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บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 
         จากแผนพัฒนาการทองเท่ียว พ.ศ.2561-2564 ของกรมการ
ทองเท่ียว ในกรอบแนวทางการดําเนินการพัฒนาสินคาและบริการดานการ
ทองเท่ียวตามภารกิจในระยะ 4 ปถัดไป ประกอบกับปจจุบันอุตสาหกรรม
การทองเท่ียวไทยเติบโตอยางตอเน่ือง การเตรียมความพรอมในการรองรับ
นักทองเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึน ควรมีการบริการจัดการอยางมี ประสิทธิภาพและ
ย่ังยืน สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560–2579)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรแหลงทองเท่ียวใหมๆ ทางทะเล ท่ีมุงเนน
และมีความพรอมในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว 
 

         จังหวัดตรัง เปนจังหวัดท่ีมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีเอกลักษณโดดเดน
นาสนใจหลายอยาง ท้ังท่ีเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและทาง
วัฒนธรรม อีกท้ังมีประวัติความเปนมาท่ีนาสนใจ มีกิจกรรมการทองเท่ียวท่ี
หลากหลายและเปนท่ีรูจักไปท่ัวโลก สภาพภูมิประเทศท่ีสวยงามเอื้อตอการ
ทองเท่ียว จึงมีการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวมาโดย
ตลอด มีการปรับปรุงเสนทางเพื่อการคมนาคมท่ีสะดวก การประชาสัมพันธ
ในเชิงธุรกิจการทองเท่ียว และสงผลใหเกิดการลงทุนเพื่อธุรกิจการทองเท่ียว  
อันจะกอใหเกิดการกระจายรายไดและการจางงานเพิ่มมากข้ึน 
 

        เกาะลิบง เปนเกาะท่ีใหญท่ีสุดในทะเลตรัง มีพื้นท่ี ๒๕,๐๐๐ ไร 
รอบๆ เกาะเต็มไปดวยหญาทะเลซึ่งเปนอาหารของ “พะยูน” สัตวเลี้ยงลูก
ดวยนมท่ีกําลังจะสูญพันธุ เกาะลิบงมีลักษณะคลายกับรูปสามเหลี่ยม ท่ีมี
ฐานแผนเปนรูปแนวยาวไปทางทิศเหนือ-ใต ดานท้ังสองจะคอยๆ รวบเขา
หากันทางทิศตะวันออก สภาพพื้นท่ีบนเกาะลิบงน้ัน ทางทิศตะวันตกจะเปน
ภูเขาซึ่งทอดตัวขวางเกาะไปในแนวทิศเหนือ-ใต ถัดจากน้ันแผนดินจะคอยๆ 
ลาดเอียงลงมาทางตะวันออกจนกระท่ังเปนท่ีราบกอนจะถึงชายทะเล 
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ภาพท่ี 1  สภาพภูมิประเทศ และความอุดมสมบูรณดานทรัพยากรทาง

ธรรมชาติของเกาะลิบง อําเภอกันตรัง จังหวัดตรัง 
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         สภาพพื้นท่ีของตําบลเกาะลิบง แบงออกเปน ๒ สวนสวนท่ีหน่ึง อยู
ติดบนผืนแผนดินใหญเปนท่ีราบคอนขางสูง มีภูเขาบางสวน ประกอบดวย 

• หมูบานจํานวน ๓ หมูบาน คือ หมูท่ี ๓ บานมดตะนอย, หมูท่ี ๖ 
บานเจาไหม, หมูท่ี ๘ บานสุไหงบาตู 

• สวนท่ีสอง เปนเกาะอยูกลางทะเลมีภูเขาตอนกลางคอนขางสูง
ประกอบดวย หมูบานจํานวน ๕ หมูบาน คือ หมู ท่ี ๑ บานโคก
สะทอน,    หมูท่ี ๒ บานเกาะมุกด,  หมูท่ี ๔ บานบาตูปูเตะ, หมูท่ี ๕ 
บานหลังเขา,   หมูท่ี ๗ บานทรายแกว 

 

       สภาพทางสังคม 
       สภาพความเปนอยูของเกษตรกรในตําบลเกาะลิบง  จะอยูแบบเรียบ
งาย ใชชีวิตประจําวันในการประกอบอาชีพเปนปกติ ข้ึนอยูกับสภาพดินฟา
อากาศ  บานเรือนของเกษตรกรจะต้ังอยูริมทะเลเปนกลุมๆ กระจายท่ัว
หมูบาน บางสวนต้ังบานเรือนอยูริมถนนและชุมชนของทาเรือ กระจายอยู
ในพื้นท่ีทําสวนยางของเกษตรกรเอง ซึ่งหางจากชุมชนถนนหนทางลําบาก 

สถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีเอกลักษณโดดเดนนาสนใจหลายอยาง ท้ังท่ี
เปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม อีกท้ังมี
ประวัติความเปนมาท่ีนาสนใจ สภาพภูมิประเทศของเกาะท่ีสวยงามเอื้อตอ
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ โดยภูมิประเทศเกาะลิบง มีสวนสําคัญตอวิถีชีวิต
ชุมชน ความเปนอยู  การประกอบอาชีพ และขนบธรรมเนียมประเพณี  
ตลอดจนนิสัยใจคอ ชุมชนบานเกาะลิบง เปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ
และวิถีชีวิตท่ีมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวเน่ืองจากสภาพโครงสรางของ
พื้นท่ีท่ีโดดเดนเกิดความหลากหลายทางชีวภาพคอนขางสูง อีกท้ังการเขา
ชุมชนสามารถเขาถึงไดอยางสะดวกและมีรูปแบบการทองเท่ียวท่ีนาสนใจ  
ในขณะ ท่ีการทองเ ท่ียวทางธรรมชาติในเกาะลิบงจะเกี่ยวของกับ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ ประกอบดวย 

 



๔ 
 

• ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ 
พื้นท่ีของตําบลเกาะลิบง มีสภาพพื้นท่ีเปนเกาะแกง จึงมีทรัพยากร

การทองเท่ียวและมีช่ือเสียงของจังหวัดตรัง คือ ถํ้ามรกต เกาะมุกด เกาะ
กระดาน เกาะลิบง แหลมจูโหย หาดหยงหลิง-หาดสั้น หาดยาว ถํ้าเจาคุณ 
เกาะแหวน เกาะเชือก ซึ่งเปนท่ีอยูอาศัยของนกอีแอน ซึ่งเกาะยังเปน
ถ่ินอาศัยของพะยูน เน่ืองจากเปนพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณดวยหญาทะเล
ท่ีเปนอาหารของพะยูน พรอมทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณและสวยงามอีก
มากมาย เชน ทรัพยากรชายฝงปาชายเลน แนวปะการังนํ้าต้ืนและนํ้าลึก 
นกทะเล นกชายเลนและทรัพยากรสัตวนํ้าตางๆ ซึ่งการควบคุมดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติดังกลาวไดประสานความรวมมือกับอุทยานแหงชาติ
หาดเจาไหมและเขตหามลาสัตวปาเกาะลิบง ไดแก แหลงหญาทะเลขนาด
ใหญท่ีสุดของประเทศไทย รวมท้ังพะยูนและเตาทะเล ปาชายเลน  ชายหาด  
แหลงดูนกอพยพ 

 
น้ํา  พื้นท่ีตําบลเกาะลิบง มีทรัพยากรธรรมชาติหลายรูปแบบ และ
มีแหลงนํ้าธรรมชาติในพื้นท่ีหลายแหงดวยกัน เชน แหลงนํ้าตก
บานทุงหญาคา ลําธารหวยแหลมปนหยัง เปนตน 
 
ปาไม  ชุมชนตําบลเกาะลิบงมีปาไมท่ีอุดมสมบูรณ เชน ปาโกงกาง 
ปาแสม ปาชายเลน เปนตน ซึ่งอุทยานเปนผูดูแลในการรักษา
ควบคุมการบุกรุกทําลายปาไมในเขตพื้นท่ีเกาะลิบง 
 
ภูเขา  พื้นท่ีตําบลเกาะลิบงเปนแกงสลับกับภูเขาและพื้นดินและ
นํ้าโดยสวนใหญแลวจะมีภูเขาลอมรอบหมูบาน ภูเขาท่ีสําคัญไดแก 
ภูเขาเจาไหม ภูเขาเกาะมุกด ภูเขาเกาะลิบง ภูเขาเกาะกระดาน 
เปนตน 
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• ประเพณีและวัฒนธรรม 
เน่ืองจากประชากรในเขตตําบลเกาะลิบง สวนใหญนับถือศาสนา

อิสลาม จึงมีการสนับสนุนการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินตางๆ 
เชน  วันฮารีรายอ งานเมาลิด พิธีเขาสุนัตหมู การถือศีลอด เปนตน มีการ
ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน การละหมาดรวมกันในวันศุกร มีพิธีกรรมทาง
ศาสนาอิสลาม เชน พิธีกรรมการเขาสุนัตหมู พิธีโกนผม การนิกะฮ วันฮารี
รายอ เปนตน 

• โบราณสถานที่สําคัญ 
โบราณสถานท่ีสําคัญและมีความเกี่ยวเน่ืองกัน กับประวัติศาสตร

ของชุมชนบนเกาะลิบงน้ันเทาท่ีมีเหลืออยูในปจจุบัน คือ 
๑) ซากกําแพงเมือง ซากกําแพงเมืองเกาะลิบงท่ีเหลืออยูน้ันมี

สภาพเปนซากไมเกา ๆ ปกเรียงกันเปนรูปสี่เหลี่ยมกวางดานละ ๔ เมตร 
โดยใชไมเค่ียมขนาดใหญปกท่ีมุมท้ังสี่ดานระหวางเสาน้ันจะใชไมกระดาน
เปนแผนหนาปกเรียงตอกันท้ัง สี่ดาน ซากกําแพงเมืองเกาะลิบงต้ังอยูท่ี
บริเวณดานหลังเตาเผาถานบานพราว ซึ่งอยูในเขตทองท่ีหมูท่ี ๑ ตําบลเกาะ
ลิบง ชาวบานเลาวาเมื่อ ๑๐ กวาปกอน แนวซากกําแพงเมืองมีเหลือ
มากกวาน้ี แตตอมาไดขุดท้ิงไปเพื่อทําเปนทาเทียบเรือ 

๒) หลุมศพอดีตเจาเมือง (โตะฮาหวา หรือโตะปงกะหวา) หลุมศพ
ของโตะฮาหวาน้ันปจจุบันต้ังอยูในเขตทองท่ี หมูท่ี ๑ ซึ่งเปนสวนยางพารา
ของชาวบาน สภาพของหลุมศพเปนเนินดินขนาดใหญ มีไมแกน(นาแซ หรือ
ตะหนา) ปกหัวทายหางกัน ๓.๒ เมตร ชาวบานเลาวาทุก ๆ ปเมื่อถึงวันอารี
รายอ โตะอิหมามจะมาอานอัลกุรอานท่ีหลุมน้ีประจํา 

๓) คลองขุด ท่ีบริเวณใกล ๆ กับหลุมศพโตะฮาหวา น้ันมีรองรอย
เปนลําหวยเล็ก ๆ กวาง ประมาณ ๔ เมตร เช่ือมตอระหวางคลองบานพราว
ซึ่งอยูทางทิศตะวันตกกับทะเลดานตะวันออกของเกาะ ปจจุบันลําหวย หรือ
คลองขุดไดต้ืนเขินไปบางสวนแลว แตยังมีสภาพท่ีมองเห็นเปนแนวชัดเจน 
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๔) สภาพซากของสระนํ้า เปนสระขุดรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดกวาง
ประมาณ ๓๖ เมตร ยาวประมาณ ๕๐ เมตร ต้ังอยูบนภูเขาในเขตทองท่ี หมู
ท่ี ๑ ชาวบานท่ัวไปเรียกวา ควนสระ 
 

ภูมิปญญาทองถ่ิน  
มีการนําภูมิปญญาทองถ่ินหรือปราชญชาวบานเพื่อเพิ่มมูลคา

ใหกับหมูบาน คือ การเลี้ยงปลากะพงขาว,ปลาเกา ในกระชัง ปลาสวยงาม 
การเลี้ยงหอยแมลงภู การเลี้ยงกุงมังกรในชัง การทําไซหมึก อวนปู อวนปลา 
อวนกุงและการตอเรือประมง ความสามารถเหลาน้ีเปนภูมิปญญาของ
ชาวบานท่ีทํากันมาสมัยปูยาตายาย ความรูท่ีชาวบานไดถายทอดกันรุนสูรุน
หลัง 

คณะผูวิจัยจึงตระหนักวาจะมีแนวทางอยางไรท่ีจะทําใหการ
ดําเนินงานดานการทองเท่ียวโดยชุมชนเกิดความย่ังยืน ท้ังการสงเสริมการ
ทองเท่ียวของเกาะลิบงในรูปแบบการทองเท่ียวโดยชุมชนเชิงอนุรักษและ
เชิงวัฒนธรรม (community-based eco-cultural tourism) ในการ
เรียนรูวิถีชีวิต สัมผัสวิถีชุมชน โดยใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการทองเท่ียว
อยางสมดุลโดยไมเนนการทองเท่ียวเชิงปริมาณ  จึงจําเปนท่ีจะตองมี
กระบวนการเสริมสรางการมีสวนรวมดานการพัฒนาการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษโดยชุมชนเกาะลิบง เพื่อการจัดการใหสอดคลองกับการอนุรักษ  
ท้ังน้ีเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติใหคงสภาพเดิมมากท่ีสุดและการอนุรักษ
วัฒนธรรมของชุมชนเกาะลิบง ในขณะเดียวกันก็มีความสมดุลการสราง
ความพึงพอใจใหกับนักทองเท่ียวและการสรางรายไดใหกับชุมชนจากการ
ทองเท่ียว โดยทุกคนในชุมชนจะตองมีความตระหนัก เห็นคุณคาและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีในทองถ่ินของตน โดย
บริหารจัดการอยางเปนระบบและมีมาตรฐานระดับสากลเพื่อใหเกิดความ
ย่ังยืน คณะผูวิจัยจึงกําหนดกิจกรรมการเสวนาถอดบทเรียนกลุมยอย กลุม
ใหญ จัดการความรู โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการปฏิบัติการจัดการการ



๗ 
 
ทองเท่ียวเพื่อนําองคความรูท่ีได มาพัฒนาเปนคูมือกระบวนการเสริมสราง
การมีสวนรวมในการเรียนรูวิธีปฏิบัติการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนเพื่อ
การขับเคลื่อนการทองเท่ียวชุมชนเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง และ
สามารถนําองคความรูมาพัฒนาตอยอดงานวิจัยเชิงบูรณาการกับศาสตร
ตางๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และมีการถายทอดความรู
ความเขาใจในเร่ืองของการทองเท่ียวท้ังจากหนวยงานรัฐบาล และทองถ่ิน
แกนักทองเท่ียว ท่ีสําคัญคือตองใหชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการการ
ทองเท่ียว และมีการบูรณาการทางดานสิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม และ
จิตใจเพื่อใชในการวางแผนพัฒนาการทองเท่ียวใหมีความย่ังยืนอีกดวย 
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บทท่ี ๒ 
แนวคิด หลักการ การจัดการความรูของชุมชน 

 
การจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน 

การจัดการความรูของชุมชน คือ การรวบรวมองคความรูของ
ชุมชน เพื่อเปนคลังแหงความรูและคลังแหงปญญา ในการท่ีจะนําไป
ถายทอดแกผูคนในและนอกชุมชน โดยท่ีทุกคนในชุมชนสามารถเขาถึง
ความรูและพัฒนาใหเปนผูรูรวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอันจะ
สงผลใหชุมชนมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด ดวยองคความรูน้ีเองจะ
เปนพื้นฐานสําคัญในการสรางความย่ังยืน ต้ังแตระดับครอบครัว ชุมชน 
และประเทศชาติตอไป 

 

โดยความรูมี 2 ประเภทคือ 
๑. ความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีไดจาก

ประสบการณพรสวรรคหรือสัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความ
เขาใจในสิ่งตางๆเปนความรูท่ีไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือลาย
ลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการการใชบริการจัดการทองเท่ียว
อาชีพพื้นบาน วัฒนธรรม ประเพณีในทองถ่ิน การคิดเชิงวิเคราะหบางคร้ัง
จึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 

๒. ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีสามารถ
รวบรวมถายทอดไดโดยผานวิธีตางๆเชนการบันทึกเปนลายลักษณอักษร
ทฤษฎีคูมือตางๆและบางคร้ังเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม 

 

เปาหมายการจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน คือ เพื่อสรางปญญา
ใหคนในชุมชนสามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน ไดอยางบูรณา
การ หรือเพิ่มเสริมสรางพลังใหคนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองและพึ่งพา
กันเองไดมากข้ึน รวมท้ังสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการเช่ือมตอ
ประสบการณระหวางบุคคลและชุมชนโดยผานกระบวนกลุมและเครือขาย
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การเรียนรู อีกท้ัง เพื่อพัฒนาชุมชนทองถ่ินอยางบูรณาการน้ัน มีสาระและ
ขอบเขตกวางขวาง ซึ่งจําเปนตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากทุกสวนของ
สังคม ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อาทิ นักวิชาการ 
สื่อมวลชน นักธุรกิจ องคกรบริหารสวนทองถ่ิน ฯลฯ การเรียนรูในชุมชนจึง
เปนการเรียนรูรวมกันของทุกฝาย 

ท้ังน้ีการจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชนควรนําไปสูวัตถุประสงค
หลายๆ ประการพรอมกันๆ กัน เกิดการสะสมองคความรูในทองถ่ิน ไดองค
ความรูใหม และขยายผลผานการสรุปบทเรียนรวมกัน ไดหลักสูตรทองถ่ิน
และนําไปสูการปฏิรูปการเรียนการสอน ชุมชนมีโอกาสเรียนรูและจัดการ
รวมกัน รวมท้ังสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟู   

นักจัดการความรู ตองมีความเช่ือพื้นฐานรวมกันวา ความรูท่ีฝงลึก
ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) สามารถบันทึก หรือถายทอดใหเปน
ความรูท่ีชัดแจงได (Explicit Knowledge) หรืออาศัยกลไก เคร่ืองมือการ
จัดการความรูเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหคนไดพบกัน มีความไววางใจกัน 
และถายทอดความรูใหกันและกัน ความรูท้ังสองประเภทมีความสัมพันธกัน 
หมุนเวียนเปลี่ยนกลับไปกลับมาได ซึ่งเรียกวา วงจรการเรียนรู ดังแผนภาพ 

 
 
 
 

 
 
\ 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2  วงจรการเรียนรู 
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ดังน้ันองคประกอบสําคัญของวงจรความรู ไดแก  

• คน ถือวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด 
- เปนแหลงความรู , เปนผูนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน 

• เทคโนโลยี เปนเคร่ืองมือ เพื่อใหคนสามารถคนหา จัดเก็บ
แลกเปลี่ยน นําความรูไปใชไดอยางงาย และรวดเร็วข้ึน 

• กระบวนการความรู เปนการบริหารจัดการ เพื่อนําความรูจาก
แหลงความรูไปใหผูใช เกิดการปรับปรุงและเกิดนวัตกรรม 

 

ข้ันตอนท่ีทําใหเกิดกระบวนการจัดการความรูหรือพัฒนาการของ
ความรูท่ีจะเกิดข้ึนภายในองคกรประกอบดวย ๗ ข้ันตอนดังน้ี 

 

๑. การบงช้ีความรู – เชน พิจารณาวาวิสัยทัศน/ พันธกิจ/ 
เปาหมายคืออะไรและเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

๒. การสรางและแสวงหาความรู – เชนการสรางความรูใหม
แสวงหาความรูจากภายนอกรักษาความรูเกา, กําจัดความรูท่ีใชไมไดแลว 

๓. การจัดความรูใหเปนระบบ – เปนการวางโครงสรางความรูเพื่อ
เตรียมพรอมสําหรับการเก็บความรูอยางเปนระบบในอนาคต  
 ๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู – เชนปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารใหเปนมาตรฐานใชภาษาเดียวกนัปรับปรุงเน้ือหาใหสมบูรณ 

๕. การเขาถึงความรู – เปนการทําใหผูใชความรูน้ันเขาถึงความรูท่ี
ตองการไดงายและสะดวก เชนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เปนตน 

๖. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู – ทําไดหลายวิธีการโดยกรณี
เปน Explicit Knowledge อาจจัดทําเปนเอกสารฐานความรูเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือกรณีเปน Tacit Knowledge อาจจัดทําเปนระบบทีมขาม
สายงานกิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรมชุมชนแหงการเรียนรู 

๗. การเรียนรู – ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหน่ึงของงานเชนเกิด
ระบบการเรียนรูจากสรางองคความรู > นําความรูไปใช > เกิดการเรียนรู
และประสบการณใหมและหมุนเวียนตอไปอยางตอเน่ือง 
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การเรียนรูนอกจากเปนการเพิ่มพูนความรู ทักษะ และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมแลวยังทําใหมีความคิด แนวคิดในกรอบท่ีกวางและรอบคอบมาก
ข้ึน มีเหตุมีผลมากข้ึน ดังน้ันถาชุมชนใดมีการเรียนรูอยางตอเน่ืองจะทําให
คนในชุมชนมีเหตุมีผลในการเลือกแนวทางในการพัฒนาชุมชนท่ีเห็นวาเปน
ประโยชนตอสมาชิกของชุมชน ชุมชนเองก็จะมีเหตุและผลในการเลือกผูนา
ของเขาไดถูกคน เลือกคนดีในสายตาของชุมชนท่ีจะนําพาชุมชนของตนเอง
พัฒนาไดอยางย่ังยืน ไมวาจะเปนการพัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัวและ
พัฒนาชุมชน 

ชุมชนตองปรับตัวใหอยูรอดตลอดเวลา เน่ืองจากสภาพแวดลอมไม
วาจะเปนการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศและโลก
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเชนกัน ชุมชนท่ีฉลาดในการปรับตัวเองน้ันตอง
เปนชุมชนแหงการเรียนรู (Learning Community) ดังแนวคิดของ Peter 
M. Senge (1990 อางถึงใน Stacey, 2000) เช่ือวาองคกรท่ีฉลาดตอง
เปนองคกรท่ีมีการมอบหมายใหความไววางใจซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก 
(Commitment) และสมาชิกมีความสามารถท่ีจะเรียนรู (Capacity to 
Learn) โดยมีหลักการของการเรียนรูอยู 5 ประการ ไดแก 

-  การคิดอยางเปนระบบ (Systems Thinking) 
-  ความสามารถท่ีจะเรียนรูหรือเกงท่ีจะเรียนรู (Personal Mastery) 
-  มีความเขาใจรูปแบบภาพหมายใหเกิดข้ึนในอนาคต (Shared 

Vision) ซึ่งอาจเกิดจากการต้ังสมมติฐาน 
-  การมีรูปแบบของการพัฒนาท่ีตองการบรรลุ (Mental Model) น่ัน

คือมีเปาหมายท่ีชัดเจน และเปาหมายท่ีเกิดข้ึนตองมาจากความคิด
ความเห็นรวมกันของสมาชิก (Building a Shared Vision) 

-  และ หลักการสุดทายตองเรียนรูรวมกัน (Team Learning) 
 

การพัฒนาชุมชน ตองเร่ิมดวยกระบวนเรียนรู สิ่งท่ีเปนพื้นฐานของการ
เรียนรูของชุมชน คือ วิธีการพัฒนาชุมชนซึ่งเปนการผสมผสานกันในหลาย
ศาสตร การเรียนรูเปนความรูท่ีกวางกวาการเรียนรูในระดับตนเองและ
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ครอบครัว การเรียนรูยังเปนการเสียสละท่ีจะทางานใหกับสวนรวมเพื่อ
ปรับปรุงเง่ือนไขสภาพแวดลอมท่ีจะยกระดับของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชนใหกาวหนาโดยการอาสา รวมงาน การรวมคิด ริเร่ิม
สรางสรรคใหกับชุมชน ความรูท่ีควรรู ไดแก หลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย กระบวนการทางประชาธิปไตย (Democratic Procedures) 
การทางานรวมกันอยางจริงใจ (Voluntary Cooperation) การพึ่งตนเอง 
การชวยเหลือตนเอง (Self Help) การนาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช 
กับการพัฒนาชุมชนของตนเอง ใหสามารถอยูรอดและ พึ่งตนเองได โดย
การศึกษาน้ัน ตองเปนการพัฒนาตนเองโดยการพึ่งพาทรัพยากรทองถ่ิน 
การใชทรัพยากรอยางรูคุณคาและใหประโยชนสูงสุด สอดคลองกับ
สมรรถนะของชุมชน คือการปฏิบัติไดจริง ความสําเร็จจึงจะเกิดข้ึนไดอยาง
ย่ังยืน ในความหมายน้ีตองมีการปฏิบัติการเพื่อสงเสริมชุมชนตางๆ ใหริเร่ิม
โครงการพัฒนาของตนเองข้ึน ดาเนินโครงการดวยตนเอง และใชทรัพยากร
ของชุมชนเพื่อบรรลุเปาหมายในการ แกไขปญหาเศรษฐกิจของตนเอง การ
สรางสมรรถนะของชุมชน ใหเขมแข็งในระยะยาวกระทาอยางผสมผสานกับ
มิติทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
 

องคประกอบของการจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน ประกอบดวย 
1) รวมคน เร่ิมจากการรวบรวมคนเพื่อเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง และ

สังคม โดยวัตถุประสงคเพื่อรวมพลังใจเปนการเสริมใจซึ่งกันและกันทําให
เกิดจิตสานึกรวม ในการแกปญหารวมกัน 

2) รวมคิด เพื่อระดม พลังความคิด โดยผานการระดมสมอง เพื่อ
ระดมความคิด สรางความเขาใจรวมกัน รวมวิเคราะหปญหา จัดลาดับ
ความสําคัญของปญหา กําหนดแนวทาง และแผนงานในการแกปญหา 

3) รวมทํา เพื่อรวมพลังการจัดการ ตามแผนงานและบทบาทหนาท่ี 
4) รวมสรุป บทเรียนเพื่อสราง พลังปญญา ทําใหเกิดการเช่ือมตอและ

นาไปสูการพัฒนา 



๑๓ 
 

5) รวมรับ ผลจากการกระทาเพื่อสราง โดยการยกยอง ช่ืนชม และให
กาลังใจคนท่ีเสียสละและทํางานใหชุมชนและสังคม ทําใหเกิดความ
ภาคภูมิใจและมีความสุขจากการทํางานรวมกัน 
 
องคความรูชุมชนจากการมีสวนรวม 

 

     แนวคิดการมีสวนรวม 
      จะกลาวถึง กระบวนการมีสวนรวม เครื่องชี้วัดระดับการมีสวนรวม
ของประชาชนและเง่ือนไขการมีสวนรวมของประชาชน ดังน้ี 

 

 กระบวนการมีสวนรวม มี ๔ ประการ ดังน้ี 
 ๑) การมีส วนรวมในการคนหาปญหา และสาเหตุของปญหา 
และรวมตัดสินใจ (Participation in decision making) ถือไดวาเปน
ขั้นตอนที่สําคัญ โดยตองทําใหประชาชนเกิดการเรียนรูในปญหาและ
ผลกระทบ ซึ่งจะนําไปสูการหาแนวทางการในการพัฒนาได ในขั้นตอนน้ี
จะตองสรางความรูสึกในการเปนเจาของใหเกิดขึ้นกับสมาชิกในชุมชน 
และชุมชนเกิดการเรียนรูถึงการไดรับประโยชนโดยตรงอันเกิดจากการ
รวมดําเนินการตัดสินใจเลือกใชวิธีการตอไป 
 ๒) การมีส วนรวมในการลงมือปฏิบัติ (Participation in 
implementation) ชุมชนอาจใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตาม
ระดับความสามารถ เชน อาจเขารวมในการบริหารงาน พัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนดานทรัพยากรการบริหาร หรือ
แสวงหาความชวยเหลือตาง ๆ เพื ่อนํามาสนับสนุนกิจกรรมใหเปนไป
ตามท่ีไดวางแผนไว  
 ๓) การมีสวนรวมในการรวมรับผลประโยชน (Participation in 
benefits) ซึ ่งถ ือได ว า เป นแรงกระตุ นให เก ิดการมีส วนร วม โดย
ผลประโยชนอาจเกิดขึ ้นใน ๓ รูปแบบ คือ ผลประโยชนทางดานวัตถุ 
(Material benefits) สังคม (Social benefits) และผลประโยชนสวน
บุคคล (Personal benefits) 



๑๔ 
 
 ๔ ) การมีส วนรวมในการประเมินผล (Participation in 
evaluation) เปนการรวมควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดําเนินกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ ซึ่งการมีสวนรวมในการติดตาม
ประเมินผลทําใหชุมชนตระหนักวา กิจกรรมที่ทําไปนั้นดําเนินการมาเปน
อยางไร เหมาะสม ควรจะดําเนินการตอไปหรือไม อยางไร  
 เคร่ืองช้ีวัดระดับการมีสวนรวมของราษฎรทางสังคม โดยกําหนด
ระดับความสําคัญของการมีสวนรวมกิจกรรมของสมาชิกในองคกร ดังน้ี  
 ๑) การมีความสนใจในกิจกรรมและการเขารวมประชุม 
 ๒) การใหการสนับสนุนชวยเหลือ 
 ๓) การเปนสมาชิกและกรรมการ 
 ๔) การเปนเจาหนาท่ี  

 
ท้ังน้ีจะดูลักษณะตาง ๆ ท่ีแสดงออกคือการเปนสมาชิกกลุมการ

เขารวมกิจกรรมตาง ๆ การบริจาคเงินทองวัสดุสิ่งของการเสียสละเวลา
แรงงานการเปนสมาชิกของคณะกรรมการและเปนผูดําเนินการในกิจกรรม
น้ันโดยตรง 
 
      เงื่อนไขการมีสวนรวมของประชาชน 
       การท่ีจะใหประชาชนเขามามีสวนรวม มีเง่ือนไข ดังน้ี 
 ๑) เงื่อนไขทางการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม สนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยตองมีการกระจาย
อํานาจทางการเมืองออกไปทุกระดับ  
 ๒) เงื่อนไขการพัฒนา โดยเงื่อนไขการพัฒนาที่สนับสนุนให
ประชาชนเขารวม ไดแก การพัฒนามีความสะดวกกับประชาชนที่มาเขา
รวม มีการกระจายความรับผิดชอบ ชาวบานรวมกันเปนเจาของ และมี
การพัฒนาทักษะการเปนผู นํา และมีการเสริมดานวิทยาการแกสมาชิก
กลุม 



๑๕ 
 
 ๓) เง่ือนไขของนักพัฒนา โดยเงื่อนไขของนักพัฒนาที่สนับสนุน
การเขารวมของประชาชน ไดแก ความตั้งใจความมุงมั่นในการทํางาน
พัฒนา และความพรอมทั้งกาย และใจที่จะทํางานกับประชาชน การรับ
ฟงปญหาและการรวมทุกขรวมสุขกับประชาชน การศึกษาชุมชนรวมกับ
ประชาชน การสนับสนุนดานกําลังใจ เพื่อใหประชาชนเกิดความเชื่อมั่น
ในการแกปญหา และการสนับสนุนดานวิชาการและเทคโนโลยี 
 ๔) เงื่อนไขของผูนํา ไดแก มีประวัติการทํางานเพื่อสวนรวม มี
ความจริงใจ ตั้งใจในการปรับปรุงสภาพของชุมชน ไดรับการยอมรับนับ
ถือจากชาวบาน และมีความสามารถในการกระตุนชาวบานใหเห็นถึง
ปญหา 
 ๕) เงื่อนไขดานการบริหารจัดการ ไดแก การประสานการ
ดําเนินงานกับองคกรตาง  ๆ ทั ้งภาครัฐ องคกรพ ัฒนาเอกชน และ
ภาคเอกชน ศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการ และมีกองทุนท่ี
สมาชิกในกลุมรวมกันเปนเจาของ 
 ๖) เงื่อนไขทางสังคม - จิตวิทยา ไดแก ความสนใจและความ
หวงกังวลรวมกัน ความเดือดรอง ความไมพึงใจรวมกัน การตกลงใจ
รวมกันท่ีจะเปลี่ยนกลุมหรือชุมชนในทิศทางท่ีตองการ การเปนประโยชน
ในการเขารวม การมีอิสรภาพและมีเวลาที่จะเขารวม และแรงจูงใจจาก
ความสําเร็จ 

 

        องคความรูชุมชน เปนผลิตผลจากกระบวนการทํางานรวมกันของ
กลุมคนท่ีอยูในโครงการเดียวกัน มีเปาหมาย วัตถุประสงคเดียวกัน ซึ่งมี
หลายฝายท่ีเกี่ยวของ คือมีท้ังแกนนาชาวบาน ชาวบานท่ีเขารวมโครงการ 
เจาหนาท่ีโครงการ รวมท้ังภาคีความรวมมือดวย  
         จากกระบวนการทํางานโครงการไดกอใหเกิดความสัมพันธระหวาง
กลุมคนดังกลาว องคความรูชุมชนจึงนับเปนตนทุนในการแกปญหาชุมชน
สังคม สูความเขมแข็งย่ังยืน และมีการเผยแพรขยายองคความรูชุมชน
ออกไป เพื่อเปนทางเลือกทางรอดของชุมชนสังคมอยางกวางขวางไมหยุดน่ิง 



๑๖ 
 

• ท่ีมาขององคความรู 
องคความรูชุมชน ; เกิดจากการสังเกต ทดลอง ปฏิบัติจริงของคน

ในชุมชน เปนความรูท่ีมาจากประสบการณอาชีพชายฝงทะเลท่ีใกลชิดกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งฝงแนนอยูกับตัวผูรู  

• เปาหมายของการเรียนรู 
องคความรูชุมชน ; มีเปาหมายการเรียนรู เพื่อการดํารงชีวิตของ

บุคคล และชุมชน เพื่อการแกไขปญหาของชุมชน เมื่อเรียนรูแลวสามารถนา
ไปปฏิบัติได เปนความรูท่ีนําไปใชในชีวิตประจําวันเปนหลัก 

• กระบวนการถายทอด 
องคความรูชุมชน มีการสืบทอดดวยการปฏิบัติตาม ดําเนินการ

ตามวิถีธรรมชาติชายฝงทะเล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูรู แหลงเรียนรู 
ศูนยการเรียนรูชุมชน และจากธรรมชาติ 

• ลักษณะการถายทอด 
องคความรูชุมชน มีการดัดแปลงแกไข พัฒนาใหเหมาะสมกับ

สถานการณของทองถ่ินไดงาย เปนการเรียนรูตามใจชอบ ตามอัธยาศัย 
สมัครใจ ไมจํากัดเวลาเรียนกับผูรู 
 
       ลักษณะและข้ันตอนการถอดองคความรู 
       การถอดองคความรู เปนสวนหน่ึงในการจัดการความรู มีวัตถุประสงค
สําคัญเพื่อสืบคนกระบวนวิธีการดําเนินงานของกลุมเปาหมายท่ีต้ังใจเขาไป
ศึกษาเรียนรู ไมเนนระเบียบวิธีเหมือนงานวิจัย แตจะเนนพูดคุย แลกเปลี่ยน 
สัมภาษณ เลาเร่ือง และสังเคราะหจับประเด็นใหไดกระบวนวิธีการทางาน
ในเชิงบทเรียนประสบการณท่ีดาเนินงานผานมาจริงๆ ผลลัพธจะเปน
เอกสารท่ีสื่อแสดงออกมาอยางงายๆ เขาใจงาย ผูท่ีสนใจศึกษาคนควา 
สามารถนาไปปรับใชไดกับตัวเองโดยงาย 
 
 



๑๗ 
 

1) การเร่ิมตนในสถานการณตอหนาผูรู 
การแนะนําตัว การบอกกลาววัตถุประสงคตองชัดเจน ท้ังน้ีการ

แนะนําตัว บอกวัตถุประสงคคือการใหเกียรติแกผูรู รวมท้ังการสราง
บรรยากาศใหผูรวมสนทนาไววางใจและเปนกันเอง 

2) การเปดประเด็นคําถาม 
เปดโอกาสใหผูรูไดใชความคิดในสิ่งท่ีทํา ดวยเร่ืองความเปนมา 

โดยคอยๆ ถาม ดูลักษณะการบอกเลา ท้ังน้ี วิธีท่ีดีท่ีสุดคือกระตุนถามใหผูรู 
เลาออกมาอยางเปนเร่ืองเปนราว โดยท่ีไมตองต้ังคาถามบอยๆ  

3) เจาะลึก 
ขอมูลเชิงปริมาณอาจจะตองเอาขอมูลเอกสารเขามาประกอบดวย 

บางเร่ืองท่ีลึกซึ้งอาจตองใชเวลา กลับมาเก็บซ้ําเพราะอาจมีการตกหลน 
4) เก็บตก 
ผูรูอยากจะเลาสิ่งใดตอ ตองกระตุนใหเลา และสิ่งใดท่ีเรายังไมได

ถามตองถาม ขอคําเสนอแนะใหเต็มท่ี และกลาวคําล่ําลาอยางประทับใจ 
ท้ังน้ีขอมูลท่ีไดอาจยังไมสมบูรณ เพราะองคความรูบางอยางตองใชเวลา 

 
ปจจัยที่สงผลตอการจัดการความรู 
          ปจจุบันการจัดการความรู ถูกนํามาใชอยางแพรหลาย ซึ่ง
กระบวนการจัดการความรูมีหลายรูปแบบ แตสิ่งสําคัญของทุกรูปแบบ คือ 
การกําหนดความรูท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรขององคกร เพื่อสงผลใหองคการ
บรรลุเปาหมาย การแลกเปลี่ยนความรู เพื่อนําความรูของแตละคนใน
องคการมาแบงปนแลกเปลี่ยนและตอยอด กอใหเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง การจัดเก็บความรู เพื่อใหงายตอการคนหา และการนําความรูท่ีได
ไปใชงาน แตความสําเร็จในนําการจัดการความรูมาใชพัฒนาคน พัฒนางาน 
และพัฒนาองคการตองมีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ ผูนําและกลยุทธ 
วัฒนธรรมองคกร โครงสรางพื้นฐานและทีม เทคโนโลยีและการสื่อสาร การ
วัดและประเมินผล 



๑๘ 
 
        1). ผูนําและกลยุทธ   

 ผูนําหรือผูบริหาร มีความสําคัญตอการดําเนินการจัดการความรู 
เพราะเปนผูกําหนดนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย และเปนผูสนับสนุนใหเกิด
การจัดการความรู ผูบริหารตองมุงมั่นท่ีจะบรรลุผลลัพธของการจัดการ
ความรู ตองใหการสนับสนุนทรัพยากรงบประมาณ และเวลา อยางพอเพียง 
แสดงภาวะผูนําในการสรางแรงบันดาลใจใหทีมงานท่ีรับผิดชอบ และ
บุคลากรท่ัวไป รวมท้ังเปนแบบอยางท่ีดี ในการดําเนินกิจกรรมการจัดการ
ความรู ผูนําทีมการจัดการความรูจะตองใหการยอมรับสมาชิกทีมทุกคน 
เพื่อใหสมาชิกทีมมีความรูสึกเปนสวนหน่ึงของทีม มีการกระตุนใหบุคลากร
ในองคการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสดงความรูความสามารถอยาง
เต็มท่ี ผูนําตองสรางแรงจูงใจเพื่อใหสมาชิกเต็มใจเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมการจัดการความรู ตลอดจนสรางบรรยากาศท่ีมีความอบอุนและ
เปนมิตร เพื่อใหเกิดความไววางใจและสามารถดําเนินกิจกรรมการจัดการ
ความรูไดอยางมีประสิทธิผล 

สวนกลยุทธ เปนการเลือกใชวิธีในการดําเนินงานการจัดการ
ความรู ซึ่งข้ึนกับบริบทและปจจัยแวดลอมขององคการน้ัน แผนกลยุทธใน
การจัดการความรู ควรเลือกทําในเร่ืองท่ีสามารถบูรณาการเขากับงาน
ประจําได กลยุทธการจัดการความรูตามแนวคิดของแฮนเซนและคณะ 
(Hansen, Nohria, and Tierney) มี 2 แบบ คือ กลยุทธท่ีเนนการใช
ประโยชนจากความรูแบบชัดแจง(Codification strategy) เปนกลยุทธท่ี
พยายามแปลงความรูทุกอยางใหอยูในรูปแบบของความรูแบบชัดแจงให
มากท่ีสุด ดําเนินการโดยรวบรวมขอมูลสําคัญๆบันทึกในสื่อตางๆหรือระบบ
ฐานขอมูล และกลยุทธ ท่ีเนนการใชประโยชนจากความรูท่ีสะสมในบุคคล 
(Personalization strategy) เปนกลยุทธท่ีเนนการสรางเครือขายเพื่อให
เกิดการแลกเปลี่ยนความรูและการถายทอดความรูโดยตรงจากบุคคลหน่ึง
ไปยังอีกบุคคลหน่ึง กลยุทธน้ีจะใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวย
อํานวยความสะดวกในดานการสื่อสาร 
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          2. วัฒนธรรมองคกร 
              เปนองคประกอบหน่ึงท่ีสงผลใหการจัดการความรูประสบ
ความสําเร็จโดยเฉพาะวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนและแบงปนความรู
ระหวางบุคคลในองคกร ผูบริหารตองสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องคกรใหเอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางวัฒนธรรมแนวคิดเชิงบวก และ
สรางบรรยากาศใหบุคลากรเกิดความไววางใจกัน รวมท้ังสนับสนุนการ
เผยแพรและเพิ่มพูนความรูในการทํางานแกคนในองคกร ซึ่งแนวทางการ
จัดการวัฒนธรรมองคกรใหเอ้ือตอการบริหารจัดการความรู มี 3 แนวทาง 
คือ การธํารงรักษาวัฒนธรรมเดิม ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมบางสวน และ สราง
วัฒนธรรมข้ึนใหม ถาผูนํารูจักวิธีสราง และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร
อยางเหมาะสม ก็จะสงผลใหองคกรประสบความสําเร็จในการนําการจัดการ
ความรูไปใช 
 

          3. โครงสรางพื้นฐานและทีม    
              โครงสรางพื้นฐาน เปนปจจัยพื้นฐานหลักท่ีสนับสนุนใหปจจัย
อื่นๆ ทําหนาท่ีไดเต็มท่ี สงผลใหการบริหารจัดการความรูดําเนินการไดอยาง
ราบร่ืน เน่ืองจากเปนโครงสรางทางดานการบริหารงานจัดการความรูของ
องคการ ซึ่งมีท้ังสิ่งท่ีจับตองได เชน สถานท่ีเคร่ืองมือ อุปกรณตางๆ และสิ่ง
ท่ีจับตองไมได เชน โครงสรางองคกร ระบบสายการบังคับบัญชา และระบบ
ท่ีสนับสนุนใหบุคลากรในองคกร มีการแลกเปลี่ยนความรูกันอยางสะดวก 
ในการดําเนินงานจัดการความรูตองจัดทําโครงสรางการบริหารใหมีความ
ชัดเจนท้ังน้ีเพื่อใหสมาชิกแตละคนทราบบทบาทหนาท่ีและขอบเขตงานท่ี
ตนเองรับผิดชอบ ใชระบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ มีการมอบหมาย
งานและอํานาจหนาท่ีในลักษณะช่ัวคราว Temporary organization) เชน 
คณะกรรมการ คณะทํางานเฉพาะกิจ หรือคณะทํางานในโครงการตางๆ 
เมื่อปฏิบัติภาระหนาท่ี สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดแลวจะ
สลายตัวไป เชนชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices: COP)  
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          ลักษณะการปฏิบัติกิจกรรมการจัดการความรูท่ีสําคัญ คือ การ
ทํางานเปนทีม ซึ่งทีมตองมีอุดมการณท่ีแนนอนและสมาชิกทุกคนยอมรับ 
ยึดถือความถูกตอง ซึ่งไมจําเปนตองถูกใจ มีการประนีประนอมกัน โดยมี
นํ้าใจรวมมือกันเพื่อบรรลุเปาหมายเดียวกัน ใหอภัยซึ่งกันและกัน ไมเอา
เปรียบกัน ถือวาทุกคนมีความสําคัญเทากัน เคารพในสิทธ์ิและเสรีภาพ
สวนตัวของผูอื่น 
 

         4. เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
             เทคโนโลยี เปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหการติดตอ สื่อสาร และ
เช่ือมโยงคนภายในและภายนอกองคกรสะดวกและรวดเร็วข้ึน ไมมีขอจํากัด
ท้ังดานเวลาและระยะทาง และเปนแหลงขอมูล จึงมีบทบาทสําคัญของการ
จัดการความรู โดยเฉพาะอยางย่ิงอินเทอรเน็ตเปนเทคโนโลยีท่ีเช่ือมคนท่ัว
โลกเขาดวยกัน ทําใหกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู  (Knowledge 
transfer) ทําไดดีย่ิงข้ึน ท้ังยังสามารถชวยในดานการจัดเก็บ และปรับปรุง
ความรู (Knowledge storage and maintenance) เทคโนโลยีชวยลด
คาใชจายในการดําเนินการกระบวนการจัดการความรูดวย อีกท้ังเทคโนโลยี
ยังชวยใหการเรียนรูทําไดงายย่ิงข้ึนเพราะชวยใหรูปแบบการนําเสนอขอมูล
ความรูมีหลากหลาย จึงนับวาเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือสนับสนุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการความรูอยางไรก็ตามหากเนนเฉพาะท่ี
เทคโนโลยีหรืออินเทอรเน็ตโดยปราศจากความสนใจในการพัฒนาคุณภาพ
ของบุคลากรและวัฒนธรรมขององคกรแลว การดําเนินการจัดการความรูให
ประสบความสําเร็จ จะเปนไปไดยาก โดยเฉพาะอยางย่ิงหากพนักงานไม
เขาใจและขาดความสนใจในการใชเทคโนโลยีในการจัดการความรู ก็อาจ
เปนการลงทุนท่ีสูญเปลาได 
            สวนการสื่อสาร เปนกระบวนการติดตอสงผานขอมูล ความคิด 
ความเขาใจ หรือความรูสึกระหวางบุคคล พฤติกรรมท่ีทําใหเกิดบรรยากาศ
ท่ีดีในการสื่อสาร ไดแก การเอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy) คือเราเขาใจ
ผูอื่น เราสามารถรับรูความรูสึกผูอ่ืน เราพรอมและเต็มใจท่ีจะคุยกับผูอ่ืน
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และเราจะชวยเทาท่ีเราจะทําได การเปดเผยขอมูล (Openness) คือ การ
เปดเผยความคิดและความรูสึก ใหผูอื่นรับทราบ ความไววางใจ (Trust) การ
พรรณนา (Describing) หรือ การถายทอดขอมูล การดัดแปลงเอาขอมูลท่ี
ไดจากประสาทสัมผัสมาเปนคําพูด การเปดโอกาสใหผูอื่นแสดงความคิดเห็น 
(Provisionalism) ทักษะการสื่อสารเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดของผูนํา และทีม 
เพราะเปนสิ่งท่ีจะชวยสนับสนุนสงเสริมใหการดําเนินการจัดการความรูมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

         5. การวัดและประเมินผล      
             ผูบริหารควรกําหนดตัวช้ีวัดและเกณฑ เพื่อใชประเมินผล เปน
กลไกขับเคลื่อนการจัดการความรูของแตละฝายฯและองคการเพราะจะทํา
ให ทราบความก า วหน า  และป รับป รุง ง านให ดี ข้ึ นได  ใ ช ติดตาม 
(Monitor) การทํางาน แลวนํามาทบทวนแกไขขอบกพรองของกระบวนการ
ตางๆและปรับปรุงใหประสบผลสําเร็จ ใชเปนเคร่ืองมือสําหรับกระตุน 
(Motivate) ผูปฏิบัติงาน การวัดความสําเร็จของการจัดการความรู โดยใช
การอภิปรายผลลัพธท่ีได วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการจัดการ
ความรู ไดแกการทําใหเกิดองคความรูท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน โดยประเมินจากเอกสารสรุปปญหาและอุปสรรค หรือขอดี
ขอเสียในการนําองคความรูท่ีสรางข้ึนไปใช และการวัดกระบวนการตาม
ข้ันตอน ดวยการใชแบบสอบถามความคิดเห็น และแบบสังเกตการมีสวน
รวมของพนักงานในองคการ 
             องคประกอบท้ังหมดท่ีกลาวมา ตางมีผลตอความสําเร็จของการ
จัดการความรู ซึ่งไมสามารถจะกลาวไดวาองคประกอบใดสําคัญกวากัน 
เพราะทุกองคประกอบเปนปจจัยท่ีตางสงผลกระทบตอกันและกัน ดังน้ัน
การจะทําใหการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูประสบความสําเร็จน้ัน 
ผูบริหารและคณะทํางานการจัดการความรู จะตองสามารถบริหารจัดการ
องคประกอบท้ังหมดอยางเปนระบบ ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความ
สอดคลองเช่ือมโยงเขาดวยกัน 
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บทท่ี ๓  
การบริหารจัดการ 

การทองเท่ียวเชิงอนุรักษและเชิงวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม 

การทองเท่ียวแบบย่ังยืน (Sustainable Tourism) หมายถึง การ
ทองเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม มีการ
จัดการท่ีย่ังยืน ครอบคลุมถึงการอนุรักษทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดลอม 
ปองกันและกําจัดมลพิษ และพัฒนาการทองเท่ียวอยางขอบเขต เปนการ
ทองเท่ียวท่ีคํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชนและประชาชนทองถ่ิน 
(Involvement of community or People participation) ท่ีมีสวนรวม
เกือบตลอดกระบวนการเพื่อกอใหเกิดผลประโยชนตอทองถ่ิน โดย
ประโยชนตอทองถ่ินท่ีไดหมายความรวมถึงการกระจายรายได การยกระดับ
คุณภาพชีวิต เพื่อกลับมาบํารุงรักษาและจัดการแหลงทองเท่ียวดวย และใน
ท่ีสุดแลวทองถ่ินมีสวนในการควบคุมการพัฒนาการทองเท่ียวอยางมี
คุณภาพ ทองถ่ินในท่ีน้ีเร่ิมตนจากประชาชนในระดับรากหญา จนถึงการ
ปกครองทองถ่ินและอาจรวมการมีสวนรวมของผูท่ีเกี่ยวของ จึงเปนการ
ทองเท่ียวอยางมีสวนรวมของชุมชน (Community participation) 

 

องคประกอบของการทอง เที่ยวเ ชิงอนุ รั กษและเ ชิงวัฒนธรรม 
ประกอบดวยองคประกอบ  4  องคประกอบ คือ 

1). องคประกอบดานพื้นท่ี   
เปนการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวท่ีเกี่ยวเน่ืองกับธรรมชาติเปน

หลัก มีแหลงทองเท่ียวธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน ( Identity or 
Authentic or Endemic or Unique) ท้ังน้ีรวมถึงแหลงวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตรท่ีเกี่ยวเน่ืองกับระบบนิเวศ ในพื้นท่ีของแหลงน้ัน ดังน้ัน 
องคประกอบดานพื้นท่ีจึงเปนการทองเท่ียวท่ีมีพื้นฐานอยูกับธรรมชาติ 
( Nature-based Tourism) เปนสําคัญ หรืออาจเรียกวา เปนการทองเท่ียว
ในแหลงทองเท่ียวเกี่ยวกับระบบนิเวศ (Ecological-based Tourism 
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2). องคประกอบดานการจัดการ 
เปนการทองเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ (Responsible Travel) ไม

มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม มีการจัดการท่ีย่ังยืนครอบคลุมถึงการ
อนุรักษทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดลอม การปองกันและการกําจัดมลพิษ 
และควบคุมการพัฒนาการทองเท่ียวอยางมีขอบเขต จึงเปนการทองเท่ียวท่ี
มีการจัดการอยางย่ังยืน (Sustainably Managed Tourism) 

 

3). องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ 
เปนการทองเ ท่ียวท่ีเอ้ือตอกระบวนการเรียนรูโดยมีการให

การศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและระบบนิเวศของแหลงทองเท่ียว เปน
การเพิ่มพูนความรู ประสบการณ เพื่อสรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึก
ท่ีถูกตองท้ังตอนักทองเท่ียว ประชาชนทองถ่ินและผูประกอบการท่ีเกี่ยวของ 
จึงเปนการทองเท่ียวสิ่งแวดลอมศึกษา ( Environmental Education-
based Tourism) 

 

4). องคประกอบดานการมีสวนรวม 
เปนการทองเ ท่ียวท่ี คํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชนและ

ประชาชนทองถ่ิน (Involvement of community or People 
participation) ท่ีมีสวนรวมเกือบตลอดกระบวนการเพื่อกอใหเกิด
ผลประโยชนตอทองถ่ิน โดยประโยชนตอทองถ่ินท่ีไดหมายความรวมถึงการ
กระจายรายได การยกระดับคุณภาพชีวิต และการไดรับผลตอบแทน เพื่อ
กลับมาบํารุงรักษาและจัดการแหลงทองเท่ียวดวย และในท่ีสุดแลวทองถ่ินมี
สวนในการควบคุมการพัฒนาการทองเท่ียวอยางมีคุณภาพ ทองถ่ินในท่ีน้ี
เร่ิมตนจากประชาชนในระดับรากหญา จนถึง การปกครองทองถ่ินและอาจ
รวมการมีสวนรวมของผูท่ีเกี่ยวของ จึงเปนการทองเท่ียวอยางมีสวนรวมของ
ชุมชน (Community Participation) 
 
 



๒๔ 
 
แนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในพื้นที่ชุมชนเกาะลิบง 

โดยกําหนดกรอบแนวความคิดในการศึกษาและวิเคราะหขอมูล ท่ี
สามารถนําไปสูการวางแนวทางพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีเหมาะสม
กับพื้นท่ีชุมชนเกาะลิบง โดยแบงแนวความคิดเปนประเด็นหลักๆ ดังน้ี 

 

1). แนวความคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
จากความพยายามในการสรางความสมดุลระหวางการพัฒนากับ

การอนุรักษ และกระแสของโลกท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาอยางย่ังยืน 
ไดสงผลตอกระแสการพัฒนาการทองเท่ียวใน 3 ดานสําคัญ คือ 

- กระแสความตองการอนุรักษสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ 
- กระแสความตองการของนักทองเท่ียวในการศึกษา เรียนรู 
  สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
- กระแสความตองการพัฒนาคนโดยการมีสวนรวมของประชาชน     
  สงผลใหเกิดแนวคิดพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวท่ีปองกัน 
  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และรักษาระบบนิเวศของธรรมชาติ 

 

2)  แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดการการทองเที่ยว 
Eco-Tourism International กลาววา การจัดการทองเท่ียวเปน

สวนหน่ึงของการควบคุมผลกระทบจากการทองเท่ียว รวมไปถึงการวาง
แผนการใชท่ีดิน และรูปแบบของการพัฒนาและกิจกรรมท่ีมีความสัมพันธ
กับการทองเท่ียวโดยจะตองรวมมือกับผูเกี่ยวของทุกฝาย หลักการท่ีเช่ือวา
จะทําใหประสบความสําเร็จ คือ การสงวนรักษาระบบนิเวศท้ังระบบ ไม
เฉพาะเจาะจงชนิดใดชนิดหน่ึง การทําใหเกิดความย่ังยืนในเศรษฐกิจชุมชน  

 

เพื่อใหการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในพื้นท่ีมีทิศทางท่ีเหมาะสม
สอดคลองกับหลักการของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ จึงตองมีการศึกษา
แนวความคิดเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพของแหลงทองเท่ียวการ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดจําแนกทรัพยากรการทองเท่ียว เปน 
3 ประเภทหลักๆ ไดแก 



๒๕ 
 

ก). ทรัพยากรการทองเท่ียวประเภทธรรมชาติ ไดแก ภูเขาทะเล
นํ้าตก อุทยานแหงชาติ เปนตน 
ข). ทรัพยากรการทองเท่ียวประเภทประวัติศาสตรโบราณวัตถุ
สถานและศาสนา ไดแก วัด ชุมชนโบราณ อุทยานประวัติศาสตร 
เปนตน 
ค). ทรัพยากรการทองเท่ียวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ี 
และกิจกรรม ไดแก ศูนยวัฒนธรรม งานเทศกาลตางๆ เปนตน 
โดยมีเกณฑการประเมิน แบงเปน 2 สวน คือ 
 

คุณคา, ความประทับใจของแหลงทองเที่ยว หมายถึง สิ่งท่ีมีอยู
ในตัวเองของแหลงทองเท่ียวแตละแหง ยากท่ีจะสรางเสริมหรือปรุงแตงเพิ่ม
ได หากเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ พิจารณาจาก ชายหาด ความ
สวยงามของธรรมชาติ เปนตน หากเปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมหรือ
ประวัติศาสตร พิจารณาจากระดับคุณคาทองถ่ิน ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
เปนตน ท้ัง น้ีพิจารณาถึงแหลงทองเ ท่ียวท่ีมี ช่ือเสียงเปนท่ีนิยมของ
นักทองเท่ียว 

ความพรอมทางการทองเที่ยว หมายถึง สิ่งอํานวยความสะดวก
ดานตางๆ ท่ีมนุษยสรางข้ึน เชน ถนน ปายบอกทาง หองนํ้า เปนตน ความ
พรอมดานการทองเท่ียวน้ีจะเปนสิ่งท่ีชวยในการตัดสินใจของนักทองเท่ียวท่ี
จะเดินทางไปยังพื้นท่ีน้ัน ความพรอมน้ีบางคร้ังมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ
นักทองเท่ียวมากกวาตัวคุณคา เชน นักทองเท่ียวอาจเลือกไปยังพื้นท่ีท่ี
สามารถเขา ถึงไดสะดวกแมจะมีคุณคาไมสู งนัก ซึ่ง เมื่อพิจารณา
แนวความคิดจําแนกทรัพยากรการทองเท่ียวของการทองเท่ียวแหงประเทศ
ไทย มาพิจารณาในพื้นท่ี พบวา เกาะลิบงมีทรัพยากรการทองเท่ียวท้ัง 3 
ประเภท สามารถนําไปประเมินศักยภาพ เพื่อระบุคุณคาและความพรอม
ของแหลงทองเท่ียว ใชเปนขอมูล สําหรับวิเคราะหวางแนวทางพัฒนาการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษใหเหมาะสม ปองกันการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ในพื้นท่ีตอไป 



๒๖ 
 

3). แนวความคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมพัฒนาการทองเที่ยว 
การมีสวนรวมของชุมชนและผูเกี่ยวของ เปนองคประกอบท่ีสําคัญ

อยางหน่ึงของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
 

ก).  ผูมีสวนเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  การพัฒนาการ
ทองเท่ียวยอมมีความเกี่ยวของกับบุคคลหลายฝาย ไมวาขาราชการ 
เจาหนาท่ีทองถ่ิน หรือประชาชนในแหลงทองเท่ียว น้ันตลอดจนทรัพยากร
พื้นฐานในทองถ่ินท่ีมีความสัมพันธกับการทองเท่ียวโดยการมีสวนรวมของ
ประชากรในทองถ่ินถือไดวาเปนพื้นฐานของกระบวนการวางแผนการ
ทองเท่ียวและสภาพแวดลอม  

ข). การมีสวนรวมกับการพัฒนา 
การมีสวนรวมของประชาชนในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวจะ

กอใหเกิดความย่ังยืนในการพัฒนาไดจะตองครบองคประกอบ 5 ประการ 
คือ 

1). รวมกันวางแผน     
2). รวมกันปฏิบัติตามแผน 
3). รวมกันใชประโยชน  
4). รวมกันติดตามประเมินผล และ 
5). รวมกันบํารุงรักษา 

 

สรุปไดวา การพัฒนาการทองเท่ียวจะเกิดความย่ังยืนได น้ัน
ตองการความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของกับการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย
กลุมและเขามามีสวนรวมถึงระดับรวมตัดสินใจ ดังน้ันการวางแนวทาง
พัฒนาการทองเท่ียวจึงตองสรางใหเกิดการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของต้ังแต
เร่ิมตนโดยการประสานลําดับข้ันของการมีสวนรวมเขากับกระบวนการ
วางแผนและจําเปนตองมีการจําแนกผูมีสวนเกี่ยวของออกเปนกลุมและ
ระดับใหชัดเจนตามบทบาทท่ีแตกตางกัน 
 
 



๒๗ 
 
บริบทการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเชิงวัฒนธรรมของเกาะลิบง 
 

มีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีเอกลักษณโดดเดนนาสนใจหลายอยาง ท้ังท่ี
เปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม อีกท้ังมี
ประวัติความเปนมาท่ีนาสนใจ สภาพภูมิประเทศของเกาะท่ีสวยงามเอื้อตอ
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ โดยภูมิประเทศของหมูบานเกาะลิบง มีสวนสําคัญ
ตอวิถีชี วิตชุมชน การประกอบอาชีพ และขนบธรรมเนียมประเพณี  
ตลอดจนนิสัยใจคอ พื้นท่ีเกาะลิบง ในแตละตําบลมีสถานท่ีทองเท่ียว 
ดังตอไปน้ี 

หมูท่ี 1 หาดแหลมโตะชัย 
หมูท่ี 2 เกาะมุกด เกาะกระดาน ถํ้ามรกต 
หมูท่ี 3 ชายหาดสันหลังมังกรเผือก  
หมูท่ี 4 เขาตูเตะ หอดูปลาพะยูน แหลมปนหยัง บอนํ้าจืดในทะเล 
หมูท่ี 5 หาดหลังเขา หาดทุงหญาคา หาดโตะเก นํ้าตกนิรนาม 
หมูท่ี 6 หาดเจาไหม ถํ้าเจาคุณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 สภาพพื้นท่ีเกาะลิบง 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3  แผนท่ีแหลงทองเท่ียวเกาะลิบง 



๒๘ 
 

ชุมชนบานเกาะลิบง เปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและวิถีชีวิต
ท่ีมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวเน่ืองจากสภาพโครงสรางของพื้นท่ีท่ีโดด
เดนเกิดความหลากหลายทางชีวภาพคอนขางสูง อีกท้ังการเขาชุมชน
สามารถเขาถึงไดอยางสะดวกและมีรูปแบบการทองเท่ียวท่ีนาสนใจ  
ในขณะ ท่ีการทองเ ท่ียวทางธรรมชาติในเกาะลิบงจะเกี่ยวของกับ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ   

 

ทรัพยากรการทองเที่ยวและศักยภาพแหลงทองเที่ยว ดวยความ
สมบูรณของระบบนิเวศท่ีกอใหเกิดความหลากหลายและความโดดเดนของ 
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงวิถีชีวิตของชุมชนมุสลิมในเกาะ ผสานกับ
ประวัติศาสตร เปนฐานทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีสําคัญและเปนเอกลักษณ
เฉพาะตัวของเกาะลิบง โดยจําแนกทรัพยากรการทองเท่ียว ออกเปน 3 
ดาน ตามแนวคิดของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ไดแก ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม ทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรม และทางประวัติศาสตร 
เพื่อการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของเกาะลิบงตอไป 

 

ก). ทรัพยากรทางธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
เกาะลิบงและบริเวณโดยรอบมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากร

มาก โดยมีพื้นท่ีท่ีเขาในเกณฑพื้นท่ีชุมนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติ 
ไดรับการจดทะเบียนเปน พื้นท่ีชุมนํ้าอุทยาน แหงชาติหาดเจาไหม - เขต
หามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง - ปากนํ้าตรัง จังหวัดตรัง เปนพื้นท่ีชุมนํ้า มีเน้ือ
ท่ี 515,745 ไร นอกจากน้ีพื้นท่ีบางสวนของเกาะลิบงยังเปนพื้นท่ีเขตปา
สงวนอีกดวย ในสวนระบบนิเวศของเกาะลิบง ประกอบดวย ปาบก หาด
ทราย ปาชายเลน หญาทะเลและแนวปะการัง 

• ปาบก สวนใหญอยูทางดานตะวันตกของเกาะลิบงตลอดแนว
เหนือใตและต้ังอยู ในเขตอนุรักษ ประกอบดวย ปาดิบช้ืน ถือ
เปนแหลงตนนํ้าของคลองหลายสาย ซึ่งนํามาใชใน การทํา
ประปาหมูบาน, ปาโปรง กระจายตัวอยูในปาดิบช้ืน และพื้นท่ี
สวนยางพารา และปาชายหาด   



๒๙ 
 

• หาดทราย บริเวณ หมู 5 บานหลังเขา จะพบเปนหาดทราย
ทอดยาว มี 2 ชวง คือ หาดทรายบริเวณชุมชนหมู 5 และ
บริเวณหาดทุงหญาคา สวนบริเวณ หมู 4 และ หมู 7 จะมี
หาด ทรายเพียงเล็กนอยสวนใหญเปนเลนโคลน 

• ปาชายเลน สวนใหญอยูทางดานตะวันออกเฉียงเหนือของ
เกาะ ครอบคลุมพื้นท่ี 

• ปะการัง พบแนวปะการังชนิดหินปูน ปะการังแข็งเกือบทุก
ชนิดตลอดแนวทาง ดานตะวันตกของเกาะ แตสวนใหญไดรับ
ความเสียหายจากการระเบิดปลา ซึ่งขณะน้ีบริเวณทิศ 
ตะวันตกเฉียงใตของเกาะ มีแนวปะการังกําลังเติบโตทดแทน
แนวเดิมท่ีถูกทําลายไป ปะการังแข็งท่ี พบในแถบน้ี ไดแก 
ปะการังตาขาย ปะการังดอกไม ปะการังกอนรูปสมอง 
ปะการังพุมไม และปะการังเขากวาง นอกจากน้ียังพบ
ดอกไมทะเลครก และฟองนํ้าเคลือบหิน อยูประปราย สวน
สัตวทะเลท่ีพบชุกชุมในแถบแนวปะการัง ไดแก ปลิงดํา หอย
เมน กุงดีดนักกลาม ปูหินสองสี ปูใบลายมวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4  ทรัพยากรทางธรรมชาติสิ่งแวดลอม 



๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 5 ระบบนิเวศหญาทะเล 
 

• หญาทะเล พบมากบริเวณชายฝงบานบาตูปูเตะไปรอบฝง
ตะวันออกถึงบริเวณบานพราว รวมพื้นท่ีประมาณ 6 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 3,750 ไร เปนพื้นท่ีท่ีมีหญาทะเลหนาแนน 
สามารถพบหญาทะเลถึง 9 ชนิด จาก 12 ชนิดท่ีพบใน
ประเทศไทย เปนแหลงอาหารท่ีสําคัญของ พะยูนฝูงใหญท่ีสุด
ของประเทศไทย บริเวณน้ีสามารถพบสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
จนถึงสัตวมีกระดูกสันหลังช้ันสูง จําพวกสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 
เชน พะยูน บริเวณน้ีจะมีปริมาณของ สัตวนํ้ามากกวาใน
บริเวณท่ีเปนท่ีโลง 
 

ความสัมพันธทางกายภาพของระบบนิเวศเกาะลิบง เร่ิมจาก
แผนดินท่ีมีปาบก และหาดทราย ถัดลงมาเปนปาชายเลน ซึ่งเปนแหลง
อนุบาลสัตวนํ้าท่ีสําคัญของระบบนิเวศชายฝง รวมท้ังเปนแนวปองกันการ
พังทลายของชายฝง และเปนแนวดักตะกอนจากฝงกอนลงสูทะเล ชวย
ปองกันไมใหหญาทะเลท่ีอยูถัดไปมีโคลนหรือตะกอนมาทับถม และแหลง
หญาทะเลยัง เปนแนวดักตะกอนอีกช้ันหน่ึงกอนท่ีจะถึงแนวปะการัง ในทาง
กลับกันแนวปะการังและแหลงหญาทะเลยังชวยชะลอความเร็วของคลื่น



๓๑ 
 
และลมกอนท่ีจะถึงแนวชายฝงหรือปาชายเลนอีกดวย ซึ่งความสัมพันธทาง
กายภาพเหลาน้ีเปนสวนสําคัญของการเช่ือมโยงความหลากหลายทาง 
ชีวภาพในระบบนิเวศของเกาะลิบงและบริเวณใกลเคียง  

ดวยสภาพภูมิประเทศท่ีมีความตางกันภายในเกาะลิบง ไดสราง
ระบบ นิเวศท่ีมีความหลากหลาย มีท้ัง ปาบก ปาชายหาด ปาชายเลน หญา
ทะเล ปะการัง ทําใหเกาะลิบงเปน พื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
พรอมใหผูท่ีสนใจไดมาเรียนรูและศึกษาระบบนิเวศ โดย สามารถจัด
กิจกรรมทองเท่ียวทางนิเวศ เชน การเดินศึกษาธรรมชาติ การดูนก ดูพะยูน 
พายเรือคายัก/แคนู เพื่อศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน ซึ่งสามารถระบุแหลง
ทองเท่ียวทางธรรมชาติของเกาะลิบง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 กิจกรรมทองเท่ียวดานทรัพยากรสิ่งแวดลอม 
 

เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง (แหลมจูโหย) เขตหามลาสัตวปา
หมูเกาะลิบง (แหลมจูโหย) ต้ังอยูในหมู 1 บริเวณปลายแหลมทางทิศ
ตะวันออกของเกาะ มีทรัพยากรปาชายหาดท่ีอุดมสมบูรณซึ่งเปนท่ีวางไข
ของเหลานกประจํา ถ่ินและนกอพยพ นกอพยพจะมาในราวเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ อีกท้ังบริเวณน้ีเปนแหลงหญาทะเลท่ี
สมบูรณ จึงทําใหพบพะยูนมาวายเวียนบริเวณน้ี 



๓๒ 
 

คลองโตะขุน เปนคลองท่ีไหลผาน หมู 1 และหมู 7 เช่ือมตัวเกาะ
ทางทิศเหนือ (ทาเรือบานพราว ตลอดเสนทางจะไดสัมผัสกับธรรมชาติปา
ชายเลนท่ีมีตนโกงกางอุดมสมบูรณ เปนแหลงอาหารวางไขและแหลง
อนุบาลสัตวนํ้าวัยออน) 

บอน้ําทะเลจืด อยูในหมู 4 ใกลกับทาเทียบเรือบานบาตูปูตะ หาง
จากฝง ประมาณ 300-400 เมตร เปนบอนํ้าจืดแตอยูในทะเล ตอนนํ้าข้ึน
จะกลืนไปกับทะเลและปรากฏใหเห็นเมื่อนํ้าลง จึงไดนําเอาทอซีเมนตไปวาง
เพื่อปองกันนํ้าเค็มและใชมาจนถึงปจจุบัน 

เขาบาตูปูเตะ (เขามุกดา) ต้ังอยูริมทะเลท่ีหมู 4 ถือเปน
สัญลักษณของ หมูบาน หากมองจากภายนอกจะเห็นเปนภูเขาธรรมดาๆ แต
เมื่อเขาไปสัมผัสดานในของถํ้า ซึ่ง เรียกกันวา ถํ้าชาวเล จะเห็นถึงความ
งดงามตระการตา ภายในถํ้ามีหินงอกหินยอยสะทอนแสง และมีรองรอย
ของโลงศพและโครงกระดูกสมัยโบราณ ซึ่งคาดวาเปนท่ีเก็บศพชาวเลใน
สมัยกอน เมื่อข้ึนไปถึงช้ันสามจะมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทิวทัศนของ
ทะเล แนวหญาทะเลและอาจได เห็นพะยูน เม่ือข้ึนไปถึงช้ันบนสุดจะเปน
พื้นขรุขระและมีหินแหลมๆ ท่ีเกิดจากการโดนลมโดนฝน จากบนน้ีจะ
มองเห็นเกาะลิบงท้ังเกาะรวมถึงแผนดินใหญดวย 

ที่ทําการพิทักษปาแหลมทวด อยูใน หมู 4 เปนสวนหน่ึงของเขต
หามลาสัตว ปาหมูเกาะลิบง ต้ังอยูริมฝงทะเล มีหาดทรายสีทองสวยงาม นํ้า
ใสสะอาด รมร่ืนดวยตนไมและ สัตวปา บริเวณหนาท่ีทําการฯ สามารถดูฝูง
ปลาและปะการังได ท้ังยังมีแหลงตกปลา นักทองเท่ียวสามารถพักภายใน
บริเวณท่ีทําการฯ หรือจะกางเตนริมชายหาดก็ได นอกจากน้ียังมี 124 
เสนทางเดินเทา (Walk way) เดินเลียบชายหาดในชวงท่ีนํ้าลด ระยะทาง
ประมาณ 5 กิโลเมตร  ชมทรัพยากรชายฝงไปถึงบานหลังเขา หมู 5 ได 

ทุงหญาคา อยูในหมู 5 มีหาดทรายสีขาวท่ีทอดยาวตลอดชายฝง
บรรยากาศ เงียบสงบ ทะเลลาดลึก มีโขดหินรูปทรงแปลกตากระจายท่ัวไป 
หากโชคดีอาจไดพบเตาทะเลตัว ใหญ  



๓๓ 
 

อาวโตะเก อยูในหมู 5 ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะลิบง 
ภายในหนวย พิทักษปาบานหลังเขา นํ้าทะเลสีสวย หาดทรายขาวนวล มี
ชายหาดกวางและต้ืนเหมาะสําหรับการเลนนํ้า  

สะพานหินธรรมชาติ ต้ังอยูหมู 5 เปนหินซึ่งมีลักษณะแปลกตา 
เกิดจากการ กัดเซาะของนํ้าทะเลจนเปนโพรงขนาดใหญ ชวงนํ้าลงสามารถ
เดินลอดใตโพรงสะพานได ชวงนํ้า ข้ึนจะเห็นสะพานเปนเพียงกองหินขนาด
ใหญ สีนํ้าตาลแดงคลายศิลาแลงลอยอยูกลางทะเล 

ที่ทําการพิทักษปาหลังเขา หรือหนวยพิทักษบํารุงทุงหญาคา" 
ต้ังอยูท่ีหมู 5 บริเวณทุงหญาคา ไดรับการประกาศเปนเขตหามลาเมื่อป 
พ.ศ.2509 เปนหนวยยอยของเขตหาม ลาสัตวปาหมูเกาะลิบง สมัยกอนมี
กวางอาศัยอยูมาก แตในปจจุบันลดลงเปนจํานวนมากจนเกือบสูญพันธุ 
ขณะน้ีสัตวสวนใหญท่ีพบ ไดแก ลิง แลน ชะมด ตัวน่ิม เปนตน  

แหลมโตะชัย ต้ังอยูหมู 1 ทางดานเหนือของเกาะ ตรงหัวแหลม
เปนชายหาดสี ขาวทอดยาวขนานไปกับแนวปาสน นํ้าทะเลใสสะอาด 
บริเวณปลายแหลมมีลักษณะเปนเนินเขา และมีถํ้า ภายในมีวัตถุโบราณ 
จํานวนมาก เชน แหวน กําไล แจกัน และเคร่ืองถวยชาม ชาวบาน เรียกถํ้า
น้ีวา "ถํ้าสมบัติ" ปจจุบันมีผูไปเปดรานขายอาหารในบริเวณดังกลาวทําให
คนไปเท่ียวกัน 

เกาะกวาง (เกาะเหลาสา) อยูทางทิศตะวันตกของเกาะลิบง มี
สภาพเปนปา เกาะขนาดเล็ก พื้นท่ีชายฝงสวนใหญเปนกรวดและหิน มีพื้น
ทรายเพียงเล็กนอยสวยงามแปลกตา ไมมีคนอาศัยอยู ยามนํ้าลดสามารถ
เดินจากบริเวณชุมชนหมู 5 ถึงกันได 

 
จากขางตนเห็นไดวา เกาะลิบงยังคงธรรมชาติท่ีสมบูรณสูงมากท้ัง

ยังเปนแหลงหากินท่ีสําคัญของพะยูน จึงทําใหพื้นท่ีหลายแหงมีความ
นาสนใจและมีสวนเสริมใหเกาะลิบงมีความ พิเศษตางจากพื้นท่ีเกาะอื่นๆ 
 



๓๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 7  แหลงทองเท่ียวทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 



๓๕ 
 

ข).  ทรัพยากรดานวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
จากการท่ีเกาะลิบงมีภูมิประเทศเปนเกาะ อีกท้ังเปนชุมชนท่ี

ผสมผสานกันระหวางกลุม ชาวเลท่ีอาศัยอยูเดิมกับกลุมคนมุสลิมท่ีเขามาอยู
ใหม จึงทําใหมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ี เฉพาะตัวผูกพันกับทองทะเลอันดา
มันเปนสวนใหญ ซึ่งถือวาเปนฐานทรัพยากรท่ีมีคุณคาเปนเอกลักษณของ
พื้นท่ีและมีความนาสนใจเปนอยางย่ิง โดยภาพรวมประกอบไปดวย 

 

วิถีชีวิตของชาวประมง ชุมชนประมงมุสลิมจะกระจายตัวไปตาม
ชายฝงทะเลของเกาะลิบง และ หนาแนนบริเวณชุมชนของทุกหมูบาน โดยมี
วิถีชีวิตท่ีแตกตางออกไปจากชุมชนในเมืองและชุมชนอ่ืนๆ โดยหมูบาน
ชาวประมงจะมีความเขมงวดในการรักษาประเพณีและวิถีชีวิตด้ังเดิม 

 

วิถีชีวิตของซาวสวนยาง โดยท่ัวไปวิถีชีวิตของซาวสวนยางมักไม
กระจุกตัวอยูรวมกันเปนชุมชน มีบานพัก อาศัยกระจายตัวอยูในสวนยางซึ่ง
ในเกาะลิบงเองบางสวนก็เปนเชนน้ัน แตโดยมากจะกระจุกตัว อยูบริเวณ
ชุมชน เน่ืองดวยสภาพภูมิประเทศเปนเกาะและมีภูเขาสูง หลายครอบครัว
จึงประกอบ อาชีพประมงและสวนยางควบคูกันไป และเลือกท่ีจะมาอาศัย
อยูตามแนวชายฝงมากกวาในสวนยางซึ่งยังคงวิถีชีวิตเหมือนชาวสวนยาง
ท่ัวไป 

 

วัฒนธรรมประเพณี เกาะลิบงเองมีอาหารคาวหวานหลากหลาย 
แสดงใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณของพื้นท่ี เน่ืองดวยสภาพสังคมท่ี เรียบ
งาย ไมตองแขงขันกับเวลามากนัก ดังน้ันอาหารการกินจึงมักประกอบ
กันเองภายในบานเปน หลัก จะมีหาซื้อบางในสวนของมื้อเชา ประเภท ขาว
แกง ไกทอด ฯลฯ และขนมตางๆ ซึ่งจะหาซื้อ ตามรานนํ้าซากาแฟ หรือ
เรียกวา "รานโกป" ซึ่งจะเปดท้ังวัน โดยภายในรานจะมีขนมท่ัวไปและ ขนม
พื้นบาน ท่ีสด ใหม จากการทําสงของคนในเกาะ นอกจากน้ีบางแหงจะขาย
โรตีควบคูไปดวย 



๓๖ 
 

วัฒนธรรมการแตงกาย จากขอกําหนดทางศาสนาในเร่ืองการแตง
กาย ท่ีคนในเกาะลิบงนํามาเปนหลัก ปฏิบัติ จะเห็นไดวามุสลิมชายไมนิยม
สวมกางเกงขาสั้นเลยหัวเขา และสตรีมุสลิมนิยมนุงผาปาเตะ ใสเสื้อแขน
ยาวและมีผาคลุมศีรษะ ไมนิยมนุงกระโปรงและใสเสื้อแขนสั้นหรือเสื้อไมมี
แขน 

 

พิธีเขาสุหนัต (มาโซะยาวี)  คือ การขลิบอวัยวะเพศชายซึ่งทํากัน
ในวัยเด็กหรือต้ังแตหลังคลอด เปนพิธีกรรมท่ี สําคัญอยางหน่ึงของคนไทย
มุสลิม ถือกันวามุสลิมท่ีแทจริงควรเขาสุหนัต ถาไมเขาถือวาไมเปน มุสลิมท่ี
สมบูรณ 

การแตงงานของชาวไทยมุสลิม  การแตงงานของชาวไทยมุสลิม 
ตองแตงงานกับคนท่ีเปนมุสลิมดวยกัน จะแตงงานกับคนตางศาสนาไมได 
ดงน้ันในกรณีท่ีเปนคนนอกศาสนาจะตองใหเขานับถือศาสนาอิสลามดวย
ความศรัทธา 

พิธีฝงศพชาวไทยมุสลิม  พิธีศพของมุสลิมใชวิธีการฝง โดยปกติ
แลวตองฝงภายใน 24 ช่ัวโมง ท่ีสุสาน (กุโบร) ผูไปชวยงานหรือเย่ียม
ครอบครัวของผูตายแตงกายธรรมดาไมมีการแตงดําไวทุกข 

 

วันฮารีรายอ 
1). วันฮารีรายอหรือวันอิฏิลฟตรี เปนวันร่ืนเริง เน่ืองจากสิ้นสุด

การถือศีลอดใน เดือนรอมฏอน เปนการกลับเขาสูสภาพเดิม ตรงกับวันท่ี
หน่ึงของเดือนเซาวาล ซึ่งเปนเดือนท่ีสิบ ทางจันทรคติ จะมีการบริจาคทาน
แกคนแกหรือคนยากจน อาจเรียกวา วันรายอฟตเราะห หลังจากน้ันจะไป
ละหมาดท่ีมัสยิด และมีการขอขมาจากเพื่อน มีการเย่ียมเยียนญาติพี่นองท่ี
อยูใกล และไกลออกไป 

2). วันฮารีรายอหัวญี่ หรือวันรายออิฏิลอัฏฮา คําวา อัฎฮา 
แปลวา การเชือดพลี เปนการเชือดสัตวเพื่อเปนอาหารแกประชาชนและคน
ยากจน อิฏิลอัฎฮา จึงหมายถึงวันร่ืนเริง ในวันเชือดสัตวพลี ตรงกับวันท่ีสิบ
ของเดือนชุลฮจญะ เปนเวลาเดียวกับการประกอบพิธีฮัจญ ท่ีเมืองเมกกะ



๓๗ 
 
ของชาวมุสลิมท่ัวโลก จึงนิยมเรียกวันตรุษน้ีวา วันอีดใหญ ในวันน้ีจะมีการ
ละหมาดรวมกันและเชือดสัตวเชน วัว แพะ แกะ แลวแจกจายเน้ือสัตว
เหลาน้ันแกคนยากจน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 กิจกรรมการทองเท่ียวดานวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 



๓๘ 
 

ค). ทรัพยากรทางประวัติศาสตร 
จากการท่ีเกาะลิบงและบริเวณโดยรอบเปนพื้นท่ีท่ีมีประวัติศาสตร

ความเปนมายาวนาน เคยเปนท่ีต้ังของเมืองมาแลวถึง 3 ชวง ทําใหพื้นท่ี
สวนหน่ึงของเกาะลิบงมีความสําคัญใน ประวัติศาสตรของจังหวัดตรัง ฝง
ทะเลอันดามัน และของประเทศมาเลเซียอีกดวย ปจจุบันเร่ืองราว หลาย
อยางของเกาะลิบงไดเลือนหายไปพรอมกาลเวลา มีนอยคนนักท่ีจะรูจัก
เกาะลิบงในมุม ประวัติศาสตร หรือแมกระท้ังคนในพื้นท่ีเองก็แทบไมมีใครรู
หรือท่ีรูก็ไมไดใหความสนใจ ท้ังท่ียังมี พื้นท่ีบางสวนยังคงรองรอยท่ีสามารถ
บอกเร่ืองราวเหลาน้ีได 
 

ประวัติศาสตรและพัฒนาการการตั้งถ่ินฐาน 
เกาะลิบง ถือเปนเกาะหน่ึงท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรของ

ภาคใต โดยไดรับการบันทึกในเอกสารตางประเทศสมัยอยุธยา ในฐานะ
เมืองท่ีมีทรัพยากรอันมีคาโดยเฉพาะรังนก นางแอน แตหลังจากแพศึก
สงครามโดนทําลายยอยยับก็กลายเปนเพียงชุมชนเล็กๆ อยางไร ก็ตามดวย
ความกวางขวางของผูนําและภูมิประเทศท่ีเอ้ือตอการติดตอคาขายกับเมือง
ตางๆ ทําให เกาะลิบงเปนท่ีรูจักอีกคร้ังในฐานะเมืองทาคาขายท่ีสําคัญ ท้ัง
เปนจุดพักและนัดหมายตางๆ กอน ขามไปยังฝงตะวันออก ตอมามีการ
เปลี่ยนนโยบายเมืองใหลิบงเปนท่ีต้ังฐานทัพ ทําใหการคาขาย ลดลงผูคน
ยายออกและเปนเมืองรางในท่ีสุด จนกระท้ังสมัยรัชกาลท่ี 5 เร่ิมมีกลุมคน
เขาชุมชนใหมอีกคร้ัง แมวาการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานจะมีมาพรอมกับ
การเร่ิมต้ังชุมชนใหมอีกคร้ัง แตขณะน้ียังคงดําเนินพัฒนาไปอยางตอเน่ือง 
ควบคูไปกับการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีเร่ิมขยายตัวข้ึนในเกาะลิบง 
จากประวัติศาสตรขางตนจึงทําใหสามารถระบุพื้นท่ีท่ียังเหลือรองรอยทาง
ประวัติศาสตรตามชวงเวลา 
 

ชวงที่ 1 พ.ศ.2204 - พ.ศ.2249  ในชวงน้ีไมมีพื้นท่ีท่ีเหลือ
รองรอยทางบระวัติศาสตร 



๓๙ 
 

ชวงที่  2  พ .ศ .2310 - พ .ศ .2362 มีพื้ น ท่ีสํ า คัญทาง
ประวัติศาสตรในชวงน้ี  ไดแก 

 

สุสานพระยาลิบง ต้ังอยูในหมู 1 มีสภาพเปนเนินดินเต้ียๆ ขนาด
ประมาณ 1x3 เมตร มีเสาหลักไมเค่ียมแกะสลักปกหัวทาย สูงประมาณ 
50 เซนติเมตร เปนทอนกลมซึ่งบงบอกวาเปนเพศชาย ใกลเนินดินน้ีมีตน
กระทอนใหญอายุประมาณรอยป และมีแนวขุดคูบริเวณใกลเคียงซึ่งเช่ือกัน
วาเปนคูเมืองในอดีต มีการดูแลหลุมศพโตะบังกาหวาเหมือนญาติผูใหญ 
ดังน้ันในวันฮารีรายอ ของทุกป ลูกหลานจะมาอานคัมภีรอัลกุรอาน ท่ีหลุม
ฝงศพซึ่งถือเปนพิธีกรรมสําคัญท่ีปฏิบัติสืบตอกันมาจนปจจุบัน 

ทุงหัวคน ต้ังอยูในหมู 1 บริเวณปากคลองบานพราวฝงตะวันตก 
มีลักษณะเปนปาชายหาด เขาใจวาอดีตสมัยท่ีดาโตะบังกาหวาปกครองลิบง
เคยเปนดินแดนประหารนักโทษ 

สระน้ําโบราณที่ควนสระ ต้ังอยูในหมู 1 บริเวณทางทิศตะวันตก
ของหมูบานเปนสระนํ้าโบราณ รูปสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาด 36x50 เมตร 
ต้ังอยูบนเนินเขา สรางข้ึนในสมัยโตะบังกาหวา เพื่อกักเก็บนํ้าไวใชใน
หนาแลง ปจจุบันต้ืนเขินมากแลว 

คลองพานชาง ต้ังอยูในหมู 1 ทางทิศตะวันออกของปากคลอง
บานพราวกอนถึงแหลมจูโหยเขาไปภายในคลองประมาณ 20 เมตร ทอง
คลองลาดชันเปนวงคลายอาวใตนํ้า ในสมัยโบราณสามารถนําเรือสําเภา
นํ้าหนัก 100 ตัน มาจอดได การใชคลองน้ีนาจะเร่ิมมาต้ังแตสมัยโตะบังกา
หวา ตอมาในสมัยของรัชกาลท่ี 5 คลองพานชางยังคงใชเปนเพียงทาเทียบ
เรือ และเปนท่ีตรวจสภาพเรือขณะท่ีรอนํ้าข้ึนเพื่อเดินทางไปจังหวัดภูเก็ต 
และพบวา" มีซากเรือโบราณจมอยูบริเวณน้ีดวย 

กําแพงเมืองเกา ปอมปราการ คายหลักเมือง ต้ังอยูในหมู 1 
บริเวณฝงตรงขามกับทาเรือบานพราว ปจจุบันเห็นเพียงซากไมเค่ียมเพียง
ไมกี่เสา โผลพนทรายข้ึนมาประมาณ1 ฟุต โดยปอมปราการ และเสาหลัก
คายเหลาน้ี สรางข้ึนเมื่อ พ.ศ.2352 ในสมัยหลวงฤทธิสงคราม 



๔๐ 
 

ชวงที่ 3 พ.ศ.2433 – ปจจุบัน 
 

คลองเคียน อยูในเขตหมู 7 บานหาดทรายแกว สมัยโบราณลํา
คลองมีขนาดกวาง มีตนตะเคียนข้ึนเปนจํานวนมากชาวบานจึงเรียกช่ือสั้นๆ 
ตามช่ือตนไม ความสําคัญในการประกอบพิธี "ตะเลาะบาลอ" ซึ่งเปน
ประเพณี การลอยเรือของชาวเลเพื่อสะเดาะเคราะห ในสมัยกอนจัดข้ึนปละ 
2 คร้ัง ระหวางข้ึน 13 คํ่าและแรม 1 คํ่า ของเดือน 6 และเดือน 11 และ
มีการรองเพลงเตนรําฉลองกันตอเน่ือง 3 วัน 3 คืน ในการทําพิธีมีการตัด
เล็บ ตัดผม และสิ่งสกปรกออกจากรางกายใสลงในเรือ เชนไหวดวย 
ขาวสาร เกลือ ขนมแดง ขนมขาว เคย (กะป) และผลไมตางๆในการลอยเรือ
หามคนท่ีอยูบนฝงหันไปดูเรือ เพราะเช่ือวาถามีคนหันไปดูเรือ โชครายจะไม
หมดสิ้นจากหมูบาน เมื่อ 10 ปท่ีผานมา พิธีกรรมดังกลาวยกเลิกไป เพราะ
ขัดกับหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม ปจจุบันสภาพคลองแคบและต้ืนเขิน
ลง ตนตะเคียนเหลืออยูเพียงเล็กเน่ืองจากชาวบานตัดไปใชตอเรือ 

แหลมปนหยง (หัวแหลม)  ต้ังอยูหมู 4 บานบาตูปูเตะ ถัดเขาไป
จากเขา บาตูปูเตะ และเปนท่ีต้ังของศาลาทวด อยูบริเวณปลายแหลมตรง
ปากรอง มีความเช่ือกันวา ทวดแหลมปนหยงเปนงูตัวสีขาวมีอายุหลายรอย
ป บางคร้ังมีคนเห็นเปนคนแกใสเสื้อคลุม (ยูบะ) สีขาวมีเครายาว สถานท่ีน้ี
เปนท่ีพึ่งทางใจของชาวเล สมัยกอนเปนสถานท่ีบนบานสานกลาวขอใหโชค
ดีในการออกเรือไปหาปลาในทะเล และเปนท่ีพึ่งขอพรสะเดาะเคราะหของ
ชาวเลเพื่อใหหายจากโรครายเรียกวา "พิธีฟาดฟ" หรือ "ฟาดเคราะห" โรคดี
เอาไว โรครายออกไป ชาวประมงจะจุดประทัด เพื่อบนบานใหไดปลามากๆ 
จะทําบุญบูชาทวดใชขาว ขาวเหนียวไกปง พิธีกรรมน้ีไดสูญหายไปแลว 
พรอมกับพิธีกรรมอื่นๆ ท่ีขัดกับหลักศาสนาอิสลาม เพราะเปนความเช่ือ ไม
ไดมาจากหลักการของศาสนาอิสลามท่ีแทจริง 

บอน้ําหินโบราณสมัยรัชกาลที่ 5 ต้ังอยูท่ีหมู 1 บริเวณใกลกับ
เตาเผาถานคาดวาเปนบอท่ีสรางในสมัยรัชกาลท่ี 5 ตัวบอสรางดวยอิฐดิน
เผาขนาดใหญ ยังอยูในสภาพดี แตไมไดมีการใชงานแลวลานจอดเคร่ืองบิน



๔๑ 
 
สมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ต้ังอยูท่ีหมู 1 บริเวณเขาจอหนอง มีรองรอยหมุด
หลักหลงเหลืออยู เปนลานจอดเคร่ืองบินของทหารญี่ปุนในสมัยสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 

เตาเผาถานบานพราว ต้ังอยูในหมู 1 บริเวณเดียวกับกําแพงเมือง
เกา มีรูปทรงและลักษณะคลายกะลาผาคร่ึงวางควํ่าระดับพื้นดิน รัศมี
ประมาณ 4 เมตร ประตูใสฟนสูงประมาณ1.5 เมตร สรางดวยอิฐดินเผา 
เลิกใชมาต้ังแตป 2525 เพราะหมดสัมปทานไมโกงกางเผาถาน 
 

ดวยความเปนมาอันยาวนานน้ี ทําใหเกาะลิบงมีความนาสนใจ
หลากหลายกวาพื้นท่ีอ่ืนๆ ซึ่งความเปนพื้นท่ีทางประวัติศาสตรน้ีสามารถ
พัฒนาใหเปนพื้นท่ีทองเท่ียวได เพื่อสรางความหลากหลายของกิจกรรมและ
สรางทางเลือกแกนักทองเท่ียว อีกท้ังเปนการกระตุนใหคนในเกาะลิบงหัน
มาสนใจประวัติศาสตรของพื้นท่ีย่ิงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9 กิจกรรมการทองเท่ียวดานทรัพยากรทางประวัติศาสตร 



๔๒ 
 
การพัฒนาการการทองเที่ยวและรูปแบบการทองเที่ยวในปจจุบัน 

รูปแบบการทองเท่ียวในปจจุบัน การทองเท่ียวของเกาะลิบงมีการ
ทองเท่ียวอยู 2 ชวงหลัก คือ ชวงเทศกาลตางๆ และชวงฤดูทองเท่ียวทะเล
อันดามัน (พฤศจิกายน - เมษายน) สวนใหญเปนนักทองเท่ียวชาวไทยมาพัก
ชวงสั้นๆ เนนการออกไปเท่ียวเกาะใกลเคียง สวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติ
แมจะมีจํานวนนอยกวาแตเปนกลุมท่ีพักยาวนาน และสนใจท่ีจะเย่ียมชม
พื้นท่ีตางๆ ของเกาะ นักทองเท่ียวสวนใหญจะกระจุกตัวอยูบริเวณหมู 5 
เน่ืองจากมีรีสอรทหลายแหง โดยภาพรวมมีความพึงพอใจตอทรัพยากรท่ียัง
สมบูรณและความเงียบสงบของพื้นท่ี นอกจากน้ียังเสนอแนะใหพัฒนาใน
สวนของสาธารณูปโภค สาธารณูปการตางๆ เชน ถนน การจัดการขยะ และ 
ทาเรือ ใหดีข้ึน โดยภาพรวมกิจกรรมการทองเท่ียวในพื้นท่ียังไมมีความ
หลากหลายและนาสนใจท้ังท่ีมีทรัพยากรท่ีจะสามารถพัฒนากิจกรรม
เหลาน้ันได 

 

จากการประเมินศักยภาพนี้พบวา ในเกาะลิบงมีพื ้น ที ่ที ่มี
ศักยภาพในการทองเท่ียวเชิงอนุรักษอยูหลายแหง และยังมีพื้นที่ที่มี
คุณคาท่ีพรอมจะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษอีกมาก จาก
การศึกษา พบวา ประชาชนในเกาะลิบงรูจักแหลงทองเที่ยวตางๆ 
เปนอยา งดี เ คยไป และตองการใหพัฒนาพื ้น ที ่นั ้นๆ เปนแหล ง
ทองเที่ยว ตางจากจากการรูจักและไปเยี่ยมชมของนักทองเที่ยวมี
เพียงสวนนอย แสดงใหเห็นชัดเจนวา การทองเท่ียวท่ีผานมาขาดการ
ประสานงานจากกลุมผูเกี่ยวของตางๆ ไมวาจะเปนกลุมประชาชนใน
พื้นท่ีกลุมภาครัฐ และผูประกอบการธุรกิจการทองเท่ียว 

 

รูปแบบและแนวทางพัฒนาดานการมีสวนรวม 
จากการวิเคราะหกลุมผูมีสวนเกี่ยวของกับเกาะลิบง พบวา ในสวน

การประสานความรวมมือดานการทองเท่ียวยังมีอยางสม่ําเสมอท้ังภาครัฐ
และเอกชน ดังน้ัน จึงมีการเสนอแนะบทบาทและการประสานความรวมมือ
ของผูเกี่ยวของทุกสวนใหเกิดการบูรณาการหรือรวมมือกัน โดยสามารถ
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จําแนกลักษณะการเขามามีสวนรวมใหเปนรูปธรรม ปจจุบัน สามารถแบงได 
เปน 4 กลุม คือ 

 

1).  กลุมประชาชนเกาะลิบง 

• เครือขายทองเท่ียวชุมชน เปนองคกรหลักในการดําเนินการ
ทองเท่ียวชุมชน มีการจัดการและกระจายผลประโยชนโดย
ท่ัวถึง ควรมีการดึงกลุมประชาชนในพื้นท่ีอื่นท่ียังไมเขามา มี
สวนรวมมาเขารวมดวย และหาประสานความรวมมือไปยัง
กลุมผูเกี่ยวของกลุมอื่น ไมวาจะเปนกลุมผูประกอบการ กลุม
ภาครัฐ หรือกลุมนักทองเท่ียว  

• โดยเฉพาะชุมชนชาวบานหมู 5 นําโดย นายอาสาน คนขยัน 
ตําแหนงผูใหญบาน หมู 5 ไดเล็งเห็นความสําคัญของสถานท่ี
บนเกาะมากข้ึน ท้ังน้ีทีมเยาวชนท่ีเขามารวมทําใหเกิดความ
หวงแหนสรางจิตสํานึกท่ีดีใหกับเยาวชนจากเดิมท่ีไมเคยเห็น
คุณคาบานเกิดตัวเอง ไดหันกลับมาสนในศึกษาและอนุรักษ
ทรัพยากรท่ียังเหลืออยู ท้ังน้ีชุมชนไดเขาใจวิถีชีวิตของตนเอง
มากย่ิงข้ึนวามีความสําคัญอยางไร และนําไปประยุกตใชให
เกิดประโยชนปรับความคิดสรางความมั่นใจและยอมรับในวิถี
ชีวิตท่ีเปนอยูมากย่ิงข้ึน  นอกจากน้ีคนในชุมชนไดเกิด
กระบวนการเรียนรูในการแกไขปญหาอยางเปนระบบมี
ความรูรอบตาน สามารถรูเทาทันสังคม ภายนอกท่ีเขามา
หยิบฉวยทรัพยากรท่ีมีอยูไปใชประโยชนสวนตัว ชุมชนเกิด
การเรียนรูวิธีการจัดการรูปแบบการทองเท่ียวใหเหมาะสม
โดยชุมชนเปนผูบริหารจัดการเอง ซึ่งเหลาน้ีทําใหชุมชน ได
รูจักตัวเองและรูคาของทรัพยากรท่ีมีอยู และพึ่งพาธรรมชาติ
ดวยความเปนธรรม เห็นคุณคาและภูมิใจในวิถีของชุมชน
ตนเองพรอมท่ีจะถายทอดใหลูกหลานและคนอ่ืนๆรวมกัน
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เรียนรูสิ่งท่ีจะ เปนไปของชุมชนพรอมๆกับสถานการณท่ี
กําลังเปลี่ยนไปในปจจุบัน   

รวมถึงการรับรูของชาวประมงพื้นบานในหมูท่ี 5 ท่ีมี
ตอการอนุรักษพะยูนในทะเลตรัง  โดยชาวประมงพื้นบาน
นิยมใช เคร่ืองมือเปนอวนปูและเบ็ด ชาวประมงพื้นบาน
สวนมากเขาใจและรับรูเกี่ยวกับการอนุรักษพะยูน เน่ืองจาก
เจาหนาท่ีประมงและเจาหนาท่ีจากกรมปาไม ตลอดจน
ผู ใหญบาน และสมาคมหยาดฝน เปนผู เผยแพร โดย
ชาวประมงพื้นบานมีการรับรูพระราชบัญญัติการประมงวา
ดวยการอนุรักษพะยูนในสวนของการงดกินเน้ือหรือขายเน้ือ
พะยูน ไมใชเคร่ืองมือท่ีเปนอันตรายตอพะยูน ท้ังน้ีการใน
การดําเนินงานทางราชการจะรวมมีกับชาวประมงพื้นบาน
และกลุมอนุรักษภาคเอกชนรวมกัน พรอมรวบรวมขอมูล
จัดทําแผนท่ีแหลงหญาทะเลและปะการังตามแนวชาวฝง
ทะเลของจังหวัดตรัง ตลอดจนการสํารวจการกระจายตัวของ
พะยูน เปนตน 

• นอกจากน้ีมีการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมทองเท่ียวใหมี
สวนในการสรางจิตสํานึกท่ีดีแกนักทองเท่ียวดวย นอกจากน้ี
มีการเพิ่มเติมกิจกรรมตามความถนัดของกลุมสมาชิก เชน 
คนท่ีมีเรือประมงก็นําเท่ียวเชิงวิถีชีวิตประมงพื้นบาน นํา
เท่ียวทางนํ้า ใครท่ีมีฝมือก็รวมกลุมนําสินคาแปรรูป ของท่ี
ระลึก จัดจําหนาย ใครมีสวนยาง ก็นําชมวิธีกรีดยางและ
ข้ันตอนทํายางพาราแผน  

• ผูนําศาสนา เน่ืองดวยเปนผูมีความเขาในในเร่ืองหลักปฏิบัติ
ตามแนวศาสนา เปนอยางดีควรเขามาเปนผูช้ีแนะกรอบการ
ปฏิบัติตนเร่ืองการทองเท่ียวตามหลักศาสนาอิสลาม เพื่อให
สอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชนเกาะลิบง 
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• กลุมอาชีพดานการบริการตางๆ เชน กลุมเรือโดยสารและ
มอรเตอรไซดรับจาง กลุมรานคา ควรมีการรวมกลุมอาชีพ 
และเขาไปประสานงานกับกลุมเครือขายทองเท่ียวชุมชน 

• กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขและกลุมปองกันภัยฝายพลเรือน 
ควรเขามาเปน ผูดูแลความเรียบรอยและความปลอดภัยแก
นักทองเท่ียว 
 

2).  กลุมภาครัฐ  

• โรงเ รียนบานเกาะลิบง ควรมีการขยายหลักสูตรการ
ทองเท่ียวชุมชนไปยัง โรงเรียนอื่นๆ ดวย 

• องคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง ควรเขามาใหคําปรึกษา 
สนับสนุน งบประมาณและการจัดการทองเท่ียวชุมชน ให
อํานาจในการตัดสินใจ ออกกฎ กติกา ในการจัดการ
ทองเท่ียว รวมถึงความตองการตางๆ ในการพัฒนาการเท่ียว 
เพื่อจะไดลงทุนโครงสราง พื้นฐานท่ีมาจากความตองการ
ทองเท่ียวของคนพื้นท่ีโดยตรง 

• ศูนย ประสานงานการท อ ง เ ท่ี ยว  จ .ต รั ง  ควรมี ก า ร
ประชาสัมพันธการทองเท่ียว โดยเครือขายชุมชนอยาง
แทจริง 

• เจาหนาท่ีพิทักษปา ควรใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบ
นิเวศตางๆ ในพื้นท่ี 
 

3).  กลุมผูประกอบการทองเที่ยว  
       เน่ืองจากปจจุบันมีการประสานงาน พูดคุยผูประกอบการกับ
ประชาชนในพื้นท่ีบริเวณรีสอรท โดยสรางความเขาใจซึ่งกันและ
กัน โดยเฉพาะการทําความเขาในในเร่ืองวิถีชีวิตวัฒนธรรมมุสลิม
เพื่อท่ีสามารถสรางความรูความ เขาใจในการปฏิบัติตนให
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เหมาะส มแก นักท อ ง เ ท่ี ยวด วย  และหา ก เป น ไป ได ทา ง
ผูประกอบการควรมีการประสานความเขาใจท้ัง และความคิดเห็น
ตางๆ ของประชาชนในพื้นท่ีผานการรวมวางแนว ทางการ
ทองเท่ียวเกาะลิบงรวมกับประชาชนดวย และตองเคารพในกติกา
และธรรมเนียมปฏิบัติ ของชุมชน 
 

4). กลุมนักทองเที่ยว 
     ควรมีการศึกษาขอมูลพื้นฐานของเกาะลิบงมาลวงหนาเพื่อจะ
ไดมีการเตรียมตัวในการทองเท่ียวและปฏิบัติตนในเหมาะสมกับ
การทองเท่ียวในพื้นท่ีเกาะลิบง ซึ่งเปนชุมชนมุสลิม และจะตอง
เคารพในกติกาการทองเท่ียวของเกาะลิบงอยางเครงครัด โดยใน
สวนของหลักศาสนาอิสลามท่ี เกี่ยวของกับพฤติกรรมของ
นักทองเท่ียวจะประกอบไปดวย 

-  การไมนําเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลหรือหมูมาบริโภคใน
เกาะลิบง 
-  การไมนําสุนัขมาท่ีเกาะลิบง 
-  การแตงกายท่ีมิดชิดของนักทองเท่ียวในพื้นท่ี
สาธารณะของชุมชน 
-  ไมอนุญาตใหคนตางศาสนาเขาไปในเขตพื้นท่ีประกอบ
ศาสนกิจในมัสยิด 
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บทท่ี ๔ 
รูปธรรมสูความสําเร็จ การมีสวนรวมการทองเท่ียว 

เชิงอนุรักษและเชิงชุมชนเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 

การทองเท่ียวโดยชุมชน เปนกิจกรรมท่ีเจาของพื้นท่ีใช เวลา
นอกเหนือจากงานประจํามาเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนเองไปพรอม
กับการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและการรักษาสมดุลของสิ่งแวดลอม เพื่อสง
ตอเอกลักษณของพื้นท่ีสูนักทองเท่ียว โดยการทองเท่ียวโดยชุมชน เรียกได
วาเปนการบริหารจัดการท่ีย่ังยืน สําหรับชุมชน กลาวคือ การทองเท่ียวโดย
ชุมชน เปนกิจกรรมทองเท่ียวท่ีไมเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูเดิม
ในพื้นท่ี เน่ืองจากเปนการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินไปตามวงรอบของธรรมชาติ
และวิถีชีวิตระจําวันของคนในพื้นท่ี และมีการคัดกรองนักทองเท่ียวคุณภาพ
หรือผูมาเยือนเฉพาะกลุม ทําใหลดปญหาของเสียและมลภาวะตางๆ ท่ีเกิด
จากการทองเ ท่ียว รวมท้ังเปนกิจกรรมท่ีสอดคลองและสัมพันธกับ
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม วิถีชีวิตตามท่ีเปนอยูจริงในพื้นท่ีทองเท่ียวน้ัน ซึ่ง
เปนการเชิดชูมรดกทางวัฒนธรรม และ เปนเคร่ืองมือในการรักษาความ
สมดุลระหวางการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการทองเท่ียว  
 

แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนลิบง 
 

วิสัยทัศน      “ เกาะลบิง ดงพะยูน ” 
ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนแบบ 
            บูรณาการอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการจัดการดานการทองเท่ียวโดย 
                    ชุมชนแบบองครวม 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับองคกรและระบบการบริหารจัดการ 
                    ชุมชนสูความเปนเลิศ 
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       เปาหมาย 

1). ยกระดับคุณภาพชีวิตพึ่งพาตนเองไดและชวยขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจใน ชุมชนและสังคมใหย่ังยืน 
2). เกิดการกระจายรายได และมีคุณภาพชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
3). เกิดการอนุรักษทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ตลอดจนวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน 
4). มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางย่ังยืน 
 

        กลยุทธ 
1).  สร า งจิตสํ า นึกของประชาชนให รักและชวยกัน รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีสวนรวมในการรับผิดชอบ 
2). สงเสริมศักยภาพของเยาวชน ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียมี
ความรูและทักษะในการเปนของชุมชนท่ีมีคุณภาพการบริการท่ี
เปนเลิศ เพื่อรองรับรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียววิถีใหม 
3) สงเสริมใหมีสถาบันการจัดฝกอบรมมัคคุเทศกและบริการอื่น ๆ 
4).สงเสริมการบริหารจัดการดานการทองเท่ียวโดยชุมชนเชิง
วัฒนธรรม การทองเท่ียวโดยชุมชนเชิงสรางสรรค 
5). สงเสริมการพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนในรูปแบบเครือขาย
การทองเท่ียว 

 

การเสริมสรางกระบวนการดําเนินงานเพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
    การเสริมสรางกระบวนการ เปนแนวทางท่ีมีผลโดยตรงตอการ
พัฒนาดานตางๆ ของเกาะลิบง โดยแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลกันตังในสวนท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียว มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาพื้นท่ี
ตําบลเกาะลิบงใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษเปนท่ีรูจักแกคนท่ัวไป โดย
มีเปาหมายเพื่อใหตําบลเกาะลิบงเปนแหลงทองเท่ียวทางทะเลเชิงอนุรักษ 
ซึ่งมีโครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวสงเสริมการทองเท่ียวและธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมมี ดังน้ี คือ 



๔๙ 
 

- แผนงานพัฒนาแหลงทองเท่ียว ประกอบดวยโครงการตางๆ 
ไดแก เผยแพร ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวจัดกิจกรรมตามเทศกาลการ
ทองเท่ียว จัดหาบุคลากรใหบริหารตานทองเท่ียวท้ังชาวไทยและตางชาติ
สงเสริมการพัฒนาการทองเท่ียวทุกๆาน ปรับปรุงแหลงทองเท่ียวใหมีความ
พรอมรองรับการทองเท่ียว ปรับปรุงเสนทางคมนาคมสูแหลงทองเท่ียว
กอสราง ศาลาการทองเท่ียวพรอมหองนํ้า ขยายโครงสรางพื้นฐานสูแหลง
ทองเท่ียวท่ีสําคัญและจัดฝกอบรมประกอบการเรือโดยสารบริการ
นักทองเท่ียว 

- แผนงานสงเสริมการทองเท่ียว ประกอบดวย โครงการตางๆ 
ไดแก จัดระเบียบการทองเท่ียวโดยการฝกอบรมแกผูประกอบการ เรือ
โดยสารบริการนักทองเท่ียว จัดหาบุคลากรทองเท่ียวปรับปรุงแหลง
ทองเท่ียวใหมีความสะดวกสบาย ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานท่ัวไปสูแหลง
ทองเท่ียวท่ีสําคัญประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวในเกาะลิบงในสื่อตางๆ 
สงเสริมการ ลงทุนเพียงพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวจัดกิจกรรมการ
ทองเท่ียวตามเทศกาลตางๆ และอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองภาษาอังกฤษเพื่อ
การทองเท่ียว 

- แผนงานพัฒนาธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม  ประกอบดวย 
โครงการตางๆ ไดแก อนุรักษหญาทะเลเพื่ออนุรักษพะยูน อนุรักษแนว
ปะการังอนุรักษ นกอีแอนเพื่อการศึกษาวิจัยเพื่อนําไปสูความรูทางวิชาการ
อนุรักษปาชายเลน โดยทําการปลูกและบํารุงปาโกงกาง ปาชายเลน ใน 
บริเวณตําบลเกาะลิบง และวางแนวเขตดินสาธารณะใหชัดเจน 

จากแผนงานและนโยบายท่ีเกี่ยวของเห็นไดวามีแผนงานท่ี
เกี่ยวของกับพื้นท่ีเกาะลิบงต้ังแตระดับแผนนโยบายถึงแผนปฏิบัติในพื้นท่ีซึ่ง
ลวนสนับสนุนไปในทิศทางสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษท้ังสิ้น 
       

 รูปแบบการจัดการทองเท่ียว ควรเปนรูปแบบการทองเท่ียวท่ี
จัดการทองเท่ียวโดยคนในชุมชนจัดการเปนหลัก โดยขยายจากรูปแบบ
เครือขายทองเท่ียวชุมชนปจจุบันและมีการพัฒนาในบางสวน มีการจัดการ 



๕๐ 
 
กฎระเบียบ วิธีการรับนักทองเท่ียวท่ีชัดเจน มีการขยายเครือขายไปยังกลุม
อ่ืนๆ โดยเสนอใหนักทองเท่ียวมีการแจงลวงหนากอนจะเดินทางมาท่ีเกาะ 
ท้ังน้ีตองมีการประสานความเขามือจากกลุมผูประกอบการนอกเกาะดวย
เพื่อจะสามารถควบคุมนักทองเท่ียวใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม 

คณะทํางานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและเชิงวัฒนธรรม เกาะลิบง 
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ไดกําหนดไว 4 ประการ คือ  

(1) ตองรักษาเอกลักษณด้ังเดิมของพื้นท่ีทองเท่ียว โดยใช
ทรัพยากรท่ีมีอยูเปนหลัก และพัฒนากิจกรรมในรูปแบบการยกยอง เชิดชู
ความรูและผูรูของชุมชน โดยสื่อถึงความสําคัญของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตได
อยางชัดเจน ไมทําใหความหมายวัฒนธรรมและ วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม 

 (2) ตองจัดกิจกรรมในลักษณะกระบวนการถายทอดขอมูลและ
องคความรู เพื่อใหนักทองเท่ียวไดเกิดความเขาใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
น้ันอยางถองแท และเปดโอกาสใหนักทองเท่ียวไดลงมือปฏิบัติหรือไดเปน
สวนหน่ึงของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตน้ันดวยตัวของนักทองเท่ียวเอง  

(3) ตองสามารถเปดรับนักทองเท่ียวใหเขามาทํากิจกรรมทองเท่ียว
ในพื้นท่ีไดตลอดท้ังป เพื่อใหนักทองเท่ียวไดมีสวนชวยสงเสริมหรือสนับสนุน
ใหเกิดความสมดุล และ  

(4) ตองนําไปสูการสรางเครือขายและความรวมมือท้ังในระดับ
ตําบลเกาะลิบง ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับชาติและนานาชาติได 

 

ดังน้ัน การจัดการเปนการทองเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ โดยไม
กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม มีการจัดการท่ีย่ังยืน และ
ควบคุมการพัฒนาการทองเท่ียวอยางมีขอบเขต การจัดการทองเท่ียวโดย
ชุมชนดวยศักยภาพของคนในชุมชนลิบง และตระหนักถึงอนาคตท่ีมั่นคง
ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวม และการจัดการ
ความรู ดึงศักยภาพของคนในชุมชน มารวมจัดการและพัฒนาตนเอง ผาน
กลไกการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน และพัฒนารูปแบบ การจัดการ
ทองเท่ียวโดยชุมชนใหย่ังยืนตอไป ดังน้ี 



๕๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 10 รูปแบบการขับเคลื่อน Libong Model 

โดยกระบวนการเสริมสรางการมีสวนรวมชุมชนเกาะลิบง 
ประกอบดวย 

 

• การรับรูขาวสาร  Public Information 
     ชุมชนลิบง เปนผู ท่ีมีส วนไดส วนเสีย  และบุคคลหรือ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของจะตองได รับการแจงใหทราบถึง
รายละเอียดของโครงการท่ีจะดาเนินการ รวมท้ังผลกระทบท่ี
คาดวาจะเกิดข้ึนการตัดสินใจ 

 

 

 
 

• ประชุมรับฟงความคิดเห็น  Public Meeting 
     เพื่อใหชุมชนลิบง และฝายท่ีเกี่ยวของกับโครงการหรือ

กิจกรรมและผูท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจ ใชเวทีสาธารณะใน
การทําความเขาใจ การประชุมรับฟงความคิดเห็น 

 



๕๒ 
 

• การประชาพิจารณ  Public Hearing 
     เปนการประชุมท่ีมีข้ันตอนการดําเนินงานท่ีเปนระบบ และมี

ความชัดเจนมากข้ึน เปนเวทีในการนําเสนอขอมูลอยาง
เปดเผย ไมมีการปดบัง  

• สวนรวมในการตัดสินใจ  Decision Making 
     เปนเปาหมายสูงสุดของการมีสวนรวมของประชาชนให

ชุมชนลิบง เปนผูตัดสินใจตอประเด็นปญหาน้ัน ๆ ซึ่งอาจจะ
ดําเนินการโดยการเลือกตัวแทนเขาไปเปนกรรมการท่ีมี
อํานาจการตัดสินใจ 

 

• การใชกลไกทางกฎหมาย  Legal mechanism 
     รูปแบบน้ีไมถือวาเปนการมีสวนรวมของประชาชนโดยตรง

ในเชิงการปองกันและแกไข แตเปนลักษณะของการเรียกรอง
และการปองกันสิทธิของตนเอง  อันเน่ืองมาจากการไมไดรับ
ความเปนธรรม เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนท่ีควรจะไดรับ 

       ท้ัง น้ีการมีสวนรวมของชุมชนเกาะลิบง โดยผานกิจกรรมการ
ดําเนินการตางๆ ท่ีผานมาของโครงการฯ สงผลตอชุมชน ดังน้ี 

-  ไดแนวคิดและกระบวนการมีสวนรวมการจัดการการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษและเชิงวัฒนธรรม 

-  ชุมชนไดรับความรูจากการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ระหวางคณะทีมการจัดการความรูและชุมชน 

-  รวมสรุปองคความรู แนวคิด และกระบวนการวิธีปฏิบัติการ
บริหารจัดการการจัดการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและเชิงวัฒนธรรม 

-  ชาวบานสวนใหญท่ีมีความสนใจจะเกิดการต่ืนตัว จัดต้ังกลุม 
เพื่อตองการมีสวนรวมในการบริหารจัดการจัดการการทองเท่ียวฯ รวมกัน 

-  ชุมชนเกิดจิตสํานึก รักษ และหวงแหน และทําใหเกิดการ
รวมกันดูแลใหทรัพยากรเกิดความอุดมสมบูรณใหคงอยูคูกับชุมชน 
 



๕๓ 
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๕๔ 
 
ผลสําเร็จจากกระบวนการเสริมสรางการมีสวนรวมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษและเชิงวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนการทองเที่ยวโดยชุมชน     
เกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 

กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย เร่ือง “กระบวนการ
เสริมสรางการมีสวนรวมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและเชิงวัฒนธรรม เพื่อ
ขับเคลื่อนการทองเท่ียวโดยชุมชนเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง” น้ันมี
ความเช่ือมโยงกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
นโยบายรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิด Thailand 4.0 
แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. 2560-2564  แผนพัฒนาการทองเท่ียว
แหงชาติ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560-2564  โดยนํามาสูการกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน เพื่อมุงเพิ่มรายไดทางการทองเท่ียวควบคูกับการพัฒนาการ
ทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

 

การศึกษากระบวนการทํางานและปจจัยท่ีเกี่ยวของกับความสําเร็จ
ในการทํางานดานการทองเท่ียวชุมชนของในชุมชนเกาะลิบง จะพบไดวา 
การจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและเชิงวัฒนธรรม แบงได 4 ลักษณะ คือ 

(1) การนําทรัพยากรท่ีมีอยูในพื้นท่ีและมีเอกลักษณเฉพาะมาให
นักทองเท่ียวเรียนรู 

(2) รูปแบบกิจกรรมท่ีใหนักทองเท่ียวพูดคุยแลกเปลี่ยนและลงมือ
ทําดวยตนเอง  

(3) บทบาทของผูจัดการทองเท่ียวเปนผูบอกเลาเร่ืองราวและ
ดําเนินกิจกรรม และ  

(4) ผลลัพธท่ีเกิดจากการจัดการทองเท่ียวเอื้อตอเจาของพื้นท่ีและ
ผูมาเยือน  
 
 



๕๕ 
 

กิจกรรมการทองเที่ยว และประชาสัมพันธการมีสวนรวมเพื่อ
การทองเที่ยวชุมชนเกาะลิบง โดยกลุมพื้นท่ีทํากิจกรรมทองเท่ียว 3 กลุม
หลัก คือ 

1). บริเวณหลังเขา เน่ืองจากเปนบริเวณท่ีพัก มีกิจกรรมหลัก คือ 
เลนนํ้า บริเวณชายหาด ถายรูป 

2). บริเวณหนาบาน เปนชุมชนขนาดใหญ มีเปนกิจกรรม คือ เดิน
เลนในชุมชน ทํา กิจกรรมวิถีชีวิต ชมทัศนียภาพบริเวณสะพาน ถายรูป 

3). บริเวณแหลมจูโหย เพราะเปนบริเวณสงเสริมการทองเท่ียว จึง
ทําใหมีนักทองเท่ียว จากเกาะอ่ืนมาเท่ียวดวย กิจกรรมหลัก คือ เลนนํ้า /
วายนํ้า ดูพะยูน เดินตามเสนทางศึกษาธรรมชาติปาชายเลน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 12 กิจกรรมการทองเท่ียว ชุมชนเกาะลิบง 



๕๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=HGEHZYEzPzU&t=127s 
 

ภาพท่ี 13 ฐานขอมูล และประชาสัมพันธการมีสวนรวม 
เพื่อการทองเท่ียวชุมชนเกาะลิบง 



๕๗ 
 
สรุปกระบวนการมีสวนรวมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเชิงวัฒนธรรม 
เพื่อขับเคลื่อนการทองเทีย่วโดยชุมชนเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง   
 

กระบวนการทํางานดานการทองเท่ียวเชิงเชิงอนุรักษและเชิง
วัฒนธรรม แบงเปน 3 ข้ันตอน คือ 

(1) ข้ันการเตรียมการ ชุมชนจะตองช้ีแจงรายละเอียดท่ีสําคัญใหผู
มาเยือนไดเตรียมตัว และมอบหมายงานตามบทบาทหนาท่ี  

(2) ข้ันการจัดกิจกรรมทองเท่ียวเชิงอนุรักษและเชิงวัฒนธรรม 
ชุมชน จะทําหนาท่ีตามขอตกลง มาตรฐานโฮมสเตยและหลักการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษและเชิงวัฒนธรรม 

(3) ข้ันการประเมินผล ชุมชนจะใหผูมาเยือนประเมินความพึง
พอใจและใหขอเสนอแนะจากการเขารวมกิจกรรมทองเท่ียวเชิงอนุรักษและ
เชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ี เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการทํางานตอไป  

 

จะเห็นไดวา การทองเท่ียวเชิงอนุรักษและเชิงวัฒนธรรม เปนการ
นําเอกลักษณเฉพาะของพื้นท่ีมาเปนจุดเดนในการดึงดูดนักทองเท่ียว โดย
คํานึงถึงคุณภาพของการทองเท่ียวท่ีผูจัดกิจกรรมทองเท่ียวและนักทองเท่ียว
พึงจะไดรับ การทองเท่ียวเชิงอนุรักษและเชิงวัฒนธรรม จึงสามารถจัดได
หลายรูปแบบ เชน กิจกรรมการทองเท่ียวท่ีนําเสนอมรดกทางวัฒนธรรม 
(Culture heritage) ดานประวัติศาสตร โบราณคดี สภาพสังคม วัฒนธรรม
ประเพณีและความเช่ือ การทองเท่ียวท่ีนําเสนอวิถีชีวิต (Lifestyles) และวิถี
ชีวิตแบบสังคม ชนบท เปนตน ท้ังน้ีไมวาจะเปนรูปแบบของกิจกรรม
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษและเชิงวัฒนธรรมแบบใด ตองต้ังอยูบนพื้นฐาน 
(Input) สําคัญ 2 ประการ  

ประการแรก คือ คุณสมบัติดานพื้นท่ีหรือสภาพแวดลอมท่ีสามารถ
ดึงดูดใจนักทองเท่ียว และเอื้อตอการไดรับประสบการณการทองเท่ียว ทาง
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอยางลึกซึ้งและแทจริง กลาวคือมีความหลากหลาย
และโดดเดนทางวัฒนธรรมอยางชัดเจน และเปนพื้นท่ีท่ีมีความด้ังเดิมจริง
แท (Authenticity) ของวัฒนธรรมและวิถีชีวิต  



๕๘ 
 

ประการท่ีสอง คือ คุณสมบัติภายในตัวผูจัดกิจกรรมทองเท่ียวเชิง
อนุรักษและเชิงวัฒนธรรม ซึ่งตองมีความพรอมท่ีจะนําเสนอและแลกเปลี่ยน 
เรียนรูเร่ืองวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตกับนักทองเท่ียว เมื่อมีคุณสมบัติพื้นฐานใน
การจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและเชิงวัฒนธรรม ท้ังสองประการแลว การ
จัดกิจกรรมทองเท่ียวเชิงอนุรักษและเชิงวัฒนธรรม ยังตองมีกระบวนการ 
(Process) ในการดําเนินงานท่ีเอ้ือตอการไดรับประสบการณการทองเท่ียว 
ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอยางลึกซึ้งและแทจริง 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 14 ความสําเร็จการทํางานดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและเชิง
วัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนการทองเท่ียวโดยชุมชนเกาะลิบง  

อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง   
 



๕๙ 
 
ขอเสนอแนะ 

1). การพัฒนาการทองเท่ียวในชุมชน  ควรมุงเปาหมายไปท่ีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยการสรางงานและรายไดใหเกิดกับ
ประชาชนในชุมชน นอกเหนือจากแหลงรายไดหลักท่ีมีอยู โดยการรักษา
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม เอกลักษณ ใหเปนจุดเดนของชุมชน เชน เนน
การทองเท่ียวท่ีผสมผสานระหวางแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ  กิจกรรมท่ี
สะทอนภูมิปญญาทองถ่ิน เนนการเปนแหลงรับประทานอาหารทะเล สด 
ใหม 

2). เนนการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและนําเสนอประสบการณการ
ทองเท่ียวท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแกนักทองเท่ียว ธรรมชาติท่ี
บริสุทธ์ิและผูคนท่ีเปนมิตรท่ีพรอมใหการบริการท่ีมีคุณภาพสูงเกี่ยวกับ
กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษโดยชุมชนแบบมีสวนรวม  และท่ีพักแรม 
ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

3). มีความหลากหลายของสถานท่ีทองเท่ียวมากมาย เชน เกาะ 
ชายหาด ปาชายเลน ปาดิบช้ืน ภูเขา ชุมชน และเมืองท่ีมีชีวิตชีวา ซึ่งผูมา
เยือนสามารถสัมผัสธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิ และวัฒนธรรมทองถ่ินตรังท่ีแทจริง 

4). มีการจัดการการพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืนใหเกิดข้ึน
พรอมกับกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ท่ีมีประสิทธิภาพและไดรับการยอมรับ
รวมกัน เพื่อปกปองสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ดวยความรวมมืออยาง
พรอมเพรียงกันจากผูมีสวนเกี่ยวของท้ังในหนวยงานราชการ หนวยงาน
ทองเท่ียวเอกชน ชุมชน 

5). เปนสถานท่ีทองเท่ียวอยางย่ังยืนระดับแนวหนาในภาคใตของ
ประเทศ ซึ่งเปนจังหวัดท่ีผูมีสวนเกี่ยวของดานการทองเท่ียว ท้ังหมดบูรณา
การดานสิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจเขาไวในกิจกรรม
ทองเท่ียว โดยการประยุกตใชหลักการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

6). สามารถนําคูมือเกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการแหลง
ทองเท่ียวโดยชุมชน มาประเมินศักยภาพพื้นท่ีเกาะลิบง ซึ่งถือเปนเคร่ืองมือ



๖๐ 
 
สําคัญในการวางแผนดําเนินการ และประเมินผลการพัฒนาการทองเท่ียว
โดยชุมชน อพท. โดยมีองคประกอบ  5 ดาน ไดดังน้ี 

• กลุมทองเท่ียวชุมชนมีการจัดการอยางย่ังยืน 

• การทองเท่ียวโดยชุมชนมีการกระจายผลประโยชนสูทองถ่ิน  
สังคม และคุณภาพชีวิต 

• การทองเท่ียวโดยชุมชนมีการอนุรักษและสงเสริมมรดกทาง
วัฒนธรรม 

• ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปน
ระบบและย่ังยืน 

• ดานบริการและความปลอดภัย 
 

เกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวโดยชุมชนน้ันถือ
เปนหลักเกณฑท่ีจะชวยประเมินวาชุมชนมีจุดแข็ง  จุดออนในประเด็นใด 
เพื่อให  อพท. สามารถเติม เต็มและเสริมสรางศักยภาพไดอยาง มี
ประสิทธิภาพตอไป 

7). นําเสนอแผนงาน / โครงการ ในการแหลงเรียนรู จาก
กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ไดแก 

• จัดอบรมใหความรูแกบุคลากรใหเขาใจองคประกอบทางการ
ทองเท่ียว การเช่ือมโยงกับธุรกิจตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ การนํามา
ปรับใชกับการใหบริการท่ีเหมาะสมกับชุมชน 

• จัดทําระบบการใหบริการการทองเท่ียวท่ีเหมาะสมกับ
กิจกรรมทองเท่ียวของชุมชน เชน ปรับปรุงทาเรือ เปนตน 

• จัดอบรมทักษะการใหบริการ การสื่อสาร การเปนเจาบานท่ีดี 
การดูแลความปลอดภัยและชวยเหลือนักทองเท่ียวใหแก
บุคลากรเพื่อรองรับการทองเท่ียววิถีใหม  

• จัดสงบุคลากรเขารวมโครงการพัฒนาบุคลากรดานการ
บริการสูความเปนเลิศรองรับกิจกรรมการทองเท่ียววิถีใหม 



๖๑ 
 

• โครงการคายฝกอบรมใหกับเยาวชน ใหตระหนักและรักษถ่ิน
บานเกิด โดยมุงเนนการอนุรักษลิเกปา การเลาเร่ือง 

• โครงการคายวัฒนธรรมพื้นบานเพื่อรองรับการทองเท่ียวโดย
ชุมชน ใหกับยุวชน เยาวชน ใหมีความสามารถในการอนุรักษ
รักษาไว ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 

• จัดใหมีตํารวจทองเท่ียวและหนวยกูภัยท้ังทางบกและทาง
ทะเล คอยคุมครองปกปองนักทองเท่ียวและจัดใหมีชุดรักษา
ความปลอดภัยระดับทองถ่ินโดยชุมชนเปนผูจัดการดูแล
จัดต้ัง 

• โครงการถายทอดมรดกและวัฒนธรรมภูมิปญญาใหกับ
เยาวชนรุนหลังและการสรางมูลคาเพิ่มทางวัฒนธรรม 

• พัฒนาแหลงทรัพยากรธรรมชาติใหเปนแหลงทองเท่ียว
มาตรฐานคุณคา เชน การปรับปรุงภูมิทัศนและเสนทางให
พรอม ตลอดถึงสงเสริมการจัดการทองเท่ียวเช่ือมโยงกับ
อาชีพเกษตรในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพตามวิถีชีวิตชุมชนใหเปน
ศูนยเรียนรูครบวงจร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๓ 
 

(ฉบับราง) 
 
 
 
 

 

คูมือองคความรู 

กระบวนการเสรมิสรางการมีสวนรวมการทองเทีย่ว 
เชิงอนุรกัษและเชิงวัฒนธรรม เพื่อขับเคลือ่น 

การทองเทีย่วโดยชุมชนเกาะลบิง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โดย คณะทํางานการจัดการความรู 
 

เพ่ือการใชประโยชนเชิงชุมชน สังคม 
ประจําป 2563 

(ดานการพัฒนาการทองเท่ียว) 



๖๔ 
 

คํานํา 
 

คูมือการจัดการความรูฉบับน้ี จัดทำข้ึนเพ่ือสร างความรูความเขาใจ
แนวทางในการจัดทำแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ท ี่ตอบสนอง
นโยบายเชิงชุมชน สังคม ภายใตโครงการจัดการความรูการวิจัยเพ่ือการใช
ประโยชน ประจําป 2563 (ดานการพัฒนาการทองเท่ียว) ประเด็นกระบวนการ
เสริมสรางการมีสวนรวมการดําเนินงานดานการทองเท่ียวโดยชุมชนเกิดความ
ย่ังยืน ท้ังการสงเสริมการทองเท่ียวของเกาะลิบงในรูปแบบการทองเท่ียวโดย
ชุมชนเชิ งอนุรักษและเชิง วัฒนธรรม (community-based eco-cultural 
tourism) ในการเรียนรูวิถีชีวิต สัมผัสวิถีชุมชน โดยใชทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือ
การทองเท่ียวอยางสมดุล ในขณะเดียวกันก็มีความสมดุลการสรางความพึงพอใจ
ใหกับนักทองเท่ียวและการสรางรายไดใหกับชุมชนจากการทองเท่ียว สําคัญคือ
ตองใหชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียว และมีการบูรณาการ
ทางดานสิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม และจิตใจเพ่ือใชในการวางแผนพัฒนาการ
ทองเท่ียวใหมีความย่ังยืน 

หวังเปนอย างย่ิงว าคูมือฉบับน้ีจะเป ็นประโยชนตอสวนภาครัฐ เอกชน 
และชุมชนในการจัดทำแผนการจัดการความรู (KM Action Plan เพ่ือนำไปสู
สัมฤทธ ิ์ผลในการดําเนินงานใหเกิดประสิทธ ิภาพสงูสุด 

 

คณะทำงานจ ัดการความรู  
         เมษายน 2564 

 

 

 

 



๖๕ 
 

สารบัญ 

เร่ือง       หนา 

บทที่ ๑  บทนํา      1 
           บทนํา     1 
 

บทที่ ๒   แนวคิด หลักการ การจัดการความรูของชุมชน  8 
             การจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน   8 
     องคความรูชุมชนจากการมีสวนรวม   13 

     ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู   17 
บทที่ 3 การบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  22 

และเชิงวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม    
                  องคประกอบของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  22 

            และเชิงวัฒนธรรม   
             แนวทางพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  24 
                        ในพ้ืนท่ีชุมชนเกาะลิบง 

     บริบทการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและ   27 
      เชิงวัฒนธรรมของเกาะลิบง 
     การพัฒนาการการทองเท่ียวและรูปแบบ  42 
      การทองเท่ียวในปจจุบัน 

บทที่ ๔  รูปธรรมสูความสําเร็จ     47 
แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนลิบง 47 
การเสริมสรางกระบวนการดําเนินงานเพ่ือ  48 
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
ผลสําเร็จจากกระบวนการเสริมสรางการมีสวนรวม 54  
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษและเชิงวัฒนธรรม  
สรุปกระบวนการมีสวนรวมการทองเท่ียว  57 

เชิงอนุรักษและเชิงวัฒนธรรม 

ขอเสนอแนะ     59 



๖๖ 
 
 


	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้   17

