบอกตอกัน 

ในลักษณะปากตอปากของนักทองเที่ยวที่ไดเขามาทองเที่ยวและทํากิจกรรมจิตอาสาในบานปาหมาก

แลว ประกอบกับการประชาสัมพันธกิจกรรมเหลาน้ันผานทางโซเชียลมิเดียและอินเตอรเนท 
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ตามเวบไซตตางๆ ทําใหบานปาหมากเปนที่รูจักและใชเปนจุดหมายปลายทางของการทองเที่ยว 

กลุมอื่น โดยจะเห็นวาปจจุบันยังมีนักทองเที่ยวที่ช่ืนชอบการทองเที่ยวแบบผจญภัยดวยการใชรถยนต

ขับเคลื่อนสี่ลอ เขามาทํากิจกรรมจิตอาสาและต้ังแคมปพักในบานปาหมากอยูเปนประจํา 

6) ทิศทางในการอนุรักษและพัฒนาการทองเท่ียวของชุมชนในอนาคต 

บานปาหมากเปนกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงที่ยึดถือความเช่ือตามบรรพบุรุษและ

ผูนําชนเผาอยางเหนียวแนน ดังน้ันการอนุรักษวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุจึงเปนการอนุรักษ

ทรัพยากรการทองเที่ยวของชุมชนไวดวย แมการเขามาทองเที่ยวในบานปาหมากของนักทองเที่ยว

สวนใหญจะไมไดมุงประเด็นของการเขามาสัมผัสวิถีชีวิตกะเหรี่ยงเปนหลัก แตความเปนกลุมชาติพันธุ

กะเหรี่ยงมี่ถูกมองวายังตองการความชวยเหลือในเรื่องปจจัยการดํารงชีวิตอยู ประกอบกับการ

ประชาสัมพันธภาพลักษณของการเปนกลุมคนชายขอบ ทําใหบานปาหมากยังเปนสถานที่ที่นาสนใจ

ของนักทองเที่ยวในอนาคต สวนรูปแบบของการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนยังไมมีทิศทางแนนอน 

เน่ืองจากยังขาดความเขาใจและการสงเสริมการทองเที่ยวจากหนวยงานที่เกี่ยวของอยางจริงจัง 

จะเห็นวา ในดานบริบทเชิงการทองเที่ยวของบานปาหมาก ซึ่งนักทองเที่ยวสวน

ใหญเลือกบานปาหมากเปนจุดหมายปลายทางของการทองเที่ยวในรูปแบบการทองเที่ยวเชิงผจญภัย 

ประกอบกับการทองเที่ยวที่มาประกอบกิจกรรมจิตอาสา ที่เปนที่รูจักของนักทองเที่ยวทั่วไปดวยการ

ประชาสัมพันธผานระบบอินเตอรเน็ตโดยนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวในบานปาหมากเอง ซึ่งการ

ทองเที่ยวที่ปรากฏไมไดเนนในเรื่องวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง แตใหความสนใจกับความ

เปนชุมชนหางไกลความเจริญที่ยังขาดแคลนและตองการความชวยเหลือจากภายนอกอยู 

7) ศักยภาพของบานปาหมากเพ่ือรองรับการทองเท่ียวโดยชุมชน  

จากการสํารวจพื้นที่เบื้องตน พบวา บานปาหมาก หมู 8 ตําบลศาลาลัย อําเภอ 

สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีทรัพยากรการทองเที่ยวทั้งในดานธรรมชาติที่เปนปาไม ภูเขา 

ลําธาร และนํ้าตกในเขตอุทยานแหงชาติกุยบุรี และวัฒนธรรมชาติพันธุกะเหรี่ยง ที่เหมาะสมสําหรับ

การพัฒนาและดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวได ซึ่งสามารถนําขอมูลที่ไดมาใชใหเปนประโยชนในการ

สํารวจ ประเมิน และกําหนดทรัพยากรใหเปนแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการทองเที่ยว

โดยชุมชนของบานปาหมาก โดยใหความสําคัญกับการกําหนดมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยว 

เชิงนิเวศ เพื่อใหเกิดแนวทางในการบริหารจัดการและการดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและ

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

7.1 การพิจารณาการเปนพ้ืนท่ีท่ีเปนธรรมชาติและมีวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของ 

ทรัพยากรการทองเที่ยวของบานปาหมากสวนใหญอยูในพื้นที่ธรรมชาติ ที่ต้ัง

อยูในเขตอุทยานแหงชาติกุยบุรี มีความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติสูง และยังเปนพื้นที่ที่ยังคงมี 

ความเปนธรรมชาติที่มีวัฒนธรรมเขามาเกี่ยวของ ดังจะเห็นไดจากพื้นที่ปาของบานปาหมากเปนที่ต้ัง
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ของชุมชนกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง ที่ยังดํารงชีวิตดวยวิถีวัฒนธรรมด้ังเดิมผสมผสานกับรูปแบบสังคม

สมัยใหมที่ไดรับการพัฒนา ดังน้ัน ดวยคุณสมบัติในสวนแรกน้ี จึงสรุปไดวา บานปาหมากมีความ

เหมาะสมในการพิจารณาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศได 

7.2 การพิจารณาเรื่องการใชพ้ืนท่ีท่ีไมขัดตอกฎหมาย 

บานปาหมาก ไดรับการประกาศจัดต้ังเปนหมูบานลําดับที่ 8 ของตําบลศาลาลัย 

อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ทําใหพื้นที่ชุมชนทั้งหมดอยูในควมดูแลขององคการ

บริหารสวนตําบลศาลาลัย สําหรับพื้นที่ปาอนุรักษที่นอกเหนือจากพื้นที่ต้ังชุมชน เปนพื้นที่อนุรักษ 

ในความดูแลของอุทยานแหงชาติกุยบุรี ซึ่งมีกฎหมายอุทยานแหงชาติคุมครองอยู นอกจากน้ันพื้นที่

บางสวนยังเปนพื้น่ีทับซอนซึ่งเปนพื้นที่ความปลอดภัยทางราชการทหารในความดูแลของกองทัพภาค

ที่ 1 กองทัพบก ดวยคุณสมบัติในสวนที่สองน้ีจึงสรุปไดวา บานปาหมาก เปนพื้นที่ที่มีการใชพื้นที่  

โดยไมขัดตอกฎหมายและมีความเหมาะสมในการพิจารณาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศได 

จากคุณสมบัติสําคัญทั้งสองประการ กลาวคือ การเปนพื้นที่ธรรมชาติหรือ

พื้นที่ที่ยังคงความเปนธรรมชาติที่มีวัฒนธรรมเขามาเกี่ยวของ และเปนพื้นที่ที่มีการใชพื้นที่โดยไมขัด

ตอกฎหมาย ทําใหบานปาหมากผานขอกําหนดเบื้องตนทั้ง 2 ขอ และสามารถดําเนินการประเมิน

มาตรฐานคุคณภาพแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในข้ันตอไปได 

7.3 การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ผูวิจัยไดขอความ

อนุเคราะหจากกลุมนักวิชาการดานการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม จํานวน 3 คน ประกอบดวย

นักวิชาการจากคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลังวล นักวิชาการระดับผูบริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนเลาหวิจิตรวิทยา 

ผูรูและปราชญชาวบานชาวกะเหรี่ยงจากภายนอกชุมชนบานปาหมาก 2 คน และผูนําชุมชนในดานตางๆ 

ของบานปาหมากอีก 7 คน รวมทั้งหมด 12 คน รวมกันประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวของบาน 

ปาหมากเพื่อรองรับการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยประยุกตใชแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ของสํานักพัฒนาการทองเที่ยว ซึ่งเปนการประเมินในประเด็นที่เปนพื้นที่ธรรมชาติ 

ที่ยังไมมีการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว ดังน้ันจึงทําการประเมินเฉพาะองคประกอบดานศักยภาพ

ในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ประกอบดวยดัชนีช้ีวัด 4 ดัชนี คือ 1) จุดดึงดูดดานการทองเที่ยว

และการเรียนรูของแหลงธรรมชาติ 2) ความอุดมสมบูรณของแหลงธรรมชาติ 3) ความเกี่ยวของของ

วัฒนธรรมทองถ่ินกับแหลงธรรมชาติ และ 4) ความปลอดภัยของแหลงธรรมชาติในการทองเที่ยว โดยมี

เกณฑการประเมินคือ ดัชนีแตละขอจะมีคาคะแนนเทากับ 10 คะแนน ซึ่งแหลงธรรมชาติที่มีศักยภาพ 

ในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศจะตองมีคุณสมบัติขององคประกอบน้ีไมนอยกวา 2 ขอ หรือได

คะแนนไมนอยกวา 20 คะแนน หรือไดคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไป แตถาแหลงธรรมชาติมีคุณสมบัติ 
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นอยกวา 2 ขอ หรือไดคะแนนนอยกวา 20 คะแนน แสดงวาพื้นที่น้ันๆ ขาดความเหมาะสมหรือศักยภาพ

ในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของบานปาหมาก  

จากผูใหขอมูลทั้ง 12 คน พบวา แหลงธรรมชาติของบานปาหมากมีศักยภาพในการเปนแหลงทองเที่ยว

เชิงนิเวศ โดยมีคุณสมบัติขององคประกอบทั้ง 4 ขอ และไดคะแนนรวมไมนอยกวา 20 คะแนน หรือ 

รอยละ 50 ข้ึนไป โดยไดคาคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด เทากับ 31.50 คะแนน จากคะแนนเต็มรวม  

40 คะแนน หรือรอยละ 78.75 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด หากพิจารณาในแตละขอของการประเมิน 

พบวา แหลงธรรมชาติของบานปาหมากมีความเกี่ยวของกับวัฒนธรรมทองถ่ินมากที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจาก

กลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงเปนกลุมที่อาศัยดํารงชีวิตอยูกับธรรมชาติปาเขาและมีวัฒนธรรมในการใชชีวิต 

ที่สอดคลองกับธรรมชาติปาไมไดอยางกลมกลืน แตมีจุดดึงดูดดานการทองเที่ยวและการเรียนรูของแหลง

ธรรมชาติคอนขางนอย เน่ืองจากมีเพียงลําธารของหวยแพรกตะลุยแพรกซายที่มีความเปนธรรมชาติ  

โดยมีนํ้าตกหวยกบเปนจุดสนใจ แตก็ต้ังอยูหางจากหมูบานดวยการเดินเทาถึง 7 กิโลเมตร ทําให 

ไดคะแนนประเมินนอยกวาดัชนีตัวอื่น แตอยางไรก็ตามบานปาหมากก็มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะผาน

เกณฑการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวได ดังตาราง  ตอไปน้ี 
 

ตาราง 2:  การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศบานปาหมาก 
 

ศักยภาพในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ผูประเมิน (n = 12) 

คะแนน 

เต็ม 

คาคะแนน 

เฉล่ีย 

คารอยละ

คะแนนรวม 

1. จุดดึงดูดดานการทองเที่ยวและการเรียนรูของแหลงธรรมชาต ิ 10 6.67 16.68 

2. ความอุดมสมบูรณของแหลงธรรมชาต ิ 10 8.50 21.25 

3. ความเก่ียวของของวัฒนธรรมทองถิ่นกับแหลงธรรมชาต ิ 10 8.83 22.07 

4. ความปลอดภัยของแหลงธรรมชาติในการทองเที่ยว 10 7.50 18.75 

คาคะแนนเฉล่ียรวม 40 31.50 78.75 
 

 

จากผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเทีย่วเชิงนิเวศของบานปาหมาก 

ที่ไดคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่กําหนด และมีคุณสมบัติครบทั้ง 4 องคประกอบของศักยภาพในการ

เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไดแก องคประกอบดานจุดดึงดูดดานการทองเที่ยวและการเรียนรู 

ของแหลงธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณของแหลงธรรมชาติ ความเกี่ยวของของวัฒนธรรมทองถ่ินกับ

แหลงธรรมชาติ และความปลอดภัยของแหลงธรรมชาติในการทองเที่ยว แสดงใหเห็นวา แหลงธรรมชาติ

ของบานปาหมากมีความเหมาะสมหรือมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
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ตอไปได  โดยบานปาหมากมีคุณสมบัติเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิวเศตามมาตรฐานคุณภาพของสํานักงาน

พัฒนา การทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางย่ิงมีความโดดเดนในเรื่องของวัฒนธรรมทองถ่ินที่ไดรับคะแนน 

การประเมินมากกวาคุณสมบัติตามเกณฑของอื่นๆ ซึ่งผลการศึกาสอดคลองกับ นําชัย ทนุผล (2542:  

32-34) ที่ระบุวา องคประกอบดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จะตองมีความเกี่ยวของกับธรรมชาติเปนหลัก 

และมีเอกลักษณของทองถ่ินเขามาเกี่ยวของ 

 

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

  จากการศึกษาบริบทชุมชนทําใหพบวา บานปาหมากเปนชุมชนที่มีศักยภาพเพียงพอในการ

เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีวัฒนธรรมทองถ่ินเขามาเกี่ยวของ ซึ่งสามารถจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน

ได โดยขอมูลที่ไดรับจากชุมชนไดมาจากการสัมภาษณเชิงลึกและการจัดการประชุมเพื่อประกอบ

กิจกรรมการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน ประกอบกับการวิจัยครั้งน้ีสนใจในเรื่องรูปแบบของ 

การจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน ซึ่งดําเนินการวิจัยดวยการสังเกตพฤติกรรมของผูเขารวมโครงการ 

ในระหวางการจัดการประชุมแตละครั้ง และมีการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินจนเกิดเปนรูปแบบ 

การจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินที่ชาวกะเหรี่ยงบานปาหมากไดดําเนินการ ดังน้ี 
 

  1. ศักยภาพของชุมชนในการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียว 

โดยชุมชน 

จากการดําเนินการวิจัยและไดเลือกบานปาหมากเปนหมูบานนํารอง ที่ถือเปนตัวแทน

ของชุมชนตางๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธแลว ซึ่งบานปาหมากเปนชุมชนกะเหรี่ยงที่ผานเกณฑ

มาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ตามเกณฑของสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว ทําให 

บานปาหมากมีความพรอมในการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชนได และจากจุดประสงคของ

การวิจัยที่ตองการคนหารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว 

โดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ ทําใหเหลือการคนหาภูมิปญญาทองถ่ินที่สามารถนํามาเปนปจจัย

พัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเปนองคความรูที่อยูในตัวบุคคล การทดสอบความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อกําหนดเปาหมาย รวมทั้งหลักและกระบวนการจัดการความรู 

เพื่อเปนแนวทางในการสรางรูปแบบการจัดการความรูของตนเอง ทั้งน้ีเพื่อเปนการตรวจสอบ 

ความพรอมของชุมชนในการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน ตอไป 

1.1 การตรวจสอบภูมิปญญาทองถ่ินของบานปาหมาก 

การตรวจสอบภูมิปญญาทองถ่ินของบานปาหมาก กระทําโดยการพูดคุย สนทนากับ

บุคคลในหมูบานอยางไมเปนทางการ โดยพยายามใหเลาถึงการดําเนินชีวิตของชาวกะเหรี่ยงและใช 
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สิ่งใดบางในการชวยแกปญหาตางๆ หรือคิดคนประดิษฐสิ่งตางๆ ข้ึนมาใชโดยเปนความรูที่ไดรับ 

การสั่งสมสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือ เปนความรูที่ประยุกตและเกิดข้ึนใหมในสมัยปจจุบัน พบวา  

กลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงมีภูมิปญญาทองถ่ินที่ไดสั่งสมมาจากบรรพบุรุษหลายดาน ซึ่งนายมิ่ง พูลลัด 

ประธานชุมชนไดเลาใหฟงเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินไวหลายเรื่อง เมื่อครั้งผูวิจัยเขามาติดตอ

ประสานงานเพื่อการลงพื้นที่ดําเนินโครงการวิจัย เชน การมุงหลังคาบานดวยใบคอ วัฒนธรรมการกิน

หมาก และการใชสมุนไพร เปนตน ประกอบกับการสืบคนขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง

จากหลายแหลงทั้งจากเอกสาร หนังสือ ตํารา และขอมูลทางอินเตอร ตางก็ใหขอมูลที่บงช้ีไดวา  

กลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงมีความรูในการดํารงชีวิตซึ่งความรูเหลาน้ันเปนภูมิปญญาทองถ่ิน โดยใน

ปจจุบันมีผูนําชุมชน ผูนําชนเผา ผูรู และปราชญชาวบาน ที่มีภูมิปญญาทองถ่ินอยูในตัวบุคคลเหลาน้ี 

และถือวาเปนปจจัยสําคัญในกระบวนการจัดการความรู ซึ่งประกอบดวยบุคคล ดังน้ี 

1) นายเงิน ใจเย็น   หัวหนาเผากะเหรี่ยงบานปาหมาก 

2) นางแดง ใจเย็น  รองหัวหนาเผากะเหรี่ยงบานปาหมาก 

3) นายมิ่ง พูลลัด  ประธานชุมชนบานปาหมาก 

4) นายชัยศักด์ิ เตาะไธสง ผูใหญบานปาหมาก 

5) นายสนทนา ละออใส ผูชวยผูใหญบานดานปราบปราม 

6) นางสาวสุภาวดี โคสินธ์ิ ผูชวยผูใหญบานดานปกครอง 

7) นายสมพร ทับเทียม  ผูชวยผูใหญบานดานปกครอง 

8) นายกายสิทธ์ิ โคสินธ์ิ  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 

9) นายชัยยา ปติพนา  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 

10) นางสมรักษ ใจเย็น  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

11) นางเท ดาวรรณ  แมบานทอผา 

12) นางฟา โคสินธ์ิ  ศาสนาจารยสอนคริสตศาสนจักร 

โดยกลุมของผูนําชุมชน ผูนําชนเผา ผูรู และปราชญชาวบานเหลาน้ีเปนผูเขารวม

โครงการวิจัยน้ีในกระบวนการจัดการความรู สวนหน่ึงกับชาวกะเหรี่ยงในหมูบานอีกสวนหน่ึงที่จะเขา

มาสูกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการความรูของบานปาหมากตอไป 

1.2 การสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการทองเท่ียวโดยชุมชน 

ผูวิจัยไดดําเนินการจัดการประชุมช้ีแจงจุดประสงคการเขามาดําเนินโครงการวิจัย 

ในบานปาหมาก โดยประสานงานกับประธานชุมชนในการนัดหมายชาวกะเหรี่ยงในหมูบานจํานวน

รวม 30 คน โดยสวนหน่ึงเปนกลุมผูนําชุมชน ผูนําชนเผา ผูรู และปราชญชาวบาน เขารวมประชุม 

ครั้งที่ 1 โดยมีประเด็นที่นอกเหนือจากการช้ีแจงการดําเนินโครงการวิจัยแลว ยังดําเนินการใหความรู

ดานการทองเที่ยวโดยชุมชนแกผูเขารวมโครงการ ซึ่งมีการวัดทัศนคติที่มีตอการทองเที่ยวโดยชุมชน  
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การทดสอบความรูกอนเรียนรู และหลังเรียนรูในเรื่องที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวโดยชุมชน พบวา 

ผูเขารวมโครงการมีทัศนคติในเกณฑเห็นดวยกับการทองเที่ยวโดยชุมชน ดวยคะแนนเฉลี่ย 15.20 

คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 76 และถือวามีทัศนคติตอการทองเที่ยวโดยชุมชน

ในระดับ ดี  ดังตาราง 
 

ตาราง 3: การวัดทัศนคติและทดสอบความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวโดยชุมชน 
 

ผูเขารวมโครงการ 
ทัศนคต ิ

(20 คะแนน) 

ทดสอบกอนการเรียนรู 

(20 คะแนน) 

ทดสอบหลังการเรียนรู 

(20 คะแนน) 

1 18 4 10 

2 15 3 10 

3 16 8 14 

4 14 1 9 

5 17 6 15 

6 15 2 11 

7 17 9 18 

8 13 10 17 

9 19 5 13 

10 15 5 15 

11 14 7 11 

12 12 8 16 

13 14 5 8 

14 16 3 9 

15 15 9 15 

16 17 11 17 

17 18 4 10 

18 12 6 11 

19 14 7 12 

20 16 3 12 

21 18 1 8 

22 13 9 14 

23 14 6 13 

24 18 8 16 

25 15 10 16 

26 17 10 15 

27 13 8 12 

28 12 9 15 

29 14 3 11 

30 15 7 10 

เฉลี่ย 15.2 9.77 12.77 



 76

สําหรับการวัดความรูกอนการเรียนรูและทําความเขาใจการทองเที่ยวโดยชุมชน 

ผูเขารวมโครงการไดคะแนนความรูเฉลี่ย 9.77 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน แสดงวาผูเขารวม

โครงการมีความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวโดยชุมชนกอนการเรียนรูในระดับ ปานกลาง และไดคะแนน

ความรูหลังการเรียนรูเฉลี่ย 12.77 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน แสดงวาผูเขารวมโครงการ 

มีความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวโดยชุมชนหลังการเรียนรูในระดับ ดี ถือวามีทิศทางที่ดีข้ึน ในขณะที่

ผูเขารวมโครงการทุกคนทําคะแนนการทดสอบความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวโดยชุมชนหลังการเรียนรู 

ไดมากกวากอนการเรียนรูทุกคน จะเห็นวา ผูเขารวมโครงการเห็นดวยและมีทัศนคติที่ดีตอการทองเที่ยว

โดยชุมชน ประกอบกับมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวโดยชุมชนเพิ่มข้ึนทุกคน  
 

  2. การทําความเขาใจเก่ียวกับการจัดการความรู 

 จากการที่ผูเขารวมโครงการเห็นดวยและมีทัศนคติที่ดีตอการทองเที่ยวโดยชุมชน และมี

ความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวโดยชุมชนในระดับดี จึงเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหเกิดกระบวนการจัดการ

ความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนเปนไปดวยความสะดวกมากข้ึน แตเมื่อ

เริ่มตนเขาสูกระบวนการการจัดการความรู พบวา ยังมีผูเขารวมโครงการสวนใหญไมเขาใจหรือแมแต 

ไมรูจักการจัดการความรูเลย ผูวิจัยจึงตองสรางความเขาใจในเรื่องการจัดการความรูเบื้องตนใหกับ

ผูเขารวมโครงการ ดวยวิธีการอธิบาย ใชสื่อ และจากการสาธิต โดยใชกิจกรรมบทบาทสมมุติเขามา 

มีสวนชวยในการเสริมสรางความเขาใจใหมากข้ึน ในการดําเนินการสาธิตการจัดการความรู ไดให

ผูเขารวมโครงการกําหนดเรื่องที่ตองการจัดการความรู โดยผูเขารวมโครงการเลือกเรื่องสมุนไพร จากน้ัน

ใหผูเขารวมโครงการเลือกตัวแทนที่มีประสบการณหรือสนใจเกี่ยวกับสมุนไพร จํานวน 10 คน ทําหนาที่

เปนกลุม “คุณกิจ” และเลือกจากผูเขารวมโครงการที่เหลืออีก 1 คน เปน “คุณลิขิต” ทําหนาที่จด

รายละเอียดที่เกิดจากการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยผูวิจัยทําหนาที่เปน “คุณอํานวย” ในการสาธิต

การจัดการความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินดานสมุนไพรของชาวกะเหรี่ยงบานปาหมาก 

การสาธิตการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน เริ่มดวยการมอบหมายหนาที่ใหกับผูเขารวม

โครงการ โดยช้ีแจงใหทราบวา “คุณกิจ” จะตองทําอะไรอยางไรบาง และ “คุณลิขิต” จะตองทําการ

บันทึกความรูที่เกิดข้ึนอยางไรบาง สวนผูเขารวมโครงการที่เหลือใหเปนผูสังเกตการณและเรียนรูวิธีการ

จากกลุมสาธิต ผูวิจัยขอใหกลุม “คุณกิจ” แตละคนแนะนําตนเอง แมทุกคนอาศัยอยูในชุมชนเดียวกัน 

แตก็ถือเปนการเริ่มตนในการสรางความคุนเคยในบรรยากาศของการประกอบกิจกรรมรวมกัน ซึ่งปรกติ

ไมคอยไดรวมกันประกอบกิจกรรมในลักษณะน้ี โดยการแนะนําตัวน้ันใหอิสระในการแนะนําตัวและ 

ไมกําหนดระยะเวลาใดๆ ซึ่งในขณะที่บางคนแนะนําตนเอง อาจมีผูอื่นชวยเสริมขอมูลมากข้ึน  

ในลักษณะเยาแหยใหเกิดอารมณขันชวยสรางบรรยากาศของความเปนกันเอง เน่ืองจากบางคนยังรูสึก

เขินอาย ทั้งที่เปนบุคลิกของชาวกะเหรี่ยงเองที่เปนคนถอมตน เหนียมอาย หรือบางทานพูดภาษาไทย 
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ไมคอยชัดเจนเปนตน หลังจากแนะนําตัวแลว ผูวิจัยไดใหผูเขารวมโครงการประกอบกิจกรรมสัมพันธ 

ที่ทํารวมกันพรอมกัน เชน การเลานิทานมือ ซึ่งทําใหผูเขารวมโครงการรูสึกสบายข้ึนในการใหความ

รวมมือทํากิจกรรมตอไป รวมไปถึงการลดความกังวลใจในดําเนินกิจกรรมดวย เน่ืองจากการจัดการ

ความรูจําเปนตองใชรูปแบบของการสนทนาพูดคุย เสนอแนวคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน  

ผลของการสาธิตการจัดการความรูที่ไดสังเกตจากพฤติกรรมของผู เขารวมโครงการ 

ในกลุมสาธิต พบวา ยังมีผูเขารวมโครงการในกลุม “คุณกิจ” ยังขาดความกลาที่จะพูดหรือเสนอแนวคิด

ประสบการณของตนที่มีอยู และการพูดคุย มีเพียงลักษณะของการพูดของคนใดคนหน่ึงจบไปแตละคน 

ไมมีคําถามหรือขอโตแยง ที่มีลักษณะของการพูดคุย การจัดการความรูจึงมีลักษณะเหมือนผูเขารวม

โครงการขาดประสบการณรวม แตเมื่อผูวิจัยถาม “คุณกิจ” ที่ไมไดเปนผูเลาเรื่อง กลับไดรับคําตอบวา 

“รูเรื่องที่ผูเลาเลาใหฟง” แสดงใหเห็นวานาจะมีประสบการณรวมในเรื่องที่เลา แตไมมีการโตตอบหรือ

เสริมขอมูลในเรื่องที่เลาน้ัน ผูวิจัยจึงขอใหผูเขารวมโครงการทําการจัดการความรูสาธิตตอ โดยผูวิจัย 

เริ่มเขามาทําหนาที่ในการต้ังคําถามและเราใหผูเขารวมโครงการมีสวนในการใหขอมูลในเรื่องที่ผูเลา 

คนแรกเลาใหฟง ซึ่งทําใหเรือ่งเลาเรื่องเดียวมีผูพูดและผูแสดงความคิดเห็นมากข้ึนทีละเล็กละนอย แตก็

ทําใหผูเขารวมโครงการเริ่มมองเห็นและเขาใจวิธีการจัดการความรูมากข้ึน สังเกตไดจากมีผูเขารวม

โครงการที่ไมไดอยูในกลุมสาธิตใหขอเสนอวา ลองสาธิตในเรื่องอื่นบาง และอยากทดลองเปน “คุณกิจ” 

บาง ซึ่งเปนสัญญาณที่ดีในการแสดงออกถึงความสนใจในการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินของ

ชาวบาน แตดวยเวลาจํากัด ผูวิจัยจึงขอใหผูเขารวมโครงการเตรียมขอมูลที่ตนสนใจ และนํามาเขารวม

ประชุมและเสนอประเด็นตางๆ ที่นาจะเกิดประโยชนจากความรูที่ตนมีในครั้งตอไป โดยกอนการปด 

การประชุมในครั้งน้ี ผูวิจัยไดฝากใหผูเขารวมโครงการทุกคน เตรียมตัวในการนําขอมูลความรูตางๆ  

ที่มีอยูมาพูดคุยในครั้งหนา รวมทั้งคนหาดวยตัวเองมากอนวาภูมิปญญาของชาวกะเหรี่ยงในดานใดที่จะ

สามารถนํามาใชกับการทองเที่ยวโดยชุมชนได และยังไดกลาวชมเชยผูเขารวมโครงการ ทั้งในเรื่องของ

การใหความรวมมือ และการแสดงความพยายามในการรวมจัดการความรู จนมีผูเขารวมโครงการ 

บางทานบอกกับผูวิจัยเปนการสวนตัววา ในคราวตอไปขอเปนผูเลาเรื่องกอนเปนคนแรก แสดงใหเห็นถึง

ความตองการในการถายทอดความรูผานการเลาความที่มีอยูในตัวผูเขารวมโครงการ และคาดหวังวา 

ในครั้งตอไปจะทําการจัดการความรูไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

จากการดําเนินการประชุมในครั้งแรกน้ีจะเห็นวามีสัญญาณที่ดีตอการจัดการความรู 

ภูมิปญญาทองถ่ิน จากการที่ผูเขารวมโครงการแสดงใหเห็นวาชาวกะเหรี่ยงบานปาหมากมีการใช 

ภูมิปญญาทองถ่ินในดานตางๆ อยางตอเน่ือง ประกอบกับมีผูนําชุมชน ผูนําชนเผา ผูรู และปราชญ

ชาวบานที่มีความรูและยังมีชีวิตอาศัยอยูในชุมชนในปจจุบัน นอกจากน้ันยังไดรับความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการทองเที่ยวโดยชุมชนและกระบวนการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินมากข้ึน รวมทั้งแสดง 

ใหเห็นถึงการใหความสนใจและการมีสวนรวมในการดําเนินการที่เกี่ยวของเปนอยางดี 
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ภาพ 11:  รูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินสาธิต 
 

    

3. การถอดบทเรียนกระบวนการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินสาธิต 

จากรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินสาธิต ดังภาพ พบวา เปนการจัดการ

ประชุมที่ประกอบดวย 3 กลุม คือ ผูวิจัย ทําหนาที่สังเกตพฤติกรรมของผูเขารวมโครงการกลุมสาธิต

และอํานวยความสะดวกใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู และมีสวนชวยในประกอบกิจกรรม 

ที่ชวยลดความประหมา หรือเพิ่มความเปนการเองระหวางผูเขารวมโครงการทุกคน และชวยกระตุน

ใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ในขณะเดียวกันผูวิจัยก็ตองสังเกตพฤติกรรมของผูเขารวม

โครงการกลุมสังเกตการณดวย สวนผูเขารวมโครงการกลุมสังเกตการณ ทําหนาที่สังเกตและเรียนรู

กระบวนการจัดการความรูที่ผูเขารวมโครงการกลุมสาธิตดําเนินการ ในขณะที่ในกลุมผูเขารวม

โครงการกลุมสาธิตประกอบดวยคุณกิจ ทําหนาที่เลาเรื่อง และคุณลิขิต ทําหนาที่บันทึกเก็บขอมูล 

ในสวนผลตอบกลับที่แตละกลุมไดรับ พบวา ผูเขารวมโครงการกลุมสาธิตแสดงใหเห็น

รูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน ที่มีกลุม “คุณกิจ” เปนผูเลาเรื่อง และมี “คุณลิขิต” บันทึก

ความรูที่เกิดข้ึน โดยผูเลามักเปนผูเลาฝายเดียว ไมมีการโตตอบ และใหคําแนะนําเพิ่มเติม จึงขาดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ทําใหผูวิจัยตองเขามามีสวนในการเปน “คุณอํานวย” หากเกิดการติดขัดและเราให

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพิ่มข้ึน เชนการชวยต้ังคําถาม หรือแนะนําวิธีการปฏิบัติบางประการใหผูทํา

หนาที่ตางๆ ไดทราบ ในขณะเดียวกันผูวิจัยก็ทําความเขาใจรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน
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ที่เกิดข้ึน สวนผูเขารวมโครงการกลุมสังเกตการณก็ไดรับรูบทเรียนจากการสังเกตกระบวนการจัดการ

ความรู และกลายเปนตนแบบในการจัดการความรูในครั้งตอไปที่ทุกคนตองประกอบกิจกรรม 

การจัดการความรูแบบมีสวนรวม โดยในขณะเดียวกันผูวิจัยก็สามารถประเมินไดถึงระดับการใหความ

สนใจของผูเขารวมโครงการกลุมสังเกตการณ ซึ่งจะเปนขอมูลเบื้องตนที่แสดงถึงสัญญาณอันดี 

ที่ผูเขารวมโครงการจะใหความรวมมือในการจัดการความรูในครั้งตอไป 

รูปแบบการจัดการความรูที่ไดจากกระบวนการวิจัย มีสวนประกอบที่สําคัญ คือความรู 

คน และกระบวนการ ตามที่ไดศึกษาศักยภาพของชุมชนในการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนแลวน้ัน การดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการทองเที่ยวโดยชุมชนน้ัน

จําเปนอยางย่ิงที่จะตองมี “ความรู”ความรูในที่น้ี คือความรูที่เกี่ยวกับการจัดการ ซึ่งเปนวิธีการหรือ

ข้ันตอนในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนและความรูที่จะนําเสนอเพื่อใหเกิดเรียนรู หรือประโยชน  

ทั้งสําหรับนักทองเที่ยวและชุมชนเอง เมื่อชุมชนมีความรูในการจัดการเพื่อสรางคุณคาของ 

การทองเที่ยวทําใหการทองเที่ยวน้ันๆ มีคุณคามากกวาเปนการทองเที่ยวธรรมดา แตเปนการทองเที่ยว 

ที่มีสาระ มีพัฒนาการ กอใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชนและนักทองเที่ยว 

“คน” เปนกลไกสําคัญที่จะทําใหเกิดกระบวนการหรือข้ันตอนที่จะขับเคลื่อนกิจกรรม

การเรียนรู คนน้ันประกอบไปดวยคนที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการทองเที่ยวตางๆ ซึ่งตองมีการเรียนรู

และมีการทํางานรวมกัน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน อันกอใหเกิดองคความรูข้ึน 

สวน “กระบวนการ” เปนวิธีการที่จะเช่ือมประสาน คน และความรู เขาไวดวยกัน

กระบวนการที่เกิดข้ึนน้ัน เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน พูดคุย บอกเลาสิ่งดีๆ ใหแกกัน อาจเปน

ประสบการณในการทํางาน จากคนหน่ึงไปสูอีกคนหน่ึง เมื่อมีการนําความรูที่ไดไปใช จะทําใหเกิด

ความรูใหมแลวมาบอกตอ คนที่ไดฟงมีการนําไปใชตอ และหมุนเวียนกันเปนวงจรความรูภายในตัวเอง 

ภายในกลุม ขยายไปนอกกลุม ไมมีที่สิ้นสุด “กระบวนการ” น้ันจึงไมมีวิธีการตายตัวไมกําหนดเวลา

สถานที่แนนอน แตจะเปนกระบวนการที่มีองคประกอบของความต้ังใจ ระหวางผูใหและผูรับเปน

สําคัญ จึงจะเห็นวา คน ความรู และกระบวนการ จะตองเคลื่อนที่ไปพรอมกัน เพื่อใหเกิด 

การขับเคลื่อนความรู และนําไปสูการพัฒนาชุมชนการจัดการความรูที่ย่ังยืนรวมกัน 
 

  4. การคนหาและทําความเขาใจตนเองดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

หลังจากที่ไดมีการคนหาศักยภาพของชุมชนในการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยกระบวนการสาธิตและการเราความสนใจของผู เขารวม

โครงการแลว ทําใหมีผูรวมโครงการมาเขารวมเต็มจํานวน 30 คนในการนัดหมายประกอบกิจกรรม

จัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินครั้งที่ 2 โดยในการประชุมครั้งน้ี ผูวิจัยขอใหนายมิ่ง พูลลัด ประธาน

ชุมชนบานปาหมาก ทําหนาที่เปน “คุณอํานวย” เน่ืองจากเปนผูที่คุนเคยกับทุกคนซึ่งรวมประกอบ
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กิจกรรมของชุมชนมานานแลว จึงเปนผูที่เหมาะสมในการอํานวยความสะดวกสําหรับการดําเนิน

กิจกรรมจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน สวน “คุณลิขิต” ใหผูเขารวมโครงการรวมกันเลือกข้ึนมา 

ทําหนาที่ โดยนางสาวสุภาวดี โคสินธ์ิ ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง ซึ่งเคยทําหนาที่ในเรื่องการจด

บันทึกการประชุมและทํารายงานของหมูบานเปนประจําอยูแลว สวน “คุณเอื้อ” และ “คุณประสาน”  

ไมจําเปนตองใหผู เขารวมโครงการทําหนาที่ เหลาน้ี เน่ืองจากไมจําเปนตองมีผูบริหารและยังไม

จําเปนตองประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภายนอก เพราะการจัดการความรูครั้งน้ีใหความสําคัญ

กับการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินในบานปาหมากเทาน้ัน สวนผูเขารวมโครงการที่เหลือทําหนาที่

ผลัดกันเปน “คุณกิต” ข้ึนมาเปนผูเลาเรื่องหรือคนตนเรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรูตลอดการประชุม  

โดยกําหนดเปาหมายของการประชุมเพื่อใหผูเขารวมโครงการไดทําความรูจักความเปนชุมชนของตนเอง  

ในการประชุมครั้งที่ 2 น้ี พบวา เมื่อกําหนดใหผูเขารวมโครงการทําหนาที่เอง สวนผูวิจัย

ออกมาเปนผูสังเกตการณ บรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรูมีลักษณะเชนเดียวกับการจัดการความรู

ภูมิปญญาทองถ่ินสาธิต คือ “คุณอํานวย” ยังไมสามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหไมเกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู แตเปนการถายทอดความรูจากผูรูที่ทําหนาที่เปน “คุณกิจ” ที่เลาเรื่อง สวนกลุม 

“คุณกิจ” ที่เหลือเปนเพียงผูฟงไมมีการโตตอบ หรือแสดงความคิดเห็นตอจากผูเลาเรื่อง ซึ่งทั้งหมด 

ไมเกิดบรรยากาศของการพูดคุย ทําใหความรูไมหลั่งไหลออกมาจากกิจกรรมในชวงเริ่มแรก 

ผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวากระบวนการจัดการความรูจะติดขัดจึงตัดสินใจ เขารวม

กระบวนการจัดการความรูอีกครั้ง โดยทําหนาที่ “คุณอํานวย” เขามาต้ังคําถาม เราให “คุณกิจ” ที่ยัง

ไมใชผูเลาเรื่องแสดงความคิดเห็น หรือใหขอมูลเพิ่มเติมจากผูเลาเรื่อง กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

จึงมีมากข้ึน โดยผูวิจัยใชแบบสัมภาษณเชิงลึกเปนแนวทางในการต้ังประเด็น ซึ่งถือเปนการตรวจสอบ

ขอมูลความเช่ือถือไดของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกไปแลวดวย ปญหาสําคัญของชาวกะเหรี่ยง

ในการดําเนินกระบวนการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน คือ การใชภาษาไทย ซึ่งผูเขารวมโครงการ 

บางคน สื่อสารดวยภาษาไทยไมชัดเจน และไมสามารถเขียนภาษาไทยได จึงทําใหใชเวลาอยางมาก 

ในการดําเนินการ และไมสามารถใชสื่อตางๆ ไดดีนัก แตหากเปนสื่อสิ่งของที่ผูเขารวมโครงการนํามาหรือ

มีอยูในบริเวณใกลเคียง ก็สามารถใชสื่อเหลาน้ันชวยในการแลกเปลี่ยนเรียนรูได ทําใหดําเนินไปจนจบ

กระบวนการจัดการความรูในประเด็นการคนหาและทําความเขาใจตนเอง และพบวา ผูเขารวมโครงการ

ไดใหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบริบทของชุมชนเชิงพื้นที่ และเชิงการทองเที่ยวโดยชุมชน ศักยภาพของ

ชุมชนเพื่อรองรับการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยมี “คุณกิจ” หลายทานที่ใหขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณสําคัญ

ที่เกิดข้ึนในหมูบาน ทําใหผูเขารวมโครงการมีความเขาใจตนเองตรงกันมากข้ึน ซึ่งขอมูลหลักสวนใหญ

ผูเขารวมโครงการมมีความรูในสวนน้ันแลว แตในเรื่องของรายละเอียดที่แตละคนเปดเผยและแลกเปลี่ยน

เรียนรูทําใหผูเขารวมโครงการมีความรูในดานรายละเอียดเพิ่มเติมมากข้ึนดวย ซึ่งสวนรูปแบบของ 

การจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินในครัง้ที่ 2 สามารถแสดงดวยภาพ 12 และภาพ 13 ดังน้ี 
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     ภาพ 12:  รูปแบบการจัดการความรูเพื่อทําการคนหาและทําความเขาใจตนเอง (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ภาพ 13:  รูปแบบการจัดการความรูเพื่อทําการคนหาและทําความเขาใจตนเอง (2) 
 

จะเห็นไดวา ในการประชุมครั้งที่ 2 น้ี ผูเขารวมโครงการที่ถูกกําหนดใหทําหนาที่  

“คุณอํานวย” ยังไมสามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหไมเกิดการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ เมื่อผูวิจัยเขามาทําหนาที่ “คุณอํานวย” แทนช่ัวคราว และเขามาเรากระตุนให

ผูเขารวมโครงการเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณกันมากข้ึน ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูที่เพิ่มข้ึน

หลังจาก “คุณกิจ” เลาเรื่องตามประเด็นแลว แตอยางไรก็ตาม ผูวิจัยจําเปนตองลดบทบาทการจัดการ

ความรูลงเพื่อใหผูเขารวมโครงการไดดําเนินการดวยตัวเอง การทําหนาที่ “คุณอํานวย” ช่ัวคราว  

มีจุดประสงคเพียงเพื่อใหผูเขารวมโครงการเรียนรูและนําไปปฏิบัติดวยตนเองตอไป  
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สวนกลุม “คุณกิจ” เองก็ควรที่จะเรียนรูที่จะนําเสนอประสบการณที่ตนเองมี หรือ

แนวคิด คําถามที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูมากข้ึน ซึ่งสงผลตอ “คุณลิขิต” 

ที่จําเปนจะตองบันทึกความรูตางๆ ที่เกิดข้ึนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพิ่มมากข้ึนดวยเชนกัน และจะ

เห็นวาในการประชุมครั้งน้ี บรรยากาศและสถานที่ มีสวนทําใหผูเขารวมโครงการแสดงพฤติกรรมที่มี

ผลตอการกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวย เน่ืองจาก เมื่อ “คุณกิจ” ทําหนาที่เลาเรื่องใหคน

จํานวน 30 คน ปรากฏวามีผูเขารวมโครงการบางสวนที่สนใจเหตุการณที่เกิดข้ึนภายนอกศาลา

อเนกประสงคซึ่ งเปนอาคารโถงเปดโลงเห็นบรรยากาศโดยรอบ ประกอบกับการที่ไมเกิด 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูในชวงแรก ทําใหผูเขารวมโครงการ ขาดอารมณรวมไป ดังน้ัน เมื่อสิ้นสุด 

การประชุมจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินครั้งที่ 2 แลว ผูวิจัยจึงขอใหผูเขารวมโครงการทบทวน 

ทําความเขาใจในบทบาทของตนเอง และควรพยายามดําเนินการดวยการใชการพูดคุยแบบเปนกันเอง 

ซึ่งจะเปนหัวใจสําคัญในการประชุมในครั้งตอไป 
 

  5. การแลกเปลี่ยนเรียนรูในบริบทเชิงการทองเท่ียวของชุมชน 

การประชุมจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินบริบทเชิงการทองเที่ยวของชุมชนเปนการ

ประชุมครั้งที่ 3 ที่มุงเนนใหผูเขารวมโครงการรวมกันจัดการความรูดวยตนเองทั้งกระบวนการ  

โดยผูวิจัยสอบถามผูเขารวมโครงการในการกําหนด “คุณอํานวย” “คุณกิจ” และ “คุณลิขิต” อีกครั้ง 

ปรากฏวา ผูเขารวมโครงการลงมติใหผูเขารวมโครงการชุดเดิมที่ทําหนาที่ทั้ง 3 ยังคงทําหนาที่ในการ

ประชุมครั้งน้ี ซึ่งจากการประชุมในครั้งที่ 2 ที่ผานมาน้ัน “คุณอํานวย” ยังไมสามารถทําหนาที่ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการทําหนาที่ “คุณอํานวย” ดังน้ันกอนเริ่มการประชุม 

ผู วิจัยไดพูดคุยกับนายมิ่ง พูลลัด เพื่อใหกําลังใจ และกระตุนใหมุงมั่นทําหนาที่ที่ ดีที่สุดเต็ม

ความสามารถ พรอมกับขอใหผูเขารวมโครงการรวมกันปรบมือสงกําลังใจใหกับ “คุณอํานวย” ในการ

ทําหนาที่ในครั้งน้ีดวย ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 3 น้ี พบวา “คุณอํานวย” ทําหนาที่ไดดีข้ึน สามารถเรา

และกระตุนใหผูเขารวมโครงการ ซึ่งก็เขาใจดีในการทําหนาที่ของตนเชนกัน ทําใหบรรยากาศในการ

ประชุมครั้งน้ีมีลักษณะผอนคลายมากข้ึน มีรอยย้ิม และการพูดเลน รวมถึงจํานวน “คุณกิจ” ผูทํา

หนาที่ เลาเรื่องก็เพิ่มมากข้ึน ในขณะที่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพิ่มมากข้ึนดวย ซึ่งผลจาก 

การดําเนินการที่ดีข้ึนทําใหไดขอมูลตางๆ ที่นาสนใจเพิ่มมากข้ึนตามดวย หากสังเกตพฤติกรรม 

ในภาพรวมถือวา มีการพัฒนาการประชุมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ดีข้ึน   

การแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เกิดข้ึนในการประชุมครั้งที่ 3 ทําใหผูเขารวมโครงการไดรับทราบ

ขอมูลที่เกี่ยวกับบริบททางการทองเที่ยวของชุมชน ชวยเปดโลกทัศนใหมองออกไปไกลตัวมากข้ึนกวา

การมองเพียงการทองเที่ยวในบานปาหมากเทาน้ัน ซึ่งแมการประชุมจะมีการติดขัดบาง แตก็ผานพน
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ไปไดดวยดีจากการทําหนาที่ทั้ง “คุณอํานวย” “คุณกิจ” และ “คุณลิขิต” อันเน่ืองมาจากการที่ทุกคน

เริ่มเรียนรูและเขาใจบทบาทของตนเองมากข้ึนแลว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

ภาพ 14:  รูปแบบการจัดการความรูบริบทเชิงการทองเที่ยวของชุมชน 
 

  6. แบบจําลองท่ีวิเคราะหจากการวิจัย 

ในการประชุมครั้งที่ 3 เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ผูเขารวมโครงการมีสวนรวมในการ

ดําเนินกิจกรรมดวยตนเอง จึงถือเปนรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินของบานปาหมาก 

ที่พัฒนาข้ึนจากการเริ่มตนจัดการประชุมแบบกลุมสาธิต และการทดลองทํา จนเปนการประชุม 

ที่สามารถดําเนินการไดเอง ซึ่งสามารถศึกษาแบบจําลองการจัดการความรูที่เกิดข้ึนจากองคประกอบ

ตางๆ ไดดังน้ี 

6.1 คุณอํานวย (Knowledge Facilitator) คือผูอํานวยความสะดวกในกระบวนการเรียนรู 

ทําหนาที่อํานวยความสะดวกในการประชุมของกลุมผูเขารวมโครงการขณะเดียวกันจะเฝาสังเกตอยาง

มีสวนรวม และเขารวมกิจกรรมตางๆ ดวย เชน พบปะพูดคุย รวมประชุม เปนตน นอกจากน้ัน 

ตองสนใจเหตุการณที่เกิดข้ึน และติดตามสิ่งที่เกิดข้ึน รวมถึงความรูที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกันดวย  

โดยคุณลักษณะของคุณอํานวยน้ันมีหลายดาน จากผลการวิจัยพบวา คุณอํานวยควรจะตองเปนคนที่มี

คุณลักษณะดังตอไปน้ี 

1) ชางสังเกต 

2) ชางจด ชางจํา เก็บประเด็น 

3) เปนผูใหขอมูล 
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4) เปนผูเช่ือมโยงประสาน 

5) มีความสามารถในการสื่อสาร 

6) รูจักการถายทอดในลักษณะตางๆ 

7) สามารถสงตอพลังความต้ังใจสูผูอื่นได 

8) เขาใจคนอืน่ 

9) เคารพผูอื่น ทั้งบุคคลและความคิด 

10) สรางแรงจูงใจใหผูอื่น 

11) มีความต้ังใจแนวแนในสิ่งที่ทํา อดทน มีเหตุผล 

12) ชางคิด มีจินตนาการ เปดกวาง 

13) มีนํ้าใจ มีความเสียสละในการทํางาน 

14) มีความเปนกลาง 

15) มีระบบรูจักการประเมินผลและติดตามผล 

16) มีความกระตือรือรนในการเรียนรู 

17) รูกาลเทศะ 

18) สรุปแปลความไดดี และควบคุมไมใหหลงประเด็น 

โดยรวมแลวเปนคุณลักษณะที่พบเห็นกันทั่วไปและเปนรายละเอียดที่มีการอางถึงกัน

อยูเสมอ แตสิ่งที่สําคัญที่พบสวนใหญน้ันจะเปนคุณลักษณะทางนามธรรม ซึ่งมีความคลายคลึงกับ 

คนในอุดมคติ ที่อาจจับตองไดยาก เพราะคุณสมบัติของคุณอํานวยไมใชใครอื่น แตเปนคนที่ดีและมีใจ

ในการทํางาน และตองทํางานอยางมีประสิทธิภาพดวยน่ันเอง การเปนผูกระตุนใหเกิดการเรียนรู และ

เปนนักเช่ือมโยงเปนคุณลักษณะที่สําคัญมาก เพราะจะตองประสานงานใหเกิดการขับเคลื่อนของ

กระบวนการ ไมวาจะเปนการนัดหมาย ประสานงาน ประสานคน การเช่ือมโยงมิไดเกิดข้ึนระหวาง 

คนกับคนเทาน้ัน คุณอํานวยจะตองเขาใจการเช่ือมโยงระหวางคนกับกลุมคน และคนกับงานไดดวย 

ทําอยางไรใหคนไดเขาถึงประเด็นของกิจกรรมในวันน้ัน และหาขอสรุปเพื่อพัฒนาเปนกิจกรรมของ

กลุมตอไป ในที่สุดจะเปนการสังเคราะหสิ่งที่เกิดจากการเรียนรูของแตละคนจนกลายเปนความรูของ

กลุม ดังน้ันคุณอํานวยตองเปนคนชางจด ชางจํา เพราะสิ่งน้ีจะมาจะชวยในเรื่องของการเก็บขอมูล

และทําใหเกิดความตอเน่ืองในสวนของรายละเอียด ตองวิเคราะหสังเคราะหใหได รูจักการต้ัง

ขอสังเกต ติดตามและประเมินผลกิจกรรมและตนเอง ลักษณะของความชางคิด ชางจินตนาการน้ัน

เปนสิ่งจําเปนเชนกัน เพื่อจะใหเกิดการพัฒนา เพราะการที่จะเปนผูกระตุนใหผูอื่นเกิดพลังน้ันจะตอง

มีพลังภายในตนเองกอนดวย คุณอํานวยจะตองมีการพบปะพูดคุย และออกแบบกิจกรรมรวมดวย 

การสังเกตสามารถฝกฝนได แตควรเปนสิ่งที่เกิดข้ึนจากพื้นฐานของจิตใจที่ดี องคประกอบขอน้ีจึงมี

ความสําคัญมาก คุณอํานวยควรจะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไมเห็น สังเกตในฐานะคนนอกและคนใน 
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6.2 คุณกิจ (Knowledge Practitioner) คือนักกิจกรรม หรือนักปฏิบัติตัวจริง หมายถึง 

บุคคล ที่เขามารวมอยูดวยกันจนกลายเปนกลุมคน มีเปาหมายเดียวกัน เปนผูจัดการความรูตัวจริง 

รวมกันกําหนดเปาหมายแลวดําเนินการ รวมทั้งแสวงหาความรูจากภายนอกเขามาใชภายในกลุมคุณ

กิจในที่น้ีคือ ผูเขารวมโครงการทุกคนที่มีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนบานปาหมาก 

คุณลักษณะของคุณกิจที่ผูวิจัยพบน้ันมีหลายดาน แตจะมีทั้งคุณลักษณะที่มีมาแบบติดตัวคือเปนมา

โดยธรรมชาติ และแบบที่เกิดจากการฝกฝน เรียนรูแลวคอยทําไดในภายหลัง ดังน้ี  

1) เปนผูใหขอมูลจากประสบการณที่เกิดข้ึนจริง 

2) ชางสังเกต  

3) ชางคิด กลาทํา 

4) มีทักษะทั้งการพูด การอาน และการเขียน 

5) มองโลกในแงดี 

6) มีความต้ังใจ และใหเวลา 

7) อดทน ไมทอถอย 

8) เปดรับความคิดเห็นของผูอื่น พรอมที่จะปรับเปลี่ยนเรียนรู และใฝหาความรู 

9) รูจักการอยูรวมกับผูอื่น 

10) เคารพตัวเองและผูอื่น 

สิ่งที่กลาวมาขางตนน้ัน โดยสวนใหญจะเปนในดานนามธรรม ซึ่งเปนสิ่งที่ทุกคนพึงมี

เปนคุณลักษณะของคนดี ความมีนํ้าใจ และต้ังใจทํางานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค จึงจําเปนตองมี

ลักษณะดังกลาวเพื่อจะไดอยูรวมกันในกลุมได นอกจากน้ันตองยอมรับและปรับเปลี่ยน เพราะคุณกิจ

น้ันมักจะไมอยูในลักษณะปจเจก จําเปนตองรวมกันอยู การเรียนรูที่จะเคารพซึ่งกันและกันจึงเปน 

สิ่งสําคัญ คุณลักษณะตอมาในการเปนคนชางสังเกต ชางคิด กลาทํา และทักษะการ ฟง พูด อาน 

เขียนน้ัน เปนลักษณะเฉพาะตัว จึงไมจําเปนวาตองมีเหมือนกันทุกคนแตสามารถมาเติมเต็ม 

ประติดประตอกันหลายๆ คนได หรืออาจพัฒนาข้ึนไดในแตละคน เพราะบางคนถนัดที่จะพูด บางคน

ถนัดที่จะเขียน จากการวิจัยพบวา กระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวมน้ัน ชวยใหคุณกิจไดเรียนรูและ

พัฒนาไดเปนลําดับข้ัน คือ พัฒนาดานการฟง โดยมีสมาธิในการฟงมากข้ึน พัฒนาดานการพูด พูดกัน

มากข้ึน เพราะเริ่มเขาใจและเห็นคุณคาในตนเอง หลายคนที่ไมเคยไดพูด เมื่อมีโอกาสพูดก็ฝกฝน 

จนสามารถพูดได และการอาน-เขียน เปนสิ่งที่เกิดข้ึนชาที่สุด ซึ่งไมจําเปนวาจะตองรูหนังสือเสมอไป 

แตสิ่งที่พบคือ ถาเปนกลุมผูรูหนังสือจะสื่อสารกันไดงายกวา ดังน้ันคุณกิจหรือนักปฏิบัติตัวจริง ควรมี

คุณสมบัติที่นอกจากจะเปนคนมีความสามารถ พรอมที่จะเรียนรูไดแลวก็ตองเปนคนดีดวยเชนกัน  

เพื่อจะเปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมไปสูเปาหมาย 
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6.3 การสังเกต คือภาระงานที่คุณอํานวยตองกระทําในการจัดการความรู ตองสังเกต

พฤติกรรม วิธีคิด และองคประกอบตางๆ จัดเตรียมประเด็นของการสังเกต เพื่อนํามาประกอบกัน 

ทั้งกอนและหลังกิจกรรม เพื่อจะไดกระตุนใหตรงประเด็น 

6.4 การกระตุน เปนวิธีการกระตุนในเรื่องตางๆ ไมวาจะเปนการเลาเรื่อง การเสนอ

ความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนการจัดเก็บขอมูล การใชสื่อ การพูดคุย และการนําไปใช เพื่อใหเกิด

ทักษะ เกิดการเรียนรู และเปนการเปดโอกาสใหคนที่ไมเคยพูดไดพูดบาง ใหมีจุดสนใจรวมกันและเผย

เรื่องเลาออกมา การกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนคือการชวนคุย ชวยคิดใหทํากิจกรรมตางๆ เริ่มจาก

การแลกเปลี่ยนเรียนรูกันภายในกลุม จนถึงการพบปะกับคนนอกกลุม การกระตุนใหเกิดบรรยากาศ 

ที่ดีในวงสนทนา  

6.5 ประชุม หมายถึงการรวมตัวกันของบุคคล อาทิ คุณกิจ คุณอํานวยและคนอื่นๆ  

มาดําเนินการแลกเปลี่ยนประสบการณโดยการเลาเรื่องตางๆ ซึ่งเปนกิจกรรมในการขับเคลื่อน 

การจัดการความรู การประชุมสวนใหญเกิดจากการขับเคลื่อนของกลุมคุณกิจ การประชุมที่มีความถ่ี

สม่ําเสมอจะเกิดข้ึนในกลุมของคุณกิจที่มีความพรอม ทั้งคน ทั้งเวลา และสถานที่ ซึ่งผูนําการประชุม

หรือประธานกลุมจะเปนคนกลางที่สําคัญเพื่อผลักดันใหเกิดกระบวนการข้ึน แตสําหรับบางกลุมที่ 

ไมคอยมีความพรอมในเรื่องตางๆ และไมมีผูนําดําเนินการอยางจริงจัง จะทําใหการประชุมมีความถ่ี 

ไมสม่ําเสมอ 

สิ่งที่เกิดข้ึนในการประชุมคือการเลา เลาเรื่องตางๆ ที่ตนพบในการจัดการทองเที่ยวไมวา

จะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการใหบริการกับนักทองเที่ยว การจัดโปรแกรมนําเที่ยว ตลอดจนปญหา 

ที่เกิดข้ึนในการจัดการทองเที่ยว การเลาเรื่องจะอยูในการประชุมเสมอ เมื่อคนหน่ึงเลาจะมีอีกคนหน่ึง

เสริม แลกเปลี่ยนขอมูลกัน ตักเตือน แนะนํา จนถึงนําขอคิด และผลที่เกิดจากการปฏิบัติ 

มาเลาสูกันฟงอีกตอหน่ึง จากการเลาจึงเปนการแลกเปลี่ยนกัน จากน้ันนําขอมูลความรูที่ไดมาจัดเก็บ

ในรูปแบบที่เหมาะสมในข้ันตอนตางๆ 

6.6 เลาเรื่อง คือการพูดคุยและถายทอดถึงสิ่งตางๆ ผานผูเลา โดยสวนใหญในการ

ประชุม ผูเลาจะเลาเรื่องแบบปากเปลา ซึ่งจะชัดเจน มีสาระ หรือสนุกสนานหรือไมน้ัน ข้ึนอยูกับ

ลักษณะของผูเลาเปนรายบุคคล เรื่องเลาที่เกิดข้ึนจากการลงมือปฏิบัติจริงจะทําใหเลาไดลึกซึ้งและ

เห็นภาพ ในการประชุมจะมีการเลาเรื่องที่ทุกเรื่องลวนเลาใหฟงไดทั้งหมด ผูเลาที่ดีจะตองเลาเรื่อง

จริงที่ไดลงมือทําดวยความรูสึกที่ภูมิใจ ถอมตน การใชสื่อประกอบการเลาเรื่องน้ันสามารถทําได 

ในหลายลักษณะ โดยสวนใหญจะใชทาทางประกอบ ในการเลาแตละครั้งความสนใจของผูฟงก็เปน 

สิ่งสําคัญ ผูฟงตองฟงอยางต้ังใจและใหเกียรติ มีการโตตอบ ย้ิม หัวเราะ และต้ังคําถาม เพื่อจะสงตอ

ความรูสึกใหกับผูเลาแลกเปลี่ยนประสบการณ เปนการพูดคุยแบบ 2 ทาง มีทั้งผูเลาคือผูพูด และผูฟง

โตตอบการโดยการผลัดกันเลาผลัดกันฟง การแลกเปลี่ยนเรียนรูในการประชุมจะเกิดข้ึนแบบ
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กัลยาณมิตร มีความเอื้ออาทร มาใหดวยใจ โดยยึดเปาหมายเดียวกันที่จะกาวไปสูการพัฒนาการ

ทองเที่ยว โดยจะเปนการแลกเปลี่ยนเรื่องเลา คําถาม คําตอบระหวางกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ 

ที่พบใหแกกัน 

6.7 จัดเก็บความรู เปนการบันทึก ขอมูล ขอสรุป สาระสําคัญ ที่ไดจากการประชุม  

โดยใชเครื่องมือในการจัดเก็บ ไดแก บันทึกการประชุม จดหมายขาว สื่อตางๆ เพื่อไมใหขอมูลหรือ

ความรูที่เกิดข้ึนไดสูญหายไป โดยหนาที่น้ีเปนความรับผิดชอบของคุณลิขิต 

6.8 บรรยากาศ หมายถึง สิ่งที่อยูรอบๆ ตัว บรรยากาศที่เกิดข้ึนในกระบวนการ 

มีหลายลักษณะ มีความอิสระ ไวเน้ือเช่ือใจ เปนมิตร เอื้ออาทร มีศรัทธา เคารพซึ่งกันและกัน  

เห็นคุณคาและยอมรับ มีบางครั้งที่บรรยากาศตึงเครียด อึดอัดและควบคุมไมได ซึ่งเกิดไดจากหลาย

สาเหตุ เชน มีบางคนแสดงความคิดเห็นขัดแยงตลอดเวลา มีการใชนํ้าเสียงในลักษณะแสดงอํานาจ 

แตสิ่งน้ีจะไมเกิดข้ึนบอยนัก เพราะเมื่อทุกคนเขาใจในกระบวนการ จะทําใหเกิดบรรยากาศที่ดีข้ึน 

โดยอัตโนมัติบรรยากาศที่อึดอัด ตึงเครียดจะคอยๆ หายไป 

สําหรับการประชุมที่เกิดข้ึนกับกลุมที่คุนเคยกันมานาน รูจักกันอยูแลว มาพบกัน

บอยครั้ง จะมีบรรยากาศที่เปนกันเองมากกวา กลุมคนที่เพิ่งมาพบกันหรือไมไดรูจักกันมากอน  

แตทั้งน้ีคุณอํานวย และประธานในกลุม สามารถชวยในการกระตุน และสรางบรรยากาศไดตอนแรก 

แตตองอาศัยผูเขารวมโครงการสวนใหญเปนผูรวมกันสรางจึงจะเปนบรรยากาศที่เหมาะสมที่สุด 

6.9 พ้ืนท่ี หมายถึง สถานที่สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนสถานที่ที่คนไดมาพบกัน 

เพื่อดําเนินกิจกรรมรวมกัน พื้นที่ที่เกิดการเรียนรูน้ันมีหลายลักษณะ และมีความเหมาะสมแตกตางกัน 

ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของกิจกรรม ตัวอยางพื้นที่ประชุม เชน หอง ลานบาน ลานวัด ศาลา

อเนกประสงคประจําหมูบาน ทั้งน้ีหมายถึงสถานที่จริงไมใชพื้นที่ เสมือน เพราะนอกจาก 

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประชุมหารือแลว ผูเขารวมโครงการหารือหรือแลกเปลี่ยนความคิด  

จะไดเดินดูสถานที่จริงดวย จะไดมีมุมมอง ขอแนะนํารวมกัน แตทั้งน้ีหากมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกันมากข้ึน ประกอบกับมีการเรียนรูดานเทคโนโลยีมากข้ึน พื้นที่เสมือนจะเขามามีบทบาทสําคัญ 

ในกระบวนการน้ีเชนกัน การหมุนเวียนสถานที่ประชุมทุกครั้งมีทั้งขอดีและขอเสีย ขอดีทําใหไมตอง

ยึดติดกับพื้นที่ เกิดความกระตือรือรน ต่ืนเตน และนาสนใจ แตขอเสียทําใหเกิดผูเขาประชุมตอง

ปรับตัวตลอดเวลา รูสึกไมพรอมและไมคุนเคย บางครั้งทําใหเบี่ยงเบนความสนใจไปชมแตสภาพพื้นที่

ไมสนใจเรื่องที่จะแลกเปลี่ยนกัน จึงทําใหบรรยากาศอาจสะดุดและสับสนวุนวายบางในบางครั้ง 
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  7. การกําหนดเปาหมายและทิศทางการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินบานปาหมาก 

ในการประชุมครั้งที่ 3 น้ี ยังมีประเด็นที่จําเปนอยางย่ิงที่ผูเขารวมโครงการตองรวมกัน

พิจารณาเพื่อสรางเปาหมายและกําหนดทิศทางในการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินบานปาหมาก 

เน่ืองจากผูเขารวมโครงการคนหาตนเองจนทราบขอมูลทั่วไปของชุมชนในบริบทเชิงพื้นที่และบริบท

เชิงการทองเที่ยวของบานปาหมากแลว โดยมุงประเด็นไปในเรื่องของภูมิปญญาทองถ่ินและ 

การทองเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งในการวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคใหมีการจัดการความรู ในเรื่องของ 

ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อนํามาเปนปจจัยในการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน และใหความสําคัญกับ

รูปแบบการจัดการความรูที่เกิดข้ึน ดังน้ัน จะเห็นวา เปาหมายการดําเนินการจะอยูในกรอบของ 

ภูมิปญญาทองถ่ินและการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยมีการจัดการความรูเปนกระบวนการนําไปสู

เปาหมาย 

ในการประชุมหารือที่ใชรูปแบบเดิม ทําใหไดขอเสนอที่หลากหลายจากกลุม “คุณกิจ”  

โดยมีการเสนอขอคิดเห็นที่มีทั้งสนับสนุนและโตแยงที่จะกําหนดเปาหมายของชุมชนเปนภูมิปญญา

ทองถ่ินหรือการทองเที่ยวโดยชุมชน เมื่อผูเขารวมโครงการใชเวลาหารือไประยะหน่ึงแลวจึงไดขอสรุปวา 

เปาหมายของชุมชน คือ การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยมีภูมิปญญาทองถ่ินเปนปจจัยสนับสนุน 

หลักในการเปนจุดดึงดูดทางการทองเที่ยวของชุมชน  

เมื่อไดเปาหมายของการดําเนินการแลว จึงรวมกันคิดรวมกันเสนอแนะวิธีการที่จะ 

ชวยใหสามารถกาวไปสูเปาหมายได โดยบรรยากาศของการประชุมหารือยังคงเต็มไปดวยการพูดคุย 

เสนอแนะ และสรุปวา ควรเลือกภูมิปญญาทองถ่ินจากที่มีความหลากหลาย และจัดหมวดหมูภูมิปญญา

ทองถ่ิน โดยอิงความเกี่ยวเน่ืองกับปจจัยสี่ในการดํารงชีวิตของชาวกะเหรี่ยง และมีผูเสนอใหรวมเอาเรื่อง

ของการแสดงทางวัฒนธรรมมาเปนสิ่งดึงดูดใจนักทองเที่ยวดวย ดังน้ันจึงแบงออกไดเปน 5 กลุม ดังน้ี 

1) กลุมอาหารการกิน 

2) กลุมที่อยูอาศัย 

3) กลุมเครื่องนุงหม 

4) กลุมยารักษาโรค 

5) กลุมการแสดงทางวัฒนธรรม 

เมื่อไดเปาหมายของการดําเนินการ และเลือกภูมิปญญาทองถ่ินแลว ผู วิจัยจึงขอให

ผูเขารวมโครงการทุกทานไดกลับไปทบทวนวา ตนเองมีความรูในเรื่องใดใน 5 กลุมเรื่องน้ี และในการ

ประชุมครั้งตอๆ ไป จะมีการแบงกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูใน 5 เรื่องเหลาน้ี จึงขอใหผูเขารวมโครงการ

ทุกทานเตรียมความพรอมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวย 
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  8. การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เปนการเปดโลกทัศนของผูเขารวมโครงการ เพื่อไปดูและ

ศึกษาวิธีการในการดําเนินงานดานการทองเที่ยวของชุมชนที่นาสนใจ ซึ่งหลังจากศึกษาดูงานแลว  

จะทําใหเกิดแนวคิดในเชิงเปรียบเทียบแลวนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับการจัดการทองเที่ยว 

โดยชุมชนของบานปาหมากตอไป โดยกําหนดใหผูเขารวมโครงการเดินทางไปศึกษาดูงานใน 2 ชุมชน 

ไดแก ชุมชนบานปาละอู หมู 3 ตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และศูนย

วัฒนธรรมไทยทรงดําเขายอย อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งทั้งสองชุมชนมีการดําเนินการจัดการ

ทองเที่ยวโดยชุมชนแลว โดยการเลือกบานปาละอู ดวยเหตุผลของการเปนกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง

เหมือนกัน มีความสัมพันธในแบบเครือญาติกันอยูบาง ดังน้ันการศึกษาดูงานที่บานปาละอูจึงมี

ลักษณะที่งายตอการสรางความเขาใจ เน่ืองจากเจาของพื้นที่สามารถอธิบายทั้งภาษาไทยและภาษา

กะเหรี่ยงได สรางเสริมความเขาใจใหแกผูเขารวมโครงการไดอยางดี ในเรื่องการไดรับการสงเสริม 

ใหเปนหมูบานทองเที่ยว OVC-OTOP Village Champion ที่เนนในเรื่องของวัฒนธรรมกะเหรี่ยง  

การทอผาฝายทอมือดวยกี่เอว การแสดงทางวัฒนธรรม ศูนยการเรียนรูวิถีชีวิตปาเกอญอ และบาน

กะเหรี่ยงพระราชทานฯ เปนตน สวนอีกแหงหน่ึงในเปนกลุมชาติพันธุไทยทรงดํา ซึ่งมีการจัดการ

ทองเที่ยวโดยชุมชนในลักษณะจัดต้ังเปนศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา มีเรือนตัวอยาง มีการดําเนินงาน

โฮมสเตย การแสดงทางวัฒนธรรม การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และการจําหนายสินคาของที่ระลึก

ทองถ่ิน ทําใหผูเขารวมโครงการไดรับประสบการณในการศึกษาดูงานเปนอยางดี 

หลังจากกลับจากการศึกษาดูงาน มีการจัดการประชุมเพื่อสรุปผลการศึกษาดูงานวาสิ่งที่

ไดรับ สิ่งที่สามารถนํามาประยุกตกับบานปาหมาก รวมถึงสิ่งที่อยากใหเกิดข้ึนในบานปาหมาก 

ที่เหมือนหรือดีกวาสิ่งที่พบเห็นมาจากการศึกษาดูงานทั้ง 2 แหง โดยสิ่งที่ผูเขารวมโครงการมีความ

ตองการใหเกิดข้ึนในบานปาหมากมากที่สุดที่คิดวานาจะชวยสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน ไดแก 

การจัดต้ังศูนยวัฒนธรรมกะเหรี่ยงในบานปาหมาก เน่ืองจากที่บานปาละอู มีการจัดต้ังศูนยเรียนรูวิถี

ชีวิตปาเกอญอ และที่เขายอยก็มีการจัดต้ังศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา ซึงเปนตัวอยางที่ดี ทั้งน้ีในสวน

อื่นๆ บานปาหมากก็มีการดําเนินการอยูแลว เชน การแสดงทางวัฒนธรรม ซึ่งที่บานปาหมาก 

มีนางคะนึง โคสิน เปนผูฝกสอนและควบคุมเยาวชนทั้งชายและหญิงในบานปาหมากใหมาฝก 

การแสดงทางวัฒนธรรม โดยเมื่อมีนักทองเที่ยวเขามายังบานปาหมากและพักคางคืนในหมูบาน  

หากนักทองเที่ยวแจงความประสงคตองการชมการแสดงทางวัฒนธรรม หรือการนําการแสดงออกไป

แสดงนอกหมูบานในงานทางวัฒนธรรมของหนวยงานราชการระดับอําเภอ หรือจังหวัด นางคะนึง โคสิน 

จะเปนผูรับผิดชอบดําเนินการเรื่องการจัดแสดงทางวัฒนธรรมเหลาน้ี 

การศึกษาดูงานนอกสถาที่ไมถือเปนการจัดการความรู แตเปนการเรียนรูเพื่อนําเขา

ขอมูลที่นาสนใจเพื่อเปนตัวอยางในการจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ทําใหผูเขารวม
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โครงการเกิดแนวคิดในการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนจากชุมชนตนแบบที่ศึกษาดูงานทั้ง 2 แหง 

แลวนําขอมูลที่ไดมาเปนสวนหน่ึงของการจัดการความรูเมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาดูงานแลว  

ในการจัดการประชุมครั้งที่ 4 และ 5 เปนการประชุมเพื่อสรุปผลการศึกษาดูงาน  

โดยพยายามจัดการประชุมในรูปแบบของการจัดการความรูเชนเดียวกับการจัดการประชุมครั้งที่ 

ผานมา ทั้งน้ีเพื่อเปนการฝกประสบการณใหมีความชํานาญมากข้ึน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูทําการ

ประชุมเชนเดียวกับการประชุมครั้งที่ 3 ทุกประการ ทั้งรูปแบบและการกําหนดตัวบุคคลเขามา 

ทําหนาที่ตางๆ ดังภาพ 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       ภาพ 15:  รูปแบบการจัดการความรูหลังจากการศึกษาดูงาน 
 

9. การจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินบานปาหมาก 

จากการประชุมครั้งที่ 3 ที่มีมติที่ประชุมใหจัดหมวดหมูภูมิปญญาทองถ่ินออกเปน  

5 กลุมเรื่อง ประกอบกับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดต้ังศูนยวัฒนธรรมทองถ่ิน ที่เกิดข้ึนหลังการศึกษา 

ดูงานในชุมชนตัวอยาง และขอสรุปจากการประชุมในครั้งที่ 4 และ 5 ทําใหการประชุมในครั้งที่ 6  

มีประเด็นสําหรับการจัดการความรูถึง 5 ประเด็น ไดแก อาหารการกิน ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม  

ยารักษาโรค และการแสดงทางวัฒนธรรม  

ในการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน 5 ประเด็นน้ัน จําเปนตองจัดการประชุมถึง  

5 ครั้ง กับคนกลุมใหญจํานวน 30 คน อาจไมเหมาะสมนัก เน่ืองจากในบางประเด็น ผูเขารวม

โครงการอาจไมมีความรูหรือไมสนใจในประเด็นน้ัน จึงกลายเปนเพียงสมาชิกที่เขามารวมน่ังอยูในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเทาน้ัน ทําใหอาจกลายเปนเรื่องเสียเวลา ผูวิจัยจึงใหผูเขารวมโครงการหาวิธี 
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ที่เหมาะสมกวา พบวา ขอเสนอที่ไดรับการยอมรับมากที่สุดคือการแบงผูที่สนใจหรือมีประสบการณ 

ในประเด็นใด ก็ใหเขารวมกลุมตามแตละประเด็น โดยไมจําเปนตองมีสมาชิกในแตละกลุมเทากัน  

แลวรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในแตละกลุมยอยพรอมกัน จากน้ัน ใหตัวแทนของแตละกลุมมาแลกเปลี่ยน

เรียนรูกันอีกครั้ง เพื่อหาภูมิปญญาที่เหมาะสมในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนในบานปาหมาก 

รูปแบบของการจัดการความรูยังยึดถือรูปแบบเดียวกับการประชุมในครั้งที่ 3 แตในครั้ง

ที่ 6 น้ี แยกเปนการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินในกลุมยอยแตละกลุมเรื่อง รวมทั้งสิ้น 5 กลุม 

โดยแบงผูเขารวมโครงการเขาไปอยูในแตละกลุมเรื่องตามความตองการ หรือมีประสบการณในเรื่อง

น้ัน ซึ่งจะทําใหสมาชิกในแตละกลุมเรื่องมีจํานวนไมเทากัน ผลจากการแบงกลุมเรื่องในการจัดการ

ความรูภูมิปญญาทองถ่ิน พบวา กลุมอาหารการกิน มีสมาชิกรวม 7 คน กลุมที่อยูอาศัยรวม 6 คน 

กลุมเครื่องนุงหมรวม 5 คน กลุมยารักษาโรครวม 5 คน และกลุมการแสดงทางวัฒนธรรมรวม 7 คน 

รวมทั้งสิ้น 30 คน  

ในแตละกลุมดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบเดียวกับการประชุมครั้งที่ 3  

แตใหแตละกลุมกําหนด “คุณอํานวย” “คุณลิขิต” ใหม สวนสมาชิกที่เหลือในแตละกลุมแลวแต

จํานวน ทําหนาที่เปน “คุณกิจ” ทําการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมเรื่องที่ตนมีประสบการณหรือมีความ

สนใจในเรื่องน้ัน โดยใหแตละกลุมเลือกสถานที่และพื้นที่ตามความตองการ และแจงใหผูวิจัยทราบ

เพื่อที่จะไดเขาไปสังเกตการณการแลกเปลี่ยนเรียนรูในแตละกลุมตามสมควร ซึ่งแตละกลุมเลือกพื้นที่

ที่สามารถเดินเทาไปถึงไดไมยากภายในชุมชน และมีเวลาใหถึง 8 ช่ัวโมง ทั้งน้ีแลวแตกลุมใดจะใชเวลา

เทาใด โดยผูวิจัยใหแตละกลุมคัดเลือก “คุณอํานวย” และ “คุณลิขิต” ของแตละกลุมกอนแยกยายไป

ยังพื้นที่ที่เลือกประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และผูวิจัยไดกําชับการทําหนาที่ของ “คุณอํานวย” 

ใหทําหนาที่อยางเต็มความสามารถ ใชการพูดคุยเปนกลไกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการบันทึก

โดย “คุณลิขิต” ที่มีประสิทธิภาพ จะชวยใหไดประโยชนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเต็มที่ 

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการแบงกลุมตามภูมิปญญาทองถ่ินชาวกะเหรี่ยงที่มีอยูใน

บานปาหมากจํานวนมาก ถูกเลือกใหเปนภูมิปญญาที่มีความนาสนใจในการเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยว 

ใหเขามาทองเที่ยวในบานปาหมากในรูปแบบของการทองเที่ยวโดยชุมชน 5 กลุม ดังน้ี 

กลุมที่ 1 กลุมอาหารการกิน ไดเลือก การกินหมาก ตารีเว และผักกูด เปนภูมิปญญา

ทองถ่ินที่จะนํามาเปนปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยวโดยชุมชน 

กลุมที่ 2 กลุมที่อยูอาศัย ไดเลือก ลักษณะบาน วัสดุ และความเช่ือในการสรางและอยู

อาศัยในบานของชาวกะเหรี่ยง เปนภูมิปญญาทองถ่ินที่จะนํามาเปนปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยว 

โดยชุมชน 

กลุมที่ 3 กลุมเครื่องนุงหม ไดเลือก การทอผาฝายทอมือดวยกี่เอว และสรอยลูกปด เปน

ภูมิปญญาทองถ่ินที่จะนํามาเปนปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยวโดยชุมชน 
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กลุมที่ 4 กลุมยารักษาโรค ไดเลือก สมุนไพร และนํ้าผึ้งปา เปนภูมิปญญาทองถ่ิน 

ที่จะนํามาเปนปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยวโดยชุมชน 

กลุมที่ 5 กลุมการแสดงทางวัฒนธรรม ไดเลือก การรําวิถีกะเหรี่ยง และการรํากระทบไม 

เปนภูมิปญญาทองถ่ินที่จะนํามาเปนปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยวโดยชุมชน 

เมื่อเสร็จสิ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทําใหภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน 12 เรื่อง ไดรับการ

เลือกใหเปนภูมิปญญาทองถ่ินสําหรับการพิจารณาความเหมาะสมเพื่อนําไปเปนปจจัยสงเสริม 

การพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนบานปาหมากอีกครั้งหน่ึง 

ความนาสนใจในแตละกลุมเรื่องที่สามารถนํามาเปนปจจัยสงเสริมการทองเที่ยว 

โดยชุมชนบานปาหมากได ไดแก 

กลุมอาหารการกิน  

1) การกินหมาก ถือเปนวัฒนธรรมสําคัญของชาวกะเหรี่ยง และสามารถพบเห็นชาว

กะเหรี่ยงในบานปาหมากแทบทุกคนกินหมากเปนประจํา เน่ืองจากหมูบานแหงน้ีใชช่ือ “บานปาหมาก” 

ย่ิงเปนสวนเพิ่มเสริมใหการกินหมากเปนสิ่งสําคัญที่นาจะนํามาระบุเปนภูมิปญญาทองถ่ินได โดยมีใน

สวนของภูมิปญญาทองถ่ิน คือ วิธีการหาปูนซึ่งเปนสวนประกอบหน่ึงของการกินหมากจากหอยนํ้าตก

ขนาดเล็ก นํามาตําใหละเอียดใชเปนปูนกินกับหมากได ประกอบกับพลูที่ใชก็ไมใชใบชะพลูแบบคนเมือง 

แตเปนใบพลูปาที่มีลักษณะใบแตกตางกันอยางมาก  

2) ตารีเว มีลักษณะคลายนํ้าพริกที่มีสวนผสมของกะป และพริก ชาวกะเหรี่ยงใชสําหรับ

ใสในแกงพื้นบาน หรือกินเปนนํ้าพริกกับผักทองถ่ินก็ได หากนํ้าพริกกะปที่ใชเปนเครื่องเคียงกับ 

ผักแนมของสํารับอาหารของคนปกษใต ตารีเว ก็เปนนํ้าพริกที่ใชเปนเครื่องเคียงของชาวกะเหรี่ยง

เชนกัน 

3) ผักกูด เปนพืชผักทองถ่ินในปาที่หาไดงาย ชอบข้ึนเปนพื้นที่กวางใกลลําหวยลําธาร 

ในปา ใชยอดออนนํามาประกอบอาหารไดหลากหลาย ทั้งกินสด ลวก ตม และผัดนํ้ามัน กินคูกับ

นํ้าพริกตารีเว ก็ถือไดวาเปนมื้ออาหารที่ไดรสชาติของชาวกะเหรี่ยงโดยแท 

กลุมท่ีอยูอาศัย  

1) ลักษณะของบานกะเหรี่ยง มีความเปนเอกลักษณของกลุมชาติพันธุ โดยมีการแบง

สัดสวนหองตางๆ บนบานสําหรับการใชสอยและใชชีวิตบนบาน โดยแบงเปนหองนอน หองโถง และ

ครัว ที่สามารถใชประโยชนจากครัวเปนพื้นที่ถนอมอาหารในบานไดโดยอาศัยการรมควันที่ลอยจาก

เตาถาน และสามารถอบฟนที่วางไวดานบนใหแหงสามารถนํามาใชไดตลอดเวลา 

2) ความเช่ือที่เกี่ยวกับบาน เชน การเย่ียมชมบานของชาวกะเหรี่ยง หากผูมาเยือนข้ึน

บันไดบานแลวทําใหบันไดหัก ถือวาผูมาเยือนนําความโชคดีมาใหเจาของบาน แตในทางกลับกันหากผู

มาเยือนลงจากบานแลวทําบันไดหัก ก็ถือเปนลางไมดีสําหรับเจาของบาน ตองทําพิธีขอขมา 
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ภาพ 16:  รูปแบบการจัดการความรูหลังเลือกภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

 

 

 

เรากระตุน 

สังเกต 

เรากระตุน 

สังเกต 

เรากระตุน 

สังเกต 

เรากระตุน 

สังเกต 

เรากระตุน 

สังเกต 

คุณอํานวย 

คุณอํานวย 

คุณอํานวย 

คุณอํานวย 

คุณอํานวย 

คุณกิจ 

คุณกิจ 

คุณกิจ 

คุณกิจ 

คุณกิจ 

คุณกิจ 

เลาเร่ือง 

แลกเปลี่ยน เก็บขอมูล 

เลาเร่ือง 

แลกเปลี่ยน เก็บขอมูล 

เลาเร่ือง 

แลกเปลี่ยน เก็บขอมูล 

เลาเร่ือง 

แลกเปลี่ยน เก็บขอมูล 

เลาเร่ือง 

แลกเปลี่ยน เก็บขอมูล 

เลาเร่ือง 

แลกเปลี่ยน เก็บขอมูล 

อาหารการกิน 

เครื่องนุงหม 

ที่อยูอาศัย 

ยารักษาโรค 

การแสดงทางวัฒนธรรม 

การทองเที่ยวโดยชุมชน 

ภูมิปญญา 

ภูมิปญญา 

ภูมิปญญา 

ภูมิปญญา 

ภูมิปญญา 

เปลี่ยนบทบาท 

เปลีย่นบทบาท 

เปลี่ยนบทบาท 

เปลี่ยนบทบาท 

เปลี่ยนบทบาท 

บรรยากาศและสถานที ่
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3) วัสดุที่นํามาสรางบาน ในสวนของโครงสรางเพื่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวบานจะใช

ไมเน้ือแข็งมาทําเปนเสาและคานรับนํ้าหนัก สวนพื้นจะใชไมไผเปนหลัก ในพื้นที่หองนอนและหองโถง

ใชไมไผทุบใหแผออกจนแบนราบ ปูทับดวยเครื่องรองนอนก็สามารถใชเปนหองนอนได และน่ังในหอง

โถงไดสบาย สวนในครัวหรือนอกชานอาจใชไมไผทั้งลํา เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ในขณะที่คาน 

รับนํ้าหนักหลังคาก็ใชไมไผทั้งลําเชนกัน ซึ่งไมไผเหลาน้ีจําเปนตองรู วิธีและชวงเวลาการตัด 

ใหเหมาะสม หากตัดมาใชในฤดูกาลที่ไมเหมาะสมก็จะถูกมอดกินพุพังเร็วข้ึน ในสวนของหลังคาก็ใช 

ใบคอ พืชตระกูลปาลมที่ข้ึนอยูในปา มีลักษณะใบคลายใบตาล มุงหลังบังแดดฝนทนทานอยูได 3 ป 

กลุมเครื่องนุงหม  

1) การทอผาฝายทอมือดวยกี่ เอว ถือเปนความชาญฉลาดของกลุมชาติพันธุที่ตอง

เคลื่อนยายถ่ินฐานบอยๆ เน่ืองจากเปนกลุมชาติพันธุที่อาศัยอยูในปา เมื่อตองการยายถ่ินที่อยูอาศัย  

ก็สามารถมวนเก็บกี่เอวใหมีขนาดเล็กสามารถพกพาไปดวยไดสะดวก แตหากเปนกี่กระตุกขนาดใหญ 

ก็จะไมสามารถนําติดตัวไปไดโดยสะดวก การทอผาฝายไดเสนดายจากดอกฝายที่นํามาปนและ 

ขึงเกลียวจนเปนเสนดายตามตองการ แมในปจจุบันจะหาซื้อจากรานคาในเมืองไดสะดวกกวาก็ตาม 

สวนการคิดลายถือวาเปนเรื่องของทักษะฝมือของหญิงชาวกะเหรี่ยงโดยเฉพาะ ซึ่งนอกจากจะมีลาย 

ที่หลากหลายและสวยงามแลว ยังมีการนําวิธีการปกและประดับดวยวัสดุอื่นลงบนผืนผาไดอยาง

สวยงามอีกดวย นอกจากน้ันยังมีความหลากหลายของผลติภัณฑผาทอ โดยผลิตเปนเสื้อ ผานุง ผาผืน 

ผาพันคอ ยามอเนกประสงค เปนตน 

2) สรอยลูกปด เปนเครื่องประดับที่รอยดวยเสนเอ็นหรือเชือก ซึ่งมักนิยมใชลูกปดขนาด

เล็กนํามารอยเรียงจัดเปนลวดลาย ซึ่งถือเปนการแสดงฝมือดานความสวยความงามของผูชาย 

ชาวกะเหรี่ยง โดยนิยมนํามารอยเปนสรอยขอมือและสรอยคอ แลวสวมใสแบบรัดแนบกับขอมือหรือ

กับรอบคอ 

กลุมยารักษาโรค  

1) สมุนไพร ในผืนปามีอยูมากมาย ทั้งที่รูจักแลวสามารถนํามาบําบัดรักษาผูปวย 

ตามอาการและตามความเช่ือที่ไดสั่งสมมาจากบรรพบุรุษ และยังคงแสวงหาสมุนไพรใหมๆ ดวยการ

ทดลองใชโดยผูรูของชุมชน ซึ่งหากพบวามีสรรพคุณในการแกโรคได ผูรูก็มักจะนํามาปลูกไวใกลบาน 

เพื่อนํามาใชไดสะดวก ที่นาสนใจคือมีผูรูที่สามารถใชสมุนไพรในการรักษาโรคและบํารุงสุขภาพ

พลานามัย ในบานปาหมากหลายทาน แตละทานก็มีความอาวุโสแลว ทําใหเปนที่นากังวลในการ 

สืบทอดองคความรูเหลาน้ีไปสูคนรุนตอไป เน่ืองจากไมคอยมีคนรุนใหมใหความสนใจเรื่องน้ีมากนัก 

2) นํ้าผึ้งปา ถือเปนอาหารบํารุงสุขภาพของชาวกะเหรี่ยง และยังเปนสินคาพื้นบาน 

ที่นํามาจําหนายใหกับผูตองการใชนํ้าผึ้งในวัตถุประสงคตางๆ โดยชาวกะเหรี่ยงจะรูวาการเก็บนํ้าผึ้ง 

ในเดือนหา หรือเดือนเมษายน จะไดนํ้าผึ้งคุณภาพดี และเปนนํ้าผึ้งบริสุทธ์ิจากปาไมธรรมชาติ วิธีการ
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ไดนํ้าผึ้งมาก็มีความนาสนใจ โดยผึ้งมักจะทํารังบนตนไมใหญ ที่เรียกวา ตนยวนผึ้ง หรือตามหนาผา 

ซึ่งหากตองการนํ้าผึ้งตองปนตนยวนผึ้งที่เปนไมยืนตนขนาดใหญดวยวิธีการตอกทอยข้ึนไปจุดควัน 

รมรังผึ้งแลวคอยๆ ปาดรังสวนที่มีนํ้าผึ้งลงมา สวนผึ้งที่ทํารังบนหนาผาสูง นอกจากชาวกะเหรี่ยงจะใช

พะองหรือบันไดไผไตข้ึนไปแลว ยังมีวิธีหอยโรยตัวจากบนหนาผาลงมาเก็บนํ้าผึ้งดวย นอกจากน้ันยังมี

เคล็ดลับการใชนํ้าผึ้งเพื่อสุขภาพ โดยเมื่อต่ืนเชามาใหจิบนํ้าผึ้งวันละหน่ึงชอน ก็มีความเช่ือวาจะชวย

ใหสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ โดยดูตัวอยางไดจากนายแดง ใจเย็น ผูเฒาอายุ 93 ป ผูซึ่งใชนํ้าผึ้งในการ

บํารุงสุขภาพอยูเสมอ ยังแข็งแรงมีสุขภาพดีในปจจุบัน 

กลุมการแสดงทางวัฒนธรรม  

1) การรําวิถีกะเหรี่ยง เปนการดัดแปลงทารําและเน้ือรองของเพลงประกอบการรํา 

จากกิจกรรมในชีวิตประจําวันของชาวกะเหรี่ยง เชน กระบวนการผลิตขาวไร ต้ังแตการเตรียมดิน  

การปลูกขาว การเก็บเกี่ยว รวมไปถึงการบอกรักดวยวิธีตางๆ ตามเน้ือเพลง ผูควบคุมการเตน 

ก็กําหนดทาทางใหผูเตนทําตาม แลวออกมาเปนทารําของกลุมที่สวยงาม ซึ่งมีหลายทาเตนและ 

หลายเพลง และมีทวงทํานองที่ไพเราะนาฟง 

2) การรํากระทบไม เปนการดัดแปลงการใชไมไผกับทารําที่สัมพันธกับการยกและ

กระทบไมไผ ซึ่งผูรําตองเดินกาวเทาลงในชองไมไผ และกาวออกไปตามจังหวะกอนที่ไมไผจะถูกยกมา

กระทบกับขอเทาผูรํา ดังน้ันผูรําจําเปนตองรักษาจังหวะในการรําใหดี ชวยฝกการมีสมาธิไดทางหน่ึง 

ประกอบกับไมไผเปนของหางายในปาใกลชุมชน 

จะเห็นไดวาภูมิปญญาทองถ่ินที่ถูกคัดเลือกมาน้ีเปนเพียงสวนหน่ึงของภูมิปญญาทองถ่ิน

ที่มีอยูเปนจํานวนมากในชุมชน โดยใหความสําคัญกับการเปนภูมิปญญาทองถ่ินที่แสดงเอกลักษณของ

ชาติพันธุกะเหรี่ยงหรือเปนภูมิปญญาที่เกิดข้ึนในบานปาหมาก ก็จะทําใหภูมิปญญาเหลาน้ีมีความเปน

ทองถ่ินสมกับที่เรียวกวาภูมิปญญาทองถ่ิน น่ันเอง 

จากน้ัน “คุณอํานวย” ในแตละกลุมเรื่องจะเขามารวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูอีกรอบ

หน่ึง หรือเปลี่ยนบทบาทมาทําหนาที่ เปน “คุณกิจ” โดยใหผู เขารวมโครงการที่ เหลือเปน 

ผูสังเกตการณแบบมีสวนรวม ทําใหเกิดรูปแบบของการจัดการความรูเพื่อเลือกภูมิปญญาทองถ่ิน

สําหรับการทองเที่ยวโดยชุมชนข้ึน ซึ่งการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยวิธีน้ีชวยในการ

ประหยัดเวลาและเหมาะสมกับความรู ประสบการณ และความสนใจที่ผูเขารวมโครงการแตละคนมีอยู 
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    ภาพ 17:  รูปแบบการจัดการความรูเพื่อพิจารณาภูมิปญญาสูการทองเที่ยวโดยชุมชน 
 

ในการประชุมครั้งน้ี เปนการประชุมครั้งที่ 7 เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ไมมีผูทําหนาที่ 

“คุณอํานวย” โดย “คุณอํานวย” 5 คนจาก 5 กลุมเรื่อง เขามารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในฐานะ “คุณกิจ” 

โดยขออาสาสมัครจากผูเขารวมโครงการที่เคยทําหนาที่  “คุณลิขิต” มาทําหนาที่เปน “คุณลิขิต”  

จนบันทึกเก็บขอมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในขณะเดียวกันผูเขารวมโครงการที่เหลือทําหนาที่เปน 

ผูสังเกตการณอยางมีสวนรวม ซึ่งตองเรียนรูทําความเขาใจสิ่งที่เกิดข้ึนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู และ

อาจมีสวนรวมในการเพิ่มเติมขอมูลตางๆ ที่ตนมีความรูอยูใหเปนสวนหน่ึงของการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ได ดวยขอเท็จจริงที่วา “คุณอํานวย” ของแตละกลุมอาจทําความเขาใจหรือจําภูมิปญญาทองถ่ิน 

ในประเด็นตางๆ ไดไมทั้งหมด ในขณะที่เปลี่ยนบทบาทเปน “คุณกิจ” ที่ตองทําหนาที่เลาเรื่อง  

โดยความรูในสวนที่ขาดไปน้ันอาจถูกเติมเต็มโดยการมีสวนรวมของกลุมสังเกตการณ 
 

10. รูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียวโดยชุมชน 

ผลจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งที่ 7 ซึ่งเปนการพิจารณาภูมิปญญาทองถ่ิน 

ที่ถูกเลือกเพื่อนํามาเปนปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยวโดยชุมชนบานปาหมาก โดยมีแนวทางในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อกําหนดกิจกรรมที่สามารถใชภูมิปญญาทองถ่ินสําหรับใหความรูหรือบริการ 

แกนักทองเที่ยวหรือผูสนใจที่เขามาเย่ียมชมบานปาหมากในอนาคต โดยอาศัยแนวคิดที่ไดไปศึกษา 

ดูงานเขามาเปนประเด็นหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู คือ การจัดต้ังศูนยวัฒนธรรมกะเหรี่ยง 

บานปาหมาก (เปนเพียงแนวคิดในการจัดต้ัง ยังไมไดเริ่มข้ึน ช่ือที่ใชยังไมทางการ) และเสนทางเรียนรู

ผสมผสานธรรมชาติและวัฒนธรรมบานปาหมาก (เปนเพียงแนวคิดในการจัดทําเสนทาง ยังไมได 

เริ่มข้ึน ช่ือยังไมเปนทางการ) ซึ่งผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีดังน้ี 

กลุมสังเกตการณ คุณกิจ 

เลาเร่ือง 

เก็บขอมูล 

รับ
รูเ

รีย
นรู

 

บรรยากาศและสถานที ่

แลกเปลี่ยน 

ประสบการณ 

มีส
วน

รว
ม 
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การกินหมาก ถือวาเปนสิ่งที่หาดูไดโดยทั่วไปในบานปาหมากอยูแลว โดยสามารถ

กําหนดบริเวณที่พบหอยลําธารที่ใชทําปูนกินกับหมาก และแหลงพลูปา เปนจุดเรียนรูในเสนทาง

เรียนรูฯ และใชการเก็บตัวอยางมาจัดแสดงในหัวขอวัฒนธรรมการกินหมากของกลุมชาติพันธุ

กะเหรี่ยงในศูนยวัฒนธรรมฯ ได 

ตารีเว อาจนํามาผลิตใหมากข้ึนและทําบรรจุภัณฑจําหนายเปนสินคาชุมชน หรือการ

จัดต้ังรานอาหารกะเหรี่ยง และการจัดแสดงในศูนยวัฒนธรรมฯ ได 

ผักกูด สามารถกําหนดบริเวณที่มีผักกูดข้ึนตามธรรมชาติเปนจุดเรียนรูในเสนทางเรียนรูฯ 

หรือการทํากิจกรรมเก็บผักกูดแลวนํามาปรุงอาหารในแบบกะเหรี่ยงรับประทานเอง 

ลักษณะของบานกะเหรี่ยง อาจจัดทําเปนบานกะเหรี่ยงตัวอยาง อยูในบริเวณเดียวกับ

ศูนยวัฒนธรรม และจําลองสิ่งของเครื่องใชภายในบานจัดแสดงในลักษณะเสมือนจริง โดยอาจจัดคน

จริงๆ มาทํากิจกรรมในบานจริงๆ เมื่อมีนักทองเที่ยวเขามาเย่ียมชมบานปาหมาก และอาจสรางเปน

บานพักในลักษณะที่พักของชุมชนสําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการพักคางคืนในบานปาหมาก 

วัสดุที่นํามาสรางบาน อาจนําวัสดุของจริงมาจัดแสดงเปนตัวอยางวัสดุสําหรับการสราง

บานของชาวกะเหรี่ยง โดยจัดแสดงในบานกะเหรี่ยงตัวอยาง และการใหขอมูลเชิงพฤษศาสตรสําหรับ

ไผกับตนคอ 

ความเช่ือที่เกี่ยวกับบาน อาจรวบรวมความเช่ือที่มีอยูมากมายในบานปาหมากจัดทําเปน

หนังสือ ซึ่งอาจไมใชเพียงความเช่ือเกี่ยวกับบานแตรวมถึงความเช่ือในเรื่องอื่นที่นาสนใจและสามารถ

เผยแพรได 

การทอผาฝายทอมือดวยกี่เอว อาจจัดต้ังกลุมแมบานทอผา และผลิตผลิตภัณฑผาฝาย

ทอมือรูปแบบตางๆ สําหรับจําหนายเปนสินคาของชุมชน การสาธิตการทอผาดวยกี่เอว ทั้งที่ชาวบาน

ทอใหดูและใหนักทองเที่ยวไดทดลองทอผาดวยตนเอง การใหนักทองเที่ยวแตงกายในชุดกะเหรี่ยง

และถายภาพเปนที่ระลึก  

สรอยลูกปด อาจจัดทําเปนจุดรอยลูกปดสําหรับนักทองเที่ยวรอยเอง และสามารถนํา

กลับไปเปนของที่ระลึกได หรือการทําเปนผลิตภัณฑชุมชนสําหรับจําหนาย และการสาธิตการแตงกาย

ดวยการประดับสรอยลูกปด เสริมการแตงกายของชาวกะเหรี่ยง 

สมุนไพร อาจจัดทําเปนเอกสาร ตํารา หรือนําสมุนไพรมาแปรรูปสําหรับจําหนายเปน

สินคาของชุมชน การจัดทําสวนสมุนไพร และการสาธิตการใชสมุนไพรทองถ่ิน รวมไปถึงการกําหนด

จุดเรียนรูในแหลงสมุนไพรธรรมชาติในเสนทางเรียนรูฯ  

นํ้าผึ้งปา อาจนํามาบรรจุในพาชนะสําหรับจําหนายเปนสินคาของชุมชน และจัดทําพะอง

หรือทอย สําหรับการทดลองปนตนไมใหญในเสนทางเรียนรูฯ รวมถึงการใหความรูดวยวิธีการจัด

นิทรรศการในศูนยวัฒนธรรมฯ  
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การรําวิถีกะเหรี่ยง ในการรําลักษณะน้ีควรเปนการแสดงสําหรับนักทองเที่ยวอาจเปน

การแสดงบนเวที ลานการแสดง หรือบริเวณศูนยวัฒนธรรมฯ ก็สามารถทําได  

การรํากระทบไม เปนการแสดงที่สามารถใหนักทองเที่ยวมีสวนในการรวมเลนรํากระทบ

ไมได ซึ่งจะเปนการชวยใหเกิดการมีสวนรวมของนักทองเที่ยวและไดรับความสนุกสนานมากข้ึนดวย 

อีกทั้งเพลงรองของกะเหรี่ยงหรือการเลนดนตรีดวยเครื่องดนตรีพื้นบาน ก็อาจนํามาบันทึกเสียงเปน

แผน CD สําหรับเผยแพรหรือจําหนายได 

ดังน้ัน จะพบวา รูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยว

ในชุมชนบานปาหมาก มีลักษณะ ดังน้ี  
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ภาพ 18:  รูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน 

เรากระตุน 

สังเกต 

เรากระตุน 

สังเกต 

เรากระตุน 

สังเกต 

เรากระตุน 

สังเกต 

เรากระตุน 

สังเกต 

คุณอํานวย 

คุณอํานวย 

คุณอํานวย 

คุณอํานวย 

คุณอํานวย 

คุณกิจ 

คุณกิจ 

คุณกิจ 

คุณกิจ 

คุณกิจ 

คุณกิจ 

เลาเร่ือง 

แลกเปลี่ยน เก็บขอมูล 

เลาเร่ือง 

แลกเปลี่ยน เก็บขอมูล 

เลาเร่ือง 

แลกเปลี่ยน เก็บขอมูล 

เลาเร่ือง 

แลกเปลี่ยน เก็บขอมูล 

เลาเร่ือง 

แลกเปลี่ยน เก็บขอมูล 

เลาเร่ือง 

แลกเปลี่ยน เก็บขอมูล 

อาหารการกิน 

เครื่องนุงหม 

ที่อยูอาศัย 

ยารักษาโรค 

การแสดงทางวัฒนธรรม 

การทองเที่ยวโดยชุมชน 

ภูมิปญญา 

ภูมิปญญา 

ภูมิปญญา 

ภูมิปญญา 

ภูมิปญญา 

เปลี่ยนบทบาท 

เปลี่ยนบทบาท 

เปลี่ยนบทบาท 

เปลี่ยนบทบาท 

เปลี่ยนบทบาท 

บรรยากาศและสถานที ่

คุณกิจ 

เลาเร่ือง 

แลกเปลี่ยน เก็บขอมูล 

คุณอํานวย 

เรากระตุน 

สังเกต 

บริบทชุมชน 

เปาหมาย 

การนําไปใช 

การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 

-ศูนยวัฒนธรรมทองถ่ินฯ 

-เสนทางเรียนรูแบบผสมผสานฯ 

แนวคิด 
ความรู 

รูปแบบ/ขอมูล 
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  11. การถอดองคประกอบรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือพัฒนาการ

ทองเท่ียวโดยชุมชนของบานปาหมาก 

การจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนของบานปาหมาก 

เปนการดําเนินกระบวนการจัดการความรูกับคนกลุมเดียว คือชาวกะเหรี่ยงบานปาหมาก จํานวน 30 คน 

ซึ่งไมมีพื้นความรูในเรื่องการจัดการความรู ทําใหจําเปนตองมีการสาธิตและใหความชวยเหลือในการ

ดําเนินการในชวงแรก จนสามารถดําเนินการดวยกลุมของผูเขารวมโครงการไดเอง โดยผูวิจัยทําหนาที่

สังเกตการณและเก็บขอมูลเหตุการณที่เกิดข้ึน โดยมีผลพลอยไดจากความรูที่เกิดข้ึนจากการจัดการ

ความรูในแตละชวงคอยๆ เพิ่มข้ึน จนสามารถเลือกความรูที่เหมาะสมมาดําเนินเพื่อนําไปสูเปาหมาย 

การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนตอไป 

การจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน เนนหนักไปในกิจกรรมการเลาเรื่อง เน่ืองจากขอจํากัด

ผูเขารวมโครงการที่เปนชาวกะเหรี่ยง ซึ่งการใชสื่อที่เกี่ยวกับการเขียนคอนขางขาดประสิทธิภาพ ดังน้ัน 

ในแตละการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู จะมีการกําหนดผูที่เปน “คุณอํานวย” “คุณกิจ” และ  

“คุณลิขิต” ซึ่งไมระบุวาเปนบุคคลใดตายตัว มีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ซึ่งนอกจากผูรวม

โครงการจะตองปรับเปลี่ยนบทบาทหลายบทบาท เชน ทําหนาที่ “คุณอํานวย” ในการประชุมครั้งกอน  

แลวเปลี่ยนมาเปน “คุณกิจ” ในการประชุมครั้งตอไป หรืออาจทําหนาที่ “คุณกิจ” ในการประชุมครั้ง 

ที่ผานมา แลวมาทําหนาที่เปน “ผูสังเกตการณ” ในการประชุมครั้งน้ี เปนตน  

รูปแบบพื้นฐานของการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน ประกอบดวย “คุณอํานวย”  

ทําหนาที่เปนผูสังเกตการณ เราและกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพิ่มข้ึน ในขณะที่กลุม “คุณกิจ” 

ทําหนาที่เลาเรื่องและแลกเปลี่ยนเรียนรู สวน “คุณลิขิต” ทําหนาที่บันทึกความรูที่ผานกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งเมื่อมีจํานวนครั้งของการจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูมากข้ึน สิ่งที่เกิดข้ึน

ตามมาคือ การคุนชินกับการประชุมที่ชวยเพิ่มความคุนเคยใหกับผูเขารวมโครงการมากข้ึน ทําใหมีเรื่อง

เลาและการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพิ่มมากข้ึนดวย สงผลตอการเพิ่มข้ึนของความรูมากข้ึนอีกเชนกัน 

นอกจากน้ัน ยังเกิดแนวคิดในการมุงสูเปาหมายคือการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนดวย 

ในสวนของการเสนอแนวคิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

ในข้ันตอนของการเลือกภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อนํามาเปนปจจัยสนับสนุนการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 

ซึ่งทําใหรูปแบบของการจัดการความรูเปลี่ยนจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของผูเขารวม

โครงการทั้ง 30 คน มาเปนการจัดการความรูในกลุมยอยที่แยกกลุมตามภูมิปญญาทองถ่ินที่แตละคนมี

ความรู ประสบการณ และความสนใจ แลวนําความรูที่ไดในแตละกลุมภูมิปญญาทองถ่ินมาจัดการความรู

เพื่อกําหนดแนวทางสําหรับการดําเนินการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนที่ใชภูมิปญญาทองถ่ินเหลาน้ี 

เปนปจจัยสนับสนุนอีกครั้งหน่ึง ซึ่งผลของการจัดการความรู คือแนวทางในการนําความรูไปใชใหเกิด

ประโยชน เชน การจัดต้ังศูนยวัฒนธรรมทองถ่ิน และเสนทางเรียนรูแบบผสมผสาน เปนตน 
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ดังน้ัน จึงพอสรุปรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว 

โดยชุมชน (ภาพ 18) ตามข้ันตอนดังตอไปน้ี  

1) การจัดการความรูเกี่ยวกับบริบทชุมชนและการกําหนดเปาหมายชุมชน ทําการประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งทําใหเกิดขอมูลพื้นฐานชุมชนและการรับรูรวมกัน และสรางเปาหมายของการ

จัดการทองเที่ยวโดยชุมชน และเปนรูปแบบที่เปนตัวอยางการจัดการความรูครั้งตอไป 

2) การจัดการความรูในการเลือกภูมิปญญาทองถ่ินที่เหมาะสม ทําการประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรูตามกลุมภูมิปญญาทองถ่ิน ซึ่งทําใหสามารถระบุภูมิปญญาทองถ่ินที่นาสนใจและสามารถนํามาใช

ในการสนับสนุนการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนได และการเปลี่ยนบทบาทของบุคคลใหเหมาะสมกับ 

การจัดการความรู 

3) การจัดการความรูสูการนําภูมิปญญาทองถ่ินไปใชประโยชนในการจัดการทองเที่ยว 

โดยชุมชน ทําการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งทําใหกําหนดแนวทางการนําภูมิปญญาทองถ่ินไปสู 

การจัดทําศูนยวัฒนธรรมทองถ่ิน และเสนทางเรียนรูแบบผสมผสาน โดยใชความรูในรูปของภูมิปญญา

ทองถ่ินเปนองคประกอบดึงดูดความสนใจทางการทองเที่ยว 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เกิดข้ึนจากการประชุมทั้งหมดน้ี แสดงใหเห็นรูปแบบการจัดการ

ความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน ของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงบานปาหมาก

ที่บงบอกความเปนกลุมชาติพันธุไดเปนอยางดี ในขณะเดียวกันรูปแบบการจัดการความรูที่ปรากฏน้ี  

ก็ถือไดวาชาวกะเหรี่ยงบานปาหมากสามารถนํามาปฏิบัติไดเองในสวนของความรูทองถ่ินที่มี 

ความนาสนใจอื่นๆ เพื่อการพัฒนาและอนุรักษองคความรูที่เปนภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยูตอไป 
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การประเมินผลรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

  ในการประเมินผลรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเปนการวิจัยเชิงประเมินผล 

(Evaluation Research) เพื่อตรวจสอบวารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนา 

การทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่ไดพัฒนาและกําหนดข้ึนในชุมชนนํารองน้ัน  

มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่และสภาพชุมชนหรือไม โดยการประเมินและรับรองจาก

ผูเช่ียวชาญใน 3 ดานคือ 1) ดานการจัดการความรู 2) ดานการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 3) ดานการ

พัฒนาชุมชนอยางมีสวนรวม นอกจากน้ี ยังมีการประเมินความพึงพอใจของสมาชิกแกนนําชุมชน 

ตอรูปแบบการจัดการความรู สรุปผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เพื่อใหไดรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญา

ทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่ผานการปรับปรุงและแกไขใหมี 

ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และบริบทชุมชนใหมากที่สุด 

  1. ความสอดคลองของการจัดการความรูกับแบบจําลองปลาทู (TUNA Model) 

การจัดการความรูในชุมชนดานการใชภูมิปญญาทองถ่ินในการพัฒนาการทองเที่ยว 

โดยชุมชนน้ัน มีความสอดคลองกับ แบบจําลองปลาทู (TUNA Model: Thai - UNAids Model) 

ประพนธ ผาสุกยืด (2547: 21) เปนอยางมาก ต้ังแตการพัฒนาหัวปลา ตัวปลา และหางปลา  

โดยในชวงการกําหนดเปาหมายของชุมชน ซึ่งเปนสวนของหัวปลาน้ัน ผูเขารวมโครงการสามารถ

กําหนดเปาหมายไดชัดเจน วาเปนการจัดการความรูสูการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน แมผูเขารวม

โครงการจะมีความรูความเขาใจในเรื่องการทองเที่ยวโดยชุมชนไมมากนักก็ตาม แตผูเขารวมโครงการ

ก็มีความเขาใจวา การทองเที่ยวจะชวยสรางประโยชนใหกับชุมชน โดยต้ังเปาหมายวาจะฟนฟู 

ภูมิปญญาทองถ่ินของชาวกะเหรี่ยง มาใชกับการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 

ในสวนของตัวปลาหรือพุงปลาน้ัน มีการเพิ่มจํานวนของการแลกเปลี่ยนเรียนรูเปรียบได

กับการขยายองคความรูออกไป ทําใหเพิ่มจํานวนผูรับความรูและผูใหความรูได  ในเวลาเดียวกัน  

โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือกระบวนการที่อยูในข้ันตอนของตัวปลาน้ัน มีรายละเอียดมากมาย  

การพูดคุยเปนเครื่องมือหลักและสําคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู สิ่งที่พบคือการพูดคุยอยางมี

กัลยาณมิตรน้ันเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด เพราจะทําใหเกิดความไววางใจและเช่ือใจซึ่งกันและกัน  

การแลกเปลี่ยนความรูหลายๆ ตอหลายครั้งทําใหเกิดการเคลื่อนไหว และหมุนเวียนความรูจาก 

คนหน่ึงไปสูอีกคนหน่ึงทั้งโดยที่รูตัวและไมรูตัว หลายคนที่ไดรับฟงสิ่งที่คนอื่นบอกมา แลวต้ังใจ 

รับความรูดวยการจดจํา และเรียนรูวิธีการใชภูมิปญญาทองถ่ินตางๆ ตอไปตามโอกาสสมควร บางคน

อาจเก็บเกี่ยวความรูที่ไดแบบสะสมจนกลายเปนความเคยชินติดเปนนิสัยเห็นบอยๆ เลยจดจําและ 

ทําได ซึ่งเกิดข้ึนทั้งในระหวางการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและการศึกษาดูงาน เชน การไดเห็นกลุม
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ชาติพันธุอื่นจัดต้ังศูนยวัฒนธรรมทองถ่ิน ก็มีความประสงคจะจัดต้ังศูนยวัฒนธรรมทองถ่ินของตนเอง

ข้ึนบาง  

การจัดการความรูในแบบจําลองปลาทูน้ันมีการกลาวถึงอยางชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการ

จัดเก็บความรูหรือ หางปลา สิ่งน้ีเปนเครื่องมือที่ทรงพลังอยางย่ิง เพราะเมื่อมีความรูอยูในสวนตางๆ 

ของชุมชน ทั้งในสถานที่และตัวบุคคล แตไมถูกจัดเก็บไวเปนที่เปนทาง สิ่งดีๆ เหลาน้ันก็อาจ 

สูญหายไปก็เปนได หากแตการจัดเก็บน้ันจะมีข้ันตอนและวิธีการอยางไร ซึ่งในผลการวิจัยน้ีพบวา 

การจัดเก็บความรูตองคํานึงถึงการนําไปใชดวย ในชุมชนมีการจัดเก็บความรูโดยการจดจําสวนใหญ 

คือการบอกเลาและจําไวในระบบความจําในสมอง ไมคุนเคยกับรูปแบบเอกสาร การจดบันทึก การใช

สื่อหรือเครื่องมือใดๆ ทั้งน้ีเกิดจากขอจํากัดทางดานการสื่อสารดวยภาษาไทย และความไมพรอม 

ในการมีและใชสื่อจัดเก็บขอมูล เพราะทุกคนที่เขารวมโครงการเปนคนกะเหรี่ยง หรืออาศัยอยูใน

ชุมชนกะเหรี่ยงมาเปนเวลานานจนคุนเคยกับการใชภาษากะเหรี่ยงมากกวาภาษาไทย  

การจัดเก็บความรูน้ันตองอาศัยการมีสวนรวมของคนในหลายกลุมหลายวัย เพื่อชวยให

เกิดการตอยอดความคิดและซึมซับจนนําไปปฏิบัติ การพัฒนาคนรุนใหมในชุมชนน้ันเปนสิ่งสําคัญทีจ่ะ

มาชวยสนับสนุนในข้ันตอนน้ี จะเห็นไดวาในการประชุมแตละครั้งถามีคนจดบันทึกไวในขณะประชุม 

จะทําใหเกิดความนาสนใจและเมือ่มีการสรุปเรื่องที่ไดจากการประชุม จะทําใหเห็นวาสิ่งที่พูดคุยกันน้ัน

จับตองไดมากข้ึน และสามารถนําไปใชไดมากข้ึนดวย 

ผลที่เกิดจากการวิจัยน้ีจึงทําใหเห็นถึงความสอดคลองของกระบวนการการจัดการความรู

ในชุมชนกับแบบจําลองปลาทูไดเปนอยางดี เน่ืองการจัดการความรูรูปแบบปลาทูน้ันมีลักษณะ 

ที่ยืดหยุน ปรับไดทั้งยอและขยาย ทําใหเกิดแนวทางนําไปปฏิบัติไดในหลายมิติ ไมใชแคในบริบทของ

ทองเที่ยวเทาน้ันที่มีกระบวนการสอดคลองกัน ในบริบทอื่นๆ ก็สามารถนําการจัดการความรูรูปแบบ

ปลาทูไปใชไดเชนกัน ดังผลจากการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการความรู ภูมิปญญาทอง ถ่ิน 

เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธน้ี มีรูปแบบการจัดการความรูที่สอดคลอง

กับแบบจําลองปลาทู และสามารถตอยอดขยายผลไดอีกตอไป 
 

  2. การประเมินผลและรับรองรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือพัฒนา 

การทองเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

2.1 การรับรองแบบจําลอง  

เปนการนําแบบจําลองที่สังเคราะหจากงานวิจัยใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน พิจารณา

ประเมินความสมเหตุสมผล และความเปนไปไดของแบบจําลอง เพื่อผูวิจัยจะไดนํามาปรับปรุง

แบบจําลองใหมีความสมบูรณย่ิงข้ึน โดยมีผูเช่ียวชาญจาก 3 ทาน ไดแก 
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1) ผูเช่ียวชาญดานการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ดร.นิภารัตน สายประเสริฐ  

รองคณบดีงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

2) ผูเช่ียวชาญดานสิ่งแวดลอมเพื่อการทองเที่ยว นายชาญณรงค ผาดจันทึก  

รองคณบดีงานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

3) ผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาการทองเที่ยว ดร.พัทธธีรา รชตะไพโรจน หัวหนา

สถานที่ศึกษาโรงเรียนเลาหวิจิตรวิทยา จังหวัดลําพูน 

ผูเช่ียวชาญทั้งสามทาน ไดพิจารณาแบบจําลองพรอมรายละเอียดประกอบ และให

คะแนนแสดงระดับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบจําลอง โดยมีระดับคะแนน 

ที่กําหนดในแบบประเมิน มีความหมายดังน้ี 

5 หมายถึง เห็นดวยในระดับมากที่สุด 

4 หมายถึง เห็นดวยในระดับมาก 

3 หมายถึง เห็นดวยในระดับปานกลาง 

2 หมายถึง เห็นดวยในระดับนอย 

1 หมายถึง เห็นดวยในระดับนอยที่สุด 

ซึ่งผลการประเมินความรูปแบบการจัดการความรูฯ จากผูเช่ียวชาญ มีดังตอไปน้ี 
 

ตาราง 4:  การประเมินรูปแบบการจัดการภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการทองเที่ยวโดยชุมชนโดยผูเช่ียวชาญ 
 

ลําดับที่ หัวขอประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

ทานที่ 1 

ผูเชี่ยวชาญ 

ทานที่ 2 

ผูเชี่ยวชาญ 

ทานที่ 3 
เฉล่ีย 

1 การวางตําแหนงตางๆ ในแบบจําลอง 4 5 4 4.33 

2 ความตอเน่ือง เชื่อมโยง เปนขั้นตอน 5 5 5 5 

3 แสดงใหเห็นบทบาทของคุณอํานวย 4 4 4 4 

4 แสดงใหเห็นบทบาทของคุณกิจ 4 4 4 4 

5 แสดงใหเห็นองคประกอบของการจัดการความรู 5 5 3 4.33 

6 แสดงใหเห็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในชุมชน 4 4 4 4 

7 ความสอดคลองกับกระบวนการวิจัย 5 5 4 4.67 

8 ความเหมาะสมในการนําไปใช 4 4 3 3.67 

รวม 35 36 31 34 

เฉล่ีย 4.375 4.5 3.875 4.25 

รอยละ 87.5% 90.0% 77.5% 85.0% 
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จากผลการประเมินรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการ

ทองเที่ยวโดยชุมชนของบานปาหมาก พบวา การประเมินในแตละประเด็นโดยมีคะแนนเต็มที่แสดง

ความเห็นดวยในแตละหัวขอ 5 คะแนน ผูเช่ียวชาญทานที่ 1 และทานที่ 2 มีความเห็นดวยกับรูปแบบ

การจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินน้ีในระดับ มากที่สุด ดวยคะแนนเฉลี่ย 4.375 และ 4.5 คิดเปน

รอยละ 87.5 และ 90 ตามลําดับ ในขณะที่ผูเช่ียวชาญทานที่ 3 มีความเห็นดวยกับรูปแบบการจัดการ

ความรูภูมิปญญาทองถ่ินน้ีในระดับ มาก เทาน้ัน ดวยคะแนนเฉลี่ย 3.875 คิดเปนรอยละ 77.5   

เมื่อพิจารณารายหัวขอการประเมิน พบวา ผูเช่ียวชาญทั้ง 3 ทาน มีความเห็นตรงกันวา รูปแบบ 

การจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินน้ี มีความตอเน่ือง เช่ือมโยง เปนข้ันตอน ในระดับ มากที่สุด  

ดวยคะแนนเฉลี่ย 5 ในขณะที่เห็นวารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินน้ี ยังมีความ

เหมาะสมสําหรับการนําไปใชเพียงในระดับ มาก เทาน้ัน ดวยระดับคะแนน 3.67 ซึ่งในภาพรวม

ผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวยกับรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว

โดยชุมชนของบานปาหมากในระดับ มากที่สุด ดวยคะแนน 4.25 คิดเปนรอยละ 85 

2.2 ขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ 

ผูเช่ียวชาญทั้งสามทานมีขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปดในแบบประเมินรูปแบบ

การจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว มีดังตอไปน้ี 

1) การแบงกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนกลุมเล็กทําใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการ

ความรูมากข้ึน 

2) การแลกเปลี่ยนเรียนรูแตละครั้ง มีประเด็นสําคัญในการพูดคุยคือเรื่องปญหา 

ในการทํางานและการรวมกันปรับแกปญหาเพื่อนํากลับไปปฏิบัติ อาจนํามาใสเพิ่มเติมไวใหเห็น 

ในโมเดลอยางชัดเจน 

3) การแกปญหาบางครั้งไมสามารถทําไดในกลุมอาจจะตองมีการขอความชวยเหลือ

หรือขอความรวมมือจากคนนอกกลุมดวย เชน การสนับสนุนจากภาครัฐเรื่องโครงสรางพื้นฐาน

บางอยาง 

4) ควรเพิ่มเติมบทบาทของคุณอํานวยในการใหขอแนะนํา กรณีมีปญหาหรือหาก 

ไมสามารถชวยแกไขได ก็อาจใหคําแนะนําในการไปหาคุณอํานวยคนที ่2 หรือ 3 มาชวยตอไป 

5) ผูเขารวมโครงการตองทราบและเขาใจวัตถุประสงคของการประชุมรวมกันในแต

ละครั้งดวย 

6) คุณอํานวยและคุณลิขิต จะตองสังเกตพฤติกรรมตางๆ ของคุณกิจทุกครั้งที่เขา

ประชุมรวมกัน โดยมีการจดบันทึกและมีการสรุปความคิดเห็นของที่ประชุมทุกครั้ง คุณอํานวยจะเห็น

ถึงพัฒนาการดานความคิด การเรียนรูรวมกัน การแลกเปลี่ยนประสบการณ ความสนใจดานตางๆ 

จากคุณกิจไดเปนอยางดี เพราะมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งในการประชุม 
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  3. การประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอรูปแบบการจัดการความรู 

ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชน 

หลังจากเสร็จกระบวนการวิจัย รูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนา 

การทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่ทําการศึกษาในกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงบานปาหมาก 

ผูวิจัยจึงเก็บขอมูลเชิงปริมาณดานความพึงพอใจในกระบวนการดําเนินการวิจัย โดยมีเกณฑพิจารณา

คือ ระดับความพึงพอใจ มาก ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง และระดับความพึงพอใจ นอย 

ผูวิจัยไดออกแบบสอบถามที่มีขอคําถามในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการ

ดําเนินการวิจัย ทั้งหมดจํานวน 10 ขอ และสอบถามผูเขารวมโครงการทุกคน จํานวน 30 คน โดยนํา

ผลที่ไดมาหาคาเฉลี่ยและคิดเปนรอยละ นอกจากน้ันในแบบประเมินมีคําถามปลายเปดเพื่อใหแสดง

ความคิดเห็นดวย รายละเอียดดังตาราง 3 
 

ตาราง 5:  การประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอกระบวนการดําเนินงานวิจัย 
 

ลําดับที่ หัวขอประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ (n = 30) 

เสนอแนะ 
มาก ปานกลาง นอย 

1 การปฏิบัติงานของนักวิจัย 28 
(93.33%) 

2 
(6.67%) 

-  

2 ความชวยเหลือของผูชวยนักวิจัย/ส่ือความหมาย 25 
(83.33%) 

5 
(16.67%) 

-  

3 ความรูเก่ียวกับภูมิปญญาทองถิ่น 23 
(76.67%) 

7 
(23.33%) 

-  

4 ความรูเก่ียวกับการทองเที่ยวโดยชุมชน 24 
(80%) 

6 
(20%) 

-  

5 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ (2 ครั้ง) 29 
(96.67%) 

1 
(3.33%) 

-  

6 กิจกรรมเสริม กิจกรรมสัมพันธ 27 
(90%) 

3 
(10%) 

-  

7 รูปแบบการจัดการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู 25 
(83.34%) 

4 
(13.33%) 

1 
(3.33%) 

 

8 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 26 
(86.67%) 

4 
(13.33%) 

-  

9 ประโยชนที่ตนเองไดรับ 29 
(96.67%) 

1 
(3.33%) 

-  

10 ประโยชนที่เกิดขึ้นกับหมูบาน 28 
(93.33%) 

2 
(6.67%) 

-  

เฉล่ีย 26.4 (4.40/88.0%)  
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จากตาราง 5 พบวา ผูเขารวมโครงการมคีวามพึงพอใจในเรื่องการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

(2 ครั้ง) และการที่ตนเองไดรับประโยชน ในระดับ มาก และเปนหัวขอที่มีความพึงพอใจเปนอันดับ

แรก สวนความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน ไดรับความพึงพอใจ ในระดับ มาก แตเปนหัวขอที่ไดรับ

ความพึงพอใจในลําดับทายที่สุด 

สําหรับแบบสอบถามสวนที่ 2 ซึ่งเปนการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พบวา มีขอความ 

แสดงความคิดเห็นคือ เห็นวาบทบาทของนักวิจัยในการเก็บขอมูลลักษณะน้ีเปนประโยชนมากและ

อยากใหมีกิจกรรมอยางน้ีบอยๆ และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางน้ีเปนสิ่งดีที่ชวยให

ชาวบานมีความรูเพิ่มข้ึนทั้งความรูภายในชุมชนเองและความรูจากภายนอกชุมชน อีกทั้งยังมีการอยู

รวมกับชาวบานนอกเหนือจากการเขามาเก็บขอมูลแบบสัมภาษณแลวก็กลับออกไป ทําใหชุมชน 

มีแนวทางในการพัฒนาทางดานการทองเที่ยวมากข้ึน อยางนอยเปนแนวคิดสําหรับเปนกรอบ

ดําเนินการในอนาคตตอไป  



 
บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 

   จากการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว 

โดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) รวมกับการวิจัย 

และพัฒนา (Research and Development) โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

(Participatory Action Research – PAR) มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรูในเรื่อง

ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผูวิตจัยสามารถนําเสนอ

ผลการวิจัยตามข้ันตอนการดําเนินโครงการวิจัยได ดังตอไปน้ี 

   1. การสํารวจสภาพทั่วไปของชุมชนจากการศึกษาบริบทชุมชน 

    2. การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

    3. การประเมินผลรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว 

โดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

การสํารวจสภาพท่ัวไปของชุมชนจากการศึกษาบริบทชุมชน 

 

 ในข้ันของการสํารวจสภาพทั่วไปของชุมชนจากการศึกษาบริบทชุมชน เปนการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) พื้นที่ศึกษา รวมถึงการประเมินศักยภาพชุมชนในการจัดการความรูภูมิปญญา

ทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยประกอบดวย การศึกษาบริบท 

เชิงพื้นที่ บริบทเชิงการทองเที่ยว ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเพื่อรองรับการทองเที่ยวโดยชุมชน และ 

ศักยภาพของชุมชนในการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน ดังน้ี 
 

   1. ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ภูมิปญญา เปนความรูที่ประกอบไปดวยคุณธรรม ซึ่งสอดคลองกับวิถีชีวิตด้ังเดิมของ

ชาวบานไมไดแบงแยกเปนสวนๆ หากแตทุกอยางมีความสัมพันธกัน ทั้งการทํามาหากิน การอยู

รวมกันในชุมชน การปฏิบัติศาสนา พิธีกรรมและประเพณีความรูเปนคุณธรรม เมื่อผูคนใชความรูน้ัน

เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง คนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 

ความสัมพันธที่ดีเปนความสัมพันธที่มีความสมดุล ที่เคารพกันและกัน ไมทํารายทําลายกัน ทําให 

ทุกฝายทุกสวนอยูรวมกันไดอยางสันติ ชุมชนด้ังเดิมจึงมีกฎเกณฑของการอยูรวมกัน มีคนเฒาคนแก
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เปนผูนํา คอยใหคําแนะนําตักเตือน ตัดสิน และลงโทษหากมีการละเมิด ชาวบานเคารพธรรมชาติ

รอบตัว ดิน นํ้า ปา เขา ขาว แดด ลม ฝน โลก และจักรวาล ชาวบานเคารพผูหลักผูใหญ พอแม ปูยา

ตายาย ทั้งที่มีชีวิตอยูและลวงลับไปแลว (บานมหาดอทคอม, 2556) 

ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือ ภูมิปญญาชาวบาน คือ ความรูในทองถ่ิน ที่เกิดข้ึนจากความ

เฉลี่ยวฉลาดและประสบการณของชาวบาน รวมทั้งความรูที่สั่งสมมาแตบรรพบุรุษ สืบทอดและพัฒนา 

เพื่อการดํารงชีวิตที่สมบูรณมากย่ิงข้ึน โดยระหวางการสืบทอดมีการปรับ ประยุกตและเปลี่ยนแปลง 

จนอาจเกิดเปนความรูใหมตามสภาพการณทางสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ทั้งน้ี การสืบทอด

รวมถึงการสั่งสมภูมิปญญาของชนรุนกอนน้ัน สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตความเปนอยูที่เกี่ยวของกับ

สิ่งแวดลอมรอบขาง ทําใหเห็นถึงความสามารถในการประยุคตความรูเพื่อใชทรัพยากรธรรมชาติ 

รอบกายมาประกอบและรวบรวมเปนเครื่องมือเครื่องใชตางๆ รวมถึงความเฉลียวฉลาดของการสอน

ลูกหลานในรูปแบบของความเช่ือ และประเพณี และการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม (โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี, 2556)  

ภูมิปญญาทองถ่ิน เกิดข้ึนเพื่อสนองตอบความตองการพื้นฐานของมนุษยในดานปจจัยสี่  

ทั้งในเรื่องของที่อยูอาศัย โดยจะเห็นวาการสรางบานเรือนที่อยูอาศัยในภาคตางๆ มีลักษณะที่เปน

เอกลักษณในแตละทองถ่ินไมเหมือนกัน ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมของทองถ่ินตางๆ ที่บรรพบุรุษไดผาน

ประสบการณมายาวนานจนสามารถรับมือกับปรากฏการณธรรมชาติไดทําใหดํารงชีวิตไดอยางสมบูรณ

และปลอดภัยมากข้ึน เชน การสรางบานเรือนยกใตถุนสูงในแถบที่ราบลุมแมนํ้าเจาพระยาของภาคกลาง 

เพื่อใหพนจากระดับนํ้าที่จะทวมขังในชวงฤดูนํ้าหลาก และเตรียมเรือเพื่อการสัญจรและใชชีวิตในชวง 

ฤดูนํ้าหลากน้ีไดอยางเหมาะสมกบัสภาพแวดลอม เปนตน เชนเดียวกับการออกแบบเครื่องนุมหม บรรพ

บุรุษทานไดคํานึงถึงสภาพแวดลอมในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องของความสัมพันธระหวาง

เสื้อผาอาภรณกับภูมิอากาศ โดยเลือกใชวัตถุดิบจากเสนใยธรรมชาติที่ไดจากพืช เชน ฝาย หรือจากสัตว 

เช น ไหม ทํ าให ได เส นใยสํ าหรั บทักทอเปนผืนผ าที่ มีความหนาบางและคุณสมบั ติอื่ นๆ  

ที่เหมาะสมกับภูมิอากาศ รวมไปถึงการประดิษฐสีสันและลวดลายเพื่อความสวยงามและการบงบอก

ความเปนเอกลักษณทางชาติพันธุดวย สวนในเรื่องของอาหารเพื่อการดํารงอยูและเจริญเติบโตของชีวิต 

ที่บรรพบุรุษไดคิดคนวิธีการในการหาอาหารจากแหลงอาหารตางๆ ออกมาในรูปของเครื่องมือหรือ

อุปกรณที่สามารถใชในชีวิตประจําวัน โดยเรียนรูพฤติกรรมของสัตวที่สามารถนํามาเปนอาหารไดและ 

ทําเครื่องมือจับสัตวเหลาน้ัน หรือการนําพืชในทองถ่ินมาบริโภคซึ่งแมจะเปนเรื่องที่งายกวาการจับสัตว 

แตก็มีวิธีการตางๆ ที่ชวยใหการสรรหาพืชผักเกิดคุณคาเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตมากข้ึน และ 

หากมนุษยออนแอลงรางกายตานทานโรคไมไหว การคิดคนหายารักษาโรคจากสมุนไพร จากการเรียนรู

ลองผิดลองถูกมาเปนเวลานานจนเกิดเปนความรูทั้งในเรื่องการวินิจฉัยอาการเบื้องตน จนถึงการเลือกใช
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สมุนไพรใหเหมาะสมกับโรคภัยไขเจ็บน้ันๆ เหลาน้ีเปนหนทางที่ทําใหบรรพบุรุษสรางเสริมพลานามัย 

และรักษาโรคภัยจนใชชีวิตสืบทอดเผาพันธุมาไดจนถึงทุกวันน้ี 

ในอดีต ภูมิปญญาทองถ่ินมักไมไดมีการจดบันทึก แตมักเปนความจําสวนบุคคล เน่ืองจาก

ความไมพรอมในการจดบันทึกความรูตางๆ อีกทั้งความรูในทองถ่ินหน่ึงอาจใชไมไดกับทองถ่ินอื่น หรือ

ความรูในชวงเวลาหน่ึงอาจใชไมไดในชวงเวลาตอมา นอกจากน้ันความรูตางๆ เหลาน้ีมักเปนความลับที่ผูรู

ตองการถายทอดเฉพาะผูที่ไวใจไดเทาน้ัน เชน ลูกชายคนโตผูสืบทอดสกุล แลวถายทอดดวยการบอกเลา 

สาธิต และลงมือทํา ความรูตางๆ จึงติดอยูในทักษะของแตละบุคคลมากกวาการจดบันทึกเปนลายลักษณ

อักษร หากไมมีผูสืบทอดความรู ก็เปนที่นาเสียดายที่ความรูน้ันจะตายไปกับผูรูเมื่อทานเสียชีวิต 

ปจจุบัน สังคมมนุษยไดเลงเห็นความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ินมากข้ึน โดยมีความเพียร 

พยายมในการเรียนรูจากผูรูและจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรมากข้ึน ในขณะเดียวกันความรูทางดาน

เทคโนโลยีสมัยใหมก็เจริญกาวหนามากข้ึน ทําใหมีการใชเทคโนโลยีสมัยใหมที่อาจตอบสนองความ

ตองการของผูคนที่ดํารงชีวิตในสังคมสมัยใหมหรือคนรุนใหมไดดีกวารวดเร็วกวาการใชภูมิปญญาทองถ่ิน 

ในขณะที่คนรวมสมัยที่ยังเช่ือวิถีด้ังเดิมยังคงใชภูมิปญญาในการดํารงชีวิตควบคูไปกับการใชเทคโนโลยี

สมัยใหมดวย ปรากฏการณเหลานําไปสูการมุงอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อเปนความรูมากกวาการนํา

ภูมิปญญามาใชจริงในชีวิตประจําวัน วิธีการที่จะอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินสามารถทําไดดวยการบันทึก

ความรูผานการบอกเลาจากผูรู โดยมีการจัดเวทีใหผูรูที่มีความประสงคที่จะอนุรักษภูมิปญญาตางๆ 

ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูและมอบประสบการณที่ดีใหกับผูที่สนใจ ซึ่งในปจจุบันไดมีการเลือกวิธี 

ที่ เหมาะสมที่สามารถนํามาประยุกตใชกับทองถ่ินได ดี คือ การจัดการความรู  (Knowledge 

Management – KM) ซึ่งเปนรูปแบบหน่ึงของการถายทอดภูมิปญญาจากผูรูสูการบันทึกหรือการนําไป

ประยุกตใชตามความเหมาะสมตอไป 
 

  2. ภูมิปญญาทองถ่ินในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

หากแบงการปกครองโดยใชการระบุเขตการปกครองการบริหารราชการทองถ่ิน 

ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธจะถูกจัดใหต้ังอยูในพื้นที่ภาคกลาง แตหากเปนการ

แบงภาคทางภูมิศาสตรตามที่กําหนดไวในอักขรานุกรมภูมิศาสตรไทยของราชบัณฑิตสถาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ถูกจัดอยูในภาคตะวันตก โดยมีพื้นที่ติดตอ ดังน้ี 

ทิศเหนือ   ติดกับ จังหวัดเพชรบุรี 

ทิศใต    ติดกับ จังหวัดชุมพร 

ทิศตะวันออก  ติดกับ อาวไทย   

ทิศตะวันตก   ติดกับ ประเทศสหภาพเมียนมาร  
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีพื้นที่ประมาณ 6,367.620 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่แคบ

เปนยาวลงไปทางใต โดยมีความยาวจากเหนือจรดใตเปนระยะทางประมาณ 212 กิโลเมตร และมี

สวนที่แคบที่สุดจากเขตแดนไทย-เมียนมารดานตะวันตก ซึ่งมีเทือกเขาตะนาวศรีเปนเสนกั้นพรมแดน

จนถึงฝงทะเลดานตะวันออกตามแนวชายฝงอาวไทยเปนระยะทางประมาณ 10.96 กิโลเมตร  

จากชายแดนไทย-เมียนมาร ถึงฝงทะเลอาวไทย ที่ตําบลวังดวน เขตอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ 

(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ, 2556) และแบงการปกครองออกเปน 8 อําเภอ คือ 

อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ หัวหิน ปราณบุรี กุยบุรี ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานนอย และ  

สามรอยยอด โดยทุกอําเภอมีพื้นที่ติดชายทะเลอาวไทยทางดานตะวันออก และเปนพื้นที่ปาตามแนว

เทือกเขาตะนาวศรทีางดานตะวันตก (ไปดวยกัน, 2556) 

จังหวัดประจวบคีรีขันธเปนจังหวัดที่มีเขตติดตอกับภาคใต และมีแหลงทองเที่ยวที่

นาสนใจหลายแหง ทั้งชายหาดตางๆ หมูเกาะ หรือปาเขา เปนสถานที่ตากอากาศที่มีความสวยงามและ

นาสนใจเหมาะอยางย่ิงในการเปนพื้นที่ทางการทองเที่ยว ซึ่งหากพิจารณาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร 

จะพบวาจังหวัดประจวบคีรีขันธเคยเปนที่ต้ังของเมืองนารัง เมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี 

ตอมาสมัยพระบาทาสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 แหงกรุงรัตนโกสินทรไดต้ังเมืองใหม

ข้ึนที่ปากคลองอีรม เรียกช่ือเมืองน้ีวา เมืองบางนางรม และในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ไดรวบรวมเมืองบางนางรม เมืองกุย และเมืองคลองวาฬ เขาเปนเมือง

ประจวบคีรีขันธ ซึ่งแปลวาเมืองที่มีภูเขาเปนหมูๆ โดยมีที่วาการเมืองอยูที่เมืองกุย จนกระทั่ง  

พ.ศ.2441 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 จึงยายที่วาการเมืองมาอยูที่

อาวเกาะหลัก หรืออาวประจวบ ซึ่งเปนที่ต้ังของตัวเมืองประจวบคีรีขันธในปจจุบัน จากน้ันจังหวัด

ประจวบคีรีขันธก็กลายเปนจุดหมายปลายทางของการทองเที่ยวในสถานที่ตากอากาศอันสวยงาม 

อยางหาดหัวหิน และมีช่ือเสียงในการเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญของประเทศไทยจนทุกวันน้ี 

ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนองคความรูที่เกิดข้ึนและอยูกับบุคคลในทองถ่ิน ซึ่งเปนกลุม 

ชาติพันธุที่มีเอกลักษณเปนของตนเอง โดยในจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีกลุมชาติพันธุที่กระจายตัว

อาศัยอยูในทองที่ตางๆ ของจังหวัดหลายกลุม กลุมที่เปนกลุมหลักสามารถจําแนกออกได 3 กลุม คือ 

- กลุมคนไทย ประกอบดวยผูที่อาศัยประจําถ่ินมาแตโบราณกาล และกลุมผูที่ยายถ่ิน 

มาจากทุกภาคของประเทศไทย กระจายอยูในทุกพื้นที่ของจังหวัด กลุมคนทั้งสองกลุมดังกลาว  

มีจํานวนมากที่สุด ประมาณรอยละ 99 ของประชากรจังหวัด 

- กลุมชนเผาไทยทรงดํา หรือที่เรียกวา ไทยดํา ลาวชวงดํา หรือลาวโซง เปนชนกลุมนอย 

ที่อพยพเขามาต้ังแตสมัยธนบุรี ต้ังถ่ินฐานอยูทั่วไปในภาคกลางของประเทศไทย บรรพบุรุษเดิมของ 

ลาวโซง มีถ่ินฐานอยูบริเวณลุมแมนํ้าดํา แมนํ้าแดง ในบริเวณต้ังแตมณฑลกวางสี ยูนนาน ตังเกี๋ย และ

แควนสิบสองจุไท โดยมจีุดศูนยกลางอยูที่เมืองแถง ปจจุบันคือเดียนเบียนฟูประเทศเวียดนาม ชาวโซง 
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ไดอพยพเขามาในประเทศไทยหลายครั้ง เน่ืองจากผลของสงคราม โดยในจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีกลุม

ชาวไทยทรงดําอาศัยอยูที่บานตาลเจ็ดยอด หมู 1 ทองที่ตําบลไรเกา อําเภอสามรอยยอด และชุมชน 

รมไทร เขตเทศบาลตําบล กม.5 หมู 6 บานเกตุเอน ทองที่ตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ 

- กลุมชนเผากะเหรี่ยง เปนชนเผาที่อพยพยายถ่ินฐานมาจากชายแดนประเทศเมียนมาร  

เมื่อไมนานมาน้ีคือประมาณป พ.ศ.2510 สวนใหญเขามาอยูอาศัยในเขตพื้นที่ตําบลหวยสัตวใหญ และ

ตําบลบึงนคร อําเภอหัวหิน ทางราชการเรียกบริเวณที่อยูอาศัยของชนเผากะเหรี่ยงวา ชุมชนพื้นที่สูง 

ซึ่งมีการต้ังชุมชนของชาวกะเหรี่ยง 5 ชุมชน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดแก บานปาละอู หมู 3 

ตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน ซึ่ง เปนชุมชนกะเหรี่ยงที่มีประชากรมากที่สุดในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ นอกจากน้ันยังมีที่ บานโคนมพัฒนา หมู 6 ตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน  

บานแพรกตะครอ หมู 11 ตําบลบึงนคร อําเภอหัวหิน บานเนินแกว หมู 5 ตําบลอาวนอย อําเภอ

เมืองประจวบคีรีขันธ และบานปาหมาก หมู  8 ตําบลศาลาลัย อําเภอสามรอยยอด (สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ, 2556) นอกจากน้ันยังมีชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยูในหมูบานอื่นๆ  

บนฝงขวาของแมนํ้าปราณบุรี ดานที่มีพื้นที่ตอเน่ืองกับเทือกเขาตะนาวศรี ของตําบลหวยสัตวใหญ 

อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธอีก เชน บานหวยผึ้ง บานคลองนอย และบานแพรกตะครอ 
 

 3. การเลือกชุมชนเปนพ้ืนท่ีศึกษา  

กลุมชาติพันธุคนไทย กลุมชาติพันธุไทยทรงดํา และกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง เปนกลุม 

ชาติพันธุที่ปรากฏอยูในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ทั้งสามกลุมชาติพันธุตางมีภูมิปญญาทองถ่ินที่ใช

กันในชุมชนอยูแลว และแตละกลุมชาติพันธุก็มีความนาสนใจแตกตางกันไป ดังน้ัน ผูวิจัยจึงกําหนด

เกณฑเบื้องตนสําหรับการเลือกชุมชนสําหรับการศึกษารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน  

โดยมีแนวทาง ดังน้ี 

1) เปนชุมชนที่มกีลุมชาติพันธุที่มีเอกลักษณโดดเดนเฉพาะอาศัยอยู 

2) เปนชุมชนทีก่ลุมชาติพันธุที่มีการรวมตัวเปนชุมชนอยางชัดเจน และมีจํานวนประชากร

หลักในชุมชนสวนใหญเปนกลุมชาติพันธุน้ัน 

3) เปนชุมชนที่กลุมชาติพันธุมีความหลากหลายในการใชภูมิปญญาทองถ่ิน 

4) เปนชุมชนที่ยังไมผานกระบวนการรวบรวมความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

เมื่อนําเกณฑการเลือกชุมชนเปนพื้นที่ศึกษาขางตนมาพิจารณากับกลุมคนไทย จะเห็นวา 

มักเปนภูมิปญญาทองถ่ินที่ เกี่ยวของกับการประมงเปนสวนใหญ เน่ืองจากที่ ต้ังของจังหวัด

ประจวบคีรีขันธอยูติดทะเล ประกอบกับประชากรประกอบอาชีพประมงเปนจํานวนมาก และสั่งสม

ความรูเกี่ยวกับการประมงสืบทอดกันมาเปนเวลานานแลว แตภูมิปญญาทองถ่ินของกลุมชาติพันธุ 

คนไทยในจังหวัดประจวบคีรีขันธก็มีลักษณะที่คลายคลึงกับภูมิปญญาทองถ่ินของชาวประมง 
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ในจังหวัดอื่นๆ ที่มีพื้นที่ติดทะเล และมักเปนภูมิปญญาทองถ่ินที่เปนที่รูจักของคนทั่วไปเปนสวนใหญ

แลว ประกอบกับชุมชนคนไทยจัดต้ังกระจายตัวอยูในพื้นที่ตางๆ ทั่วจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งในแต

ละชุมชนก็มีการใชภูมิปญญาทองถ่ินอยูแลว แตมักมีจํานวนภูมิปญญาทองถ่ินไมมากนักในแตละ

ชุมชน ซึ่งหากดําเนินการจัดการความรูก็จําเปนตองเชิญผูรูจากแตละชุมชนเดินทางมารวมกิจกรรม 

ในชุมชนใดชุมชนหน่ึง ซึ่งเปนเรื่องยากที่จะดําเนินการ ดังน้ันกลุมชาติพันธุคนไทยในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ จึงไมผานเกณฑในขอ 1 เน่ืองจากเปนกลุมชาติพันธุสวนใหญของคนในประเทศไทย

อยูแลว 

สวนกลุมชาติพันธุไทยทรงดําและกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง เปนกลุมที่มีเอกลักษณเฉพาะ

กลุมที่นาสนใจมากกวากลุมชาติพันธุคนไทย เพราะตางก็เปนกลุมชาติพันธุที่อพยพจากประเทศ 

เพื่อนบานเขามาพักพิงในประเทศไทย และนําภูมิปญญาทองถ่ินของกลุมตนที่สั่งสมไวต้ังแตครั้ง 

บรรพกาลติดตัวเขามาดวย จึงเปนภูมิปญญาทองถ่ินที่แตกตางจากภูมิปญญาทองถ่ินของคนไทย และ

มีจํานวนภูมิปญญาทองถ่ินที่มากพอในหน่ึงชุมชน ดังน้ัน กลุมชาติพันธุไทยทรงดํา กับกลุมชาติพันธุ

กะเหรี่ยงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ จึงเปนกลุมชาติพันธุที่มีโอกาสในการจัดการความรูในชุมชนได  

ในการวิจัยครั้งน้ี มีจุดประสงคเพื่อการศึกษารูปแบบของการจัดการความรูที่ชุมชนจะ

เปนผูดําเนินการ ซึ่งจากการสืบคนขอมูลทองถ่ินและการสํารวจพื้นที่ศึกษาเบื้องตน พบวา กลุมชาติพันธุ 

ไทยทรงดํา มีการจัดต้ังศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา ที่บานตาลเจ็ดยอดแลว แสดงใหเห็นถึงการจัดการ

วัฒนธรรมทองถ่ินของตนดวยการรวบรวมความรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาจัดต้ังเปนศูนยวัฒนธรรม

เพื่อถายทอดความรูและสรางความเขาใจใหกับทั้งคนในชุมชนเองและผูมาเยือน ซึ่งตางจากกลุมชาติ

พันธุกะเหรี่ยง ซึ่งมีการต้ังถ่ินฐานกระจายอยูหลายแหงในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตยังไม

ปรากฏวามีศูนยวัฒนธรรมของกะเหรี่ยงที่เปนรูปธรรม มีเพียงศูนยเรียนรูปาเกอญอ ซึ่งเปนของกลุม

ชาติพันธุกะเหรี่ยงบานฟาประทาน แตก็ยังไมสมบูรณ ขาดการบริหารจัดการตามหลักวิชาการและ

การมีสวนรวม จึงทําใหศูนยการเรียนรูของกะเหรี่ยงแหงน้ี ยังรอคอยการปรับปรุงใหพัฒนาข้ึนและ

สามารถใชเปนแหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงในจังหวัดประจวบคีรีขันธได สําหรับที่บานโคนม

พัฒนา เปนการจัดต้ังพื้นที่สําหรับการสงเสริมการศึกษาของชาวกะเหรี่ยง ของศูนยบริการการศึกษา 

นอกโรงเรียนอําเภอหัวหิน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

ซึ่งมีเพียงบานพักหรือบานตัวอยางของกะเหรี่ยง มีผูพักอาศัยจํานวนไมมากนัก ไมมีลักษณะการเปน

ชุมชนที่ดําเนินวิถีชีวิตแบบชุมชนปรกติ สวนในอีก 4 ชุมชน ไมมีการจัดต้ังแหลงเรียนรูใดๆ เกี่ยวกับ 

ชาติพันธุกะเหรี่ยง จากเหตุผลที่กลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงในจังหวัดประจวบคีรีขันธยังไมมีแหลงเรียนรู

ทางวัฒนธรรมที่เปนรูปธรรมอยางกลุมชาติพันธุไทยทรงดํา ผูวิจัยจึงมีความสนใจในเบื้องตนที่ให

นํ้าหนักกับการศึกษาดานการจัดการความรูกับกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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ภาพ 4:  ทึ่ต้ังของชุมชนกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ท่ีมา: Google Earth, 2556 
 

   4. หมูบานนํารองเพ่ือการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

กลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ถือเปนกลุมชาติพันธุที่มีเอกลักษณ 

โดดเดนเฉพาะ มีการรวมตัวเปนชุมชนอยางชัดเจน และมีจํานวนประชากรหลักในชุมชนสวนใหญเปน

กลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง ที่มีความหลากหลายในการใชภูมิปญญาทองถ่ิน ดังน้ัน ชุมชนที่เปนที่อาศัยของ

กลุมชาติพันธ ุกะเหรี่ยงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ จึงผานเกณฑการเลือกชุมชนใน 3 ขอแรก สวนใน

เรื่องของการเปนชุมชนที่ยังไมผานกระบวนการรวบรวมความรูภูมิปญญาทองถ่ิน ตองพิจารณาชุมชน

กะเหรี่ยงในแตละชุมชนตอไป 
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กลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง 6 กลุมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ต้ังอยูในทองที่ 6 หมูบานของ 

4 ตําบล ใน 3 อําเภอ ที่มีจํานวนประชากรชาวกะเหรี่ยงรวมกลุมชัดเจน โดย อําเภอหัวหิน ในตําบล

หวยสัตวใหญ มี 3 หมูบาน ไดแก 1) บานปาละอู หมู 3 2) บานโคนมพัฒนา หมู 6 และ 3) บาน 

ฟาประทาน หมู 2 สวนตําบลบึงนคร มี 1 หมูบาน ไดแก 1) บานแพรกตะครอ หมู 11 สําหรับใน

อําเภอสามรอยยอด มี 1 หมูบานในตําบลศิลาลอย ไดแก 1) บานปาหมาก หมู 8 และในอําเภอเมือง

ประจวบคีรีขันธ ตําบลอาวนอย ไดแก 1) บานเนินแกว หมู 5 จะเห็นวาแตละหมูบาน ต้ังอยูในอําเภอ

ที่มีศักยภาพทางการทองเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ทั้งใน อําเภอหัวหิน อําเภอสามรอยยอด 

และอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ โดยสามารถพิจารณาศักยภาพทางการทองเที่ยวจากการสงเสริม 

การทองเที่ยวทองถ่ินและกิจกรรมการทองเที่ยวที่เกิดข้ึนใน 6 หมูบาน ดังน้ี 

บานปาละอู เปนหมูบานของคนกะเหรี่ยงทั้งหมูบานแมปจจุบันจะมีคนไทยเช้ือสายอื่น

เขามาต้ังถ่ินฐานรวมอยูดวย ต้ังอยูหมู 3 ตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

แบงยอยกลุมบานเปน 2 กลุม คือ บานปาละอู และบานปาละอูนอย บานปาละอูไดรับการสงเสริม

ทางดานการทองเที่ยวมาบางแลว โดยจะเห็นวามีโครงการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในหมูบานแหงน้ี

หลายโครงการ เชน การไดรับการจัดต้ังเปนหมูบานทองเที่ยว OVC (OTOP Village Champion)  

ซึ่งสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เขามาสํารวจแลวเห็นวาเปนหมูบานที่มีศักยภาพ

เพียงพอ โดยเฉพาะในเรื่องของการผลิตผาทอ ที่สามารถตอยอดการสรางรายไดใหกับชุมชน 

(ผูจัดการ, 2556) นอกจากน้ันบานปาละอูยังเปนชุมชนกะเหรี่ยงที่มีจํานวนประชากรอาศัยอยูมาก

ที่สุดในบรรดาชุมชนกะเหรี่ยงของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ประมาณ 1,200 คน จากการสอบถาม  

นายคณิต จันทรอุปถัมภ ผูใหญบานปาละอู ไดใหขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวของชุมชน วา  

“...กิจกรรมการทองเที่ยวในบานปาละอู จะมีในชวงการจัดงานปใหมบานปาละอู ซึ่งจัดข้ึนในชวงวันที่ 

2 มกราคม ของทุกป หรือหากมีการจัดงานของตําบลหวยสัตวใหญหรืออําเภอหัวหิน ก็จะจัดกลุมคน

ในชุมชนนําวัฒนธรรมกะเหรี่ยงไปสาธิตในงานตางๆ สวนนักทองเที่ยวที่เขามาในหมูบานในชวงวันอื่น 

ก็จะพบกับบรรยากาศของความเปนหมูบานปรกติ ไมมีกิจกรรมที่รองรับการทองเที่ยวมากนัก  

โดยสวนใหญนักทองเที่ยวใหความสนใจกับแหลงทองเที่ยวหลักของตําบลหวยสัตวใหญ คือนํ้าตก 

ปาละอู...” ที่ต้ังอยูในพื้นที่อุทยานแหงชาติแกงกระจาน หมู 2 บานฟาประทาน ซึ่งการเดินทางมา 

บานปาละอ ูตองเดินทางแยกจากทางแยกที่องคการบริหารสวนตําบลหวยสัตวใหญเขามาอีกประมาณ 

3 กิโลเมตร ซึ่งเสนทางน้ีไมไดเปนทางผานไปยังนํ้าตกปาละอู ประกอบกับการทองเที่ยวนํ้าตกปาละอู

ตองใชเวลามากพอสมควรแลว การแวะเย่ียมชมบานปาละอูของนักทองเที่ยวจึงคอนขางนอย 

เมื่อเทียบกับนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวยังนํ้าตกปาละอู  

บานปาละอู จึงเปนชุมชนที่ผานกระบวนการพัฒนาในเรื่องการจัดการทองเที่ยว 

โดยชุมชนมาบางแลว จึงไมผานเกณฑขอที่ 4 เน่ืองจากมีการจัดต้ังศูนยเรียนรูปาเกอญอแลว 
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ภาพ 5:  มุมมองภาพถายทางอากาศบานปาละอู 

ท่ีมา: Google Earth, 2556 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภาพ 6:  มุมมองภาพถายทางอากาศบานโคนมพัฒนา 

ท่ีมา: Google Earth, 2556 
 

บานโคนมพัฒนา เปนหมูบานที่ไดรับการสงเสริมการเลี้ยงโคนมจากสหกรณโคนม 

หวยสัตวใหญ ตามพระราชดําริ ต้ังอยูหมู 6 ตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ประชากรสวนใหญเปนกลุมคนไทย และมีกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงอาศัยอยูไมมากนัก มีประชากร

ประมาณ 150 คน ซึ่งมีการจัดต้ังศูนยการเรียนรูแมฟาหลวงข้ึนเพื่อใหการศึกษาแกคนกะเหรี่ยงกลุมน้ี 

โดยครูอาสาครูนิกร เสียงใส ครูอาสาสมัครตําบลหวยสัตวใหญครูประจํา ศศช.บานโคนมพัฒนา ไดเลา

ใหฟงวา “...คนกะเหรี่ยงที่ศูนยการเรียนรูแมฟาหลวงน้ี ยังขาดความรูทางดานการศึกษา จึงมีความ
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ประสงคจะชวยเหลือ โดยไดรับการสนับสนุนจากศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหัวหิน  

จัดการศึกษาใหคนกะเหรี่ยงกลุมน้ี สวนการทองเที่ยวไมชัดเจนนัก แมจะมีการจัดกิจกรรมฐาน 

การเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมกะเหรี่ยงปละครั้งก็มีเพียงนักทองเที่ยวที่ทราบขาวมาทองเที่ยวในชวงที่

มีการจัดงาน สวนในชวงวันปรกติมีคนเขามาเย่ียมศูนยฯ ไมมากนัก...” เน่ืองจากกลุมคนกะเหรี่ยง 

ที่อาศัยอยูที่น่ีเปนเพียงคนกลุมเล็กไมไดจัดต้ังเปนหมูบานใหญอยางบานปาละอู และนักทองเที่ยว 

ที่อยากชมวิถีชีวิตกะเหรี่ยงก็มักไปเที่ยวชมในบานปาละอู หรือบานปาเด็ง ของอําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี มากกวา ทางศูนยฯ ยังจัดบานสาธิตไวสําหรับบริการที่พักแบบโฮมสเตยดวย 

กลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงในบานโคนมพัฒนา เปนเพียงกลุมคนขนาดเล็กที่ต้ังเปนศูนย 

การเรียนรูในรูปแบบของการศึกษานอกโรงเรียน ดังน้ัน จึงไมผานเกณฑ ขอ 2 และขอ 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 7:  มุมมองภาพถายทางอากาศบานฟาประทาน 

ท่ีมา:  Google Earth, 2556 
  

บานฟาประทาน เปนหมูบานกะเหรี่ ยงผสมผสานกับกลุมคนไทย เ น่ืองจาก 

บานฟาประทานเปนที่ ต้ังของศูนยกลางตําบลหวยสัตวใหญ และเปนที่ต้ังขององคการบริหาร 

สวนตําบลหวยสัตวใหญ มีประชากรกะเหรี่ยงอยูประมาณ 200 คน กลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงในบาน 

ฟาประทาน ถือเปนกลุมเริ่มแรกในการจัดต้ังชุมชนกะเหรี่ยงในตําบลหวยสัตวใหญ ที่ไดรับพระมหา

กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ไดทรงพระราชทานบานตัวอยาง

ใหกับผูใหญบานคนแรก และรวมกลุมคนกะเหรี่ยงที่กระจายตัวอยูในปาเขามารวมกันเปนหมูบานข้ึน 

นอกจากน้ันยังเปนที่ต้ังของศูนยการเรียนรูปาเกอญอดวย นายศักด์ิดา ปญญาหาญ ผูรูและปราชญ

ชาวบานกะเหรี่ยง เปนผูนําชาวกะเหรี่ยงซึ่งแมจะมีที่พํานักอยูในบานฟาประทาน แตก็ทํางานรวมกับ
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ชาวกะเหรี่ยงในบานปาละอู บานปาละอูนอย ของตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ และบานปาเด็งใต ตําบลปาเด็ง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้ง

ประสานงานกับผูนําชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธดวย ไดใหขอมูลเกี่ยวกับ

การทองเที่ยว วา “...แมจะมีศูนยการเรียนรูปาเกอญอ ที่เปนแหลงเรียนรูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง แตก็ยังไม

สมบูรณ แมจะรองรับนักทองเที่ยวได แตก็ยังขาดประสิทธิภาพในการสื่อความหมายและนักทองเที่ยว

สวนใหญใหความสนใจกับการทองเที่ยวที่นํ้าตกปาละอู ในเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจาน...” ที่มี

การบริหารจัดการสําหรับรองรับการทองเที่ยวอยางดีแลวดวยระบบอุทยานแหงชาติ และบานปาละอู 

ที่หมู 3 มากกวากลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงในหมู 2 น้ี บานฟาประทาน ก็มีลักษณะเชนเดียวกับบาน 

โคนมพัฒนา ซึ่งไมผานเกณฑขอ 2 และ 4  

บานแพรกตะครอ เปนหมูบานกะเหรี่ยงที่ผสมผสานกับกลุมคนไทย ต้ังบานเรือน

กระจายหางกัน ในทองที่หมู 11 ตําบลบึงนคร อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยนายยา ชูย้ิม 

ผูใหญบานแพรกตะครอ เลาวา “...อาชีพหลักของชาวบานกวา 950 คน เปนการทําไร และแหลง

ทองเที่ยวที่นาสนใจ คือ นํ้าตกแพรกตะครอ และหุบกระหัง (กาฮัง หรือ นกกก เปนนกเงือกขนาด

ใหญชนิดหน่ึงของประเทศไทย) ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่เหมาะสําหรับนักทองเที่ยวที่รักการผจญภัย 

และควรเดินทางทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเหลาน้ีดวยรถยนตขับเคลื่อนสี่ลอที่มีสมรรถนะสูง

เน่ืองจากตองผานเสนทางทุระกันดารเขาไปทองเที่ยว ซึ่งนักทองเที่ยวเหลาน้ีใหความสนใจกับวิถีชีวิต

ชาวกะเหรี่ยงคอนขางนอย ทั้งน้ีเพราะชุมชนกะเหรี่ยงไมไดต้ังอยูในจุดทองเที่ยว...” จากการเขา

สํารวจชุมชนพบวาในตัวชุมชนเองก็ขาดความนาสนใจในเรื่องของจุดเดนทางวัฒนธรรมกะเหรี่ยง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 8:  มุมมองภาพถายทางอากาศบานแพรกตะครอ 

ท่ีมา: Google Earth, 2556 
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บานแพรกตะครอ มีลักษณะการต้ังถ่ินฐานที่มีการกระจายตัวคอนขางสูง แตละหลังคาเรือน

ต้ังอยูหางกันดวยการประกอบอาชีพทางการเกษตรประเภทพืชไร แมจะม ีกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงอาศัย

อยูเปนจํานวนมากรวมกับกลุมชาติพันธุคนไทย แตการขาดเอกลักษณของชาติพันธ ุกะเหรี่ยงในชุมชน  

จึงไมผานเกณฑในขอ 1 

บานปาหมาก เปนหมูบานที่อยูอาศัยของคนกะเหรี่ยงทั้งหมูบาน จํานวนประมาณ  

550 คน ต้ังอยูในปาลึกของอุทยานแหงชาติกุยบุรี ทองที่หมู 8 ตําบลศาลาลัย อําเภอสามรอยยอด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ จากคําบอกเลาของนายมิ่ง พูลลัด ประธานชุมชนบานปาหมาก ทําใหทราบวา 

“...ชุมชนน้ีพึ่งไดรับการต้ังใหเปนหมู 8 ของตําบลศาลาลัยไดไมนานมาน้ีเอง และเน่ืองจากที่ต้ังของ

หมูบานอยู ในปาลึกการเดินทางเขามายังหมูบานจึงทําไดคอนขางลําบาก หากเปนฤดูฝน 

อาจไมสามารถเขาออกไดตามปรกติ...” ยานพาหนะที่เขามาที่น่ีควรใชรถยนตขับเคลื่อนสี่ลอ ที่ตอง

ขับรถฝาฟนอุปสรรคในการข้ึนเนินและขามลํานํ้าหลายแหง ประกอบกับบานปาหมากเปนชุมชน

กะเหรี่ยง มีโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนคายนเรศวรบานปาหมาก ต้ังข้ึนเพื่อใหการศึกษา 

กับเยาวชนของหมูบาน ที่น่ีจึงมีเสนหสําหรับกลุมขับเคลื่อนสี่ลอที่มักจัดกิจกรรมการทองเที่ยว 

แบบผจญภัยผสมผสานกับกิจกรรมจิตอาสานําสิ่งของมาบริจาคและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

ของบานปาหมาก จากการสืบคนทางระบบสารสนเทศจะพบวามีกิจกรรมในลักษณะน้ีเขามายังบาน

ปาหมากเปนจํานวนมาก ในรอบ 1 ป จะมีหลายกลุมหมุนเวียนเขามาทํากิจกรรมขางตนหลายครั้ง

ดวยกัน ดังน้ันจึงถือไดวาบานปาหมากเปนชุมชนที่มีนักทองเที่ยวเขามาทํากิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับ 

การทองเที่ยวคอนขางมาก แมกิจกรรมจะไมเนนในเรื่องการศึกษาเรียนรูวิถีชาติพันธุกะเหรี่ยงก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 9:  มุมมองภาพถายทางอากาศบานปาหมาก 

ท่ีมา: Google Earth, 2556 
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บานปาหมาก ถือเปนชุมชนที่มีความนาสนใจ เน่ืองจากเปนกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง 

ทั้งหมูบาน แสดงใหเห็นการรวมกลุมชาติพันธุอยางชัดเจน และมีความโดดเดนในเรื่องชาติพันธุ 

อยางมาก ต้ังอยูในสภาพแวดลอมทางธรรมชาติของพื้นที่อุทยานแหงชาติแกงกระจานหางไกล 

ความเจริญและเขาถึงไดยาก จึงมีโอกาสในการใชภูมิปญญาทองถ่ินในวิถีชีวิตคอนขางสูง ประกอบกับ 

ยังไมมีการจัดต้ังศูนยวัฒนธรรมหรือศูนยเรียนรูเกี่ยวกับชาติพันธุกะเหรี่ยงในชุมชน จึงผานเกณฑ

คัดเลือกทั้ง 4 ขอ 

บานเนินแกว เปนหมูบานคนไทยที่มีกลุมของชาติพันธุกะเหรี่ยงรวมอาศัยอยูดวยกัน  

ในทองที่หมู 5 บานเนินแกว ตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

มีประชากรกะเหรี่ยงอาศัยอยูประมาณ 250 คน ซึ่งแมจะไดรับการสงเสริมไดการประชาสัมพันธ 

ถึงการมีอยูของชุมชนจากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ แตก็พบวา ยังไมมีความชัดเจน

ในดานการทองเที่ยวมากนัก จากการสอบถามนายวุฒิ สายสกล ผู ใหญบานหมู 5 บอกวา  

“...การทองเที่ยวในชุมชนยังไมคอยเปนรูปรางมากนัก แมจะมีกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงรวมอาศัย 

ในชุมชนดวยก็ตาม...” ทั้งน้ีแมชุมชนจะต้ังอยูไมหางจากตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ แตดวยถนน

หนทางที่ ชํารุดเสียหายเปนหลุมเปนบอ เดินทางไมสะดวก ซึ่ งอาจเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําให 

มีนักทองเที่ยวคอนขางนอย 

กลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงในบานเนินแกว เปนกลุมบานขนาดยอม ซึ่งในชุมชนมีกลุม 

ชาติพันธุคนไทยเปนประชากรหลักของชุมชน จึงไมผานเกณฑขอ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 10:  มุมมองภาพถายทางอากาศบานเนินแกว 

ท่ีมา:  Google Earth, 2556 
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จากขอมูลเบื้องตน จะเห็นวา ชุมชนที่มีความเกี่ยวเน่ืองกับการทองเที่ยวในชุมชนที่มี 

กลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงอาศัยอยู ทําใหเห็นวา บานปาหมากเปนชุมชนชาติพันธุกะเหรี่ยงที่มี

นักทองเที่ยวใหความสนใจเขาไปทองเที่ยวในชุมชนดวยกิจกรรมจิตอาสาในลักษณะของการบริจาค

สิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันกับเด็กนักเรียน ซึ่งใชรถยนตขับเคลื่อนสี่ลอเปนพาหนะสําหรับ 

การเดินทางเขามายังชุมชน และเมื่อเทียบกับบานปาละอู ที่ไดรับการสงเสริมดานการทองเที่ยว 

บางแลว แตยังมีนักทองเที่ยวใหความสนใจนอยอยู และการมีศูนยการเรียนรูปาเกอญอบานปาละอู 

ทําใหเห็นวา บานปาละอูเปนชุมชนชาติพันธุกะเหรี่ยงที่ผานกระบวนการคิดเกี่ยวกับการรวบรวม

ความรูทองถ่ินมาบางแลว สวนชุมชนอื่นที่เหลือมีนักทองเที่ยวใหความสนใจคอนขางนอย ซึ่งไม

สอดคลองกับจุดประสงคของงานวิจัยน้ีที่สนใจในเรื่องการทองเที่ยวโดยชุมชนดวย 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงใหความสนใจบานปาหมาก หมู 8 ตําบลศาลาลัย อําเภอสามรอยยอด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ในการเปนพื้นที่ ศึกษารูปแบบการจัดการความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน 

เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ ในฐานะหมูบานนํารองที่จะดําเนินการ

จัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินตามวัตถุประสงคของงานวิจัยดวยเหตุผลปจจัย ดังน้ี 

1. เปนชุมชนกะเหรี่ยงที่เปนกลุมชาติพันธุที่นาสนใจและมีนักทองเที่ยวใหความสนใจ 

เขามาทองเที่ยวในชุมชนมากกวาชุมชนกะเหรี่ยงอื่นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

2. เปนชุมชนกะเหรี่ยงที่ยังไมมีการบริหารจัดการดานการรวบรวมความรูทองถ่ิน ประชากร

สวนใหญเกือบทั้งหมดเปนกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงดําเนินชีวิตดวยวิถีด้ังเดิม 

3. เปนชุมชนกะเหรี่ยงที่อาศัยอยูในสภาพแวดลอมปาไมที่อุดมสมบูรณหางไกลความเจริญ 

ซึ่งเปนพื้นที่เหมาะกับการดํารงชีวิตตามวิถีของชาติพันธุกะเหรี่ยง 

4. ผานเกณฑเบื้องตนทั้ง 4 ขอ ของการเลือกชุมชนเปนพื้นที่ศึกษาสําหรับโครงการวิจัยน้ี 



ตาราง 1: ชุมชนกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

ชุมชน ที่ตั้ง เกี่ยวกับชาติพันธุกะเหร่ียง 
จํานวนประชากร

กะเหร่ียง 

แหลงเรียนรูวัฒนธรรม 

กะเหร่ียงในชุมชน 
กิจกรรมการทองเที่ยว โอกาสทางการทองเที่ยว 

บานปาละอ ู หมู 3  

ต.หวยสัตวใหญ  

อ.หัวหิน 

เปนชุมชนกะเหร่ียงขนาด

ใหญทั้งหมูบาน 

ประมาณ 1,200 คน เคยมีศูนยการเรียนรูวัฒนธรรม

กะเหร่ียง ปจจุบันขาดการดูแล 

และเลิกดําเนินการแลว 

ชมวิถีชีวิตชาวกะเหร่ียง การทอผาดวย

ก่ีเอว การแสดงทางวัฒนธรรมกะเหร่ียง 

เดินปาในแหลงธรรมชาต ิ

ชมน้ําตกปาละอูนอยชมและชิมทุเรียน

ปาละอูพิธีไหวพระจันทร 

การจัดงานร่ืนเริงวันปใหม 

มีนักทองเที่ยวใหความสนใจปานกลาง 

เปนนักทองเที่ยวกลุมทั่วไป ที่เปนทั้งชาวไทย 

และตางประเทศ สวนใหญเปนนักทองเที่ยว 

จากตัวเมืองหัวหิน 

บานโคนมพัฒนา หมู 6  

ต.หวยสัตวใหญ 

อ.หัวหิน 

เปนกลุมกะเหร่ียงขนาดเล็ก

ในศูนย 

การเรียนรู 

ประมาณ 150 คน เปนศูนยการเรียนรูในรูปแบบ

ของการบริการการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

ชมบานกะเหร่ียงสาธิตการบริการ 

ที่พักแบบโฮมสเตยการทอผา 

ดวยก่ีเอว 

มีนักทองเที่ยวใหความสนใจเฉพาะชวงจัดงาน

ทางวัฒนธรรม เปนนักทองเที่ยวกลุมทั่วไป  

สวนใหญเดินทางจากตัวเมืองหัวหิน 

บานฟาประทาน หมู 2  

ต.หวยสัตวใหญ 

อ.หัวหิน 

เปนชุมชนผสมผสานกับ

กลุมคนไทย 

อาศัยเปนกลุมบาน 

ประมาณ 200 คน มีศูนยการเรียนรูปาเกอญอ 

แตยังตองการการพัฒนา 

ชมบานกะเหร่ียงพระราชทาน 

ศูนยการเรียนรูปาเกอญอ 

ชมน้ําตกปาละอู 

มีนักทองเที่ยวใหความสนใจปานกลาง  

เปนกลุมศึกษาดูงาน สวนใหญเปนนักทองเที่ยว

ของอบต.หวยสัตวใหญ 

บานแพรกตะครอ หมู 11  

ต.บึงนคร 

อ.หัวหิน 

เปนชุมชนผสมผสานกับ

กลุมคนไทย  

อาศัยกระจายตัว 

ประมาณ 950 คน ไมมีศูนยการเรียนรู 

วัฒนธรรมกะเหร่ียง 

ชมน้ําตกแพรกตะครอ หุบกาฮัง 

การทองเที่ยวดวยรถขับเคล่ือนส่ีลอ 

มีนักทองเที่ยวใหความสนใจคอนขางมาก 

โดยเฉพาะกลุมการทองเที่ยวแบบผจญภัย 

ดวยรถขับเคล่ือนส่ีลอจากกรุงเทพมหานคร 

และจังหวัดอ่ืนๆ  

บานปาหมาก หมู 8  

ต.ศาลาลัย 

อ.สามรอยยอด 

เปนชุมชนกะเหร่ียงทั้ง

หมูบาน 

ประมาณ 550 คน ไมมีศูนยการเรียนรู 

อยางเปนรูปธรรม 

ชมวิถีชีวิตชาวกะเหร่ียง  

เดินปาในแหลงธรรมชาติ  

ชมน้ําตกหวยกบ 

ชมการแสดงทางวัฒนธรรมกะเหร่ียง 

พิธีไหวพระจันทร 

มีนักทองเที่ยวใหความสนใจคอนขางมาก 

เปนนักทองเที่ยวกลุมจิตอาสา  

บริจาคส่ิงของและการเล้ียงอาหารกลางวันเด็ก

เล็กเปนนักทองเที่ยวจากกรุงเทพมหานคร  

และจังหวัดอ่ืนๆ  

บานเนินแกว หมู 5  

ต.อาวนอย 

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ 

เปนกลุมกะเหร่ียงขนาด

กลางอาศัยรวมกับกลุมคน

ไทย 

ประมาณ 250 คน ไมมีศูนยการเรียนรู 

อยางเปนรูปธรรม 

ชมวิถีชีวิตชาวกะเหร่ียง  

การทอผาดวยก่ีเอว 

มีนักทองเที่ยวใหความสนใจคอนขางนอย  

เปนนักทองเที่ยวกลุมทั่วไป  

สวนใหญจากตัวเมืองประจวบคีรีขันธ 

 



 
บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

  หลังจากการดําเนินโครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนา 

การทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ และไดผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยและ

ตอบปญญาวิจัยได ซึ่งพอสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 

สรุปผลการวิจัย 

 

ในการสรุปผลการวิจัยตามข้ันนตอนการดําเนินโครงการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการสรุปตาม

ข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

1. การสํารวจสภาพทั่วไปของชุมชนจากการศึกษาบริบทชุมชน 

2. การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

3. การประเมินผลรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว 

โดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ผลการวิจัยทั้ง 3 ขอขางตน เปนวัตถุประสงคของโครงการวิจัย ซึ่งผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 
 

1. การสํารวจสภาพท่ัวไปของชุมชนจากการศึกษาบริบทชุมชน 

เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) พื้นที่ศึกษา รวมถึงการประเมินศักยภาพ

ชุมชนในการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ซึ่งเปนจังหวัดที่มีกลุมชาติพันธุอาศัยอยูในพื้นที่จังหวัดแยกออกเปนกลุมใหญๆ ได 3 กลุมไดแก  

กลุมคนไทย กลุมไทยทรงดํา และกลุมกะเหรี่ยง ซึ่งทั้ง 3 กลุม มีวิถีการดํารงชีวิตที่เปนเอกลักษณ 

ของตนเอง โดยเฉพาะกลุมไทยทรงดําและกลุมกะเหรี่ยง ที่อาศัยอยูในพื้นที่จังหวัดประจวบมาช่ัวระยะ

เวลานานจากบรรพบุรุษสูคนรุนปจจุบัน ทั้งน้ีการดํารงชีวิตสืบทอดเผาพันธุมาจนถึงปจจุบันไดน้ัน  

ตองผานชวงเวลาที่ตองเผชิญกับอุปสรรคการใชชีวิตนานัปการ อุปสรรคเหลาน้ันสรางเสริมความ

แข็งแกรงใหกับวิถีชนเผาดวยการใชสติปญญาความคิดในการปรับตัว สรางเครื่องมือ หรือหาหนทาง 

ที่จะเอาชนะ ซึ่งสิ่งตางๆ เหลาน้ีอาจเรียกไดวา เปนความรูหรือภูมิปญญาทองถ่ิน ที่มีอยูในกลุมชาติพันธุ

ทั้งหลาย 
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สําหรับกลุมไทยทรงดําและกลุมกะเหรี่ยงตางมีความนาสนใจในภูมิปญญาทองถ่ิน แตดวย

เหตุผลหลายประการ โดยเฉพาะอยางย่ิงการมีอยูของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงที่เขามาอาศัยอยูในพื้นที่

จังหวัดประจวบกอนกลุมไทยทรงดํา และมีประวัติความเปนมาที่นาสนใจ ประกอบกับในกลุมชาติพันธุ

กะเหรี่ยงยังไมมีศูนยวัฒนธรรมทองถ่ินที่เปนรูปธรรม ซึ่งแสดงใหเห็นวายังไมมีการจัดการความรู 

ในทองถ่ินของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง ทําใหกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงในจังหวัดประจวบคีรีขันธไดรับเลือก

เปนกลุมเปาหมายที่ผูวิจัยตองการดําเนินโครงการวิจัยในหมูบานของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง 

กลุมชนเผากะเหรี่ยง  เปนชนเผาที่อพยพยายถ่ินฐานมาจากชายแดนประเทศเมียนมาร 

เมื่อไมนานมาน้ีคือประมาณป พ.ศ.2510 สวนใหญเขามาอยูอาศัยในเขตพื้นที่ตําบลหวยสัตวใหญ และ

ตําบลบึงนคร อําเภอหัวหิน ทางราชการเรียกบริเวณที่อยูอาศัยของชนเผากะเหรี่ยงวา ชุมชนพื้นที่สูง 

ที่ต้ังชุมชนของชาวกะเหรี่ยงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดแก บานปาละอู หมู 3 ตําบลหวยสัตวใหญ 

อําเภอหัวหิน บานโคนมพัฒนา หมู 6 ตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน บานแพรกตะครอ หมู 11 

ตําบลบึงนคร อําเภอหัวหิน บานเนินแกว หมู 5 ตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ บานปาหมาก 

หมู 8 ตําบลศาลาลัย อําเภอสามรอยยอด และยังมีชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยูในหมูบานอื่นๆ บนฝงขวา

ของแมนํ้าปราณบุรี ดานที่มีพื้นที่ตอเน่ืองกับเทือกเขาตะนาวศรี ของตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธอีก เชน บานหวยผึ้ง บานคลองนอย และบานแพรกตะครอ 

การวิจัยในครั้งน้ีมุงศึกษารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน ดังน้ันจึงให

ความสําคัญกับกลุมกะเหรี่ยงที่แสดงใหเห็นการใชภูมิปญญาทองถ่ินในการดําเนินวิถีชีวิตของตนเอง 

โดยเลือกบานปาหมาก หมู 8 ตําบลศาลาลัย อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนหมูบาน

นํารองที่จะทําดําเนินการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู  

ที่สอดคลองกับแบบจําลองปลาทู (TUNA Model) ดวยเหตุผล ดังน้ี  

1) เปนชุมชนกะเหรี่ยงที่เปนกลุมชาติพันธุที่นาสนใจ 

2) เปนชุมชนกะเหรี่ยงที่มีนักทองเที่ยวใหความสนใจเขามาทองเที่ยวในชุมชนมากกวา

ชุมชนกะเหรี่ยงอื่นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

3) เปนชุมชนกะเหรี่ยงที่ยังไมมีการบริหารจัดการดานการรวมรวมความรูทองถ่ิน 

4) เปนชุมชนที่ประชากรเกือบทั้งหมดเปนชาติพันธุกะเหรี่ยง 

5) เปนชุมชนกะเหรี่ยงที่อาศัยอยูในสภาพแวดลอมปาไมที่อุดมสมบูรณหางไกลความ

เจริญ ซึ่งเปนพื้นที่เหมาะกับการดํารงชีวิตตามวิถีของชาติพันธุกะเหรี่ยง 

6) เปนชุมชนกะเหรี่ยงที่ยังดําเนินชีวิตดวยวิถีภูมิปญญาทองถ่ินด้ังเดิมเปนสวนใหญ 

ดวยเหตุผลขางตน บานปาหมาก จึงมีโอกาสในการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน 

ผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหสามารถนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนไดอยาง

เหมาะสมตอไป 
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บริบทชุมชนเชิงพ้ืนท่ี  

บานปาหมาก เปนชุมชนกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงที่มีวัฒนธรรมเปนเอกลักษณของตนเอง 

กอต้ังชุมชนโดยการรวบรวมชาวกะเหรี่ยงที่ต้ังบานเรือนกระจัดกระจายในพื้นที่แถบน้ีใหเขามารวมกัน

ต้ังเปนชุมชนในหมู 8 ทองถ่ินตําบลศาลาลัย อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยเปน

ชุมชนขนาดยอมบนที่ราบริมหวยแพรกตะลุยแพรกซายในพื้นที่ปาไมของอุทยานแหงชาติกุยบุรี  

ใกลชายแดนไทย-เมียนมาร ซึ่งเปนบริเวณทองถ่ินทุรกันดารหางไกลความเจริญ เดินทางเขาถึง 

ไดยากลําบากโดยเฉพาะอยางย่ิงในฤดูฝน แตเปนพื้นที่ที่มอีากาศดีเน่ืองจากถูกโอบลอมดวยภูเขาและ

ปาไมเขียวขจี ชาวบานปาหมากทําอาชีพเกษตรกรรมและรับจางทั่วไป ปจจุบันไดรับการสนับสนุน 

ในเรื่องการศึกษาของเยาวชนและคุณภาพชีวิตข้ันพื้นฐาน ในขณะที่ยังคงความเช่ือของกลุมชาติพันธุ

กะเหรี่ยงแบบด้ังเดิมอยู ทําใหบานปาหมากเปนชุมชนที่ไดรับการยกระดับการเปนชุมชนที่มีความ

นาสนใจในเชิงการทองเที่ยวชุมชนอีกดวย 

บริบทเชิงการทองเท่ียวของชุมชนปาหมาก 

บานปาหมาก มีแหลงทองเที่ยวที่เรียบงายทั้งที่เปนธรรมชาติปาเขา และวัฒนธรรม 

ชนเผา ที่เปนกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง ที่สืบเช้ือชายจากบรรพบุรุษ และใชชีวิตผูกพันกลมกลืนกับสภาพ

ปาไม ภูเขาโดยรอบ เอกลักษณทางวัฒนธรรมที่พบเห็นไดงาย คือ การเค้ียวหมาก ซึ่งเปนพืชที่ปลูกมาก

ในบริเวณน้ี และจะเห็นวาคนกะเหรี่ยงที่น่ีแทบทุกคนเค้ียวหมากกันทั้งน้ัน  และบานปาหมาก  

ยังต้ังอยูในบริเวณที่มีแหลงทองเที่ยวอื่นมากถึง 14 แหง ทําใหพื้นที่แถบน้ีมีศักยภาพสูงทาง 

การทองเที่ยวในอนาคต ปจจุบันการทองเที่ยวของบานปาหมาก มีนักทองเที่ยวที่เลือกบานปาหมาก

เปนจุดหมายปลายทางของการทองเที่ยวในรูปแบบการทองเที่ยวเชิงผจญภัย ที่มีกิจกรรมจิตอาสา 

เปนที่รูจักของนักทองเที่ยวทั่วไปดวยการประชาสัมพันธผานระบบอินเตอรเน็ตโดยนักทองเที่ยว 

ที่เขามาทองเที่ยวในบานปาหมากเอง ซึ่งการทองเที่ยวที่ปรากฏไมไดเนนในเรื่องวัฒนธรรมของกลุม

ชาติพันธุกะเหรี่ยง แตใหความสนใจกับความเปนชุมชนหางไกลความเจริญที่ยังขาดแคลนและตองการ

ความชวยเหลือจากภายนอกอยู 

ศักยภาพของบานปาหมากเพ่ือรองรับการทองเท่ียวโดยชุมชน  

จากการสํารวจพื้นที่ เบื้องตน พบวา บานปาหมาก หมู 8 ตําบลศาลาลัย อําเภอ 

สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีทรัพยากรการทองเที่ยวทั้งในดานธรรมชาติที่เปนปาไม ภูเขา 

ลําธาร และนํ้าตกในเขตอุทยานแหงชาติกุยบุรี และวัฒนธรรมชาติพันธุกะเหรี่ยง ที่เหมาะสมสําหรับ

การพัฒนาและดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวได ทําใหบานปาหมากมีความเหมาะสมในการพิจารณา

เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศได ในฐานะเปนพื้นที่ที่มีการใชพื้นที่โดยไมขัดตอกฎหมาย ประกอบกับ

เมื่อทําการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ ยังไมมีการบริหารจัดการดาน 

การทองเที่ยว การประเมินประกอบดวยดัชนีช้ีวัด 4 ดัชนี คือ 1) จุดดึงดูดดานการทองเที่ยวและ 
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การเรียนรูของแหลงธรรมชาติ 2) ความอุดมสมบูรณของแหลงธรรมชาติ 3) ความเกี่ยวของของ

วัฒนธรรมทองถ่ินกับแหลงธรรมชาติ และ 4) ความปลอดภัยของแหลงธรรมชาติในการทองเที่ยว  

ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของบานปาหมาก จากผูใหขอมูล

ทั้ง 12 คน พบวา แหลงธรรมชาติของบานปาหมากมีศักยภาพในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมี

คุณสมบัติขององคประกอบทั้ง 4 ขอ และไดคะแนนรวมไมนอยกวา 20 คะแนน หรือรอยละ 50 ข้ึนไป 

โดยไดคาคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด เทากับ 31.50 คะแนน จากคะแนนเต็มรวม 40 คะแนน หรือรอยละ 

78.75 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด หากพิจารณาในแตละขอของการประเมิน พบวา แหลงธรรมชาติ 

ของบานปาหมากมีความเกี่ยวของกับวัฒนธรรมทองถ่ินมากที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง

เปนกลุมที่อาศัยดํารงชีวิตอยูกับธรรมชาติปาเขาและมีวัฒนธรรมในการใชชีวิตที่สอดคลองกับธรรมชาติ

ปาไมไดอยางกลมกลืน ทําใหบานปาหมากก็มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะผานเกณฑการเปนแหลงทองเที่ยว

เชิงนิเวศของสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวได 

ดวยบริบทชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ิน และศักยภาพที่บานปาหมากมีอยู แสดงใหเห็นวา 

บานปาหมากมีความพรอมที่จะสามารถดําเนินการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินได  
 

2. การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

เน่ืองจากการวิจัยน้ีเปนการวิจัยที่ใหความสําคัญกับรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญา

ทองถ่ิน ซึ่งมีคําสําคัญคือ ภูมิปญญาทองถ่ิน ซึ่งถือเปนวัตถุดิบในการศึกษา ผูวิจัยจึงทําการตรวจสอบ

ภูมิปญญาทองถ่ินของบานปาหมากเปนอันดับแรก ทําใหพบวา ในบานปาหมากมีภูมิปญญา 

หลายอยาง และยังมีผูรูอีกจํานวนหน่ึง ทําใหภูมิปญญาเหลาน้ันยังถูกใชอยูในปจจุบัน และกลุมผูรู 

เหลาน้ี จะถูกเชิญใหเปนผู เขารวมโครงการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินผานกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูตอไป 

การจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินในครั้งน้ีจะมุงไปสูการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน 

ซึ่งผูเขารวมโครงการยังมีความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวโดยชุมชนไมมากนัก ผูวิจัยจึงจัดทําแบบวัด

ทัศนคติที่มีตอการทองเที่ยวโดยชุมชน การใหความรูดานการทองเที่ยวโดยชุมชนโดยการบรรยาย 

และมีการทดสอบความรูเรื่องการทองเที่ยวโดยชุมชนทั้งกอนและหลังการเรียนรู พบวา ผูเขารวม

โครงการ มีทัศนคติตอการทองเที่ยวโดยชุมชนในระดับ ดี ประกอบกับมีความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยว

โดยชุมชนเพิ่มข้ึนหลังจากที่ไดเรียนรูจากการบรรยายแลวทุกคน  

สวนกระบวนการที่สําคัญในการวิจัยคือการจัดการความรู ซึ่งเปนสิ่งใหมสําหรับผูเขารวม

โครงการทุกคน ดังน้ันจึงตองทําความเขาใจเบื้องตนดวยการอธิบาย ใชสื่อ และการสาธิตลงมือทําให

เห็นจริง ซึ่งผลของการสาธิตการจัดการความรู พบวา ยังมีผูเขารวมโครงการในกลุม “คุณกิจ”  

ขาดความกลาที่จะพูดหรือเสนอแนวคิดประสบการณของตนที่มีอยู และการพูดคุย มีเพียงลักษณะ 
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ของการพูดของคนใดคนหน่ึงจบไปแตละคน ไมมีคําถามหรือขอโตแยง ที่มีลักษณะของการพูดคุย ผูวิจัย 

จึงตองเขามาเปน “คุณอํานวย” ในระยะแรก เพื่อกระตุนและเปนตัวอยางสําหรบัการดําเนินการประชุม

ในครั้งตอไป ซึ่งในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูในชวงแรกน้ี ใชประเด็นในการจัดการความรูในเรื่องของ

บริบทชุมชนเพื่อใหผูเขารวมโครงการไดรูจักตนเอง และเขาใจสถานการณการทองเที่ยวของชุมชน และ

ยังพบวา  เมื่อมีการปฏิบัติมากข้ึน ผลที่ตามมาก็มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งสังเกตไดจากมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูกันมากข้ึน มีผูพูดมากข้ึน การพูดคุยมีความเปนกันเองมากข้ึน รวมถึงขอมูลที่ไดจากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูก็มากข้ึนอีกดวย ซึ่งเปนมีสัญญาณที่ดีตอการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

ในครั้งตอๆ ไป โดยในการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินสาธิต ทําใหเห็นถึงบทบาทสําคัญของ  

“คุณอํานวย” ที่ตองทําหนาที่ใหการแลกเปลี่ยนเรียนรูดําเนินไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ สงผล

ตอการวางแนวทางการปฏิบัติที่ตองสรางความเขาใจมากข้ึน โดยอธิบายผูเขารวมโครงการใหทราบถึง

องคประกอบสําคัญของการจัดการความรู ซึ่งประกอบดวย ความรู คน และกระบวนการ โดยทําให

ผูเขารวมโครงการเห็นวา บานปาหมากมีความรูหรือมีภูมิปญญาตางๆ อยูอยางมากแลว สวนคนก็คือ

กลุมผูเขารวมโครงการทุกคน ซึ่งจากการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินสาธิตทําใหเห็นถึงความสําคัญ

ของบุคคลที่ ร วมจัดการความรู  ทั้ งผูที่ ทํ าหนาที่  “คุณอํานวย” “คุณกิจ” และ “คุณลิ ขิต”  

สวนกระบวนการคือการจัดการความรูใหเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่มีการพูดคุยเปนกิจกรรมสําคัญ 

ที่จะทําใหประสบความสําเร็จในการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินได 

บุคคลสําคัญของการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน ไดแก “คุณอํานวย” และ “คุณกิจ” 

ซึ่งทั้งสองคนจะตองทําหนาที่ในการทําใหการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินประสบความสําเร็จ  

โดย “คุณอํานวย” ควรเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติดังน้ี  

1) ชางสังเกต 

2) ชางจด ชางจํา เก็บประเด็น 

3) เปนผูใหขอมูล 

4) เปนผูเช่ือมโยงประสาน 

5) มีความสามารถในการสื่อสาร 

6) รูจักการถายทอดในลักษณะตางๆ 

7) สามารถสงตอพลังความต้ังใจสูผูอื่นได 

8) เขาใจคนอื่น 

9) เคารพผูอื่น ทั้งบุคคลและความคิด 

10) สรางแรงจูงใจใหผูอื่น 

11) มีความต้ังใจแนวแนในสิ่งที่ทํา อดทน มีเหตุผล 

12) ชางคิด มีจินตนาการ เปดกวาง 
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13) มีนํ้าใจ มีความเสียสละในการทํางาน 

14) มีความเปนกลาง 

15) มีระบบรูจักการประเมินผลและติดตามผล 

16) มีความกระตือรือรนในการเรียนรู 

17) รูกาลเทศะ 

18) สรุปแปลความไดดี และควบคุมไมใหหลงประเด็น 

สวน “คุณกิจ” ซึ่งเปนนักกิจกรรม เน่ืองจากตองเปนผูเลาเรื่องและแลกเปลี่ยนเรียนรูใน

การจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน ควรมีคุณสมบัติดังน้ี 

1) เปนผูใหขอมูลจากประสบการณที่เกิดข้ึนจริง 

2) ชางสังเกต  

3) ชางคิด กลาทํา 

4) มีทักษะทั้งการพูด การอาน และการเขียน 

5) มองโลกในแงดี 

6) มีความต้ังใจ และใหเวลา 

7) อดทน ไมทอถอย 

8) เปดรับความคิดเห็นของผูอื่น พรอมที่จะปรับเปลี่ยนเรียนรู และใฝหาความรู 

9) รูจักการอยูรวมกับผูอื่น 

10) เคารพตัวเองและผูอื่น 

สวนพฤติกรรมที่เปนองคประกอบของการจัดการความรูที่สําคัญ เชน “การสังเกต”  

“การกระตุน” “การประชุม” “การเลาเรื่อง” และ “การจัดเก็บความรู” และยังมีองคประกอบอื่นๆ 

อีก เชน “บรรยากาศ” และ “พื้นที่” ซึ่งองคประกอบเหลาน้ี มีสวนชวยใหการจัดการความรู 

มีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือลดลง ทั้งน้ีข้ึนอยูกับการวางองคประกอบเหลาน้ีในสถานการณจริง 

ไดเหมาะสมเพียงใด 

เมื่อทราบถึงองคประกอบตางๆ สําหรับการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินแลว 

ผูเขารวมโครงการจําเปนตองกําหนดเปาหมายที่จะดําเนินการใหชัดเจน ซึ่งการจัดการการทองเที่ยว

โดยชุมชน ที่ใชภูมิปญญาทองถ่ินเปนปจจัยสนับสนุนหลักในการเปนจุดดึงดูดทางการทองเที่ยว 

ของชุมชน เมื่อไดเปาหมายของการดําเนินการแลว จึงรวมกันคิดรวมกันเสนอแนะวิธีการที่จะชวยให

สามารถกาวไปสูเปาหมายได โดยบรรยากาศของการประชุมหารือยังคงเต็มไปดวยการพูดคุย เสนอแนะ 

และสรุปวา ควรเลือกภูมิปญญาทองถ่ินจากที่มีความหลากหลาย และจัดหมวดหมูภูมิปญญาทองถ่ิน  

โดยอิงความเกี่ยวเน่ืองกับปจจัยสี่ในการดํารงชีวิตของชาวกะเหรี่ยง ซึ่งแบงออกไดเปน 5 กลุม ดังน้ี 
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1) กลุมอาหารการกิน 

2) กลุมที่อยูอาศัย 

3) กลุมเครื่องนุงหม 

4) กลุมยารักษาโรค 

5) กลุมการแสดงทางวัฒนธรรม 

การศึกษาดูงานนอกสถานที ่เปนกิจกรรมสําคัญอีกประการหน่ึงเน่ืองจาก เปนการเปด

โลกทัศนของผูเขารวมโครงการ เพื่อไปดูและศึกษาวิธีการในการดําเนินงานดานการทองเที่ยว 

ของชุมชนที่นาสนใจ เพื่อชวยใหเกิดแนวคิดในเชิงเปรียบเทียบแลวนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับ

การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนของบานปาหมากตอไป โดยกําหนดใหผูเขารวมโครงการเดินทาง 

ไปศึกษาดูงานใน 2 ชุมชน ไดแก ชุมชนบานปาละอู หมู 3 ตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ และศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดําเขายอย อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งทั้งสอง

ชุมชนมีการดําเนินการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน และพบวา ผูเขารวมโครงการไดรับแนวคิดเกี่ยวกับ

การจัดต้ังศูนยวัฒนธรรมทองถ่ิน ใหเปนศูนยวัฒนธรรมกะเหรี่ยงบานปาหมาก โดยสามารถนํามา

ดําเนินการควบคูกับการแสดงทางวัฒนธรรมที่บานปาหมากมีอยูแลว 

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการเลือก 

ภูมิปญญาทองถ่ินที่มีความเหมาะสมกับการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งแบงเปน 5 กลุม ไดแก 

กลุมที่ 1 กลุมอาหารการกิน ไดเลือก การกินหมาก ตะลาเว และผักกูด เปนภูมิปญญา

ทองถ่ินที่จะนํามาเปนปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยวโดยชุมชน 

กลุมที่ 2 กลุมที่อยูอาศัย ไดเลือก ลักษณะของบานกะเหรี่ยง วัสดุ และความเช่ือ เปน 

ภูมิปญญาทองถ่ินที่จะนํามาเปนปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยวโดยชุมชน 

กลุมที่ 3 กลุมเครื่องนุงหม ไดเลือก การทอผาฝายทอมือดวยกี่เอว และสรอยลูกปด เปน

ภูมิปญญาทองถ่ินที่จะนํามาเปนปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยวโดยชุมชน 

กลุมที่ 4 กลุมยารักษาโรค ไดเลือก สมุนไพร และนํ้าผึ้งปา เปนภูมิปญญาทองถ่ิน 

ที่จะนํามาเปนปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยวโดยชุมชน 

กลุมที่ 5 กลุมการแสดงทางวัฒนธรรม ไดเลือก การรําวิถีกะเหรี่ยง และการรํากระทบไม 

เปนภูมิปญญาทองถ่ินที่จะนํามาเปนปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยวโดยชุมชน 

รูปแบบของการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินในการประชุมครั้งน้ี แยกกลุมผูเขารวม

โครงการทั้งหมด 30 คน ออกไปอยูในกลุมที่ตนมีประสบการณ มีความรู หรือมีความสนใจ โดยแตละ

กลุมอาจมีจํานวนสมาชิกกลุมไมเทากัน แตมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะเดิม เพียงแตกเปน  

5 กลุมจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมยอยพรอมกัน  
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จากน้ัน “คุณอํานวย” ในแตละกลุมเรื่องจะเขามารวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

อีกรอบหน่ึง หรือเปลี่ยนบทบาทมาทําหนาที่เปน “คุณกิจ” โดยใหผูเขารวมโครงการที่เหลือเปน 

ผูสังเกตการณแบบมีสวนรวม ทําใหเกิดรูปแบบของการจัดการความรูเพื่อเลือกภูมิปญญาทองถ่ิน

สําหรับการทองเที่ยวโดยชุมชนข้ึน ซึ่งการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยวิธีน้ีชวยในการ

ประหยัดเวลาและเหมาะสมกับความรู ประสบการณ และความสนใจที่ผูเขารวมโครงการแตละคนมีอยู 

ผลของการจัดการความรูที่มีรูปแบบการเปลี่ยนบทบาทของ “คุณอํานวย” ในแตละกลุม

ยอยมาทําหนาที่ “คุณกิจ” หารือแนวทางการนําภูมิปญญาทองถ่ินที่ถูกเลือกจากการจัดการความรู 

ในกลุมยอยมากําหนดการนําภูมิปญญาทองถ่ินเหลาน้ันไปใชประโยชน สําหรับการจัดการทองเที่ยว

โดยชุมชน โดยมีแนวทางในการจัดการกับภูมิปญญาทองถ่ินที่ถูกเลือกทั้ง 12 ประเด็น ดังน้ี  

การกินหมาก ถือวาเปนสิ่งที่หาดูไดโดยทั่วไปในบานปาหมากอยูแลว โดยสามารถ

กําหนดบริเวณที่พบหอยลําธารที่ใชทําปูนกินกับหมาก และแหลงพลูปา เปนจุดเรียนรูในเสนทาง

เรียนรูฯ และใชการเก็บตัวอยางมาจัดแสดงในหัวขอวัฒนธรรมการกินหมากของกลุมชาติพันธุ

กะเหรี่ยงในศูนยวัฒนธรรมฯ ได 

ตารีเว อาจนํามาผลิตใหมากข้ึนและทําบรรจุภัณฑจําหนายเปนสินคาชุมชน หรือการ

จัดต้ังรานอาหารกะเหรี่ยง และการจัดแสดงในศูนยวัฒนธรรมฯ ได   

ผักกูด สามารถกําหนดบริเวณที่มีผักกูดข้ึนตามธรรมชาติเปนจุดเรียนรูในเสนทางเรียนรูฯ 

หรือการทํากิจกรรมเก็บผักกูดแลวนํามาปรุงอาหารในแบบกะเหรี่ยงรับประทานเอง 

ลักษณะของบานกะเหรี่ยง อาจจัดทําเปนบานกะเหรี่ยงตัวอยาง อยูในบริเวณเดียวกับ

ศูนยวัฒนธรรม และจําลองสิ่งของเครื่องใชภายในบานจัดแสดงในลักษณะเสมือนจริง โดยอาจจัดคน

จริงๆ มาทํากิจกรรมในบานจริงๆ เมื่อมีนักทองเที่ยวเขามาเย่ียมชมบานปาหมาก และอาจสรางเปน

บานพักในลักษณะที่พักของชุมชนสําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการพักคางคืนในบานปาหมาก 

วัสดุที่นํามาสรางบาน อาจนําวัสดุของจริงมาจัดแสดงเปนตัวอยางวัสดุสําหรับการสราง

บานของชาวกะเหรี่ยง โดยจัดแสดงในบานกะเหรี่ยงตัวอยาง และการใหขอมูลเชิงพฤษศาสตรสําหรับ

ไผกับตนคอ 

ความเช่ือที่เกี่ยวกับบาน อาจรวบรวมความเช่ือที่มีอยูมากมายในบานปาหมากจัดทําเปน

หนังสือ ซึ่งอาจไมใชเพียงความเช่ือเกี่ยวกับบานแตรวมถึงความเช่ือในเรื่องอื่นที่นาสนใจและสามารถ

เผยแพรได 

การทอผาฝายทอมือดวยกี่เอว อาจจัดต้ังกลุมแมบานทอผา และผลิตผลิตภัณฑผาฝาย

ทอมือรูปแบบตางๆ สําหรับจําหนายเปนสินคาของชุมชน การสาธิตการทอผาดวยกี่เอว ทั้งที่ชาวบาน

ทอใหดูและใหนักทองเที่ยวไดทดลองทอผาดวยตนเอง การใหนักทองเที่ยวแตงกายในชุดกะเหรี่ยง

และถายภาพเปนที่ระลึก  
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สรอยลูกปด อาจจัดทําเปนจุดรอยลูกปดสําหรับนักทองเที่ยวรอยเอง และสามารถนํา

กลับไปเปนของที่ระลึกได หรือการทําเปนผลิตภัณฑชุมชนสําหรับจําหนาย และการสาธิตการแตงกาย

ดวยการประดับสรอยลูกปด เสริมการแตงกายของชาวกะเหรี่ยง 

สมุนไพร อาจจัดทําเปนเอกสาร ตํารา หรือนําสมุนไพรมาแปรรูปสําหรับจําหนายเปน

สินคาของชุมชน การจัดทําสวนสมุนไพร และการสาธิตการใชสมุนไพรทองถ่ิน รวมไปถึงการกําหนด

จุดเรียนรูในแหลงสมุนไพรธรรมชาติในเสนทางเรียนรูฯ  

นํ้าผึ้งปา อาจนํามาบรรจุในพาชนะสําหรับจําหนายเปนสินคาของชุมชน และจัดทําพะอง

หรือทอย สําหรับการทดลองปนตนไมใหญในเสนทางเรียนรูฯ รวมถึงการใหความรูดวยวิธีการจัด

นิทรรศการในศูนยวัฒนธรรมฯ  

การรําวิถีกะเหรี่ยง ในการรําลักษณะน้ีควรเปนการแสดงสําหรับนักทองเที่ยวอาจเปน

การแสดงบนเวที ลานการแสดง หรือบริเวณศูนยวัฒนธรรมฯ ก็สามารถทําได  

การรํากระทบไม เปนการแสดงที่สามารถใหนักทองเที่ยวมีสวนในการรวมเลนรํากระทบ

ไมได ซึง่จะเปนการชวยใหเกิดการมีสวนรวมของนักทองเที่ยวและไดรับความสนุกสนานมากข้ึนดวย 

อีกทั้งเพลงรองของกะเหรี่ยงหรือการเลนดนตรีดวยเครื่องดนตรีพื้นบาน ก็อาจนํามาบันทึกเสียงเปน

แผน CD สําหรับเผยแพรหรือจําหนายได 

ดัง น้ัน เมื่อได ภูมิปญญาทองถ่ิน และแนวทางในการนําภูมิปญญาทองถ่ินไปจัด 

การทองเที่ยวโดยชุมชน ถือเปนการบรรลุเปาหมายเบื้องตน และพบวา รูปแบบการจัดการความรู 

ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวในชุมชนบานปาหมาก มีลักษณะ ดังน้ี  

1) การจัดการความรูเกี่ยวกับบริบทชุมชนและการกําหนดเปาหมายชุมชน ทําการประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู  ซึ่ งทําให เกิดขอมูลพื้นฐานชุมชนและการรับรูรวมกัน และสรางเปาหมาย 

ของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน และเปนรูปแบบที่เปนตัวอยางการจัดการความรูครั้งตอไป 

2) การจัดการความรูในการเลือกภูมิปญญาทองถ่ินที่เหมาะสม ทําการประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรูตามกลุมภูมิปญญาทองถ่ิน ซึ่งทําใหสามารถระบุภูมิปญญาทองถ่ินที่นาสนใจและสามารถนํามาใช

ในการสนับสนุนการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนได และการเปลี่ยนบทบาทของบุคคลใหเหมาะสมกับ 

การจัดการความรู 

3) การจัดการความรูสูการนําภูมิปญญาทองถ่ินไปใชประโยชนในการจัดการทองเที่ยว 

โดยชุมชน ทําการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งทําใหกําหนดแนวทางการนําภูมิปญญาทองถ่ินไปสูการ

จัดทําศูนยวัฒนธรรมทองถ่ิน และเสนทางเรียนรูแบบผสมผสาน โดยใชความรูในรูปของภูมิปญญา

ทองถ่ินเปนองคประกอบดึงดูดความสนใจทางการทองเที่ยว 

 



 117

การแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ เกิดข้ึนจากการประชุมทั้งหมดน้ี แสดงใหเห็นรูปแบบ 

การจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน ของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง

บานปาหมากที่บงบอกความเปนกลุมชาติพันธุไดเปนอยางดี ในขณะเดียวกันรูปแบบการจัดการ

ความรูที่ปรากฏน้ี ก็ถือไดวาชาวกะเหรี่ยงบานปาหมากสามารถนํามาปฏิบัติไดเองในสวนของความรู

ทองถ่ินที่มีความนาสนใจอื่นๆ เพื่อการพัฒนาและอนุรักษองคความรูที่เปนภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยู

ตอไป 
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ภาพ 19:  รูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน 

เรากระตุน 

สังเกต 

เรากระตุน 

สังเกต 

เรากระตุน 

สังเกต 

เรากระตุน 

สังเกต 

เรากระตุน 

สังเกต 

คุณอํานวย 

คุณอํานวย 

คุณอํานวย 

คุณอํานวย 

คุณอํานวย 

คุณกิจ 

คุณกิจ 

คุณกิจ 

คุณกิจ 

คุณกิจ 

คุณกิจ 

เลาเร่ือง 

แลกเปลี่ยน เก็บขอมูล 

เลาเร่ือง 

แลกเปลี่ยน เก็บขอมูล 

เลาเร่ือง 

แลกเปลี่ยน เก็บขอมูล 

เลาเร่ือง 

แลกเปลี่ยน เก็บขอมูล 

เลาเร่ือง 

แลกเปลี่ยน เก็บขอมูล 

เลาเร่ือง 

แลกเปลี่ยน เก็บขอมูล 

อาหารการกิน 

เครื่องนุงหม 

ที่อยูอาศัย 

ยารักษาโรค 

การแสดงทางวัฒนธรรม 

การทองเที่ยวโดยชุมชน 

ภูมิปญญา 

ภูมิปญญา 

ภูมิปญญา 

ภูมิปญญา 

ภูมิปญญา 

เปลี่ยนบทบาท 

เปลี่ยนบทบาท 

เปลี่ยนบทบาท 

เปลี่ยนบทบาท 

เปลี่ยนบทบาท 

บรรยากาศและสถานที ่

คุณกิจ 

เลาเร่ือง 

แลกเปลี่ยน เก็บขอมูล 

คุณอํานวย 

เรากระตุน 

สังเกต 

บริบทชุมชน 

เปาหมาย 

การนําไปใช 

การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 

-ศูนยวัฒนธรรมทองถ่ินฯ 

-เสนทางเรียนรูแบบผสมผสานฯ 

แนวคิด 
ความรู 

รูปแบบ/ขอมูล 
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 3. การประเมินผลรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียว 

โดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

จากการตรวจสอบความสอดคลองระหวางรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนกับแบบจําลองปลาทู (TUNA Model) พบวามีความสอดคลองกัน 

เปนอยางมาก ต้ังแตสวนของหัวปลาที่สามารถกําหนดเปาหมายที่ผูเขารวมโครงการมีความเขาใจตรงกัน 

โดยจะมีการนําภูมิปญญาทองถ่ินไปใชในรูปของจุดสนใจในศูนยวัฒนธรรมทองถ่ิน และเสนทางเรียนรู

แบบผสมผสาน สวนของตัวปลามีการเพิ่มจํานวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูมากข้ึนทําใหเปนการขยาย 

องคความรูออกไป สงผลตอการเพิ่มจํานวนผูรับความรูและผูใหความรูในเวลาเดียวกัน และสวนของ

หางปลา เปนกระบวนการจัดเก็บความรู ตองอาศัยการมีสวนรวมของคนในหลายกลุมหลายวัย  

เพื่อชวยใหเกิดการตอยอดความคิดและซึมซับจนนําไปปฏิบัติ การพัฒนาคนรุนใหมในชุมชนน้ันเปน 

สิ่งสําคัญที่จะมาชวยสนับสนุนในข้ันตอนน้ี จะเห็นไดวาในการประชุมแตละครั้งถามีคนจดคนบันทึกไว

ในขณะประชุม จะทําใหเกิดความนาสนใจและเมื่อมีการสรุปเรื่องที่ไดจากการประชุม จะทําใหเห็นวา

สิ่งที่พูดคุยกันไปน้ันจับตองไดมากข้ึน และสามารถนําไปใชไดมากข้ึนดวย 

ผลที่เกิดจากการวิจัยน้ีจึงทําใหเห็นถึงความสอดคลองของกระบวนการการจัดการความรู

ในชุมชนกับแบบจําลองปลาทูไดเปนอยางดี เน่ืองการจัดการความรูรูปแบบปลาทูน้ันมีลักษณะที่

ยืดหยุน ปรับไดทั้งยอและขยาย ทําใหเกิดแนวทางนําไปปฏิบัติไดในหลายมิติ ไมใชแคในบริบทของ

ทองเที่ยวเทาน้ันที่มีกระบวนการสอดคลองกัน ในบริบทอื่นๆ ก็สามารถนําการจัดการความรูรูปแบบ

ปลาทูไปใชไดเชนกัน ดังผลจากการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนา 

การทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธน้ี มีการจัดการความรูที่สอดคลองกับแบบจําลองปลาทู 

และสามารถตอยอดขยายผลไดอีกตอไป 

สวนการประเมินผลและรับรองรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนา 

การทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งประเมินโดยผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ไดพิจารณา

รายละเอียดของรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินที่เกิดข้ึน พบวา ผูเช่ียวชาญมีความเห็น

ดวยกับรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินที่เกิดข้ึนเฉลี่ยในระดับ มากที่สุด โดยเห็นวา  

เปนรูปแบบที่มีความตอเน่ือง เช่ือมโยง เปนข้ันตอน ในระดับ มากที่สุด แตยังมีความเหมาะสมสําหรับ

การนําไปใชเพียงในระดับ มาก เทาน้ัน  

ในขณะที่การประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอกระบวนการดําเนิน

งานวิจัย พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในเรื่องการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (2 ครั้ง) และ

การที่ตนเองไดรับประโยชน ในระดับ มาก และเปนหัวขอที่มีความพึงพอใจเปนอันดับแรก  

สวนความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน ไดรับความพึงพอใจ ในระดับ มาก แตเปนหัวขอที่ไดรับ 

ความพึงพอใจนอยที่สุด และช่ืนชมการดําเนินการวิจัยในภาพรวม 
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อภิปรายผล 

 

จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีขอคนพบที่นํามาอภิปรายไดดังน้ี หลักการที่สําคัญของ

แบบจําลองปลาทู (TUNA Model) น้ันจะใหความสําคัญเรื่อง “องคกรแหงการเรียนรู (Learning 

Organization) วาการพัฒนารูปแบบหรือแบบจําลองจะตองเกิดจากการปฏิบัติจริง คือองคกร 

แหงการเรียนรูจะตองมีการเรียนรูซึ่งกันและกัน โดยผานกิจกรรมการมีสวนรวม ดังการศึกษาวิจัย 

ครั้งน้ี ผูวิจัยและชุมชนไดเกิดการเรียนรูโดยผานกิจกรรมการมีสวนรวมของกลุมผูรูในชุมชน ทําใหเกิด

การพัฒนาทั้งกรอบแนวความคิด ความคิดเชิงระบบ อยางคอยเปนคอยไปตามธรรมชาติ จนสามารถ

สรางแบบจําลองที่เหมาะสม ซึ่งมีความสอดคลองกับแบบจําลองปลาทู ทั้งน้ี ยังทําใหเกิด คุณกิจ 

(Knowledge Practitioner) และคุณอํานวย (Knowledge Facilitator) ของชุมชน สําหรับการขยาย

องคความรูออกไปรวมจัดการความรูกับชุมชนอื่นๆ อีกทั้งยังทําใหเกิดการมีสวนรวมจากหลายฝาย  

ทําใหเกิดองคกรแหงการเรียนรูเพิ่มข้ึน ผูเขารวมโครงการประกอบกิจกรรมในลักษณะเช่ือมโยงกัน  

มีการแลกเปลี่ยนความรูระหวางกลุมภูมิปญญาทองถ่ิน ทําใหเกิดการพัฒนาย่ิงข้ึนตอไป  

ทั้งน้ี ไมเพียงแตรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินจะมีความสอดคลองกับ

แบบจําลองปลาทูเทาน้ัน ในสวนมิติของการเช่ือมโยง ทิศทาง และเปาหมายในการพัฒนาการ

ทองเที่ยวโดยชุมชน ที่เปรียบเปนดังสวนหัวปลา (KV : Knowledge Vision) และเกิดการแลกเปลี่ยน

ความรูจนเกิดองคกรแหงการเรียนรูในสวนของตัวปลา (KS : Knowledge Sharing) มีการบันทึกและ

ใชสื่อใหเหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนตามสวนหางของตัวปลา (KA : KnowledgeAssets) การเช่ือมโยง

และกําหนดทิศทางและวิสัยทัศนในสวนของระดับจังหวัด อาทิ แผนพัฒนาจังหวัดในเชิงยุทธศาสตร

การทองเที่ยวหรือยุทธศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของสามารถพัฒนาไดโดยอาศัยแบบจําลองการเรียนรู 

แบบจําลองการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนของบานปาหมาก

เปนตนแบบ เพื่อพัฒนาปรับปรุงองคกรแหงการเรียนรูระดับจังหวัด ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและ

ยุทธศาสตรของจังหวัด อันเปนสวนหัวของแบบจําลองปลาทู และสรางความเช่ือมโยงใหเกิดเปาหมาย

และวิสัยทัศนในระดับอําเภอและชุมชน ซึ่งเปนการเช่ือมโยงที่ตอเน่ือง ทําใหเกิดรูปแบบการจัดการ

ความรูในแตละชุมชนและองคกรตางๆ ในชุมชนไดอยางเหมาะสมและเปนธรรมชาติ สอดคลองกับ

การดําเนินการและวิถีชีวิตของแตละกลุมและชุมชน เพื่อใหเกิดการถายโอนความรูชัดแจง (Explicit 

Knowledge) ออกไปแลวนํากลับมาใช หมุนเวียนจนเกิดเปนความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) อยาง

ตอเน่ืองไมมีที่สิ้นสุด ดังเซกิโมเดล SECI Model ของ โนนากะ (Ikujiro Nonaka) และ ทาเคอุชิ 

(Takeuchi) เพื่อเปนพื้นฐานของการพัฒนาที่ย่ังยืน และนําไปสูการพัฒนาการจัดการความรู 

ในระดับประเทศ โดยแตละกลุมสามารถปรับใหสอดคลองกับเปาหมายและวิสัยทัศนของกลุมไดอยาง

เปนธรรมชาติและสอดคลองกับการดําเนินการและวิถีชีวิตของจังหวัดน้ันๆ 
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ปญหาและอุปสรรค 

 

โดยธรรมชาติของการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมน้ัน มักพบปญหาในการ

วิจัยคอนขางมาก เพราะตองอาศัยความรวมมือของผูเกี่ยวของและระยะเวลาในการดําเนินงาน

ตลอดจนความอดทนและอุตสาหะ การลงพื้นที่พบกับชาวบานตองใชเวลานาน การสนทนานาน  

จึงตองมีการวางแผนใหพรอมดานเวลาและการเดินทาง การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 

เชิงคุณภาพ ซึ่งมีรายละเอียดคอนขางมาก และใชเวลานาน สวนใหญเปนผลสัมภาษณ บทสนทนา 

และการศึกษาสภาพตางๆ ของพื้นที่ ตองเตรียมการบันทึกและวิเคราะหขอมูลระหวางลงพื้นที่ดวย 

และการวิจัยในครั้งน้ีดําเนินโครงการวิจัยในกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง ทําใหเกิดอุสรรคสําคัญในเรื่องการ

ใชภาษาในการสื่อสารระหวางผูเขารวมโครงการกับผูวิจัย แตก็ไดศึกษามากอนลวงหนา จึงเลือกใช 

นักสื่อความหมายที่เปนชาวกะเหรี่ยงในการชวยดําเนินโครงการในบางชวงหรือบางกิจกรรม 

ที่จําเปนตองสรางความเขาใจที่ตรงกันอยางมาก  

อน่ึงในการจัดทําโครงการที่เปรียบเสมือนการนําวิธีการทางวิชาการเขาไปฝกทักษะหรือ

สอนวิธีการในการจัดทํากิจกรรมที่เปนการพัฒนาชุมชนทองถ่ินน้ัน อาจประสบกับปญหาการละทิ้ง

ประสบการณที่เกิดจากการวิจัยของผูเขารวมโครงการที่เปนคนในทองถ่ิน ซึ่งในขณะที่ดําเนินโครงการ

ในพื้นที่โดยมีนักวิจัยคอยเราหรือกระตุนใหประกอบกิจกรรมตามโครงการวิจัย เพื่อหวังใหคนในชุมชน

นําวิธีการดังกลาวไปใชใหเกิดประโยชนหลังจากที่นักวิจัยเสร็จสิ้นโครงการวิจัยในพื้นที่ศึกษาแลว  

แตเมื่อนักวิจัยออกจากพื้นที่ศึกษา คนในชุมชนก็มิไดนําทักษะที่ไดรับการฝกฝนจากการเขารวม

โครงการวิจัย ไปดําเนินการทั้งที่ในชวงดําเนินโครงการก็เห็นประโยชนและสามารถทําไดดวยตนเอง 

ทั้งน้ี เน่ืองจากวาคนในชุมชนมีวิถีของชุมชนเอง บางครั้งวิธีการที่เคยทํากันมามักใชไดดีกวาวิธีการ 

ที่นักวิจัยเขาไปทําและสอนไวให เชนเดียวกับกรณี รูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

ที่เกิดข้ึนจากโครงการวิจัยในชุมชนบานปาหมาก ก็มิไดถูกนําไปปรับใชกับวิถีของคนกะเหรี่ยง ความรู

ก็ยังคงอยูกับผูรูหรือปราชญชาวบานเหมือนเดิม เชน การใชสมุนไพรทองถ่ิน ก็ยังคงมีผูรูทานเดิม 

เปนผูใชสมุนไพรและคนในชุมชนก็เปนผูใชบริการหรือขอความชวยเหลือ การถายทอดความรูทําใน

วงจํากัดเพียงในครอบครัวหรือบางคนในครอบครัวเทาน้ัน เชนเดียวกับ การทอผาฝายทอมือดวย 

กี่เอว ซึ่งมีกระบวนการผลิตด้ังเดิมอยางไร ก็ผลิตกันไปอยางน้ัน ผลผลิตที่ไดก็เปนยาม เสื้อผา ผานุง 

และผาผืน ไมปรากฏมีผลิตภัณฑใหมๆ เกิดข้ึน และการถายทอดก็เปนเพียงกลุมเล็กๆ เทาน้ัน  

ซึ่งรูปแบบของการถายทอดก็มิ ไดนําเอารูปแบบของการจัดการความรูตามที่ไดฝกทักษะใน

โครงการวิจัยไปปรับใชจริงๆ ยังคงใชรูปแบบการถายทอดควมรูแบบด้ังเดิมดวยการสอนจากรุนสูรุน 

และข้ึนอยูกับความสนใจของแตละบุคคล ซึ่งผูที่มีความสามารถหรือผูรูในเรื่องตางๆ ของชุมชน นับวัน

จะจากไปตามกาลเวลา ปลอยใหความรูของชุมชนสูญหายไปอยางนาเสียดาย 
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ขอเสนอแนะ 

 

  1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 

1.1 จากรูปแบบการจัดการความรูที่สังเคราะหไดจากการวิจัย แสดงใหเห็นถึง

กระบวนการจัดการความรูในแตละวงที่มีความยืดหยุนในการปรับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู  

ในการเพิ่มหรือลดจํานวนสมาชิก แตไมลดการนําเสนอความรูและประสบการณที่นาสนใจ รวมถึงการ

ปรับเปลี่ยนบทบาท จากการทําหนาที่หน่ึงไปสูการทําอีกหนาที่หน่ึง ทั้งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  

ครั้งน้ันหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งตอไป หรือกลุมตอไป และเปนตัวอยางใหกับผูรับความรู

นําไปปรับใชได 

1.2 ความรูมีอยูทั่วไป ทั้งในสถานที่ เหตุการณ และตัวบุคคล ดังน้ันโอกาสในการ

จัดการความรูจึงมีไมรูจบ และไมมีขอจํากัดดานเวลาหรือสถานที่ ดังน้ัน รูปแบบการจัดการความรู 

ภูมิปญญาทองถ่ินในครั้งน้ี อาจถูกนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติในพื้นที่อื่นๆ ตอไป แตทั้งน้ี

รูปแบบของพื้นที่หน่ึงอาจไมสามารถปรับใชไดทั้งหมดในอีกพื้นที่หน่ึง 

1.3 การพัฒนาการทองเที่ยวที่เกิดจากพลังของชุมชน ถือเปนพลังที่มีความสําคัญ  

โดยการจัดกิจกรรมที่เริ่มตนจากเครือขายระดับชุมชน จากชาวบานระดับจังหวัด หรือระดับภาค 

สรางกันข้ึนมาเองอยางเชน เครือขายตางๆ ที่มีอยูทั่วประเทศไทย และหากจะมีเครื่อขายจัดการ

ความรูภูมิปญญาทองถ่ิน ก็นาจะเปนนิมิตหมายอันดีสําหรับการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน และ

การอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินที่นับวันจะมีอัตราลดลงมากกวาภูมิปญญาทองถ่ินใหมๆ ที่เพิ่มข้ึน 
 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  

ในการเปน “คุณกิจ” น้ัน เปนบุคคลที่มีความรู ประสบการณ หรือความสนใจประเด็น

ใดอยูในตัวของตนเองแลว ก็มีเพียงความกลาที่จะนํามาถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู ดวยการเลาใหฟง

ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือการใหความสนใจดวยการต้ังคําถามและบันทึกความรูที่ไดนํามา

ประยุกตใชตอไป แตอยางไรก็ตาม “คุณกิจ” ก็มีความสําคัญในฐานะนักกิจกรรม แตความสําเร็จของ

การจัดการความรูสวนสําคัญอยูที่ “คุณอํานวย” ที่ตองเปนผูที่มีบุคลิกสําคัญในการเราและกระตุน 

แกไขปญหา อํานวยความสะดวกในลักษณะตางๆ เพื่อใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จ ดังน้ัน 

การใหความสําคัญในการศึกษาบทบาทของ “คุณอํานวย” หรือการจัดทําโครงการพัฒนาคุณอํานวย

ใหกับชุมชนตางๆ นาจะเปนประเด็นใหนักวิจัยสามารถนํามาประยุกต ออกแบบงานวิจัยที่นาสนใจ

และเปนประโยชนตอสังคมไดในอนาคต 
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ภาคผนวก 

 

 

 



หมายเลขแบบสอบถาม 

 

แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

กรณีพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมีการบริหารจัดการดานการทองเท่ียว 

โดย สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

 
 

ชื่อแหลงทองเที่ยว……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หนวยงานผูรับผิดชอบ/ดูแล………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ที่อยู…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ผูประเมิน (ชื่อ-นามสกุล)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

หนวยงาน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ประเมินเม่ือวันที่……………………….…..เดือน……………………………………..…………………….พ.ศ………………………………..………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

คําช้ีแจง 
 

1. แบบประเมินน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อวัดระดับศักยภาพของพื้นที่หรือทรัพยากรการทองเที่ยวบานปาหมาก ตําบลศาลาลัย  

อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเปนการประเมินในกรณีเปนพื้นที่ 

ธรรมชาติที่ยังไมมีการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวหรือจัดกิจกรรมดานการทองเที่ยวเกิดขึ้นแลวในพื้นที่ ซ่ึงขอมูลจาก 

การประเมินดังกลาว จะนําไปเปนขอมูลประกอบการดําเนินโครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่น 

เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ ตอไป ทั้งน้ี ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานที่กรุณาสละเวลา 

ทําแบบประเมินอยางครบถวนสมบูรณ 

2. แบบประเมินชุดน้ี ประกอบดวยดัชนีชี้วัดระดับศักยภาพในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดังน้ี 

 2.1 จุดดึงดูดดานการทองเที่ยวและเรียนรูของแหลงธรรมชาต ิ

 2.2 ความอุดมสมบูรณของแหลงธรรมชาต ิ

 2.3 ความเก่ียวของของวัฒนธรรมทองถิ่นกับแหลงธรรมชาต ิ

 2.4 ความปลอดภัยของแหลงธรรมชาติในการทองเที่ยว 

3. วิธีประเมิน:  โดยพิจารณาวาแหลงทองเที่ยวที่ทําการประเมิน มีคุณสมบัติตรงกับดัชนีชี้วัดขอใดมากที่สุด จากน้ันผูประเมิน 

  ใหคะแนนในขอที่เห็นวาแหลงทองเที่ยวน้ันควรไดรับในขอน้ันเพียงขอเดียว และทําเครื่องหมาย(วงกลม) 

  รอบหมายเลขที่ตองการหรือมีคุณสมบัติตรงตามความคิดเห็นของผูประเมินมากที่สุด ในชอง คะแนน A 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่ง  

ที่กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามนี ้โดยแบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัย  

เร่ือง รูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

โดย 

นายดนัย  วินัยรัตน 

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล 



ศักยภาพในการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 

 

1. จุดดึงดูดใจดานการทองเที่ยวและเรียนรูของแหลงธรรมชาติ 

 หมายเหตุ:  แหลงธรรมชาติท่ีจะจัดการทองเทียวเชิงนิเวศ ตองมีสิ่งท่ีสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวใหเขาไปเท่ียวชมได 

   เปนอยางดีและจุดดึงดูดดังกลาวตองกอใหเกิดการเรียนรูในเร่ืองระบบนิเวศ สรางความภาคภูมิใจ  

   ความหวงแหน และจิตสํานึกในการท่ีจะรักษาสิ่งนั้นใหคงอยูตลอดไป เชน การมีสัตวหรือพืช 

   ท่ีมีลักษณะโดดเดน หากยา ใกลสูญพันธุ เปนตน 
 

ดัชน ี
คะแนน 

(A) 

คาน้ําหนัก 

(B) 

คาคะแนน 

(A*B) 

แหลงธรรมชาติไมมีสัตว พืช หรือธรณีสัณฐาน  

ประเภทที่เปนส่ิงดึงดูดนักทองเที่ยว 
0 2  

แหลงธรรมชาติ มีสัตว พืช หรือธรณีสัณฐาน  

เปนประเภทที่สามารถพบเห็นไดทั่วไปในประเทศไทย 
1 2  

แหลงธรรมชาติ มีสัตว พืช หรือธรณีสัณฐาน  

ที่พบไดในแหลงธรรมชาติบางแหงในประเทศไทย 
2 2  

แหลงธรรมชาติ มีสัตว พืช หรือธรณีสัณฐาน  

ประเภทที่พบไดนอยแหงในประเทศไทย แตโอกาสที่จะพบเห็นมีนอย 
3 2  

แหลงธรรมชาติ มีสัตว พืช หรือธรณีสัณฐาน  

ประเภทที่พบไดนอยแหงในประเทศไทย แตโอกาสที่จะพบเห็นมีปานกลาง 
4 2  

แหลงธรรมชาติ มีสัตว พืช หรือธรณีสัณฐาน  

ประเภทที่พบไดนอยแหงในประเทศไทย แตโอกาสที่จะพบเห็นมีมาก  

และนักทองเที่ยวมีความประสงคที่จะไปชมส่ิงดังกลาว 

5 2  

คะแนน(1)  
 

 

  

2.ความอุดมสมบูรณของแหลงธรรมชาติ 

 หมายเหตุ: แหลงธรรมชาติควรท่ีจะคงสภาพความเปนธรรมชาติด้ังเดิมไวไดมากท่ีสุด และมีการรบกวนโดยมนุษยนอยท่ีสุด 

   แหลงธรรมชาติท่ีถูกบุกรุกหรือทําลายโดยมนุษยจนไมเหลือสภาพเดิม จะทําใหการเรียนรูระบบนิเวศ 

   และการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษลดลงไปดวย 
 

ดัชน ี
คะแนน 

(A) 

คาน้ําหนัก 

(B) 

คาคะแนน 

(A*B) 

แหลงธรรมชาตดิั้งเดิมถูกทําลายไปหมด 

และมีส่ิงกอสรางตางๆ ของมนุษยเขามาแทนที่ 
0 2  

แหลงธรรมชาติดั้งเดิมถูกทําลายเปนสวนใหญ 

คงเหลือเพียงบางจุดเล็กๆ ที่ยังคงสภาพธรรมชาติเดิม 
1 2  

แหลงธรรมชาติดั้งเดิมถูกทําลายเปนสวนใหญ 

แตมีบางจุดที่มีขนาดพื้นที่มากพอ และยังคงสภาพธรรมชาติเดิม 
2 2  



ดัชน ี
คะแนน 

(A) 

คาน้ําหนัก 

(B) 

คาคะแนน 

(A*B) 

แหลงธรรมชาติคงสภาพเดิมในระดับปานกลาง  

โดยก่ึงหน่ึงของพื้นที่มีการถูกรบกวน หรือดัดแปลงจากการกระทําของมนุษย 
3 2  

แหลงธรรมชาติคงสภาพเดิมเปนสวนใหญ 

และมีรองรอยการรบกวนโดยมนุษยเพียงสวนนอย 
4 2  

แหลงธรรมชาติคงสภาพเดิม 

และไมถูกรบกวนโดยมนุษย 
5 2  

คะแนน(2)  

 

 

3. ความเกี่ยวของของวัฒนธรรมทองถิ่นกับแหลงธรรมชาติ 

 หมายเหตุ:  ความเกี่ยวของกับวัฒนธรรมทองถ่ิน จะมีสวนสนับสนุนใหนักทองเท่ียวไดเรียนรูวิถีชีวิตของชุมชน 

   ในการอยูรวมกับธรรมชาติซึ่งชุมชนควรมีลักษณะเปนชุมชนด้ังเดิมท่ีอาศัยอยูในแหลงธรรมชาติ  

   และยังคงรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีด้ังเดิมไวได เชน ชุมชนผีตองเหลือง หรือชุมชนชาวเขา 

   เผาเล็กๆ หรือแหลงธรรมชาตินั้นอาจมีหลักฐานชัดเจนท่ีแสดงถึงการต้ังถ่ินฐานและการเปนแหลงวัฒนธรรม 

   ในอดีต เชน ภาพเขียนฝาผนังถํ้า หรือบริเวณหนาผา เปนตน 
 

ดัชน ี
คะแนน 

(A) 

คาน้ําหนัก 

(B) 

คาคะแนน 

(A*B) 

แหลงธรรมชาติไมมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของชุมชน 

และไมมีหลักฐานการคนพบการตั้งถิ่นฐานของมนุษย 
0 2  

แหลงธรรมชาติไมมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของชุมชน 

แตพื้นที่สวนหน่ึงของแหลงธรรมชาติเคยมีประวัติการตั้งถิ่นฐาน 

หรือใชประโยชนโดยชุมชนในอดีต 

1 2  

แหลงธรรมชาติมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของชุมชน 

ที่อยูอาศัยโดยรอบนอย 
2 2  

แหลงธรรมชาติมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของชุมชน ในระดับกลาง 

โดยชุมชนใชทรัพยากรสวนหน่ึงจากธรรมชาติและสวนหน่ึงจากภายนอก 
3 2  

แหลงธรรมชาติมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของชุมชนคอนขางมาก 

โดยที่ชุมชนยังใชทรัพยากรจากภายนอกอยูบาง แตอยูในระดับนอย 
4 2  

แหลงธรรมชาติมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของชุมชนอยางเห็นไดชัดโดยชุมชนมีวิถี

ชีวิตที่ตองพึงพาธรรมชาติในบริเวณน้ันเปนหลัก อาจเปนชุมชนที่อยูมาดั้งเดิม 

ในพื้นที่หรือมีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานและเปนแหลงวัฒนธรรมในอดีต 

5 2  

คะแนน(3)  

 

  



4. ความปลอดภัยของแหลงธรรมชาติในการทองเที่ยว 

 หมายเหตุ:  โดยพิจารณาจากโอกาสท่ีจะเกิดอันตรายจากตัวพ้ืนท่ีเอง ในบริเวณเสนทางทองเท่ียว เชน แผนดินไหว สึนามิ  

   น้ําปา ดินถลม หนาผาสูงชัน กระแสน้ํารุนแรง สัตวดุราย มาเลเรีย และปจจัยภายนอก เชน ภัยจากโจรผูราย  

   โรคระบาดอื่นๆ เปนตน 
 

ดัชน ี
คะแนน 

(A) 

คาน้ําหนัก 

(B) 

คาคะแนน 

(A*B) 

มีสถิติการเกิดเหตุอันตรายบอยตลอดป 0 2  

มีสถิติการเกิดเหตุอันตรายในบางฤดูกาลหรือเพียงบางชวงของป 1 2  

มีสถิติการเกิดเหตุอันตราย 1-2 ครั้งตอป 2 2  

มีสถิติการเกิดเหตุอันตราย 1-2 ครั้งในรอบ 3 ป 3 2  

มีสถิติการเกิดเหตุอันตราย 1-2 ครั้งในรอบ 5 ป 4 2  

มีสถิติการเกิดเหตุอันตราย 1-2 ครั้งในรอบ 10 ป หรือนานกวา 5 2  

คะแนน(4)  

คะแนนรวม [(1) + (2) + (3) + (4)]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่ง  

ที่กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามนี ้โดยแบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัย  

เร่ือง รูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

โดย 

นายดนัย  วินัยรัตน 

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล 



แบบสัมภาษณเชิงลึก 

ศักยภาพในการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนบานปาหมาก 

ตําบลศาลาลัย อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

******************************************** 

ชื่อผูใหสัมภาษณ……………………………………………………………………….. 

วันที่ทําการสัมภาษณ……….…../………………………………/………….……… 

สถานที่ทําการสัมภาษณ…………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ตอนที่ 1 บริบทชุมชนบานปาหมาก 

1.1ประวัติความเปนมาของชุมชนบานปาหมาก…………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.2 สภาพทั่วไปของชุมชน……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.3 ที่ตั้งและการเดินทางมายังชุมชน…………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.4 ลักษณะภูมิประเทศ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.5 ลักษณะภูมิอากาศ…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.6 แหลงนํ้าของชุมชน……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.7 ลักษณะสังคมและประชากร………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.8 การประกอบอาชีพ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.9 การศึกษาของชุมชน………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.10 การสาธารณสุข………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



ตอนที่ 2 บริบทเชิงการทองเที่ยวของชุมชนบานปาหมาก 

2.1 ทรัพยากรการทองเที่ยวของชุมชน 

  2.1.1 ทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติ 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  2.1.2 ทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 

   1) แหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศาสนสถาน 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   2) วิถีชีวิต เทศกาล และประเพณีของชุมชน 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   3) ภูมิปญญาของชุมชน 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



2.1.3 แหลงทองเที่ยวใกลเคียง 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.1.4 ศักยภาพ เอกลักษณ และจุดเดนของทรัพยากรการทองเที่ยวของชุมชน 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.2 สถานการณการทองเที่ยวในชุมชนบานปาหมาก 

  2.2.1 การทองเที่ยวที่ปรากฏในปจจุบัน 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  2.2.2 บทบาทของประชาชนทองถิ่นในการมีสวนรวมจัดการทองเที่ยว 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  2.2.3 ปญหาและอุปสรรคของการทองเที่ยว 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  2.2.4 ปจจัยที่ชวยรักษาวัฒนธรรมชุมชนไวได 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



  2.2.5 ปจจัยภายนอกที่สนับสนุนการทองเที่ยวของชุมชน 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  2.2.6 ทิศทางในการอนุรักษและพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนในอนาคต 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนบานปาหมาก 

3.1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
****************************************************************************************************************************************************** 

 

 

แบบสัมภาษณเชิงลึกนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัย 

เร่ือง รูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่น 

เพ่ือพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

โดย 
 

นายดนัย วินัยรัตน 

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล 
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น้ําผึ้งปา ของปาที่ทํารายไดใหกับชาวกะเหร่ียงบานปาหมาก 

ผัดเผด็หมู ตมฝก ผักกูด ไขเจียว น้ําพริกตารีเว กับฝกและหัวปลีตม เมนูรับรองผูมาเยือนของชาวกะเหร่ียงบานปาหมาก 

ผาฝายทอมือที่ทําเปนเสื้อของผูหญิง ผลิตภัณฑชุมชนที่ทําจําหนายกันเองในชุมชน 
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หลังคาบานที่มุงดวยใบตะครอปาแบบดั้งเดิมของชาวกะเหร่ียง 

สภาพบานเรือนที่อยูอาศัยของชาวกะเหร่ียงบานปาหมาก 

ภายในชุมชนมีตนหมากขึ้นกระจัดกระจายเปนที่มาชองชื่อหมูบาน 
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การประสานงานของนักวิจัยกับผูนําชุมชนบานปาหมาก 

นักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนคายนเรศวรบานปาหมาก 

เคร่ืองจักสานฝมือคนกะเหร่ียงแหงบานปาหมาก 
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เร่ิมตนเขาพบกับผูเขารวมโครงการ แนะนําโครงการ และวัตถุประสงคของการวิจัย 

การพูดคุยกับคนจํานวนมาเปนวงใหญเพ่ือใหไดขอมูลในแนวกวางกอนการจัดการความรู 

ขอมูลเร่ิมถูกสงผานจากผูรูและผูนําชุมชน นําไปสูการกําหนดแนวทางและรูปแบบการจัดการความรูชุมชน 
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มีความหลากหลายในหัวขอการจัดการความรู 

จากกลุมใหญแยกยอยเปนกลุมเล็กเฉพาะดาน 

องคความรูที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ถูกรวบรวมและสงผานสูคนกลุมใหญที่เปนภาพรวมของชุมชนกะเหร่ียงบานปาหมาก 



 141

 
ประวัติผูวิจัย 

 

1.  ช่ือ  (ภาษาไทย)  นายดนัย  วินัยรัตน 

 (ภาษาอังกฤษ) Mr. Danai Winairat 

2.  เลขที่บัตรประชาชน 3 1024 01109 106 

3.  ตําแหนงปจจุบัน อาจารยสังกัดสาขาวิชาการทองเที่ยว 

    คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล 

4.  หนวยงานที่ติดตอไดพรอมโทรศัพทและโทรสาร 

 คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล (เขต 3) 

 39 ถนนริมทางรถไฟฝงตะวันตก ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77110 

  โทรศัพท 0 3261 8500 โทรสาร 0 3261 8560 โทรศัพทมือถือ 084 399 5915 

5.  ประวัติการศึกษา 

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร 

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง แผนกวิชาการทองเที่ยว สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

   วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 

 ปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว คณะธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

   จังหวัดเชียงใหม 

 ปริญญาโท สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา (พิพิธภัณฑศึกษา) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม 

   เพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม 

6.  สาชาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา)  

  มัคคุเทศก นันทนาการเพื่อการทองเที่ยว ภูมิศาสตรการทองเที่ยว 

7.  งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว: 

          การพัฒนาชุดการเรียนรูขอมูลทองถ่ินเมืองหัวหินเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาหลัก 

           มัคคุเทศกสําหรับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัย 

           เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร งบประมาณเงินรายได ปพ.ศ.2554 
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