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 คู่ มื อองค์ความรู้ การสื่ อสารอัตลั กษณ์ ทางคติ ชนเพื่ อส่ งเสริม           
การท่องเที่ยวของอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์ เชิงชุมชน 
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ประโยชน์ ประจำปี 2563 เป็นการศึกษา และดำเนินงานเพื่อนำข้อมูลอัตลักษณ์
ทางคติชนมานำเสนอให้ เกิดทุนทางวัฒนธรรม โดยเนื้ อหาภายในคู่มื อ
ประกอบด้วย 5 บท ได้แก่ บทนำ บริบทพื้นที่ แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง องค์ความรู้ทางคติชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา การสื่อสารอัตลักษณ์ทางคติชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอ
เกาะยาว จังหวัดพังงา และสรุปและข้อเสนอแนะ 
 ผู้จัดทำโครงการขอขอบคุณผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลคติชน รวมทั้ง
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ ช่วยประสานงาน อำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ 
ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ดร.อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร ผศ.ดร.ปัทมาสน์ พิณนุกูล    
ที่ให้คำแนะนำเพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ และ
ขอขอบคุณผู้เช่ียวชาญในการประเมินรูปแบบการสื่อสารอัตลักษณ์ทางคติชน    
ที่ทำให้ผู้จัดทำโครงการมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งข้อมูลและ
คำแนะนำเหล่านี้ล้วนมีคุณค่าทีท่ำให้การดำเนินงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วง   
 ขอขอบคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่สนับสนุนงบประมาณ  
ในการดำเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภู เก็ต  ที่ มีส่วนผลักดัน และอำนวยความสะดวกใน         
การดำเนินงานทุกขั้นตอน  
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สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการท่องเที่ยว และ
นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การท่องเที่ยวของอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 
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รุ่งรัตน์ ทองสกุล 

หัวหน้าโครงการ 



ค 

 

สารบัญ 
 

  หน้า 
 

คำนำ                   ก 
สารบัญ                     ค 
สารบญัภาพ                  จ 
สารบัญตาราง                  ช 
 
บทที่ 1  บทนำ                   1 
 1. เหตุผลความสำคญั/ที่มาของโครงการ     
 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ               8 
 3. ขอบเขตการดำเนินงาน               8 
 4. กลุ่มเป้าหมาย                 9 

 5. รูปแบบ/กระบวนการ/แผนงานการนำส่งองค์ความรู้ 
     สู่กลุ่มเป้าหมาย               11 

 6. แผนการเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยี                12 
 7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ              13 
 8. ผลสำเร็จของโครงการ              14 
 9. การติดตามความสำเร็จของโครงการ/การประเมินผลโครงการ      17 

  10. แนวทางการขยายผลการดำเนินงานโครงการ 
                    ไปยังหน่วยงานภาคปฏิบัติหรือในพื้นทีอ่ื่น ๆ              17 

 
 
 



ง 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

หน้า 
 

บทท่ี 2 บริบทพ้ืนที่ แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง          18 
 1. บริบทด้านพื้นท่ี               18 
 2. การท่องเที่ยว               42 
 3. คติชนวิทยา               92 
 4. ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง           130 
 

บทท่ี 3 องค์ความรู้ทางคติชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว          
         ของอำเภอเกาะยาว จังหวดัพังงา                    141 
 1. วรรณกรรมมุขปาฐะ            141 
 2. วัฒนธรรมวัตถุ             155 
 3. ประเพณีสังคมพืน้บ้าน            176 
 4. การแสดงศิลปะพื้นบ้าน            182 
 

บทท่ี 4 การสื่อสารอัตลักษณ์ทางคติชน 
        เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา       189 
 

บทท่ี 5 สรปุ และข้อเสนอแนะ 
 1. สรุป               245 
 2. ข้อเสนอแนะ                                  250 
 

บรรณานุกรม              253 
ประวัติผู้จัดทำโครงการ                       267 



จ 

 

สารบัญภาพ 
 

หน้า 
 

ภาพที่ 2.1 แผนที่แสดงแนวเขตตำบล หมู่บ้านของอำเภอเกาะยาว  
             จังหวัดพังงา               28 
ภาพที่ 2.2 ช่ือลมและคลื่นตามทิศที่เกิด             30 
ภาพที่ 3.1 ภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ เกาะยาวน้อย พ.ศ. 2516  
             กับโต๊ะครูแอ             144 
ภาพที่ 3.2 ข้อมูลนามสถาน             147 
ภาพที่ 3.3 ภาชนะจักสานลักษณะต่าง ๆ           156 
ภาพที่ 3.4 จักสาน “เสื่อเตยปาหนัน”            157 
ภาพที่ 3.5 อาหารพื้นบ้าน “เคี่ยวเบน”            165 
ภาพที่ 3.6 อาหารพื้นบ้าน “กลอยคลุกพร้าว”           166 
ภาพที่ 3.7 อาหารพื้นบ้าน “คิว้นาง”            167 
ภาพที่ 3.8 การทำนา             169 
ภาพที่ 3.9 การทำประมงลักษณะต่าง ๆ           170 
ภาพที่ 3.10 การทำปลาฉิ้งฉ้าง                   172 
ภาพที่ 3.11 การทำปลาเค็ม                           173 
ภาพที ่3.12 การแต่งกายของชาวมุสลมิอำเภอเกาะยาว              175 
ภาพที่ 3.13 พิธีขึ้นเปล            177 
ภาพที่ 3.14 พิธีแต่งงาน             178 
ภาพที่ 3.15 ทำบุญเรือ             179 
ภาพที่ 3.16 การใช้หมอนอ้ยในการกดจุดปวดเมื่อย          181 
ภาพที่ 4.1 แผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวทางคติชน          195 



ฉ 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

หน้า 
 

ภาพท่ี 4.2 แผนที่เส้นทาง “ล่องเล เล่าเรื่อง เรื่องเล่าชาวเกาะ”                201 
ภาพท่ี 4.3 แผนที่เส้นทางที่ 1 “ล่องเล เล่าเรื่อง เรื่องเลา่ชาวเกาะ”           202 
ภาพท่ี 4.4 แผนที่เส้นทางที่ 2 “ล่องเล เล่าเรื่อง เรื่องเลา่ชาวเกาะ”           203 
ภาพท่ี 4.5 แผนที่เส้นทางที่ 3 “ล่องเล เล่าเรื่อง เรื่องเลา่ชาวเกาะ”           204 
ภาพที่ 4.6 สื่อ “ป่า นา เล”                                                         233 
ภาพที่ 4.7 สื่อ “นากลางเล” (1)                                                    234 
ภาพที่ 4.8 สื่อ “นากลางเล” (2)                                                    235 
ภาพที่ 4.9 สื่อโปสเตอร์บนแผ่นพลาสวดู                                          236 
ภาพที่ 4.10 สื่อป้ายพลาสวูดพร้อมเสาติดตั้งบริเวณหน้าบ้าน 
               ของเรือนพ้ืนถิน่             237 
ภาพที ่4.11 แผนที่เส้นทางเยือน “เรือนพืน้ถ่ิน”                                 238 
ภาพที่ 4.12 เครื่องดนตรีประกอบการแสดง           240 
ภาพที่ 4.13 การแต่งกายของผู้แสดง            241 
ภาพที่ 4.14 – 4.17 ถ่ายทำมิวสิกวีดีโอในพ้ืนทีอ่ำเภอเกาะยาว        242 
ภาพที่ 4.18 “เกาะสามเมอืง” เรื่องราว บอกเล่า ส่งต่อ :  
                  อัตลักษณ์คติชนวิถีคนเกาะยาว (1)                                   243 
ภาพที่ 4.19 “เกาะสามเมอืง” เรื่องราว บอกเล่า ส่งต่อ :  
                  อัตลักษณ์คติชนวิถีคนเกาะยาว (2)           243 
ภาพที่ 4.20 แผ่นพับ “เกาะสามเมือง” อัตลักษณ์คติชนวิถีคนเกาะยาว 
               นำเสนอผ่านคิวอาร์โคดในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์         244 
 



ช 

 

สารบัญตาราง 
 

หน้า 
 

ตารางที่ 1.1 พื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย และจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ            10 
 ตารางที่ 1.2 รูปแบบ/กระบวนการ/แผนงานการนำส่งองค์ความรู้ 

                 สู่กลุ่มเป้าหมาย               11 

ตารางที่ 1.3 แสดงผลผลิตและตัวช้ีวัดของโครงการ            14 
ตารางที่ 1.4 แสดงผลลัพธ์และตัวช้ีวัดของโครงการ            15 
ตารางที่ 2.1 การเดินเรือไปยังอำเภอเกาะยาว             80 
ตารางที่ 2.2 ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา และอำเภอเกาะยาว  89 
ตารางที่ 3.1 โครงสรา้งเรือนทั้ง 2 หลัง            160 
ตารางที่ 4.1 เส้นทางการท่องเที่ยวพ้ืนท่ีเกาะยาวใหญ่          196 
ตารางที่ 4.2 เส้นทางการท่องเที่ยวพ้ืนท่ีเกาะยาวน้อย          198 
ตารางที่ 4.3 เส้นทางที่ 1 “ล่องเล เล่าเรื่อง เมืองปละออก”                    205 
ตารางที่ 4.4 เส้นทางที่ 2 “ล่องเล เล่าเรื่อง เมืองปละตก”          212 
ตารางที ่4.5 เส้นทางที่ 3 “ล่องเล ลัดเลาะ เกาะสามเมือง”          220



1 

 

บทนำ 
 

1. เหตุผลความสำคัญ/ที่มาของโครงการ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศไทย ดังจะเห็นได้ว่า ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 11 ประเทศไทยมีการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวที่สะท้อนจากรายได้ที่
เตบิโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ระหว่าง พ.ศ. 2551 
– 2558 ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หรือโดยเฉลี่ย 25.9 ล้านคน ส่งผลดีต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อการจ้างงานในภาคบริการที่
เกี่ยวเนื่อง นักท่องเที่ยวที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ เช่น สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ เป็นต้น ส่งผลให้แหล่ง
ท่องเที่ยวหลายแห่งทั้งแหล่งท่องเที่ยวหลัก และแหล่งท่องเที่ยวรองเกิดความ
เสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว ผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าวแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน โดยกำหนดประเด็นการพัฒนาที่ต้องดำเนินการให้เหน็
ผลเป็นรูปธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเหมาะสม อันจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย ใน
ส่วนของภาคบริการและการท่องเที่ยว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12 กำหนดแผนงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่ง
ท่องเที่ยวรองของประเทศ  เพื่อธำรงรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานักท่องเที่ยวผ่านความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์
ของแหล่งท่องเที่ยว เสริมสร้างขีดความสามารถให้เพียงพอต่อการรองรับ
นักท่องเที่ยวในระยะยาว รวมทั้งมีแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวรายสาขา อาทิ 



2 

 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น  นอกจากนี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยังกล่าวถึงแผนงานส่งเสริม
การท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนา      
เชิงกลุ่มพื้นที่ และเมืองรองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จำนวน 5 เขต ได้แก่ 
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่ งทะเล
ตะวันออก เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรม
ล้านนา และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ซึ่งจะมีการส่งเสริม และ
กระตุ้นให้มีการท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตร ี, 2559) 
 จังหวัดพังงา เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน 
เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทั้งจากธรรมชาติ และทรัพยากรที่
เกิดขึ้นจากมนุษย์ที่มีความโดดเด่น น่าสนใจ ดังจะเห็นได้ว่าในเดือนมกราคม – 
กรกฎาคม 2562 จังหวัดพังงามีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงเป็นลำดับที่ 8 ของ
ประเทศไทย โดยมีรายได้อยู่ที่ 32,982.53 ล้านบาท (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
และกีฬา สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562) ข้อมูลดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่จังหวัดพังงาเป็นพื้นที่ลำดับต้น ๆ ของประเทศไทยที่
นักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาเยี่ยมชม 
 จังหวัดพังงาประกอบด้วย 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพังงา กะปง 
ตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่า คุระบุรี  ทับปุด ท้ายเหมือง และเกาะยาว อำเภอเกาะยาว 
เป็นอำเภอที่มีลักษณะพิเศษกว่าอำเภออื่น ๆ ด้วยสภาพพื้นที่ที่ เป็นเกาะ 
ประกอบด้วยเกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ และรายล้อมด้วยเกาะเล็กเกาะน้อย
กว่า 200 เกาะ นอกจากนี้ ก้อเส็น ดาวเรือง (2563, สัมภาษณ์) ปราชญ์ชาวบ้าน
อำเภอเกาะยาว ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอำเภอเกาะยาวว่า แต่เดิมพื้นท่ีเกาะยาวใหญ่ 
และเกาะยาวน้อยไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์สงครามเก้าทัพที่
พม่าได้ยกทัพมาทำศึกกับประเทศไทย รวมถึงหัวเมืองทางใต้ คือ เมืองถลาง ณ 
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เวลานั้นมีคำสั่งจากทางราชการให้ส่งทหารมาช่วยทำศึกกับทัพพม่า เจ้าเมืองไทรบุรี
ซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศไทยได้ส่งทหารเดินทางโดยทางเรือเพื่อเข้ามาช่วยเหลือ 
โดยตั้งขบวนเรือมาตั้งแต่เมืองไทรบุรี ผ่านมายังเกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ 
ระหว่างทางเกิดคลื่นลมมรสุมบริเวณหัวแหลมที่เกาะยาวใหญ่ และด้วยลักษณะ
พื้นที่ที่เป็นหัวแหลม เป็นที่บรรจบกันของทางน้ำทำให้น้ำเช่ียวกราด ส่งผลให้
ทหารแต่ละนายต้องพายเรือฝ่าคลื่นลมอย่างหนัก และด้วยความเหนื่อยล้าบรรดา
ทหารจึงหยุดพักเหนื่อยระหว่างทาง การเดินทางจึงเป็นไปด้วยความล่าช้า ฝ่าย
เมืองถลางเข้าใจผิดคิดว่าทัพทหารจากเมืองไทรบุรีไม่มาช่วยทำศึก  จึงไม่พอใจ 
ข่าวความไม่พอใจนี้ล่วงรู้ไปถึงแม่ทัพจากเมืองไทรบุรีทีน่้อยใจว่าความพยายามให้
การช่วยเหลือของกองทัพตนถูกมองในแง่ลบ จึงถอนทัพกลับเมือง แม่ทัพคนหนึ่ง
เดินทางกลับเมืองของตน ส่วนแม่ทัพอีกคนไม่ได้ยกทัพกลับแต่ได้ขึ้นพักอาศัยที่
เกาะยาวใหญ่ โดยมีทหารเอกพักอาศัยอยู่ที่เกาะยาวน้อย อภิรักษ์  สกุลสัน และ
คณะ (ม.ป.ป.) กล่าวถึงข้อมูลอำเภอเกาะยาวไว้ในหนังสือวัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอ
เกาะยาว โดยมีรายละเอียดบางส่วนที่สอดคล้อง และแตกต่างกันว่า บรรพบุรุษดั้งเดิม
ของชาวเกาะยาวอพยพมาจากชายฝั่งเมืองตรัง สตูล และเมืองอื่น ๆ ที่อยู่ชายฝั่ง
ทะเลตะวันตกของภาคใต้ เมื่อสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ประมาณปี พ.ศ. 2328 พม่า
ได้ยกทัพมาตีหัวเมืองทางภาคใต้ของประเทศไทย ผู้อพยพได้หลบหนีพม่ามาพบ
เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ เมื่อเห็นว่าเกาะทั้งสองมีทำเลที่ตั้งเหมาะสมต่อ
การหลบภัย จึงยึดเอาพื้นที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งหลักแหล่งทำมาหากินสืบต่อกันมา
จนถึงปัจจุบัน 
 แม้ไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดเกี่ยวกับการก่อตั้งชุมชนเกาะยาว แต่มี
ข้อมูลบางประการที่ชาวบ้านในชุมชนยืนยันว่าคำบอกเล่าดังกล่าวมีมูลเหตุ        
ที่น่าเช่ือถือ โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่มีการบอกต่อ และสืบทอดต่อกันมาซึ่งมี
ร่องรอยปรากฏอยู่ เชน่ ชาวเกาะยาวน้อยมีสำเนียงการพูด การใช้ภาษา ใกล้เคียง
กับชาวจังหวัดตรัง ในขณะที่ชาวเกาะยาวใหญ่สำเนียงการพูด การใช้ภาษา
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ใกล้เคียงกับชาวจังหวัดสตูล เช่นเดียวกับนามสกุลที่สัมพันธ์กับความเช่ียวชาญ
ด้านอาชีพ ดังเช่นชาวเกาะยาวใหญ่มีนามสกุลที่เกี่ยวกับการทำไร่ ทำนา เป็นต้นว่า 
วงศ์นา ไถนาเพรียว ทำนาดี ทำนากล้า ปลูกไม้ดี ในขณะที่ชาวเกาะยาวน้อยมีนามสกุล 
ที่เกี่ยวกับการทำประมง เช่น เริงสมุทร ศรีสมุทร ถิ่นทะเล ถิ่นเกาะยาว กล้าสมุทร  
ดำสมุทร เป็นต้น    

ไม่ว่าชุมชนเกาะยาวจะมีความเป็นมาอย่างไร แต่สิ่งที่ผู้คนกล่าวถึงชุมชน
เกาะยาวสอดคล้องตามความหมายที่ปรากฏในคำขวัญว่า “เกาะสามเมือง ลือเลื่อง
การท่องเที่ยว หนึ่งเดียวรังนก มรดกอันดามัน มหัศจรรย์น้ำจืดทะเล” จากคำขวัญ
พบว่า อำเภอเกาะยาวเป็นพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพดังข้อมูลที่ปรากฏในคำขวัญ กล่าวคือ 
ตั้งอยู่บนพื้นท่ีที่เป็นเกาะแต่มีเมืองล้อมรอบ 3 เมือง ได้แก่ พังงา ภูเก็ต และกระบี่ 
ลือเลื่องการท่องเที่ยว คือ เป็นพื้นที่เกาะที่สวยงามด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ ส่วน
หนึ่งเดียวรังนก เกิดจากเกาะยาวมีเกาะบริวารเลก็ ๆ  คือ เกาะกาหลาด เป็นเกาะรังนก
ที่กลายเป็นมรดกสำคัญที่สร้างรายได้ให้แก่พื้นที่อันดามัน และสิ่งที่น่าอัศจรรย์ 
คือ แม้เป็นพื้นที่เกาะแต่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เป็นบ่อน้ำจืดอยู่ในทะเล ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 
บ้านอันเป้า ตำบลเกาะยาวน้อย บ่อน้ำจืดแห่งนี้มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของ
ผู้คนมาอย่างยาวนาน ด้วยความเช่ือว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ขอสิ่งใดจะได้สมดัง
ปรารถนา จึงมีผู้คนในพ้ืนท่ี และนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาขอพร 

ข้อมูลจากคำขวัญข้างต้นแสดงให้เห็นว่า อำเภอเกาะยาวเป็นพื้นที่ที่มี
ศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่เกิดจากความเช่ือ
ของผู้คนต่อปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึง่ที่สร้างความสนใจ
ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชม และสัมผัสกับความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
นอกจากนี้เกาะยาวยังเป็นชุมชนที่มีลักษณะเด่นของความเป็นชุมชนไทยมุสลิม 
ด้วยประชากรกว่าร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม ทำให้พื้นที่แห่งนี้มีวัฒนธรรม
ที่เกีย่วเนือ่งกับชาวไทยมุสลมิ รวมทั้งมีวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่โดดเด่น และน่าสนใจ  
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การศึกษาข้อมูลทางคติชนเป็นการศึกษามรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็น
วิถีการดำเนินชีวิต ความเป็นอยู่ ค่านิยม คติความเช่ือ พิธีกรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของแต่ละชุมชนซึ่งเกี่ยวพันกับความคิดของผู้คนในแต่ละชุมชนอย่าง
ชัดเจน ดังที่ เสาวลักษณ์ อนันตศาสตร์ (2543) กล่าวถึงความน่าสนใจของคติชน
วิทยาว่า “เป็นเรื่องที่น่ารู้ น่าสนใจ จูงใจให้ศึกษา เพราะเป็นเรื่องที่แสดงถึงความซับซ้อน
และความหลากหลายของจิตใจมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์โลกที่น่าศึกษาค้นคว้าอย่างยิ่ง 
คติชนเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นความซับซ้อนของวัฒนธรรมมนุษย์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่
สมัยดั้งเดิมและหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน...เป็นไปได้ว่าวิทยาการทุกสาขาที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์และผลงานของมนุษย์จะเกี่ยวข้องกับหลักฐานและข้อมูลของ
คติชนท้ังสิ้น" 

คำว่า คติชน คติชนวิทยา (folklore) มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายไว้อย่างหลากหลายตามแต่แนวคิด และการตีความ สำหรับประเทศไทย  
ผู้ที่มีบทบาทด้านคติชนวิทยาในยุคแรก ๆ ท่ีนำคติชนวิทยามาเผยแพร่ในประเทศ 
คือ กิ่งแก้ว อัตถากร โดยให้ความหมายว่า คติ หมายถึง แนวทาง วิถีทาง ชน 
หมายถึง คนในกลุ่มหนึ่งหรือในชาติหนึง่ คติชน จึงหมายถึงผลผลิตทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มชน ผลผลิตนี้เป็นสิ่งที่มีการสืบทอดทั้งภายในกลุ่ม และเผยแพร่ไปยัง 
กลุ่มคนอื่น ๆ ทั้งภายในกลุ่มชนเดียวกันและแพร่กระจายไปสู่ชนต่างกลุ่ม (กิ่งแก้ว 
อัตถากร, 2519) 

จากการลงพื้นที่ และเก็บข้อมูลเบื้องต้นของผู้จัดทำโครงการพบว่า
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา มีข้อมูลคติชนท่ีน่าสนใจปรากฏผ่านวิถีชีวิตของผูค้น 
เช่น ความเช่ือ พิธีกรรม ประเพณี อาหาร เป็นต้น คติชนบางประเภทแม้ไม่
ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดแต่ก็แฝงอยู่ในพิธีกรรม ประเพณี เช่น บทสวด เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีคติชนบางประเภทที่ไม่ปรากฏอยู่ในวิถีชีวิต แต่ปรากฏผ่านเรื่อง
เล่าที่กำลังสูญหายไป เช่น เพลงกล่อมเด็ก นิทาน ตำนาน เป็นต้น  



6 

 

คติชนดังกล่าวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็น
ส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน เป็นวัฒนธรรมที่แฝงด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญญา 
และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นอัตลักษณ์ของ
ชุมชน สอดคล้องกับความสนใจของนักท่องเที่ยวที่นอกจากสนใจความสวยงาม
ของทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว ยังสนใจทรัพยากรการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมด้วย ดังจะเห็นว่าการท่องเที่ยวที่อาศัยบริบทวัฒนธรรมเป็นตัว
ขับเคลื่อนได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวมากขึ้น เกิดเป็นการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมมากขึ้น เช่น ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต งานลอยกระทง เผาเทียน
เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย วิถีชีวิตชุมชนไทลื้อ จังหวัดน่าน วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน
ทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นต้น  

จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ข้อมูลคติชนในพ้ืนท่ีอำเภอเกาะยาว 
ยังขาดการจัดเก็บที่เป็นระบบ บางส่วนเริ่มสูญหายไป แม้สภาพความเป็นชุมชน
มุสลิมจะยังคงเข้มแข็ง แต่บางครั้งสิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัติหรือไม่ได้กล่าวถึงย่อมหลงลืม 
และให้ความสำคัญลดลง ประกอบกับพื้นที่อำเภอเกาะยาวเป็ นพื้นที่ที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นจุดขายหรือจุดดึงดูดใจหลักที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ 
ทำให้ข้อมูลคติชนได้รับความสนใจไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยู่หากไม่ได้รับการดูแล หรือได้รับผลกระทบจากภัยพิบั ติทางธรรมชาติอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายที่แก้ไขและฟื้นฟูได้ยาก แต่ข้อมูลคติชนที่แฝงอยู่ในวิถีชีวิต 
แม้มีภัยคุกคามจากสิ่งแวดล้อมภายนอก หากสมาชิกในชุมชนมีความเข้มแข็งและ
เห็นความสำคัญ ทรัพยากรดังกล่าวก็ยังคงดำรงอยู่ ดังนั้น จึงควรมีการจัดเก็บ
ข้อมูลคติชน และองค์ความรู้ทางคติชน โดยจัดเก็บเป็นคลังข้อมูลความรู้ทางคติชน
ของชุมชน นำเสนอให้สมาชิกในชุมชนยอมรับ และเห็นคุณค่าในทรัพยากรคติชน
ที่มี พร้อมที่จะอนุรักษ์ สืบสาน รวมถึงหาแนวทางนำเสนอด้วยการเผยแพร่ 
จัดทำเป็นรูปแบบการสื่อสารที่น่าสนใจ ให้ผู้มาเยือนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวได้มี
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โอกาสช่ืนชม และมีส่วนร่วมตามลักษณะของคติชนแต่ละประเภท ทั้งนี้เพื่อสร้าง
มูลค่าทางการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนมากขึ้น  
 ด้วยลักษณะข้อมูลคติชนของอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ที่น่าสนใจ 
ผู้จัดทำโครงการจึงเห็นความสำคัญในการดำเนินงานกิจกรรม “การสื่อสาร    
อัตลักษณ์ทางคติชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเกาะยาว จังหวัด
พังงา” โดยรวบรวมข้อมูลคติชนจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิด้วยการลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลภาคสนามจากผู้รู้ ชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน บุคคลสำคัญที่ทำหน้าที่
ประกอบพิ ธีกรรม เป็นต้น รวมทั้งศึกษาค้นคว้าจากแหล่ งข้อมูลทุติยภูมิ         
เป็นข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในเอกสาร ซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นผู้จัดทำโครงการพบว่า
ยังมีการจัดเก็บในรูปแบบของเอกสารไม่มากนัก จากนั้นจึงนำข้อมูลคติชน        
ที่รวบรวมได้ไปประเมินศักยภาพเพื่อนำเสนอให้เป็นข้อมู ลทางการท่องเที่ยว   
โดยคัดเลือกข้อมูลคติชนที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวไปหาแนวทางในการ
นำเสนออัตลักษณ์ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ เช่น ผู้นำศาสนา ปราชญ์
ชาวบ้าน ตัวแทนชุมชน ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลงานด้าน  
การท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้นำท้องถิ่น 
นักวิชาการด้านวัฒนธรรม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อหารูปแบบการสื่อสารอัตลักษณ์     
คติชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเกาะยาว เป็นการนำข้อมูลอัตลักษณ์
คติชนของชุมชนมานำเสนอให้เกิดทุนทางวัฒนธรรม โดยยึดหลักความสอดคล้อง
กับบริบทของชุมชน ความต้องการของชุมชน ตลอดถึงผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
สร้างความพึงพอใจให้แก่เจ้าบ้าน นักท่องเที่ยว และนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่การท่องเที่ยวของอำเภอเกาะยาวต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
          1. เพื่อรวบรวม และศึกษาข้อมูลอตัลักษณค์ติชนของอำเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา 
           2. เพื่อประเมินศักยภาพข้อมลูอัตลักษณ์คติชนสำหรับนำไปใช้เป็น
ข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 
           3. เพื่อจัดทำรูปแบบการสื่อสารอตัลักษณค์ติชนในการส่งเสรมิ 
การท่องเที่ยวของอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 

 
3. ขอบเขตการดำเนินงาน 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
      1.1 ข้อมูล เนื้อหา และรปูแบบอัตลักษณ์คติชนของอำเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา 
           1.2 ศักยภาพข้อมูลอัตลักษณ์ทางคติชนของอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 
           1.3 รูปแบบการสื่อสารอัตลักษณค์ติชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพงังา 
 2. ขอบเขตด้านพ้ืนที่  
                ผู้จัดทำโครงการกำหนดขอบเขตด้านพ้ืนท่ีที่ปฏิบตัิงานภาคสนาม 
ในพื้นที่ท้ังหมดของอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ได้แก่ ตำบลเกาะยาวน้อย 
ตำบลเกาะยาวใหญ่ และตำบลพรใุน 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
                การดำเนินงานกิจกรรมครั้งนี้ใช้เวลาในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และนำเสนอข้อมูลเป็นเวลา 1 ปี โดยมีรายละเอียด คือ ผู้จัดทำโครงการ
ลงสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในพื้นที่ท่ีศึกษา ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล 
เก็บข้อมูลอัตลักษณ์คติชนโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตทั้งที่มีส่วนร่วม 
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และไม่มีส่วนร่วม เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผลการประเมินศักยภาพอัตลักษณ์ทาง
คติชนจากแบบสอบถามนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ การประชุม
กลุ่มย่อย เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้องกับการดูแลงานด้านการท่องเที่ ยว 
นักวิชาการด้านวัฒนธรรม เป็นต้น เพื่อหารูปแบบการสื่อสารอัตลักษณ์คติชน 
ดำเนินการจัดทำ และให้ผู้เช่ียวชาญประเมินรูปแบบพร้อมทั้งนำไปปรับแก้ และ
นำรูปแบบการสื่อสารอัตลักษณ์คติชนไปใช้ทั้งในการอนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
 

4. กลุม่เป้าหมาย  
 1. รูปแบบ วธิีการคดัเลือกกลุ่มเป้าหมาย  

    ผู้จัดทำโครงการเลือกศึกษาข้อมูลคติชนในพื้นที่อำเภอเกาะยาว จังหวัด
พังงา ท้ังนี้เพราะเป็นพื้นที่ เกาะที่สวยงามด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ และมี
ทรัพยากรทางคติชนซึ่งถือเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ สามารถสร้าง
ความสนใจให้นักท่องเที่ยวเข้าไปช่ืนชม และสัมผัสกับความเป็นเอกลักษณ์ของ
ชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเด่นของความเป็นชุมชนไทยมุสลิม ด้วย
ประชากรกว่าร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม ทำให้พื้นที่แห่งนี้มีวัฒนธรรม     
ที่เกี่ยวเนื่องกับชาวไทยมุสลิม รวมทั้งมีวฒันธรรมอืน่ ๆ ที่โดดเด่น และน่าสนใจ  
 ผู้จัดทำโครงการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมในการรับองค์ความรู้ 
มีส่วนร่วมในแหล่งข้อมูลคติชน ทั้งการให้ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การนำข้อมูลไป
สร้างรูปแบบการสื่อสารที่สอดรับกับความสนใจของนักท่อ งเที่ยว โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย เช่น สมาชิกในชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐทีดู่แลงานด้านศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เป็นต้น 
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 2. พ้ืนที่ กลุ่มเป้าหมาย และจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  

ตารางที่ 1.1 พืน้ที่ กลุ่มเป้าหมาย และจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

จังหวัด ชื่อสถานที่ กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

(คน) 

รายละเอียดกิจกรรม 

จังหวัด
พังงา 

ตำบล 
เกาะยาวน้อย 
ตำบล 
เกาะยาว
ใหญ่ และ
ตำบลพรุใน 
อำเภอ 
เกาะยาว 

- สมาชิกในชุมชน   
- ผู้นำชุมชน  
- ตัวแทนชุมชน 
- ผู้ประกอบการ 
สถานประกอบ 
การด้านการ
ท่องเที่ยว 
- ตัวแทนหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม  
และการท่องเที่ยว 

40 นำเสนอรูปแบบ 
การสื่อสารอัตลักษณ์
คติชนสู่กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้เห็นความสำคัญ 
และเห็นคุณค่าคติชน
ของชุมชน และร่วม 
หาแนวทางนำเสนอ
รูปแบบการสื่อสาร  
อัตลักษณ์คติชน ร่วม
พิจารณาเลือกรูปแบบ
ทีส่อดคล้องกับบริบท
ของชุมชน ความสนใจ 
ของนักท่องเที่ยว 
เพื่อให้นักท่องเที่ยว
สนใจทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางคติชน 
เป็นการสร้างมูลค่า
การท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมให้แก่ชุมชน
มากขึ้น 
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5. รูปแบบ/กระบวนการ/แผนงานการนำส่งองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย  

ตารางที่ 1.2 รูปแบบ/กระบวนการ/แผนงานการนำส่งองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย  
ผลการ
ดำเนิน

โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย วิธีการถ่ายทอด ระยะเวลา สถานที ่

รูปแบบ 
การสื่อสาร 
หรือ
นวัตกรรม 
ที่นำเสนอ 
อัตลักษณ์ 
คติชน
อำเภอ 
เกาะยาว 
จังหวัดพังงา 

- สมาชิกใน
ชุมชน   
- ผู้นำชุมชน  
- ตัวแทนชุมชน 
- ผู้ประกอบการ 
สถานประกอบ 
การด้านการ
ท่องเที่ยว 
- ตัวแทน
หน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับ 
การดูแลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  
และการ
ท่องเที่ยว 

- นำเสนอให้สมาชิก
ในชุมชน ผู้นำ
ชุมชน ผู้ประกอบ 
การ สถาน
ประกอบการ 
ด้านการท่องเที่ยว 
ตัวแทนหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม  
และการท่องเที่ยว 
ซึ่งเป็นกลุ่ม 
เป้าหมายเห็น
ความสำคัญ และ
เห็นคุณค่าคติชน
ของชุมชน พร้อมที่
จะร่วมนำเสนอ
รูปแบบการสื่อสาร 
อัตลักษณ์คติชนให้ 

อย่างน้อย  
2 ครั้ง 

ส่วนราชการ 
หรือ
ศูนย์กลาง
แหล่งพบปะ
พูดคุยของ
สมาชิกใน
ชุมชน 
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ตารางที่ 1.2 (ต่อ) 
ผลการ
ดำเนิน

โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย วิธีการถ่ายทอด ระยะเวลา สถานที ่

  นักท่องเที่ยวที่มา
เยือนสนใจ สร้าง
มูลค่าการท่องเที่ยว
ด้านวัฒนธรรม
ให้แก่ชุมชนมากขึ้น 
- รูปแบบการ
สื่อสารอัตลักษณ์ 
คติชนให้
นักท่องเทีย่วที่มา
เยือนสนใจ สร้าง
มูลค่าการทอ่งเที่ยว
ด้านวัฒนธรรม
ให้แก่ชุมชนมากขึ้น 

  

 

6. แผนการเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยี   

 การจัดการความรู้จากการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์    
เชิงชุมชน สังคม ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นการนำเสนออัตลักษณ์คติชน
ให้สมาชิกในชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว  
ในอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ตลอดถึงหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย
สนใจ เห็นความสำคัญ และเห็นคุณค่าคติชนของชุมชน พร้อมที่จะร่วมนำเสนอ
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รูปแบบการสื่อสารอัตลักษณ์คติชนให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนสนใจ เพื่อสร้าง
มูลค่าทางการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนมากขึ้น 
 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

  1. ทำให้มีข้อมูล เนื้อหา รูปแบบ องค์ความรู้ และคุณค่าอตัลักษณ ์
คติชนของอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา   
           2. ทำให้มีข้อมูลที่แสดงถึงศักยภาพอัตลักษณ์คติชนอำเภอเกาะยาว 
ที่สอดคล้องกับความต้องการหรือความสนใจเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยว นำไปสู ่
การหาวิธีการนำเสนอให้น่าสนใจต่อไป 
           3. ทำให้มีรูปแบบการสื่อสารอัตลกัษณ์คติชนท่ีน่าสนใจ และสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมถงึ
นักท่องเที่ยว 
           4. ทำให้มีแนวทางการนำเสนอรูปแบบการสื่อสารอัตลักษณ์ข้อมูล 
คติชนท่ีสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวท่ีช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของอำเภอเกาะยาว 
           5. เป็นการสร้างมูลคา่ทางวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยว สร้างแรงจูงใจ
ให้นักท่องเทีย่วสนใจเขา้มาท่องเทีย่วในอำเภอเกาะยาวมากขึ้น ส่งผลต่อการมรีายได้
ของชุมชน หรือหน่วยงานทีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
           6. ชุมชนเกิดความรัก หวงแหน ตระหนักถึงคุณคา่ในมรดกทาง
วัฒนธรรมที่เป็นข้อมลูคติชนท่ีเกิดจากความคิดของคนรุ่นอดีต และพร้อมสืบทอด
ตอ่ยังรุ่นต่อไป 
           7. เป็นส่วนหน่ึงของการจัดเก็บข้อมูล และองค์ความรูด้า้นวัฒนธรรม
ของชุมชนในรูปแบบของเอกสาร รูปแบบของการสื่อสารข้อมลูอัตลกัษณ์คติชน
ของชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณคา่เพื่อให้ยังคงดำรงอยู่  
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8. ผลสำเร็จของโครงการ 
 1. ผลผลิต (Output) และตัวชี้วดั  
ตารางที่ 1.3 แสดงผลผลิตและตัวช้ีวัดของโครงการ 

ผลผลิต (Output) ตัวชี้วัด  วิธีการวัดผล 
1. มีข้อมูลอัตลักษณ์
คุณค่า องค์ความรู้ของ 
คติชน อำเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงาที่ผ่าน
การศึกษา รวบรวม 
วิเคราะห์ และจดัเก็บ
อย่างเป็นระบบ อย่างน้อย 
10 ประเภท  
2. มีข้อมูลศักยภาพ 
อัตลักษณ์คติชนท่ี
สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว 
5 ลำดับแรก  
3. มีรูปแบบการสื่อสาร
ศักยภาพอัตลักษณ์คติชน 
อำเภอเกาะยาว จังหวัด
พังงา จำนวน 5 ประเภท 
ที่น่าสนใจ สอดคล้องกับ
ความต้องการเยี่ยมชมของ
นักท่องเที่ยว จำนวน 5 
ประเภท 

1. ข้อมูลอัตลักษณ์ 
คุณค่า องค์ความรู้ของ
คติชน อำเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา อย่างน้อย 
10 ประเภท  
2. ข้อมูลศักยภาพ 
อัตลักษณ์คติชน อำเภอ
เกาะยาว จังหวัดพังงา 5 
ลำดับ 
3. รูปแบบการสื่อสาร 
อัตลักษณ์คติชน อำเภอ
เกาะยาว จังหวัดพังงา 
จำนวน 5 ประเภท 
4. แนวทางการนำ
รูปแบบการสื่อสาร 
อัตลักษณ์คติชนอำเภอ 
เกาะยาวไปใช้บูรณาการ
ในการส่งเสริมท่องเที่ยว 
อย่างน้อย 5 แหล่ง 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
วัฒนธรรมตัวแทนชุมชน 
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลคติชนอำเภอ
เกาะยาว จังหวัดพังงาที่
ผ่านการศึกษา รวบรวม 
วิเคราะห์ และจดัเก็บ 
ทั้ง 10 ประเภท 
2. ผู้ทรงคุณวฒิุด้าน
วัฒนธรรมตัวแทนชุมชน 
สถานประกอบการ 
ตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของขอ้มูล
ศักยภาพอัตลักษณ ์
คติชนท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวท้ัง 5 ลำดับ 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
วัฒนธรรม ตัวแทน
ชุมชน สถานประกอบ 
การ นักท่องเที่ยว 
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ตารางที่ 1.3 (ต่อ) 
ผลผลิต (Output) ตัวชี้วัด  วิธีการวัดผล 

4. มีแนวทางการนำ
รูปแบบการสื่อสาร 
อัตลักษณ์คติชนอำเภอ
เกาะยาว จังหวัดพังงา 
ไปใช้บูรณาการใน 
การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ให้แก่ชุมชนแหล่ง
ท่องเที่ยว สถานประกอบ 
การ อย่างน้อย 5 แหล่ง 

 ประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบการสื่อสาร
หรือนวัตกรรมการ
นำเสนออัตลักษณ์คติชน 
อำเภอ เกาะยาว จังหวัด
พังงา ทั้ง 5 ประเภท 
4. ติดตามผลการการใช้
นำรูปแบบการสื่อสาร 
อัตลักษณ์หรือนวัตกรรม 

 
   2. ผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด  
ตารางที่ 1.4 แสดงผลลัพธ์และตัวช้ีวัดของโครงการ 

ผลลัพธ์  ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล 
1. ชุมชนมีความรู้  
ความเข้าใจ เห็นคณุค่า 
และภาคภูมิใจต่อ 
อัตลักษณ์ทางคติชนท่ีได้
นำเสนอสู่การท่องเที่ยวให้
นักท่องเที่ยวเยี่ยมชม  
2. ชุมชน ผู้ประกอบการ 
สถานประกอบการ       

1. ความรู้ ความเข้าใจ 
การเห็นคณุค่า และความ
ภาคภูมิใจต่ออัตลักษณ์
ทางคติชนของคนในชุมชน 
อย่างน้อย 5 ประเภท  
2. จำนวนชุมชน  
อย่างนอ้ย 5 ประเภท 
ผู้ประกอบการ สถาน 

1. สอบถาม ติดตาม 
และสังเกตความสนใจ
ในการให้ความสำคัญ
กับข้อมูลคติชนของ
คนในชุมชน  
2. ติดตามผลจำนวน 
ชุมชน ผู้ประกอบการ 
สถานประกอบการที ่
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ตารางที่ 1.4 (ต่อ) 
ผลลัพธ์  ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล 

นำรูปแบบการสื่อสารหรือ
นวัตกรรมที่นำเสนอ 
อัตลักษณ์คติชนไปใช้ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  
มีแนวโนม้เพิ่มขึ้น 
3. นักท่องเที่ยวสนใจ และ
ต้องการเข้าเยีย่มชม
แหล่งข้อมูลคติชนใน
ชุมชนเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อ
รายได้ที่เพิ่มขึ้น 

ประกอบการมีการนำ
รูปแบบการสื่อสารหรือ
นวัตกรรมทีน่ำเสนอ 
อัตลักษณ์ทางคติชนท่ี
ชุมชนนำไปใช้เพื่อส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
3. จำนวนนักท่องเที่ยว
สนใจ และความต้องการ
เข้าเยี่ยมชมแหล่งข้อมลู
คติชนในชุมชนเพิ่มขึ้น 
ส่งผลต่อรายได้ที่เพิม่ขึ้น 

นำรูปแบบการสื่อสาร
หรือนวัตกรรม 
การนำเสนออัตลักษณ ์
ทางคติชนไปใช้เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. ตรวจสอบจำนวน
นักท่องเที่ยว และ
รายได้จาก
นักท่องเที่ยว 
ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม
แหล่งข้อมูลคติชน 

 
 3. ผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะได้รับ     
     การดำเนินงานกิจกรรมครั้งนี้ใช้เป็นแบบในการทำความเข้าใจบริบท
ทางวัฒนธรรม และบริบทการท่องเที่ยวจากการมองผ่านอัตลักษณ์ทางคติชนของ
ผู้คนในพื้นที่อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่
สามารถนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตไปนำเสนอเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริม  
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่มีส่วนช่วยให้ชุมชนอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา มี
ทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านคติชนที่กลายเป็นทุนการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่
สามารถนำเสนอด้วยรูปแบบการสื่อสารที่น่าสนใจ ดึงดูดใจ เพื่อให้นักท่องเที่ยว
เยี่ยมชม เป็นการเพิ่มทุนทางการท่องเที่ยวที่เกิดจากคนในชุมชน ถือเป็นการส่งเสริม
ศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชนให้เข้มแข็ง นำไปสู่การสร้างรายได้ที่สูงขึ้น 

นอกจากนี้สมาชิกในชุมชนยังเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง 
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เห็นคุณค่าของคติชนที่เป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชน ส่งผลต่อการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ต่อไป 

 

9. การติดตามความสำเร็จของโครงการ/การประเมินผลโครงการ  
 1. ระยะ 3 - 6 เดือนแรก เป็นการติดตามผลจากความร่วมมือของ
ชุมชน ผู้ประกอบการ และสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวท่ีให้ความสำคัญ
กับอัตลักษณ์ทางคติชนของชุมชน ด้วยการให้ข้อมูลการนำเสนอแนวทางการจัดทำ
สื่อหรือนวัตกรรมการสื่อสารอัตลักษณ์คติชนท่ีส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 2. ระยะ 6 เดือน – 1 ปี เป็นการจัดทำสื่อหรือนวัตกรรมการสื่อสารอัตลักษณ์
คติชนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว และติดตามผลจากการใช้สื่อหรือนวัตกรรมการสื่อสาร  
อัตลักษณ์คติชนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวไปบูรณาการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
การท่องเที่ยว รวมถึงร่วมสะท้อนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง พัฒนา 
ตลอดจนการเผยแพร่ในพื้นที่อ่ืน ๆ ต่อไป 
 

 10. แนวทางการขยายผลการดำเนินงานโครงการไปยังหน่วยงาน
ภาคปฏิบัติหรือในพื้นที่อื่น ๆ    
 หลังจากการติดตามผลการนำสื่อหรือนวัตกรรมอัตลักษณ์คติชน        
ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวไปบูรณาการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
จะมีการขยายผลการใช้สื่อหรือนวัตกรรมการสื่อสาร อัตลักษณ์คติชนไปยังพื้นที่อ่ืน ๆ 
หรือแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ทั้งภายใน และนอกพื้นที่ของอำเภอเกาะยาว จังหวัด
พังงา  
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บทที่ 2  
บริบทพื้นที่ แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
 การดำเนินงานโครงการ “การสื่อสารอัตลักษณ์ทางคติชนวิทยาเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา” ผู้จัดทำโครงการศึกษา
บริบทพ้ืนท่ี แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี ้
 1. บริบทด้านพื้นท่ี  
 2. การท่องเที่ยว 
 3. คติชนวิทยา 
 4. ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
1. บริบทด้านพื้นที่ 
 โครงการ “การสื่อสารอัตลักษณ์ทางคติชนวิทยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา” ผู้จัดทำโครงการศึกษาเอกสาร และสัมภาษณ์
ผู้รู้เกี่ยวกับบริบทด้านพ้ืนท่ีทีน่อกจากการทำความเข้าใจพ้ืนท่ีที่ศึกษาแล้ว ยังต้อง
ทำความเข้าใจพื้นที่ที่ล้อมรอบทั้ง 3 เมือง ดังส่วนหนึ่งของคำขวัญอำเภอเกาะยาว ว่า 
“เกาะสามเมือง...” ได้แก่ พังงา ภูเก็ตและกระบี่ ซึ่งเป็นพื้นที่เช่ือมโยงทางกายภาพ 
ทางสังคมและวัฒนธรรมกับอำเภอ เกาะยาว จังหวัดพังงา ดังข้อมูลต่อไปนี ้
 1. บริบทด้านพ้ืนที่ของจังหวัดภูเกต็ 
                  สำนักงานจังหวัดภูเก็ต กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด (2562) นำเสนอข้อมูลจังหวัดภูเก็ตไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 
2561 – 2565) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปได้ว่า จังหวัดภูเก็ต   
มีลักษณะเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคใต้
ในทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ส่วนกว้างที่สุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ 21.3 
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กิโลเมตร ส่วนยาวท่ีสุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ 48.7 กิโลเมตร รวมพื้นที่ 543.034 
ตารางกโิลเมตร หรือประมาณ 339,396.25 ไร่ มีเกาะบริวาร 32 เกาะ  

จังหวัดภูเก็ตแบ่งการปกครองเป็น 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองภูเก็ต 
อำเภอกะทู้ และอำเภอถลาง พื้นที่โดยรวมเป็นภูเขาและหาดทราย มีภูมิอากาศเป็น
แบบศูนย์สูตร มีอากาศร้อนช้ืนตลอดปี มีฤดู 2 ฤดู คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน
เมษายน - พฤศจิกายน และฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม - มีนาคม โดยมีอาณาเขต
ติดต่อ ดังนี ้
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับช่องแคบปากพระ จังหวัดพังงา  
    เชื่อมโดยสะพานเทพกระษัตรี และสะพานศรีสุนทร   
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลเขตจังหวัดพังงา 

ทิศใต้ ติดต่อกับทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย 
ทิศตะวันตก ตดิต่อกับทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย 
 

 จากการสำรวจเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 จังหวัดภูเก็ตมีประชากร
รวมทั้งสิ้น 414,506 คน  
 จังหวัดภูเก็ตมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งบนเกาะภูเก็ต
ซึ่งมีจุดขายหลัก คือ ชายหาด และกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะกิจกรรมบันเทิง 
นันทนาการ กีฬาทางน้ำ และการเช่ือมโยงการท่องเที่ยวกับเกาะบริวารโดยรอบ 
รวมถึงเกาะในจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบริเวณสามเหลี่ยม  
อันดามัน โดยเศรษฐกิจของจังหวัดภู เก็ตขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวเป็นหลัก 
เนื่องจากมีจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวหลายประการ จึงได้รับการขนานนามจาก
นักท่องเทีย่วว่าเป็น “ไข่มุกอนัดามัน” ด้วยศักยภาพของทรัพยากรทางธรรมชาติ
ทั้งทะเล ชายหาด ภูเขา ทำให้มีช่ือเสียงด้านการท่องเที่ยวระดับโลก มีแหล่งข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี และวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานจน
หล่อหลอมกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ โดดเด่น ทั้ งโบราณ สถาน โบราณวัตถุ 
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ขนบธรรมเนียมประเพณีที่โดดเด่น เช่น ประเพณีกินผัก งานพ้อต่อ วัดไชยธาราราม
หรือวัดฉลอง วัดพระนางสร้าง อนุสรณ์สถานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เป็นต้น 
 
 2. บริบทด้านพ้ืนที่ของจังหวัดกระบี่ 
                คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (2562) นำเสนอ
ข้อมูลจังหวัดกระบี่ไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับ
ทบทวนรอบปี พ.ศ. 2564 สรุปได้ว่า จังหวัดกระบี่ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ 
ประมาณ 130 เกาะ มีพื้นท่ีทั้งหมด 4,708.512 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครอง 
เป็น 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภออ่าวลึก อำเภอปลายพระยา อำเภอเมืองกระบี่ 
อำเภอคลองท่อม อำเภอเกาะลันตา อำเภอเขาพนม อำเภอเหนือคลอง และ
อำเภอลำทับ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปประกอบด้วยภูเขากระจัดกระจายสลับ
กับพื้นที่แบบลูกคลื่น พื้นที่ราบเนินสูง ๆ ต่ำ ๆ และพื้นที่เกาะ มีภูมิอากาศแบบ
มรสุมในเขตร้อน มีฤดู 2 ฤดู คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 
และฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี ้
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับจังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดตรัง และทะเลอันดามัน  
 ทิศตะวันออก  ติดตอ่กับจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง  
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับจังหวัดพังงา และทะเลอันดามัน  
 
 จากการสำรวจเมื่อเดือนธันวาคม 2562 จังหวัดกระบี่มีประชากรรวม
ทั้งสิ้น 473,738 คน 
 จังหวัดกระบี่มีศักยภาพการท่องเที่ยวในระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวทีห่ลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ทัง้ทะเล บนบก การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศ และด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น 
วัฒนธรรมท้องถิ่น แหล่งโบราณคดี วิถีชีวิตชุมชน แหล่งโบราณคดี ควนลูกปัด 
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ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม งานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน ประเพณีลอยเรือ
ชาวเล เป็นต้น 
 
 3. บริบทด้านพ้ืนที่ของจังหวัดพังงา 
                คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัด
พังงา (2562) นำเสนอข้อมูลจังหวัดพังงาไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดพังงา พ.ศ. 
2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ณ ธันวาคม ปี 2562) สรุปได้ว่า จังหวัดพังงาตั้งอยู่
ทางภาคใต้ตอนบนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน แบ่งการปกครอง
เป็น 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพังงา อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอ 
ท้ายเหมือง อำเภอกะปง อำเภอทับปุด อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว     
มีพื้นที่ประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้   
มีภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ตลอดปีมีฤดู 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน
มกราคม - เมษายน ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม 
และฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน - กลางเดือนมกราคม โดยมีอาณาเขต
ติดต่อ ดังนี ้
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดระนอง 
 ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดภูเก็ต  

ทิศตะวันออก ติดต่อกบัจังหวัดสรุาษฎร์ธานี และจงัหวัดกระบี ่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลอันดามัน และมหาสมุทรอินเดีย 
 

 จากการสำรวจเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 จังหวัดพังงามีประชากร รวมทั้งสิ้น 
268,210 คน  
 นอกจากภาคเกษตรกรรมแล้ว การท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งสร้างรายได้ 
ที่สำคัญของจังหวัดจังหวัดพังงา ด้วยความหลากหลายของทรัพยากรทาง        
การท่องเที่ยวทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน การท่องเที่ยวทาง
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ทะเล รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทำให้มีอัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยว
ที่มาเยือนในพื้นที่จังหวัดพังงาอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้ในภาคบริการท่องเที่ยว
มูลค่าหลายล้านบาทต่อปี  
 
 4. บริบทด้านพ้ืนที่ของอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 
     อำเภอเกาะยาว แม้เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพังงาแต่คนส่วนหนึ่ง
เข้าใจว่าเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต หรือจังหวัดกระบี่ ด้วยการเดินทาง
ระหว่างผู้คนในพ้ืนที่อำเภอเกาะยาวกับจังหวัดภูเก็ต และจังหวดักระบี่มีมากกว่า
และสะดวกกว่าการเดินทางไปยังพื้นที่อำเภออ่ืน ๆ ของจังหวัดพังงา ดังจะเห็นได้
จากจำนวนท่าเทียบเรือฝั่งจังหวัดพังงาที่เดินทางไปยังพื้นที่เกาะยาว มีจำนวน
น้อยกว่าท่าเทียบเรือที่เดินทางไปจังหวัดภูเก็ต และกระบี่ ดังนั้น การทำความเข้าใจ
บริบทพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต และกระบี่ จึงมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจ   
ความเป็นไปของผู้คนในพ้ืนท่ีอำเภอเกาะยาว 
 เนื่องจากการจัดทำโครงการครั้งนี้เป็นการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอ
เกาะยาว ผู้จัดทำโครงการจึงนำเสนอบริบทพ้ืนท่ีที่ดำเนินงานโดยสรุปดังนี้ 
  4.1 ประวัติความเป็นมา และการต้ังถิ่นฐานของชุมชน 
                   ประพัทธ์ วิจิตรนาวี (2563, สัมภาษณ์) รวบรวมข้อมูลการตั้ง
ถิ่นฐานของอำเภอเกาะยาว โดยสันนิษฐานถึงความเป็นมาของชุมชนมุสลิมอำเภอ
เกาะยาว สามารถแบ่งเป็นกล ุ่ม ๆ ได้แก่ กล ุ่มที่ 1 มีการก่อตั้งชุมชนแห่งนี้ขึ้นมา
ตั้ งแต่สมัยอาณาจักศรีวิ ชัย กลุ่มที่  2 อพยพเข้ามาเมื่อครั้งสงครามสมัย
รัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2328 กล ุ่มที่ 3 อพยพมาจากมณฑลไทรบุรี ส่วนใหญ่มาจาก
บ้านละงู ปากบารา เจ๊ะมีลัง เป็นการอพยพครั้งใหญ่ที่มีผ ู้คนกระจายอยู่ทั่วทั้ง
เกาะยาวใหญ่ ในช่วง พ.ศ. 2435 - 2442 กล ุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มชนชาวจีนฮกเกี้ยนที่
ชำนาญการเดินเรือ น่าจะเข้ามาในสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือสมัยต้นกรุงธนบุรี โดย
เข้ามาประกอบอาชีพเผาถ่าน ด้วยเพราะมีหลักฐานหลุมเผาถ่านขนาดใหญ่
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จำนวนมากในหลายพื้นที่ของตำบลพรุใน กลุ่มที่ 5 เป็นกลุ่มที่เข้ามาในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นการอพยพภัยสงคราม และเข้ามาประกอบอาชีพ ส่วน
ใหญ่มาจากภูเก็ต  
 สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์  (2563, สัมภาษณ์ ) กล่าวถึงเหตุกา รณ์           
ทีเ่ชื่อมโยงระหว่างไทยกับพม่าซึ่งเกี่ยวพันกับพื้นที่บางส่วนของอำเภอเกาะยาวว่า 
จากเหตุการณท์ี่พม่าตเีมืองถลางแตก ในปี พ.ศ. 2352 พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้า
นภาลัย โปรดเกล้าฯ ให้กองทัพจากกรุงเทพฯ มาช่วยเมืองถลาง พระยาทศโยธา  
ซึ่งเป็นแม่ทัพหน้าของสยามเดินทางมาถึงนครศรีธรรมราช และเจ้าพระยานครน้อย 
มาเป็นกองกำลังเพิ่มเพื่อยกกำลังไปช่วยเมืองถลาง แต่เมื่อเดินทัพมาถึงเมืองตรัง 
กลับไม่มีเรือมาช่วยสง่กองทัพไปยังเมืองถลาง กองทัพหน้าจึงพักอยู่ท่ีตรัง พระยา
ทศโยธาสั่งการให้หลวงกำแหงไปดูกองเรือที่รัชกาลที ่2 โปรดเกล้าฯ ใหเ้มืองไทร
บุรีมาช่วยเมืองถลาง ในการนี้เจ้าพระยาไทรบุรีปะแงรัน ได้ส่งลักษณมาณา แม่ทัพเรือ   
เคดาห์มาช่วยเมืองถลาง ตามพระราชกระแสรับสั่ง เมื่อกองเรือเคดาห์ผ่านลังกาวี 
มาถึงเกาะตาลีบง (ตรัง) ลักษณมาณาได้นำกองทัพเรือมาจอดรอกองทัพสยาม  
ที่ช่องแคบ “ช่องหลาด” กองทัพสยามจากไชยาไปติดอยู่ที่กราภูงา เพราะไม่มี
เรือมาช่วยส่งกองทัพไปยังเมืองถลาง ในขณะที่กองหน้าพระยาทศโยธาก็ยังติด
อยู่ที่ตรัง ด้วยเหตุนี้พม่าจึงเผาเมืองถลางผักฉีดจนเสียหาย ซึ่งก็คือบ้านป่าคลอก     
ในปัจจุบัน ทำให้ถลางกลายเป็นเมืองร้างตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2352 จนถึงสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้สร้างเมืองขึน้มาใหม ่
 ข้อมูลที่ สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ นักประวัติศาสตร์ภูเก็ต กล่าวไว้ข้างต้น 
แสดงให้เห็นว่า “ช่องหลาด” ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 ตำบลเกาะยาวใหญ่ เป็นพ้ืนท่ีที่
กองทัพจากเมืองไทรบุรีพักจอดเรือ ข้อมูลดังกล่าวทำให้เห็นว่าเกาะยาวเป็นพ้ืนท่ี
ทางประวัตศิาสตร์ที่ปรากฏหลักฐานการตั้งถิน่ฐานมาเป็นเวลานาน  
 อย่างไรก็ตาม ความเป็นมาในการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเกาะยาวที่มี  
การกล่าวถึงมากที่สุด คือ มาจากตรัง และสตูล ดังที่ เอกสารแผนพัฒนาอำเภอ
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เกาะยาว (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562) (2562) กล่าวถึงความเป็นมาของอำเภอ
เกาะยาว สรุปได้ว่า อำเภอเกาะยาวมีบรรพบุรุษที่อพยพเลียบชายฝั่งทะเลมาจาก
ชายฝั่งเมืองตรัง เมืองสตูล รวมถึงเมืองอื่น ๆ ที่อยู่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2328 เมื่อครั้งที่พม่ายกทัพมาตีเมืองต่าง ๆ ของภาคใต้ ผู้ที่อพยพ
หนีภัยมาเห็นพื้นที่เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ เหมาะแก่การหลบภัย จึงตั้ง
หลักแหล่งทำมาหากินสืบต่อกันมา จนกระทั่งปี พ.ศ. 2446 ทางราชการจึงยก
ฐานะขึน้เป็นกิ่งอำเภอ ข้ึนกับอำเภอเมืองพังงา และได้มียกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ  
 ก้อเส็น ดาวเรือง (2563, สัมภาษณ์) ปราชญ์ชาวบ้านให้ข้อมูลเกี่ยวกับอำเภอ
เกาะยาวสอดคล้องกับข้อมูลข้างต้นว่า แต่เดิมพื้นที่เกาะยาวใหญ่ และเกาะยาวน้อย  
ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์สงครามเก้าทัพ เมื่อปี พ.ศ. 2328 พม่า
ยกทัพมาทำศึกกับประเทศไทย รวมถึงหัวเมืองทางใต้ คือ เมืองถลาง มีคำสั่งจาก
ทางราชการให้ส่งทหารมาช่วยทำศึกกับทัพพม่า เจ้าเมืองไทรบุรีซึ่งอยู่ทางใต้ของ
ประเทศไทยได้ส่งทหารเดินทางโดยทางเรือเพื่อเข้ามาช่วยเหลือ โดยตั้งขบวนเรือ
มาตั้งแต่เมืองไทรบุรี ผ่านมายังเกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ ระหว่างทางเกิด
คลื่นลมมรสุมบริเวณหัวแหลมที่ เกาะยาวใหญ่ และด้วยลักษณะพื้นที่ที่เป็น
หัวแหลม เป็นท่ีบรรจบกันของทางน้ำทำให้น้ำเช่ียวกราด ส่งผลให้ทหารแต่ละนาย
ต้องพายเรือฝ่าคลื่นลมอย่างหนัก และด้วยความเหนื่อยล้าบรรดาทหารจึงหยุดพัก
เหนื่อยระหว่างทาง การเดินทางจึงเป็นไปด้วยความล่าช้า ฝ่ายเมืองถลางเข้าใจผิด
คิดว่าทัพทหารจากเมืองไทรบุรีไม่มาช่วยทำศึก ทำให้ไม่พอใจ ข่าวนี้ล่วงรู้ไปถึงแม่ทัพ
จากเมืองไทรบุรี จึงเกิดความน้อยใจที่ความตั้งใจ และความพยายามให้การช่วยเหลือ
ของกองทัพตนถูกมองในแง่ลบ จึงถอนทัพกลับเมือง แม่ทัพคนหนึ่งเดินทางกลับเมือง 
ส่วนแม่ทัพอีกคนขึ้นพักอาศัยที่เกาะยาวใหญ่ โดยมีทหารเอกพักอาศัยอยู่ที่เกาะยาวน้อย 
อภิรักษ์ สกุลสัน และคณะ (ม.ป.ป.) กล่าวถึงข้อมูลอำเภอเกาะยาวโดยมีรายละเอียด
บางส่วนที่สอดคล้อง และแตกต่างกันว่า บรรพบุรุษดั้งเดิมของชาวเกาะยาว
อพยพมาจากชายฝั่งเมืองตรัง สตูล และเมืองอื่น ๆ ที่อยู่ชายฝั่งทะเลตะวันตกของ
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ภาคใต้ เมื่อสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ประมาณปี พ.ศ. 2328 พม่าได้ยกทัพมาตีหัวเมือง
ทางภาคใต้ของประเทศไทย ผู้อพยพได้หลบหนีพม่ามาพบเกาะยาวน้อย และ     
เกาะยาวใหญ่ เมื่อเห็นว่าเกาะทั้งสองมีทำเลที่ตั้งเหมาะสมต่อการหลบภัยจึงยึดเอา
พืน้ทีแ่ห่งนี้เป็นที่ตั้งหลักแหล่งทำมาหากินสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 
 นอกจากนี้ วิชชุตา ให้เจริญ (2544) กล่าวถึงข้อสันนิษฐานของชาวบ้าน
เกี่ยวกับความเป็นมาของอำเภอเกาะยาวไว้ในงานวิจัยเรื่อง “การจัดการ
ท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ เพื่ อการอนุ รักษ์สิ่ งแวดล้อมและวิถี ชี วิตชุมชน : 
กรณีศึกษาชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา” สรุปได้ว่า ชุมชนเกาะยาวน้อย
น่าจะเกิดขึ้นก่อน พ.ศ. 2328 ตามตํานานที่มีการเล่าสบืต่อกันว่า มีชาวมุสลิมจาก
จังหวัดตรัง 2 ครอบครัวหนีการบังคับจัดเก็บเบี้ยภาษีรายหัวของรัฐ ตามหลักของ
ศาสนาอิสลามที่ถือว่าผืนแผ่นดินเป็นของพระผู้เป็นเจ้า ทุกคนมีสิทธิอาศัยอยู่   
ทั้ง 2 ครอบครัวอพยพมาพบกับพื้นที่เกาะยาวน้อยจึงเลือกเป็นที่ตั้งถิ่นฐาน 
ครอบครัวแรกประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูกชาย เลือกตั้งถิ่นฐานอยู่ ทางฝั่ง
ตะวันตกของเกาะ ส่วนอีกครอบครัวประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูกสาว เลือกตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ทางฝั่ งตะวันออกของเกาะ ต่อมาลูกชายและลูกสาวของทั้ง 2 
ครอบครัวเกิดชอบพอกัน พ่อแม่ฝ่ายชายจึงไปสู่ขอฝ่ายหญิงตามประเพณี       
เมื่อญาติพี่น้องที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ทราบข่าวต่างมาร่วมแสดงความยินดีด้วย  
 ส่วนการอพยพสมทบเพิ่มเติมเข้ามาของผู้คนในพื้นที่เกาะยาวเนื่องด้วย
ภัยสงครามกับพม่านั้น วิชชุตา ให้เจริญ ให้ข้อมูลว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง 
นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสันนิษฐานว่า ผู้ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่เกาะยาวน้อย
ในรุ่นแรก ๆ มีทั้งผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธ เนื่องจากปรากฏ
หลักฐานซากปรักหักพังของสิ่งก่อสร้างคล้ายวัดซึ่งพบที่บริเวณหมู่ 1 บ้านท่าค่าย 
โดยบรรพบุรุษรุ่นแรก ๆ ของเกาะยาวน้อยมีการใช้ความรู้ด้านประมง เริ่มจากเพื่อ 
การบริโรคในครัวเรือน และแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของซึ่งกันกับเพื่อนบ้านใกล้เคียง 
แต่เมื่อมีความจําเป็นต้องใช้สิ่งของต่าง ๆ ที่ไม่สามารถหาได้ในชุมชน จึงเกิด
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ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของระหว่างชุมชน ส่วนกลุ่มผู้อพยพท่ีตั้งถิ่นฐานอยู่ทาง
ตะวันตก มีการประกอบอาชีพทำการเกษตรตามสภาพพื้นที่ที่เป็นที่ราบเชิงเขา 
ได้ใช้ความรู้ในการปลูกข้าวเพื่อบริโภคในครัวเรือนและภายในชุมชน เมื่อเห็นว่า
ข้าวให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจจึงมีผู้หันมาทํานาข้าวเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งทดลอง
ปลูกไม้ผลอื่น ๆ เพิ่มขึ้นด้วย เมื่อท้ังสองชุมชนต่างมีผลผลิตที่เหลือจากการบริโภค   
ทำให้เกิดระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของระหว่างชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียง และขยับขยาย
ระหว่างชุมชนกับแผ่นดินใหญ่ ในที่สุดก็กลายเป็นระบบของการค้าขาย 
 อย่างไรก็ตาม แม้ไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดถึงการก่อตั้งชุมชนเกาะยาว 
แต่มีข้อมูลบางประการที่เป็นร่องรอยหลักฐานว่า ชาวเกาะยาวมาจากจังหวัดตรัง 
และจังหวัดสตูล เช่น ชาวเกาะยาวน้อยมีสำเนียงการพูดใกล้เคียงกับชาวจังหวัด
ตรัง ในขณะที่ชาวเกาะยาวใหญ่สำเนียงการพูดใกล้เคียงกับชาวจังหวัดสตูล เป็นต้น    
 
   4.2 ลักษณะทางกายภาพ  
          4.2.1 ที่ต้ัง และอาณาเขต  
                   อำเภอเกาะยาว เป็นหมู่เกาะบริเวณอ่าวพังงาของทะเล
อันดามัน ประกอบด้วย เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ และรายล้อมด้วยเกาะเล็ก
เกาะน้อยอีกกว่า 200 เกาะ มีพื้นที่ทั้งหมด 141.065 ตารางกิโลเมตร (กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัดพังงา 5 ปี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565, 2562) โดยมีอาณาเขตดังต่อไปนี้ 
  ทิศเหนือ   ติดต่อกับอ่าวพังงา และน่านน้ำของจังหวัดกระบี่  
  ทิศใต้   ติดต่อกับทะเลอันดามัน  
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับหมู่เกาะ และน่านน้ำของจังหวัดกระบี่  
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับน่านน้ำของจังหวัดภูเก็ต 
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    4.2.2 สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ  
                     อำเภอเกาะยาวประกอบไปด้วยเกาะเล็กเกาะน้อย 
จำนวน 44 เกาะ แต่เกาะที่ประชากรใช้เป็นที่อยู่อาศัยเพื่อตั้งหลักแหล่ง และ
ประกอบอาชีพมีเพียง 2 เกาะ ได้แก่ เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นเกาะที่มีภูเขาทอดตัวตามแนวทิศเหนือ-ใต้ ทางด้านทิศตะวันออกมีชายหาด   
ทีส่วยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยว และพักผ่อน มีที่ราบชายฝั่งทะเล ที่ราบตามหุบเขา 
ซึ่งประชาชนใช้ทำการเกษตร (ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะยาว, 2562)  
 อภิรักษ์ สกุลสัน และคณะ (ม.ป.ป.) กล่าวถึงข้อมูลอำเภอเกาะยาว 
สรุปได้ว่า เกาะยาวน้อยมีพื้นท่ีราบตามแนวชายฝั่ง ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่
ทางด้านฝั่งตะวันตกของเกาะ ส่วนเกาะยาวใหญ่มีพื้นที่ราบสลับกับภู เขา 
ประชากรอาศัยกระจายไปตามที่ราบระหว่างภูเขา ทั้งเกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญม่ี
ที่ราบชายฝั่งทะเลเป็นหาดทราย และมีธรรมชาติที่สวยงาม สายสนิท พงศ์สุวรรณ 
(2560) กล่าวถึงพื้นที่เกาะยาวใหญ่ว่า มีรูปร่างคล้ายดัมเบล ส่วนปลายทั้งสองมี
พื้นท่ีแผ่นดินมากและคอดกิ่วเป็นเวิ้งอ่าวขนาดใหญ่บริเวณส่วนตอนกลางของเกาะ 
พื้นที่เกาะด้านทิศเหนืออยู่ในเขตตำบลเกาะยาวใหญ่ ส่วนพ้ืนท่ีตอนกลางไปจนถึง
ใต้สดุอยู่ในตำบลพรุใน ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่ือมโยง
สัมพันธ์กันทั้งระบบนิเวศป่าบก ลำธาร แอ่งน้ำขัง ป่าชายเลน หาดหิน หาดทราย 
หญ้าทะเล ทำให้เกาะยาวใหญ่เป็นแหล่งทำประมงที่อุดมสมบูรณ์   ส่วนพื้นที่เกาะยาวน้อย 
เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์ (2551) ให้ข้อมูลว่า ส่วนใหญ่เป็นทิวเขาทอดยาวตามแนว
จากด้านเหนือจรดด้านใต้ของเกาะ ด้านตะวันตกมีที่ราบเหมาะแก่การทำ
เกษตรกรรม ได้แก่ สวนยาง สวนมะพร้าว สวนปาล์ม สวนสะตอ สวนมะม่วง  
หิมพานต์ ส่วนด้านตะวันออกเป็นหุบเขามีที่ราบ ชายฝั่ง หาดทราย และ
ธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยวและพักผ่อนทั่วไป และด้วยพื้นที่ที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และสามารถใช้กำบังภัยธรรมชาติจากฤดูมรสุมได้ 
บริเวณดังกล่าวจึงก่อให้เกิดเป็นชุมชนขึ้น  
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 ที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอเกาะยาว ปรากฏดังแผนที่ที่ปรับมาจาก 
เอกสารแผนพัฒนาอำเภอเกาะยาว (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 
(ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะยาว, 2562) ต่อไปนี ้

 
ภาพที ่2.1 แผนที่แสดงแนวเขตตำบล หมู่บ้านของอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 

ที่มา : ปัทมาสน์ พิณนุกลู, 2563 
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 ด้วยสภาพพื้นที่ที่เป็นเกาะอยู่กลางทะเล อำเภอเกาะยาวจึงมีอุณหภูมิ
โดยเฉลี่ยประมาณ 21-31 องศาเซลเซียส ทำให้อากาศเย็นสบายเพราะได้รับ
อิทธิพลจากลมทะเล โดยมีฝนตกปริมาณปานกลางตลอดปี  มีลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านช่วงเดือนตุลาคม – เมษายน และลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้พัดผ่านช่วงเดือน พฤษภาคม - กันยายนของทุกปี ในช่วงของการเปลี่ยนแปลง
มรสุมนี้ส่งผลให้การคมนาคมติดต่อกับพื้นที่บนบกเป็นไปด้วยความยากลำบาก
พอสมควร (ท่ีทำการปกครองอำเภอเกาะยาว, 2562) 
 การเดินทางระหว่างเกาะยาวไปไปยังพื้นที่อื่น ๆ ต้องอาศัยเรือเป็น
พาหนะสำคัญ ชาวเกาะยาวจึงต้องเรียนร ู้คลื่นลมเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายขณะ
เดินทาง อย่างไรก็ตาม พบว่ามีอุบัติเหตุที่เกิดจากการเดินทางทางเรือหลายครั้ง 
เช่น ปี พ.ศ. 2502 เกิดพายุใหญ่ที่พัดมาจากทางทิศใต้ ชาวบ้านเรียกว่า “ลมหัวนอน” 
สร้างความเสียหายทำให้เรอืประมงที่จอดบนฝั่งเสยีหายหลายสิบลำ ปี พ.ศ. 2525 
ชาวประมงปลาฉิ้งฉ้าง ออกเรือแล้วเจอลมพายุ และคลื่นแรงทำให้เรือประมง
ขนาดใหญ่พอสมควร จำนวน 3 ลำ จมลงทะเล ชาวบ้านเรียกลมนี้ว่า “ลมต้าหรี” 
ปี พ.ศ. 2529 เรืออวนลากขนาดใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะยาว เจอพายุ  
ทีพ่ัดมาอย่างรวดเร็วทำให้เรือน้ำหนักกว่า 20 ตัน พลิกคว่ำ แสดงให้เห็นความแรง
ของลมที่มีกำลังมากกว่าช้าง 5 เชือก ลมที่เกิดขึ้นครั้งนี้ชาวบ้านเรียกว่า “ลมตก
เขา” ปี พ.ศ. 2548 เรือโดยสาร เกาะยาว – ภูเก็ต เดินทางออกจากท่าเรือบางโรง 
จังหวัดภูเก็ต แล่นเข้าสู่เกาะยาว ประมาณ 3 กิโลเมตรจะถึงแหลมเหีย เจอลม
พายุอย่างรุนแรง ทำให้เรือโดยสารจมลงทะเล มีผู้โดยสารเสียชีวิต 11 คน ลมที่เกิดขึ้น
ในครั้งนี้ชาวบา้นเรียกวา่ “ลมต้าหรา”  
 จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวประมง รวมถึงชาวเกาะยาวที่สัญจรทาง
ทะเลจำเป็นต้องรู้ที่มาของลม และที่มาของคลื่นในทะเลเพื่อจะได้คำนวณวัน 
เวลาในการออกทะเล การเรียนรู้ธรรมชาติของทะเลทำให้ชาวเกาะยาวอยู่กับ
ทะเลได้อย่างสงบสุข แม้ปัจจุบันมีการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าจากทางราชการ 
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แต่การเรียนร ู้ และทำความเข้าใจทิศทางลมก็ช่วยเฝ้าระวังภัยที่อาจเกิดขึ้น หรือ
ช่วยแก้ไขสถานการณ์จากหนักให้เป็นเบาได้ โดยชาวประมงได้ตั้งช่ือลมและคลื่น
ตามทิศทางที่เกิด ปรากฏตามภาพและรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ประพัทธ์ วิจิตรนาวี, 
2563) 
 
 
  

 
 
 
 
  
 
 
 

ภาพที่ 2.2 ช่ือลมและคลื่นตามทศิที่เกิด 
 

1) ลมตีมอปาดัง เป็นลมที่พัดมาทางทิศเหนือในช่วงเดือนธันวาคม – 
เดือนกุมภาพันธ์ ชาวประมงรุ่นหลังเรียกลมนี้ว่า “ลมยาว” เนื่องจากลมนี้พัดเรื่อย ๆ 
ในช่วงระยะเวลานาน ส่วนชาวบ้านเรียกว่า “ลมหราง” หมายถึง คุก หรือตะราง 
เพราะลมได้พัดพาความหนาวเย็นมาด้วย ทำให้มีคดีความเกี่ยวกับการลอบย่อง
เข้าหาหญิงสาวในเวลากลางคืน ด้วยเชื่อว่าผ ู้ชายคงหนาวเลยต้องการหาคู่ครอง 
เมื่อเกิดลมนี้น้ำทะเลจะขุ่นข้น และพบแมงกระพรุนจำนวนมาก แต่ไม่ค่อยพบปลา 
หากเกิดลมนี้เป็นเวลานานจะมีโอกาสเกิดลมตกเขาที่รุนแรง และหากมีเรือแล่น
ผ่านในจังหวะที่ลมตกเขาเรืออาจพลิกคว่ำได้  
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2) ลมต้าหรา เป็นลมที่พัดมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเดือน
ตุลาคม - พฤศจิกายน และเมษายน - พฤษภาคม ซึ่งเป็นลมมรสุมประจำประเทศไทย 
ลมนี้พัดแรง 2 – 7 วัน และลมจะแรงข้ึนตามดวงอาทิตย์ คือ ในช่วงเช้ามืดคลื่นลม
จะอ่อนแล้วค่อย ๆ แรงขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีคลื่นขนาดตามความใหญ่ของลม 
ท้องฟ้าจะมัวตลอดเวลา ชาวประมงสามารถออกจับปลาได้ในช่วงเช้า แต่ปัจจุบัน
สภาวะทางธรรมชาติเปลี่ยนไป ลมต้าหราจึงเกิดขึ้นไม่แน่นอน  
 3) ลมออก เป็นลมที่พัดมาทางทิศตะวันออกโดยตรง โดยพัดเป็นเวลานาน 
เฉลี่ยการพัดประมาณ 35 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง คลื่นในทะเลไม่ใหญ่ ความสูงของ
คลื่นไม่เกิน 1 เมตร เว้นแต่บางช่วงทีม่ีพายุเข้าทางฝั่งอ่าวไทย ส่งผลให้ลมออกแรง 
และเกิดคลื่นใหญ่ ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ลมแบบนี้จะเกิดก่อนคลื่นประมาณ 1 วัน 
หมายถึง เมื่อลมพัดอยู่ประมาณ 1 วัน คลื่นในทะเลจะเกิดตามความใหญข่องคลื่น
ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้างขึ้น ข้างแรม ถ้าลมแรงในช่วงน้ำตาย คือ ข้ึน หรือแรม 6, 7, 8, 
9, 10, 11 ค่ำ จะมีคลื่นไม่สูง ไม่ใหญ่ แต่ก็ทำให้คลื่นแตกฟองบนยอดคลื่น แต่ถ้า
ลมแรงในช่วงน้ำใหญ่ คือ ขึ้นหรือแรม 14, 15, 1, 2 ,3, 4 ค่ำ ทำให้คลื่นใหญ่ และสูง 
ทั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับน้ำขึ้นน้ำลงด้วย และเมื่อพายุสงบคลื่นลมในทะเลก็สงบ
เช่นกัน 
 4) ลมต้าหรี เป็นลมหรือคลื่นที่มาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะยาว 
เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ และมีช่วงเวลาการเกิดที่ไม่แน่นอน ความแรงของคลื่น
และลมพอประมาณ ถ้าลมแรงคลื่นก็แรงตามไปด้วย  

5) ลมหัวนอน เป็นลมที่มาจากทิศใต้ ซึ่งพื้นที่ของเกาะยาวโดยเฉพาะ
ตำบลพรุในติดต่อกับทะเลอันดามันหรือมหาสมุทรอินเดีย เมื่อเกิดคลื่นหรือลม   
ที่เกิดทางทิศใต้จะมีความรุนแรง สร้างความเสียหายให้แก่ชาวประมงและชาวบ้าน
เป็นอย่างมาก ดังเช่นเหตุการณ์สึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ที่คลื่นมาทาง
ทิศใต้ทำให้บริเวณพื้นที่ทางทิศใต้ของเกาะยาวได้รับเสียหายอย่างมาก ลมนี้จะ
เกิดในช่วงหน้าฝน หรือหน้ามรสุมแต่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก โดยคลื่นจะมาก่อนลม 3 วัน 
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ลกัษณะของคลื่นเป็นลำลูกคลื่นยาว ๆ ชาวบ้านเรียกว่า “โหลน” การเดินทางทางเรือ
จะยากลำบาก เพราะบังคับเรือได้ยาก  
 6) ลมลาดปาด เป็นลมที่มาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ หรือลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงต้นฤดูฝนหรือตลอดฤดูฝน เมื่อเกิดลมนี้ท้องฟ้าจะมืดครึ้ม 
คลื่นใหญ่ และสูงตามความแรงของลม ลักษณะคลื่นเป็นสีครามเข้ม และมี
ลักษณะคล้ายกับคลื่นที่มาจากลมหัวนอน แต่ความถี่ของคลื่นจะใหญ่ติดต่อกัน 3 ลูก 
และ 7 ลูก ชาวประมงจะกลัวมาก กัปตันเรือต้องบังคับเรือให้กระแทกคลื่นน้อย
ที่สุด  
   7) ลมพลัด เป็นลมที่พัดมาทางทิศตะวันตกโดยตรง เป็นลมที่มาจาก
มหาสมุทรอินเดียผสมผสานกับลมบกลมทะเล ซึ่งพัดไม่รุนแรง คลื่นในทะเลไม่ใหญ่ 
และสูงไม่เกิน 1 เมตร เมื่อเกิดลมนี้การท่องเที่ยวทางทะเลจะมีชีวิตชีวามาก 
เพราะอากาศปลอดโปร่ง ไม่ร้อนอบอ้าว นักท่องเที่ยวสัมผัสกับบรรยากาศของ
ทะเลอย่างเต็มที่ เพราะมีคลื่นกระแทกเรือเสียงดังแต่ไม่รุนแรง ส่วนชาวประมง  
ก็ออกเรือด้วยความสบายใจ 
 8) ลมหลาดโหลด เป็นลมที่พัดมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ลมชนิดนี้
ไม่สามารถกำหนดได้แน่นอนว่ามาในช่วงเวลาใด ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในช่วงของ
การเปลี่ยนแปลงฤดูกาล แต่ความแรงของลมและคลื่นไม่ใหญ่หรือแรงมากนัก ไม่มี
อุปสรรคในการเดินเรือหรือการประกอบอาชีพของชาวประมง เว้นแต่จะเกิดความแรง
ของลมเกินพิกัด คลื่นก็จะใหญ่ขึ้นแต่ไม่เกิน 3 เมตร 
   
   4.3 สภาพทางสังคม และวัฒนธรรม 
          เอกสารแผนพัฒนาอำเภอเกาะยาว (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562) 
(2562) กล่าวถึงข้อมูลสภาพทางสังคม และวัฒนธรรมของอำเภอเกาะยาว 
จงัหวัดพังงา สรุปสาระสำคญัไดด้ังต่อไปนี้ 
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     4.3.1 การปกครอง 
                ก่อนปี พ.ศ. 2446 พื้นที่เกาะยาวขึ้นตรงต่ออำเภอเมือง

พังงา โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 2 ตำบล 24 หมู่บ้าน ต่อมาในปี พ.ศ. 2446 
ทางราชการได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ แต่การติดต่อกับจังหวัดอื่นนิยมใช้    
การเดินทางผ่านจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร กิ่งอำเภอ
เกาะยาวจึงทำเรื่องขอโอนไปขึ้นกับจังหวัดภูเก็ตหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2531 กิ่งอำเภอเกาะยาวได้เลื่อนฐานะเป็นอำเภอเกาะยาว  
 อำเภอเกาะยาว มีการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย 
เทศบาลตำบลเกาะยาว เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ เทศบาลตำบลพรุใน และ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย นอกจากนี้ยังมีการแบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 3 ตำบล 18 หมู่บ้าน ดังนี้  
     1) ตำบลเกาะยาวน้อย ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ 
หมู่ 1 บ้านท่าค่าย หมู่ 2 บ้านใหญ่ หมู่ 3 บ้านน้ำจืด หมู่ 4 บ้านท่าเขา หมู่ 5 
บ้านริมทะเล หมู่ 6 บ้านแหลมยาง และหมู่ 7 บ้านอันเป้า 
     2) ตำบลเกาะยาวใหญ่ ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 
บ้านคลองเหยี หมู่ 2 บา้นช่องหลาด หมู่ 3 บา้นยา่หมี และหมู่ 4 บา้นคลองบอน  
     3) ตำบลพรุใน ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่  1 
บ้านโละโป๊ะ หมู่ 2 บ้านพรุใน หมู่ 3 บ้านอ่าวกะพ้อ หมู่ 4 บ้านท่าเรือ หมู่ 5 
บ้านคลองดินเหนียว หมู่ 6 บ้านออก และหมู่ 7 บ้านโละปาเหรด 
 

    4.3.2 ประชากร  
               อำเภอเกาะยาว มีประชากร ชาย 7,051 คน และหญิง 
6,882 คน รวม 13,933 (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562)  
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    4.3.3 การประกอบอาชีพ 
                ชาวอำเภอเกาะยาวประมาณร้อยละ 50 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม บนพื้นที่ทำการเกษตร 27,492 ไร่ เช่น ปลูกยางพารา มะพร้าว สะตอ
ข้าว สวนผลไม้ เป็นต้น ทำประมงขนาดเล็กประมาณร้อยละ 40 เป็นการจับสัตว์น้ำ
โดยใช้เครื่องมือขนาดเล็กด้วยวิธีการแบบเก่า ๆ เช่น จับปลา ปู กุ้ง หอย ปลาหมึก 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการค้าขาย ส่วนใหญ่นำสินค้าจากจังหวัดภูเก็ต และจังหวัด
ใกล้เคียงมาขาย ราคาสินค้าบนเกาะจึงค่อนข้างแพงเพราะมีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง  
 

             4.3.4 การศึกษา 
                       อำเภอเกาะยาว มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา จำนวน 14 แห่ง ดังนี ้
      1) โรงเรียนเกาะยาววิทยา 
      2) โรงเรียนเกาะยาว 
      3) โรงเรียนบ้านรมิทะเล 
      4) โรงเรียนบ้านท่าเขา 
      5) โรงเรียนบ้านน้ำจดื 
      6) โรงเรียนบ้านช่องหลาด (โรงเรยีนขยายโอกาส) 
      7) โรงเรียนบ้านคลองเหีย 
      8) โรงเรียนบ้านย่าหม ี
      9) โรงเรียนบ้านคลองบอน 
      10) โรงเรียนอ่าวมะม่วง 
      11) โรงเรียนบ้านพรุใน (โรงเรียนขยายโอกาส) 
      12) โรงเรียนบ้านอ่าวกะพ้อ (โรงเรียนขยายโอกาส) 
      13) โรงเรียนบ้านท่าเรือ 
      14) โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว 
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  นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนเอกชน ได้แก ่โรงเรียนศรัทธาธรรม มศีูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม อั ธยาศั ย  จำนวน  1 แห่ ง มี สถานศึกษา
ระดับอุดมศกึษา คือ วิทยาลัยชุมชนพังงา และมีห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง 
 
       4.3.5 ศาสนา 
                         ชาวอำเภอเกาะยาว กว่าร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม 
โดยมมีัสยดิ จำนวน 24 แห่ง ดังนี้ 
     1) มัสยิดมิฟตาหุลยันนะห ์
     2) มัสยิดดารุลกาเบตร 
     3) มัสยิดเอี๊ยะฮยาอุชชุนนะฮ ์
     4) มัสยิดบ้านท่าเขา 
     5) มัสยิดรมิทะเล 
     6) มัสยิดบ้านแหลมยาง 
     7) มัสยิดรยิากุลกมิีน 
     8) มัสยิดบ้านอันเป้า 
     9) มัสยิดบ้านคลองเหีย 
     10) มัสยิดบ้านช่องหลาด 
     11) มัสยิดนูรลุอหิ์ซาน 
     12) มัสยิดดารุสลาม 
     13) มัสยิดบ้านโละโป๊ะ 
     14) มัสยิดบ้านโละโป๊ะน้อย 
     15) มัสยิดบ้านพรุใน 
     16) มัสยิดบ้านท่าพร ุ
     17) มัสยิดบ้านอัสลามยีะห ์
     18) มัสยิดบ้านพรุแจด 
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     19) มัสยิดด้ารุนอาฝียะห ์
     20) มัสยิดดารุนอาบีดีน 
     21) มัสยิดมัยตุลเลาะห์มาน 
     22) มัสยิดนูรุดดีน 
     23) มัสยิดนูรุล้อิสลาม 
     24) มัสยิดบ้านละปาเหรด  
 นอกจากน้ียังมีบาลาเซาะห์อีกหลายแห่ง เช่น บราเซาะห์บ้านใหญ ่
บราเซาะห์บ้านน้ำจืด บราเซาะห์บ้านทุ่ง บราเซาะห์บ้านแหลมไทร เป็นตน้ 
 
        4.3.6 สาธารณสุข 
                              อัตราเกิด และการเสยีชีวิตของของประชากรอำเภอ
เกาะยาวมีแนวโน้มลดลง โดยมสีถานบริการด้านสาธารณสุข ดังนี ้

  1) โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ จำนวน 1 แห่ง 
  2) สำนักงานสาธารณสขุอำเภอ จำนวน 1 แห่ง  
  3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเกาะยาวใหญ่ 

จำนวน 1 แห่ง 
 4) โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำบลบ้านโต๊ะโปะ๊ 

จำนวน 1 แห่ง 
 5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุใน จำนวน 1 แห่ง 

 
       4.3.7 สาธารณูปโภค  

             อำเภอเกาะยาวมีสาธารณูปโภคจำเป็นต่อการใช้ชีวิต ดังนี้ 
   1) ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคดำเนินการจ่ายไฟฟ้า 

คิดเป็นร้อยละ 100 ของหมู่บ้านทั้งหมดตลอด 24 ช่ัวโมง 
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   2) ประปา มีประปาระดับตำบล และหมู่บา้น ได้แก่ 
ประปาเทศบาลตำบลเกาะยาว จำนวน 1 แห่ง การประปาหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง 
การประปา อบต. จำนวน 7 แห่ง และมีแหล่งน้ำดืม่น้ำใช้อื่น ๆ เช่น บ่อบาดาล 
บ่อน้ำตื้น ถังเก็บน้ำ สระนำ้ อ่างเก็บน้ำ ฝาย เป็นต้น 

   3) การโทรคมนาคม มีที่ทําการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง 
รหัสไปรษณีย์ 82160 และมีบริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรศพัท์เคลื่อนที่
สามารถใช้ได้ทุกพ้ืนท่ี 

 
       4.3.8 การคมนาคม 
               ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นเกาะทำให้การสัญจรไปยัง

พื้นที่ใกล้เคียงต้องใช้เรือเป็นพาหนะ ส่วนการเดินทางภายในตำบล หมู่บ้าน     
ใช้รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถบรรทุกขนาดเล็กเป็นหลัก โดยสภาพถนนส่วนใหญ่
เป็นคอนกรีต และบางพื้นที่ท่ียังเป็นถนนลูกรัง 
 
          4.3.9 วัฒนธรรม  
                     ชาวอำเภอเกาะยาวมีวัฒนธรรมที่หมายถึงประเพณี  
พิธีกรรม กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลาม ดังเอกสารแผนพัฒนาอำเภอ
เกาะยาว (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 (ที่ทำการปกครองอำเภอ
เกาะยาว, 2562) และจากงานวิจัยของ นวพันธุ ์นาคบรรพ์ (2550) เช่น 

    1) พิธีเข้าสุหนัตหมู่ เป็นพิธีกรรมที่สำคัญของชาวมุสลิม  
ทีถ่ือว่ามุสลิมทีแ่ท้จริงต้องเข้าสุหนัต เป็นพิธีท่ีเด็กผู้ชายมุสลิมต้องขริบปลายอวัยวะเพศ 
ทำข้ึนในช่วงอายุ 8 - 12 ปี 

     2) งานเมาลิด เป็นการแสดงออกถึงความรัก และการให้เกียรติ
ยกย่องท่านนบีมุฮัมหมัด โดยจัดงานคล้ายวันเกิดของท่านขึ้น ภายในงานมีการตกแต่ง
สถานที่ให้สวยงาม มีผู้คนมาร่วมชุมนุม และอ่านอัลกุรอานที่มัสยิด อ่านโคลง 
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กลอน บทสุดดี และชีวประวัติของท่านนบี นอกจากนี้ยังมีการแจกจ่ายทานแกผู่้ที่
ขัดสน เป็นต้น 

   3) รองเง็ง เป็นศลิปะพื้นบ้านชาวใต้เช้ือสายมลายู นิยม 

เล่นในงานรื่นเริง โดยการแสดงมีผู้ขับร้องเกี้ยวพาราสี หรือประชดประชันกันไป
มาระหว่างฝ่ายผู้ชาย และฝ่ายผู้หญิง เป็นการร้องและการเล่นเป็นคณะ และขณะ
แสดงมีนักแสดงประมาณ 5-6 คน ทำหน้าที่เป็นนางรํา ส่วนผู้ขับร้องเป็นคู่ ๆ  ชายหญิง 
ส่วนเพลงที่ใช้ประกอบมักเป็นเพลงตันหยง และเครื่องดนตรีประกอบด้วยไวโอลิน 
รํามะนา ฆ้อง กรับ  

   4) เพลงดเิกีย เป็นเพลงพื้นบา้นที่ใช้ในงานแต่งงาน คณะ 

หรือทีมผู้ขับร้องประกอบด้วยคนขับนำ 2 - 3 คน ลูกคู่หรือสร้อยประมาณ 4 - 8 คน 
ผู้ให้จังหวะตีกลองรํามะนา 2 คน ผู้สีไวโอลิน 1 คน รวม ทั้งหมดประมาณ 10 - 15 คน 
โดยผู้แต่งเรียบเรียงเนื้อร้องให้เช่ือมโยงถึงเรื่องราวของการแต่งงาน แม้ตามธรรมเนียม
การแต่งงานหรือการนิกะห์ของชาวมุสลิมในประเทศไทยจะไม่มีดนตรี หรือ    
การร้องเพลงประกอบ แต่สำหรับชาวไทยมุสลิมชุมชนเกาะยาว หากมีการร้อง 
และบรรเลงดิเกียในงานแต่งงานถือว่าเป็นการได้รับเกียรติอย่างยิ่ง ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับ
ความต้องการของเจ้าภาพว่าต้องการให้มีเพลงดิเกียหรือไม่ เพลงดิเกียทุกเพลงมี
ทำนองที่คล้ายคลึงกัน ไม่เคร่งครัดฉันทลักษณ์ของเนื้อเพลง ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน 
และเนื้อเพลงมีทั้งขนาดสั้นและยาว  
   5) กาหยง เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านชาวไทยมุสลิม
ภาคใต้ ด้วยการแสดงท่าทางประกอบให้เข้ากับจังหวะดนตรี โดยแสดงเป็นคู่ ๆ 
บนลานกว้างที่เพียงพอต่อการเคลื่อนไหว หรือบนเวทีแสดง เป็นการแสดงที่มี
ลักษณะคล้ายกับการต่อสู้ แบบมวยไทยผสมกับมวยมาเลเซีย มีดนตรี               
ทีป่ระกอบด้วยไวโอลิน กลองรํามะนา และกลองโทน 
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        4.3.10 การแต่งกาย 
                   ชาวอำเภอเกาะยาวส่วนใหญ่มีเช้ือสายมลายู จึงนิยม

แต่งกายตามประเพณีอันเก่าแก่ ผ ู้หญิงมีผ้าคลุมศีรษะ ใส่เสื้อผ้ามัสลิน หรือลูกไม้
ตัวยาวแบบมลายู สวมซิ่นปาเต๊ะ ผู้ชายสวมเสื้อคอตั้ง สวมกางเกงขายาว และมีผ้าโสร่ง
ผืนสั้น ที่เรียกว่า ผ้าซองเก็ต พันรอบเอว หากอยู่บ้านหรือลำลองจะสวมโสร่ง    
ลายตารางทอด้วยฝ้าย และสวมหมวกถักหรือเย็บด้วยผ้ากำมะหยี่ 

 
       4.3.11 ภาษา 
                  ภาษาถิน่เกาะยาว เป็นภาษาถิ่นย่อยของภาษาไทยถ่ินใต้

ตามการศึกษาของ อมรรัตน์ สิรินุพงศ์ (2531) ที่จำแนกภาษาที่ใช้ในจังหวัดพังงา 
ออกเป็น 4 เขตได้แก่ พังงาเขต 1 ได้แก่ พ้ืนท่ีอำเภอเมืองพังงา และอำเภอทับปุด 
พังงาเขต 2 ได้แก่ พืน้ท่ีอำเภอกะปง อำเภอตะกั่วป่า และอำเภอคุระบุรี พังงาเขต 
3 ได้แก่ พื้นที่อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอตะกั่วทุ่ง และพังงาเขต 4 ได้แก่ พื้นที่
อำเภอเกาะยาว โดยภาษาไทยถิ่นใต้พังงาเขต 1 - 3 จัดเป็นภาษาไทยถิ่นใต้สายไชยา 
ส่วนภาษาไทยถิ่ นไทยถิ่นใต้ อำเภอเกาะยาว จัดเป็นภาษาไทยถิ่นใต้ สาย
นครศรีธรรมราช - สงขลา ตามการศึกษาของบราวน์ (Brown 1965) โดยแตกต่าง      
ทีก่ารออกเสียงท้ายพยางค์ เช่น คำว่า “เรียก” ภาษาไทยถิ่นใต้พังงาในพื้นที่อ่ืน ๆ 
ออกเสียงว่า “เรียะ” ในขณะที่ภาษาไทยถิ่นใต้อำเภอเกาะยาวยังคงออกเสียงว่า 
“เรียก” เป็นต้น  

ประพัทธ์ วิจิตรนาวี (2563, สัมภาษณ์) กล่าวถึงสำเนียงการพูดของชาว
อำเภอเกาะยาวว่า ชาวเกาะยาวน้อยมีสำเนียงการพูด การใช้ภาษาใกล้เคียงกับ
ชาวจังหวัดตรัง ในขณะที่ชาวเกาะยาวใหญ่ มีสำเนียงการพูด การใช้ภาษา
ใกล้เคียงกับชาวจังหวัดสตูล เช่นเดียวกับนามสกุลที่สัมพันธ์กับความเช่ียวชาญ
ด้านอาชีพ ดังเช่นชาวเกาะยาวใหญ่มีนามสกุลที่เกี่ยวกับการทำไร่ ทำนา เป็นต้นว่า 
วงศ์นา ไถนาเพรียว ทำนาดี ทำนากล้า ปลูกไม้ดี ในขณะที่ชาวเกาะยาวน้อยมีนามสกุล 
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ที่เกี่ยวกับการทำประมง เช่น ถิ่นเกาะยาว เริงสมุทร ศรีสมุทร ถิ่นทะเล กล้าสมุทร 
ดำสมุทร เป็นต้น ความแตกต่างเหล่านี้ชาวเกาะยาวเชื่อว่าเป็นเพราะบรรพบุรุษ
ของทัง้สองเกาะมีทีม่าทีแ่ตกต่างกัน    
 ด้วยวิถีชีวิต และพื้นฐานทางวัฒนธรรมของชาวอำเภอเกาะยาวท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลาม และมีการติดต่อสื่อสารกับจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีชาวไทยเช้ือสายจีน
อาศัยอยู่ ทำให้การใช้ภาษาของชาวอำเภอเกาะยาวมีลักษณะผสมผสานทั้ง
ภาษาไทยถ่ินใต้ ภาษามลายู ภาษาจีน ดังตวัอย่างต่อไปนี ้
            1) การใช้คำศัพท์ เช่น 

                     (1) คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีทัง้การตัดคำให้สั้น 
การเปลี่ยนเสียงสระ พยัญชนะ การเปลี่ยนคำ การใช้คำยืม เช่น ลูกตอ (สะตอ) 
เขือยาว (มะเขือยาว) ฌะ (ตะกร้า) แป้งหวาน (ผงชูรส) ผ้าต้อหล้า (ผ้าขนหนู) 
เปาะ (ยุ้งข้าว) ศอกลง (ลดลง) ตาหลำ (ถาด) หลบ (กลับ) เนียต (ตั้งมั่น) เล้ง (นม) 
เป็นต้น 

                 (2) คำศัพท์ที่ใช้เรียกเครือญาติ เป็นการเรียกญาติของ
ชาวมุสลิม เช่น ชายแนะ (ทวดผ ู้ชาย) มะแนะ (ทวดผู้หญิง) ป๊ะชาย (ปู่หรือตา) 
มะหญิง (ย่าหรือยาย) ป๊ะ (พ่อ) มะ (แม่) หวา (พ่ีชายหรือพี่สาวของพ่อหรือของ
แม่ลำดับที่ 1) ฮะ (พี่ชายหรือพี่สาวของพ่อหรือของแม่ลำดับที่ 2) หลง (พี่ชาย
หรือพี่สาวของพ่อหรือของแม่ลำดับที่ 3) หลัง (พี่ชายหรือพี่สาวของพ่อหรือของ
แม่ลำดับที่ 4) หญัง (พีช่ายหรือพี่สาวของพ่อหรือของแม่ลำดับที่ 5) เป็นต้น  

  
           2) วัฒนธรรมการใช้ภาษา ชาวอำเภอเกาะยาวมีวัฒนธรรม
การใช้ภาษาที่แตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐาน เช่น  
       (1) การเรียงลำดับคำ การเรียงลำดับคำในวลี หรือ
ประโยคส่วนใหญ่ไม่แตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐาน แต่มีบางลักษณะที่แตกต่างกัน 
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เช่น หารู้เรื่อง (ไม่รู้เรื่อง) คนยังอยู่เหลย (ยังมีคนอยู่) มาระดูเลือด (ระดูมา หรือ
ประจำเดือนมา) ลูกหาหม้าย (ไม่มีลกู) หาได้บอกหม้าย (ไม่ได้บอก) เป็นต้น 
    (2) การใช้คำลักษณนาม มีคำลักษณนามใช้น้อยกว่า
ภาคกลาง เพราะสิ่งของหลายอย่างมีการใช้ลักษณนามร่วมกันเพื่อความสะดวก        
ในการใช้ เช่น ไข่ ผลไม้ หม้อ ตะกร้า ขนม บ้าน มักใช้ลักษณนามว่า “หนวย” เป็นต้น 
         (3) การใช้คำศัพท์เฉพาะถิ่นในประโยค เมื่อเป็นคำ
พยางค์เดียวจะไม่มีความหมาย แต่เมื่อนำไปเป็นส่วนประกอบหนึ่งในประโยคจะมี
ความหมาย เช่น ถ้าหมันติขึ้นไหล่ (ถ้ามันจะขึ้นไหล่) ติ เป็นคำช่วยกริยาที่มี
ความหมายว่า “จะ” คันถ้าไม่บาย (หากไม่สบาย) เป็นต้น 

   (4) การใช้คำลงท้าย เช่น หลบมาเดียวใจตะ (กลับมา
สักครู่) แขบหิดถิ (รีบหน่อย) เป็นต้น 

 
   3) การใช้สำนวน เป็นการใช้คำที่มีความหมายโดยนัย ไมต่รง

ตามตัว หรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่ แทนการบอกกลา่วตรง ๆ เช่น 
    (1) ตายทำแดกเปลว หมายถึง แกล้งทำ หรือพูดประชด 
คนอ่ืน แต่สุดท้ายต้องเป็นฝา่ยเสยีหายจากการกระทำ หรือคำพูดนั้นเอง 
    (2) ตาขาวเหมือนลูกตอดอง หมายถึง ขี้ขลาด กลัวลนลาน 
    (3) แถกจนเกล็ดแห้ง หมายถึง พยายามจนสุดความสามารถ 
    (4) ถือท้ายเรือรั่ว หมายถึง รับภาระที่น่าหนักใจ 
   (5) ทำหน้าเหมือนไม้ขอยพร้าว หมายถึง ทำหน้าตา
บูดบึ้ง ไม่พอใจ โกรธ งอน  
   (6) กินเหมือนแพะข้อง หมายถึง กินหมดเกลี้ยง ไมม่ี
เศษอาหารเหลือ 
   (7) สาบเหมือนหาบเคย หมายถึง คนที่มกีลิ่นตัวแรง 
  (8) ช้าเหมือนน้ำแปดค่ำ หมายถึง เชือ่งช้ามาก 
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ข้อมูลของอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ช่วยให้เข้าใจบริบทความเป็นชุมชน
มุสลิมของอำเภอเกาะยาวได้ชัดเจนขึ้น เป็นแนวทางในการศึกษา และทำความเข้าใจ 
คติชนของชุมชน เพื่อหาวิธีการสื่อสารและนำเสนอสู่การท่องเที่ยว โดยให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมนำเสนอ แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ ประเมินค่า และเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรทางคติชนที่มีอยู่ในชุมชนของตน นำไปสู่การสร้างรูปแบบการนำเสนอ
ที่เพ่ิมมูลค่าทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
 บริบทด้านพื้นที่ที่นำเสนอข้างต้น แสดงให้เห็นความเช่ือมโยงทาง
ภูมิศาสตร์ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต กระบี่  และพังงา รวมถึงอำเภอเกาะยาว     
ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพังงาว่ามีส่วนสัมพันธ์กัน อันจะนำไปสู่การติดต่อสื่อสาร 
การไปมาหาสู่ระหว่างกัน รวมถึงการมีลกัษณะร่วมบางอย่างที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน 
การทำความเข้าใจบริบททางพื้นที่ดังกล่าวจึงทำให้เข้าใจความเป็นไป รวมถึง
ความเป็นอยู่ของชาวเกาะยาวได้ชัดเจนขึ้น และสามารถใช้เป็นแนวทางในการนำเสนอ
ข้อมูลอัตลักษณท์างการท่องเที่ยวของอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงาที่ชัดเจนขึ้นด้วย  
 

2. การท่องเที่ยว 
 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ช่วยสร้างงาน 
สร้างอาชีพ และสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องผู้คนจำนวนมาก ผู้จัดทำ
โครงการจึงศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว รูปแบบของ
การท่องเที่ยว ตลอดจนการจัดการท่องเที่ยวในลักษณะต่าง ๆ เป็นการศึกษาเพื่อทำ
ความเข้าใจลักษณะของการท่องเที่ยวเพื่อนำไปปรับใช้ในการนำเสนอการท่องเที่ยว
ของอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2545) กล่าวถึงคำศัพท์การท่องเที่ยวว่า 
เป็นคำที่มีความหมายค่อนข้างกว้าง ด้วยอาศัยหลักการท่องเที่ยวที่ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ การเดินทางจากที่อยู่อาศัยโดยปกติไปยังที่อื่น
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เป็นการชั่วคราว การเดินทางด้วยความสมัครใจ และการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์
ใด ๆ ก็ตามที่ไม่ใช่เพือ่การประกอบอาชีพหรือหารายได้ สว่นการเดินทางท่องเที่ยวนั้น 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2560) ให้ข้อมูลว่า 
หมายถึง การเดินทางของสมาชิกในครอบครัวจากท่ีอยู่อาศัยเดิมในจังหวัดหนึ่งไป
อีกจังหวัดหนึ่งเป็นการชั่วคราว เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมครอบครัว พักผ่อน ดูหรือ
เล่นกีฬา ประชุม เดินทางไปรักษาตัว ประกอบพิธีทางศาสนา ไม่รวมถึง        
การเดินทางเพื่อไปทำงาน หรือทำธุรกิจการค้า โดยจำแนกผู้เดินทางเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ นักท่องเที่ยว เป็นผู้ที่เดินทางท่องเที่ยว มีการพักค้างคืนอย่างน้อย 
1 คืน และนักทัศนาจร เป็นผู ้ที ่เดินทางโดยไม่พักค้างคืน Goeldner และ 
Ritchie (2006) ให้แนวคิดว่า การท่องเที่ยวเป็นผลรวมของปรากฏการณ์ รวมถึง
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างนักท่องเที่ยว รัฐบาล 
ผู้ประกอบการ ชุมชนซึ่งเป็นเจ้าบ้าน ตลอดจนสภาพแวดล้อมในกระบวนการดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยว และผู้มาเยือน  
 
 1. ประเภทของทรัพยากรการท่องเท่ียว 
     ทรัพยากรการท่องเที่ยว สามารถจำแนกประเภทได้หลายลกัษณะ ขึ้นอยู่
กับการเลือกใช้เกณฑ์ในการจำแนก เช่น นิศา ชัชกุล (2550) จำแนกทรัพยากร   
การท่องเที่ยวหรือสิ่งแวดล้อมทางการท่องเทีย่วเป็น 2 ประเภท สรุปได้ดังนี้ 
 1. ประเภทธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เป็นทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพราะเป็นวัตถุดิบที่
สามารถนำไปผลิตในกระบวนการผลิตทางการท่องเทีย่วได้ โดยแบ่งย่อยได้เป็น 2 
ชนิด ได้แก่ 
 1.1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา 
ทัศนียภาพ เช่น ชายหาด ทะเลสาบ น้ำพุร้อน ภูเขาไฟ เป็นต้น  
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 1.2 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หรือชีวภูมิศาสตร์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า 
สตัว์น้ำ พืชพันธุ์ต่าง ๆ เป็นต้น 
 2. ประเภทวัฒนธรรม หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น สามารถแบ่งย่อยได้ 2 
ชนดิ ได้แก่ 
  2.1 ประวัติศาสตร์โบราณวัตถุสถาน และศาสนสถาน เป็นสิ่งก่อสร้างที่
เกี่ยวข้อง หรือเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา เช่น 
ชุมชนโบราณ ศาสนสถาน พิพิธภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางศิลปะและ
สถาปัตยกรรม เป็นต้น  
 2.2 ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เทคโนโลยี และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
วิถีชีวติ ประเพณี สินค้าพื้นเมือง การแสดงศิลปวัฒนธรรม เทศกาลต่าง ๆ เป็นต้น 
 
 ฉันทัช วรรณถนอม (2552) จำแนกทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยใช้
เกณฑ์การจำแนกเป็น 5 ลักษณะ ได้แก่ การจำแนกตามลักษณะของทรัพยากร 
ความสนใจของนักท่องเที่ยว ช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการ ทำเลที่ตั้ง และ
แรงจูงใจของนักท่องเที่ยว บางส่วนสอดคล้องกับที่ นิศา ชัชกุล กล่าวไว้ข้างต้น 
โดยจะยกตัวอย่างการจำแนกทรัพยากรการท่องเทีย่วบางลักษณะ สรุปได้ดังนี ้
 1. จำแนกตามลักษณะของทรัพยากร เป็นการแบ่งตามวิธีการที่การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ เช่นเดียวกับที่ วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์ (2533) ได้แบ่ง
ทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยยึดเป้าหมายการไปเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก 
แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
  1.1 ประเภทธรรมชาติ เป็นสภาพทางกายภาพของธรรมชาติที่
สวยงาม หรือมีความน่าสนใจต่อการเดินทางไปเที่ยวชม เช่น ภูเขา ป่าไม้ แม่น้ำ 
รวมถึงบริเวณที่มนุษย์เข้าไปปรับปรุง ตกแต่งให้มีความงามชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น 
เขื่อน สถานท่ีตากอากาศ เป็นต้น 
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  1.2 ประเภทประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุสถาน และศาสนา เป็นสิ่งท่ี
มนุษย์สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์และเพื่อประโยชน์ของมนุษย์เอง ท้ังที่เป็นมรดก
ของอดตี และสร้างเพิ่มขึ้นในปัจจุบนัแต่มีผลดงึดูดใจนักท่องเที่ยว เช่น พิพิธภัณฑ์ 
ศาสนสถาน โบราณวัตถุสถาน เป็นต้น 
  1.3 ประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม เป็นรูปแบบ
การดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม และการประพฤติปฏิบัติที่ยึดถือ สืบทอดต่อกันมา 
รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อความดึงดูดใจ เช่น วิถีชีวิตของชาวเล เทศกาล
งานประเพณี เป็นต้น 
 2. จำแนกตามความสนใจของนักท่องเที่ยว แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
  2.1 ประเภทท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็นทรัพยากรที่มีความงดงาม
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สนใจเยี่ยมชม เช่น ชายหาด น้ำตก ป่าไม้ เป็นต้น 
  2.2 ประเภทท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์อื่น แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณสถาน เช่น วัด 
อนุสาวรีย์  บ้ านของบุคคลสำคัญ  เป็นต้น และทรัพยากรการท่องเที่ ยว           
เชงิอุตสาหกรรม เช่น เหมืองแร่ โรงเบียร์ สวนเกษตร เป็นต้น 
  2.3 ประเภทศิลปวัฒนธรรม เทศกาล และประเพณี เช่น วิถีชีวิต
ของชาวกะเหรี่ยง ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น 
  2.4 ประเภทที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์เฉพาะการท่องเที่ยว 
เช่น ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ศูนย์ชีววิทยาทางทะเล เปน็ต้น  
 3. จำแนกตามแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว แบ่งได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
  3.1 ประเภทท่ีตอบสนองแรงจูงใจด้านกายภาพ เป็นแหล่งท่องเที่ยว   
ที่เดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนโดยเน้นเพื่อสุขภาพ การสัมผัสบรรยากาศ
กลางแจ้ง เช่น น้ำตก ภูเขา ทะเล เป็นต้น 
  3.2 ประเภทที่ตอบสนองแรงจูงใจด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเพือ่เดินทางเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คน พิธีกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 
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  3.3 ประเภทท่ีตอบสนองแรงจูงใจด้านสังคม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
พบปะผู้คนญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง การประชุม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
ชีวิต เป็นต้น  
  3.4 ประเภทที่ตอบสนองแรงจูงใจด้านศาสนาหรือจิตวิญญาณ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีเดินทางไปเพื่อแสวงบุญทางศาสนา เช่น ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เป็นต้น 
  3.5 ประเภทที่ตอบสนองแรงจูงใจด้านจินตนาการ เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ที่แตกต่างจากความเป็นจริงที่นักท่องเทีย่วต้องการไปเยี่ยมชม เช่น สวนสนุก เป็นต้น 
 
 ภัยมณี แก้วสง่า และนิศาชล จํานงศรี (2555 อ้างถึงจาก Goeldner 
and  Ritchies, 2006) จำแนกทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) 
การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ  2) การท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม ทั้ง 2 
รูปแบบนี้สอดคล้องกับที่มีผู้แบ่งไว้ข้างต้น และ 3) การท่องเที่ยวตามความสนใจ
พิเศษ เป็นลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวตามความสนใจของนักท่องเที่ยว เช่น    
การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา     
การท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวัฒนธรรมกลุ่มน้อย การท่องเที่ยวแบบผจญภัย        
การท่องเทีย่วแบบฟาร์มสเตย์ การท่องเที่ยวท่ีพักในระยะยาวนาน เป็นต้น 
 แม้การจำแนกประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยวมีหลายลักษณะตาม
เกณฑ์การจำแนกทีก่ำหนดไว ้แต่ลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยวก็ยังอยู่ในขอบข่าย
เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และทรัพยากรการท่องเที่ยว
ทางวฒันธรรม หากขยายความถึงคำว่าวัฒนธรรมก็หมายรวมถึงทุกสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
ที่มิใช่ทำตามสัญชาตญาณ อาจเป็นการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ  การกำหนดพฤติกรรม 
ความคิด ตลอดจนวิธีการหรือระบบการทำงาน (อมรา พงศาพิขญ์, 2549) 
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 2. องค์ประกอบของการท่องเท่ียว 
    ปัจจัยที่นักท่องเที่ยวใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกสถานท่ี

ท่องเที่ยว หรือเลือกใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วน
ของเจ้าของพื้นท่ี บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีส่วนผลักดันด้วยการหา
แนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนการบริการ
สำหรับการท่องเที่ยวในครั้งเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว จึงมีนักวิชาการหลาย
ท่านที่กล่าวถึงองค์ประกอบของการท่องเที่ยว เช่น มิลล์  (Mill, 1990) สตีเวน 
(Pike Steven, 2008) ฉันทัช วรรณถนอม (2552) เป็นต้น อธิบายองค์ประกอบ
ของการท่องเที่ยวว่าประกอบด้วยรายละเอียดที่สรุปได้ดังต่อไปนี ้

1. สิ่งดึงดูดใจ นักท่องเทีย่วต่างมีประสาทสัมผัสการมองเห็น การได้ยินเสียง 
เป็นต้น ประสาทสัมผัสเหล่านี้ ช่วยกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ในแหล่งท่องเที่ยว 
ประกอบกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เอื้ออำนวยให้เกิดความเจริญ และความสะดวก
ด้านต่าง ๆ จึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวมากข้ึน 
สิ่งดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวท่ีสำคัญ เช่น 

     1.1 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ความสวยงามตามธรรมชาติของ
แต่ละพื้นที่ล้วนดึงดูดใจให้เดินทางเข้าไปท่องเที่ยว ทั้งธรรมชาติ ภูมิอากาศ 
กิจกรรมที่จัดขึ้น เป็นต้น  

    1.2 วัฒนธรรม เป็นวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่นั้น ๆ อาจเหมือนกัน
หรือแตกต่างกัน แสดงออกได้ในเรื่องของศาสนา สถานท่ีสำคัญทางประวัติศาสตร์ 
วิถีชีวิตของประชาชน จารีตประเพณีทั้งในอดีต และปัจจุบัน เป็นต้น 

     1.3 ชาติพันธุ์ เหตุผลประการหนึ่งในการเดินทางมาท่องเที่ยว คือ 
การต้องการเยี่ยมญาติมิตร เพื่อนฝูงของตนเอง จึงก่อให้เกิดการเดินทางไปมาหา
สู่กัน กลายเป็นประเพณีในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมบ้านเกิด เป็นต้น 

  1.4 แหล่งบันเทิง นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว
ก็ เพราะมีแหล่งบันเทิ งสำหรับพักผ่อนหย่อนใจจัดไว้ ให้  เช่น สถานเริงรมย์  
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สวนสาธารณะ เป็นต้น แหล่งบันเทิงที่ดีควรให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่จัด เพื่อสร้างความรู้สึกประทับใจมากยิ่งขึ้น 

2. การจัดโปรแกรมการท่องเทีย่ว เป็นการจัดกำหนดการหรือโปรแกรม
การท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความเหมาะสม ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง รวมทั้ง
เพื่อให้ครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายของการท่องเทีย่ว 

3. กิจกรรม เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการท่องเที่ยว เพราะการท่องเที่ยว
ไม่ได้มีเพียงแค่การเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ แต่หากมีการจัดกิจกรรม   
ให้นั กท่องเที่ ย วได้ มีส่ วนร่วม ได้ ล งมือปฏิบั ติ  หรือมี ส่ วนร่วมกับ ชุมชน 
ผู้ประกอบการ ย่อมสร้างความประทับใจได้มากขึ้น 

4. สิ่งอำนวยความสะดวก เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพราะนักท่องเที่ยว
ต้องการสิ่งจำเป็นหลายอย่างในการตอบสนองความต้องการของชีวิต โดยเฉพาะ
โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม เช่น ต้องการที่พัก อาหาร การบริการ สิ่งอำนวย
ความสะดวกในการเดินทาง เป็นต้น สิ่งอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยว     
ทีส่ำคัญ เช่น 

     4.1 ที่พัก เป็นสิ่งสำคัญในการเดินทาง ที่พักมีหลายประเภท เช่น 
โรงแรม เต็นท์ โฮมสเตย์ ฟาร์มสเตย์ โฮสเทล เป็นต้น  

     4.2 ร้านอาหารและเครื่องดื่ม นักท่องเที่ยวจะใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร
และเครื่องดื่มมากกว่าปกติเมื่อต้องเดินทางท่องเที่ยว อาหารที่จัดไว้บริการจึงควร
จะมีทั้งอาหารประจำชาติของนักท่องเที่ยว และอาหารท้องถิ่น  

     4.3 สถานบริการ เช่น ร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าต่าง ๆ สถานที่
นันทนาการ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ มีความสำคัญต่อการอำนวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยว ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวต้องเตรียมการให้เพียงพอกับความต้องการ 

     4.4 ปัจจัยพื้นฐาน ในด้านการท่องเที่ยวปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็น เช่น 
ไฟฟ้า ประปา ห้องน้ำ การคมนาคม อินเทอร์เน็ต สถานีตำรวจ โรงพยาบาล เป็นต้น 
เพือ่ให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกสบาย และเกิดความประทับใจ 
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5. การขนส่ง การท่องเที่ยวเกิดจากการที่ประชาชนต้องการเดินทาง
ไปสู่สถานที่ซึ่งแตกต่างในด้านวัฒนธรรม ภูมิอากาศ และภูมิประเทศ เพื่อสัมผัส
สิ่งที่แปลกใหม่ไปจากเดิม การขนส่งจึงเป็นสิ่งสำคัญในการพานักท่องเที่ยวไปยัง
แหล่งท่องเทีย่วอย่างรวดเร็ว สะดวกสบาย และปลอดภัย  

6. ความปลอดภัย การเดินทางท่องเที่ยวในทุก ๆ ท่ี นักท่องเที่ยวย่อม
ต้องการความปลอดภัยเป็นปัจจัยประการแรก เพราะแม้แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม 
แต่หากขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนักท่องเที่ยวก็ย่อมไม่ตัดสินใจ
เลือกเดินทาง  

7. การต้อนรับ ชุมชนหรือประชาชนแต่ละพื้นที่มีลักษณะการต้อนรับ
นักท่องเทีย่วท่ีแตกต่างกันไป การต้อนรับก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว
มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่ กับพนักงานบริการ หรือเจ้าของสถานประกอบการ        
ที่ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการต้อนรับไว้เป็นลำดับต้น 

8. ผู้ให้บริการนำเที่ยว นักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งที่ต้องการความสะดวก 
สบายในการท่องเที่ยว จึงใช้บริการบริษัทนำเที่ยวเพื่อลดความยุ่งยากในการเดินทาง 
บริษัทนำเที่ยว รวมถึงผู้นำเที่ยวจึงต้องให้บริการด้วยความประทับใจ เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว  

องค์ประกอบข้างต้นเป็นปัจจัยสำคัญที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เป็นแรงจูงใจ
สำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว และเกิดความประทับใจ 
จึงกลับมาท่องเที่ยวใหม่ในแหล่งท่องเที่ยวเดิม การผลิตซ้ำในด้านเศรษฐกิจจึง
เกิดขึ้น   
 

3. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว  
    ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และองค์ประกอบของการท่องเที่ยวข้างต้น

ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวตามจุดมุ่งหมาย และความช่ืนชอบ
ของแต่ละคน นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
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ท่องเที่ยวที่นักวิชาการหลายท่านกล่าวไว้ เช่น ศิริเพ็ญ ดาบเพชร (2557) อ้างถึง
จาก Eilat, Y., and Einav, L. (2004) กล่าวถึ งการตัดสิน ใจเลือกสถานที่
ท่องเที่ยวว่า เป็นการค้นหาหรือทำความเข้าใจพฤติกรรมของการเลือก และการใช้
บริการผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว จึงจำเป็นต้องเข้าใจคุณลักษณะ ความต้องการ 
แรงจูงใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว 
แบ่งได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ 

1. ปัจจัยภายใน หรือปัจจัยผลัก (Intrinsic or push factor) เป็นปัจจัยที่ช่วย 
อธิบายเหตุผลในการเดินทาง การตัดสินใจซื้อ หรือใช้บริการทางการท่องเที่ยว 
เนื่องจากเป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ เป็นความต้องการ     
ที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล และกระตุ้นให้คนต้องการที่จะเดินทาง  

2. ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยผลัก (Extrinsic or pull factor) เป็นปัจจัย    
ที่ช่วยอธิบายเหตุผลในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงปัจจัยจากความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และวัฒนธรรมของผู้คนในชาติปฏิบัติต่อ ๆ กันมา เป็นความคิดเห็น 
ที่อยู่ภายนอกตัวบุคคลที่ดึงดูดหรือส่งผลให้เกิดการเดนิทางไปยังสถานท่ีต่าง ๆ  

 
 ฉันทัช วรรณถนอม (2552) กล่าวถึงสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวมี
ลักษณะสอดคล้องกับประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยแบ่งได้ 2 ลักษณะ 
ดังนี้  
 1. ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นสิ่งดึงดูด
ความต้องการพื้นฐานของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่  
 2. ทรัพยากรการท่องเทีย่วที่มนุษย์สร้างขึน้ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่  
  2.1 ทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ เช่น วัฒนธรรม วิถีชีวิต 
เหตุการณ์ที่สืบสานมีมาตั้งแต่อดีต มักนำเสนอในรูปแบบของโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ สถานที่สำคัญทางประวตัิศาสตร์ เป็นต้น 
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  2.2 ทรัพยากรการท่องเทีย่วด้านศิลปวัฒนธรรมและสังคม เทศกาล
งานประเพณี ปรากฏทั้งที่เป็นรูปธรรม เช่น ภาษา เทศกาล ประเพณี เป็นต้น 
และนามธรรม เช่น ความเช่ือ ทัศนคติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงการต้อนรับ 
มิตรไมตรีที่พึงได้รับด้วย 
  2.3 ทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านกิจกรรมความบันเทิง และความ
เพลิดเพลิน เป็นสถานที่หรือกิจกรรมที่สร้างความบันเทิงทุกประเภท เช่น 
สวนสาธารณะ สวนสัตว์ เป็นต้น 
 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว สรุปได้ดังนี ้

1. การส่งเสริมตลาดทางการท่องเที่ยว (Tourism Promotion) เป็นการนำเสนอ
การท่องเที่ยวผ่านสื่อต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบ  

2. ความต้องการท่องเที่ ยวของนักท่องเที่ ยวแต่ละคน (Need) เมื่ อ
นักท่องเที่ยวทราบข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วทำให้เกิดความต้องการ
ท่องเทีย่วขึน้ ถือเป็นส่วนหน่ึงของการเพิม่รสชาติให้แก่ชีวิต  

3. สิ่งจูงใจสำหรับนักท่องเที่ยว (Motivation) เป็นแรงกระตุ้นให้เกิด
ความต้องการท่องเที่ยวซึ่งเกิดจากปัจจัย 2 ประการ ได้แก่ สภาพเง่ือนไขที่มา
กระตุ้น และผลักดันให้เกิดความต้องการหลีกหนีสิ่งที่ซ้ำซากในชีวิตประจำวัน และ
สภาพเงื่อนไขที่ดึงดูดใจให้ไปชมแหล่งท่องเที่ยวหรือร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว 
สิ่งจูงใจที่เกิดขึ้น เช่น สิ่งจูงใจด้านกายภาพ สิ่งจูงใจด้านวัฒนธรรม สิ่งจูงใจด้าน
ส่วนตัว สิ่งจูงใจด้านสถานภาพและช่ือเสียง เป็นต้น  

4. การตัดสินใจของนักท่องเที่ยว (Decision Making) เป็นปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างมาก เมื่อผู้ประสงค์เดินทางท่องเที่ยวได้รับข้อมูล
เกีย่วกับการท่องเที่ยวแล้วเกิดความต้องการท่องเที่ยว ประกอบกับการเกิดแรงกระตุ้น
จากสิ่งจูงใจในภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของแต่ละท้องถิ่นที่ใช้ประกอบการพิจารณา
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ตัดสินใจว่าควรเลือกไปท่องเที่ยวในสถานที่ใด โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของ  
การท่องเที่ยวท่ีช่วยส่งผลต่อการตัดสินใจ   

5. การวางแผนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว (Planning for Expenditure) 
เมื่อตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวย่อมต้องศึกษาค่าใช้จ่าย และ
วางแผนคา่ใช้จ่ายของการท่องเที่ยวท่ีจะเกิดขึ้นในการท่องเที่ยวสถานท่ีนั้น ๆ 

6. การเตรียมการเดินทาง (Travel Preparation) เมื่อตัดสินใจเลือก
สถานที่ที่ชัดเจน ต้องมีการวางแผนค่าใช้จ่าย รายละเอียดของการใช้จ่าย และ
ต้องเตรียมตัวในเรื่องต่าง ๆ ให้พร้อม   

7. การเดินทางท่องเที่ยว (Travel) เป็นการเดินทางออกจากบ้านเพื่อ
ท่องเที่ยวตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการท่องเที่ยว จึงต้องประเมินผลการท่องเที่ยว
เป็นระยะ ๆ ตามประสบการณ์ที่ได้รับว่าเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการเดินทางในครั้งต่อไป หรืออาจบอกต่อให้บุคคลอื่น ๆ ทราบข้อมูล สิ่งเหล่านี้
ส่งผลต่อทัศนคติด้านบวกหรือลบของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวในสถานทีน่ั้น ๆ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลง
ไปตามยุคสมัย ตามกระแสสังคม รวมถึงความพรอ้มในด้านต่าง ๆ ของผู้ท่องเที่ยว และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคลด้วย อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไป
การตัดสินใจในการท่องเที่ยวมักเป็นไปตามปัจจัยที่กล่าวไว้ข้างต้น  
 
 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยวทางคติชน 
ซึ่งเป็นข้อมูลทางวัฒนธรรม ผู้จัดทำโครงการจึงนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ        
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และเพื่อให้การท่องเทีย่วมีจุดเด่นเป็นจุดขายที่สร้าง
ความสนใจ ผู้จัดทำโครงการจึงนำเสนอแนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ไว้ด้วย 
ดังต่อไปนี ้
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 4. การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
     ทรัพยากรประเภทวัฒนธรรม เช่น วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คน  
ในชุมชนเป็นเหตุจูงใจสำคัญประการหนึ่ งที่กระตุ้นให้กลุ่มคนต่างถิ่นเดินทาง
ท่องเที่ยว เพื่อเยี่ยมชมสิ่งที่ไม่ปรากฏในท้องถิ่นของตน เจ้าของพื้นที่หรือชุมชน
ท้องถิ่นจึงต้องพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
และให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจสูงสุด การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในด้านนี้
สามารถดำเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น การท่องเที่ยวเพื่อชมเทศกาลประเพณีต่าง ๆ 
เป็นต้น ชนัญ วงษ์วิภาค และคณะ (2547) กล่าวถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมว่า 
“เป็นการเดินทางท่องเที่ยวช่ืนชม และศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีที่มีเอกลักษณ์     
ของท้องถิ่น โดยชุมชนท้องถิน่มีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยวนั้น บนพ้ืนฐานของ
การมีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น”  

ฉันทัช วรรณถนอม (2552) กล่าวถึงการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในชุมชน 
หรือสถานท่ีต่าง ๆ ว่าส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมทั้งด้านบวก และด้านลบ สรุปได้
ดังนี ้

1. ผลกระทบด้านบวก เช่น  
   1.1 เกิดประโยชน์ในการใช้วัฒนธรรมเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่

ช่วยกระตุ้นทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และ
ผู้ประกอบการ 

  1.2 เกิดประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของตน เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีโอกาสพบเห็นวัฒนธรรม ประเพณี และ
วิถีชีวิตของคนในชุมชน ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตที่
แตกต่างกัน และยอมรับในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนนั้น ๆ 

  1.3 เกิดประโยชน์ในการช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ และ 
ชุมชน เมื่อมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้น ก็ย่อมจูงใจประชาชนให้ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีที่อาจเลือนหายไปให้กลับคืนมา และพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีที่มีอยู่ให้
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โดดเด่นยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ และดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามา
เยี่ยมชม 
            1.4 เกิดประโยชน์ในการสร้างความรัก ความหวงเเหน ความภาคภูมิใจ
ในวัฒนธรรมของตน นำไปสู่ความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณี และ
เต็มใจท่ีจะให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของตนอย่างพร้อมเพรียง  

  1.5 เกิดประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประชาชน 
ในชุมชนและนักท่องเที่ยว อันเป็นการส่งเสริมและเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกหัดเรียนรู้ภาษาของกันและกัน นอกจากนี้
อาจมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมของกันและกันอีกด้วย 

 1.6 เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมการผลิต และการจำหน่ายงาน
ศิลปหัตถกรรมของชุมชน ทำให้ชุมชนสามารถส่งเสริมงานอาชีพศิลปหัตถกรรม  
ใหเ้ป็นสินค้าที่ระลึกเพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว เป็นการสร้างรายได้ ถือเป็นการอนุรักษ์
เผยแพร่งานศิลปะของชุมชนด้วย 

2. ผลกระทบด้านลบ เช่น 
  2.1 เกิดปัญหาความขัดแย้งทางวัฒนธรรมระหว่างนักท่องเที่ยวกับ

ชุมชน เนื่องจากอาจมีนักท่องเที่ยวบางส่วนไม่เข้าใจวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณีของคนในชุมชน ด้วยความไม่รู้  ความเผอเรอ จนประพฤติปฏิบัติ 
ในสิ่งที่ผิดกาลเทศะ ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นไม่พอใจ ไม่ต้อนรับ หรืออาจถึงขั้น  
ขับไล่นักท่องเที่ยว 

 2.2 เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางวัฒนธรรมของคนในชุมชน 
เพราะการท่องเที่ยวนำมาซึ่งความเจริญทางวัตถุ ทำให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่าง ๆ เช่น เปลี่ยนค่านิยม เลียนแบบวัฒนธรรมถิ่นอื่น เป็นต้น เป็นการทำลาย
เอกลักษณ์ของชุมชนอันเป็นเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเยี่ยมเยียน 

 2.3 เกิดการแปลงรูปแบบ และลดคุณค่าของวัฒนธรรม เพราะการท่องเที่ยว
ที่เกิดขึ้นย่อมมีการนำประเพณีท้องถิ่นมานำเสนอให้เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 
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โดยมุ่งเน้นความสวยงาม ความน่าสนใจ จนหลงลืมพิธีกรรม และความเช่ือของ
ชุมชนที่ เป็นเจ้าของวัฒนธรรม ทำให้รูปแบบ และคุณค่าของวัฒนธรรม
เปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ ไม่ เหมาะสม คนท้องถิ่นจึ งต้องสร้างภูมิ คุ้มกัน          
ทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อคุณค่า และ
สุนทรียภาพของวัฒนธรรม 

 2.4 เกิดการลดคุณค่าของงานศิลปหัตถกรรม เมื่อมีการจำหน่าย
สินค้าประเภทศิลปหัตถกรรมให้เป็นที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว โดยคำนึงถึง
ปริมาณตามจำนวนความต้องการของนักท่องเที่ยวมากกว่าการคำนึงถึงคุณภาพ 
ย่อมทำให้ช้ินงานท่ีได้มีความประณีต รวมถึงมีคุณค่าลดลง 

 2.5 เกิดปัญหาการทำลายศิลปวัตถุ โบราณสถาน เมื่อมีนักท่องเที่ยว
เข้าไปเยี่ยมชมอาจก่อให้เกิดการทำลายงานศิลปวัตถุโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
เชน่ การเหยียบย่ำบนพ้ืนท่ีหวงห้าม การขีดเขียนบนศิลปวัตถุ เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว 
ธนิก เลิศชาญฤทธิ์ (2559) กล่าวถึงการอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืนว่า อาจมีหลักการที่หลากหลายขึ้นอยู่กับประเภทของทรัพยากร     
แต่โดยภาพรวมแล้วควรยึดหลัก 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก ทรัพยากรวัฒนธรรม
เป็นทรัพยากรร่วม (shared resource) ที่ผู้คนควรได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียม
และยุติธรรม เพื่อสร้างความรัก ความตระหนักถึงความสำคัญ และหวงแหน
ทรัพยากรวัฒนธรรมร่วมกัน ดังนั้น การพิทักษ์รักษาทรัพยากรวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน จึงเป็นการอนุรักษ์ ป้องกันการสูญหาย การเสื่อมสลาย และการทำลาย
ทรัพยากรวัฒนธรรมได้ในระยะยาว และประการที่สอง ทรัพยากรวัฒนธรรมมีความ
หลากหลาย (diversity) ทั้งประเภทประวัติศาสตร์ความเป็นมา บทบาท หน้าที่ 
ความสำคัญ จิตวิญญาณ และกายภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน จึงควรคำนึงถึงความหลากหลาย และรักษาความหลากหลายของ
ทรัพยากรวัฒนธรรมไว้  
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เพื่อให้บรรลุหลักการทั้ง 2 ประการข้างต้น ธนิก เลิศชาญฤทธิ์ กล่าวว่า     
นักจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมควรกำหนดวิธีการอนุรักษ์  และพิทักษ์รักษา
ทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนซึ่งมีหลายวิธี ดังนี ้

1. การลด ละ เลิก เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนใส่ใจสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
ในชุมชนของตนเอง ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และการปฏิบัติบางอย่างที่ไม่สร้างสรรค์
ต่อชุมชนและทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชน เช่น การให้ความสำคัญกับชุมชน  
และสังคมก่อนเรื่องส่วนตัว การใส่ใจคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม เป็นต้น 

2. การรักษาจิตวิญญาณและบุคลิกของทรัพยากร ทัง้นี้เพราะทรัพยากร
วัฒนธรรมแต่ละประเภทมีองค์ประกอบทางจิตวิญญาณ และบุคลิกท่ีแตกต่างกัน 
เช่น สถานที่หรือพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ สถานที่อยู่อาศัย สถานที่ทางประวัติศาสตร์ 
วัตถุทางชาติพันธุ์ เป็นต้น การอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ควรมุ่งเน้น
การรักษาจิตวิญญาณ สำนึก หรือความเป็นตัวตนของทรัพยากรวัฒนธรรม  

3. การสงวนรักษาและการบูรณปฏิสังขรณ์  โดยเฉพาะทรัพยากร
วัฒนธรรมประเภทที่เป็นวัตถุ ควรเน้นหลักการซ่อมแซมโดยผู้เช่ียวชาญมากกว่า
การแทนที่ มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสม และดีที่สุดเท่าที่จะหาได้หาก
จำเป็นต้องมีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่ง สามารถทำได้แต่ต้อง
ประเมินผลกอ่นวา่ผลลัพธก่์อให้เกิดประโยชน์ เพิ่มคุณค่า หรือรักษาความหลากหลาย 
จติวิญญาณ และบุคลิกเด่นของทรัพยากรวัฒนธรรมนั้นไว้ได้ 

4. การออกกฎหมายควบคมุ เป็นการห้ามปรามและประณามผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการค้าโบราณวัตถุ  

5. การกำหนดจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในแวดวงการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม ซึ่งในปัจจุบันมีการกำหนดข้อปฏิบัติทางจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ
สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม การประท้วง 
โดยบุคคล องค์กร หรือตัวแทนระดับชาติ รวมไปถึงกิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ด้านมรดกวัฒนธรรมให้แก่สาธารณชน  
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6. การมีส่วนร่วมของผู้คนฝ่ายต่าง ๆ เนื่องจากการมีส่วนร่วมมีประโยชน์
หรือสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมหลายประการ 
เช่น สร้างสำนึกความเป็นเจ้าของร่วมกัน สร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการที่
โปร่งใส ช่วยลดความขัดแย้งทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมอย่างเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้บุคคล กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ได้มีสิทธิ์ใน
การจัดการอย่างเท่าเทียม 

7. การรักษาสมรรถนะการรองรับของทรัพยากร ด้วยทรัพยากรวัฒนธรรม
หลายอย่างเปราะบาง เสี่ยงต่อการสูญหาย จึงต้องช่วยกันรักษาสมดุล เช่น จำกัด
จำนวนนักท่องเที่ยวหรือผู้ชมในแหล่งทรัพยากรวัฒนธรรมตามความเหมาะสม 
เป็นต้น 

8. การสร้างพันธมิตร เป็นการร่วมมือทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติเพื่อช่วยสงวนรักษา และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร
วัฒนธรรม ช่วยลดปัญหาขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนต่างวัฒนธรรม สร้างสันติสุข    
ในการอยู่ร่วมกัน และช่วยหลีกเลี่ยงสงครามระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ด้วย ทำให้
เกิดผลดีตามมาในแง่ของการรักษาทรัพยากรวัฒนธรรม  

9. การสร้างของเลียนแบบ ประเด็นนี้อาจถูกมองในแง่บวกมากกว่าเเง่ลบ
เพื่อรักษาทรัพยากรวัฒนธรรมดั้งเดิมให้ดำรงอยู่ เช่น การสร้างที่อยู่อาศัยจำลอง
บนหน้าผาเลียนแบบบ้านเรือนของชาวพื้นเมืองกลุ่ม Anasazi ในรัฐโคโลราโด
ของประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อประมาณ 1,000 ปีมาแล้ว แหล่งที่อยู่อาศัยจำลอง
ดังกล่าวสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว และทำให้นักท่องเที่ยวมีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของชนพื้นเมืองนั้นเป็นอย่างดี โดยที่นักท่องเที่ยว       
ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่จริงทีเ่ข้าถึงลำบาก และไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว ช่วยให้นักโบราณคดีทำงานในสถานที่จริงได้อย่างสะดวก เพราะ
ไม่มีการรบกวนจากคนภายนอก เป็นต้น 
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 การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแม้เกิดขึ้นในชุมชนใดย่อมส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรวัฒนธรรม รวมถึงสมาชิกในชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงขึน้อยู่กับปัจจัย
ตา่ง ๆ ที่เป็นดังเกราะคอยควบคุมป้องกันไม่ให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นไปในด้านลบ 
เช่น สมาชิกในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในการนำเสนอทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เป็นต้น มิ่งสรรพ์ 
ขาวสอาด (2563) กล่าวไว้ว่า ในการท่องเที่ยวชุมชนนั้นควรมีการกำหนดข้อตกลง
ด้านการควบคุมจำนวน และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ดังจะเห็นว่าชุมชนที่เริ่มมี
ช่ือเสียงมักมีผู้มาท่องเที่ยวเกินขีดความสามารถในการรองรับของชุมชน ทำให้เกิด
ความแออัด และทำให้ดูแลได้ไม่ทั่วถึง หรือไม่ดีพอ จนทำให้นักท่องเที่ยวไม่พอใจ 
สง่ผลกระทบทางลบท่ีรุนแรงตามมาในภายหลังได้ นอกจากน้ีควรมีการกำหนดกฎ
กติกาส่วนรวมที่กำกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวให้เป็นไปตามจารีตของชุมชน 
เช่น ห้ามส่งเสียงดัง ห้ามดื่มของมึนเมา ห้ามเล่นการพนนั เป็นต้น  
 

5. การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
     องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) หรือ อพท. (2561) กล่าวถึงแนวคิดเรื่อง “การท่องเที่ยว     
เชิงสร้างสรรค์” (Creative Tourism) ไว้ในคู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับ
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยกล่าวถึงพันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท 
อดีตผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) หรือ อพท. ว่า ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ว่าหมายถึง “การท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับ
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน และเอกลักษณ์สถานที่ โดยนักท่องเที่ยวได้
เรียนรู้ เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรม และมีโอกาสได้ใช้
ชีวิตร่วมกันกับเจ้าของสถานที่ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประวัติศาสตร์ 
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ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน และเอกลักษณ์ของสถานท่ีที่ไม่ใช่กิจกรรมที่เน้นรายได้
ของชุมชน แต่เป็นกิจกรรมที่เน้นคุณค่าของชุมชนเป็นสำคัญ  
 นอกจากนี้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน) ยังกล่าวถึง พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ที่ให้
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ไวว่้า คือ การพัฒนาการท่องเที่ยว
ที่มุ่งเน้นความได้เปรียบด้วยการสร้างมูลค่า (Value Creation) ด้านการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย (Thai ness) โดยมีจุดหมาย คือ การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน จึงต้องหารูปแบบ สร้างองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว
สร้างสรรค์ ให้ชุมชนได้ใช้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของพื้นที่ เพื่อกำหนดทิศทางของ   
การท่องเที่ยวด้วยตนเอง กำหนด และจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว รวมทั้ง
สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยตนเอง เพื่อผลประโยชน์ที่เป็นธรรม ส่งผล
ให้เกิดการอนุรักษ์อย่างชัดเจน และเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างจิตสำนึก
ให้คนในชุมชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการได้ร่วมกันรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศของชุมชน ผ่านการสร้างกระบวนการกลุ่มที่ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เมื่อเกิด
การจัดการอย่างเป็นระบบ และประสบความสำเร็จแล้ว แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของสงัคม เกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างเครือข่าย และ
กลายเป็นพลังในการสร้างฐานความรู้สำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
และสร้างสรรค์ 

ณัฏฐินี ทองดี และแพรวโพยม พัวเจริญ (2554) กล่าวถงึการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์จากการศึกษาอัตลักษณ์และคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมเพลง
โคราชสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน สรุปได้ว่า การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์เป็นกระบวนการคิดของสมองโดยเช่ือมโยงความคิดกับสิ่งที่มีอยู่
ดว้ยการพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ให้ออกมาในรูปแบบใหม่ ๆ ให้เป็นสิ่งที่แปลก 
และแตกต่างจากเดิม มีการทำความเข้าใจในความรู้ของตนเองที่จะใช้ในการพัฒนา 
รู้จักใช้ความคิดเชิงเทียบเคียงกับสิ่งที่มีอยู่ตามสภาพความเป็นจริง ฝึกจินตนาการ



60 

 

ว่าการดำเนินการกับทรัพยากรที่มีอยู่นั้นมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด โดย
อาศัยชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาที่นำไปสู่ความยั่งยืน ด้วยการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่กลมกลืน และสัมพันธ์กับวัฒนธรรมในชุมชน เป็นการสร้าง
ประสบการณ์จากสิ่งที่มีอยู่ และเป็นอยู่จริงในชุมชน ส่วนชุมชนเองก็ต้องใช้การจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ และสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์  
รวมถึงอัตลักษณ์ของชุมชน 
 ภัยมณี แก้วสง่า และนศิาชล จานงศรี (2555) กลา่วถึงลกัษณะเฉพาะของ 
การท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ สรุปไดด้ังนี ้

1. รูปแบบการท่องเที่ยวที่เพิ่มทักษะให้นักท่องเที่ยว จากการที่นักท่องเที่ยว 
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง หรือมีความโดดเด่นในทอ้งถิ่นแห่งนั้น 
เช่น นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรมการทอผ้าพื้นเมือง นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการประกอบอาหาร เป็นต้น  

2. รูปแบบการท่องเที่ยวท่ีมีสินค้าหลัก คือ นักท่องเที่ยวได้มีทักษะ และ
ประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมจากการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นการทำให้
ประสบการณ์ที่ได้รับกลายเป็นสินค้า เช่น นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์จากการเข้าร่วม
เทศกาลการแสดงพื้นเมือง เป็นต้น  

3. รูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนการขายทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้อง
ได้หรือทรัพยากรที่เป็นรูปธรรม สู่ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้องไม่ได้หรือ
ทรัพยากรที่เป็นนามธรรม กล่าวคือ การเปลี่ยนสินค้าที่เป็นวัตถุ สิ่งของ ให้กลายเป็น
สินค้าที่เกิดจากประสบการณ์ เช่น เปลี่ยนจากการขายอาหาร เป็นการสอนให้
ประกอบอาหาร เป็นตน้  
     4. รูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนจากสินค้าที่เป็นวัฒนธรรมระดับสูง ที่ทำ
ความเข้าใจได้ยากให้กลายเป็นสินค้าที่เป็นวัฒนธรรมประจําวันที่สามารถเข้าถึง 
และเรียนรู้ได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวสัมผัสความเป็นท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมภายในท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น เช่น เปลี่ยนจากการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 
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เยี่ยมชมผลงานศิลป์ มาเป็นการเยี่ยมชมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอยู่ในวิถีชีวิตประจำวัน 
เป็นต้นวา่ตลาดนัดในชุมชน ร้านอาหารพื้นบ้านในชุมชน เป็นต้น 
     5. รูปแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกับท้องถิ่น ได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เช่น การฝึกงานจักสาน 
การเรียนภาษาท้องถิ่น โดยนักท่องเที่ยวเป็นผู้เลือกว่าต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
การท่องเที่ยวรูปแบบใด  
     6. รูปแบบการท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาหรือสร้างความโดดเด่นทาง
ทรัพยากรการท่องเที่ยว เป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ
เนื่องจากนักท่องเที่ยวต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากเดิม เช่น 
ท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นด้านผ้าพื้นเมือง ท้องถิ่นมีการนำความโดดเด่นนี้มาพัฒนา
หรือสร้างเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยจัดให้มีกิจกรรมการสอนทอผ้าพื้นเมืองขึ้น 
กิจกรรมท่องเทีย่วดังกล่าวจงึเป็นการนำเสนอเอกลักษณ์ของท้องถิน่ 
 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) (2561) กล่าวถึงการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์   
ทีเ่กิดขึ้นโดยใช้คุณลักษณะของ “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” ที่ เกร็ก ริชาร์ดส 
ประมวลไวใ้นปี พ.ศ. 2553 มาเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนี ้
 1. นักท่องเที่ยวและเจ้าของบ้านมีความผูกพันระหว่างกัน 
 2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมระหว่างนักท่องเที่ยวและ
เจ้าของบ้าน  
 3. นักท่องเที่ยวและเจ้าของบ้านมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทางวัฒนธรรม
ของพื้นที่ท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
 4. นักท่องเที่ยวและเจ้าของบ้านมีประสบการณ์จากการมีส่วนร่วม  
 5. นักท่องเที่ยวและเจ้าของบ้านมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน 
ส่งต่อ-ส่งผ่านประสบการณ ์
 6. นักท่องเที่ยวเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าเป็นแค่ผู้ชม  
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 7. นักท่องเที่ยวมีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ของตนเอง
และมีส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์กับเจ้าของบ้าน  
 8. มีความเป็นของแท้ เป็นของจริงแท้ทั้งในกระบวนการการผลิตและ 
ผลิตภัณฑ์/ประสบการณ์จริง  
 9. เป็นกิจกรรมที่น่าจดจำ มีความประทับใจ และเข้าใจ  
 10. เป็นการทอ่งเที่ยวแบบจำเพาะเจาะจงของนักท่องเที่ยวแต่ละคน  
 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะมีรูปแบบที่ชัดเจนได้นั้นจำเป็นต้องมี
เรื่องของการสร้างสรรค์ และกระบวนการออกแบบการท่องเที่ยว เรียกว่า The 
3S Principles ได้แก่  
 1. เรื่องราว (Stories) มีเรื่องราวจากทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ผ่านการสืบค้น 
ร้อยเรียง ออกแบบ และนำเสนออย่างน่าสนใจ  
 2. อรรถรส (Senses) สามารถจับต้องได้โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 
ได้แก่ การมองเห็น การดมกลิ่น การได้ยิน การสัมผัส และการลิ้มรส  
 3. ลีลา (Sophistication) กิจกรรมมีความลื่นไหล โดดเด่น และแตกต่าง 
สามารถกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ รังสรรค์ผลงานใหม่ ๆ  พร้อมทั้งมีการปรับปรุง
พัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีช้ันเชิงการสื่อความหมาย รวมทั้งการนำเสนอ    
ที่เหมาะสมสร้างความน่าสนใจในสิ่งที่นำเสนอ 
 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนยังได้
กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ 
 1. กิจกรรมการออกแบบจากพื้นฐานของทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น และมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของท้องถิ่น  
 2. มีปราชญ์/ศิลปิน หรือคนเล่าเรื่องทีส่ามารถออกแบบเรื่องราวท่ีสร้าง
แรงบันดาลใจ และเกิดความดึงดูดใจ ความน่าสนใจในการเรียนรู้ และสร้างสรรค์
ผลงาน  
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 3. การออกแบบกิจกรรมเป็นการเรียนรู้จากผู้รู้ที่มีประสบการณ์จริง ได้ร่วม
ลงมือทำ ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และได้รับความสนุกสนาน 
 4. มีการออกแบบกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยน
ความคิดสร้างสรรค์ในการทำกิจกรรม ได้ลงมือปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้มาเยือนกบั
เจ้าของบ้านหรือศิลปิน  
 5. กิจกรรมออกแบบโดยใช้ประสาทสัมผัสได้อย่างเด่นชัด  

6. สถานท่ีจัดกิจกรรมมีการออกแบบไว้อย่างเหมาะสมกับการเรยีนรู้  
แลกเปลี่ยน และสร้างสรรค์ผลงาน  
 7. มีการออกแบบกิจกรรมให้มีความไหลลื่น สามารถกระตุ้นให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ และสุนทรียภาพ  
 8. การออกแบบกิจกรรมเปิดโอกาสให้พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์
ผลงานของตัวเอง  
 9. นักออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์มีศักยภาพในการสร้าง
แบรนด์ให้แตกต่างทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์  
 10. นักออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวสร้างสรรค์มีความพร้อมในการสื่อสาร
กิจกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  
 จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นการท่องเที่ยวที่ ชุมชน     
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรม  
การท่องเที่ยวมากขึ้น ปิรันธ ์ชิณโชติ และธีระวัฒน์ จันทึก (2559) ศึกษา “รูปแบบ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของสวนผึ้ง” โดยกล่าวถึงการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ว่าต่อยอดมาจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น การเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน มีการส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยว เป็นการศึกษาลักษณะของการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์เพื่อนำมาปรับใช้กับพื้นที่ท่องเที่ยวของอำเภอสวนผึ้งที่มีการเจริญเติบโต
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อย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการวางแผนเพื่อรองรับการขยายตัวทางการท่องเที่ยวอย่าง
เป็นระบบ นอกจากนี้ยังได้นำเสนอองค์ประกอบรูปแบบการท่องเที่ยวเ ชิง
สร้างสรรค์ของสวนผึ้ง เพื่อให้ก้าวสู่การเป็นเมืองที่มีรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ โดยนำจุดเด่นของสวนผึ้งมาพัฒนาร่วมกับองค์ประกอบของบริบทต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องกัน ซึ่งองค์ประกอบรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของสวนผึ้ง 
ประกอบด้วย 1) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 2) ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ 
3) ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 4) กิจกรรม หรือสินค้าเชิงสร้างสรรค์ และ 5) การสื่อสาร
เชงิสร้างสรรค์  
 มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด (2563) กล่าวถึงกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับการท่องเที่ยว
ของชุมชน สรุปได้ว่า ในอนาคตการท่องเที่ยวชุมชนจะกลายเป็นการท่องเที่ยว
เพื่อการพักผ่อนมากข้ึน ชุมชนจึงต้องสร้างนวัตกรรมที่ดึงดูดให้มีการศึกษาดูงาน
รอบใหม่ เพื่อให้การท่องเที่ยวในลักษณะนี้ยังคงมีบทบาทสำคัญ ชุมชนท่องเที่ยว
ควรเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นโดยยกตัวอย่างผลการศึกษาโครงการ
การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชนอย่างครบวงจร : จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชน
ท่องเที่ยวที่พบว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจท่องเที่ยวชุมชนเป็นพิเศษ 
ได้แก่ อาหาร กิจกรรม กาแฟ และบรรยากาศ กล่าวคือ อาหาร เป็นจุดขายหลัก     
ของหลายชุมชน เช่น ชุมชนโฮมสเตย์ที่เลี้ยงสัตว์ และปลูกผักสวนครัว สามารถ
นำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหาร เพราะสด ใหม่ และปลอดภัยจากสารเคมี 
เมื่อเจ้าบ้านนำมาปรุงอาหารสามารถสร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือนได้ รวมทั้งมี
การสร้างเมนูดั้งเดิมให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจ
ของคนรุ่นใหม่ หรือการนำเสนอเมนูอาหารที่เพิ่มการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้าน
กับผู้มาเยือน เป็นต้น กิจกรรมสามารถบรรจุไวใ้นโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนในรูปแบบ
ของการพักผ่อน เช่น กิจกรรมการถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวรุ่นหนุ่มสาวช่ืนชอบ การสร้าง
ตัวมาสคอต (Mascot) ของชุมชน กิจกรรมทีน่ักท่องเที่ยวทำดว้ยตวัเอง เช่น ขุดหน่อไม้
มาทำกับข้าว พายเรือ ทำอาหาร กิจกรรมทางศาสนา เช่น ทำบุญตักบาตร ทำบุญ
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เสริมดวง กิจกรรมการมีส่วนร่วม เช่น มีส่วนร่วมในงานขบวนฟ้อนหรือขบวนแห่
ในเทศกาลของหมู่บ้าน กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การบวชป่า การเก็บขยะ 
เป็นต้น ร้านกาแฟ เป็นอีกองค์ประกอบของการท่องเที่ยวชุมชนในยุคปัจจุบัน 
เพราะเป็นท่ีนัดพบปะของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่พักในชุมชน นอกจากนี้การดื่มกาแฟ  
ยังเป็นแนวโน้มของการใช้เวลาและใช้จ่ายสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วย และบรรยากาศ
เป็นอีกจุดขายสำหรับนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่ชอบทำกิจที่ตนเองทำเป็นกิจวัตร    
แต่อยู่ในบรรยากาศที่แตกต่างออกไป เชน่ การรับประทานอาหารที่ชายทุ่งในยาม
พระอาทิตย์กำลังลับเหลี่ยมเขา เป็นต้น หากชุมชนเลือกทำกิจกรรมท่องเที่ยว   
ในพื้นที่ที่มีบรรยากาศดีแทนการเลือกทำกิจกรรมในห้องก็ย่อมทำให้นักท่องเที่ยว
ประทับใจได้มากข้ึน 
 ดาริน วรุณทรัพย์ (2561) ศึกษารูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรม
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย โดยพบว่า ลักษณะทั่วไปของการจัดการ
ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย ประกอบด้วย
การจัดการเชิงสร้างสรรค์ 5 ประการ สรุปได้ดังนี ้

1. การจัดการชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (community Creation management) 
เป็นการจัดการสภาพชุมชนให้มีความพร้อมสำหรับการรองรับการจัดกิจกรรม 
การท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน โดยใช้แนวทาง 
5 ประการ ได้แก่ สร้างการมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้เห็นคุณค่า สร้างความภาคภูมิใจ 
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
 2. การจัดการเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ (story Creation management)  
เป็นการนําเรื่องราว เรื่องเล่า ตำนาน ที่มีเนื้อหาน่าสนใจในท้องถิ่นมาสร้างเป็น
หัวข้อที่เช่ือมโยงให้เกิดความน่าสนใจ เกิดอรรถรสในการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยว   
ได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ผ่านสถานที่จริงเสมือนการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต   
โดยใช้การจัดการ 4 ลักษณะ ได้แก่ ค้นหาเรียบเรียงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 
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นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลสําคัญ นำเสนอเรื่องเล่าในท้องถิ่น และนำเสนอ
เรื่องราวเบื้องหลังของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ 
 3. การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ (activity creation management) 
เป็นการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยการนําทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มาจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ 
ดึงดูดใจ และสร้างความประทับใจในการท่องเที่ยว โดยใช้การจัดกิจกรรม 5 
ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต กิจกรรมที่สร้างความประทับใจ 
กิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ กิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

4. การจัดการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ (communication creation 
management) เป็นการนําเสนอเรื่องราวข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสอย่างลึกซึ้ง เพื่อสื่อความหมายของทุนทาง
วัฒนธรรมที่มีอยู่ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ และเข้าใจในเนื้อหาของทุนทางวัฒนธรรม
เหล่านั้น ส่งผลต่อการท่องเที่ยวที่สามารถดําเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน และยัง
รวมถึงการนําเสนอแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นทีรู่้จักแพร่หลาย ด้วยสื่อประชาสมัพันธ์
ในรูปแบบต่าง ๆ โดยอาศัยองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่ ส่งเสริมการเข้าถึงทุน
ทางวัฒนธรรม สร้างการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม สร้างนักสื่อ
ความหมายในท้องถิ่น สร้างความเคารพต่อมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน และ
ประชาสัมพันธ์แหล่งทอ่งเที่ยว 

5. การจัดการผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ (impact creation management) 
เป็นการจัดการที่คํานึงถึงผลกระทบหรือสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้ 
เป็นผลกระทบต่อชุมชนในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ เป็นต้น 
จึงต้องมีการจัดการเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวก และลดความเสียหายจาก
ผลกระทบในเชิงลบ โดยอาศัยองค์ประกอบทั้ง 7 ประการ ได้แก่ ฟ้ืนฟูรักษาทุน
ทางวัฒนธรรม กระจายรายได้ คํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับได้ ยึดหลัก
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ของความพอเพียง ผสานการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม เน้นการเติบโต
อย่างยั่งยืน และสร้างความกลมกลืนระหว่างการท่องเที่ยวและวิถีชีวิต 
 
 6. การสื่อสารเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
     เนื่องจากจัดทำโครงการครั้งนี้เป็นการสื่อสารอัตลักษณ์ทางคติชน  
ที่นำไปเป็นข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยว ผู้จัดทำโครงการจึงนำเสนอเอกสาร         
การสื่อสารที่เป็นการสื่อความหมายทางคติชนให้นักท่องเทีย่วสนใจ ดังที ่National 
Association for Interpretation กำหนดนิยามการสื่อความหมายในบริบทโลก
ปัจจุบัน ซึ่งการสื่อความหมายมีลักษณะที่สอดคล้องกับกระบวนการสื่อสารว่า 
กระบวนการสื่อความหมายเป็นการหลอมรวมความเช่ือต่ออารมณ ์และสติปญัญา
เข้ากับความสนใจของผู้เยี่ยมชมและความหมายของทรัพยากร กระบวนการสื่อ
ความหมายประกอบด้วย อารมณ์ความรู้สึก สติปัญญา ความสนใจใคร่รู้ของผู้ชม 
และความหมายของทรัพยากร (ธนิก เลศิชาญฤทธิ์, 2559)  
 ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ ยังกล่าวถึงหลกัการในการสื่อความหมายทรัพยากร
วัฒนธรรม สรุปได้ดังนี ้

1. การสื่อความหมายควรมุ่งเนน้ที่ความสำคัญ และเรื่องราวที่โดดเด่น
หรือเรื่องราวที่มีลักษณะ เฉพาะของทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น  
 2. แนวทางการสื่อความหมายควรเป็นการสรุปเรื่องราวลักษณะภาพรวม 
ผู้ชมสามารถเข้าใจ และเข้าถึงใจความได้ง่าย แนวทางการสื่อความหมายจึงไม่เน้น 
การสาธยายหรืออธิบาย 
 3. การสื่อความหมายควรเคารพความรู้สึกของสถานที่ คุณค่า ทั้งนามธรรม
และรูปธรรมของทรัพยากรวัฒนธรรม 
 4. การสื่อความหมายควรให้ประสบการณ์ที่สนุกสนาน และตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยว  
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 5. สิ่งอำนวยความสะดวก และแผนการในการสื่อความหมายควรเลือกสิ่งที่ดี
ที่สุด โดยผ่านการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ และควรเป็นนวัตกรรมที่ให้คุณค่า    
เชิงผลตอบแทนสูง 
 6. การสื่อความหมายจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีทักษะเหมาะสมกับภาระงาน 
มีความรู้ เป็นมืออาชีพ และมีเครื่องไม้เครื่องมือช่วยในการสื่อความหมายอย่าง
เพียงพอ 
 7. การสื่อความหมายควรมีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย ผ่านการวิจัย
อย่างนา่เชื่อถือ ทำให้ผู้ชมเข้าใจทรัพยากรวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน 
 8. การสื่อความหมายควรก่อให้เกิดความซาบซึ้งใจ ตระหนักในคุณค่า และ
เห็นความสำคัญของการอนรุักษท์รัพยากรวัฒนธรรม 
  การสื่อความหมายที่เหมาะสมมีความสำคัญต่อความสำเร็จของการส่งสาร 
ทำให้ผู้รับสารเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติ และพฤติกรรมไปในแนวทาง     
ที่ผู้ส่งสารต้องการ เช่นเดียวกับการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวที่มุ่งหวังให้ผู้รับสาร 
คือ นักท่องเที่ยวรู้สึกเพลิดเพลิน อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ 
รวมทั้งเห็นความสำคัญของการเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้วิธีการกระตุ้นให้
นักท่องเที่ยวเรียนรู้ และเข้าใจสื่อที่ผู้นำเที่ยวหรือเจ้าบ้านนำเสนอ ส่งผลให้
นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้เชิงบวกมากขึ้น รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือจัดการแหล่ง
ท่องเทีย่ว และการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี  
 การสื่อสารเพื่อสื่อความหมายด้านการท่องเที่ยวถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ดังที่ กรมการท่องเที่ยว (2558) กล่าวถึงบทบาทของ 
การสื่อความหมายกับการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่า
ประกอบด้วย 3 ประการ ดังนี้ 
 1. การให้ความรู้ ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า 
และความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมใน
แหล่งท่องเที่ยว อาจมีลักษณะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมที่มีการสืบทอดมาเป็น
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เวลาช้านาน ช่วยให้นักท่องเที่ยวประทับใจในคุณค่าของการท่องเที่ยว รวมทั้ง
ช่วยให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกคล้อยตามสื่อที่ผู้ส่ งสารนำเสนอ เช่น เกิด
ความรู้สึกซาบซึ้งในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ รับรู้ถึงอัตลักษณ์ ของแหล่ง
ท่องเทีย่ว เป็นต้น 
 2. การสร้างความเพลิดเพลิน ช่วยสร้างความประทับใจ และสร้างประสบการณ์
การเดินทางของนักท่องเที่ยวโดยตรง ช่วยเพิ่มโอกาสให้นักท่องเที่ยวกลับมาเยี่ยมชม
อีกครั้ง การสื่อความหมายควรมีลักษณะที่สนุกสนาน สร้างความบันเทิงใจมากกว่า
ให้สาระความรู้เพียงอย่างเดียว การสื่อความหมายจึงไม่ควรนำเสนอเหตุการณ์
หรือบุคคลในประวัติศาสตร์มานำเสนอเพียงอย่างเดียว แต่ควรกระตุ้นความสนใจ   
ให้นักท่องเที่ยวรู้สึกเสมือนว่าตนเองอยู่ในสถานการณ์จริง ทำให้เกิดความซาบซึ้ง 
ประทับใจ หรือสนุกสนานในสถานการณ์ที่กำลังนำเสนอ เป็นการเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้น่าสนใจ และชวนติดตามเรื่องราวมากขึ้น 
 3. การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นการปลุกจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยว
ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น 
สนับสนุนการเรียนรู้ สร้างความประทับใจ ส่งผลให้มีทัศนคติเชิงบวกต่อการให้
ความร่วมมือในการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน 
 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยการสื่อสาร
ข้อมูลให้นักท่องเที่ยวรับทราบนั้น ข้อมูลที่สื่อออกไปต้องถูกต้อง และกระตุ้นให้
นักท่องเที่ยวตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังจำเป็น  
ตอ้งอาศัยสื่อเป็นเครื่องมือส่งสารไปยังนักท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าใจความสำคัญของ
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และต่อยอดไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนอย่างยั่งยืน การเลือกสื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อความหมาย   
จึงเป็นเรื่องสำคัญ เครื่องมือทีใ่ช้ในการสื่อความหมายแบ่งออกได้หลายแบบ ดังที่ 
ธนิก เลิศชาญฤทธิ์ (2559) กล่าวถึงสื่อท่ีใช้นำเสนอข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยว
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วัฒนธรรมที่ไม่ใช่สื่อบุคคล สอดคล้องกับที่ กรมการท่องเที่ยว (2558) กล่าวไว้
สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 1. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ จดหมายข่าว หนังสือแนะนำสถานที่
ท่องเที่ยว นิตยสาร เป็นต้น สื่อประเภทนี้มีความน่าเช่ือถือมากกว่าสื่อโทรทัศน์วิทยุ 
 2. ป้ายแนะนำทาง เป็นการอธิบายลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่นั้น ควร
พิจารณาขนาดของป้าย รูปภาพกราฟิก สีสัน และวัสดุเนื้อผิว ความคงทนต่อ
สภาพแวดล้อม ในขณะเดียวกันควรใช้สัญลักษณ์และสีที่เป็นสากล เพื่อให้เข้าใจ
ได้ง่ายขึ้น 
 3. การจัดนิทรรศการ เป็นเครื่องมือแสดงรูปภาพ วัตถุสิ่งของ พร้อมทั้งคำอธิบาย
ประกอบ เนื่องจากนักท่องเที่ยวเป็นผู้ชมอิสระ นิทรรศการจึงควรนำเสนอเรื่องย่อ ๆ 
และใช้เวลาเยี่ยมชมไม่มากนัก นิทรรศการที่ดีควรสวยงามสะดุดตา และมีเสียง
ประกอบเพื่อสร้างความน่าสนใจ 
 4. สื่อโสตทัศน์ ประกอบด้วยสื่อภาพ และเสียง สามารถใช้เทคนิคสร้าง
เหตุการณ์ประกอบฉากได้อย่างสมจริง สร้างความน่าสนใจ สร้างอารมณ์ และ
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ฟังจำนวนมากได้  
 5. สื่อผสมหรือมัลติมีเดีย เป็นการนำสื่อหลาย ๆ ประเภทมาใช้ร่วมกัน 
ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานเพื่อควบคุมการทำงาน
ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเสนอข้อมูลทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว 
ภาพถา่ย เป็นต้น 
 6. สื่อ QR Code เป็นบาร์โค้ด 2 มิติ ทำหน้าที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวก 
และรวดเร็ว เพยีงใช้มือถือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนป้ายประชาสัมพันธ์ตาม
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ข้อมูลที่บรรจุไว้ในโปรแกรมจะแสดงภาพเคลือ่นไหวพร้อม
คำบรรยายแบบวีดิทัศน์ ปัจจบัุนสือ่ QR Code ได้รับความนิยมอย่างสูงในแหล่ง
ท่องเที่ยวต่าง ๆ  
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 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ได้รับความนิยม
แพร่หลายบนอินเทอร์เน็ต เพราะให้ข้อมูลได้ทันท่วงที และทันสมัยทันต่อ
เหตุการณ์ รวมทั้งมีต้นทุนการโฆษณาไม่สูงมากนัก แต่สามารถเผยแพร่ในวงกว้าง
ได้อย่างรวดเร็ว สามารถสื่อสารข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ สร้างความน่าสนใจ 
ดึงดูดใจ และสามารถครอบคลุมได้ในเกือบทุกกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ 
แม้ว่าการผลิตสื่อสังคมออนไลน์กระทำได้ง่าย และใช้ต้นทุนน้อย แต่สิ่งที่ท้าทาย
คือ จะทำอยา่งไรให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อแหล่งท่องเที่ยว การเรียนรู้เพื่อสร้าง
เรื่องราว หรือข้อความที่ต้องการสื่อสารเพื่อให้มีการกล่าวถึงและจดจำในสื่อสังคม
ออนไลน์จึงเป็นเรื่องสำคัญ  
 8. ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว เป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ และสร้าง
ความเข้าใจในภาพรวมเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว นิยมตั้งอยู่ภายในบริเวณที่
ใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยว และมีการใช้สื่อหลากหลายในการนำเสนอ เช่น การจัด
แสดงแบบจำลอง การจัดนิทรรศการ การใช้สื่อมัลติมีเดีย เป็นต้น 
 9. การจัดกิจกรรมพิเศษ เป็นโปรแกรมการนำเสนอที่จัดขึ้นตามวาระ
หรือโอกาสสำคัญในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น จัดนิทรรศการ การออกร้าน การประกวด 
เป็นต้น ท้ังนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมอย่างใกล้ชิด 
 
 7. การสร้างอัตลักษณ์ทางการทอ่งเทีย่ว 
     การสื่อสารเพื่อนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวซึ่ง
เปรียบเสมือนผู้ซื้อ หรือผู้บริโภคมีความสนใจ จำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบ
หลายด้านร่วมกัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเข้าไปท่องเที่ยวหรือใช้บริการจน
เกิดความประทับใจ นอกจากน้ียังจำเป็นต้องสร้างอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยว 
ที่สอดคล้องกับชุมชนนั้น ๆ ดังที่ เว็บไซต์ http://gotomanager.com (2559) 
นำเสนอข้อมูล “ท่องเที่ยว 4.0 ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างดุลยภาพทางเศรษฐกิจ” 
โดยกล่าวถึงแผนแม่บทการท่องเที่ยวระยะ 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2560 – 2564 

http://gotomanager.com/
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ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ต้องการปรับชุมชนท่องเที่ยวด้วยการใช้
นวัตกรรมออกแบบการผลิตสินค้า โดยอาศัยอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อประโยชน์สูงสุด สร้างดุลยภาพทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม สังคม ควบคู่ไปกับการเพิ่มรายได้ การท่องเที่ยวลักษณะดังกล่าว
มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวมีประสบการณ์เข้าถึงวิถีไทยอย่างลึกซึ้ง มีการนำแนวคิด
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มาปรับใช้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ 
และเรียนรู้วิถีชีวิตร่วมกันกับคนในท้องถิ่นผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวแบบลงมือทำ 
กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการออกแบบสินค้าและกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อตอบ
โจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยว 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) Silver Age หรือกลุ่มผู้สูงอายุ และ
วัยเกษียณ 2) กลุ่ม Gen Y หรือคนรุ่นใหม่ 3 Power Woman หรือกลุ่มผู้หญิง
เที่ยวเดี่ยวและกลุ่มเพื่อนสาว และ 4) คือ Family & Kids หรือกลุ่มครอบครัว
และเด็กเล็ก  

การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ยังครอบคลุมไปถึงการสร้างวิสาหกิจ
ชุมชนที่โดดเด่นโดยกลุ่มคนในพื้นที่ที่มีวิถีชีวิตร่วมกัน มีความผูกพันกัน รวมตัวกัน
ทำกิจการด้วยการสร้างรายได้เพื่อพึ่งพาตนเองระหว่างครอบครัวและชุมชน     
จึงต้องมีการสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ หรือ “Brand Identity” เป็นการสร้างของดี
ประจำชุมชนเพื่อให้เป็นท่ีจดจำ และผู้บริโภคเกิดความสนใจ โดยใช้วิธีการจัดการ
ทุนทางทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในชุมชน เช่น ความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 
มานำเสนออย่างสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อสร้าง
ความแตกต่างและการจดจำให้แก่ลูกค้าหรือผู้บริโภค การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์
ส่วนมากอยู่ที่ลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ เช่น โลโก้ บรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า 
สี ตัวอักษร และตราสินค้า เพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้บริโภคสามารถแยกแบรนด์
ของแต่ละสินค้าได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นการเฉพาะ 
ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ แก่นของการสร้างอัตลักษณ์แบรนด์ หรือ Core 
Identity เป็นส่วนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนใหญ่ระบุอยู่ในสโลแกนของแบรนด์ 
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และส่วนที่ส่งเสริมอัตลักษณ์แบรนด์ หรือ Extended Identity ที่ช่วยขยายแก่น
ของอตัลักษณ์แบรนด์ให้ชัดเจนและเห็นภาพมากข้ึน ซึ่งได้มาจากการใช้สัญลักษณ์ 
โลโก้ สี ตัวหนังสือ ลวดลายกราฟิกต่าง ๆ ทั้ง 2 ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้าง
แบรนด์ให้มีเรื่องราวและมีอัตลกัษณม์ากยิ่งขึน้ รวมทัง้เป็นตัวช่วยสร้างรายได้และ
สร้างผลตอบแทนกลับคืนสู่ชุมชน (สร้างวิสาหกิจชุมชนให้โดดเด่นด้วย Brand 
Identity, 2563) 
 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชน รวมทั้งวัฒนธรรม
ของชุมชน เป็นการศึกษาจุดเด่นของชุมชนเพื่อนำไปใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ชุมชนนั้น ๆ เช่น การศึกษาของ เมธาวี จำเนียร (2562) เรื่อง “การสื่อสารอัตลักษณ์
ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” มีการนำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนโดยภาพรวม     
การนำเสนอกลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเลือก 2 
พื้นท่ีของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ พื้นท่ีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ
วัฒนธรรม ใช้พื้นที่กรณีศึกษา คือ อำเภอช้างกลาง จังหวดันครศรีธรรมราช พ้ืนท่ี
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ใช้พื้นที่กรณีศึกษา คือ แหลมตะลุมพุก อำเภอ
ปากพนัง โดยนำเสนอให้เห็นว่าอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่เป็นตัวตนที่แตกต่างจากชุมชนอื่น 
เป็นตัวช่วยที่ทำให้ชุมชนนั้น ๆ เป็นท่ีรู้จักในสังคม การสื่อสารอัตลักษณ์จึงเป็น      
การเผยแพร่ความเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมได้เรียนรู้ 
และเก็บความประทับใจกลับไป การสื่อสารอัตลักษณ์ที่ดีจึงก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี 
นำไปไปสู่ความมีช่ือเสียงของชุมชนที่สามารถดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยม
ชมอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้ งนี้ต้องอาศัยกลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ของชุมชน        
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำหนดอัตลักษณ์ และการสื่อสารอัตลักษณ์ 
ของชุมชนเพื่อให้นักท่องเทีย่วจดจำ 

การวิจัยดังกล่าวเป็นการศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชนทำนองเดียวกับ
การศึกษาของ พงศ์วิชญ์ เขียวมณีรัตน์, สพสันติ์ เพชรคำ, ชนินทร์ วะสีนนท์ และ
ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ (2561) เรื่อง “บ้านภู : อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ผู้ไทกับการบริหาร
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การพัฒนาในบริบทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน” ชุมชนที่ศึกษา คือ บา้นภู 
ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยพบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทสำนึก
ในความเป็นอัตลักษณ์อย่างชัดเจน ทั้งเรื่องวิถีชีวิตชุมชน ภาษาผู้ไท เครื่องแต่งกาย 
อาหาร เรื่องราวประวัติศาสตร์ เป็นต้น ในด้านจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
พบว่า มีการปรับตัวโดยนำอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนเองมาเป็นจุดขาย           
ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากการจัดการตนเองผ่าน “การทำวัฒนธรรมให้เป็น
สินค้ า” หรือ  “วัฒ นธรรม เพื่ อการท่ องเที่ ย ว” การจัดตั้ งองค์ กร  และ
กระบวนการอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ส่วนรูปแบบอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์กับ   
การบริหารการพัฒนาในบริบทการท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมที่ ยั่ งยืนนั้น 
ประกอบด้วย การจัดตั้งองค์กร การจัดทำยุทธศาสตร์สำนึกทางชาติพันธุ์ การนิยาม
ความเป็นผู้ไท การสร้างและคัดเลือกสัญลักษณ์หมู่บ้าน การนำเสนออัตลักษณ์ 
ทางชาติพันธุ์ในบริบทการท่องเที่ยว และการนำเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์
ภายใต้การมีปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว  

การศึกษาของ เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ และจิราพร ขุนศรี (2563) เรื่อง 
“การวิเคราะห์อัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย” เป็นการสำรวจอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม คุณลักษณะพิเศษเชิงอัตลัษณ์ที่นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม และการกำหนดแนวทางสื่อสารการตลาดให้แก่อัตลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่ที่ศึกษามีความเป็นอัตลักษณ์ด้วย
ลักษณะของเมืองชายแดนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน  วิถีชีวิตของชุมชนมี
ความสัมพันธ์กับแม่น้ำโขง และศาสนาพุทธ อัตลักษณ์ที่โดดเด่น ได้แก่ แม่สาย – 
การค้าขาย เชียงแสน – เมืองโบราณ เชียงของ – การเป็น 1 เมือง 2 แบบ ส่วน
แนวทางการสื่อสารการตลาดเรื่องอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย 1) การสื่อสาร
ผ่านสื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่ อส่ งเสริมการท่องเที่ ยวตามรสนิยมของ
นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม 2) การสื่อสารโดยการสร้างตราสินค้าชุมชน 3) สร้าง
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เนื้อหาจากเรื่องราวในอดีต เพื่อนำมาบอกเล่า 4) สร้างใจความสำคัญของเนื้อหา
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับจังหวัดเพื่อนำไปสู่การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ 5) จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดใจ และ 6) 
เนื้อหาการสื่อสารทั้งหมดควรนำเสนอผ่านเครื่องมือสื่อสารแบบบูรณาการ  

การศึกษาของ อิศราพร วิจิตร์ (2559) เรื่อง “การสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็น
บุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” เป็นการนำอัตลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัด
บุรีรัมย์มานำเสนอเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่นเดียวกับการศึกษาวิจัยที่กล่าวไว้
ข้างต้น เป็นการศึกษากระบวนการสื่อสาร และการใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์   
ความเป็นบุรีรัมย์จากการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทหินพนมรุ้ง 
และปราสาทสายฟ้า ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็น
บุรีรัมย์เริ่มต้นจากภาครัฐ และภาคเอกชน (ผู้ส่งสาร) สื่อสารความเป็นบุรีรัมย์ (สาร) 
ผ่านสื่อกิจกรรมประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง และงานประเพณีสงกรานต์เฟสติเวิล (ช่องทาง    
การสื่อสาร) ไปยังนักท่องเที่ยว (ผู้รับสาร) อัตลักษณ์ความเป็นบุรีรัมย์ที่สื่อสาร
ออกไปนั้น มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 3 ประการ ได้แก่ 1) อัตลักษณ์ความเป็นขอม 2) 
อัตลักษณ์ความเป็นเมืองกีฬา และ 3) อัตลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไหมตีนแดง
ผ้าภูอัคนี และเสื้อบุรีรัมย์ยูไนเต็ด โดยอัตลักษณ์ เหล่านี้มี ลักษณะลื่นไหล 
หลากหลาย ไม่คงที่  ขึ้นอยู่กับการกําหนดกฎเกณฑ์ของผู้มีอํานาจ รวมทั้ง
สถานการณ์ต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อย่างไรก็ตามทั้ง 2 ภาคส่วน
ร่วมกันสร้างอัตลักษณ์ทางสังคมให้แก่บุรีรัมย์ โดยใช้วาทกรรม “คนบุรีรัมย์ คนเมืองแปะ 
คือ ลูกหลานรัชกาลที่ 1” ทําให้ชาวบรุีรัมย์รู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน  

การศึกษาของ แพรวพโยม พัวเจริญ (2554) เรื่อง “การศึกษาอัตลักษณ์
และคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมเพลงโคราชสู่กิ จกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวเยาวชน” ที่ศึกษาอัตลักษณ์เพลงโคราช ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวเยาวชนที่มีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
เพลงโคราช รวมทั้งเป็นการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับ
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นักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชน ผลการศึกษาพบว่า เพลงโคราชมีลกัษณะทีโ่ดดเด่น และ
มีคุณค่าควรแก่การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น 
การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ การบริการเช่าชุดเครื่องแต่งกาย การแข่งขันร้องเพลง
โคราช การศึกษาของ กันยารัตน์ พรหมวิเศษ (2555) เรื่อง “การศึกษาข้อมูลคติชน
วิทยาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว” ที่มีการศึกษาศักยภาพท่ีโดดเด่นของ    
คติชนวิทยา ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลคติชนวิทยาประเภทตำนานมีความโดดเด่น
มากที่สุด สามารถนำไปบูรณาการกับการท่องเที่ยวได้ เป็นต้น  
 ตัวอย่างการศึกษาวิจัยข้างต้นเป็นการนำเสนอลักษณะเด่นที่เป็นอัตลกัษณ์
ของแต่ละชุมชนให้เป็นที่สนใจ และดึงดูดใจนักท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียด     
ในส่วนของอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันบนพื้นที่และบริบทที่ต่างกัน รวมทั้งกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่ต่างกัน ดังนั้นการนำเสนอเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมจึงมี
รายละเอียดที่แตกต่างกันแต่อยู่บนพื้นฐานของการนำเสนอให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว 
 ข้อมูลที่กล่าวถึงรูปแบบการนำเสนอข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวด้วย
สื่อต่าง ๆ รวมถึงการสร้างอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวทำให้เข้าใจลักษณะของ
การสร้างรูปแบบการสื่อสารที่ต้องคำนึงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งหมายรวมถึง
บริบทของพื้นที่ ชุมชน และความต้องการของผู้เยี่ยมชมซึ่งมีความแตกต่างกัน  
การกำหนดรูปแบบของการสื่อสารที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้อง
วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบด้าน อย่างไรก็ตาม การนำเสนอรูปแบบสื่อ    
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจะเป็นประโยชน์ และมีความยั่งยืนหากชุมชนได้เข้ามา    
มีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยชุมชนควรมีส่วนร่วมตัดสินใจในทุกขั้นตอนของ     
การพัฒนา เช่น ร่วมกันพิจารณาประเด็นเนื้อหาท่ีจะสื่อไปยังนักท่องเที่ยว วิธีการ
หรือรูปแบบของการสื่อสาร เป็นต้น เพราะการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นตัวแปร
สำคัญในการส่งเสริมให้ชุมชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ และร่วมกันพัฒนาได้อย่าง
ยั่งยนืต่อไป  
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 จากข้อมูลของการท่องเที่ยวข้างต้น เป็นแนวทางให้ผู้จัดทำโครงการ
กำหนดกระบวนการ และวิธีการสร้างสื่อเพื่อนำเสนออัตลักษณ์ทางคติชนของ
อำเภอเกาะยาวได้ชัดเจนขึ้น โดยอาศัยข้อมูลทางการท่องเที่ยวของพื้นที่อำเภอ
เกาะยาว ดังต่อไปนี้ 
 
 8. ข้อมูลทางการท่องเท่ียวของอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 
     อำเภอเกาะยาวเป็นพื้นที่พิเศษ การเดินทางจึงไม่สะดวกเหมือนเช่น
การเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ โดยเฉพาะข้อจำกัดของการเดินทางทางน้ำ และ
เพื่อให้การเดินทางมีความสะดวก และคล่องตัวมากขึ้น นักท่องเที่ยวควรทราบ
ข้อมูลทางการท่องเที่ยวดังรายละเอียดต่อไปนี้ (เอกสารแผนพัฒนาอำเภอเกาะยาว 
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562), 2562) 
     8.1 ทรัพยากรทางการท่องเท่ียว 
           อำเภอเกาะยาว มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สวยงาม และยังคง
มีความอุดมสมบูรณ์ ทำให้เป็นที่ช่ืนชอบของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะทรัพยากร  
การท่องเทีย่วทางธรรมชาติ เช่น  

  8.1.1 หาดป่าทราย ตั้งอยู่หมู่ 5 ตำบลเกาะยาวน้อย ชายหาด
เป็นแนวยาวประมาณ 2 กิโลเมตร หาดทรายขาวสะอาด สามารถลงไปเล่นน้ำได้    
มีทิวไม้ร่มรื่น ส่วนทิวทัศน์นอกฝั่งสามารถมองเห็นเกาะต่าง ๆ ของจังหวัดกระบี่ได้  

  8.1.2 หาดท่าเขา ตั้ งอยู่หมู่  4 ตำบลเกาะยาวน้อย ชายหาด
ประกอบไปด้วยโขดหิน มีหินก้อนขนาดเล็กหลากหลายลวดลาย ห่างจากฝั่ง
ออกไปเล็กน้อยมีเกาะนกเป็นเกาะเล็ก ๆ เมื่อน้ำลดสามารถเดินไปเกาะนกได้
โดยสะดวก บนเกาะมีป่าไม้ และกล้วยไม้ปกคลุมทั่วไป สามารถมองเห็นทิวทัศน์
เกาะแก่งต่าง ๆ ของหมู่เกาะห้องได้อย่างสวยงาม 
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  8.1.3 ต้นไม้ใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ 7 ตำบลเกาะยาวน้อย เป็นต้นโพธิ์
ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศขนาด 30 คนโอบ และพื้นที่ป่าไม้บริเวณนี้เป็นป่า
แบบดึกดำบรรพ์ท่ีสวยงามแปลกตา  

  8.1.4 แหลมหาด ตั้งอยู่หมู่ 2 ตำบลเกาะยาวใหญ่ เป็นหาดทรายขาว
ละเอียดเป็นแนวยาวทอดลงสู่ทะเลระหว่างเกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ 
นักท่องเที่ยวเรียกว่า “มัลดีฟเมืองไทย” นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยว ถ่ายรูป 
รวมทัง้ถ่ายทำภาพยนตร์  

  8.1.5 อ่าวคลองสน ตั้งอยู่บนเกาะยาวใหญ่ หาดทรายร่มรื่นไป
ด้วยทวิสน มีโขดหินขนาดเล็กหลายสสีันสวยงาม สามารถเล่นน้ำ ชมปะการัง และ
เมื่อน้ำลดสามารถหาหอยบริเวณชายหาดได้ 

  8.1.6 อ่าวทราย ตั้งอยู่บนเกาะยาวใหญ่ เป็นหาดทรายละเอียดมี
โขดหินสวยงาม และสามารถเล่นนำ้ได้ 

  8.1.7 อ่าวล้าน ตั้งอยู่บนเกาะยาวใหญ่ เป็นหาดทรายสวยงาม 
สามารถเล่นน้ำได้ ทิศเหนือของอ่าวเป็นหน้าผาชัน 

  8.1.8 อ่าวหินกอง ตั้งอยู่บนเกาะยาวใหญ่เป็นชายหาดที่ร่มรื่น
ไปด้วยป่าไม้เคี่ยม ไม่เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ 

  8.1.9 แหลมนกออก ตั้งอยู่บนเกาะยาวใหญ่ เป็นหาดทราย มีโขดหิน 
สามารถเล่นน้ำได้ 

  8.1.10 เกาะไข ่เป็นเกาะเล็ก ๆ มีจำนวน 3 เกาะ เรียกว่าเกาะ    
ไข่นอก เกาะไข่ใน และเกาะไข่นุ้ย ท้ัง 3 เกาะมีหาดทรายขาว น้ำทะเลใส มีปลา
สวยงาม และมีปะการัง นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากท่าเรือโละจาก ตำบล
พรุใน หรือเดินทางไปกับบริษัทนำเที่ยว หรือเช่าเรือเหมาลำได ้  
  8.1.11 หาดโละปาเหรด ตั้งอยู่หมู่ 7 ตำบลพรุใน เป็นหาดทราย
ร่มรื่นไปด้วยสวนมะพร้าว หาดทรายขาวละเอียดเป็นแนวยาวเหยียด ตอนเหนือ
ของอ่าวมีแหลม ประกอบด้วยโขดหินสวยงาม สามารถเล่นน้ำทะเลได้ 



79 

 

  8.1.12 สันหลังมังกร ตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะพลอง ตำบลเกาะยาวน้อย        
สันทรายมีความสวยงาม แปลกตา โดยเฉพาะช่วงน้ำลด จะมองเห็นสันทรายทอด
เป็นแนวยาวกลางผืนน้ำทะเลสีเขียวคราม  
           นอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธ ิ์ ตั้งอยู่หมู่ 7 ตำบลเกาะยาวน้อย ตั้งอยู่
ท่ามกลางป่าโกงกาง บ่อน้ำแห่งนี้มีน้ำผุดขึ้นมา เมื่อถึงเวลาน้ำทะเลขึ้นบ่อน้ำจะ
อยูท่่ามกลางนำ้ทะเล และเมื่อน้ำทะเลลดลงน้ำทีผุ่ดในบ่อเปน็น้ำจืด ใส นอกจากนี้
ยังมีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่จะกล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป 
 
     8.2 ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

         ชุมชนเกาะยาวมีผลิตภัณฑ์ของชุมชน เช่น  
     8.2.1 การทำปลาเสียดเค็ม เป็นการนำปลาเสียดมาแปรรูปเป็น

ปลาเค็ม เพือ่การบริโภค และจำหน่าย 

   8.2.2 ขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน เป็นขนมหวานซึ่งรวมกลุ่มกันทำ
ภายในครัวเรือน เป็นของฝากที่มีช่ือเสียงของเกาะยาว 

   8.2.3 ผ้าบาติก เป็นการรวมกลุ่มของแม่บ้านทำผ้าบาติกเป็น
อาชีพเสริม โดยทำเป็นของที่ระลึก เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าตัดเสื้อ เครื่องประดับต่าง ๆ 
เป็นต้น 

   8.2.4 ปลาฉิ้งฉ้าง เป็นปลาประเภทเดียวกับปลากะตักที่สร้าง
รายได้ให้แก่ชาวประมง เป็นของฝากขึ้นช่ือของเกาะยาว เพราะสามารถนำไปใช้เป็น
ส่วนประกอบของอาหารได้หลายชนิด โดยเฉพาะน้ำพริกปลาฉิ้งฉ้าง ที่เป็นอาหารขึ้น
ช่ือของเกาะยาว  

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้จากยางพารา 
การประดิษฐ์ดอกไม้เกล็ดปลา ผลิตภัณฑ์การลอกคราบของกุ้งมังกร เป็นต้น 
ผลิตภัณฑ์บางอย่างกลายเป็นสินคา้ OTOP ขึ้นช่ือของตําบล  
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     8.3 การเดินเรือ     
         ด้วยสภาพพืน้ที่ท่ีเป็นเกาะ การเดินทางไปยังพื้นทีอ่ำเภอเกาะยาว 
จึงต้องอาศัยเรือโดยสาร ดังตารางเส้นทางการเดินเรือดังต่อไปนี ้
 

ตารางที่ 2.1 การเดินเรือไปยังอำเภอเกาะยาว 

เกาะยาวน้อย 

ท่าเรือเกาะยาวน้อย ท่าเรือปลายทาง 

ท่าเรือท่ามาเนาะ ท่าเรือบางโรง จังหวัดภเูก็ต 
ท่าเรือท่าเขา ท่าเรือท่าเลน จังหวัดกระบี ่
ท่าเรือหัวแหลมไทร  
(เรือเฟอรร์ี่บรรทุกรถยนต์) 

ท่าเรือแหลมทราย จังหวัดกระบี ่

ท่าเรือสะพานหัวแหลมไทร  
(ไม่ใช่ท่าเรือหลกั) 

ท่าเรือท่าเลน จังหวดักระบี ่

ท่าเรือทา่มาเนาะ (ไม่ใช่ท่าเรือหลกั) ท่าเรือนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี ่
ท่าเรือท่ามาเนาะ (ไม่ใช่ท่าเรือหลกั) ท่าเรือโตนไทร เกาะพีพี จังหวัดกระบี ่
ท่าเรือท่าสุขา ท่าเรือท่าด่าน จังหวัดพังงา 
ท่าเรือสะพานอันเป้าสดุ (เพิ่งก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ไม่ใช่ท่าเรือหลัก) 

ท่าเรือทา่ด่าน จังหวัดพังงา 

ท่าเรือสะพานอันเป้าสดุ (เพิ่งก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ไม่ใช่ทา่เรือหลัก) 

ท่าเรือเกาะปันหยี จังหวัดพังงา 
 

ท่าเรือสะพานอันเป้าสดุ (เพิง่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ไม่ใช่ท่าเรือหลัก) 

ท่าเรือเกาะหมาก จังหวัดพังงา 

ท่าเรือโละจาก ท่าเรือเจียรวานิช จังหวัดภูเกต็ 
ท่าเรือคลองเหยี ท่าเรือบางโรง จังหวัดภเูก็ต 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ่) 

เกาะยาวนอ้ย 

ท่าเรือเกาะยาวน้อย ท่าเรือปลายทาง 

ท่าเรือแหลมใหญ ่ ท่าเรือเจียรวานิช จังหวัดภูเกต็ 
ท่าเรือช่องหลาด ท่าเรือบางโรง จังหวัดภเูก็ต 

ท่าเรือคลองเหยี ท่าเรือท่าเลน จังหวัดกระบี ่
ท่าเรือช่องหลาด ท่าเรือนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี ่
ท่าเรือช่องหลาด ท่าเรือโตนไทร เกาะพีพี จังหวัดกระบี ่
 
 เส้นทางการเดินเรือข้างต้น ส่วนใหญ่เป็นเส้นทางระหว่างอำเภอเกาะยาว
กับจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ ด้วยความจำเป็นของการติดต่อสื่อสารระหว่างชาวอำเภอ
เกาะยาวกับคนในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ตมีมากกว่าจังหวัดอื่น ๆ ด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น 
การเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลาน การรักษาพยาบาล การซื้อสินค้า 
การค้าขาย เป็นต้น โดยเรือโดยสารเที่ยวแรกเริ่มขึ้นเวลาประมาณ 07.00 น. เที่ยว
สุดท้ายเวลาประมาณ 17.30 น. ซึ่งแต่ละท่าเรือมีตารางเวลาของการเดินเรือ       
ทีแ่ตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เรือโดยสารอาจเดินทางแตกต่างไปจากตารางการเดินเรือ 
ที่กำหนดไว ้ขึ้นอยู่กับสภาพดนิฟ้าอากาศ และคลื่นลม เพราะแม้เรือทุกลำมีเสื้อชูชีพไว้
ให้บริการสำหรับผู้โดยสาร แต่หากสภาพอากาศไม่เหมาะสมก็จำเป็นต้องยกเลิก
การเดินทาง นอกจากนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา ทำให้
ตารางการเดินเรือมีการปรับเปลี่ยน โดยลดจำนวนการเดินเรือหลายเที่ยว ดังนั้น 
ผู้ที่จะเดินทางไป – กลับระหว่างอำเภอเกาะยาวกับพื้นที่อ่ืน ๆ จึงต้องตรวจสอบ
ข้อมูลอย่างรอบด้าน และในส่วนของเรือโดยสารทีใ่ช้เป็นพาหนะหลักในการเดินทาง 
ได้แก่ เรือสปีดโบ๊ท และเรือเฟอร์รี่ ซึง่ใช้เวลาในการเดินทางที่แตกต่างกัน เรือสปีดโบ๊ท
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ใช้เวลาเดินทางได้รวดเร็วกว่า อัตราค่าโดยสารจึงแพงกว่า นอกจากนี้ยังมีการเช่าเหมาเรือ
เพื่อความสะดวก และความรวดเร็วในการเดินทางด้วย 
 
    8.3 สถานที่ให้บริการนักท่องเท่ียว 
         เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยวอำเภอเกาะยาว 
จำเป็นต้องมีข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความราบรื่น ดังตัวอย่าง
ข้อมูลที่พัก ร้านอาหาร และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวต่อไปนี้ 

        8.3.1 ทีพั่ก เช่น 
  1) พาราไดซ์ เกาะยาว (Paradise Koh Yao) ตั้งอยู่หมู่ 4 
ตำบลเกาะยาวน้อย 
  2) ซิกเซ้นส์ เกาะยาวน้อย (Six Senses Yao Noi) ตั้งอยู่
หมู่ 5 ตำบลเกาะยาวน้อย  
  3) ทรีเฮาส์ วิลล่าส์ (TreeHouse Villas) ตั้งอยู่หมู่ 4 
ตำบลเกาะยาวน้อย  
  4) เกาะยาว ไอส์แลนด์ รสีอร์ท (Koyao Island Resort) 
ตั้งอยู่หมู่ 5 ตำบลเกาะยาวน้อย 
  5) เคป กูดู โฮเทล (Cape Kudu Hotel) ตั้งอยู่หมู่ 5 
ตำบลเกาะยาวน้อย  
  6) เกาะยาวใหญ่ ฮลิลไ์ซด์ รีสอร์ท (Koh Yao Yai 
Hillside Resort) ตั้งอยู่หมู่ 4 ตำบลเกาะยาวใหญ ่
  7) เกาะยาวใหญ่ วิลเลจ รีสอร์ท (Koh Yao Yai Village) 
ตั้งอยู่หมู่ 4 ตำบลเกาะยาวใหญ่  

  8) โคโค่นัท โกรฟ วิลลา่ (Coconut Grove Villas) 
ตั้งอยู่หมู่ 4 ตำบลเกาะยาวใหญ่ 
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  9) สันธิญา เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Santhiya 
Koh Yao Yai Resort & Spa) ตั้งอยู่หมู่ 7 ตำบลพรุใน 
  10) บ้านติดเล เกาะยาวน้อย (Ban Tidlay Koh Yao 
Noi) ตั้งอยู่หมู่ 7 ตำบลพรุใน  
  11) บุสรินทร์แมนช่ัน (Bussarin Mansion) ตั้งอยู่หมู่ 3 
ตำบลเกาะยาวใหญ่  
  12) เกาะยาว เฮฟเว่น รสีอร์ท (Koh Yao Heaven 
Resort ) ตั้งอยู่หมู่ 3 ตำบลพรุใน  
  13) โกลว์ อีลิกเซียร์ เกาะยาวใหญ่ (GLOW Elixir Koh 
Yao Yai) ตั้งอยู่หมู่ 3 ตำบลพรุใน  
  14) บ้านอาร์ติซาน (Artisan Koh Yao Yai) ตั้งอยู่หมู่ 1 
ตำบลพรุใน 

   15) เลส์ ปาล์ม บีชฟรอนท์ เกาะยาวใหญ่ (Les Palm 
Beach Front Koh Yao Yai) ตั้งอยู่หมู่ 7 ตำบลพรุใน 

 
       8.3.2 ร้านอาหาร เช่น 
    1) ร้านอาหารครัวเกาะยาว (Krua Koh Yao) ตั้งอยู่หมู่ 2 
ตำบลเกาะยาวน้อย 
    2) ร้านอาหารทา่เขา (Tha Kho Seafood Restaurant)  
ตั้งอยูห่มู่ 2 ตำบลเกาะยาวน้อย 
    3) โรงนา คาเฟ่ Rongna Cafe ตั้งอยูห่มู่ 2 ตำบลเกาะยาวน้อย 
    4) ร้านประดู่ซีฟู๊ด (Pradu Seafood) ตั้งอยู่หมู่ 7 ตำบล 
เกาะยาวน้อย 
    5) ร้านสวสัดีเกาะยาว (Sawaddee Koh Yao) ตั้งอยู่หมู่ 1 
ตำบลเกาะยาวน้อย 
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  6) ร้านจิ๊กโก๋ บาร์ แอนด์ เรทเตอรอง (Jikgo Bar and  
Restaurant) ตั้งอยู่หมู่ 2 ตำบลเกาะยาวใหญ่ 
    7) บ้านริมน้ำ เรสเทอรอง (Baanrimnam Restaurant) 
ตั้งอยู่หมู่ 1 ตำบลเกาะยาวใหญ่ 

  8) ร้านชิลชิล (Chill Chill @ Pai) ตั้งอยู่หมู่ 4 ตำบล 
เกาะยาวใหญ่ 

  9) ร้านชบา (Chaba Restaurant) ตั้งอยู่หมู่ 4 ตำบล 
เกาะยาวใหญ่ 

   10) ร้านชาดา คาเฟ่ (Chada Cafe) ตั้งอยู่หมู่ 4 ตำบล 
เกาะยาวใหญ่ 
  11) ร้านนั่งเล่น (Chill out Koh-yao) ตั้งอยู่หมู่ 4 ตำบลพรุใน 
    12) ครัวเลเล (Lae Ley Restaurant) ตั้งอยู่หมู่ 3 ตำบลพรุใน 
  13) แหลมลา้นซีววิ & เรสเตอรองก ์ตั้งอยู่หมู่ 5 ตำบลพรุใน 
 
       8.3.3 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ทั้งงานภาครัฐ และเอกชน  
ที่อำนวยความสะดวก และให้บริการนักท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ เช่น 

  1) เกาะยาวไดว์แอนด์ มารีนสปอร์ต โรงเรียนสอนดำน้ำ 
ตั้งอยู่หมู่ 5 ตำบลเกาะยาวน้อย  

  2) Koh Yao Noi Moay Thai บริการฝึกซ้อมมวยไทย 
ตั้งอยู่หมู่ 5 ตำบลเกาะยาวน้อย  

  3) เกาะยาวไอแลนด์ทัวร์ แอนด์สปา จุดบริการนวดแผนไทย 
ตั้งอยู่หมู่ 5 ตำบลเกาะยาวน้อย  

  4) โฮมสเตย์ชุมชนท่องเที่ยวเกาะยาวน้อย ตั้งอยู่หมู่ 1 
ตำบลเกาะยาวน้อย  

  5) กลุ่มแม่บ้านบ้านน้ำจืด ตั้งอยู่หมู่ 3 ตำบลเกาะยาวน้อย 
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  6) กลุ่มแม่บ้านท่าเขา สาธิตการทำผ้าบาติก และจำหนา่ย
ผลิตภณัฑ์จากผ้าบาติก ตั้งอยู่หมู่ 3 ตำบลเกาะยาวน้อย 

  7) ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านท่าเขา ตั้งอยู่หมู่ 3 
ตำบลเกาะยาวน้อย 
     8) ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ 
ตั้งอยู่หมู่ 2 ตำบลเกาะยาวใหญ่ 
 
 8.3.4 สถานการณ์การท่องเทีย่ว 
                  แผนพัฒนาจังหวัดพังงา พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวนปี 2562) (2562) ให้ข้อมูลสถานการณ์การท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัด
พังงาว่า ปี พ.ศ. 2559 - 2562 ได้รับงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัดที่เชื่อมโยงลักษณะ 
“ต้นน้ำ - กลางน้ำ - ปลายน้ำ“ เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวการพัฒนา
ท่าเทียบเรือเพื่อขนส่งนักท่องเที่ยวไปยังเกาะต่าง ๆ การพัฒนาบุคลากรรองรับ    
การท่องเที่ยว การประชาสัมพันธแ์ละส่งเสริมด้านการตลาด การจัดกิจกรรมที่เพิ่ม
สถานะทางเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนในทุกฤดูกาล การจัดมหกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา เช่น โครงการ สะพายกล้อง ท่องเกาะยาว รวมถึง
การจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัด ด้วยแนวคิด “พังงาเที่ยวได้ไม่สิ้นสุด.. 
Infinity Phangnga” เป็นต้น การดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้จังหวัดพังงามีจำนวน
นักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2561 สูงเป็นอันดับ 5 ของภาคใต้ ขยายตัวร้อยละ 2.62 
และมีรายได้เพิ่มจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 10.11 เป็นรายได้จากภาคการท่องเที่ยว
สูงเป็นอันดับ 9 ของประเทศ โดยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เช่น เยอรมัน สแกนดิเนเวีย 
สูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งมาเที่ยวซ้ำเนื่องจากพึงพอใจ
และประทับใจกับสถานที่ท่องเที่ยว โดยเฉพาะทะเล เกาะต่าง ๆ อาหารพื้นเมือง 
เป็นต้น  
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ในส่วนของอำเภอเกาะยาว ประพัทธ์ วิจิตรนาวี (2564, สัมภาษณ์) ให้
ข้อมูลว่า ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา อำเภอเกาะยาวเป็น
สถานที่ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติช่ืนชอบ โดยเฉพาะประเทศทางแถบตะวันตกที่
นิยมมาท่องเที่ยว และถ่ายทำภาพยนตร์ ทำให้มีการประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับที่ อรุณวรรณ มุขแก้ว และคณะ (2557) กล่าวถึงนักท่องเที่ยว
ในพื้นที่อำเภอเกาะยาวว่า ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติ 
วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนในชุมชน  โดยทราบข้อมูลการท่องเที่ยวจาก
แหล่งข้อมูลสำคัญ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต รองลงมา คือ นิตยสาร นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับข้อมูลที่ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (2561) นำเสนอข่าว “ธ.ก.ส. 
หนุนพัฒนา 4 ด้าน เปิดเกาะยาวน้อย ต้นแบบชุมชนท่องเที่ยว” สรุปได้ว่า ตำบล
เกาะยาวน้อยมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเมื่อปี พ.ศ. 2557-2559 แต่เมื่อ
ปี พ.ศ. 2560 เกาะยาวใหญ่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นตามมา ส่วนหนึ่งเพราะได้รับ  
การสนับสนุนจาก ธ.ก.ส. ทำให้เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว การประมง การบริการ
ด้านการท่องเที่ยวเติบโตขึ้น 
 การท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถการรองรับ
การท่องเที่ยวของอำเภอเกาะยาว สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์ และกนกวรรณ แก้วอุไทย 
(2564) ศึกษาการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเที่ยวกับขีดความสามารถในการรองรับ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา พบว่า ชาวเกาะยาวน้อยรับรู้
ว่าการท่องเที่ยวบนพื้นที่เกาะยาวน้อยก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ พบมากที่สุด 
ได้แก่ ปริมาณขยะ การติดยาเสพติด และการซื้อขายยาเสพติด เนื่องจากมี
แรงงานจากภายนอกเข้ามาทำงานด้านการท่องเที่ยว และการก่อสร้างมากขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าการท่องเที่ยวได้ส่งผลกระทบทางบวก ได้แก่ รายได้
เพิ่มขึ้น ความสัมพันธ์ในครอบครัว และความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเป็นไปใน
ทิศทาง ที่ดีขึ้น รวมทั้งการท่องเที่ยวส่งผลต่อความภาคภูมิใจในตนเอง และ
ทรัพยากรในท้องถิ่น  
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 8.3.5 บทบาทของชมุชน ผลงาน และรางวัล 
                             พื้นที่เกาะยาวน้อย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยว
เดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ดว้ยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีการคงไว้
ซึ่งวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน รวมทัง้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นมนต์เสน่ห์
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาพักผ่อน เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี สอดคลอ้งกับที ่อัครพงศ์ อั้นทอง และอริยา เผ่าเครื่อง 
(2564) กลา่วถึงชุมชนเกาะยาวนอ้ยว่า มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวท่ีโดดเด่นทั้ง
ทรัพยากรทางรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ประกอบกับความเข้มแข็งของ
ชุมชนบนพื้นที่ขนาดเล็ก และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อต่อสู้กับปัญหา
วิกฤตประมงพ้ืนบ้าน จึงเหมาะสำหรับประยุกต์ใช้แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ที่มีรูปแบบการบริหารจัดการผ่านชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เป็นองค์กร
ชุมชนที่ ไม่ เป็นทางการ มีการบริหารจัดการแบบกระจายอำนาจ โดยให้
ความสำคัญกับการมีสว่นร่วมของคนในชุมชน  

ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนเกาะยาวน้อยเป็นหนึ่ ง       
ในชุมชนที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการโดยชุมชน ดังจะเห็นว่า      
มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาศึกษาเรียนร ู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล  
ทั้ งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  ดังตัวอย่างต่อไปนี้  (สำนักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต, 2561) 

พ.ศ. 2545 รางวลั World Legacy Award ประเภทการทอ่งเที่ยวท่ี
รักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากนิตยสารเนช่ันแนล จีโอกราฟฟิก สหรัฐอเมริกา 

พ.ศ. 2545 และ 2547 รางวัลดีเดน่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2548 - 2561 รางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกระทรวงท่องเที่ยว

และกีฬา 
พ.ศ. 2552 รางวัลยอดเยี่ยม Tourism Award จากการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย 
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พ.ศ. 2553 รางวลัดเีด่น ประเภทองคก์รสนบัสนนุและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
พ.ศ. 2559 รางวัลโฮมสเตยย์อดเยี่ยมอาเซยีน 
พ.ศ. 2561 รางวัลการท่องเที่ยวยั่งยืนอาเซียน (ASTA)  

 

 ในส่วนของพื้นที่เกาะยาวใหญ่ ชุมชนบ้านย่าหมี ตำบลเกาะยาวใหญ่ 
ไดร้ับรางวัลลูกโลกสเีขียว ประเภทชุมชน ในปี พ.ศ. 2545 และ 2552 จาก ปตท. 
เป็นตน้ 

พืน้ที่อำเภอเกาะยาวยังมีการรวมกล ุ่มจัดตั้งชมรม หรือการรวมกล ุ่มคน
ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการเพื่อดำเนินงานในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการเป็น   
ส่วนหนึ่งของการดำเนินงานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น ชมรมเรือ 
เกาะยาวน้อย ชมรมชาวประมงพื้นบ้าน กลุ่มชมรมเรือหางยาวบ้านท่าเขา กลุ่ม
เครื่องแกงเกาะยาว กลุ่มเกาะยาวหัตถกิจ กลุ่มรักษ์กะลาเกาะยาว กลุ่มหมู่ 5 บาติก 
กลุ่มเครื่องมือประมงตำบลเกาะยาวน้อย เป็นตน้ 
 
    8.3.6 ปฏิทินการท่องเท่ียว 
                     ด้วยสภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะยาวที่เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวรอง การเติบโตของการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากกิจกรรม 
การท่องเที่ยวจากเมืองหลัก หรือพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้เห็นการเช่ือมโยงของการท่องเทีย่ว
ที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ้น จึงนำเสนอปฏิทินการท่องเที่ยวในรอบปี
ของพื้นที่ดังกล่าว ดังตัวอย่างกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2.2 ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดภูเกต็ กระบี่ พังงา และอำเภอเกาะยาว  
เดือน ประเพณี/งาน/เทศกาล 

จังหวัดภเูก็ต จังหวัดกระบี ่ จังหวัดพังงา อำเภอเกาะยาว 
มกราคม   - วันแตงโม 

- ให้ทานไฟ 
- รวมน้ำใจสู่
มัสยิดโละโปะ๊น้อย 

กุมภาพันธ ์ - งานวัดฉลอง 
- ตรุษจีนยอ้น
อดีตเมืองภูเก็ต  
- ภูเก็ต ไนท์ รัน  

- งานเมาลิดกลาง - แห่เทพเจา้ 
ศาลเจ้า 
ม่าจ้อโป ๋

- ววิาห์นกเงือก  

มีนาคม - สดุดีท้าวเทพ
กระษัตรี 
ท้าวศรีสุนทร 

- งานลันตา 
ลานตา  

- ปล่อยเต่า - งานเปิดโลก
ทะเลเชิง
วัฒนธรรม 

เมษายน  - เทศกาล 
โต๊ะนาค 
- ปีนผาทา้ควงไฟ 

 - เข้าสุหนัต 
- บุเละอา่ว 

พฤษภาคม - ลอยเรือชาวเล - ลอยเรือชาวเล - ลอยเรือ
ชาวเล 
- บวงสรวง
องค์พระ
นารายณ ์
และบริวาร 

- รอมฎอน  
(ถือศีลอด) 
- จ่ายซะกาต 
- อิดิ้ลฟิตร ี 

มิถุนนายน    - บวชหก  
(ถือศลีอดชดเชย) 

กรกฎาคม - ไหว้อั้งยี ่    
สิงหาคม - สารทจีน  

- พ้อตอ่ 
  - อิดิลอฎัฮา  

- อาซูรอ  
กันยายน - สารทเดือนสิบ - สารทเดือนสิบ - สารท 

เดือนสิบ 
- เทกระจาด 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 
เดือน ประเพณี/งาน/เทศกาล 

จังหวัดภเูก็ต จังหวัดกระบี ่ จังหวัดพังงา อำเภอเกาะยาว 
ตุลาคม - ถือศีลกินผกั - ถือศีลกินผกั 

- ชักพระ และ 
ตักบาตรเทโว 

- ถือศีลกินผกั  

พฤศจิกายน - ลอยเรือชาวเล 
- ลอยกระทง  
- แข่งขันลากูน่า
ภูเก็ตไตรกีฬา  
- เปิดฤดกูาล
ท่องเที่ยว 

-ลอยเรือชาวเล 
-กระบี่เบิกฟ้าอัน
ดามัน 

- ลอยเรือ
ชาวเล 
 

- งานเมาลิด  
(วันเกิดนบ ี
มูฮัมหมัด) 
- วันอาซูรอ  
(ต้มข้าวเปียก) 
- วิ่งกินลมชมวิถี
เกาะยาวใหญ ่

ธันวาคม - เทศกาลของดี
เมืองภูเก็ต 

- งานรักอา่วลึก - เปิดฤดูกาล
ท่องเที่ยว 

- อาหารปลอดภัย
ข้าวใหม่ปลามัน 

 
 หมายเหตุ ช่วงเวลาในการจัดงานยึดตามปฏิทินของแต่ละศาสนา เช่น 
ปฏิทนิอิสลาม ปฏิทินจนี เป็นต้น และตารางปฏิทินประเพณปีระจำปแีต่ละปีอาจ
ไม่ตรงกัน รวมทั้งช่ือกิจกรรมของแต่ละปีอาจแตกต่างกัน 
 

ข้อมูลการท่องเที่ยวของอำเภอเกาะยาว ทำให้เห็นเส้นทางการเดินทาง
ระหว่างอำเภอเกาะยาวไปยังพื้นท่ีอื่น โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต และกระบ่ี ซึ่งมีอยู่
หลายเส้นทาง ด้วยการเดินทางไปมาหาสู่กันเป็นกิจวัตรนี่เองทำให้การจัดกิจกรรม 
การท่องเที่ยวเช่ือมโยงจากเมืองท่องเที่ยวหลักที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบริเวณ
สามเหลี่ยมอันดามันส่งผลไปสู่พื้นที่อำเภอเกาะยาว นักท่องเที่ยวจึงถือโอกาส   
ของการท่องเที่ยวเมืองหลักเดินทางไปท่องเที่ยวในพ้ืนที่อำเภอเกาะยาวด้วย ส่งผล 
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ต่อจำนวนโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่มีให้บริการอยู่ 
เป็นจำนวนมาก    

ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวในอำเภอเกาะยาว เช่น 
ในช่วงเทศกาลถือศีลกินผัก นักท่องเที่ยวจะหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด
ภูเก็ตเป็นจำนวนมาก และนักท่องเที่ยวบางส่วนถือโอกาสนี้ท่องเที่ยวไปยังพื้นที่
ใกล้เคียง รวมถึงอำเภอเกาะยาว ดังนั้น ปฏิทินการท่องเที่ยวที่นำเสนอไว้ข้างต้น
จึงแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลเช่ือมโยงไปยังพื้นที่
ใกล้เคียงด้วย 

ด้วยความพร้อมของทรัพยากรการท่องเที่ยว รวมถึงสิ่งสนับสนุนด้าน
การท่องเที่ยว ทำให้ชุมชนเกาะยาวเป็นสถานท่ีที่นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศสนใจเข้าไปเยี่ยมชม ประกอบกับวิถี ชีวิตของผู้คนที่น่าสนใจ 
โดยเฉพาะความเป็นชุมชนไทยมุสลิมที่เข้มแข็งด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีตาม
หลักความเช่ือของศาสนาอิสลาม ตลอดจนความมีน้ำใจของผู้คนที่ช่วยสร้างเสน่ห์
ให้ผู้มาเยือนได้หลงใหล จากการสัมภาษณ์  นายบัญญัติ  ศรีสมุทร  (2563 , 
สัมภาษณ์) กำนันตำบลเกาะยาวน้อย กล่าวถึงนักท่องเที่ยวท่ีมาเยือนชุมชน   
เกาะยาวว่า นักท่องเที่ยวจำนวนมากมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกาะยาวมากกว่าหนึ่งครั้ง 
เพราะช่ืนชอบในธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สวยงาม ประกอบกับผู้คนที่เปี่ยมด้วย
รอยยิ้ม ทักทายแขกมาเยือนด้วยมิตรไมตรี รวมทั้งเป็นชุมชนที่มีความปลอดภัยสูง 
เจ้าหน้าที่ตำรวจแทบไม่ต้องทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยใด ๆ เจ้าของ
รถจักรยานยนต์สามารถท้ิงกุญแจรถของตนไว้ที่รถได้โดยไม่มีผู้ใดมาขโมย เป็นต้น 
สิ่งเหล่านี้สร้างเสน่ห์ สร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือน นอกจากนี้ชุมชนยังมีความเข้มแข็ง  
มีการรวมตัวเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์จนได้รับรางวัลความเป็น
ชุมชนเข้มแข็งหลายครั้ง หากจะมีการดำเนินการเพื่อหาจดุขายให้แก่ชุมชนได้มาก
ขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี และน่าสนับสนุน เพราะชุมชนมีต้นทุน มีศักยภาพ    
ในการนำเสนอสิ่งที่มีสู่สายตาผู้มาเยือน เช่น อาหารพื้นถิน่ ประเพณี เป็นต้น หากมี
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การบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้ หรือมีรูปแบบการนำเสนอที่ดีย่อมสร้างจุดดึงดูดใจ
ให้แก่นักท่องเทีย่วได้มากข้ึน  

ข้อมูลที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวข้างต้น จะเห็นว่าการท่องเที่ยวมีบทบาท
สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็น
อุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการสร้างรายได้เพื่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น 
การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และการให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวจึงจำเป็นต้อง
มีการดำเนินการโดยเน้นความเป็นเอกลักษณ์บนพื้นฐานของความสอดคล้องกับ
วิถีวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณภาพการท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
เช่นเดียวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของอำเภอเกาะยาวที่จะต้องเป็นไปโดย
คำนึงถึงความเป็นอตัลักษณ์บนพ้ืนฐานวิถีวัฒนธรรมของชุมชน  

จากข้อมูล และบริบทด้านพื้นที่ของอำเภอเกาะยาว แสดงให้เห็นถึง  
อัตลักษณ์ที่น่าสนใจหลายประการ เช่น ความเป็นชุมชนมุสลิม สะท้อนผ่านวิถีชีวิต 
การสร้างบ้านเรือน ประเพณี พิธีกรรม การประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับพื้นที่
ทางกายภาพ คือ การทำเกษตรกรรม ได้แก่ การทำประมง และการทำนาบน
พื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งแวดล้อมด้วยทะเล อาหารพื้นบ้านที่ปรุงจากวัตถุดิบในพื้นถิ่น 
เป็นต้น อัตลักษณ์เหล่านี้เป็นข้อมูลทางคติชนที่ควรนำเสนอเพื่อเป็นทรัพยากร
การท่องเทีย่วท่ีสร้างความประทบัใจให้แก่ผู้มาเยือน  
 

3. คติชนวิทยา 
 คติชนวิทยา เป็นการศึกษาความรู้ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คน ซึ่งมี
วิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่สืบทอดถึงวิถีชีวิตจนเกิดเป็นคุณค่าจึงล้วนเป็น
คติชน เพราะเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของผู้คน ชมนาด ศีติสาร (2561) 
กล่าวถึงคติชนวิทยาว่า เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาคติชน หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับ
วิถีชีวิตของคนท่ัวไปที่ผู้คนในสังคมมีอยู่แล้ว โดยมีการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น 
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  มีการใช้คำว่า “คติชนชาวบ้าน” ในความหมายทำนองเดียวกับคติชน
วิทยา ซึ่งความหมายดังกล่าวนี้ กิง่แก้ว อัตถากร (2519) ให้ข้อมูลว่า คติชนวิทยา 
มาจากคำว่า “คติ” หมายถึง แนวทาง วิถีทาง “ชน” หมายถึง คนในกลุ่มหนึ่ง
หรือในชาติ “วิทยา” หมายถึง ความรู้ คติชนวิทยา จึงหมายถึง ความรู้ที่เกี่ยวกับ
วิถีชีวิตของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง คติชนหรือผลผลิตทางวัฒนธรรมของกลุ่มชน  
เป็นมรดกท่ีมีการสืบทอดต่อกันมา ท้ังภายในกลุ่มเดียวกนั และแพร่กระจายไปยัง
ต่างกลุ่ม โดยคติชนวิทยาเกี่ยวข้องกับทุกคนทุกสถานภาพที่มีลักษณะร่วมกัน
อย่างน้อยหนึ่งลักษณะ ส่วนคติชาวบ้านอาจสร้างความเข้าใจผิดคิดว่าเกี่ยวข้อง
เฉพาะชาวชนบทหรือคนบางระดับเท่านั้น ดังนั้น คติชาวบ้านจึงเป็นเพียงข้อมูล
ส่วนหนึ่งที่นักคติชนวิทยาสนใจศึกษา และในคำว่า คติชนวิทยา มีความหมายที่กว้าง
กว่าคติชาวบ้านตามศัพท์ Folklore เป็นเรื่องที่ว่าด้วยวิถีชีวิตตามขนบประเพณี
ของกลุ่มชน  
 มัลลิกา คนานุรักษ์ (2550) กล่าวถึงคติชนวิทยาว่า เป็นความรู้ที่
เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสังคมที่มีวัฒนธรรมของ
คนกลุ่มนั้นปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด ด้วยเหตุนี้การศึกษาคติชนวิทยาจึงมุ่งสนใจ
ไปที่กลุ่มคนพื้นบ้านที่ความเจริญทางเทคโนโลยีที่ยังเข้าไม่ถึง ด้วยวิถีชีวิตของ
ผู้คนในชุมชนที่คล้ายกัน อย่างไรก็ตาม คำกล่าวท่ีว่า “มุ่งความสนใจไปที่กลุ่มคน
พื้นบ้านที่ความเจริญทางเทคโนโลยียังเข้าไม่ถึง” มีรายละเอียดที่แตกต่างจากที่ 
ศิราพร ณ ถลาง (2558) กล่าวไว้ว่า สภาวะสังคมไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมาก ทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมใหม่ ๆ ขึ้น รวมทั้ง
ปรากฏการณ์พลวัตของข้อมูลคติชน มีการนำคติชนไปใช้ในบริบททางสังคมใหม่ ๆ 
เช่น การปรับเปลี่ยนประเพณีหรือประดิษฐ์ประเพณีใหม่ ๆ เพื่อสร้างอัตลักษณ์
ให้แก่ท้องถิ่น ซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้เพิ่งเริ่มมีการศึกษาแวดวงคติชนวิทยาของไทย  
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 1. การศึกษาคติชนวิทยา 
    เสาวลักษณ์ อนันตศาสตร์ (2543) กล่าวถึงการศึกษาข้อมูลคติชน 

ในยุคแรก ๆ ว่า เริ่มมีขึ้นเมื่อผู้คนสังเกตว่า ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
หรือการเล่าเรื่องราวยังคงมีอยู่ในสังคมของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในประเทศต่าง ๆ  สิ่งเหล่านี้
มีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาในลักษณะของประเพณีปรัมปรา จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีก
รุ่นหนึ่งโดยไม่ทราบถึงต้นกําเนิด มักแพร่หลายอยู่ในกลุ่มชนที่ล้าหลัง ในยุคแรก ๆ 
จะเป็นความเช่ือเกี่ยวกับโลกของธรรมชาติทั้งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิต เกี่ยวกับ
ธรรมชาติของมนุษย์ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เกี่ยวกับโลกของวิญญาณ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ โลกวิญ ญาณ  เกี่ ยวกับการทํ าคุณ ไสย 
ขนบธรรมเนียม เทศกาลต่าง ๆ การทําสงคราม การล่าสัตว์ การประมง ตลอดจน   
การเล่าเรื่องราวหลาย ๆ รูปแบบ เสาวลักษณ์ อนันตศาสตร์ ยังได้กล่าวถึงคติชน
วิทยาว่า เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมในแง่ที่ว่า การศึกษาข้อมูลคติชนคือการศึกษา
วัฒนธรรมที่มีการถ่ายทอดตามแบบประเพณีปรัมปรา เป็นการถ่ายทอดโดย   
การบอกเล่า การสังเกต การเลียนแบบ หรือนําไปทดลองปฏิบัติ ส่วนใหญ่เป็น
ลักษณะมุขปาฐะ วัฒนธรรมเหล่านี้มีอยู่ทั้งในเมือง และชนบท ถึงแม้ว่าสังคม
เมืองจะสืบทอดวัฒนธรรมด้วยการเขียนบันทกึเป็นลายลักษณ์อักษรมากกว่ามุขปาฐะ
ก็ตาม ดังนั้น การศึกษาคติชนจึงเป็นการเปิดเผยความรู้สึกนึกคิดของคนในกลุ่ม
สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งเปรียบเสมือนมรดกทางสงัคมที่ผู้คนในสมัยปัจจุบันไดร้ับ
ตกทอดมาจากคนรุ่นก่อนที่มีการสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน และยัง
กล่าวถึงการศึกษาคติชนว่า แต่เดิมผู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก 
การศึกษาข้อมูลทั้งที่เป็นการรวบรวม และการวิเคราะห์ค้นคว้าก็กระทําอย่างไม่มี
หลักเกณฑ์ และไม่ได้ให้ความสําคัญต่อการศึกษาคติชนในฐานะที่เป็น “ศาสตร์” 
เนื่องจากช่วงระยะเวลาก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 19 ผู้คนกำลังให้ความสำคัญกับ
วิทยาการสาขาอื่น ๆ วิทยาการสาขาที่ได้รับความสนใจศึกษาอย่างลุ่มลึก และ
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ค่อนข้างเน้นไปในแนวทางของตนเอง ไม่ใช่ผลงานที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตของ
ประชาชนในฐานะที่เป็นส่วนรวม  

แม้การศึกษาคติชนจะไม่ได้รับความสนใจมากนัก แต่ก็ยังมีผู้สนใจศึกษา   
คติชนอยู่บ้าง โดยเริ่มต้นจากการที่มนุษย์เริ่มสนใจวัฒนธรรมที่อยู่รอบตัว เช่น 
ความเช่ือ โชคลาง ไสยศาสตร์ เป็นต้น โดยเฉพาะความเช่ือที่ถือเป็นส่วนสำคัญ 
ในวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์ ส่วนใหญ่มักเช่ือในเรื่องความเป็นไปของชีวิต ความเช่ือ
บางอย่างมีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ ่น ความเชื่อบางอย่างมี 
การปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย อย่างไรก็ตาม ความเชื่อก็ยังคงเกี่ยวพันกับวิถีชีวิต
ของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจนเกิดเป็นพิธีกรรมต่าง ๆ ดังที่ปรากฏให้เห็น
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น มนุษย์เชื่อว่ามีอำนาจลึกลับดลบันดาลให้เกิดผลดี
ผลร้าย มนุษย์จึงกลัวอำนาจลึกลับนั้น และคิดว่าทำอย่างไรจึงจะไม่ถูกลงโทษ 
หรือทำอย่างไรจึงจะเกิดผลดี จึงนำไปสู่พิธีกรรมการบวงสรวงอำนาจอันลึกลับนั้น 
สอดคล้องกับที่ นริศรา วิรัชศิลป์ (2552) กล่าวถึงพิธีกรรม สรุปได้ว่า ความเช่ือหรือ
ศรัทธาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำให้เกิดประเพณีที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างมีระเบียบแบบแผน 
ซึ่งเรียกว่าการประกอบพิธีกรรม พิธีกรรมเหล่านี้เมื่อปฏิบัติสืบต่อกันมาก็เกิดเป็น
ประเพณีที่เกี่ยวกับชีวิตดังที่ปรากฏอยู่ในสังคมปัจจุบัน โดยเจตนาของพิธีกรรมนั้น
มีจุดมุ่งหมายเพียงอย่างเดียว คือ เพือ่ความอยู่รอด เพื่อความสุข ความเจริญนั่นเอง    
 การศึกษาคติชนมีความเกี่ยวพันกับความเชื่อ ดังจะเห็นว่าวัฒนธรรม
สมัยก่อนประวัติศาสตร์มนุษย์มีความเชื่อเรื่องลัทธิ ผีสาง เทวดา เป็นต้น ส่วน
นักคติชนในสมัยแรกมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตหลายอย่าง เช่น 
ความเจริญของมนุษย์ในยุคป่าเถื่อน ที่แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมโบราณที่เจริญก่อน 
การสลายตัวเป็นที่น่าประทับใจของนักคติชน เพราะรู้สึกว่าสิ ่งเก่า ๆ ในอดีต
ย่อมดีกว่าสิ่งใหม่ในปัจจุบัน ยุคทองย่อมเป็นยุคที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้การศึกษา
คติชนวิทยาในศตวรรษที่ 18 - 19 จึงถือว่าคติชนวิทยาเป็นเรื่องในอดีตที่หลงลืมไป 
(ธนะรัชต์ อนุกูล, 2543) ในส่วนของการศึกษาคติชนวิทยาในประเทศไทยนั้น       
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ศิราพร ณ ถลาง (2557) กล่าวไว้ว่า ศาสตร์คติชนวิทยาในประเทศไทยมีมา     
ไม่นานนัก ราวประมาณ 50 ปี โดยมีนักวิชาการไทยที่สนใจศึกษาด้านคติชน
วิทยา เช่น พระยาอนุมานราชธน อาจารย์เทือก กุสุมา เป็นต้น ต่อมา ดร.กิ่งแก้ว   
อัตถากร ได้ไปศึกษาด้านคติชนวิทยาโดยตรงมาจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา 
จึงได้กลับมาเผยแพร่คติชนวิทยาในประเทศไทย ทำให้นักวิชาการไทยหันมา
สนใจศึกษาข้อมูลคติชนวิทยากันมากขึ้น ในภาพรวมสามารถแบ่งวิทยานิพนธ์ใน
ประเทศไทยที่ใช้วิธีวิทยาหรือทฤษฎีคติชนวิทยาได้ 3 ลักษณะใหญ่ ๆ ได้แก่ 
วิทยานิพนธ์ที่เน้นการรวบรวมและจัดจำแนกคติชนประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่น 
วิทยานิพนธ์ที่มีลักษณะกึ่งวรรณคดีท้องถิ่นกึ่งคติชนวิทยา และวิทยานิพนธ์ที่ใช้
ทฤษฎีทางคติชนวิทยา อย่างไรก็ตาม เมื่อสังคมเปลี่ยนไป เนื้อหาของการศึกษาคติ
ชนก็เปลี่ยนไปตามบริบททางสังคม ศิราพร  ณ ถลาง กล่าวถึงการศึกษาคติชนในปัจจุบันว่า 
“มีนักวิชาการผู้สนใจคติชนอย่างจริงจังเพิ่มขึ้นตามลำดับ หากได้สั่งสมความ
พร้อมถึงระดับหนึ่งแล้วก็น่าจะคาดหวังได้ว่า  นักคติชนวิทยาในประเทศไทยจะ
สามารถสร้างฐานคิดวิธีวิทยาใหม่ ๆ และมุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับคติชนของไทย
ที่สร้างความหมายและมีนัยสำคัญทางวัฒนธรรมได้มากขึ้นต่อไป” 
 
 2. ความสำคัญของคติชนวิทยา 
     คติชนวิทยาเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คน ข้อมูลคติชน
วิทยาจึงมีความสำคัญในการเรียนรู้ผู้คนในแต่ละชุมชน ในแต่ละพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 
ดังที่ ภริมา วินิธาสถิตย์กุล และพระมหาจิรนันท์ จิรเมธี (โลวะกุน) (2558) 
กล่าวถึงความสำคัญของคติชนวิทยา สรุปได้ดังนี้ 
 1. เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจสภาพชีวิตมนุษย์ เพราะคติชนวิทยา
สะท้อนให้เห็นถึงสภาพทางสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ตั้งแต่เกิดจนตาย ความเช่ือ 
ค่านิยม ตลอดจนแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น  
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 2. เป็นเครื่องมือที่ให้ความรู้ และอบรมสั่งสอน ด้วยคติชนบางประเภท
สอดแทรกความรู้  หลักการใช้ชีวิตประจำวัน การปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม เช่น 
ความรู้เรื่องยาสมุนไพร ความเช่ือทีเ่กี่ยวกับความกตัญญู เป็นต้น  
 3. เป็นเครื่องมือท่ีให้ความบันเทิงแก่ผู้คนทุกเพศ ทุกวัย ด้วยคติชนบาง
ประเภทสอดแทรกอารมณ์สนุกสนาน เพลิดเพลิน เช่น นิทานพื้นบ้าน เพลง
ประกอบการละเล่น เป็นต้น 
 4. เป็นเครื่องมือท่ีช่วยเพิ่มพูนสติปัญญา ส่งเสริมให้คนใช้ความคิด เช่น 
ปริศนาคำทาย คำผวน เป็นต้น 
 5. เป็นเครื่องมือท่ีช่วยควบคุมพฤติกรรมของผู้คนในสังคม เช่น สุภาษิต 
คำพังเพย ที่แทรกคำสอนที่เตือนสติให้คนในสังคมยึดถือเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต 
เป็นต้น 
 6. เป็นรากฐานของศาสตร์แขนงต่าง ๆ ด้วยคติชนมีเนื้อหาที่กว้างขวาง 
ครอบคลุมหลายศาสตร์ เช่น สังคมศึกษา ภาษาศาสตร์ วรรณคดี เป็นต้น 
 7. เป็นแหล่งรวมความสามัคคีของผู้คนในชุมชน เพราะวิถีการดำเนิน
ชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีต่าง ๆ เกิดขึ้นในลักษณะของการร่วมแรงร่วมใจ 
เช่น การลงแขก เทศกาลงานบุญต่าง ๆ เป็นต้น 
 8. เป็นข้อมูลที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นมรดก
สำคัญของชาติ ทำให้สมาชิกในชุมชนเห็นความสำคัญ และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่นของตนเอง 
 
 คติชนวิทยานอกจากมีความสำคัญในแง่ของการเป็นเครื่องมือที่
ก่อใหเ้กิดคุณค่าในด้านต่าง ๆ แล้ว เสาวลักษณ์ อนันตศาสตร์ (2543) ยังกล่าวถึง
บทบาทหน้าที่ของคติชนว่าแตกต่างกันไปตามปัจเจกบุคคล และสังคม กล่าวคือ 
ข้อมูลคติชนด้านวัฒนธรรมวัตถุ มีบทบาทต่อการสนองความต้องการด้าน
เศรษฐกิจ และสุนทรียภาพ ข้อมูลคติชนด้านวรรณกรรมมุขปาฐะ มีบทบาทต่อ
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การให้การศึกษา การอบรมสั่ งสอน และนันทนาการ และข้อมูลคติชนด้ าน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี มีบทบาททำให้ผู้คนสบายใจ เป็นต้น ศิราพร ณ ถลาง 
(2559) ยังกล่าวถึงคติชนในแง่มุมต่าง ๆ เช่น การใช้คติชนในการแสดงอัตลักษณ์
ชาติพันธุ์ในบริบทนอกมาตุภูมิ โดยใช้นิทาน เรื่องเล่า ดังนั้น นิทาน หรือเรื่องเล่าจึง
เป็นคติชนประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญทั้งอยู่เบื้องหน้า และเบื้องหลังการบ่งบอก 
อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์  
 ศิราพร ณ ถลาง (2557) ยังกล่าวถึงบทบาท และหน้าที่ของคติชน โดย
แบ่งเป็น 3 ประการใหญ่ ๆ ได้แก่ บทบาทคติชนในการอธิบายกำเนิดและอัตลักษณ์
ของกลุ่มชน และพิธีกรรม บทบาทคติชนในการให้การศึกษาอบรมระเบียบสังคม
และรักษามาตรฐานพฤติกรรมของสังคม และบทบาทคติชนในการเป็นทางออก
ให้กับความคับข้องใจของบุคคลอันเกิดจากกฎเกณฑ์ทางสังคม ดังนี้ 
 1. บทบาทคติชนในการอธิบายกำเนิดและอัตลักษณ์ของกลุ่มชน และ
พิธีกรรม จากทฤษฎีบทบาทหน้าที่นิยมที่มองว่าวัฒนธรรมส่วนต่าง ๆ ในสังคมมี
หน้าที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ทั้งด้านปัจจัยพื้นฐาน ด้านความมั่นคงของ
สังคม ความมั่นคงของจิตใจในสังคมประเพณี พิธีกรรมเป็นเรื่องของกลุ่มชน 
เป็นการรวมพลังของคนในสังคม การประกอบพิธีกรรมทำให้สมาชิกในสังคม
รู้สึกถึงความมั่นคง อบอุ่น พิธีกรรมจึงเป็นกลไกในการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชน 
นอกจากนี้พิธีกรรมยังช่วยให้มนุษย์มีความรู้สึกมั่นคงทางใจ มีความสบายใจมากขึ้น 
ทั้งนี้เพราะพิธีกรรมมักเกี่ยวข้องกับอำนาจเหนือธรรมชาติ 
 พิธีกรรมมีองค์ประกอบสำคัญ คือ ตำนาน ที่สมาชิกในสังคมใช้เล่าเรื่อง 
เพื ่ออธิบายเหตุผล และที่มาในการประกอบพิธีกรรม ตำนานมีลักษณะเป็น
นามธรรมในขณะที่พิธีกรรมมีลักษณะเป็นรูปธรรม ศิราพร ณ ถลาง ได้กล่าว
อ้างอิงถึง นาลินอฟสกี้ ผู้ที่ให้ความสำคัญอย่างมากกับข้อมูลตำนานปรัมปรา 
เพราะตำนานไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าธรรมดา แต่มีความสัมพันธ์กับระบบความเช่ือ   
ที่เกี่ยวกับอำนาจเหนือธรรมชาติของผู้คน เป็นเรื่องเล่าที่สร้างโลกทัศน์เกี่ยวกับ
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จักรวาล สังคม และบอกสถานภาพตัวตนของบุคคลในสังคม ใช้สร้างมาตรฐาน
ทางศีลธรรม สร้างคำอธิบาย และเหตุผลในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ในกลุ่มชน
นั้น โดยจำแนกบทบาทของข้อมูลประเภทตำนานปรัมปราในสังคมประเพณี
ออกเป็น 2 ประการ ดังนี้ 
     1.1 ตำนานกับการอธิบายกำเนิดอัตลักษณ์ของกลุ่มชน และสถานภาพ
ของคนในสังคม ที่พบว่าในสังคมดั ้งเดิมมักมีเรื ่องเล่าในลักษณ ะของตำนาน
ปรัมปราที่สมาชิกในสังคมใช้อธิบายการกำเนิดผู ้คน ซึ่งส่วนใหญ่มีความเชื่อ
เกี่ยวกับการมีสัตว์เป็นบรรพบุรุษ และมีการจัดระเบียบสังคมในรูปแบบของสาย
ตระกูลที่สมาชิกในตระกูลเชื่อว่าสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษร่วมกัน โดยนัยนี้
ตำนานจึงเป็นสิ่งที่ใช้บอกอัตลักษณ์ของกลุ่มชนหรือชาติพันธุ์ ดังนั้น การเข้าใจ
ความสำคัญของตำนานปรัมปราจึงต้องศึกษาความเชื่อและพฤติกรรมของคน 
ในสังคมประกอบกันไปด้วย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เห็นบทบาทหน้าที่ของตำนาน  
ในฐานะเรื่องเล่าที่กลุ่มชนเช่ือว่าเป็นเสียงจากบรรพบุรุษ ตำนานปรัมปราจึงเป็น
เรื ่องเล่าที ่มีพลัง ซึ ่งมีผลการบังคับใช้เสมือนการบังคับใช้กฎหมายในสังคม
ปัจจุบัน 
 1.2 ตำนานกับการอธิบายพิธีกรรม ตำนานปรัมปราเป็นเรื่องเล่าทีม่ี
ตัวละครเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติ เช่น พระเจ้า ผีบรรพบุรุษ เป็นต้น จึงมัก
มีความสัมพันธ์กับระบบความเช่ือท่ีเกี่ยวกับอำนาจเหนือธรรมชาติ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ศาสนา รวมถึงพิธีกรรมในสังคมนั้น ๆ ทั้งนี้ เพราะพิธีกรรมเป็นกลไกทางวัฒนธรรม 
ในการรวมพลังสมาชกิในสังคม โดยเฉพาะในสังคมดั้งเดิม ตำนานท่ีใช้อธิบายที่มา
ของพฤติกรรมซึ่งมักเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจเหนือธรรมชาติจึงเป็นส่วนหนึ่งของ
กลไกทางวัฒนธรรมที่ใช้ในการสร้างขวัญกำลังใจ และสร้างเอกภาพในสังคม 
นอกจากนี้ ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างตำนานกับพิธีกรรมนั้น ยังเป็น       
ข้อถกเถียงเชิงทฤษฎีที่นักวิชาการบางกลุ่มเห็นว่าพิธีกรรมไม่จำเป็นต้องมีตำนาน
รองรับ และตำนานก็ไม่จำเป็นต้องคู่กับพิธีกรรมเสมอไป เพราะตำนานไม่ได้มี
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หน้าที่อธิบายพฤติกรรม ในขณะที่นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งยืนยันว่า ตำนานมี
ความสำคัญคือเป็นเรื่องเล่าทีใ่ช้อธิบายที่มาในการประกอบพิธีกรรม 
 ทฤษฎีบทบาทหน้าที่นิยมถือว่าพิธีกรรมมีหน้าที่สำคัญต่อการสร้าง
ความมั่นใจ และให้กำลังใจแก่บุคคลในสังคม เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์เกิดความ     
ไม่สบายใจ มนุษย์ก็ประกอบพิธีกรรมบนบานศาลกล่าวต่ออำนาจเหนือธรรมชาติ
ให้ช่วยเหลือ เช่น ชาวนาบนบานต่อแถนให้ฝนตก บนบานต่อแม่โพสพให้ข้าวงอกงาม 
เป็นต้น นอกจากนั้นพิธีกรรมยังเป็นส่วนสำคัญในวัฒนธรรมที่ใช้สร้างอัตลักษณ์
ของกลุ่มชนหรือชาติพันธุ์ เมื่อนึกถึงพิธีกรรมก็ย่อมนึกถึงกลุ่มชนหรือชาติพันธุ์   
ที่เป็นเจ้าของพิธีกรรมนั้น ๆ พิธีกรรมจึงเป็นกลไกทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของ
มนุษย์ที่ทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ด้วยความมั่นคงทางจิตใจ และทางสั งคม ดังนั้น 
ความเชื่อ และตำนานซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการอธิบายที่มาของพิธีกรรม 
จึงเป็นกลไกทางวัฒนธรรมที่มีบทบาทหน้าที่ความสำคัญด้วย 

2. บทบาทคติชนในการให้การศึกษา อบรมระเบียบสังคม และรักษา
มาตรฐานพฤติกรรมของสังคมในสังคมที่ไม่มีตัวหนังสือใช้ และสังคมที่มีตัวหนังสือ
ใช้แต่ยังใช้การบอกเล่าประเพณีเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรม เช่น สังคมหมู่บ้านชาวนาไทย 
คติชนเป็นกลไกสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นสถาบันการศึกษาในความหมายว่า ให้ความรู้
ถ่ายทอดวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ปลูกฝังทัศนคติ อบรมสั่งสอนระเบียบสังคม และ
รักษามาตรฐานทางจริยธรรม และพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนที่สังคมยอมรับ ท้ังนี้
โดยผ่านคติชนหลายประเภท เช่น นิทาน เพลงกล่อมเด็ก ภาษิต ปริศนาคำทาย 
การละเล่น เป็นต้น ดังต่อไปนี ้
  2.1 บทบาทคติชนในการถ่ายทอดเรื่องราวท้องถิ่นของตน คติชน
หลายประเภททำหน้าที่ให้ความรู้แก่เยาวชนในสังคมถึงที่มา และต้นกำเนิดของ
ตนเอง เป็นการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของตน เช่น ข้อมูลนิยายประจำถิ่น
ที่ใช้อธิบายอัตลักษณ์ของกลุ่มชน ซึ่งในประเทศไทยพบว่ามีนิยายประจำถิ่น
จำนวนมากที่ใช้อธิบายสถานที่ และเรื่องราวความเป็นมาในท้องถิ่น นิทานประจำถิ่น
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ที่มีบทบาทในการให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาของช่ือสถานที่ หรือภูมิศาสตร์ในท้องถิ่น 
เพลงกล่อมเด็กที่ใช้ขับร้องอธิบายความสำคัญของศาสนสถาน เป็นต้น จึงเห็นได้ว่า
ข้อมูลคติชนที่เป็นมุขปาฐะได้ให้ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น ให้คนในท้องถิ่นได้รับรู้
ประวัติความเป็นมา และมีความภาคภูมิใจเกี่ยวกับรากเหง้าของตนเอง รวมทั้ง    
คติชนประเภทอื่น ๆ เช่น การแสดง คติชนประเภทวัตถุก็ล้วนเป็นกลไกที่ใช้     
บ่งบอกท่ีมาของตนเองทั้งสิ้น 
 2.2 บทบาทคติชนในการให้ความรู้ และเสริมสร้างปัญญา เนื่องจาก
สังคมสมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียน หรือการศึกษาในระบบ คติชนจึงทำหน้าที่แทน
สถาบันการศึกษาซึ่งปัจจุบันนี้อาจนับเป็นการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น เพลงกล่อมเด็ก
ได้ช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสังคม ปริศนาคำทาย ที่ช่วยฝึกสมองลอง
ปัญญา เป็นต้น 
 2.3 บทบาทคติชนในการอบรมระเบียบสังคม ปลูกฝังค่านิยม และ
รักษาบรรทัดฐานทางพฤติกรรมให้สังคม สังคมในอดีตใช้ประเพณีบอกเล่าผ่าน
กลไกของคติชนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่ออบรมสมาชิกที่เติบโตมาในสังคมนั้น ๆ ได้
เรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของสังคม ค่านิยมที่สังคมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีทัศนคติ    
ที่สังคมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี ตลอดจนบรรทัดฐานทางพฤติกรรม และจริยธรรม
ของสังคม เช่น มีการใช้นิทานชาดกอบรมโลกทัศน์ อุดมการณ์ ปรัชญาการดำเนิน
ชีวิตในแนวทางพุทธศาสนา นิทานคำสอนจำนวนมากที่ใช้สอนกฎแห่งกรรม 
ค่านิยม ความกตัญญู ภาษิตคำพังเพย ใช้ในการอบรมระเบียบสังคมให้เรียนรู้
ทัศนคติหรือค่านิยมที่สังคมนั้น ๆ เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี การละเล่นของเด็ก         
อาจนับเป็นการอบรมระเบียบสังคมวิธีหนึ่งที่ใช้กลไกทางคติชนช่วย เพราะเด็กต้อง
เรียนรู้ และต้องยอมรับกติกาของหมู่คณะ เป็นการเตรียมตัวเข้าสู่สังคม การละเล่น
บางชนิดเป็นการสอนถึงวิธีการประกอบอาชีพในอนาคตด้วย เป็นต้น  

3. บทบาทคติชนในการเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคล 
อันเกิดจากกฎเกณฑ์ทางสังคม คติชนมีบทบาทโดยตรงในการทำหน้ าที่เสนอ
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ทางออกทางใจให้แก่มนุษย์ในสังคม โดยเฉพาะคติชนประเภทนิทานมหัศจรรย์ 
นิทานมุกตลก เพลงร้องเล่น การละเล่นพ้ืนบ้าน ศิราพร ณ ถลาง กล่าวอ้างถึง 
บาสคอม ที่กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของทัศนคติที่ให้ความเพลิดเพลินแก่สมาชิกใน
สังคมว่า คนทุกคนชอบฟังนิทาน ชอบร้องเพลง ชอบการละเล่น ชอบดูการแสดง 
โดยคติชนได้ให้ความหมายทางใจมากกว่าที่คนทั้งหลายตระหนักรู้ โลกความรู้สึก
สนุกนั้นเกิดจากการได้หลบหนีเข้าไปอยู่ในโลกของจินตนาการที่หยิบยื่นความพอใจ  
ให้เป็นการชดเชยกับความไม่พอใจในโลกความเป็นจริง ทั้งนี้เพราะมนุษย์มักไม่พอใจ
สภาพที่ เป็นอยู่ ไม่ว่าทางด้านกายภาพ ทางจิตใจ หรือสังคม ด้วยข้อจำกัด     
ทางกายภาพ เช่น บินไม่ได้อย่างนก เป็นต้น มนุษย์มีความต้องการทางใจ    
อย่างมาก นิทานจึงเสนอโลกทางเลือกที่สนองความปรารถนาของมนุษย์ และ
มนุษย์มักไม่พอใจสังคม ท้ังในครอบครัวหรือในสังคมที่ตนไม่ชอบ แต่ในโลกนิทาน
มนุษย์สามารถคิดให้ผู้นั้นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ เช่น ยักษ์ แม่มด เป็นต้น คติชน
โดยเฉพาะนิทานที่แฝงด้วยจินตนาการที่ใช้สัญลักษณ์แทนความเป็นจริงต่าง ๆ 
ทางสังคมจึงเป็นกลไกทางสังคมที่หยิบยื่นที่หลบภัยให้ ไปอยู่ ในโลกของ
จินตนาการได้ โลกแห่งนิทานจึงเป็นการชดเชยให้กับสภาพความเป็นจริงในสิ่งที่
มนุษยไ์มพ่อใจ เช่น 
  3.1 นิทานมหัศจรรย์เป็นทางออกให้กับความรู้สึกขัดแย้งในครอบครัว 
เช่น นิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ ของไทยบางเรื่องกล่าวถึงพระเอกที่ฆ่ายักษ์ซึ่งเป็นพ่อตา
ของตนเอง เป็นการแสดงให้เห็นถึงทางออกของความรู้สึกเก็บกด ความเจ็บแค้น และ
ความขัดแย้งในครอบครัวคนไทย เป็นต้น 
  3.2 คติชนกับการเป็นทางระบายความกดดันในใจอันเกิดจากกฎเกณฑ์
ในสังคม ทุกสังคมย่อมกำหนดกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม คติชน
บางประเภทมีบทบาทหน้าที่ในการช่วยควบคุมมาตรฐานทางพฤติกรรม ในขณะเดียวกัน
มนุษย์ย่อมมีความรู้สึกอึดอัดกับกฎเกณฑ์หรือข้อห้ามบางประการที่สงัคมกำหนด 
เมื่อมนุษย์มีความรู้สึกอึดอัดหรือคับข้องใจกับการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหรือข้อหา้ม 
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คติชนบางประเภทก็ช่วยทำหน้าที่เป็นทางออกเพื่อลดความอืดอาด และความรุนแรง
ในจิตใจของมนุษย์ คติชนที่ช่วยทำหน้าที่นี้ได้ดีมักเป็นคติชนที่ช่วยให้ความบันเทิง
สนุกสนาน เช่น นิทานมุกตลก เป็นต้น จึงเห็นได้ว่าในสังคมที่มีโครงสร้างสังคม
แบบชนช้ันมักมีนิทานที่มีเรื่องราวทำนองเดียวกับศรีธนญชัยไว้ทำหน้าที่เป็น
ทางออกเพื่อชดเชย และให้โอกาสผู้น้อยได้ล้อเลียนผู้ใหญ่ โดยใช้ช่องทางการเล่า
นิทานมุกตลก ล้อเลียน ทำให้เกิดความรู้สึกขบขันเพื่อผ่อนคลายความรู้สึกอึดอัด
ในใจ ดังนั้น คติชนจึงมีบทบาทหน้าที่สำคัญที่ช่วยสร้างภาวะสมดุลในจิตใจให้แก่
สมาชิกในสังคม 
 จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าคติชนมีความสำคัญ รวมทั้งมีบทบาทหน้าที่ที่ช่วย
อธิบายอัตลักษณ์ของผู้คนในท้องถิ่น หรือในสังคมนั้น ๆ ช่วยสร้างความมั่นคงทาง
อารมณ์ และช่วยรักษาความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงให้
เกิดขึ้นแก่สังคม ดังนั้น การศึกษา และเรียนรู้คติชนวิทยาจึงมีความจำเป็นเพื่อ
การทำความเข้าใจสังคมในมิติต่าง ๆ เป็นการเรียนรู้ ทำความเข้าใจตนเอง และ
สงัคม นำไปสู่การลดความขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึน้ได ้ 
 
 3. ประเภทของคติชนวิทยา 
     ข้อมูลคติชนสามารถจำแนกได้หลายแบบตามแนวคิดและทฤษฎีที่
นักวิชาการแต่ละท่านจำแนกไว้ ส่วนใหญ่จำแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ มุขปาฐะหรือ
การใช้ถ้อยคำ อมุขปาฐะหรือไม่ใช้ถ้อยคำ และผสมระหว่างมุขปาฐะ และอมุขปาฐะ โดย
รายละเอียดข้อมูลแต่ละประเภทอาจแตกต่างกันไปบ้าง ดังเช่น กิ่งแก้ว อัตถากร (2519) 
แบ่งประเภทของคติชนวิทยาเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
 1. ประเภทมุขปาฐะ เป็นการถ่ายทอดด้วยปาก ได้แก่ นิทาน บทเพลง 
ภาษิต คำพังเพย ปริศนา ภาษาถิ่น และความเชื่อ  
 2. ประเภทอมุขปาฐะ เป็นการถ่ายทอดโดยไม่ต้องใช้ถ้อยคำภาษา 
ได้แก่ ศิลปะ หัตถกรรม และสถาปัตยกรรม  
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 3. ประเภทผสม เป็นการผสมระหว่างมุขปาฐะ และอมุขปาฐะ ได้แก่ 
การร้องรำ การละเล่น ละคร ประเพณีและพิธีกรรม  
 

 วาสนา เกตุภาค (2521) แบ่งประเภทของคติชนวิทยาในลักษณะเดียวกัน 
โดยใช้คำว่าใช้ถ้อยคำ และไม่ใช้ถ้อยคำ ดงันี ้
 1. ประเภทใช้คำถ้อยคำ ได้แก่ เพลงชาวบ้านหรือเพลงพื้นเมือง เพลง
กล่อมเด็ก บทกลอนสำหรับเด็ก ภาษิต ปริศนา นิทานชาวบ้าน และภาษาถิ่น 

 2. ประเภทไม่ใช้ถ้อยคำ แต่ถ่ายทอดโดยประพฤติหรือทำให้ดู ได้แก่ 
ศิลปะชาวบ้าน สถาปัตยกรรม และงานฝีมือ  
 3. ประเภทผสม เป็นการผสมระวห่างการใช้ถ้อยคำ และการทำให้ดู ได้แก่ 
ระบำชาวบ้าน ละครชาวบ้าน การละเล่นของเด็ก ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี 
 

 แจน ฮาโรลด์ บรุนแวนด์ (1968) อ้างถึงใน กิ่งแก้ว เพชรราช (2542) แบ่ง
ประเภทของคติชนวิทยาไวส้อดคล้องกับข้อมูลข้างต้น ดังนี ้
 1. ประเภทที่ใช้คำพูด ได้แก่ คำพูดของชาวบ้าน ภาษาถิ่น รวมถึงการตั้งช่ือ
ของชาวบ้าน สุภาษิต และคำกล่าวที่เป็นสุภาษิต ปริศนาคำทาย คำพูดที่คล้องจอง 
เรื่องเล่า เพลงชาวบ้าน เพลงกล่อมเด็ก และนิทานและขำขัน 

 2. ประเภทที่ไม่ใช้คำพูด ได้แก่ สถาปัตยกรรมชาวบ้าน ศิลปะชาวบ้าน 
งานฝีมือของชาวบ้าน การแต่งกายของชาวบ้าน อาหารของชาวบ้าน กิริยาท่าทาง
ของชาวบ้าน ดนตรีชาวบ้าน 

 3. ประเภทผสม ได้แก่ ความเชื่อและคติในเรื่องโชคลาง การละเล่นของ
ชาวบ้าน การละคร ระบำรำเต้น ประเพณีของชาวบ้าน และงานมหกรรม พิธีการ
ฉลองรื่นเริง 
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 ริชาร์ด เอ็ม ดอร์สัน (1972) อ้างถึงใน เสาวลักษณ์ อนันตศาสตร์ (2543) 
จำแนกคติชนตามลักษณะเนื้อหาสาระ โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ 
ดังนี ้
 1. วรรณกรรมมุขปาฐะ (Oral literature)  
     วรรณกรรมมุขปาฐะ เป็นข้อมูลคติชนที่เล่า และถ่ายทอดด้วยปาก 
การขับร้อง หรือเป็นรูปแบบของการใช้เสียงตามแบบประเพณีทีม่ีการถ่ายทอดกันมา
ในลักษณะที่เป็นแบบแผนซ้ำ ๆ กัน บางครั้งเรียกว่า ศิลปะเกี่ยวกับถ้อยคํา (verbal 
art) หรือการแสดงออกด้านวรรณกรรม สามารถแบ่งย่อยได้ เช่น เรื่องเล่าพื้นบ้าน 
(folk narative) เพลงพื้นบ้านหรือกวีนิพนธ์พื้นบ้าน เกร็ด (anecdote) บทประพันธ์  
ทีม่ีเสยีงสัมผัส (rhyme) นวนิยายผจญภัย หรือเรื่องแบบจินตนาการ (romance) 
มหากาพย์ (epic) สุภาษิต (verb) ปริศนา (riddle) เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้เข้าไปสู่
วรรณกรรมลายลักษณ์เมื่อมีการจดบันทึก และตีพิมพ์  
 เสาวลักษณ์ อนันตศาสตร์ ยังกล่าวอ้างถึง ริชาร์ด เอ็ม ดอร์สัน เกีย่วกับ
ตัวอยา่งมุขปาฐะบางประเภทดังต่อไปนี้ 
  1.1 เร่ืองเล่าพ้ืนบ้าน  
           เรื่องเล่าพื้นบ้าน เป็นวรรณกรรมกลุ่มใหญ่สุดที่เริ่มต้นด้วยการบอก
เล่าปากต่อปาก ต่อมาได้มีผู้บันทึกไว้ เรื่องเล่า และการเล่าเรื่อง บางครั้งใช้ใน
ความหมายที่กว้างมาก โดยทั่วไปหมายถึงรูปแบบการใช้ถ้อยคำทุกประเภทที่
กล่าวถึงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบัน หรือมีความหมายถึงเรื่องแต่ง 
นวนิยาย นิทานปรัมปรา นิทาน และตำนาน เรื่องเล่าทำหน้าที่เป็นสื่อหรือตัวนำ
ในการสื่อสารอารมณ์ต่าง ๆ เช่น โกรธ สุข เศร้า สงสัย ผิดหวัง เป็นต้น ส่วนเรื่อง
เล่ากลายเป็นเรื่องเล่าพื้นบ้านนั้น นักคติชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า เรื่องเล่าเป็น
ของพื้นบ้าน เพราะหมุนเวียนถ่ายทอดอยู่ในประเพณีปรัมปราตั้งแต่แรก และ
สื่อสารกันในขณะที่ผู้รับสารเผชิญหน้าอยู่ โดยมีลักษณะดังนี้ 
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       1.1.1 มีหลายสำนวน โดยไม่มีต้นฉบับใดที่เป็นฉบับที่น่าเช่ือถือ
ที่สุด หรือถูกต้องที่สุด  
       1.1.2 สะท้อนถึงอดีตเท่า ๆ กับปัจจุบัน ผู้เล่าต้องดึงเอาภาษา 
สัญลักษณ์ เหตุการณ์ และรูปแบบในอดีตมามีส่วนร่วมกับผู้ฟังเพื่อให้เรื่องเล่านั้น
เต็มไปด้วยความหมาย และเข้าใจได้ดี การเล่าเรื่องแต่ละครั้งเป็นการสร้างสรรค์
ในช่วงเวลาหนึ่งจึงทำให้ความคิดเป็นรูปเป็นร่างในช่วงเวลานั้น และในเวลา
เดียวกันก็สะท้อนคุณค่าและทัศนคติที่ร่วมสมัยด้วย  
       1.1.3 สะท้อนให้เห็นภาพของปัจเจกบุคคล และชุมชน เพราะผู้เล่า
จะกำหนดรูปร่างของเรื่องเล่าที่สร้างสรรค์ขึ้นมาตามอารมณ์ และบุคลิกของเขา 
รวมถึงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 
 
 แบสคอม (1955) อ้างถึงใน เสาวลักษณ์ อนันตศาสตร์ (2543) กล่าวถึง
รูปแบบของเรื่องเล่าไว้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 
 1) นิทานปรัมปรา คือ เรื่องเล่าร้อยแก้วที่มีการพิจารณาว่าเป็นเรื่องจริง
ที่เกิดขึ้นในอดีตอันไกลโพ้น เป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับ เลื่อมใสศรัทธา สามารถ
นำมาเล่าหรือระบุในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ตัวละครสำคัญมักไม่ใช่
มนุษย์ แต่มีคุณลักษณะเหมือนมนุษย์ซึ่งมีบทบาทอยู่ในโลกยุคแรก ๆ โดย
เสาวลักษณ์ อนันศาสตร์ อ้างถึง Encyclopaedia Britannica: Macropaedia ว่า ได้แบ่ง
นิทานปรัมปราออกเป็น 12 ประเภท ได้แก่ นิทานปรัมปราเกี่ยวกับกำเนิด นิทาน
ปรัมปราเกี่ยวกับวาระสุดท้ายและการทำลาย นิทานปรัมปราเกี่ยวกับผู้มาโปรด
โลกและปกครองโลกเป็นเวลาพันปี นิทานปรัมปราเกี่ยวกับวีรบุรุษวัฒนธรรมและ
ผู้ไถ่บาป นิทานปรัมปราเกี่ยวกับกาลเวลาและความไม่มีที่สิ้นสุด นิทานปรัมปรา
เกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นและโชคชะตา นิทานปรัมปราเกี่ยวกับการเกิดใหม่
และการเริ่มใหม่ นิทานปรัมปราเกี่ยวกับความทรงจำและการลืม นิทานปรัมปรา
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตระดับสูงและพระเจ้าบนสวรรค์ นิทานปรัมปราเกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง
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ลัทธิศาสนา และผู้มีบทบาทในศาสนา นิทานปรัมปราเกี่ยวกับกษัตริย์และ        
ผู้บำเพ็ญตบะ และนิทานปรัมปราเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลง  

2) ตำนาน คือ เรื่องเล่าร้อยแก้วท่ีได้รับการพิจารณาว่าเป็นความจริงทั้ง
จากผู้เล่า และผู้ฟังเช่นเดียวกับนิทานปรัมปรา แต่เกิดขึ้นในระยะเวลาใกล้กว่า   
มีลักษณะเป็นโลกวิสัยมากกว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ มีตัวละครสำคัญเป็นมนุษย์   
โดยเสาวลักษณ์ อนันศาสตร์ อ้างถึง Wayland D. Hand ว่า ได้แบ่งตำนานออกเป็น 
4 ประเภท ได้แก่ ตำนานอธิบายเหตุและตำนานเกี่ยวกับวาระสุดท้ายของสิ่งต่าง ๆ 
ตำนานประวัติศาสตร์และตำนานประวัติศาสตร์อารยธรรม ตำนานเกี่ยวกับ
สิ่งมีชีวิตที่เหนือวิสัย พลังอำนาจลึกลับหรือเรื่องโบราณ และตำนานศาสนาหรือ
เรื่องราวของพระเจ้าและวีรบุรุษ 

3) นิทานพื้นบ้าน คือ เรื่องเล่าร้อยแก้วที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นเรื่องแต่ง 
เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ แม้เป็นเรื่องที่แต่งเพื่อความบันเทิงแต่ก็มี
บทบาทอื่น ๆ เช่น สอนคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น โดยเสาวลักษณ์ อนันศาสตร์ 
อ้างถึง สติธ ธอมป์สัน ว่า ได้แบ่งนิทานพื้นบ้านออกเป็น 11 ประเภท ได้แก่ เทพนิยาย 
นิทานชีวิต นิทานวีรบุรุษ นิทานปรัมปรา นิทานผจญภัยในยุคกลาง ตำนาน 
นิทานอธบิายเหตุ นทิานสัตว์ นทิานอุทาหรณ์ เรื่องขำขันหรือมุขตลก และตำนานนักบุญ 

การแบ่งประเภทเรื่องเล่า นักคติชนวิทยามักใช้หลักเกณฑ์กว้าง ๆ 
คล้าย ๆ กัน และมีรายละเอียดแตกต่างกันไปบ้าง โดยแต่ละประเภทอาจปะปน
กลมกลืนกันได้ เรื่องเล่าประเภทหนึ่งในสังคมหนึ่งอาจกลายเป็นเรื่องเล่าอีก
ประเภทหน่ึงในอีกสังคมหนึ่งก็ได้  
  
                1.2 เพลงพืน้บ้าน 

          เพลงพื้นบ้าน เป็นการแสดงออกของมนุษย์ตามธรรมชาติ และ
เน้นในมนุษย์กลุ่มที่เป็นผู้ด้อยการศึกษาหรือเป็นคนธรรมดาสามัญ การศึกษา
เพลงพื้นบ้านมีข้อจำกัดอยู่ท่ีการค้นหาต้นกำเนิด เสาวลักษณ์ อนันตศาสตร์ กลา่ว
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อ้างถึง เบิร์น ท่ีมีข้อสันนิษฐานว่า กำเนิดของเพลงพื้นบ้านอาจมาจากมนุษยชาติ
ที่ได้รับรู้ว่าเสียงของตนมีพลังอำนาจเหนือสัตว์ และความเช่ือนี้ได้ขยายตัวไปเป็น
พลังอำนาจของมนุษย์เหนือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ หรือปรากฏการณ์อื่น ๆ  

เพลงพื้นบ้าน ประกอบด้วยบทประพันธ์ และดนตรี หรือคำประพันธ์กับ
ทำนอง ซึ่งเช่ือว่าในวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่ด้อยการศึกษานั้นคำร้องกับทำนอง
เป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก กลุ่มพื้นบ้านนี้เองที่อนุรักษ์เพลงพื้นบ้านด้วยการจดจำ และ
ถ่ายทอดตามประเพณีมุขปาฐะ ด้วยพื้นที่ที่อาศัยอยู่ในชนบทมากกว่าในเมือง 
เสาวลักษณ์ อนันตศาสตร์ กล่าวอ้างถึง บรุนแวนด์ ที่ได้จำแนกเพลงพื้นบ้านโดยยึด
รูปแบบเป็นหลัก และจัดจำแนกจากเรื่องที่ง่ายไปหาเรื่องที่ยาก ดังนี ้

 1.2.1 เพลงบรรเลง เพลงพื้นบ้านในสมัยแรกเริม่ที่ปรากฏอยู่ใน
ประเพณีปรัมปรา มเีสียงดนตรีบรรเลงโดยไม่มีคำร้อง 

 1.2.2 ลำนำ ที่ให้ความสำคัญกับถ้อยคำมากกว่าทำนอง เมื่อ
ถ้อยคำมีอิทธิพลอยู่เหนือทำนองก็ถือว่าเป็นเพลงแบบลำนำ โดยตัวบทจะแต่งเป็น
คำประพันธ์ แต่นำมาขับเป็นทำนองใดก็ได้ 

 1.2.3 เพลงที่ใช้ปฏิบัติ ถือเป็นเพลงพื้นบ้านแท้ หมายถึงเพลง  
ที่มถี้อยคําแบบประเพณีปรัมปราทีส่ำคัญเท่า ๆ กับดนตรี เพลงลกัษณะนี้เทียบได้
กับบทกลอนที่ใช้ในกิจกรรมพิเศษบางอย่าง โดยแยกเป็นประเภทย่อย ๆ ได้ดังนี้ 

        1.2.3.1 เพลงกล่อมเด็ก คือ เพลงที่ใช้ขับร้องให้เด็กทารก
และเด็กเล็กฟังเพื่อกล่อมให้เด็กหลับ มักเป็นเพลงที่ร้องช้า ๆ มีจังหวะนุ่มนวล 
อ่อนโยน ถ้อยคำในเพลงเกี่ยวข้องกับเด็ก และการนอนหลับ สำหรับเพลงกล่อมเด็ก
ของไทยมกับรรยายถึงความน่ารักของเด็ก ความรักของพ่อแม่ การปลอบเด็ก เป็นต้น  

 1.2.3.2 เพลงทาํงาน คือ เพลงทีข่ับร้องในกลุ่มคนที่ทํางาน 
ร่วมกันเป็นหมู่ เช่น คนที่พายเรือเป็นจังหวะพร้อมเพรียงกัน เดินไปพร้อม ๆ กัน 
ทั้งนี้เพื่อให้คนที่ทํางานอย่างเดียวกันทํางานได้อย่างพร้อมเพรียง สำหรับเพลง
ทํางานของไทย เช่น เพลงทีใ่ช้ในการเห่เรือ เป็นต้น 
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        1.2.3.3 เพลงร้องในกลุ่ม คือ เพลงที่ขับร้องเล่นกันใน
กลุ่มเด็กโต หรือวัยรุ่น เวลาที่มีงานเต้นรําในสังคมชนบท 

        1.2.3.4 เพลงประกอบการเล่น คือ เพลงที่ใช้ขับร้อง
ประกอบการเล่นของเด็ก เนื้อร้องเกี่ยวข้องกับการเล่น หรือบรรยายลักษณะของ
การเล่นอย่างชัดเจน  

         1.2.3.5 เพลงช่วยความจํา คือ เพลงที่ใช้ขับร้องเพื่อระลึกถึง
บุคคล เมืองหลวง สถานที่ทางภูมิศาสตร์ เป็นเพลงทีใ่ช้รําลึกถึงเฉพาะสิ่งทีส่ำคัญจริง ๆ  

 1.2.4. เพลงพื้นบ้านท่ีเป็นบทร้อยกรองรำพันความในใจ เป็นเพลง  
ที่มีลักษณะซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือต้นฉบับจำนวนมาก สามารถแบ่ง 
เป็นประเภทย่อย ๆ ได้ดังนี้ 
         1.2.4.1 เพลงรําพันความในใจแบบพื้นบ้าน คือ เพลง
เก่าแก่ที่ใช้แสดงอารมณ์หรือความรู้สึกโดยไม่มีการเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง บางเพลง 
มีเนื้อหาเป็นนัยถึงเรื่องราวท่ีเกิดขึ้น  

         1.2.4.2 เพลงที่ใช้ในพิธีการ เกี่ยวกับพระเจ้าหรือศาสนา 
คือ เพลงที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อาจมีการอ้างถึงเรื่องราว      
ในพระคัมภีร์ หรือตํานานเกี่ยวกับศาสนา หรือเป็นการสอนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

       1.2.4.3 เพลงธรรมเทศนา คือ เพลงที่มีลักษณะคล้าย
เพลงศาสนา แต่ไม่จําเป็นต้องมีคําแนะนําสั่งสอน 

        1.2.4.4 เพลงเฉพาะกลุ่ม คือ เพลงที่กล่าวถึงชีวิตที่
ค่อนข้างเสเพล แม้ไม่ได้แนะนําให้ผู้ฟังทําตาม แต่นักร้องเพลงเหล่านี้มักประสบ
ความสําเร็จในระดับหนึ่ง บางเพลงกล่าวถึงนักดื่มที่เวลาตายขอให้มีคนถือชายผ้า
คลุมโลงศพยืนอยู่ข้างหลุมฝังศพของเขา และดื่มเพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย  

        1.2.4.5 เพลงเกี่ยวกับการเกี้ยวพาราสี การเลือกคู่ แต่งงาน 
คือ เพลงที่พรรณนา และกล่าวถึงการเกี้ยวพาราสีกัน เพลงพื้นบ้านไทยที่จัดเข้า
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ในกลุ่มนี้ได้ เช่น เพลงปฏิพากย์ เป็นเพลงท่ีชายหญิงร้องโต้ตอบกัน เนื้อหาเป็นไป
ทางเกี้ยวพาราสีกัน 

        1.2.4.6 เพลงเด็ก คือ เพลงที่เด็กร้องเล่นซึ่งมีแบบแผน
ง่าย ๆ ใช้คําซ้ำ ๆ เพื่อให้จดจําได้ง่าย เพลงเด็กของไทยท่ีเด็กใช้ร้องเล่น เป็นเพลง 
สั้น ๆ มีสัมผัสคล้องจอง ใช้ขับร้องล้อเลียนกัน 

        1.2.4.7 เพลงไม่รู้จบ คือ เพลงที่ร้องซ้ำ ๆ กันหลายเที่ยว 
มีลักษณะคล้ายกับนิทานไม่รู้จบ เป็นเพลงที่ใช้ร้องสำหรับเด็กเช่นเดียวกับเพลง
เด็ก แต่อาจมีการแสดงท่าทางประกอบ มีการเลียนเสียงสัตว์ประกอบด้วยก็ได้ 

        1.2.4.8 เพลงในค่าย คือ เพลงที่ใช้ร้องเวลาที่ออกค่ายพักแรม 
อยู่ในสถานท่ีที่จํากัด เป็นเพลงท่ีไม่แพร่หลายในกลุ่มชนทั่วไป 

        1.2.4.9 เพลงภาษาถิ่น คือ เพลงที่ร้องเป็นภาษาถิ่น เช่น 
ผญาของภาคอีสาน เป็นต้น 

        4.10 เพลงไม่มีสาระ คือ เพลงที่มุ่งเน้นความตลกขบขัน 
ไม่มีสาระใด ๆ ไม่มีความหมาย 

        4.11 เพลงล้อเลียน คือ เพลงที่ใช้ร้องล้อเลียนหรือเสียดสี 
โดยมุ่งความตลกขบขัน 

        4.12 เพลงเฉพาะแคว้นและอาชีพ คือ เพลงที่บ่งบอกเรื่องราว 
ประวัติศาสตร์ของผู้ใช้แรงงาน และการตั้งถิ่นฐาน  

 1.2.5 เพลงพื้นบ้านสําหรับเล่าเรื่อง คือ เพลงที่เนื้อหาหรือต้นฉบับ
ที่มีความสําคัญมาก เป็นเพลงที่เล่าถึงเรื่องราวซึ่งในสังคมตะวันตกเรียกว่าบัลลาด 
และมีการศึกษากันอย่างกว้างขวางเนื่องจากข้อมูลมีอยู่เป็นจํานวนมาก  

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า เพลงพื้นบ้านคือการแสดงออกของความคิด
และความรู้สึกของผู้คนออกมาเป็นบทประพันธ์ และดนตรี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของ
ผู้คนทุกชาติ ถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมพื้นบ้าน และแสดงให้เห็นวัฒนธรรม
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ในหลายแง่มุม นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับเครื่องดนตรี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมวัตถุทีเ่ป็น
ข้อมูลประเภทหน่ึงของคติชน 

 
  1.3 สุภาษิต 

          สุภาษิตในเชิงคติชนวิทยา คือ คํากล่าวหรือคําพูดที่แพร่หลาย
ในลักษณะของวรรณกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของคนพื้นบ้าน มีการแสดงออกใน
รูปแบบที่สั้นแต่กินความมาก การใช้สุภาษิตทำให้มองเห็นโลกทัศน์ของผู้พูด 
ปรัชญาของชีวิต และหลักการในการดำรงชีวิต รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี 
ความเช่ือ ความเข้าใจในชีวิต และธรรมชาติของมนุษย์ การพูดโดยใช้สุภาษิต ถือเป็น
การใช้คําคมที่ฉลาดหลักแหลม และแสดงให้เห็นประสบการณ์ของมนุษย์จากรุ่นสู่
รุ่น สุภาษิตในความหมายของไทยอาจรวมไปถึงสํานวน และคําพังเพย จึงอาจทำ
ให้เกิดความสับสนได้ เสาวลักษณ์ อนันตศาสตร์ กล่าวอ้างถึง อาร์เชอร์ เทย์เลอร์ ว่า 
จําแนกประเภทของสุภาษิตไว้ ดังนี ้

 1.3.1 สุภาษิตแท้ เป็นสุภาษิตที่มีลักษณะเป็นประโยคที่
สมบูรณ์ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก มีเพียงรูปแบบที่เปลี่ยนไปบ้างเพียง
เล็กน้อย และมักแสดงออกซึ่งความจริง หรือภูมิปัญญาทั่ว ๆ ไป อาจได้มาจาก
นิทานอีสป หรือนิทานอุทาหรณ์เก่าแก่ท่ีคล้าย ๆ กัน โดยสุภาษิตแท้พรรณนาเชิง
เปรียบเทียบการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเหตุการณ์อย่างหนึ่งที่นํามาใช้ใน
ลักษณะของความจริงทั่ว ๆ ไป  

 1.3.2 สุภาษิตวลี คือ สุภาษิตที่ตรงกันข้ามกับสุภาษิตแท้ 
กล่าวคือ เป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์ เมื่อนํามาใช้มักมีรูปแบบต่างกันไป และไม่
ค่อยแสดงออกถึงภูมิปัญญาทั่ว ๆ ไป ส่วนใหญ่เป็นถ้อยคําสั้น ๆ ที่ใช้ในรูปของวลี 
และมักเป็นการอุปมา 

 1.3.3 สุภาษิตเปรียบเทียบ คือ สุภาษิตที่เปรียบเทียบด้วยการนํา
สิ่งของสองอย่างมาเปรียบเทียบกัน เป็นลักษณะของประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิม มักใช้
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คําว่า “เหมือน” “คล้าย” หรือคําที่มีความหมายในทํานองเดียวกัน และการเปรียบเทียบ  
นี้เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา หรือมีเหตุผลประกอบ บางครั้งใช้ในลักษณะการล้อเลียน 
เสียดสี หรือนำคําท่ีขัดกันมาเปรียบเทียบกัน  

 1.3.4 สุภาษิตอ้างอิง คือ สุภาษิตที่เป็นคํากล่าวชนิดหนึ่ง ใช้ใน
รูปแบบของการกล่าวอ้าง ซึ่งมีวลีตามมาเพื่อเป็นการให้เหตุผลต่อคนที่ได้กระทํา
บางสิ่งบางอย่าง สุภาษิตแบบนี้ไม่มีใช้ในภาษาไทย เนื่องจากคนไทยจะกล่าวถึง
สภุาษิตตรง ๆ  

 
  1.4 ปริศนา 

          ปริศนา เป็นศิลปะการใช้ภาษาอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความฉลาด
หลักแหลมของคนโบราณซึ่งสืบทอดมาถึงปัจจุบัน การทายปริศนานับว่าเป็น
รูปแบบย่อยของวรรณกรรมมุขปาฐะ และถือเป็นวัฒนธรรมของภาษาด้วย โดย
การทายปริศนาเป็นประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิม เป็นระบบการสื่อสารของสังคม และ
ส่วนใหญ่แพร่กระจายไปในลักษณะของมุขปาฐะเช่นเดียวกับคติชนที่ใช้ถ้อยคําอื่น ๆ 
แต่ต่างจากสุภาษิตในแง่ที่ว่า ปริศนาเป็นการพูดที่แสดงให้เห็นความเฉลียวฉลาด
ของผู้พูด และท้าทายไหวพริบของผู้ฟัง ส่วนสุภาษิตเป็นคําคมที่ผู้พูดใช้พูดโดย
ไม่ได้ต้องการไหวพริบของผู้ฟัง เสาวลักษณ์ อนันตศาสตร์ กล่าวอ้างถึง อาร์เชอร์ เทย์เลอร์ 
ที่จําแนกประเภทของปริศนาไว้ ดังนี้  

 1.4.1 ปริศนาแท้ คือ ปริศนาที่มีสาระสําคัญอยู่ที่การเปรียบเทียบ
ระหว่างคําตอบที่ไม่ได้ระบุกับบางสิ่งบางอย่างที่พรรณนาในลักษณะคําถาม ซึ่ง
การพรรณนามี 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ค่อนข้างเป็นลักษณะทั่วไป และส่วนของการพูด
ตรง ๆ ปริศนาแท้สามารถจำแนกตามธรรมชาติของสิ่งที่พรรณนาในคําถามเป็น 7 
ประเภท ได้แก่ การเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีชีวิต การเปรียบเทียบกับสัตว์ตัวหนึ่ง 
การเปรียบเทยีบกับสัตว์หลายตัว การเปรียบเทียบกับบุคคลคนหนึ่ง การเปรียบเทียบ
กับบุคคลหลายคน การเปรียบเทียบกับพืช และการเปรียบเทียบกับสิ่งของ  
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 1.4.2 ปริศนาแขวนคอ เป็นปริศนาประเภทที่แยกออกมาเป็น
พิเศษ แต่บรุนแวนต์ กล่าวว่าบางครั้งรวมอยู่กับปริศนาแท้ ที่เรียกกันว่าปริศนา
แขวนคอ เพราะมักอ้างถึงนักโทษประหารที่ต้องผูกปริศนาที่ไม่มีใครแก้ได้เพื่อ 
“ช่วยไม่ให้คอถูกแขวน” ปริศนานี้กล่าวถึงฉาก หรือเหตุการณ์ที่ผู้ผูกรู้อยู่คนเดียว 
และมีตัวเขาเองเท่านั้นที่สามารถแยกแยะตัวปริศนาที่พรรณนาอย่างลึกลับ 
ซับซ้อนนี้ได้ 

 1.4.3 ปริศนาเรื่องเพศ เป็นประเภทย่อยของปริศนาที่มี
ลักษณะเฉพาะตัวประเภทหนึ่ง มักเปรียบเทียบ ยกตัวอย่าง และสิ่งที่ยกมานั้น 
การพรรณนาคําถามมักช้ีแนะถึงสิ่งที่เกือบจะเป็นสิ่งลามกอนาจาร เป็นเรื่องทางเพศ 
หรือการร่วมเพศ แต่คําตอบไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศเลย 

 1.4.4 ปริศนาเชาวน์ เป็นปริศนาที่ “ยากที่จะทาย” ทั่ว ๆ ไป 
เป็นการทดสอบเชาวน์ปัญญาและไหวพริบของผู้ตอบ 

 1.4.5 ปริศนาสํานวนภาษา เป็นปริศนาแบบที่มีการเล่นคํา 
เล่นสํานวน คําถาม และคําตอบขึ้นอยู่กับการเล่นคํา 

 1.4.6 ปัญหาหรือปริศนาน่าฉงน เป็นคําถามที่เกี่ยวข้องกับ
พระคัมภีร์ เลขคณิต การลำดับวงศ์ตระกูล หรือความรู้บางอย่าง การตั้งคําถาม
ค่อนข้างเป็นลักษณะที่เข้มงวด และต้องหาคําตอบให้ได้ หรือบางทีก็เป็นเพียง
ความคิดแปลก ๆ เท่านั้น 

 1.4.7 ปริศนาหยอกล้อ เป็นคําถามที่ไม่ต้องการคําตอบ แต่ถามขึน้
เพื่อหลอกล่อคนที่ไม่ทันระวังตัว  

 1.4.8 ปริศนาตลก ปริศนาแบบนี้บางทีเรียกว่า มุขตลกของคนโง่ 
และใช้คําค่อนข้างรุนแรง 
    1.4.9 ปริศนาอมุขปาฐะ คือปริศนาที่ไม่ได้ใช้ถ้อยคํามาเป็น
คําถาม แตใ่ช้ทา่ทางหรือภาพวาดมาเป็นคําถาม  
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 2. วัฒนธรรมวัตถุ (Material culture)  
     วัฒนธรรมวัตถุ เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของผู้คนในด้าน
กายภาพ ซึ่งตรงกันข้ามกับข้อมูลมุขปาฐะอย่างชัดเจน เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ลักษณะของคติชนที่มองเห็นได้ ซึ่งคงอยู่มาก่อนสังคมอุตสาหกรรมที่ใช้อุปกรณ์
เป็นกลไก และคงอยู่ตลอดมา วัฒนธรรมวัตถุเป็นสิ่งที่ตอบสนองต่อกลวิธีต่าง ๆ 
ที่ถ่ายทอดมาตามกลุ่มชนทุกรุ่น นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับพลังของประเพณีปรัมปรา
ที่มีการอนุรักษ์ไว้ กับการเปลี่ยนแปลงของปัจเจกบุคคลเช่นเดียวกับศิลปะ
เกี่ยวกับการใช้ถ้อยคํา เช่น การแกะสลักช้อนไม้ เครื่องสางขนสัตว์ด้วยมือ บ้านไม้
ของอินเดียนบางเผ่า คอกปศุสัตว์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นวิถีชีวิตพื้นบ้านจากที่ต่าง ๆ 
ซึ่งมีที่มาจากกลุ่มชนดั้งเดิมที่อพยพมา และไม่ได้มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร แต่คงมีอยู่ท่ามกลางกลุ่มพื้นบ้านท่ีไม่ได้เป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลาย  
 เสาวลักษณ์ อนันตศาสตร์ กล่าวถึงตัวอย่างวัฒนธรรมวัตถุบางประเภท
ดังต่อไปนี ้
  2.1 หัตถกรรมพืน้บ้าน  

        การศึกษาหัตถกรรมพื้นบ้านจะรวมถึงกระบวนการทั้งหมดใน
การผลิตวัตถุที่เป็นวัฒนธรรมวัตถุ และเป็นวัตถุที่มีบทบาทหน้าที่ด้านประโยชน์ 
ใช้สอย ช่างฝีมือพื้นบ้านสมัยโบราณจะทำงานด้วยมือ โดยไม่ต้องใช้เครื่องจักรที่
ซับซ้อน สามารถเรียนรู้ทำได้โดยการถ่ายทอดแบบมุขปาฐะ และการเลียนแบบ 
ซึ่งเรียนรู้กันในชุมชน ดังนั้น ช่างฝีมือจะทำงานตามแบบประเพณีปรัมปราที่มี 
การกำหนดในเรื่องการออกแบบวัตถุ รูปแบบของวัตถุ และวิธีการประดิษฐ์วัตถุ
นั้น ๆ ส่วนเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล  
 การศึกษาหัตถกรรมพื้นบ้านต้องคำนึงถึงกระบวนการผลิตทัง้หมดตั้งแต่
การรวบรวมวัสดุที่นำมาผลิตไปจนถึงการใช้ผลผลิตที่ทำเสร็จแล้ว วิธีศึกษา       
ที่ได้ผลที่สุด คือ การปฏิบัติงานสนาม ซึ่ งต้องเก็บรายละเอียดให้ได้ทั้งหมด     
เพื่อนำมาเขียนรายงานทุกขั้นตอน  
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 คาร์ล  ลินดาห์ล และคณะ (1979) อ้างถึงใน เสาวลักษณ์ อนันตศาสตร์ 
(2543) กล่าวถึงวิธีการศึกษาหัตถกรรมพื้นบ้านตามกระบวนการศึกษาวัฒนธรรม
วัตถ ุดังนี ้ 

 2.1.1 การหาวัสดุ ให้ศึกษาว่าช่างฝีมือได้วัสดุมาด้วยวิธีการใด 
วัสดุอาจอยู่ในท้องถิ่น หรือเป็นสิ่งที่นำมาจากท้องถิ่นอื่นก็ได้ และบางครั้งพบว่า
แหล่งที่มาของวัสดุเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 
หรือมีการพบแหล่งวัสดุใหม่ซึ่งดีกว่าหรือมีจำนวนมากกว่า 
 2.1.2 วิธีการสร้างวัตถุ ผู้ศึกษาต้องมีเอกสารที่เป็นรายละเอียด
ในการผลิตวัตถุนั้น ๆ ประกอบ โดยเริ่มจากการนำวัตถุดิบมาใช้ จนกระทั่ง
สิ่งประดิษฐ์ช้ินนั้นเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ต้องจัดลำดับวิธีการทำให้ถูกต้องตาม
ขั้นตอน และระบุเครื่องมือเฉพาะที่นำมาใช้ รวมทั้งส่วนประกอบท่ีสำคัญ  
  2.1.3 การออกแบบ วิธีการ และรูปแบบ ที่ เป็นประเพณี
ปรัมปรา ผู้ศึกษาต้องศึกษาเชิงเปรียบเทียบและศึกษาในประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็น
การนำตัวช่างฝีมือเข้าไปอยู่ในประเพณีปรัมปรา ด้วยการศึกษาชนหรือท้องถิ่นที่
ช่างฝีมือผู้นั้นทำงานอยู่ และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของงานหัตถกรรมที่เขาทำใน
ท้องถิ่นนั้น โดยมุ่งความสนใจไปท่ีประเพณีปรัมปราทีถ่่ายทอดมาถึงช่างฝีมือ และ
เก็บข้อมูลข่าวสารจากกระบวนการเรียนรู้  
 2.1.4 ลักษณะต่าง ๆ ทางสังคมของการผลิตหัตถกรรม คือ ผู้รับ
หรือผู้บริโภค ความสัมพันธ์ระหว่างช่างฝีมือกับชุมชน เป็นลักษณะที่สำคัญของ
การศึกษาหัตถกรรมพื้นบ้านที่เริ่มตันด้วยการสำรวจว่าชุมชนใช้ผลผลิตของช่างฝีมือ
ในลักษณะใด และผลผลิตนั้นมีความสำคัญต่อชุมชน เศรษฐกิจ ศาสนา และ
สงัคมอย่างไร  
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  2.2 เคร่ืองแต่งกายพ้ืนบ้าน  
      เครื่องเเต่งกายพื้นบ้าน เป็นสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ชัดผ่านผู้คนใน

กลุ่มที่สวมใส่เพื่อแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ ตามสภาพภูมิศาสตร์ และ
ตามขอบเขตภูมิภาค ตามอาชีพ และตามธรรมชาติ  

 เครื่องแต่งกายพื้นบ้าน เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของชุมชนพื้นบน และ
เป็นตัวแปรอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมแต่ละแห่งในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ เครื่อง
แต่งกายอาจเป็นไปตามขอบเขตของวัฒนธรรม ความเช่ือทางศาสนา และบางครั้ง
ก็เกี่ยวกับการปกครอง เครื่องแต่งกายของแต่ละพื้นที่จึงมีความแตกต่างกัน 
นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างของเครื่องแต่งกายที่ใช้กันในชีวิตประจำวันที่เน้น
ประโยชน์ใช้สอย ไม่มีสีสันสวยงาม ไม่มีการตกแต่งประดับประดาใด ๆ กับเครื่อง
แต่งกายที่ใช้ในงานฉลอง หรือเทศกาลต่าง ๆ ที่มักจะตกแต่งสวยงามเป็นพิเศษ 
และเครื่องแต่งกายที่ใช้ในพิธีกรรมเกี่ยวกับศาสนาก็มีลักษณะที่เด่นแตกต่าง
ออกไป 
  เครื่องแต่งกายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่จะแสดง บ่งช้ี และเป็น
สัญลักษณ์ของชุมชนพื้นบ้าน ซึ่งเครื่องแต่งกาย ในประเพณีปรัมปรานั้นเป็น
จุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การศึกษาโครงสร้างของสังคมพื้นบ้านเพื่อนำสังคมขนาด
เล็กไปเช่ือมโยงกับสังคมขนาดใหญ่ และเพื่อพิจารณาผลกระทบของความเช่ือ 
ทางศาสนาท่ีมีต่อชีวิตของปัจเจกบุคคล และชีวิตของชุมชนด้วย  
   
  2.3 สถาปัตยกรรมพ้ืนบ้าน  

        ที่พักอาศัยถือเป็นความจำเป็นพื้นฐานของมนุษยชาติ มนุษย์ใน
สมัยโบราณอาจใช้ถ้ำ หรือโพรง เป็นท่ีสำหรับพักอาศัย เพื่อป้องกันภัยร้ายต่าง ๆ 
ทั้งจากศัตรู และจากสภาพดินฟ้าอากาศ เมื่อมนุษย์มีจำนวนเพิ่มขึ้นจำเป็นต้อง
ขยับขยายที่อยู่อาศัย รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต มนุษย์ในสมัยโบราณ   
จึงรู้จักการสร้างกระท่อมด้วยหญ้าเป็นรูปรังผึ้ง หรือรูปกรวยในเวลาต่อมา  
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 กระท่อมของมนุษย์ในสมัยโบราณมักมีส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน คือ
ใช้กิ่งไม้ตั้งเป็นเส ใช้ใบไม้ปกปิดเป็นฝาผนัง ต่อมาเมื่อมนุษย์รู้จักการสร้างที่อยู่
อาศัยมากขึ้น วัสดุที่ใช้ทำฝา ผนัง และหลังคาก็มีมาก และหลากหลายขึ้นตาม
สภาพของท้องถิ่น 
 การสร้างที่อาศัยเป็นลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมวัตถุ เป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว การเรียนรู้ที่จะสร้างที่อยู่
และใช้เนื้อที่ของที่อยู่อาศัยนั้น ทำให้มนุษย์มีความด้องการจำเป็นในการปรับ
ร่างกายให้เข้ากับสภาพของอากาศน้อยลง และผลที่จากการสร้างที่อยู่อาศัย ทำให้
มนุษย์มีความปลอดภัยจากสภาพอากาศท่ีมากระทบได้มากขึ้น 
 สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน เป็นสถาปัตยกรรมตั้ งเดิมที่ เกี่ยวข้องกับ 
ลักษณะดั้งเดิมต่าง ๆ ของสิ่งก่อสร้าง ทั้งรูปร่าง ลักษณะ ขนาด การออกแบบ
สิ่งก่อสร้างทุกชนิด นอกจากนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับวัสดุที่นำมาใช้ก่อสร้าง เครื่องมือ 
วิธีการก่อสร้าง การเลือกที่ตั้ง การกำหนดสิ่งที่จะก่อสร้างในที่ตั้งนั้น ๆ ตลอดจน
ส่วนต่าง ๆ ของสิ่งก่อสร้างนั้น และประโยชน์ใช้สอยของสิ่งก่ อสร้างนั้น โดย
สถาปัตยกรรมพื้นบนมีการก่อสร้างไปตามผังดั้งเดิม ผู้สร้างมักเป็นเจ้าของ จึงมี
การออกแบบหรือทำไปตามผังทีคุ่้นเคยในบริเวณที่เขาอาศัยอยู่ วัสดุที่ใช้ก่อสร้าง 
เครื่องมือ และวิธีก่อสร้างก็เป็นแบบคงเดิม เชื่อกันว่ามีการสร้างผังแบบดั้งเดิมขึ้น
ในสมัยโบราณ และมีวิวัฒนาการขึ้นมาเรื่อย ๆ โดยแยกออกไปเป็นหลายรูปแบบ 
แต่ในเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุ มันจึงสามารถคงอยู่ในวัฒนธรรมมาเป็นเวลายาวนาน 

การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นบ้านไม่สามารถพรรณนาถึงส่วนประกอบ
ของโครงสร้างทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วนได้ จึงควรกล่าวถึงเฉพาะลักษณะเด่น 
หรือลักษณะพิเศษเฉพาะของแต่ละโครงสร้าง โครงสร้างที่สำคัญ เช่น วัสดุที่ใช้
ก่อสร้าง ขึน้อยู่กับทำเลที่ตั้งของสิ่งก่อสร้างนั้น ๆ วิธีการต่อไม้ วิธีการวางอิฐ หิน 
การสร้างผนังด้านใน การสร้างหลังคา ประตู บันได เป็นต้น จากนั้นจึงศึกษา
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการก่อสร้าง เช่น ความเกี่ยวข้องกับดินฟ้าอากาศ เป็นต้น 
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 เสาวลักษณ์  อนันตศาสตร์ ยังกล่าวถึงความสำคัญของการศึกษา
สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน ว่า เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เข้าใจความแตกต่างของ
วัฒนธรรม การพิจารณาวัตถุที่เป็นสิ่งก่อสร้างทำให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง 
ปัจเจกบุคคลกับสังคม การแพร่กระจายของวัฒนธรรม และการที่วัฒนธรรมเดิม
ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ หรืออาจไม่ปรับตัวเลย เป็นต้น  
 
  2.4 อาหารพ้ืนบ้าน  
             อาหารพื้นบ้าน คือ อาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน   
ที่สืบทอดกันมาตามประเพณีดั้งเดิม และแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น การศึกษา
อาหารพื้นบ้านคือการศึกษาตัวอาหาร โครงสร้างของอาหาร การเตรียมอาหาร 
การเก็บรักษาอาหาร บทบาทหน้าที่ของอาหารทางด้านสังคม ด้านจิตวิทยา 
ตลอดจนการแพร่เข้าไปในลักษณะต่าง ๆ ของวัฒนธรรมพื้นบ้าน ความซับซ้อน 
ในเรื่องของอาหารในชีวิตประจำวัน ข้อห้าม ระบบเวลารับประทาน เป็นต้น  

การศึกษาอาหารพื้นบ้านเกี่ยวข้องกับการประกอบอาหารสำหรับ
ชีวิตประจำวันที่สืบทอดกันมาในประเพณีปรัมปราก่อนสิ่งอื่น ซึ่งแตกต่างกันไป
ตามท้องถิ่น ส่วนการศึกษาอาหารในแง่ที่เป็นวัฒนธรรมวัตถุทำได้ดังต่อไปนี ้

 2.4.1 วิธีการที่ได้อาหาร เป็นการตรวจสอบว่า อาหารหรือ
ส่วนประกอบได้มาจากแหล่งใด เช่น จากสวน ไร่ ทุ่งนา การซื้อหา เป็นต้น หากมี
การศึกษาค้นคว้าประเพณีปรัมปราเกี่ยวกับอาหารตามช่วงเวลาจะทำให้
แหล่งที่มาของอาหารเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และสิ่งแวดล้อม  

 2.4.2 การแพร่กระจาย เป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับ
พื้นที่ ระยะเวลาของการหาอาหาร และวิธีการประกอบอาหาร สามารถศึกษา
ความเปลี่ยนแปลง และความหลากหลายจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งตาม
กาลเวลาที่ผ่านไป หรือเปรียบเทียบระหว่างสมาชิกในกลุ่มสังคมต่าง ๆ เพื่อดู
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายว่าส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงหรือไม่  
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 2.4.3 การเก็บรักษาอาหาร เป็นการศึกษาวิธีถนอมอาหาร 
โดยเฉพาะสิ่งที่ได้จากการเพาะปลูกว่าอาหารแต่ละชนิดจะเก็บรักษาไว้ได้หรือไม่ 
อย่างไร 

 2.4.4 การเตรียมอาหาร เป็นการศึกษาวัตถดุิบที่นำมาใช้ 
เดรียมอาหาร วิธีการปรุง และทำให้สุก เป็นการกล่าวถึงกระบวนการทุกขั้นตอน
ที่ต้องมีการบันทึกรายละเอียดตา่ง ๆ ไว้  

 2.4.5 การบริโภค เป็นการศึกษาวิธีการบริโภคอาหารว่า ในแต่ละ
มื้อควรประกอบด้วยอาหารอะไร การจัดวางอาหาร และเครื่องใช้มีลักษณะ
อย่างไร รวมถึงวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของแต่ละกลุ่มคน นอกจากนี้ยังมี
เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหาร เช่น สิ่งแวดล้อม ความเชื่อ เป็นต้น 
 
 3. ประเพณีสังคมพืน้บ้าน (Social folk Custom)  
     ประเพณีสังคมพื้นบ้าน เป็นการใช้ชีวิตตามแบบประเพณีที่ถ่ายทอด
ต่อกันมา และเป็นข้อมูลที่อยู่กึ่งกลางระหว่างวรรณกรรมมุขปาฐะ และวัฒนธรรม
วัตถุ เป็นการเน้นการปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มมากกว่าการแสดงออกหรือทักษะของ
ปัจเจกบุคคล นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับพิธีผ่านภาวะซึ่งเป็นพิธีเกี่ยวกับการเกิด 
การเป็นผู้ใหญ่ การแต่งงาน การตาย เป็นต้น ขนบธรรมเนียมบางอย่างที่เกี่ยวกับ
ความเชื่อพื้นบ้านอย่างแนบแน่น และถ้าหากขนบธรรมเนียมเหล่านี้เกี่ยวข้องกับ
พลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังจะเรียกว่าพิธีกรรมแทน นอกจากนี้การที่ผู้คน
เข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม หรือเป็นหน่วยย่อยของสังคมใหญ่ เมื่อมีการแสดงหรือมี
สิ่งบันเทิงที่เป็นสาธารณะย่อมทําให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณีสงัคมอีกประเภท
หนึ่งซึ่งเรียกกันทั่วไปว่าเทศกาล หรืองานฉลอง และในเทศกาลเหล่านี้จะมีการจัด
แสดงต่าง ๆ ท้ังดนตรี การร่ายรํา เครื่องแต่งกาย ขบวนแห่ เป็นต้น รวมถึง
การละเล่น นันทนาการ กีฬา สิ่งบันเทิงในยามว่าง การรักษาโรคแบบพื้นบ้าน 
ผู้ใช้เวทมนตร์ในการรักษาโรค ผู้เช่ือในสิ่งลี้ลับ หมอผี เป็นต้น 
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 เสาวลักษณ์  อนันตศาสตร์ กล่าวถึงตัวอย่างประเพณีสังคมพื้นบ้าน        
บางประเภทดังต่อไปนี ้
     3.1 พิธีกรรมแห่งชีวิตของปัจเจกบุคคล 
           งานพิธีหรือพิธีการในสังคมนั้นมีลักษณะเป็นสองแง่มุม  คือ
ลักษณะที่เป็นการทําประโยชน์ให้คนหมู่มาก จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสังคม และ
ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความเช่ือทางศาสนา และเวทมนตร์ มายา จึงเป็นเรื่อง    
ทีเ่กี่ยวกับปัจเจกบุคคล ดังจะเห็นว่าทุกชุมชนต่างให้ความสําคัญกับการประกอบ
พิธีบางอย่าง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ หรือเครื่องแสดงการเปลี่ยนแปลงจากภาวะ     
ที่เป็นอยู่ หรือจากเง่ือนไขอย่างหนึ่งในชีวิตไปเป็นอีกภาวะหนึ่งหรือเงื่อนไขหนึ่ง 
และในบางกลุ่มสังคมวัฒนธรรมนี้จะมีความสําคญัเพิ่มขึ้น  

การประกอบพิธีต่าง ๆ มักกระทําในช่วงการเกิด การเข้าเป็นสมาชิก
ใหม่ของกลุ่ม การแต่งงาน การตาย และมักเป็นพิธีการที่ละเอียดลออ ซับซ้อน 
ดังเช่นพิธีกรรมต่อไปนี้ 
 3.1.1 การเกิด มีพิธีกรรมความเช่ือในการป้องกัน และปัดเป่า
อํานาจร้ายที่คิดกันว่าจะมารบกวนทําอันตรายทารกและมารดา ส่วนใหญ่เป็น 
การป้องกัน และปัดเป่าด้วยวิธีการทางไสยศาสตร์ เป็นหลักฐานที่ทำให้ทราบถึง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความคิดเห็น และคติความเช่ือของคนในสมัยนั้น ๆ  
  3.1.2 การสมรส เป็นกระบวนการที่ยืดยาวและมีขั้นตอน
มากมายในสังคม เพื่อเป็นเครื่องแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของผู้ชาย
คนหนึ่ง และผู้หญิงคนหนึ่ง และเป็นเครื่องหมายของการกําหนดรูปแบบของ
ครอบครัวใหม่ที่สังคมต้องยอมรับ  

ในสังคมที่มีวัฒนธรรมระดับด้อยมักไม่พิจารณาว่าการสมรสคือการที่
ปัจเจกบุคคลสองคนมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน แต่กลับรู้สึกว่าสิ่งนี้คือการเปลี่ยนแปลง 
ภาวะของชีวิตแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง จากชีวิตโสดไปเป็นชีวิตสมรส จาก
ครอบครัวหนึ่งไปสู่อีกครอบครัวหนึ่ง จากกลุ่มสังคมหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มสังคมหนึ่ง 
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และบางครั้งต้องจากท้องถิ่นหนึ่งไปสู่อีกท้องถิ่นหนึ่ง ทําให้ขนบธรรมเนียม       
ที่เกี่ยวกับการสมรสนี้มีจํานวนมาก และมีประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมที่ถ่ายทอดกันมา
เป็นเครื่องช่วยควบคุมอย่างมีหลักเกณฑ์  

     3.1.3 การตาย เป็นภาวะสุดท้ายของมนุษย์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ 
แต่ในสังคมดั้งเดิมนั้น ความตายไม่ใช่สิ่งสุดท้ายอย่างสิ้นเชิง เพราะผู้คนในสังคม
ดั้งเดิมเช่ือว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่ตาย แต่จะคงความเป็นอมตะตลอดไป ในขณะที่
มนุษย์ทุกคนทราบว่าความตายคือเครื่องหมายของการที่ร่างกายสิ้นสุด ไม่คงอยู่ 
ไม่มีตัวตนอีกต่อไป ความเชื่อว่าการผ่านสภาพจากภาวะทางโลกไปเป็นภาวะการ
คงอยู่ของวิญญาณ มาจากความศรัทธาและจินตนาการ เป็นการวางแผนชีวิตในระยะ
ยาวจากภาวะที่เกี่ยวกับทางร่างกาย มีตัวตน สัมผัสแตะต้องได้ มาเป็นภาวะที่ไม่มี
ตัวตน ที่ได้รับการสนับสนุนอยู่ในลัทธิความเช่ือในวัฒนธรรม เพราะผู้ที่ตายแล้ว
จะไม่อยู่ร่วมกับคนธรรมดาอีกต่อไป แต่มีอิทธิพลต่อคนทั่วไปในทางอ้อม และใน
โลกของมนุษย์นี้วญิญาณจะลดความสําคัญลงไป 
 มนุษย์เป็นสัตว์โลกประเภทเดียวที่มีการฝังศพ การปฏิบัติแบบนี้ไม่ได้
เกิดจากความรู้สึกที่จะทําให้ถูกสุขอนามัย แต่เป็นความคิดที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัย
ดั้งเดิมที่มีวิธีจัดการกับศพในลักษณะที่เป็นพิธีกรรมชนิดหนึ่ง ตั้งแต่การฝังศพ 
ปลงศพ เผาศพ ล้วนแฝงด้วยความคิดที่แตกต่างกันไปตามความเช่ือ หรือศาสนา
ของแต่ละกลุ่มชน  
 

    3.2 ยากลางบ้านและการรักษาโรคแบบพ้ืนบ้าน 
          ยากลางบ้านและการรักษาโรคแบบพื้นบ้าน เป็นการรักษาโรค 
ที่เน้นหนักไปในด้านการใช้ความเช่ือเป็นส่วนประกอบสําคัญ เป็นการรักษาโรค
โดยอาศัยวัฒนธรรมเก่าแก่ดั้งเดิม เนื่องจากวิทยาการในสมัยโบราณไม่เจริญก้าวหน้า   
ผู้ที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บก็คือพระ พ่อมด หมอผี หรือผู้ใช้เวทมนตร์คาถา ยา และการรักษาโรค
ในสมัยดั้งเดิมจึงประกอบด้วยเครื่องยา วิธีการ โลกทัศน์ที่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ
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เรื่องไสยศาสตร์ นักคติชนวิทยาแบ่งยากลางบ้านหรือยาพื้นบ้านออกเป็น 2 ประเภท 
ดังนี ้
 3.2.1 ยาพื้นบ้านตามธรรมชาติ มนุษย์มีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อ
ธรรมชาติแวดล้อม และเกี่ยวข้องกับการแสวงหาวิธีการรักษาโรคด้วยการใช้
สมุนไพร ได้แก่ พืช แร่ธาตุ และสัตว์ ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของธรรมชาติมาช่วยใน
การรักษาโรค และกลายเป็นวิถีทางของการรักษาด้วยยาสมัยใหม่อีกด้วย 
  3.2.2 ยาพื้นบ้านที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา บางครั้ง
เรียกว่ายาพื้นบ้านท่ีลึกลับ หรือมีมนต์ขลัง การรักษาโรคอาจใช้เครื่องรางของขลัง 
คําพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ เวทมนตร์คาถา และกิริยาท่าทางที่ขลัง ซึ่งเป็นกระบวนการที่
เกิดขึ้นก่อนสมัยวิทยาศาสตร์ และวิทยาการที่เจริญแล้ว  
 

    3.3 การเล่นพื้นบ้าน 
           การเล่น เป็นแบบของพฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกมาทาง
กายภาพ เป็นไปตามความสมัครใจ ไม่ใช่การสนองตอบความต้องการด้าน
ชีววิทยาโดยตรง เป็นการกระทำในสิ่งที่มนุษย์พอใจด้วยตัวเอง ซึ่งการเล่นมีอยู่ใน
ทุกวัฒนธรรม คนทุกคน คนทุกวัยสามารถมีส่วนร่วมในการเล่นได้ทั้งสิ้น เพราะ 
เป็นกิจกรรมที่ทําให้เพลิดเพลินหรือเป็นเครื่องหย่อนใจของคนในแต่ละสังคม     
ที่อาจมีลักษณะแตกต่างกันไป การเล่นโดยทั่ว ๆ ไปมักมีการแบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝา่ย 
คือ ผู้ชนะกับผู้แพ้ ถ้าหากการเล่นนั้น ๆ ไม่มีการแพ้ชนะถือว่าเป็นกิจกรรม
นันทนาการ เสาวลักษณ์ อนันตศาสตร์ กล่าวอ้างถึง บรุนแวนด์ ที่กล่าวถึงการเล่น   
ที่แท้จริงว่า เป็นการเล่นที่มีส่วนประกอบของการแข่งขัน มีกฎเกณฑ์บังคับ    
ส่วนการเล่นประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากการเล่นท่ีแท้จริงจําแนกได้ ดังนี ้
 3.3.1 เครื่องหย่อนใจ หรือเครื่องบันเทิงใจ เป็นการเล่นแบบ 
ดั้งเดิมที่ใช้เล่นในยามว่าง ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมของผู้ เล่นเดี่ยว ๆ หากการเล่น
เหล่านี้เป็นการแข่งขันด้านทักษะและความอดทนจะกลายเป็นการเล่นท่ีแท้จริง 
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 3.3.2 การเล่นที่ใช้การเคลื่อนไหวของร่างกาย เป็นการเล่นที่ 
แข่งขันเพื่อสุขภาพ คือ ความแข็งแรง และทักษะของปัจเจกบุคคลหรือของกลุ่ม
 3.3.3 การเล่นเกี่ยวกับวัตถุ เป็นการเล่นที่มีการใช้วัตถุต่าง ๆ 
ประกอบ เป็นวัตถุตามธรรมชาติ และต้องใช้ความชํานาญ ความแคล่วคล่อง
ว่องไวมากกว่าความแข็งแรงของร่างกาย 
 3.3.4 การเล่นที่เกี่ยวกับความคิด เป็นการเล่นท่ีต้องใช้ความคิด 
เป็นการฝึกสมองมากกว่าการเคลื่อนไหวร่างกาย  

การเล่นพื้นบ้านเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรม โดยการเล่นบางอย่าง
เป็นสิ่งเก่าแก่ที่อยู่ในประเพณีปรัมปรา มีการสืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นมรดก
ของสังคม และไม่ว่าการละเล่นจะมีการถ่ายทอดระหว่างวัฒนธรรม หรือระหว่าง
กลุ่มคน แต่บทบาทหน้าที่ในสังคมก็ยังคงเดิม คือ เพื่อสร้างความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน นอกจากนี้การเล่นบางอย่างยังเป็นส่วนสําคัญของการประกอบ
พิธีกรรม หรือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทีท่ําให้ผู้คนอยู่ร่วมกันด้วยความรัก สามัคคี  
 
 4. การแสดงศิลปะพ้ืนบ้าน (Performing folk arts)  
                 นักคติชนวิทยาถือว่าการเล่านิทาน และการขับร้องเพลงพื้นบ้านอยู่ใน
ประเภทการแสดงศิลปะพื้นบ้าน เพราะประกอบด้วยผู้แสดง ผู้ชม และมีการปฏิสัมพันธ์
ระหวา่งทั้งสองฝ่าย 

เสาวลกัษณ์ อนันตศาสตร์ กล่าวถึงศิลปะการแสดงว่า เกี่ยวข้องกับการแสดง
ที่สำคัญ 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี ้ 

    4.1 การร่ายรำ 
          มนุษย์รู้จักการออกท่าทางเพื่อประกอบเสียงดนตรี หรือการร่ายรำ
ให้เป็นจังหวะตามวิสัยของสัตว์โลก เพื่อแสดงอารมณ์บางอย่าง เช่น อารมณ์รัก 
การดึงดูดความสนใจเพศตรงข้าม เป็นต้น ดังนั้น จึงเช่ือว่าการออกท่าทางของ
มนุษย์ในตอนแรก ๆ เป็นลักษณะเดียวกับสัตว์ ต่อมาจึงปรับปรุงให้น่าดูยิ่งขึ้น  
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นอกจากการแสดงอารมณ์ซึ่งมักเป็นอารมณ์รักแล้ว มูลเหตุสําคัญอีก
ประการหนึ่งของการร่ายรํา คือ ความเช่ือทางศาสนา เพราะในชุมชนดั้งเดิม  
ส่วนใหญ่การร่ายรําประกอบด้วยส่วนสําคัญของการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ที่ถ่ายทอดกันมาตามแบบประเพณีปรัมปรา ซึ่งกลุ่มชนหลายกลุ่มมีการพิจารณา
ว่าการร่ายรําเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างแรก และเก่าแก่ที่สุดในบรรดา
กิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งหมด โดยกิจกรรมนี้เริ่มขึ้นเมื่อผู้คนหยุดทํางานในช่วงค่ำ 
และเริ่มการละเล่นเพื่อความบันเทิง การร่ายรําจึงนับว่าเป็นการตอบสนองที่
เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ 

 
    4.2 การละคร 

           การละคร หรือ drama เป็นการแสดงที่พัฒนามาจากการร่ายรำ
ตามธรรมดา เป็นการแสดงที่เป็นเรื่องราว มีตัวละครหรือผู้แสดงบทบาทตามเนื้อเรื่อง 
โดยผู้แสดงจะเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไปตามบทบาท และการละคร
น่าจะพัฒนามาจากการเล่นตามแบบพื้นบ้าน คือ การเล่นระบํารําฟ้อน แต่เดิม
อาจมีการขับร้องประกอบโดยไม่มีดนตรี  

การละครเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นสังคมร่วมสมัย เพราะการแสดง
บางอย่างเสนอฉากที่เป็นความตลกขบขันในแง่มุมของชีวิต และการกระทําที่
เหลวไหลของมนุษย์ โดยนําเรื่องราวจากชีวิตของคนพื้นบ้าน ผู้ที่ประกอบอาชีพ
อย่างเดียวกันจะแสดงบทบาทเกี่ยวกับอาชีพของตน บางสังคมก็สะท้อนให้เห็น
การจัดการด้านการปกครอง การแสดงให้เห็นขัน้ตอนต่าง ๆ ของวัฒนธรรม เป็นต้น 

 
    4.3 ดนตรี 

          ในวัฒนธรรมทุกแห่งมีการใช้คําประกอบทํานองเพลง ซึ่งถือว่า
เป็นบทกวีนิพนธ์ชนิดหนึ่ง การเล่าบทกวีนิพนธ์หรือเรื่องราวซึ่งมีการแสดงท่าทาง 
การเคลื่อนไหว และองค์ประกอบที่ใช้ในการแสดงละครจนกลายเป็นการละคร 
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ส่วนการละครที่รวมตัวกับการร่ายรํา ดนตรี และการแสดงกลายเป็นการรื่นเริง
ของประชาชนท่ัวไป 
 ชนชาติต่าง ๆ จํานวนมากยอมรับว่าดนตรีมีพลงัอํานาจที่ชักนํา และเร้า
อารมณ์ด้วยเสียงที่มีลักษณะสร้างสรรค์ เสียงดนตรีเป็นส่วนประกอบสําคัญอย่าง
หนึ่งในเทศกาล มักควบคู่ไปกับการร่ายรําและการเคลื่อนไหวอย่างมีจังหวะ     
ในพิธีกรรม และมีการปลุกเร้าอารมณ์ด้วยการร้องเพลง การสวดเป็นทํานอง       
 โดยทั่วไปแล้วมนุษย์เช่ือกันว่าดนตรีมีจุดกำเนิดที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็น
การประทานพรจากพระเจ้า ซึ่งสามารถชักนําให้เกิดปฏิกิริยาที่เปลี่ยนแปลงไป 
จากความร่าเริง ยินดี อย่างเงียบสงบไปสู่การปล่อยใจไปตามความงามหรือ
สุนทรียภาพ จากความรู้สึกอ่อนไหวหรือความเศร้าโศกไปสู่ความรู้สึกท่ีลึกซึ้งท่ีไม่
อาจอธิบายได้ และความรู้สึกท่ีดื่มด่ำประทับใจ หรือเป็นความรู้สึกรุกราน เหมือน
ต้องการทําสงคราม ลําดับแต่ละขั้นของอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ถูกปลุกเร้า
ขึ้นมาในการเล่นดนตรีในงานรื่นเริง ดนตรีแบบหนึ่งปลุกเร้าอารมณ์แบบหนึ่ง 
นอกจากนี้ยังมีการใช้ดนตรีเพื่อจุดประสงค์ในการปลุกหรือปลดปล่อยพลังงาน
บางอย่างด้วย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเล่นดนตรีแตกต่างกันอย่างหลากหลาย อาจเป็น
การใช้ไม้เคาะให้เกิดเสียง การตีฉาบ ตีกลอง สั่นกระดิ่ง ไปจนถึงเครื่องดนตรีชนิด
ต่าง ๆ แล้วแต่ว่ามนุษย์ในสังคมจะคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมา นอกจากนี้ยังเช่ือว่า เทพเจ้า
บางองค์มีเครื่องดนตรีประจําตัว เพื่อบอกคุณลักษณะ และเพื่อใช้เล่นในงานฉลอง
รื่นเริงท่ีเทพเจ้าองค์นั้นมีบทบาทสําคัญอยู่ 

การแบ่งประเภทของคติชนวิทยาทั้ง 4 ประเภทข้างต้น ช่วยให้การศึกษา
ค้นคว้า การพิจารณาทำได้สะดวก ไม่สับสน และจดจำได้ง่าย อย่างไรก็ตาม การแบ่ง 
ประเภทข้างต้นไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน คติชนบางประเภทมี
ลักษณะที่คาบเกี่ยวกันจึงข้ึนอยู่กับเนื้อหาสาระของคติชนนั้น ๆ  
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 การแบ่งประเภทของคติชนวิทยาทั้ง 3 ประเภท หรือ 4 ประเภท       
ที่นำเสนอไว้ข้างต้น แม้มีการแบ่งประเภทแตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายละเอียด
ของข้อมูลคติชนแล้วพบว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คติชนดังกล่าว
สามารถนำเสนอเป็นข้อมูลการทอ่งเทีย่วในรูปแบบต่าง ๆ ให้น่าสนใจ เพื่อสร้างจุดขาย
ให้แก่การท่องเที่ยวในชุมชน ถือเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่ชุมชนเลือกนำเสนอสู่
นักท่องเที่ยว ดังเช่นบทความเรื่อง “การสร้างภาพลักษณ์หมู่บ้านวัฒนธรรมจาก
คติชนบนเวทีการท่องเที่ยวที่บ้านหนองขาว” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย
เรื่อง “คติชนกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหมู่บ้านวัฒนธรรมหนองขาว 
จังหวัดกาญจนบุรี ของ ปรมินทร์ จารุวร (2558) เป็นการศึกษาการท่องเที่ยวทาง
คติชนของบ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยพบว่าคติชน      
ที่นำมาใช้ในการจัดการท่องเที่ยวในหมู่บ้านหนองขาวสามารถจำแนกได้เป็น 4 
ประเภทดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น คติชนทั้ง 4 ประเภทมีการนำเสนอเพื่อการท่องเที่ยว 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1. คติชนประเภทที่ใช้ถ้อยคำ มีการนำเรื่องเล่าของชาวบ้าน บทเพลงของ
ชาวบ้าน และคำพูดของชาวบ้านมาใช้ในการท่องเที่ยวให้น่าสนใจ เช่น มีการนำ
เรื่องเล่าเกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ทำให้เรื่องเล่าสำนวน
เดิมที่ชาวบ้านเคยรับรู้เพียงสั้น ๆ ถูกนำมาผนวกกับหลักฐานการสืบค้นจาก
เอกสารต่าง ๆ สร้างเป็นสำนวนหลักที่มีรายละเอียดดำเนินไปตามลำดับเวลา   
ทำให้นักท่องเที่ยวเห็นถึงความเก่าแก่ของชุมชนที่มีประวัติความเป็นมาอย่าง
ต่อเนื่องยาวนาน มีการเลือกนำเสนอเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระป่าเลไลยก์ พระพุทธรูป
ประจำหมู่บ้าน โดยเน้นเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ จึงเหมาะที่นักท่องเทีย่วจะ
สักการะขอพร มีการนำเสนอเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระครูโกวิทสุตคุณ โดยเน้น      
การแสดงเกียรติคุณในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงบุคคลสำคัญ และมีช่ือเสียงของ
ชุมชน มีการเลือกนำเสนอเรื่องเล่าเกี่ยวกับ “ยาย และเจ้า” ในแง่ประเภท 
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พิธีกรรม และบทบาท ทำให้นักท่องเที่ยวเห็นว่าการนับถือผีบรรพบุรุษ และผี
ประจำหมู่บ้านมีความน่าสนใจ และมีลักษณะที่แตกต่างจากชุมชนอื่น เป็นต้น 
 2. คติชนประเภทวัฒนธรรมวัตถุ มีการนำคติชนประเภทวัตถุที่เป็น
องค์ประกอบของประเพณีเทศน์มหาชาติมานำเสนอเพื่อเป็นจดุขายในฐานะที่เป็น
ภูมิปัญญา และประเพณีที่มีมาแต่โบราณซึ่งปัจจุบันหาชมได้ยาก ทำให้คติชน
ประเภทวัฒนธรรมวัตถุหลายประเภทที่ใช้ในบริบทของประเพณีเทศน์มหาชาติมี
บทบาทเพิ่มเติมเมื่อถูกนำมาใช้ในบริบทของการท่องเที่ยว เช่น มีการนำภาพพระบฏ 
จำนวน 13 ผืน ซึ่งในสมัยโบราณใช้เป็นเครื่องกัณฑ์เทศน์ และใช้ประดับตกแต่ง
สถานที่ในการเทศน์มหาชาติมาใช้ในขบวนแห่ และจัดเป็นนิทรรศการเพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้ชม มีการนำเสนอการทอผ้า การเจียระไนนิล และการจักสาน   
ในอดีตงานหัตถกรรมเหล่านี้แทรกอยู่ในวิถีชีวิตของชาวบ้าน ปัจจุบันได้เปลี่ยนมา
อยู่ในบริบทของการท่องเที่ยว แต่ยังคงมีบางครอบครัวที่ทอผ้าเป็นอาชีพหลัก 
เพราะผ้าทอ และผ้าขาวม้าร้อยสีเป็นสินค้าหัตถกรรมที่กลายเป็นของที่ระลึกที่มี
ช่ือเสียงของชุมชน มีการนำเสนออาหารพื้นบ้าน คือ ข้าวเกรียบว่าว และขนมตาล 
เพื่อแสดงถึงวิถีชีวิตบ้านที่มีข้าว และตาลเป็นผลผลิตหลัก ทำให้วิทยากร ใช้
เช่ือมโยงไปถึงเรื่องราวอื่น ๆ เกี่ยวกับข้าว และตาลที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตบ้าน 
รวมทั้งใช้เป็นอาหารว่างบริการแกน่ักท่องเที่ยว เป็นต้น 
 3. คติชนประเภทประเพณีพื้นบ้าน มีการนำเสนอประเพณีต่าง ๆ เช่น 
ประเพณีสงกรานต์ เทศน์มหาชาติ โกนจุก พิธีเรียกขวัญข้าว เป็นต้น เพื่อใช้ใน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการจัดขบวนแห่เกวียนนาง
สงกรานต์ และขบวนแห่เกวียนบุญพระเวส มีการสร้างจุดขายในประเพณี
สงกรานต์โดยประชาสมัพันธ์ว่าเป็นช่วงนมัสการ และแก้บนพระป่าเลไลยก์ มีการแสดง
ละครเรื่อง ไอ้บุญทองบ้านหนองขาว ส่วนประเพณีเทศน์มหาชาติก็มีการประชาสัมพันธ์
ว่าเป็นงานบุญที่สืบทอดภูมิปัญญา และประเพณีมาแต่โบราณซึ่งหาชมได้ยาก    
ในปัจจุบัน เป็นต้น ส่วนการละเล่นท่ีเลือกนำมาเป็นจุดขาย คือ วัวลาน จากบริบท
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เดิมที่เกิดจากการนำวัวที่ใช้นวดข้าวเพื่อเอาแรงกันมาแข่งขันเพื่อความสนุกสนาน
และเพื่อให้ฝ่ายชายได้ช่วยงานบ้านของฝ่ายหญิงที่ตนหมั้นหมายไว้  ปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไปเป็นการละเล่นที่นำมาแสดง สาธิต หรือแข่งขันทั้งในลักษณะ     
ที่เป็นเกมกีฬา และการพนันขันต่อ ซึ่งการละเล่นนี้เป็นการนำเสนอให้เห็นถึงวิถีชีวิต
เกษตรกรรมของบ้าน และแสดงลักษณะเด่นของชุมชนแห่งนี้ เป็นต้น 
 4. คติชนประเภทศิลปะพื้นบ้าน มีการนำเสนอการแสดงพืน้บ้าน ดนตรี
พื้นบ้าน และการเต้นรำพื้นบ้าน โดยนำมารวมไว้ในละครเรื่องไอ้บุญทอง      
บ้านหนองขาว เป็นการจำลองศิลปะพื้นบ้านเหล่านี้มาใช้นอกบริบทวิถีชีวิตจริง 
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สนใจ และชมศิลปะพื้นบ้านได้หลากหลายชนิดภายใน
ช่ัวเวลาไม่นานนัก ศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่นำมาใช้ในการแสดงละครนี้ยัง
สอดคล้องกับบทเพลงชาวบ้านด้วย  
 
 ชมนาด ศีติสาร (2561) กล่าวอ้างถึง โมริตะ ฌินยะ (2003) เกี่ยวกับ
มุมมองของนักคติชนต่อการท่องเที่ยวไว้ในหนังสือ “คติชนวิทยาญี่ปุ่น” สรุปได้
ดังนี้  
 1. มุมมองในเชิงประวัติวัฒนธรรม เช่น ความเปลี่ยนแปลงของวิธีการ
เดินทาง ความสัมพันธ์ระหว่างการเดินทางไปสักการะสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิทางศาสนา
กับกลุ่มโค เป็นต้น เป็นการเดินทางที่ผู้คนมีอิสระมากข้ึน 
 2. มุมมองการพัฒนาและการสร้างความเจริญให้ท้องถิ่น เป็นการมองว่า 
การท่องเที่ยวคือปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ และการเมือง ที่เข้ามาสร้างความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบทางสังคมให้ท้องถิ่น พร้อมทั้ง
นำเสนอแง่คิดว่าสิ่งที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของท้องถิ่นคืออะไร 
 3. มุมมองผลกระทบที่การท่องเที่ยวมีต่อท้องถิ่น โดยเฉพาะการวิจัย
ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมาย 
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 4. มุมมองความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี 
และสังคมท้องถิ่น บทบาทของนักท่องเที่ยวในฐานะแขกที่มาเยือน และคนพื้นที่
ในฐานะเจ้าบ้าน คติชนใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ทางสังคม 
ทีจ่ัดระบบใหม่จากการท่องเที่ยว 
 ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นบทบาทของคติชนท่ีมีต่อการท่องเที่ยว เพราะ
เมื่อมีการนำเสนอข้อมูลคติชนสู่การท่องเที่ยวย่อมมีผลกระทบต่อคนในพ้ืนท่ี หรือ
เจ้าบ้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม หากมีการเฝ้าระวังหรือดูแลให้     
การท่องเที่ยวทางคติชนเป็นไปอย่างเหมาะสม มุ่งเน้นการดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
ย่อมนำมาซึ่งรายได้ และความรู้สึกหวงแหนในคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ 
 เอกสารที่เกี่ยวกับคติชนวิทยาสามารถใช้เป็นแนวทางการเก็บข้อมูลคติชน
ของอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยเฉพาะการแบ่งประเภทของคติชนที่ช่วยใน   
การรวบรวม และจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางคติชนอย่างเป็นระบบ รวมถึงการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ที่จะนำไปสู่การนำเสนอ
รูปแบบการสื่อสารอัตลักษณ์ทางคติชนที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
นอกจากนี้ยังทำให้เข้าใจธรรมชาติของคติชนว่า มีการปรับเปลี่ยนตามลักษณะ
พลวัตทางวัฒนธรรม ดังที่ ศิราพร ณ ถลาง (2558) กล่าวถึงการปรับวัฒนธรรมไทย 
ที่สืบทอดมาในสังคมประเพณีว่า สามารถมองเห็นได้จากคติชนทุกประเภท และ
ยังกล่าวถึงบริบทสังคมไทยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับคติชน ประเภทประเพณี 
พิธีกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับบริบทสังคมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยว
เทศกาล และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ด้วยเพราะเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต
พื้นบ้านที่นักท่องเที่ยวสนใจอยากเยี่ยมชม เพราะได้เห็นทั้งผู้คนและวิถีชีวิต      
ที่แตกต่าง ข้อมูลเหล่านี้ทำให้ผู้จัดทำโครงการมีทิศทางในการดำเนินงานท่ีชัดเจน
มากขึ้น 
 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น การดำเนินงานเพื่อนำเสนออัตลักษณ์
ทางคติชนของอำเภอเกาะยาว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้น ผ ู้จัดทำโครงการแบ่ง
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ประเภทคติชนตามทฤษฎีของ ริชาร์ด เอ็ม ดอร์สัน โดยแบ่งประเภทข้อมูล คติชน
ของอำเภอเกาะยาวออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ วรรณกรรมมุขปาฐะ วัฒนธรรมวัตถุ 
ประเพณีสังคมพื้นบ้าน และการแสดงศิลปะพื้นบ้าน โดยการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ     
ด้วยการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากคนในพื้นที่โดยตรง ทั้งจากการสัมภาษณ์ 
การพูดคุย การสังเกต การมีส่วนร่วมในสถานการณ์จริง เป็นต้น และเก็บข้อมูล
ทุติยภูมิ ด้วยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร งานวิจยัที่มผีู้ศึกษาหรือเก็บรวบรวมไว้แล้ว  
 

4. ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากวัตถุประสงค์ของการโครงการที่มีการเก็บรวบรวมคติชนเพื่อหา
วิธีการสื่อสารอัตลักษณ์ทางคติชนให้น่าสนใจ ผู้จัดทำโครงการจึงมีการปรับใช้
ทฤษฎีต่าง ๆ เช่น ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการศึกษาข้อมูลทางวัฒนธรรม ความสัมพันธ์
ของผู้คนในสังคม ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสื่อสาร ทฤษฎีที่เกี่ยวกับคติชน ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้  
 ทฤษฎีของ วิคเตอร์ เทอร์เนอร์ (Victor Turner) (Turner, 1970) ศึกษา
สัญลักษณ์ในพิธีกรรมที่สัมพันธ์กับกระบวนการทางสังคม โดยวิเคราะห์รูปแบบ
ทางวัฒนธรรม พิธีกรรม ผ่านการวิเคราะห์โดยมองไปที่โครงสร้างทางสังคมที่เป็น
ความสัมพันธ์ของสถานภาพ บทบาท กับโครงสร้างทางสังคมในหน่วยต่าง ๆ  การเข้าใจ
ความหมายเชิงสัญลักษณ์ในพิธีกรรม กระบวนการทางพิธีกรรมที่เปลี่ยนผ่านสถานะ 
สภาวะที่อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านก็คือสภาวะคุณสมบัติที่ไร้โครงสร้าง หรือ
ช่วงเวลาช่วงชายขอบ เพราะเป็นเง่ือนไขที่ทำให้เกิดวรรณกรรมปรัมปรา สัญลักษณ์
ทางพิธีกรรม รวมทั้งศิลปะ และระบบปรัชญา เทอร์เนอร์ จำแนกสัญลักษณ์ออกเป็น 
3 ลักษณะ ได้แก่ 

1. สัญลักษณ์ที่เป็นการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ให้เชื่อมโยงตนเองเข้ากับ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยการใช้วัตถุสัญลักษณ์ เช่น รูปปั้น รูปสลัก เครื่องดนตรี การใช้
ตำนาน ความเช่ือในวัฒนธรรมที่เช่ือมโยงกับการร่ายรำหรือระบบจักรวาล เป็นต้น 
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2. สัญลักษณ์ที่เป็นการสง่เสรมิการละเลน่หรือการกระทำที่ผิดจากปกต ิเป็น
การอนุญาตให้แสดงพฤตกิรรมที่ผิดไปจากปกติ โดยมีนัยหรือวัตถุประสงค์บางประการ
เนื่องในพธิีกรรม 

3. สัญลักษณ์ที่เป็นการส่งเสริมให้เกิดความเป็นชุมชน เพื่อสนองตอบ
ความต้องการของการเข้าร่วมพิธีกรรมเพื่อร่วมกันแสดงพฤติกรรมที่ทำให้เกิด
สำนึก รวมถึงความเป็นกลุ่มเป็นพวกเดียวกัน  

เทอร์เนอร์ ยังได้ศึกษาพิธีกรรมและนิยามพิธีกรรมว่า พิธีกรรมคือการแสดง
ฉากหนึ่ง ๆ ของเหตุการณ์หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสดงท่าทาง คำพูด 
และวัตถุท่ีนำมาใช้ประกอบในพ้ืนท่ีพิธีกรรมเฉพาะที่แสดงให้เห็นอิทธิพลของสิ่งที่
มีอยู่จริงที่ผิดธรรมดาหรือถูกบังคับให้เป็นไปตามความสนใจของจุดมุ่งหมาย    
ในผู้แสดง ที่ไม่ได้เกิดจากการใช้เทคโนโลยี แต่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ความเชื่อใน
อำนาจลึกลับหรือมีความหมายแฝงเร้น ซึ่งทำให้พิธีกรรมกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (กฤติยา ณ หนองคาย, 2554) 

แนวคิดของ เกียร์ซ (Clifford Geertz) ที่เช่ือว่า ความเช่ือทางศาสนาไม่ได้
เกิดจากการสรุปประสบการณ์  หากเกิดจากการยอมรับอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่มา
เปลี่ยนแปลงประสบการณ์นั้น ความงุนงง ความเจ็บปวด และความสับสนทาง
ศีลธรรมเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์หันมาเชื่อในพระพุทธเจ้า เทวดา ผี ปีศาจ แต่ไม่ได้
เป็นพื้นฐานของความเช่ือทางศาสนา ประสบการณ์เหล่านี้เป็นเพียงสนามสำหรับ
การปฏิบัติการของความเช่ือในหมู่คนที่เช่ือในสิ่งลี้ลับ อำนาจศักดิ์สิทธิ์นี้อาจมา
จากประสบการณ์เหนือธรรมชาติที่นำไปสู่พิธีกรรม เพราะพิธีกรรมคือการกระทำ
ทางศาสนา (อคิน รพีพัฒน์, 2551) เอมิล ดูร์ไคม์ (Emile Durkheim) อธิบาย
พฤติกรรมสังคมว่า มีความสำคัญ 3 ด้าน ด้านแรกเป็นส่วนของศาสนา โดยกล่าวว่า 
ศาสนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ของสังคมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ควบคุมคน ทำให้สังคมศักดิ์สิทธ์ิ 
ศาสนาจึงไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งประดิษฐ์ของสังคมโดยมนุษย์เอง 
ดังนัน้ สิ่งทีม่นุษย์กราบไหว้ สวดมนต์ ปฏิบัติ แท้จริงแล้วไม่มีอะไร ศาสนาเป็นสิ่งที่
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มนุษย์คิดขึ้นมาแล้วมกีารนับถือตาม ๆ  กันไป ศาสนาจึงเป็นสิง่ประดิษฐ์ทางสังคม และ
ศาสนาคือการจำลองสังคมออกมา (สุภางค์ จันทวานิช, 2557) 
 สุภางค์ จันทวานิช ยังได้กล่าวถึงทฤษฎีโครงสร้างนิยมที่เกิดจากนักคิด
หลายทา่นที่มองว่าสังคมคือส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างที่เช่ือมโยงเข้าด้วยกัน เช่น 
เฮอเบอร์ สเปนเซอร์ (Herbert Spencer) ท่ีเป็นผู้ริเริ่มเกี่ยวกับโครงสร้างสังคม 
โดยมองว่าสังคมเป็นมวลรวมประกอบด้วย 6 สถาบัน ที่มีหน้าที่ต่างกัน ได้แก่ 
สถาบันครอบครัว สถาบันพิธีกรรม สถาบันการเมือง สถาบันศาสนา สถาบัน
อาชีพ และสถาบันเศรษฐกิจ นอกจากน้ียังมีนักคิดอีกคนท่ีพยายามทำความเข้าใจ
โครงสร้างสังคมในระดับที่ลึกขึ้น นั่นคือ แฟร์ดินองด์ เดอ โซสซูร์ (Ferdinand 
de Saussure) ที่กล่าวถึงการศึกษาว่าต้องดูทั้งระบบ หากศึกษาเพียงส่วนเดียว
ทำให้ภาษาไม่มีความหมาย ระบบของภาษา คือ ระบบของสัญลักษณ์ในตัวของมัน 
โดยระบบของภาษาจำแนกได้ 2 ระบบ ได้แก่ รูปสัญญะหรือความหมายตายตัว 
และความหมายสัญญะหรือความคิด  

โรล็องด์  บาร์ตส์  (Roland Barthes) เป็นนักคิดอีกคนที่นำเสนอ
แนวคิดสัญวิทยา โดยให้ความหมายว่า มายาคติ คือ การสื่อความหมายด้วยคติ
ความเช่ือทางวัฒนธรรมที่กลบเกลื่อนให้เป็นที่รับรู้เสมือนว่าเป็นธรรมชาติ เป็น
กระบวนการลวงให้หลงอย่างหนึ่ง แต่มิได้หมายความว่ามายาคติเป็นการโกหก
หลอกลวงแบบปั้นน้ำเป็นตัวหรือโฆษณาชวนเช่ือ มายาคติมิได้ปิดบังอำพรางสิ่งใด 
ทุกอย่างปรากฏต่อหน้าอย่างเปิดเผย จนไม่ทันสังเกตว่ามันเป็นสิ่งประกอบสร้าง
ทางวัฒนธรรม แนวทางสัญวิทยานี้มีลักษณะเหมือนภาษาหรือกระบวนการสื่อ
ความหมายโดยพิจารณาธรรมชาติของหน่วยสื่อความหมาย เพื่อทำความเข้าใจ
ความหมายที่สื่อออกมา เรียกว่า สัญญะ (sign) ประกอบขึ้นด้วยสิ่งที่รับรู้ได้ด้วย
ประสาท รูปสัญญะ หรือ signifier กับความหมายที่สื่อออกมา ความหมายสัญญะ 
หรือ signified อาจปรากฏในรูปของภาษา (นพพร ประชากุล และวรรณพิมล 
อังคศิริสรรพ, 2551) ในขณะที่ ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2555) แปลความหมาย
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มายาคติของบาร์ตส์ (Barthes) กระบวนการสร้างมายาคติ และเรียกสิ่งที่เป็น
ผลลัพธ์/ผลผลิตของกระบวนการนี้ว่า มายาคติ เป็นการสื่อความหมายทาง
วัฒนธรรมที่ใช้สัญญะทำนองเดียวกับในบริบทของเกมมวยปล้ำที่ช้ีให้เห็นว่า 
“ร่างกาย” อันอ้วนเผละดูอุจาดตาของนักมวยปล้ำถูกใช้เป็นหน่วยสัญญะสื่อถึง 
“จิตใจ” อันเลวทรามต่ำช้า นอกจากด้วยการอาศัยคติชาวบ้านในเรื่อง “รูปช่ัว = 
ใจทราม” แล้ว ยังเกิดความสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบกับนักมวยปล้ำคนอ่ืน ๆ เช่น 
เทียบกับร่างล้ำเตี้ยซึ่งมีความยโสกับผู้ที่อ่อนช้อยที่สื่อภาพของ “นางร้าย” อันเป็นผล
มาจากการใช้สัญญะสื่อความหมายให้เห็นรูปโฉมอัปลักษณ์ที่ใช้เพื่อสื่อถึงความเลว 
ทั้งนี้ เพราะบทบาทท่ีได้รับคือการสื่อสารถ่ายทอดทางภาพลักษณ์ที่สอดรับกับ
รูปลักษณ์ทางกายด้วยการใช้สัญญะแบบนี้ กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือปรากฏการณ์
ร่วมกันเป็นเครือข่ายของร่างกายนักมวยปล้ำเหล่านี้ทำให้นัยยะของแต่ละคน
ปรากฏโดดเด่นออกมา  
  การดำเนินโครงการครั้งนี้เป็นการนำเสนอรูปแบบการสื่อสารอัตลักษณ์
ทางคติชนเพื่อนำเสนอสู่การท่องเที่ยว ผู้จัดทำโครงการจึงปรับใช้ทฤษฎีอื่น ๆ 
เช่น ทฤษฎีสังคมวิทยา ซึ่งแยกย่อยได้หลายเกณฑ์ เช่น เกณฑ์ที่ใช้ ในการแบ่ง
ประเภทกลุ่มคน เกณฑ์ที่เน้นการทำหน้าที่ เกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเบี่ยงเบนจากสังคม 
เป็นต้น ดังที่ กาญจนา แก้วเทพ (2541) กล่าวถึงทฤษฎีด้านการสื่อสาร เช่น 
ทฤษฎีวิพากษ์ที่นำเสนอแนวคิดใหม่ในเรื่องการเข้ารหัส และการถอดรหัสของ 
สจ๊วต ฮอลล์ (S.Hall) ดังต่อไปนี้ 
  1. ความหมายและผลอันเกิดจากการสื่อสาร โดยอาศัยแนวคิดเรื่อง “ภาษา
เป็นตัวสร้างความเป็นจริง” ที่นำมาอธิบายกระบวนการส่งสารของสื่อมวลชนว่าผลอัน
เกิดจากการส่งข่าวสารนั้นทำให้เกิดการสร้างความเป็นจริง  
 2. ภารกิจของผู้ส่งสาร เมื่อส่งสารไปแล้วผู้ส่งสารสามารถกระทำได้ 2 อย่าง
พร้อม ๆ กนั คือ นอกจากส่งข่าวสารไปแล้วยังติดตั้งรหัสให้ผู้รับสารไปด้วย  
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 3. สารของสื่อ แม้ว่าผู้ส่งสารได้ใส่ความหมายอันหนึ่งลงในสารแล้ว แต่เมื่อ
ข่าวสารถึงมือผู้รับก็จะเกิดความหมายที่หลากหลาย ทำให้ผู้รับตีความแตกต่างกันไป 
หากผู้ส่งสารมีความสามารถทำให้ความหมายที่หลากหลายมีความหมายอันหนึ่ง    
ที่โดดเด่นข้ึน  
 4. ตัวสื่อ สื่อแต่ละชนิดมีธรรมชาติต่างกัน จึงมีรหัสต่าง ๆ กันไปด้วย  
 5. ผู้รับสาร ด้วยลักษณะที่ผู้รับสารมีความแตกต่างกันมาก ทำให้การตีความ
แตกต่างกันไป แต่ความแตกต่างน้ีมิได้กระจัดกระจาย หากแต่มีระบบแบบแผน 3 
รูปแบบ ได้แก่ เป็นการตีความตามที่ผู้ส่งสารต้องการ เป็นการตีความที่ต่างไปจาก
ความตั้งใจของผู้ส่งสาร และเป็นการตีความทีข่ัดแย้งกับความตั้งใจของผู้ส่งสาร 
 
 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่เกี่ยวกับคติชน ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
อย่างหลากหลาย เช่น การศึกษาวัฒนธรรม หรือคติชนในฐานะที่ เป็นทรัพยากร          
ทางการท่องเที่ยว การศึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรม หรือคติชน การศึกษา
วิเคราะห์เชิงลึกในข้อมูลคติชนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น ความเช่ือและ
พิธีกรรม ประเพณี เป็นต้น ดังตัวอย่างงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่อไปนี้ 

การศึกษาที่รวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์ทางคติชนวิทยา เช่น การศึกษาของ 
ชานนท ไชยทองดี (2558) เรื่อง “นิทาน ตํานาน เรื่องเลา : อัตลักษณและความหมาย
ทางวัฒนธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ” ที่พบว่า นิทาน ตำนาน สามารถสะท้อน   
อัตลักษณ์  และสื่อความหมายทางวัฒนธรรมที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ศักดิ์สิ ทธิ์          
ทั้งสถานที่ วัตถุ เทพ บุคคล สัตว์ กับการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม นอกจากนี้   
ยังสะท้อนความสำนึกในบ้านเกิด ความเคารพในวิถีธรรมชาติ ทั้งนี้ด้วยสภาพ
ภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในเขตภาคอีสานใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะ
สำหรับการตั้งถิ่นฐาน เป็นบ่อเกิดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเช่ือ
ของกลุ่มชน  
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 การศึกษาในประเด็นของการสื่อสารเพื่อนำเสนอทรัพยากรการท่องเที่ยว   
เช่น ทิพย์สุดา ปานเกษม และพรพรรณ ประจักรเนตร (2559) ศึกษาเรื่อง “การสื่อสาร
แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน” เป็น
การศึกษากระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ของจังหวัดน่าน และการพัฒนาการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการ  
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดน่าน ขวัญยุพา ศรีสว่าง และมัสลิน บัวบาน 
(2557) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ      
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ตลาดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม” เป็นการศึกษาปัญหาด้านการสื่อสาร
การตลาดของตลาดบางหลวง ศึกษาอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของตลาดบางหลวง 
ศึกษาแนวการพัฒนารูปแบบการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม          
การท่องเที่ยวของตลาดบางหลวง และองค์ความรู้ใหม่เชิงวิชาการเกี่ยวกับรูปแบบ
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของตลาดบางหลวง 
โปรดปราน รังสิมันตุชาติ (2557) ศึกษาเรื่อง “การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปาง” เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริม   
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ศึกษารูปแบบการสื่อสารและสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และ
ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของศูนย์
อนรุักษ์ช้างไทย  
 การศึกษาการสื่อสารเพื่อนำไปใช้พัฒนาการท่องเที่ยวในลักษณะต่าง ๆ 
จากงานวิจัยทั้ง 3 เรื่อง กล่าวถึงการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการสื่อสารที่พบว่า
เป็นปัญหา การศึกษาข้อมูลชุมชนเพื่อนำไปสู่การรูปแบบการสื่อสารเพื่อพัฒนา   
การท่องเที่ยวในพื้นที่หรือชุมชนที่ เลือกศึกษา รูปแบบการสื่อสารและสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น อย่างไรก็ตาม  การศึกษา     
การสื่อสารดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยเกื้อหนุนหลายประการ เพื่อให้การสื่อสาร
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เกิดสัมฤทธิผลสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริม   
การท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ให้เติบโต และดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง  
 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำสื่อเพื่อนำเสนอทรัพยากร
การท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การศึกษาของ พงศธร ตั้ งสะสม (2559)     
เรื่อง “การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตสำหรับ
นักท่องเที่ยวจีน” เป็นการศึกษาแนวทางการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์สำหรับ
นักท่องเที่ยวจีนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยใช้ข้อมูลพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวจีนซึ่งพบว่า มีการใช้สื่อจากโทรศัพท์มือถือจำนวนมาก จึงนำไปสู่
การสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์บนโทรศัพท์มือถือ ด้วยการสร้างผลงานออกแบบ      
แอปพลิเคชันสำหรับนักท่องเที่ยวจีนที่ เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดภู เก็ต         
ผลปรากฏว่าสื่อดังกล่าวสร้างความพึงพอใจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด
ภูเก็ตได้ วิเชษฐ์ แสงดวงดี และคณะ (2563) ศึกษาเรื่อง “นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ 
แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวโอทอปนวัตวิถี : 
กรณีศึกษาบ้านคลองโยง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม” 
เป็นการพัฒนานวัตกรรมสื่อเชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชน โดยพบว่า ชุมชนต้องการให้นำตราสัญลักษณ์ และข้อความสโลแกนชุมชน
นำเสนอผ่านภาพการ์ตูนมาสคอต และนำข้อความสโลแกนมาใช้ในการพัฒนา
นวัตกรรมสื่อเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ 7 ประเภท ที่สื่อความหมาย สร้างการรับรู้ 
และจดจำคุณค่าของอัตลักษณ์ชุมชนที่แตกต่างจากชุมชนอื่น นำไปสู่การส่งเสริม
การจัดการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน เช่น มาสคอต ป้ายแผนที่ท่องเที่ยวซึ่งแสดงจุด
ท่องเที่ยวของหมู่บ้าน ป้ายแผนท่ีเส้นทางโดยรอบของชุมชน โปสเตอร์แสดงภาพ
แผนที่ท่องเที่ยวชุมชน สื่อเบ็ดเตล็ดประเภทของที่ระลึก เป็นต้น 
 การศึกษาเพื่อจัดทำสื่อจากงานวิจัยทั้ง 2 เรื่องข้างต้น ทำให้ชุมชนมีสื่อ
ที่สอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่ที่ศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน สามารถนำไปใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ การศึกษาในประเด็นต่าง ๆ 
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ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า ผู้ศึกษาให้ความสำคัญกับชุมชนที่มีส่วนร่วมใน     
การตัดสิน หรือเลือกนำเสนอทรัพยากรที่มีสู่การท่องเที่ยว ทำให้มีการศึกษาวิจัย
ทีใ่ช้ชุมชนเป็นฐานเพือ่นำเสนอการท่องเที่ยวในลักษณะต่าง ๆ เช่น  
 การศึกษาของ ชุติกาญจน์ กันทะอู (2560) เรื่อง “การท่องเที่ยวโดยชุมชน
เป็นฐาน : กรณีศึกษา บ้านร่องฟอง ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่” 
เป็นการศึกษาศักยภาพของบ้านร่องฟองในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเป็นฐาน และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสริมศักยภาพบ้านร่องฟอง      
จากการศึกษาพบว่า บ้านร่องฟองมีศักยภาพเบื้องต้นในการเตรียมความพร้อม       
เพื่อรองรับการท่องเที่ยว 5 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรท่องเที่ยว การเข้าถึงชุมชน 
สิ่งอำนวยความสะดวก การรองรับนักท่องเที่ยว และการจัดการท่องเที่ยว 
นอกจากน้ียังพบว่า บ้านร่องฟองมีความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยว แต่ต้อง
เพิ่มศักยภาพในการจัดการโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมจากประชาชน ควรเร่ง    
การประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน หน่วยงานในท้องถิ่น     
เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยว การศึกษาของ นิจิรา คลังสมบัติ (2557) เรื่อง “การพัฒนา
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดอุดรธานี” 
เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว      
เชิงวัฒนธรรม การศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน และการพัฒนา
รูปแบบการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีสู่การเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน จากการศึกษา
พบว่า ประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรมในชุมชน
ของตน โดยชุมชนเองก็มีทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย    
ทั้งในธรรมชาติ และการทอผ้ามัดหมี่ในวิถีชีวิต ทำให้จังหวัดอุดรธานีสามารถ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนมีผลิตภัณฑ์
ในท้องถิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ สร้างความดึงดูดใจให้แก่แหล่งท่องเที่ยว     
ในชุมชนมากขึ้น 
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 การศึกษาของ สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ (2561) เรื่อง “แนวทางการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยใช้คติชนของชุมชน” จากการศึกษาใน 3 ประเด็น พบว่า 1) สภาพ
ของการเรียนรู้ในชุมชนท่องเที่ยวยังมีคติชนปรากฏอยู่ โดยปราชญ์ท้องถิ่นและคน
ในชุมชนมีการเรียนรู้จากวิธีการที่หลากหลาย การถ่ายทอดความรู้มี 4 มิติ ได้แก่ 
การเรียนรู้และถ่ายทอดจากคนในสู่คนใน การเรียนรู้และถ่ายทอดจากคนในสู่คนนอก 
การเรียนรู้และถ่ายทอดจากคนนอกสู่คนนอก และการเรียนรู้และถ่ายทอดจาก
คนนอกสู่คนใน ส่วนบทบาทของคติชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนนั้น คติชนมีบทบาทต่อปัจเจกชน กลุ่มท่องเที่ยว ชุมชนและสังคม 2) 
เง่ือนไขความสำเร็จในการใช้ข้อมูลทางคติชน คือ การพัฒนาคน การเลือกคติชนที่
สามารถใช้เป็นจุดขายทางการท่องเที่ยว และการมีเครือข่ายสนับสนุน และ  3) 
แนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยใช้คติชนของชุมชน มีหลักการใช้คติชนอย่าง
สร้างสรรค์ ได้แก่ ชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการท่องเที่ยว โดยเห็นคุณค่าคติชนของ
ตนเอง มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ มีการบริหารจัดการคติชนให้คงอยู่ และเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น มีการจัดการทรัพยากรในพื้นที่อย่างยั่งยืน เห็นความสำคญัของ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และเกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดย
มีเป้าหมายเพื่อจัดการวัฒนธรรมให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการใช้กระบวนการ
จัดการท่องเที่ยวโดยใช้คติชนของชุมชน 9 ขั้นตอน ได้แก่ ข้ันที่ 1 การสร้างความ
เข้าใจ ขั้นที่ 2 การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ขั้นที่ 3 การสืบค้น  คติชน ขั้นที่ 4 
การติดอาวุธทางปัญญา ขั้นท่ี 5 การ วิเคราะห์ตนเอง ขั้นท่ี 6 การทำเส้นทางการ
ท่องเที่ยว ขั้นที่ 7 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว ขั้นที่ 8 การสร้างเครือข่าย
สนับสนุน และขั้นท่ี 9 การประเมินผล 
 นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาเพื ่อทำความเข้าใจคติชนวิทยาที ่นำไปสู ่   
การทำความเข้าใจผู้คน เช่น ภริมา วินิธาสถิตย์กุล และพระมหาจิรนันท์ จิรเมธี      
(โลวะกุน) (2558) ศึกษาเรื่อง “คติชนวิทยา : ความเช่ือกับสังคมไทย” เป็นการศึกษา
วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีววัิฒนาการของกลุ่มอย่าง
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เด่นชัด โดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มคนที่ความเจริญแบบสมัยใหม่ยังเข้าไปไม่ถึงมากนัก 
กลุ่มคนเหล่านี้ยังคงมีวิถีชีวิตที่คล้าย ๆ กัน มีความสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่น
เป็นแบบญาติพี่น้อง มีความคิด ความเช่ือ และแบบของความประพฤติอย่างเดียวกัน 
และมักแตกต่างจากสังคมเมือง หรือสังคมที่มีความเจริญทางวัตถุอย่างมากแล้ว 
การศึกษาคติชนเป็นการศึกษาถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิตพื้นบ้านที่ได้รับการถ่ายทอด
จากการบอกเล่า ซึ่งข้อมูลทางวัฒนธรรมนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยสะท้อนวัฒนธรรม 
พรรณศิริ แจ่มอรุณ วุฒิพงษ์ ทองก้อน และกชพร ขวัญทอง (2561) ศึกษาเรื่อง 
“การศึกษาเชิงคติชนวิทยา : การตั้งช่ือคลองและช่ือบ้านในอำเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ” จากการศึกษาพบว่า ช่ือคลอง และช่ือหมู่บ้านส่วนใหญ่  
ตั้งกันเองตามชื่อบุคคล หรือตั้งข้ึนตามลักษณะอันโดดเด่นของคลอง รวมถึงตั้งข้ึน
ตามความเช่ือหรือตำนาน เพื่อให้จดจำได้ง่าย และสะดวกต่อการสื่อสารให้เข้าใจ 

การศึกษาคติชนวิทยายังมีการศึกษาผ่านชุดโครงการวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส 
สกว. เรื่อง “คติชนสร้างสรรค์ : พลวัตและการนำคติชนไปใช้ในสังคมไทยร่วม
สมัย” ซึ่งมีโครงการย่อยจำนวน 14 โครงการ เช่น การประยุกต์เรื่องเล่าพื้นบ้าน
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และการท่องเที่ยวในภาคกลาง คติชนกับ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน “หมู่บ้านวัฒนธรรมหนองขาว” จังหวัดกาญจนบุรี 
เป็นต้น (ศิราพร ณ ถลาง และสุพิน ฤทธิ์เพ็ญ, 2558) 
 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยในต่างประเทศเกี่ยวกับการนำข้อมูลคติชน
ไปใช้เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เช่น การศึกษาเรื่อง “คติชน ปัจจัยส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” เป็นการศึกษาคติชนในด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยอาศัย 3 ปัจจัย ได้แก่ ที่ตั้ง บทบาท อิทธิพลของคติชนต่อการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม ผลการศึกษาพบว่า คติชน เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
ซึ่งแฝงอยู่ในประเพณี พิธีกรรม รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนที่เป็นแรงจูงให้
เกิดการเดินทางท่องเที่ยว คติชนเป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่มาจากวัฒนธรรมด้านวัตถุ 
และจิตวิญญาณเช่ือมร้อยเข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนในชนบท ถือเป็นสินค้าทาง
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วัฒนธรรมที่สร้างคุณค่าทั้งภายในประเทศ และนอกประเทศ รวมทั้งยังเป็นสินค้า
ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชาติผ่านคติชนในลักษณะต่าง ๆ เช่น ศิลปะร่วมสมัย 
พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ วันสำคัญที่เกี่ยวเนื่องจากวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยบทบาทของ
คติชนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในระดับชาติ 
และนานาชาติ เป็นตลาดท่องเที่ยวในระดับชาติและนานาชาติที่มีการนำเสนอ
ผ่านสื่อทางการท่องเที่ยวมากขึ้น เป็นต้น และในด้านอิทธิพลของคติชนพื้นบ้าน
ในการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พบว่า เป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมให้
เกิดพื้นที่สาธารณะแห่งใหม่ ผลักดันให้เกิดการแบ่งปัน ความคิด ความรู้สึก
ระหว่างผู้คน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  เป็นต้น 
ดังนั้น การพัฒนารื้อฟื้นคติชนให้สอดคล้องกับความสนใจของนักท่องเที่ยวจึงเป็น
การพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่าง
มหาศาล (Iordache, Maria-Carmen and Popa, Roxana Maria, 2008) 

ตัวอย่างเอกสารงานวิจัยข้างต้น เป็นการศึกษาข้อมูลคติชนวิทยา      
ในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการนำเสนอข้อมูลทางคติชน 
ให้เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ที่มีการศึกษาแนวทางหรือวิธีการ
นำเสนอให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว การวิจัยดังกล่าวผู้จัดทำ
โครงการสามารถปรับใช้เป็นแนวทางในการศึกษาได้ ด้วยลักษณะข้อมูลทางคติชนที่มี
บริบทบางประการสอดคล้องกัน แต่ทั้งนี้ก็มีบริบทหลายประการที่แตกต่างกัน เช่น 
ผู้จัดทำโครงการเลือกศึกษาในพื้นที่ที่ มีศักยภาพทางการท่องเที่ ยวด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยความสวยงามของธรรมชาติที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เกาะ การศึกษา
พื้นที่ที่สมาชิกในชุมชนเป็นชาวมุสลิมกว่าร้อยละ 90 ทำให้ข้อมูลคติชนที่พบมี
ลักษณะเฉพาะของความเป็นมุสลิม เป็นต้น เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่นา่สนใจให้ค้นหา
ประเด็น และแนวทางการสื่อสารอัตลักษณ์ทางคติชน ด้วยบริบทบางประการ     
ที่แตกต่างกันจึงตั้งสมมติฐานว่าผลการดำเนินงาน หรือการสื่อสารอัตลักษณ์ทาง    
คติชนที่ได้น่าจะมีลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจ 
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บทที่ 3 
องคค์วามรู้ทางคติชน 

เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 
 

 จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลคติชนอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ในโครงการ 
“การสื่อสารอัตลักษณ์ทางคติชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา” เป็นการเก็บข้อมูลปฐมภูมิด้วยการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล   
จากคนในพื้นที่โดยตรง ทั้งจากการสัมภาษณ์ การพูดคุย การสังเกต การมีส่วนร่วม 
ในสถานการณ์จริง และเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร 
งานวิจัยที่มีผู้ศึกษาหรือเก็บรวบรวมไว้แล้ว เป็นต้น และนำข้อมูลคติชนในพื้นที่      
ที่ศึกษามาวิเคราะห์  ทำความเข้าใจเพื่ อนำไปสู่การถ่ายทอด ขยายผลสู่
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งใช้เป็นทรัพยากรส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยผู้จัดทำโครงการ
แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลคติชนที่พบในพื้นที่อำเภอเกาะยาวตามแนวคิดของ ริชาร์ด 
เอ็ม ดอร์สัน ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  
 1. วรรณกรรมมุขปาฐะ  
 2. วัฒนธรรมวัตถุ  
 3. ประเพณีสงัคมพืน้บ้าน  
 4. การแสดงศิลปะพืน้บ้าน  
 

1. วรรณกรรมมุขปาฐะ  
 อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา มีวรรณกรรมมุขปาฐะหลายประเภท โดย
ผู้จัดทำโครงการนำเสนอวรรณกรรมประเภทกรรมมุขปาฐะของอำเภอเกาะยาวให้
เห็นเป็นตัวอย่าง 4 ประเภท ได้แก่ เรื่องเล่าพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน สุภาษิต และ
ปริศนาคำทาย ดังต่อไปนี้ 
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1. เร่ืองเล่าพ้ืนบ้าน  
                 เรื่องเล่าที่พบในพื้นที่อำเภอเกาะยาวมีทั้งที่เป็น “นิทานปรัมปรา” 
“ตำนาน” และ “นิทานพื้นบ้าน” มีทั้งเรื่องจริง เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิง 
เรื่องเล่าเหล่านี้มีบทบาทในด้านจิตวิญญาณ การสืบทอดระบบคุณธรรมจริยธรรม 
การเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนสิ่งที่ควรละเว้น การประพฤติปฏิบัติ ดังตัวอย่าง
เรื่องเลา่พืน้บ้านตอ่ไปนี ้ 
     1.1 โต๊ะครูแอ หรือนายฮัจยีอิสมาอีล โรมินทร์ ชาวบ้านหรือลูกศิษย์
เรียกว่า “ปะหลังแอ” คนที่อยู่ต่างถิ่นเรียกว่า “โต๊ะครูแอ เกาะยาว” บรรพบุรุษ
ของโต๊ะครูแอมาจากอินเดียทางตอนใต้ แต่โต๊ะครูแอ ถือกำเนิดในอำเภอเกาะยาว 
โดยอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 1/93 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะยาวน้อย เป็นบุตรคนที่ 3 ของ
นายกาแหมะ และนางกล้าย โรมินทร์ มีพี่น้อง 9 คน เป็นหญิง 4 คน ชาย 5 คน 
ครอบครัวมีอาชีพทำนา และประมง เมื่ออายุ 9 ขวบ เรียนหนังสือท่ีท่าบ้านหลัด 
(สะพานยาว) กับครูเริ่ม ปิติสาน จนจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยเรียนหนังสือเก่ง 
ครูเริ่มจึงแนะนำให้ไปเรียนต่อในเมืองพังงา แต่บิดาไม่อนุญาต จึงให้ไปเรียนด้าน
ศาสนากับโต๊ะครูสาอีด ชาวจังหวัดสงขลาที่เข้ามาสร้างครอบครัวอยู่ที่คลองเพีย 
โต๊ะครูสาอีด เป็นครูสอนศาสนาคนแรกของเกาะยาว และเป็นครูสอนศาสนาโต๊ะครูแอ 
เรียนได้ประมาณ 5 - 6 ปี โต๊ะครูสาอีดก็สง่โต๊ะครูแอไปเรียนต่อที่ปอเนาะสําปาด 
ประเทศมาเลเซีย เมื่ออายุได้ 31 ปี โต๊ะครูแอเดินทางกลับบ้าน มาสอนศาสนาที่
ปอเนาะ “สันติสุข” ทำให้มีลูกศิษย์เป็นจำนวนมาก มีการเล่าต่อกันถึงความมหัศจรรย์
ที่เกิดขึ้นกับโต๊ะครูแอซึ่งได้รับลัยลาตุลกอดร์ 2 หรือ 3 ครั้ง ท่านมีวิชาอิลฮาม    
รู้ถึงอายุขัยของสัตว์ที่กำลังจะถูกล่า ท่านเคยนำชาวบ้านละหมาดขอฝน ทำให้ฝนตก 
7 วัน 7 คืน เคยทอดแหเพียงครั้งเดียวแล้วได้ปลาเต็มแห เป็นต้น ยังมีวิถีปฏิบัติ
แบบดั้งเดิมอีกหลายอย่างทีถ่่ายทอดมาจากโต๊ะครแูอ เช่น การอา่นอัลกุรอานแบบไม่มี
ทำนอง การกล่าวลาอีลาฮาอิลลัลลอฮ์พร้อมกันหลังละหมาด 100 ครั้ง การเฝ้ากุโบร์ 



143 

 

เป็นต้น ส่วนชีวิตครอบครัวได้แต่งงานกับนางหรมหล๊ะ มีบุตรด้วยกัน 8 คน โต๊ะครูแอ
ถึงแก่กรรมเมื่ออายุ 63 ปี 

เมื่อปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนพีันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรอำเภอเกาะยาว 
และเสด็จไปท่ีปอเนาะโต๊ะครูแอ ทรงเยี่ยมโต๊ะครูแอ และพระราชทานไกพ่ันธุไ์ทย
ให้เลี้ยงจำนวน 1 คู่ เมื่อชาวบ้านทั้งในพื้นที่เกาะยาว และพื้นที่ต่าง ๆ ทราบข่าว 
ต่างมาขอไก่ไปเลี้ยงเป็น“ไก่พันธุ์พระราชทาน” จนแพร่หลายไปท่ัวเมือง และในปี 
พ.ศ. 2516 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเกาะยาวอีกครั้ง พร้อมด้วยสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งครั้งนั้นโต๊ะครูแอ 
ได้รับเสด็จด้วย (เสรี เริงสมุทร, 2563, สัมภาษณ์) 
 โตะ๊ครูแอ กลายเป็นบุคคลสำคัญของชาวอำเภอเกาะยาว ท่ีผู้คนเคารพ
นับถือ นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มาเยือนอำเภอเกาะยาวหลายคนเดินทางมาเพราะ
ต้องการมาเยี่ยมเยือนถ่ินท่ีอยู่ของโต๊ะครูแอ ด้วยกิตติศัพท์ความศักดิ์สิทธ์ิ รวมถึง
เรื่องราวต่าง ๆ ของโต๊ะครูแอที่มีการบอกเล่าต่อ ๆ กันมา ตลอดจนบารมี      
ของท่านที่ทำให้มีโอกาสรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ของไทย สิ่งเหล่านี้ได้สร้าง
ความศรัทธาให้เกิดขึ้นอย่างมากมาย และร่องรอยที่สะท้อนถึงความศรัทธา
ดังกล่าวปรากฏอยู่ที่ภาพท่ีประดับอยู่แทบทุกบ้านของชาวอำเภอเกาะยาว ดังภาพ
ตอ่ไปนี ้
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ภาพที ่3.1 ภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ เกาะยาวน้อย พ.ศ. 2516  
กับโต๊ะครูแอ 

ที่มา : พัจรี เริงสมุทร, 2563 
 

  1.2 ผีพราย เป็นนิทานปรัมปราที่กล่าวถึงผีพราย 2 ตน ตนหนึ่งเป็น
ผู้หญิงผมยาวลากดิน ส่วนอีกตนเป็นผู้ชายหัวล้าน ผีพรายทั้งสองชอบว่ายน้ำไล่
ตามเรือของชาวบ้าน ซึ่งในสมัยก่อนมีผู้พบเจอเป็นครั้งคราว ตามตำนานเล่าว่า 
นานมาแล้วมีหญิงสาวหน้าตางดงามอาศัยอยู่ตามลำพังกับลูกชายตัวน้อยเพียง 2 คน 
ณ บ้านไม้ที่อยู่ใกล้กับสะพานของชาวประมง เมื่อลูกชายเติบโตเป็นหนุม่ย่างเข้าสู่
วัยที่ออกเรือนได้แล้ว นางจึงบอกให้ลูกชายออกเดินทางเพื่อตามหาหญิงสาวมา
เป็นภรรยา แต่ก่อนออกเดินทางนางมอบแหวนวงหนึ่งให้ลูกชายเพื่อไว้หมั้นหมาย
คู่ครองของตน แล้วชายหนุ่มก็ออกเดินทางตามหาคู่จนเวลาผ่านไปนานก็ยังไม่เจอ
หญิงสาวที่ถูกใจ ชายหนุ่มจึงตัดสินใจกลับบ้านไปหาแม่ แต่ด้วยความที่ตนเองจาก
บ้านมานานทำให้ลืมใบหน้าของผู้เป็นแม่ เมื่อไปถึงบ้านก็เจอสาวงามคนหนึ่งซึ่งมี
ความงามเป็นที่ต้องตาต้องใจ เขาจึงขอนางแต่งงานด้วยแหวนที่แม่มอบไว้โดยที่
ไม่รู้เลยว่าหญิงสาวคนนั้นคือแม่แท้ ๆ ของตน ฝ่ายแม่ก็จำลูกชายไม่ได้เช่นกัน
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รวมทั้งไม่ทันเห็นแหวนท่ีตนมอบไว้ให้ จึงตกปากรับคำแต่งงานด้วย จนกระทั่งทั้ง
คู่ได้เสียกัน ผู้เป็นแม่เกิดเห็นแหวนวงนั้น จึงจำได้ว่าเป็นแหวนท่ีตนมอบให้ลูกชาย
เพื่อหมั้นหมายกับหญิงสาวที่เขาชอบพอ เมื่อรู้ความจริงทั้งสองต่างยอมรับ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้ รวมทั้งชาวบ้านก็รุมประณามหยามเหยียดว่าเป็น “ไอ้ลูก
เย็ดแม่” ด้วยความอายสองแม่ลูกจึงกระโดดน้ำตายพร้อมกัน และกลายมาเป็น  
ผีพราย 2 ตน ที่คอยหลอกหลอนผู้คน ดังนั้นเมื่อใครโดนผีพรายหลอกก็ให้ด่า
กลับไปว่า “ไอ้ลูกเย็ดแม่” แล้วผีพรายจะหนีไป (เสรี เริงสมุทร, 2563, สัมภาษณ์) 
 คำว่า “เย็ดแม่” เป็นคำที่มักได้ยินผู้ชายที่สนิทสนมคุ้นเคยใช้พูดคุยกัน
จนเป็นภาวะปกติ แม้บางคนมองว่าเป็นการด่าทออย่างหยาบคาย แต่วัฒนธรรม
ของชาวเกาะยาว หรือชาวใต้กลับรู้สึกถึงความสนิทสนมของผู้ทีส่นทนาด้วย หรือ
บางครั้งอาจเป็นการกล่าวสบถโดยไม่มีเจตนาต่อว่าหรือว่าร้ายผู้ใด อย่างไรก็ตาม 
ตำนานผีพราย เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรมที่มนุษย์พึงปฏิบัติว่า ผู้ที่มี
สายเลือดเดียวกันหากทำในสิ่งที่ผิดจารีตประเพณีย่อมเป็นที่ครหาของสังคม และ
สุดท้ายชีวิตก็หาความสงบสุขไม่ได้ นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความเช่ือของชาวเกาะยาว
ที่เช่ือว่าผีพรายมีอิทธิฤทธ์ิสามารถดึงเรือให้จมได้ แต่เนื่องด้วยศาสนาอิสลามไม่ได้
สอนให้เชื่อในเรื่องผี เหตุการณ์ที่โดนผีพรายดึงเรือทำให้เกิดความกลัว จึงหาวิธีที่
ทำใหเ้กิดความสบายใจ และเพื่อป้องกันสิ่งช่ัวร้ายทั้งปวงก่อนออกเรือจึงตอ้งมีการ
ขอดุอาร์ (การขอพร) เพราะเช่ือว่าพระผู้เป็นเจ้า (พระอัลลอฮ์) ช่วยคุ้มครองให้
แคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งช่ัวร้ายได้  
 

 1.3 นามสถาน เป็นการตั้งช่ือสถานที่ต่าง ๆ ที่มีที่มาจากนิทาน
ปรัมปรา ตำนาน รวมถึงนิทานพื้นบ้าน ส่วนใหญ่สะท้อนถึงความเป็นมา รวมถึง
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่น้ัน ๆ จากข้อมูลนามสถานทำให้เข้าใจแนวคิดของ
ผู้คนที่มีการนำความรู้ ความสัมพันธ์ของสิ่งรอบตัวที่นำมาใช้ในการตั้งช่ือสถานที่ 
หรือนามสถาน จากจำนวน 133 ช่ือ มีลักษณะการตั้งช่ือดังต่อไปนี้ 
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  1.3.1 ต้ังชื่อตามลักษณะภูมิประเทศ พบจํานวน 47 ช่ือ เช่น 
“อ่าวหินกอง” มีที่มาจากลักษณะของหินที่กองทับสลับกันอยู่ บริเวณอ่าวแห่งนี้
แสดงถึงจุดเด่นของสิ่งทีม่ีอยู่ คือ หินที่วางกองอยู่จํานวนมาก     
  1.3.2 นามสถานที่ต้ังชื่อตามพรรณไม้ พบจํานวน 37 ช่ือ เช่น 
“อ่าวทิ้ง” มีที่มาจาก ต้นทิ้ง เนื่องจากบริเวณอ่าวแห่งนี้ในอดีตเคยมีต้นไม้ชนิด
หนึ่งซึ่งข้ึนเองตามธรรมชาติ คือ ต้นท้ิง     
  1.3.3 นามสถานที่ต้ังตามชื่อ ชื่อสกุล หรือตําแหน่งบุคคล พบจํานวน 
17 ช่ือ เช่น “น้ำบ่อโต๊ะอีตา” มีที่มาจากคำว่า“โต๊ะ” ภาษามลายูแปลว่า ผู้อาวุโส 
คํานี้ใช้เรียกแทนตัวผู้อาวุโสที่ช่ือว่า “อีตา” ซึง่เป็นบรรพบุรุษที่ขุดบ่อน้ำแห่งนี้ 
  1.3.4 นามสถานที่ต้ังชื่อตามเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ พบจํานวน 
9 ช่ือ เช่น“บ้านท่าค่าย” มีที่มาจากคำว่า“ท่า” หมายถึง ท่าเรือ และ “ค่าย” 
หมายถึง ที่ตั้งทัพของทหารญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมากลายเป็น
หมู่บ้านท่ีชาวบ้านอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน 
  1.3.5 นามสถานที่ต้ังชื่อตามการประกอบอาชีพ พบจํานวน 6 ช่ือ 
เช่น “บ้านทับกัด” มีที่มาจากคำว่า“ทับ” หมายถงึ ที่พักหรือท่ีอยู่อาศัย ในอดีตมี
ชาวจีนเข้ามาตั้งทัพอาศัยอยู่เป็นครอบครัว และ “กัด” หมายถึงอุปกรณ์ชนิดหนึ่ง
ที่ใช้เป็นเครื่องมือจับปลา  
  1.3.6 นามสถานที่ต้ังชื่อตามซ่ือสัตว์ พบจํานวน 10 ช่ือ เช่น 
“ตู้กุนมดแดง” มีที่มาจากคําว่า “ตู้” ภาษามลายู คือ บาตู แปลว่า หิน และ 
“กุน” ที่มาจากภาษามลายู แปลวา่ กอง เป็นสถานท่ีที่มีมดแดงอาศัยอยู่ทีบ่ริเวณ
กองหินแห่งนี้จำนวนมาก 
  1.3.7 นามสถานที่ต้ังชื่อตามความเชื่อ พบจํานวน 2 ช่ือ เช่น 
“เกาะเหลาอันตู” มีที่มาจาก คําว่า “เหลา” ภาษามลายูแปลว่า เกาะ “อันตู” 
ภาษามลายู แปลว่า ผี โดยเช่ือว่าเกาะแห่งน้ีมีผีอาศัยอยู่  
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  1.3.8 นามสถานที่ต้ังชื่อตามกลุ่มชาติพันธุ์ พบจํานวน 5 ช่ือ 
เช่น “อ่าวมอญ” มีทีม่าจากชาวมอญที่เคยเดินทางเข้ามาที่อ่าวแห่งนี้  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3.2 ข้อมูลนามสถาน 

 
 นอกจากนี้ยังมีนิทานพื้นบ้านประเภทตำนานเรื่อง “โต๊ะอู เส็นโต๊ะ
ดอไหม” ที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวอำเภอเกาะยาวในการหาเลี้ยงชีพด้วยการจับปลา
ด้วยวิธีการทอดแห นิทานพื้นบ้านประเภทอธิบายเหตุเรื่อง “เดือนกินจันทร์” 
เป็นการอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คือ จันทรุปราคา โดยชาวบ้านเช่ือว่า
เมื่อเกิดปรากฏการณ์นี้ให้แต่ละบ้านทำการปลุกเคหะสถานหมายถึง การเคาะตัว
บ้านให้เกิดเสียงดังหากไม่ทำก็จะเกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้น เป็นต้น เช่น บ้านชำรุด เสียหาย 
เป็นต้น บ้านที่กำลังก่อสร้าง เช่ือว่าหากไม่ทำการปลุกบ้าน บ้านหลังนั้นจะก่อสร้าง
ไม่เสร็จสมบูรณ์ หรืออาจใช้เวลานานกว่าปกติหรือเกิดเหตุทำให้การก่อสร้าง
เป็นไปด้วยความยุ่งยากเป็นต้น 
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 2. เพลงพืน้บ้าน  
    เพลงพื้นบ้าน เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะที่ประกอบด้วยบทประพันธ์ 

และดนตรี หรือคำประพันธ์กับทำนอง เช่น  
        2.1 เพลงกล่อมเด็ก 
         เพลงกล่อมเด็ก มีเนื้อหาสั้น ๆ เพื่อใช้ขับร้องกล่อมให้เด็กนอนหลับ
ด้วยท่วงทำนองเนิบช้า มีการร้อยเรียงด้วยภาษาถิ่น และมีการใช้คำคล้องจอง 
การใช้คำซ้ำที่ทำให้จดจำได้ง่าย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

เพลง “ต็อบโปะ” 
 “ต็อบโปะสาวเห้อต็อบโปะ   แม่มาแตโ่บะ แม่ให้กินปลา 

พ่อมาใต้นา พ่อให้กินปู  พอหวันลงรู กินท้ังปู กินท้ังปลา” 

(ยุพา ดาวเรือง, 2563) 
 

 เพลง “ต็อบโปะ” เป็นเพลงที่ใช้ขับกล่อมเด็กให้นอนหลับ แต่เรื่องราว
ในเพลงบอกเล่าถึงวิถีชีวิตประจำวันที่ต้องทำมาหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง   
บทเพลงนี้สะท้อนวิถีชีวิตในด้านการประกอบอาชีพของชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับ  
การทำประมง การทำนา ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งบทบาท
การทำหน้าที่พ่อ แม่ บทเพลงนี้จึงมีคุณค่าด้านการนำเสนอวิถีชีวิต การประกอบ
อาชีพของผูค้น และการแสดงความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก 
 

 2.2 เพลงร้องเล่น 
          เพลงร้องเล่น  เป็น เพลงที่ แต่ งขึ้น เพื่ อความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน นิยมแต่งเนื้อร้องเป็นคำคล้องจองสั้น ๆ ให้จดจำได้ง่าย โดยนำ
สภาพแวดล้อม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่มาผูกเป็นเพลง มีการใช้คำศัพท์ภาษาถิ่น   
ทีส่ร้างความขบขัน สนุกสนานดังตัวอย่างต่อไปนี ้
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 “ไอดำหม้อล่อ ขุดบอปลายไม้  ไอแดงแยงท้าย น้ำลายเป็นเปลือก” 
(ยุพา ดาวเรือง, 2563) 

 
 เนื้อเพลงข้างต้นใช้ขับร้องเพื่อความสนุกสนาน เนื้อหาในเพลงกล่าวถึง
การหุงข้าวเมื่อครั้งอดีต บทเพลงนี้จึงสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต ภูมิปัญญาการหุงข้าว
ของชาวบ้านที่ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ใช้การหุงต้มด้วยฟืน ก้นหม้อข้าว
จึงดำ การใช้เตาจากก้อนเส้า มีกองฟืนที่ลุกแดงเป็นเช้ือเพลิง เมื่อข้าวเดือดมีน้ำหม้อ
ทะลักออกจากปากหม้อ เป็นภาพของ “น้ำลายเป็นเปลือก” นอกจากนี้ยังสะท้อน
อารมณ์ขันของผู้ที่นำถ้อยคำมาร้อยเรียงให้เกิดเป็นเพลงร้องเล่นที่สนุกสนาน 
สร้างสีสัน และรอยยิ้มผ่านภาพการหุงข้าว บทเพลงนี้ยังสื่อคุณค่าของความคิด
จากการหุงข้าวที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ 
ความคิดสร้างสรรค์ในการนำพฤติกรรมของคนมาดดัแปลงและถ่ายทอดเป็นเพลงร้องเล่น 
เป็นกิจกรรมนันทนาการสำหรับชาวบ้านที่ช่วยผ่อนคลายจากความเหน็ดเหนื่อย
และความเคร่งเครยีดจากการทำงาน เปลี่ยนทัศนคติจากความยากลำบากในการหุงข้าว
สู่ความบันเทิงในการประกอบกิจกรรมอันเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน 
 

“ตอ็บโปะสาวเห้อต็อบโปะโตะ (มะหญิง) มาเเต่โบะโตะให้กินกุ้ง 
พอรุ่ง ๆ กุ้งเน่าหมดเเล้ว ฉูฉ้าฉู้ฉา” 

(ยุพา ดาวเรือง, 2563) 
 

 เนื้อเพลงข้างต้นใช้ขับร้องเพื่อสร้างความสนุกสนาน มกีารหยอกล้อเด็ก ๆ 
โดยเฉพาะเด็กสาว ๆ ดว้ยการโกหกว่า โตะ มะหญิง หรือยาย ออกเรือเพือ่หาอาหาร
ทะเลมาให้รับประทาน แต่อาหารเหล่านั้นเน่าเสียหมดแล้ว เป็นการหยอกเด็ก ๆ 
ว่าจะไม่มีอาหารให้รับประทาน บทเพลงนี้สะท้อนวิถีชีวิตที่เรียบง่าย การออกเรือ 
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การทำประมง นอกจากนี้ยังแสดงถึงอารมณ์ขัน และความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ
กับลูกหลานด้วย  
 

 2.3 เพลงดิเกีย 
           เพลงดิเกีย เป็นเพลงพื้นบ้านที่ใช้ในพิธีแต่งงาน โดยผู้แต่งเรียบเรียง
เนื้อร้องให้เช่ือมโยงถึงเรื่องราวของการแต่งงาน แม้ตามธรรมเนียมการแต่งงาน
หรือการนิกะห์ของชาวมุสลิมในประเทศไทยจะไม่มีดนตรี หรือการร้องเพลง
ประกอบ แต่สําหรับชาวไทยมุสลิมชุมชนเกาะยาว หากมีการร้อง และบรรเลงดิเกีย
ในงานแต่งงานถือว่าเป็นการได้รับเกียรติอย่างยิ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของ
เจ้าภาพว่าต้องการให้มีเพลงดิเกียในงานแต่งหรือไม่ เพลงดิเกียทุกเพลงมีทํานอง 
ทีค่ล้ายคลึงกัน ไม่เคร่งครัดฉันทลักษณ์ของเนื้อเพลง ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน เนือ้เพลง 
มีทั้งขนาดสั้น และยาวแตกต่างกันไป จากการเก็บข้อมูลพบว่ามีเพลงดิเกียที่ใช้ใน
ประเพณีแต่งงาน จํานวน 11 เพลง ได้แก่ เพลงคําสอนอัลเลาะห์ เพลงสรรเสริญ
พระเจ้า เพลงสอนใจ เพลงสอนหญิง เพลงดาใหญ่ (ดัจญาล) เพลงสอนลูกเมีย 
เพลงฟัง เพลงโสดาดวง เพลงเราได้กันใหม่ ๆ เพลงอัสลามมูอาลัยกุม และเพลง
ประวัตินบี ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
เพลง “ฟัง” 

ฟังแลพี่น้องจงฟัง   ฟังและฟังให้ดีดี  โอ้และวัน แลในวันน้ี    
สาหยาจะว่า ว่าลาฮูให้ฟัง   ว่าลาฮูแลให้ฟัง ว่าลาฮแูลให้ฟัง 
จะขอกล่าวเป็นกลอนลาฮ ู  แลจะบอกใหรู้้บรรดาญาติแลทีน้ี 
ได้มาว่าในสถานบ้านนี้   ได้โปรดปราณดี้วยความเกรงใจ  
แลด้วยความเกรงใจ 

ถ้าไม่มาแลเห็นว่ากไ็มไ่ด้  ผมรับคำสั่งสาหยาเอาไว้  
ถ้าไม่เจ็บไมไ่ข้สาหยาก็ต้องมา 
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ถ้าไม่มากเ็ห็นว่าจะไมด่ี  ผมกลัวไมตรสีาหยาจะขาด  
โอ้นับถือกันเป็นวงศ์ญาติ   ผมกลัวจะขาด ขาดสมาคม 
สาหยาเปรียบเสมือนปลาไหล  ไม่ยาวเท่าใดเปรยีบเสมือนนกบินหลา 
ท่านอย่าแช่งแลอย่าด่า   ท่านอย่านินทา นินทาตามหลัง 
บัดดาโรแลเป็นคำและบันโทน  ขอให้ท่านอย่าโลนเพราะเป็นเด็กและยังอ่อน  
ยังขัดในคำกลอน   ในการแสดงหนอแต่งเพลงและลาฮู 
แลแต่งเพลงและลาฮู  

นกจอกแลมาคาบหมาก มันกินท้ังรากและมันกินทัง้ใบ  
นกน้อยมาหยิกนกใหญ่   นกพันตีไหนมาหยิกนกงัก 
แลมาหยิกและมาหยิกนกงัก 

(เสรี เริงสมุทร, 2563) 
 

เพลง “ฟัง” เป็นเพลงพื้นบ้านที่ใช้ขับร้องในพิธีแต่งงานของชาวไทย
มุสลิมตำบลเกาะยาวน้อย เพลงนี้เป็นบทเพลงแรกที่ใช้ขับร้องตอนขบวนฝ่าย
เจ้าบ่าวแห่ขันหมากไปสู่ขอเจ้าสาว โดยเนื้อเพลงเป็นการกล่าวแนะนำตัวของผู้ขับร้อง 
เนื้อหาของเพลงสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวมุสลิมที่มีความรัก ความผูกพันทั้งใน
ฐานะญาติมิตร และผองเพื่อนที่นับถือกันเสมือนเครือญาติ เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างผู้คนที่ไม่ว่าเป็นผู้ใดก็ตามหากมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเดียวกันก็พร้อม
ช่วยเหลือเกื้อกูล ให้เกียรติซึ่งกันและกันเสมือนพี่น้องเครือญาติเดียวกันทั้งหมด 
เพลงนี้เป็นการเชิญชวนให้เช่ือฟังคำบอกกล่าวของผู้นำที่ได้เชื้อเชิญให้แขกเหรื่อ
หรือผู้คนมาร่วมงานสำคัญ โดยสังคมมุสลิมปลูกฝังให้ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความนอบน้อม 
รวมถึงการสร้างความเช่ือมั่นต่อผู้นำในกลุ่มชนนั้น ๆ ดังจะเห็นได้จากเนื้อเพลงที่
แสดงให้เห็นถึงหน้าที่ความเป็นผู้นำที่ต้องเป็นผู้ช้ีแนะ หรือกระทำในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ตาม ดังคำว่า “สาหยา” แปลว่า “ตัวฉัน” หรือ “ฉัน” ในที่น้ีสื่อถึง
ผู้นำที่กำลังช้ีแจงข้อมูลบางอย่างให้ผู้ตามรับรู้ผ่านคำว่า “พี่น้อง” โดยสื่อถึง
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ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดที่มีต่อกันในสังคมมุสลิม พร้อมทั้งมีการนำเสนอคำสอน
ด้วยการใช้สื่อ คือ “ลาฮู” หรือ “ลาฆู”หมายถึง เพลงหรือทำนองเพลงลาฮู 
สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเช่ือ ที่บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านเนื้อร้องและ
ทำนองเพลง “ดิเกีย” ร้อยเรียงเป็นทำนอ งเพื่อให้ผู้ฟงัรับรู้ และรับทราบด้วยใจที่
รื่นเริงไปกับทำนองเพลง  
 นอกจากเพลงฟังแล้ว เพลงดิเกยีอื่น ๆ ที่ปรากฏภาพสะท้อน และคุณค่าที่
น่าสนใจ เช่น 
 
 “...คําปราศรัยที่ผมได้กล่าวมา อย่าได้พลาดพลั้งวันหนึ่งหาเวลา ให้ถือ
ศลีอด อัลเลาะห์ได้จดในวันโลกหน้า…” 

(ฉา เริงสมุทร, 2563) 
 

 เนื้อเพลงคําสอนอัลเลาะห์ข้างต้นสะท้อนถึงความเช่ือที่กล่าวถึงหลัก
ศรัทธาและหลักปฏิบัติในศาสนาอิสลาม การสรรเสริญอัลเลาะห์หรือพระผู้เป็นเจ้า
แห่งสากลโลก เนื้อเพลงระบุถึงข้อปฏิบัติในศาสนา คือ การ “ให้ถือศีลอด” เป็น
การอดอาหารในเวลากลางวัน และประพฤติตนให้อยู่ในกรอบแห่งการปฏิบัติ  
การละเว้นสิ่งที่พึงกําหนดเป็นระยะเวลา 9 เดือน ซึ่งเป็นศาสนกิจหนึ่งของ     
ชาวมุสลิม รวมถึงความเชื่อในการเป็นอยู่ของโลกนี้ และโลกหน้า การปฏิบัติตน
ตามศาสนบัญญัติเพื่อการแสวงหาผลบุญส่งผลไปยังโลกหน้าซึ่งเป็นความเช่ือใน
ศาสนาอิสลามเช่นกัน บทเพลงน้ีจึงมีคุณค่าในด้านของการสอดแทรกความรู้ และ
หลักปฏิบัติทางศาสนา  
 
 “…เราได้กันแล้วอยู่กันให้ดีดี ถึงอย่าทุบอย่าตี อย่าแช่งอย่าด่า เราขว้ากาด
กันทํามาหากิน อยู่หน้าแผ่นดิน เราทําไร่ทํานา...” 

(ฉา เริงสมุทร, 2563) 
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 เนื้อเพลงอัสลามมูอาลัยกุมข้างต้นสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คน ผ่านการนําเสนอ
ความเป็นอยู่ของสามีภรรยาที่ช่วยกันทํามาหากิน นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึง
การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ เป็นการดํารงชีวิตอยู่
บนพื้นฐานของความพอเพียง บทเพลงนี้จึงมีคุณค่าในด้านของการสอนการใช้
ชีวิตคู่ของสามีภรรยา การรู้จักทำมาหากิน การดูแลประคับประคองชีวิตคู่ให้อยู่
ด้วยกันอย่างมีความสุข 
 จะเห็นว่าเพลงดิเกียมีคุณค่าหลายประการ เช่น การให้ความรู้ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ การทําความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คน สังคม การดําเนิน
ชีวิตตามหน้าที่ของพลเมืองในสังคม ความเข้าใจหลักธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
รวมไปถึงการปลูกฝังคุณธรรมของการใช้ชีวิตบนพื้นฐานความเช่ือตามหลกัศาสนา 
บทเพลงดิเกียจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยควบคุมผู้คนในสังคมให้ประพฤติปฏิบัติ       
ในแนวทางที่เหมาะสม และดีงาม  
 นอกจากนี้ยังมีเพลงพื้นบ้านอื่น ๆ เช่น เพลงประกอบการละเล่นของเด็ก 
เพลงตันหยง หรือต้นโหย้ง เป็นต้น เพลงเหล่านี้ปัจจุบันหลงเหลืออยู่น้อยมาก 
และผู้ที่ขับร้องหรือถ่ายทอดได้มีเพียงผู้สูงอายุเท่านั้น  
 

 3. สุภาษิต  
     สุภาษิต เป็นคําพูดที่รวมถึงสำนวน คำพังเพย ซึ่งแพร่หลายใน
ลักษณะของวรรณกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของคนพื้นบ้าน มีการแสดงออกใน
รูปแบบที่สั้นแต่กินความมาก การพูดโดยใช้สุภาษิต ถือเป็นการใช้คําคมที่ฉลาด
หลักแหลม และแสดงให้เห็นประสบการณ์ของมนุษย์จากรุ่นสู่รุ่น เช่น (ประพัทธ์ 
วิจิตรนาวี, 2563, สัมภาษณ์) 
  1) ตายทำแดกเปลว หมายถึง แกล้งทำ หรือพูดประชดคนอ่ืน 
แต่สุดท้ายต้องเป็นฝา่ยเสียหายจากการกระทำ หรือคำพูดนั้นเอง 
  2) ตาขาวเหมือนลูกตอดอง หมายถึง ขี้ขลาด กลัวลนลาน 
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  3) แถกจนเกล็ดแห้ง หมายถึง พยายามจนสุดความสามารถ 
  4) ถือท้ายเรือรั่ว หมายถึง รับภาระที่น่าหนักใจ 
  5) ทำหน้าเหมือนไม้ขอยพรา้ว หมายถึง ทำหน้าตาบูดบึ้ง  
ไม่พอใจ โกรธ งอน  
  6) กินเหมือนแพะข้อง หมายถึง กินหมดเกลี้ยง ไมม่ีเศษ
อาหารเหลือ 
  7) ด่าเหมือนไก่เจาะสาร หมายถึง ด่าหรือต่อว่าไม่ยอมหยุด  
  8) สาบเหมือนหาบเคย หมายถึง คนที่มีกลิ่นตัวแรง 
   9) ช้าเหมือนน้ำแปดค่ำ หมายถึง เช่ืองช้ามาก 
  10) หอบเหมือนหมายิกแลน หมายถึง อาการที่แสดงออกถึง 
ความเหน็ดเหนื่อยอย่างมาก  
  11) หัวเหมือนลูกหมุดดูด หมายถงึ ผมเผ้ายุ่งเหยิง 

 

 4. ปริศนาคำทาย  
     ปริศนาคำทาย เป็นศิลปะการใช้ภาษาที่แสดงถึงความฉลาดหลักแหลม
ของคนโบราณซึ่งสืบทอดมาถึงปจัจุบัน เช่น (ประพัทธ์ วิจิตรนาวี, 2563, สัมภาษณ์) 
 1) ไอไหรเห้อ เวลาใช้ซัดลงน้ำ เวลาไม่ใช้เก็บไว้ท่ีหัว 
   (สมอเรือ) 
 2) ไอไหรเห้อ ถ่ายช้ีฟา้ เอาหน้าแลดิน   
   (คนดำนา) 
 3) ไอไหรเห้อ ยืนตรงนี้ ช้ีไปตุงหนู ้   
   (คนตกเบ็ด) 
 4) ไอ้ไหรเห้อ ต้นเท่าลำเรือ ใบห่อเกลือไม่เมด็  
   (ต้นสน) 
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 5) ไอ้ไหรเห้อ หลักปักไว้ในหนอง คนหนู้ไปต้อง คนนี่ไปต้อง  
   (ไม้ควักปูน) 

 6) ไอ้ไหรเห้อโก้งโค้งโมงตึง มือหนึง่ลอก พอน้ำออกหรอยจัง 
ผันหลังให้  
   (คนตัดยาง) 
 7) ไอ้ไหรเห้อ ไปเท่าบิ้งนา มาเท่าแม่ไก่                     
   (แห) 
 8) ไอ้ไหรเห้อ มหีูมีงามีตารอบตัว                                  
   (ไซ) 
 9) ไอไ้หรเห้อ ไม่รู้แกเ่ฒ่า กินพร้าวเป็นอาหาร               
   (กระต่ายขดูมะพร้าว) 
 

2. วัฒนธรรมวัตถุ  
 วัฒนธรรมวัตถุเป็นข้อมูลคติชนที่ เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของผู้คน     
ในด้านกายภาพที่มองเห็นได้ เป็นสิ่งที่ตอบสนองต่อกลวิธีต่าง ๆ ที่ถ่ายทอดมา
ตามกลุ่มชน โดยผู้จัดทำโครงการนำเสนอตัวอย่างวัฒนธรรมวัตถุของอำเภอเกาะยาว 
ได้แก่ หัตถกรรมพื้นบ้าน สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน อาชีพ และการแต่งกาย 
ดังต่อไปนี้ 
 1. หัตถกรรมพื้นบ้าน 
      หัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นผลงานที่เกิดจากฝีมือชาวบ้านสร้างสรรค์
ผลงานโดยอาศัยวิธกีาร และรูปแบบที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น หัตถกรรมพื้นบ้านของ
อำเภอเกาะยาวที่ยังคงมีชาวบ้านจัดทำอยู่มีหลายรายการ เช่น เสื่อเตย ข้อง ตะกร้า 
ชะลอม นัง่ได้ (กับดักปลา) ไม้กวาดก้านปริม เป็นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ภาพที ่3.3 ภาชนะจักสานลักษณะต่าง ๆ  
 
 หัตถกรรมพื้นบ้านที่ควรแก่การนำเสนอเพื่อการท่องเที่ยว ทำมาจาก
ใบเตยปาหนัน นำมาทำเป็นภาชนะต่าง ๆ รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ ดังตัวอย่างภาพ
รายละเอียดขั้นตอนการทำจักสานสาดเตย หรือเสื่อเตยปาหนันต่อไปนี ้
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ภาพที่ 3.4 จักสาน “เสื่อเตยปาหนัน” 
 

 2. สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน 
        ผู้จัดทำโครงการเลือกศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นบ้าน เป็นเรือนพื้นถิ่น
ของอำเภอเกาะยาว ซึ่งเป็นเรือนเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 100 ปี ตัวเรือนแม้ปรับปรุง
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ซ่อมแซมบ้างแล้วแต่ก็ยังคงมีโครงสร้างส่วนใหญ่ที่ยังคงรูปแบบเดิม โดยเลือก
ศึกษาเรือนพื้นถิ่นในพื้นที่ตำบลเกาะยาวน้อย จำนวน 2 หลัง ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้ 
  2.1 พ้ืนที่ทางกายภาพ  
          เกาะยาวมีลักษณะเป็นเทือกเขาซึ่งเป็นหมู่เกาะ ตั้งอยู่กลาง
ทะเลอันดามัน มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มเชิงภูเขา ทรัพยากรป่าไม้เป็นป่าดงดิบ 
และป่าชายเลน รายล้อมด้วยป่าสงวน และพันธุ์ไม้ใหญ่ จึงนิยมนำมาปลูกสร้าง
บ้านเรือน โดยมีการสร้างบ้านเรือนบนพื้นที่ราบ เป็นเรือนไม้ยกสูง มีใต้ถุนบ้าน
เป็นใต้ถุนโล่งไว้สำหรับเก็บอุปกรณ์ทางการเกษตร เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ
วิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   2.1.1 การวางผังบริเวณเรือนพ้ืนถิ่น การวางผังเรือนสอดคล้อง
กับลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ บริเวณภายนอกมีลานดินโล่งกว้างล้อมตัว
เรือนไว้ ทำให้บริเวณเรือนดูสวยงามสะอาดตา และช่วยให้มองเห็นคนที่มาเรือนได้
โดยถนัด รอบเรือนนิยมปลูกไม้ยืนต้น ส่วนผังบริเวณด้านข้าง และด้านหลังเรือน  
มีพื้นที่สำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างอื่น
บริเวณบ้าน ได้แก่ ห้องส้วม บอน้ำ สวนใหญ่อยู่เยื้องกับหนาบานทางดานทิศเหนือ 
และมี “ห้องข้าว” “เป๊าะ” หรือยุ้งข้าวไว้เก็บผลผลิตจากการทำนา  
  
   2.1.2 ทิศทางเรือน นิยมวางแกนยาวตามแนวทิศตะวันออก-
ตะวันตก เนื่องจากภาคใต้ไม่นิยมปลูกเรือน “ขวางหวัน” หรือให้แนวยาวของ
เรือนขวางแนวดวงอาทิตย์ เพราะทำให้ด้านยาวหรือพื้นที่ส่วนใหญ่ของเรือนหันรับ
แสงแดดตลอดวัน และยังต้านทางลม ต้านฝน น้ำฝนอาจสาดเข้าสู่เรือน หรือ
หลังคาจนเกิดความเสียหายพัดปลิวหลุดลอยจากลมพายุได้ การวางเรือนในทิศทาง
ลักษณะนี้แสดงถึงภูมิปัญญา องค์ความรู้ ความเข้าใจสภาพลมฟ้าอากาศของผู้อยู่
อาศัยที่ยึดหลักคติความเช่ือที่ว่า หากสร้างเรือน “ขวางตะวัน” จะมีแต่สิ่งที่ไม่ดี
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เข้ามาในบ้าน เดชา เริงสมุทร (2563, สัมภาษณ์) กล่าวว่า เรือนของตนวาง
ตำแหน่งหันหน้าเรือนด้านหน้าตรงกับยอดเขา เพราะเช่ือว่าเรือนจะมีความสูงส่ง 
คนในเรือนมีแต่คนเคารพนับถือ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เรือน หากสร้าง
เรือนตรงกับระหว่างช่องยอดเขา ทำให้สมาชิกในเรือนเจอแต่ความตกต่ำ เจ็บไข้
ได้ป่วย ตามลักษณะช่องของภูเขาที่อยู่ด้านหน้าของเรือน และในส่วนของ
ห้องครัวมีการวางแกนยาวตามแนวทิศเหนือ-ใต้ โดยส่วนมากห้องครัวมักอยู่
ทางด้านทิศเหนือของเรือนหลัก การวางเรือนในลักษณะนี้ทำให้ห้องครัววางตั้งอยู่
ตามทางลม จึงมีการไหลเวียนถ่ายเทอากาศภายในเรือน ซึ่งในส่วนของด้านหลัง
เรือนอยู่ทางทิศตะวันตก รวมถึงการคำนึงถึงทิศทางการละหมาดจึงต้องหันหน้า
ไปทาง “กิบลัต” หรือทิศตะวันตก 
 
   2.1.3 โครงสร้างเรือน จำแนกได้ 3 ส่วน ดังนี ้
        1) โครงสร้างพื้น การปูพื้นมี 2 ลักษณะ ได้แก่ พื้นไม้
กระดานขนาดใหญ่ตีชิดแนว และพื้นไม้กระดานขนาดเล็กตีเว้นร่อง พื้นเรือนใน
ส่วนที่เป็นพื้นบริเวณหน้าบ้าน ห้องโถง ห้องครัว แม่โรงห้องครัว มีลักษณะเป็น
พื้นฟาก เป็นไม้ซี่เล็ก ๆ พื้นเรือนส่วนที่เป็นแม่โรงห้องโถง ห้องนอน มีลักษณะ
ยกขึ้นอีกหนึ่งระดับสูงประมาณ 10 นิ้ว เป็นไม้กระดานตีชิดกันไม่มีระยะห่าง  
เสาเรือนทุกต้นเป็นเสาไม้ โดยมากเป็นเสากลม ตั้งอยู่บนตีนเสาซีเมนต์หรือ
คอนกรีตรูปสี่เหลี่ยม นอกจากนี้พื้นเรือนชาวไทยมุสลิมในเกาะยาวน้อยนิยมสร้าง
พื้นชานนอกโดยใช้ไม้ระแนงตีเว้นร่องเหมือนกับภายในเรือน 
   2) โครงสร้างผนัง ในส่วนที่เป็นผนังโถงหน้าบ้าน
ตลอดจนถึงห้องนอนท้ังสองฝั่งเป็นไม้กระดานตีซ้อนเกล็ดตามแนวนอน ส่วนผนัง
ห้องครัวบริเวณแม่โรงฝั่งกั้นกับฝาสานไม้ไผ่ ฝั่งขวาส่วนห้องครัวกั้นเป็น 2 ส่วน 
กั้นกับสังกะสี และฝาสาน เพื่อระบายความร้อนในช่วงฤดูร้อน ซึ่งผนังทั้งหมด  
ยึดไว้กับลูกเซ็นหรือคร่าวผนัง ใช้ตะปูเพื่อยึดให้ติดกัน ส่วนประตู และหน้าต่างยึด
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กรอบกับฝาผนัง บานประตูหน้าต่างเป็นบานเปิดคู่ ลักษณะเป็นกรอบลูกฟัก เปิดออก
ดา้นนอก ซึ่งมีหน้าต่างในทุกช่วงเสา  
   3) โครงสร้างหลังคา รูปแบบของหลังคาทรงหน้าจั่ว
เดียวเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน รับหนักด้วยจันทันเอก เด็ม คงรักษ์  (2563, 
สัมภาษณ์) กล่าวว่า ในสมัยก่อนใช้วัสดุมุงด้วยจาก แต่ไม่ทนต่อสภาพอากาศ    
จึงได้เปลี่ยนเป็นแผ่นเหล็กรีดร้อนหรือสังกะสี เมื่อเวลาผ่านไปวัสดุมีการกัดกร่อน
เกิดสนิมรอยรั่วเนือ่งจากเกิดพายุฝนจึงได้เปลี่ยนเป็นวัสดุกระเบื้องลอนคู่  
 
ตารางที่ 3.1 โครงสร้างเรือนทั้ง 2 หลัง  

ตำแหน่งสัดส่วนภาพลายเส้น ลักษณะของเรือน 
เรือนพื้นถิ่นของ นายเด็ม คงรักษ์   

  

เรือนพืน้ถ่ินของ นายเดชา เริงสมทุร  
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    2.2 รูปแบบ ลักษณะพ้ืนที่ใช้สอยของเรือน และความเชื่อ 
ต่อประเพณีที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิม  
          รูปแบบ และการวางองค์ประกอบการสร้างเรือนพื้นถิ่น 
คำนึงถึงพื้นที่การใช้สอยของเรือนภายใน และภายนอกที่สัมพันธ์กับความเช่ือ 
ประเพณีทางศาสนา และวิถีชีวิตของคนในเรือน รวมถึงพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
การเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
    2.2.1 ลักษณะพื้นที่ใช้สอยของเรือนหลักภายใน ลักษณะ
เป็นเรือนไม้ยกพื้นตั้งบนตีนเสา มีโครงสร้างผั งเรือนเป็นรูปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า 
ด้านหน้ามีบันไดทางขึ้น และนอกชาน (ระเบียง) ภายในเรือนมีลักษณะเป็นพื้นที่
ใช้สอยเปิดโล่ง กั้นฝาเฉพาะส่วนห้องนอนกับส่วนห้องน้ำอยู่นอกชานด้านหลัง
เรือนหลัก จำแนกออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี ้
    1) โถงหน้าเรือน เป็นพื้นที่โล่ง ปูพ้ืนไม้ซี่เล็ก ๆ  ห่างกัน
เพื่อให้มีช่องระบายอากาศ เป็นพื้นที่ใช้สอยในกรณีที่มีการทำบุญบ้าน เป็นที่นั่ง
ทานอาหารของแขกที่มาเยือน เดชา เริงสมุทร (2563, สัมภาษณ์) กล่าวว่า หากนอนเล่น
บริเวณนี้ให้นอนชิดริมฝาเรือนห้ามนอนขวางบริเวณประตู เพราะเช่ือว่าเป็น
ทางเดินผ่านของผีหรือของสิ่งไม่ดี ที่แทรกแซงเข้าไปในขณะที่กำลังนอนหลับได้ 
รูปแบบของพื้นที่โถงหน้าเรือนมีพื้นที่ความยาวไปจนถึงโถงหน้าห้องนอนที่สามารถ   
ใช้สอยในวิถีชีวิตประจำวัน พื้นที่โถงหน้าห้องนอนยังสัมพันธ์ต่อ การประกอบ  
พิธีกรรมการตาย ใช้ในการอาบน้ำมะยัด (อาบน้ำผู้เสียชีวิต) เป็นการชะล้าง     
สิ่งสกปรกที่อยู่กับร่างผู้เสียชีวิตให้น้ำชะไหลลงไปทางด้านล่าง ในขณะกำลัง
อาบน้ำมะยัด ต้องเอาผ้าม่านมากั้นระหว่างส่วนหนึ่งของโถงหน้าห้องนอนที่กั้น
เช่ือมต่อจาก “ลับแล” เพื่อไม่ให้คนที่มาเรือนเห็นมะยัดขณะที่กำลังอาบน้ำ 
เพราะถึงมะยัดเป็นเพียงร่างผู้เสียชีวิตแต่ก็มีการให้เกียรติโดยการปกปิดร่างกาย
เสมือนผู้ที่ยังมีชีวิต เป็นการปฏิบัติหลักที่อยู่ในพิธีกรรมการตายตามหลักการ
ปฏิบัติของศาสนาอิสลาม  
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  พื้นท่ีโถงหน้าเรือนกับพื้นที่โถงหน้าห้องนอน เป็นพื้นที่โล่งเช่ือมต่อเป็น
ทางเดินผ่านไปยังห้องครัว จึงมีฟากไม้กั้นระหว่าง เรียกว่า “ลับแล” มีลักษณะ
เป็นฝาผนังไม้แผ่นตีชิดกันในแนวตั้งความสูงจากพื้นไม้ฟากจนถึงไม้ขื่อด้านบน 
กั้นครึ่งของความกว้างบริเวณห้องโถงเว้นระยะทางเดินจากด้านนอกสู่ด้านใน 
ตามความเช่ือของศาสนาอิสลามในการสร้างเรือนต้องมีลับแล เชื่อว่าเก็บทรัพย์ 
เกบ็เงินทองไว้ได้ดี แต่หากเรือนไหนที่ไม่มีลับแล สามารถมองเห็นจากประตูหน้าบ้าน
ไปยังประตูหลังบ้าน เรือนนั้นเงินทองรั่วไหลเก็บเงินทองไม่พอ ลับแลจึงเป็น    
ฝาผนังที่ก้ันเพื่อกักเก็บเงินทองของคนในบ้าน  
   2) แม่โรงหน้าเรือน มีลักษณะเป็นพื้นที่ต่างระดับ 
จากพื้นฟากในส่วนห้องโถงหน้าบ้าน ฝาผนัง แม่โรงมีการสร้างหิ้งทางทิศใต้ ความสูง
ของหิ้งระดับเหนือหัว ไว้สำหรับวางหนังสืออิสลามอัลกุรอาน พื้นท่ีแม่โรงหน้า
เรือนเป็นพื้นที่ท่ีสำคัญต่อการใช้ในการประกอบพิธีกรรม ประเพณีต่าง ๆ และยังใช้
ในการทำกิจกรรมที่สานสัมพันธ์ของผู้ที่อาศัยภายในเรือน   
   3) ห้องนอน มีลักษณะเป็นพื้นท่ีสี่เหลี่ยม มีหน้าต่าง
เพียง 1 บานคู่ ไม่มีเตียงนอน ปูเสื่อแบบสานจากเตย ใช้สำหรับปูรองนอน มีเพียง
หมอนคนละใบ ดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ห้ามหันเท้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็น
ทิศเดียวกับท่ีหันหน้าขณะละหมาด ถือเป็นการให้เกียรติทิศทางฝั่งนครมักกะ 
   4) ตี ไฟ หรือตี ไคว (ห้องครัว) เป็นพื้นที่สำหรับ
ประกอบอาหาร ทีอ่ากาศไหลเวียนสะดวก ภายในพ้ืนท่ีห้องครัวมอีุปกรณ์ก่อไฟซึ่ง
สมัยก่อนกั้นไม้เป็นสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ มีพื้นไม้รองด้านล่าง นำดินมาใส่ในกระบะ
สี่เหลี่ยม จัดวางก้อนหินมาเรียงเป็นสามเหลี่ยม หรือเรียกว่า “สามเส้า” เพื่อเป็น  
ที่สำหรับวางหม้อ กระทะ ขณะประกอบอาหาร แต่ปัจจุบันหันมาใช้เตาแก๊ส      
ทีทั่นสมัยมากข้ึน  
   5) แม่โรงภายในห้องครัว เป็นพื้นที่ใช้สอยที่ยกพื้น
ให้ต่างระดับจากพื้นที่ห้องครัวแต่อยู่ภายในบริเวณครัว ภายในแม่โรงมีเสา
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แกนกลางเพื่อแบ่งพื้นทีไ่ว้สำหรับวางข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ และไว้สำหรับนอนเล่น 
หรือเป็นที่นอนในเวลากลางคืนของผู้เป็นพ่อแม่ เด็ม คงรักษ์ (2563, สัมภาษณ์) 
กล่าวว่า ผู้ที่นอนตรงแม่โรงห้องครัว ห้ามนอนตรงกับเสากลางจะทำให้โดนผีอำ 
หรือเกิดอาการปวดเมื่อยโดยไม่ทราบสาเหตุ 
   6) บันไดเรือน นอกชานเรือน พบว่า เรือนทั้ง 2 
หลัง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ บันไดหน้าเรือน และบันไดหลังเรือน มีจำนวน 7 ขั้น 
เด็ม คงรักษ์ (2563, สัมภาษณ์) กล่าวว่า ความเชื่อในการสร้างขั้นบันไดจำนวนคี่
เพือ่ไม่ใหเ้ป็นทางขึน้ของผี  
 
  2.2.2 ลักษณะพ้ืนที่ใช้สอยภายนอก เป็นองค์ประกอบ
สำคัญที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินวิถีชีวิตประจำวัน หลักการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเข้ากับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน พิธีกรรม การประกอบ
อาชีพ และความเป็นไปที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ภายใต้บริบทเฉพาะของ
สภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน โดยแบ่งสัดส่วนพ้ืนทีใ่ช้สอยภายนอก ดงันี ้
   1) ห้องข้าว เป๊าะ หรือยุ้งข้าว รูปแบบลักษณะห้อง
สี่เหลี่ยมจัตุรัส มีฝากั้นเป็นพื้นไม้ หลังคามุงสังกะสี มีประตู และบันไดสำหรับขึ้นลง 
ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของเรือนหลัก เพื่อใช้เก็บอุปกรณ์การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และเก็บข้าวเปลือก หรือข้าวที่สีเรียบร้อยแล้ว เกอืบทุกเรือนมีห้อง
ข้าวข้างเรือนหลักอันเป็นเอกลักษณ์ของเรือนพื้นถ่ินในพ้ืนทีอ่ำเภอเกาะยาว 
  2) บ่อน้ำ พื้นที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริเวณเรือนที่
ผ่านการขุดให้มีความลึกจนเจอตาน้ำไหล เพื่อนำน้ำมาใช้สอยภายในเรือน พื้นที่
ส่วนนี้จึงเรียกว่า “บ่อน้ำ” บ่อน้ำเรือนนายเด็ม คงรักษ์ อยู่ฝั่งทิศตะวันตกของ
เรือน บ่อน้ำเรือนนายเดชา เริงสมุทร อยู่ฝั่งทิศใต้ของเรือน ในสมัยก่อนไม่มีการกั้น
บ่อน้ำ แต่ปัจจุบันมีการกั้นโดยใช้ปูนซีเมนต์ 



164 

 

  3) ห้องน้ำ สมัยก่อนมีเพียงพื้นที่อาบน้ำในเรือน
หลักเท่านั้น ไม่มีห้องน้ำ และห้องส้วม จึงต้องใช้วิธกีารขุดหลุมบริเวณหลังเรือนแทน 
แต่ปัจจุบันเพื่อให้ถูกสุขลักษณะอนามัย และมีความสะดวกสบายจึงมีห้องน้ำอยู่
ในพื้นที่เรือนหลัก 
 นอกจากนี้ยังมีบริเวณพื้นที่รอบ ๆ เรือน เป็นพื้นที่โล่งที่มีความสัมพันธ์
ต่อวิถีผู้คนในเรือนและเพื่อนบ้านใกล้เคียงไว้สำหรับพบปะ ทำกิจกรรมตาม
ช่วงเวลาสำคัญ รวมถึงใชสอยเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตในยุคเกษตรกรรม โดยอาศัย
ความเช่ือในเรื่องที่ต่ำที่สูง และความเช่ือเรื่องความปลอดภัย ทั้งหมดสอดคลอง
กับพื้นที่ทางสถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่กําหนดจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 
ถึงแม้ว่าบริบทสภาพแวดลอม และวิถีชีวิตในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม            
แต่ภูมิปัญญาจากการสร้างเรือนพื้นถิ่นยังสะท้อนให้เห็นหลักการทางความคิด    
ที่นำมาประยุกต์ใช้กับงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัยได้ 
 
 2. อาหารพ้ืนบ้าน 

    อาหารพื้นบ้านของอำเภอเกาะยาว มีหลายรายการที่มีลักษณะเฉพาะ
ซึ่งแตกต่างจากพ้ืนที่อื่น ๆ แม้มีช่ือเรียกที่เหมือนกัน คล้ายกัน แต่มีวัตถุดิบหรือ
ขัน้ตอนการทำที่แตกต่างกัน จึงกลายเป็นลักษณะเฉพาะถิ่นท่ีน่าสนใจ นอกจากนี้
ยังมีการผสมผสานภูมิปัญญาชาวบ้านในการปรุงอาหารให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
และความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่ ดังตัวอยา่งรายการอาหารต่อไปนี้ 

 
 2.1 เค่ียวเบน (ปลากระเบน) 
        ปลาเบน หรือปลากระเบน เป็นส่วนประกอบสำคัญของการอาหาร
พืน้บ้าน “เคี่ยวเบน” หรือ “เคี่ยวปลากระเบน” ของชุมชนเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว
มีรายละเอียดดังภาพต่อไปนี้ (พัจรี เริงสมุทร, 2563, สัมภาษณ์) 
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ภาพที่ 3.5 อาหารพื้นบ้าน “เคี่ยวเบน” 
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2.2 กลอยคลุกมะพร้าว 
      กลอย เป็นพืชที่อาศัยหัวมาทำอาหาร ซึ่งสามารถทำได้หลาย
ประเภท เช่น กลอยคลุกมะพร้าว บวดกลอย เป็นต้น ดังตัวอย่างภาพการทำ
กลอยคลุกมะพร้าวต่อไปนี้ (ฉา เริงสมุทร, 2563, สัมภาษณ์)  
 

 
 

ภาพที่ 3.6 อาหารพื้นบ้าน “กลอยคลุกพร้าว” 
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     2.3 คิว้นาง  
           คิ้วนาง ขนมขบเคี้ยวเพื่อรับประทานเป็นอาหารว่าง นิยมทำ
รับประทานในเทศกาลฮารีรายอ (อีดิ้ลฟิตรี และอีดิลอัฎฮา) ที่มุสลิมทั่วโลกร่วม
เฉลิมฉลอง จึงมีการเดินทางพบปะเยี่ยมเยือนญาติพี่น้อง ผู้ที่อาศัยอยู่ต่างถิ่น    
ต่างกลับภูมิลำเนาเพื่อพบปะครอบครัว มีการต้อนรับแขกด้วยอาหารต่าง ๆ รวมถึง
การทำบญุให้ทานคนยากจน รายละเอียดดังภาพการทำขนมคิ้วนางต่อไปนี ้
 
 

 
ภาพที่ 3.7 อาหารพื้นบ้าน “คิ้วนาง” 
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 3. อาชีพ 
   ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทั้งทางทะเล และบนบก ทำให้
อำเภอเกาะยาวมีอาชีพหลักที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต ได้แก่ การทำสวน ทำนา 
และทำประมงขนาดเล็ก มีการจับสัตว์น้ำโดยการใช้เครื่องมือขนาดเล็ก ซึ่งยังใช้
วิธีการแบบเก่า ๆ เช่น การจับปลา ปู กุ้ง หอย ปลาหมึก เป็นต้น อาชีพท่ีโดดเด่น
บนพ้ืนท่ีเกาะ เช่น 
 3.1 การทำนา  
     การทำนาในพ้ืนท่ีอำเภอเกาะยาว มีลักษณะทีน่่าสนใจ แม้สภาพ
พื้นที่เป็นเกาะ แต่มีพื้นที่จำนวนมากที่ใช้ทำนาปลูกข้าวมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ทั้งนี้ 
เพราะในอดีตการหาข้าวมารับประทานนั้นต้องใช้เวลาในการเดินทาง จึงต้องมี
การทำนาปลูกข้าวไว้รับประทาน ส่วนขั้นตอนการทำนาไม่ได้แตกต่างจากพื้นที่
อื่น ๆ มากนัก แต่ด้วยพื้นที่ทางกายภาพที่ล้อมรอบด้วยทะเล การมีนาข้าวเป็น
จำนวนมากจึงกลายเป็นจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวสนใจเข้าไปเยีย่มชม อย่างไรก็ตาม การทำนา
ในพื้นที่อำเภอเกาะยาว มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนกันทั้งอำเภอ 
กล่าวคือ พื้นที่เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ วิธีการไถนาแตกต่างกัน เช่น 
เกาะยาวน้อยใช้ควายไถนา 2 ตัว ตัวหนึ่งเป็นตัวนำ ตัวหนึ่งเป็นตัวตาม ส่วนพ้ืนท่ี
เกาะยาวใหญ่ใช้ควายตัวเดียว รายละเอียดการทำนาปรากฏดังภาพต่อไปนี ้
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ภาพที่ 3.8 การทำนา 
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 3.2 การทำประมงพ้ืนบ้าน  
     การทำประมงเป็นอาชีพหลักของชาวเกาะยาว เนื่องจากสภาพ
ภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวย การทำประมงมีหลายลักษณะ เช่น การทอดแห การวางอวน 
การดักโพงพาง เป็นต้น นอกจากต้องพึ่งพาอาศัยความชำนาญอันเกิดจาก
ประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานแล้ว ยังมีการพึ่งพาอาศัยความเช่ือและ
พิธีกรรมต่าง ๆ ที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ความเช่ือเหล่านี้เกิดขึ้นบนพื้นฐาน
ของหลักการทางศาสนาอิสลาม รายละเอียดดังภาพต่อไปนี ้
 

 
 

ภาพที่ 3.9 การทำประมงลักษณะต่าง ๆ  
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  3.3 การแปรรูปอาหารทะเล 
            จากอาชีพการทำประมงพื้นบ้านที่มีการออกเรือเพื่อจับสัตว์
ทะเลมาเป็นอาหาร เมื่อมีจำนวนมากเกินกว่าการรับประทานในครัวเรือนก็จัด
จำหน่ายจนกลายเป็นอาชีพที่สร้างงาน สร้างรายได้ แต่บางครั้งปริมาณที่จับได้มี
มากกว่าความต้องการทำให้ราคาตกต่ำ ประกอบกับในอดีตไม่มีไฟฟ้า เมื่อหาปลา
มาได้จำนวนมากแต่ไม่สามารถรับประทานได้ทั้งหมด เกิดการเน่าเสีย ทำให้ต้อง
คิดหาวิธีให้อาหารทะเลเหล่านั้นอยู่ได้นาน จึงเกิดเป็นการแปรรูปเพื่อถนอมอาหาร
ให้เก็บไว้ได้นาน รูปแบบการแปรรูปอาหารทะเลของชาวเกาะยาวมีหลายลักษณะ  
แต่ทีค่นท่ัวไปรู้จักและสามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่ชาวเกาะยาว เช่น  
  4.3.1 การทำปลาฉ้ิงฉ้าง ทำมาจากปลากะตัก ซึ่งเป็นปลาผิวน้ำ
ขนาดเล็กทีอ่ยู่รวมกันเป็นกลุม่ก้อนขนาดใหญ่ ในอดตีการทำปลาฉิ้งฉา้งต้องใช้ระยะ
เวลานานเนื่องจากยังไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัย แต่ปัจจุบันมีเครื่องมือที่ทันสมัย 
สามารถหาแหล่งปลากะตักได้ในระยะทางทีไ่กล และสามารถคำนวณจำนวนปลา
ได้อย่างแม่นยำ จึงง่ายต่อการล้อมปลา และง่ายต่อการตัดสินใจของไต้ก๋งเรือ 
นอกจากนี้ปัจจุบันยังใช้เรือลำเดียวในการบรรทุกอวนและเครื่องมือในการต้ม 
เนื่องจากเป็นเรือขนาดใหญ่ที่มีการจัดสรรพื้นที่ภายในเรืออย่างดี รวมทั้งมี
เครื่องอบปลากะตักขนาดใหญ่แทนการตากแดด เป็นต้น 
  การทำปลาฉิ้งฉ้าง ถือเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ใหแ้ก่ชาวเกาะยาว เพราะ
ปลาฉิ้งฉ้างสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการทำอาหารได้หลายอย่าง เช่น ทำน้ำพริก
ได้หลายชนิด ทำข้าวยำ รับประทานคู่กับขนมจีน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแปรรูป
ปลาฉิ้งฉ้างเป็นอาหารทานเล่นได้อย่างหลากหลาย เช่น ปลาฉิ้งฉ้างสามรส ปลาฉิง้ฉ้าง  
อบกรอบ ปลาฉิ้งฉ้างสมุนไพร เป็นต้น รายละเอียดการทำปลาฉิ้งฉ้างปรากฏ    
ดังภาพต่อไปนี ้
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ภาพที่ 3.10 การทำปลาฉิ้งฉ้าง 
 



173 

 

   4.3.2 การทำปลาเค็ม (ปลาต้าหลัง) ปลาชนิดนี้ไม่นิยม
นำมารับประทานเพราะเนื้อปลาค่อนข้างจืด จึงมีการเพิ่มมลูค่าดว้ยการนำมาทำ
เป็นปลาเค็ม บางพื้นท่ีเรียกปลาว่าชนิดนี้ว่า ปลาเสียด ปลาสีเสียด หรือปลาฉละ   
ปลาสละ การทำปลาเคม็มีรายละเอียดดังภาพต่อไปนี ้
 

 
 

ภาพที่ 3.11 การทำปลาเค็ม 
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 5. การแต่งกาย 
  ในอดีตรูปแบบการแต่งกายของชาวมุสลิมอำเภอเกาะยาว มีลักษณะ

ที่แตกต่างไปจากปัจจุบันบ้างเล็กน้อย เช่น ผู้หญิงมุสลิมสวมเสื้อแขนยาว เป็นเสื้อ
หน้าหอ้ย คล้ายเสื้อย่าหยา ซึ่งได้รับอิทธิพลการแต่งกายจากอินโดนีเซีย สวมคู่กับ
ผ้าถุง เป็นผ้าบาเตะหรือปาเต๊ะ ส่วนผ้าคลุมผมหรือฮิญาบมีลักษณะที่แตกต่างไป
จากปัจจุบัน คือ เป็นผ้าคลุมสามเหลี่ยม เนื้อผ้านิ่ม และบาง เรียกว่า ผ้าบาหวา
หรือบาวา ลกัษณะการคลุมมี 4 แบบ ได้แก่ 1) แบบพาดธรรมดา ให้ผ้าด้านหนึ่ง
ห้อยชายผ้าลงมา และอีกด้านพาดคอ 2) แบบรวบหน้าสามเหลี่ยม ลักษณะเด่น 
คือ ปล่อยชายผ้าห้อยลงมาเป็นสามเหลี่ยมตรงกลางหรือเกี่ยวไว้ทีหู่ เป็นการคลุม
ศีรษะแบบเก็บหูให้เห็นเฉพาะใบหน้า หรือแบบคลุมศีรษะแบบเกี่ยวหูหรือทัดผ้า
ไว้ที่หู 3) แบบผ้าปิดอก เป็นการคลุมตั้งแต่ศีรษะลงมา โดยชายผ้าทั้งสองข้างคลุมปก
ไหล่ และชายผ้าซ้อนกัน (ชายผ้าด้านหน้ามองเห็นเป็นสามเหลี่ยมสองช้ิน) และ 4) 
แบบคลุมศีรษะเก็บชายบนศีรษะ เน้นการปิดผม โดยเก็บชายผ้าทั้งหมดไว้บนศีรษะ 
รูปแบบนี้นิยมคลุมศีรษะเพื่อให้ทำงานได้สะดวก การใช้ผ้าคลุมแบบท่ี 4 ปัจจุบัน
ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่บ้างโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัย  

การแต่งกายของผู้ชายมีลักษณะเช่นเดียวกับผู้ชายมุสลิมทั่วไป คือ สวม
เสื้อแขนยาวหรือแขนสั้น เรียกว่า เสื้อกุหรงหรือกุรง สวมคู่กับผ้าถุง ส่วนที่แตกต่างกัน
อยู่บ้าง คือ ลักษณะการโพกศีรษะ ในอดีตนิยมโพกศีรษะหลายแบบ เช่น 1) แบบท่ีโพก
ศีรษะโดยปล่อยชายผ้าลงมา มีหมวกสวมอยู่ด้านใน มีผ้าสะระบั่น เป็นผ้าผืนใหญ่ 
และยาวพับเป็นสามเหลี่ยม โพกคลุมศีรษะที่สวมหมวก สันนิษฐานว่าได้รับ
อิทธิพลมาจากอาหรับ 2) แบบท่ีสวมหมวกเพียงอย่างเดียว 3) แบบท่ีสวมสะระบั่น 
เป็นต้น นอกจากนี้เมื่อต้องออกไปทำสวน ทำนา การโพกศีรษะอาจใช้ผ้าขาวม้า
หรือท่ีชาวเกาะยาวเรียกว่า ผ้าชุบ โดยโพกลักษณะเดียวกับผ้าสะระบั่น  

ปัจจุบันรูปแบบการแต่งกายของชาวมุสลิมอำเภอเกาะยาว ทั้งผู้หญิง 
และผู้ชายมีลักษณะใกล้เคียงกับการแต่งกายของชาวมุสลิมในพื้นที่อื่น ๆ ผู้หญิง
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นิยมสวมกระโปรงหรือกางเกงที่ไม่รัดรูป สวมเสื้อแขนยาว คลุมฮิญาบหลากหลาย
รูปแบบ เป็นการแต่งกายที่เน้นการปกปิดร่างกายให้มิดชิด สำรวม ส่วนผู้ชายหากไป
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจะแต่งกายตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น แต่หากเป็นการ
ใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปจะแต่งกายตามสมัยนิยม และยังคงไว้ซึ่งการปกปิดร่างกาย 
ให้ดูมิดชิดและสำรวม 
 การแต่งกายของชาวมุสิลมอำเภอเกาะยาว สามารถนำเสนอเป็นตัวอย่าง 
ดังภาพต่อไปนี้  

 
ภาพที่ 3.12 การแต่งกายของชาวมุสลมิอำเภอเกาะยาว 
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3. ประเพณีสังคมพื้นบ้าน  
 ประเพณีสังคมพื้นบ้าน เป็นข้อมูลที่อยู่กึ่งกลางระหว่างวรรณกรรม      
มุขปาฐะ และวัฒนธรรมวัตถ ุเป็นการใช้ชีวิตตามแบบประเพณีที่ถ่ายทอดต่อกันมา 
และเน้นการปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มมากกว่าการแสดงออกหรือทักษะของปัจเจกบุคคล 
อำเภอเกาะยาวมีประเพณีสังคมพื้นบ้าน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 1. พิธีกรรมแห่งชีวิตของปัจเจกบุคคล 
     งานพิธีหรือพิธีการในสังคมนั้นมีลักษณะเป็นสองแง่มุม คือ ลักษณะที่
เป็นการทําประโยชน์ให้คนหมู่มากจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสังคม และลักษณะที่
เกี่ยวข้องกับความเช่ือทางศาสนา และเวทมนตร์ มายา จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
ปัจเจกบุคคล นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับพิธีผ่านภาวะที่เกี่ยวกับการเกิด การเป็นผู้ใหญ่ 
การแต่งงาน การตาย เป็นต้น ผู้จัดทำโครงการพบว่าในพื้นที่อำเภอเกาะยาวมี
พิธีกรรมแห่งชีวิตของปัจเจกบุคคลส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา เช่น ขึน้เปลเด็ก 
การแต่งงาน การตาย เดือนรอมฎอน เข้าสุหนัต เป็นตน้ 
 1.1 ประเพณีขึ้นเปลเด็ก 
                       ขึ้นเปลเด็ก เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จัดทำขึ้น
เมื่อเด็กทารกมีอายุครบ 7 วัน หรือหากกรณีที่ครอบครัวไม่มีความพร้อมในด้าน
ทรัพย์สินเงินทอง สามารถกระทำได้เมื่อมีความพร้อม โดยมีขั้นตอนการประกอบ
พิธีกรรมดงัภาพตอ่ไปนี ้



177 

 

 
 

ภาพที ่3.13 พิธีขึ้นเปล 
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  1.2 งานแต่งงาน  
       ขั้นตอนและการปฏิบัติในงานแต่งงานหรือนิกะห์ตามหลัก
ศาสนานั้น มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการแต่งงานในบทบัญญัติอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งการแต่งงานในพื้นที่อำเภอเกาะยาวไม่แตกต่างจากการแต่งงานของ
ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่อื่น ๆ มากนัก หากมีส่วนแตกต่างก็คือ มีการขับร้องเพลง  
ดิเกยีเพือ่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีการในงานแต่งงาน รายละเอียดดังภาพต่อไปนี ้
 

   

ภาพที่ 3.14 พิธีแต่งงาน  
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     1.3 การทำบุญเรือ 
                     ชาวประมงมีความเช่ือเกี่ยวกับแม่ย่านางเรือหรือจ้าวเรือว่า   
เรือทุกลำมีแม่ย่านางของเรือที่ทำหน้าที่คุ้มครองเจ้าของเรือให้แคล้วคลาด
ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง และให้สามารถออกเรือไปจับสัตว์ทะเลได้ครั้งละมาก ๆ  
จากความเชื่อดังกล่าวทำให้เกิดพิธีกรรมบูชาแม่ย่างนางเรือหรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า 
“ทำปูย่าเรือ” หรือ “ปูเละเรือ” รายละเอียดดังภาพต่อไปนี ้
  

 
ภาพที่ 3.15 ทำบุญเรือ 
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 2. การแพทย์พ้ืนบ้าน  
  การแพทย์พื้นบ้าน เป็นการบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บ การบรรเทา
ความเจ็บป่วยด้วยวิธีพื้นบ้าน พบทั้งหมด 3 วิธี ได้แก่ การรักษาโดยใช้ยาสมุนไพร 
การรักษาโดยไม่ใช้ยาสมุนไพร และการรักษาโดยวิธีอื่น ๆ  (ซอฟีย๊ะ ถนอมวรรณ, 2563, 
สัมภาษณ์) (เสาวนีย์ เรืองดิษฐ,์ 2563, สัมภาษณ์) ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

 2.1 ยาเหล้ม  
           ยาเหล้ม หรืออ้าเหล้ม คือ ยารักษาสตรีหลังคลอด บำรุงระบบ
ภายในร่างกาย บำรุงระบบเลือด ขับน้ำคาวปลา รักษามดลูก และเพิ่มน้ำนม ยาชนิดนี้
มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ควบคู่กับการอยู่ไฟหลังคลอด แต่ปัจจุบันการอยู่ไฟหลัง
คลอดลดน้อยลง แต่ยังมีการกินยาสมุนไพรเพื่อรักษาระบบภายในร่างกาย  
  สว่นประกอบ ใบกะเม็ง ใบพยับเมฆ ใบสะเดา หวัข่า ขิง พริกไทย กระเทียม 
 วิธีทำ นำส่วนประกอบทั้งหมดชนิดละ 1 สว่น ตากให้แห้ง  
  ประมาณ 3 วัน จากนัน้บดให้ละเอียด นำมาละลาย 
  ใหเ้ปียก แลว้จึงอัดเป็นแท่ง  
 การนำไปใช้ รับประทานวันละ 1 เม็ด  
 ข้อมูลอื่น ๆ สำหรับสตรีที่รับประทานยายาก ให้รับประทาน 
  ยาเหลม้ผสมกับน้ำผึ้ง 
 
  2.2 ยาโทสันทฆาต 
           ยาโทสันทฆาต เป็นยาที่รักษาโรคโทสันทฆาต ซึ่งเป็นโรคที่พบ
ได้ทั้งเพศชาย และเพศหญิงที่เกิดขึ้นจากระบบเลือด ผู้ป่วยมีอาการปวดเอว ปวดหลัง 
ปวดหัว ปวดเมื่อยตามอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย และเบื่ออาหาร 
 สว่นประกอบ สะค้าน ผักแพว้แดง หัวดองดึง ว่านน้ำ มหาหิงคุ ์
    กัญชา พริกสด โกฐเขมา โกฐสอ โกศจุฬาลัมพา 
    โกฐพุงปลา หัวอุตพิด ชะเอมเทศ แกนแสมทะเล  
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 วิธีทำ  นำส่วนประกอบทั้งหมดชนิดละ 1 สว่น ตากให้แห้ง 
   จากนั้นนำมาบดใหล้ะเอยีด  

การนำไปใช้  นำมาละลายกับน้ำร้อน หรือน้ำผึ้ง รับประทานก่อน 
  อาหารเช้า และอาหารเย็นครั้งละ 1-2 ช้อนชา 

 ข้อมูลอื่น ๆ ก่อนรับประทานยาใหก้ล่าวบทซอลาวาตศาสดา 
  มุฮัมหมัด 3 ครั้ง (บทสรรเสริญศาสดา) 

  
 นอกจากขนานยาจากตัวอย่างข้างต้น และขนานยาอื่น ๆ ที่ใช้สมุนไพร       
เป็นส่วนประกอบหลักแล้ว ชาวเกาะยาวยังมีวิธีการรักษาความปวดเมื่อยด้วยตนเอง
โดยใช้อุปกรณ์ที่ทำขึ้นเอง เรียกว่า “หมอน้อย” เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นเองโดยใช้
ไม้เนื้ออ่อนนำมาเหลาให้เป็นรูปร่างยาวมน ให้มีด้านหนึ่งใหญ่ด้านหนึง่เล็ก เจาะรู
ตรงกลางสำหรับร้อยเชือกให้เป็นช้ินเดียวกัน ใช้สำหรับการนวด กดจุด หรือกดเน้น
บริเวณที่ปวดเมื่อยเพื่อผ่อนคลาย ผู้ที่ปวดหรือมีอาการเมื่อยสามารถใช้หมอน้อย
ในการรักษาอาการเจ็บปวดได้ด้วยตัวเอง ดังภาพต่อไปนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 3.16 การใช้หมอนอ้ยในการกดจุดปวดเมื่อย 
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 นอกจากนี้ยังพบว่า ในพื้นที่เกาะยาวใหญ่มียาพื้นบ้านที่น่าสนใจ เช่น 
ยาบำรุงกำลังที่ทำจากกราหมาด มีลักษณะคล้ายปลิงทะเล นำมาดองน้ำผึ้ง ผสมกับ
แก่นไหลเผือกใช้รับประทาน มีการทำยาที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันเริ่มหมดไป 
เช่น การทำยาสั่ง เป็นไสยดำ ที่ผู้คนเกรงกลัว ในอดีตผู้ที่เดินทางมาเกาะยาวต้องนำ
อาหารมารับประทานเอง เพราะเกรงว่าหากพลาดพลั้งอาจโดนยาสั่งทำให้ถึงแก่ชีวิต 
โดยตัวยาที่สกัดเป็นยาสัง่ทำมาจากสตัว์ 7 ชนิด และพืช 7 ชนิด มาบดเป็นผงแล้ว
เสกด้วยคาถาอาคม ผู้ทีกิ่นยาสั่งเข้าไปจะไม่เสียชีวิตในทันททีันใดแต่ขึ้นอยู่กับผู้สั่งว่า
ให้เหยื่อกินอะไรแล้วตาย โดยมีส่วนของอาหารชนิดดังกล่าวมาเป็นส่วนผสม ส่วนวิธีการ
ตรวจสอบยาสั่งในอาหารนั้น ทำได้โดยการนำวัสดุทีเ่ป็นโลหะเงิน หรืองาช้างจุ่มลง
ไปในอาหาร หากสีเปลี่ยนเป็นสีดำแสดงวา่มียาสั่งเจือปน นอกจากนีย้ังมีการทำเสน่ห์
ยาแฝดหลายรูปแบบ เช่น เสน่ห์ยาแฝดจากน้ำมันพราย ซึ่งมีขั้นตอนการประกอบพิธี
ทีห่ลากหลายขึ้นอยู่กับวิชาของหมอแต่ละคน เป็นต้น 
 

4. การแสดงศิลปะพื้นบ้าน 
 การแสดงศิลปะพื้นบ้าน เป็นการสร้างสรรค์รูปแบบหรือลักษณะของ
การแสดงออกทางสีหน้าท่าทาง การร่ายรำสู่การแสดง โดยนำวิถีชีวิต ความเช่ือมา
ผสมผสานจนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่มีองค์ประกอบของการแสดงที่
นำเสนอเพื่อความเพลิดเพลิน เช่น  
 1. การแสดงรองเง็ง  
     รองเง็ง เป็นการแสดงเต้นรำท่าทางประกอบกับจังหวะดนตรี และมี
การขับร้องคำกลอนเป็นทำนองเพื่อเกี้ยวพาระหวา่งหนุ่มสาว ลักษณะของคำร้อง
เป็นการด้นกลอน ต่อกลอนผ่านทำนองเพลง และทำนองดนตรี ซึ่งเครื่องดนตรี  
ที่ใช้ประกอบการแสดง ได้แก่ กลองรำมะนาตัวผู้ และกลองรำมะนาตัวเมีย        
ใช้กำกับจังหวะ ซอหรือไวโอลิน ใช้เป็นเสียงหลักในการบรรเลงทำนองเพลง มีฉิ่ง 
โหม่ง บรรเลงประกอบ ส่วนชุดสวมใสส่ำหรับการแสดงของผ ู้หญิง คือ ชุดย่าหยา 
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ทีไ่ด้รับอิทธิพลการแต่งกายจากอินโดนีเซีย สวมเสื้อผ้าลูกไม้ น ุ่งผ้าปาเต๊ะที่มีสีสัน
งดงาม และมีผ้าคล้องคอ ส่วนผ ู้ชายแต่งกายแบบชุดผ ู้ชายมาลายู คือ นุ่งกางเกง
ขายาว มีผ้าโสร่งพับครึ่งทับกางเกง สวมเสื้อแขนยาว โดยสอดชายเสื้อไว้ใน
กางเกง สวมหมวกสีดำ การแสดงลักษณะนี้จะจัดขึ้นเนื่องในวาระสำคัญที่เป็นงาน
มงคล เช่น งานแต่งงาน งานเลี้ยงสงัสรรค์ประจำปี เป็นต้น 
 คำร้องที่ใช้ประกอบการแสดงรองเง็ง เรียกว่าเพลงตันหยง หรือต้นโหย้ง 
เนื้อเพลงมีความหมายในเรื่องของความรัก การเกี้ยวพาราสีของหน ุ่มสาว ในส่วน
ของคำร้องมักเร ิ่มต้นว่า บุหงาตันหยง ตันหยง หรือต้นโหย้ง ในการแสดงรองเง็ง
เร่ิมต้นท่ีเพลงไหว้ครู เช่น เพลงลากูดูวอ เพลงมะอินัง เป็นต้น  
 ปัจจุบันมีผู้ที่ขับร้องเพลงตันหยงน้อยลง เหลือเพียงผ ู้สูงอายุบางคนที่ยัง
พอขับร้อง และด้นสดเพลงตันหยงได้ ดังเช่น นายสัน ชำนินา ปราชญ์ชาวบ้าน
ด้านเพลงพื้นบ้านตำบลพร ุใน ที่ยังขับร้องเพลงตันหยงประกอบการเล่นดนตรีให้
ได้รับชม และรับฟัง ดังตัวอย่างเพลงต่อไปนี ้
 
  บุหงาแลหยง กัมปงบังเหอดอกดีปลี  
 บุหงาตันแลหยง   กัมปงแลนอ้งดอกดีปลี 
 น้องเข้ามาร ่ำในบา้นนี ้ พี่น้องอย่าตีบังหนอน้องหาม้าย 
 น้องมาร ่ำในบ้านนี ้  พี่น้องอย่าตีบังหนอน้องหาม้าย  
 เปรียบเหมือนลูกนก บินมาตกบนยอดไม้ 
 เปรียบเหมือนลูกนก บินมาตกบนยอดไม้  
 พี่น้องอย่าตีก้าหาม้าย มันขึ้นมาได้เมื่อหัวร ุ่ง 

      (สัน ชำนนิา, 2563) 
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 2. กาหยง  
    กาหยง เป็นการแสดงศิลปะการป้องกันตัวในรูปแบบท่าทางการร่ายรำ 
ในท่วงท่าที่เช่ือว่าสามารถใช้ป้องกันตัวจากภัยอันตรายได้ องค์ประกอบของการแสดง  
มีความเช่ือเข้ามาเกี่ยวข้อง สามารถแบ่งช่วงของการแสดงได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนก่อนการแสดง มีการตั้งโรงแสดง คือ การสร้างสิ่งปลูกสร้าง มีลักษณะเป็นโรง 
เพิงไม้ มีเสา หลังคามุงด้วยจากขนาดไม่ใหญ่มากนัก ภายในมีพื้นที่สำหรับ     
วางเครื่องเสมือนเครื่องเซ่นไหว้ และด้านหน้าโรงเป็นลานกว้างสำหรับการแสดง 
ก่อนการแสดงมีการบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งที่รับเลี้ยงเป็นบริวาร เพื่อให้การแสดง
เป็นไปอย่างราบรื่น และส่วนของการแสดงเป็นการร่ายรำประกอบดนตรี โดยมี
เครื่องดนตรีหลัก คือ กลองโทนหรือกลองแขก เป็นกลองตัวผู้และกลองตัวเมีย 
ลักษณะการตีจะเป็นการตีสู้กันซึ่งสัมพันธ์กับท่วงท่าในการร่ายรำ  
 จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการแสดงศิลปะพื้นบ้านของอำเภอเกาะยาว
พบว่า ด้วยค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรมที่ควบคู่ไปกับขนบธรรมเนียม       
บนพื้นฐานของหลักการและเหตุผลทางศาสนา จึงมีกิจกรรมหรือการแสดงออก  
ถึงความรื่นเริงที่เป็นไปในขอบข่ายของความเหมาะสม ประกอบกับเจตนาหรือ   
ความประสงค์ ในการปฏิบัติ เพื่ อให้อยู่ ในขอบข่ายของความนิยมชมชอบ        
ความเหมาะสมดีงามตามขนบธรรมเนียม การแสดงออกถึงศิลปะและวัฒนธรรม
จึงออกมาในรูปแบบการขับร้อง การร่ายรำที่เรียบง่าย ผ่านการขยับท่าทาง      
ในจังหวะและทำนองดนตรีที่เหมาะสม สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมท้องถิ่น 
 
 อำเภอเกาะยาวนอกจากมีต้นทุนทรัพยากรธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณแ์ล้ว 
ยังมีต้นทุนทรัพยากรคติชนดังที่นำเสนอไว้ข้างต้น ต้นทุนทางคติชนเป็นสิ่งที่
สมาชิกในชุมชนเป็นผู้กำหนด โดยผ่านการเรียนรู้ การค้นหาคุณค่า และนำมา
ปรับใช้ในวิถีชีวิต สามารถสรุปตามประเภทของคติชน ดังนี ้ 
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 1. วรรณกรรมมุขปาฐะ เป็นเรื่องเล่าพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน สุภาษิต 
ปริศนาคำทายที่ยึดโยงแง่คิด คำสอน สะท้อนให้รู้จักคิดพิจารณาว่าสิ่งใดควร
ประพฤติปฏิบัติ โดยมีคุณธรรมเป็นเครื่องกำกับ มีการสอดแทรกคตธิรรมหลกัการ
ใช้ชีวิต เช่น ควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม การควบคุมกิเลสตัณหา การใช้เหตุผล
เหนืออารมณ์ การรู้จักบาปบุญ คุณโทษ การเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงามตามหลัก
คำสอนของศาสนา การตอบแทนคุณผืนแผ่นดินเกิดและผู้มีพระคุณ เป็นต้น 
นอกจากนี้วรรณกรรมมุขปาฐะบางประเภทไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าด้วยวาจาแบบ
ธรรมดาทั่วไป แต่ยังเป็นเรื่องเล่าที่มีความสัมพันธ์กับระบบความเช่ือที ่เกี ่ยวกับ
อำนาจเหนือธรรมชาติของผู้คน เป็นเรื่องเล่าที่สร้างโลกทัศน์เกี่ยวกับจักรวาล 
สังคม และบ่งบอกสถานภาพตัวตนของบุคคลในสังคม เพื่อใช้สร้างมาตรฐาน
ทางศีลธรรม สร้างคำอธิบาย นำไปสู่เหตุผลในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ดังนั้น
วรรณกรรมมุขปาฐะบางประเภทจึงมีพลัง และมีผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน 
 2. วัฒนธรรมวัตถุ เป็นการดําเนินชีวิตของผู้คนที่สามารถรับรู้ และ
มองเห็นเป็นรูปธรรม เช่น งานฝีมือ บ้านเรือน อาหาร อาชีพ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เกิดจาก
การเรียนรู้ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบตัว พื้นที่ทางกายภาพ เขา ป่า นา รวมถึง
ทะเล ก่อเกิดเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการดำรงชีวิต การดำเนินการใด ๆ จึงอยู่
ภายใต้ความเกรงกลัวต่อภัยธรรมชาติ การปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ส่งผลต่อ
พฤติกรรม และการกระทำที่ไม่ล่วงล้ำความถูกต้องดีงามตามหลักแห่งธรรมชาติ 
นับว่าเป็นกุศโลบายให้คนอย ู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล สิ่งเหล่านี้ได้มี      
การปลูกฝังโดยอาศัยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่มีการถ่ายทอด ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น 
พร้อมทั้ งมีการสอดแทรก และแสดงให้ เห็นคุณค่าของธรรมชาติที่สร้าง
คุณประโยชน์แก่มนุษย์ รวมทั้งคุณค่าของภูมิปัญญาจากคนโบราณที่สืบสาน    
ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ และได้ใช้ชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม แม้สภาพ
สังคมจะปรับเปลี่ยนไปแต่จิตวิญญาณที่ถ่ายทอดผ่านภูมิปัญญาของคนโบราณ
ยังคงได้รับการสืบสานผ่านข้อมูลด้านวัฒนธรรมวัตถุดังที่นำเสนอไว้ จึงกล่าวได้ว่า 
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วัฒนธรรมวัตถุนอกจากมีหน้ าที่ ตอบสนองความต้องการของมนุษย์แล้ ว              
ยังตอบสนองด้านปัจจัยพื้นฐาน และด้านความมั่นคงของสังคมด้วย 
 3. ประเพณีสังคมพื้นบ้าน เป็นการใช้ชีวิตตามขนบธรรมเนียมที่ถ่ายทอด 
และปฏิบัติสืบต่อกันมา ทำให้สมาชิกในสังคมได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของ
สังคม ค่านิยมที่สังคมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม ตลอดจนบรรทัดฐานทางพฤติกรรม 
และจริยธรรมของสังคม โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มมากกว่าการแสดงออก
ของปัจเจกบุคคล เช่น ประเพณี การรักษาโรคแบบพื้นบ้าน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ยึด
โยงให้ผู้คนในสังคมมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน อยู่ร่วมกันแบบพี่น้อง ครอบครัว เกิดเป็น
เครือข่ายสังคม โดยอาศัยการช่วยเหลือเกื้อกูลในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านประเพณี 
และการประกอบพิธีกรรมที่ยังคงยึดถือปฏิบัติ เช่น ประเพณีขึ้นเปล แต่งงาน 
ทำบุญเรือ เป็นต้น ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนอกจากปรากฏในรูปแบบของมนุษย์
กับมนุษย์แล้ว ยังปรากฏในรูปแบบมนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์กับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ เกิดเป็นความสมดุลของระบบนิเวศ การดูแลรักษาธรรมชาติ ทั้งนี้ 
เพราะมนษุย์เชื่อว่ายังมีอำนาจลึกลับที่ดลบันดาลให้เกิดสิ่งที่ดีหรือไม่ดีกับชีวิตได้ 
การยึดมั่น ในหลักคุณธรรม การทำความดีในรูปแบบต่าง ๆ ดังเช่นการประกอบ
พิธีกรรม เพื่อแสดงความขอบคุณ หรือระลึกถึงสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยเฉพาะต่อพระ
ผู้เป็นเจ้าหรือองค์อัลลอฮ์ที่นอกจากเป็นการแสดงความเคารพ และเป็นการ
ขอบคุณแล้ว ยังเป็นการให้คำมั่นสัญญาว่าพร้อมจะปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม
ตามคำสั่งสอน ตลอดจนช่วยให้เกิดความรู้สึกมั่นคงทางใจ มีความสบายใจมากขึ้น 
ดังนั้น จะเห็นว่าระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นในรูปแบบของพิธีกรรมช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์  ของผู้คน สร้างขวัญกำลังใจ และเป็นปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างชุมชน
ใหเ้ข้มแข็ง 

4. การแสดงศิลปะพืน้บ้าน เป็นการสร้างสรรค์ในรูปแบบของการแสดง  
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ให้ความบันเทิงแก่ผู้คนทุกเพศ ทุกวัย เพราะมีการสอดแทรก
อารมณ์สนุกสนาน เพลิดเพลิน รวมทั้งมีการนำวิถีชีวิต ความเชื่อ ค่านิยมมา
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ผสมผสานควบคู่ไปกับขนบธรรมเนียมบนพื้นฐานของหลักการและเหตุผลทาง
ศาสนา สอดแทรกแง่คิด คำสอนใหน้ำไปประพฤติปฏิบัติ  
 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า หัวใจสำคัญที่ทำให้อำเภอเกาะยาว
ยังคงมีความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณ คือ ความเข้มแข็งของการยึดมั่นในหลัก   
คำสอนของศาสนา และความภาคภูมิใจในความเป็นชาวเกาะยาว โดยมีบุคคล
สำคัญที่เปรียบเสมือนผู้รู้ และผู้นำทางจิตวิญญาณ คือ ผู้นำทางศาสนา ดังจะเห็น
ได้จากการนำหลักคำสอนทางศาสนามายึดถือปฏิบัติในทุกกิจกรรมของชีวิต ผ่าน
พิธีกรรม และประเพณีต่าง ๆ ตั้งแต่เกิดจนตาย รวมทั้งการใช้ชีวิตประจำวันที่ 
เคร่งครัดตามหลักศาสนา มีการสืบสาน ส่งต่อไปยังรุ่นลูกหลานให้ได้ปฏิบัติตาม 
โดยมีผ ู้นำศาสนาซึ่งเป็นบุคคลที่ทุกคนให้ความเคารพนับถือ ทำหน้าที่สำคัญ    
ในการเผยแผ่ศาสนา จัดระบบ และนำหลักธรรมมาใช้ จนกลายเป็นระเบียบแบบแผน
ของชุมชน เช่น เวลากลางคืนหากเสร็จสิ้นจากการทำภารกิจต่าง ๆ ก็ไปมัสยิด 
เพือ่สอนอ่านคมัภีร์ แปลหลกัคำสอน การละหมาด 5 เวลา การสอนวิธีการใช้ชีวิต 
การปฏิบัตใินเรื่องต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับกาลสมัย เป็นตน้ 

ข้อมูลคติชนทั้ง 4 ประเภทข้างต้น ได้สะท้อนจิตวิญญาณแบบดั้งเดิม   
ที่ทำให้เข้าใจผู้คนในพื้นที่อำเภอเกาะยาวมากขึ้น การให้คุณค่าแก่จิตวิญญาณ   
ที่ช่วยจรรโลง และสืบทอดค่านิยม การให้ความสำคัญกับการพึ่งพาอาศัยระหว่าง
มนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติ และมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ หากไม่มี
การรวบรวม ศึกษาจิตวิญญาณเหล่านี้ และปล่อยให้สูญหายไปตามสภาพสังคม  
ทีม่ีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว อาจนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้ง การขาดความรัก 
ความศรัทธาต่อรากเหง้า และภูมิปัญญาของคนโบราณ สิ่งเหล่านี้จะทำลาย 
ความเป็นอัตลักษณ์ที่มีคุณค่าของชุมชน และหากคนในชุมชนเองไม่เห็นคุณค่า       
การนำเสนอสู่สังคมภายนอก อันหมายรวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเยี่ยมชมก็คง
เป็นไปได้ยาก นั่นหมายความว่าเสน่ห์ของความเป็นชุมชนเกาะยาวก็หายไปด้วย  
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ข้อมูลคติชนของอำเภอเกาะยาว เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่เกิดจากภูมิปัญญา
ของคนโบราณ จึงควรที่จะรักษาไว้มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา ดังที่ เทพสิงห์ 
และธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร (2556) กล่าวว่า ทุนดังกล่าวเป็นทุนทาง
ปัญญาซึ่งมีอยู่ในทุกชุมชนแต่มักถูกครอบงำด้วยวิถีชีวิตสมัยใหม่แบบบริโภคนิยม
ที่ทำให้ภูมิปัญญาบางอย่างหายไป แต่เมื่อพิจารณาเห็นคุณค่าที่มีก็ทำให้ได้รับ
ความนิยมเพิ่มขึ้น ถือเป็นการต่อทุนทางปัญญาของคนโบราณ สิ่งเหล่านี้เป็นทุน
ชุมชนที่ช่วยต่อยอดผลผลิต และองค์ความรู้จำนวนมาก ซึ่งวิธีการหนึ่งที่ไม่ทำให้
ภูมิปัญญาเหล่านี้สูญเสียจิตวิญญาณ คือ การถอดรหัสภูมิปัญญา เป็นการตีความ
ให้ได้ความหมายอันแท้จริงและลุ่มลึกของภูมิปัญญา เข้าใจสาระสำคัญของ      
จิตวิญญาณ รวมถึงคุณค่าที่มี และนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับยุคสมัยโดยไม่
ละเลยองค์รวม 

การรวบรวมองค์ความรู้ทางคติชนของอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 
โดยนำเสนอเป็น 4 ประเภทข้างต้น ทำให้เห็นว่าอำเภอเกาะยาว มีทรัพยากรคติชน
ทีเ่ป็นตน้ทุนทางปัญญาที่มีคุณค่าน่าสนใจ จึงควรแก่การต่อยอด ถอดรหัสภูมิปัญญา 
ตลอดจนรักษาจิตวิญญาณ และความเป็นอัตลักษณ์ของต้นทุนดังกล่าวดังที่    
เทพสิงห์ และธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร ได้กล่าวไว้ โดยมีการถ่ายทอด 
เผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนองค์ความรู้ต่าง ๆ สู่ชุมชน เยาวชน รวมถึงหน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลวัฒนธรรมชุมชน นำไปสู่การหารูปแบบ วิธีการนำเสนอ
เพื่อการท่องเที่ยวด้วยวิธีการประยุกต์ให้เหมาะสมกับยุคสมัย เพื่อเป็นช่องทางหนึ่ง
ที่ช่วยให้ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางคติชนมีความน่าสนใจ และดึงดูดใจให้มีผู้มา
เยี่ยมชม  
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บทที่ 4 
การสื่อสารอัตลักษณ์ทางคติชน 

เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 
 

ผู้จัดทำโครงการได้ค้นหาอัตลักษณ์ทางคติชนของอำเภอเกาะยาว จังหวัด
พังงา เพื่อจัดทำรูปแบบการสื่อสารอัตลักษณ์คติชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยมีการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลทางคติชน
ของอำเภอเกาะยาว จากการศึกษาเอกสาร การลงพื้นที่เก็บข้อมูล การสัมภาษณ์ผู้นำ
ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำศาสนา โดยเฉพาะการวิเคราะห์อัตลกัษณท์างคตชิน
จากคำขวัญของอำเภอเกาะยาว “เกาะสามเมือง ลือเลื่องการท่องเที่ยว หนึ่งเดียว
รังนก มรดกอันดามัน มหัศจรรย์น้ำจืดทะเล” จากคำขวัญพบว่า อำเภอเกาะยาว 
มีจุดเด่นด้วยอัตลักษณ์ดังที่ปรากฏในคำขวัญ กล่าวคือ “เกาะสามเมือง” คือ 
ลักษณะทางกายภาพที่ตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีที่เป็นเกาะแต่มีเมืองล้อมรอบ 3 เมือง ได้แก่ 
พังงา ภูเก็ต และกระบี่ “ลือเลื่องการท่องเที่ยว” คือ เป็นพ้ืนท่ีเกาะที่สวยงามด้วย
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทำให้มีนักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก 
“หนึ่งเดียวรังนก มรดกอันดามัน” คือ มีเกาะบริวารเล็ก ๆ  ช่ือว่าเกาะกาหลาด     
เป็นเกาะรังนกที่กลายเป็นมรดกสำคัญที่สร้างรายได้ให้แก่พื้นที่อันดามัน 
“มหัศจรรย์น้ำทะเลจืด” คอื เป็นพื้นที่เกาะที่ลอ้มรอบดว้ยทะเลแต่มีบ่อน้ำจืดอยู่ในทะเล 
เป็นบ่อน้ำที่เช่ือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านอันเป้า ตำบลเกาะยาวน้อย 
บ่อน้ำแห่งที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คนมาอย่างยาวนาน ด้วยความเช่ือว่า
เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ขอสิ่งใดจะได้สมดังปรารถนา จึงมีผู้คนในพื้นที่  และ
นักท่องเที่ยวจำนวนมากมาขอพร 
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 จากการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์คำขวัญข้างต้น ผ ู้วิจัยจึงรวบรวม 
และคัดเลือกคติชนที่น่าสนใจไปเป็นข้อมูลในการจัดทำแบบสอบถามสำหรับ
สอบถามนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศเกี่ยวกับทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางคติชนที่น่าสนใจ เพื่อนำผลจากการตอบแบบสอบถามไปจัดทำสื่อ
นำเสนออัตลักษณ์ทางคติชนที่สอดคล้องกับการต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้ง
สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าบ้าน  
 ผลการตอบแบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวน 210 คน และ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 85 คน รวม 295 คน นำไปสู่การเลือกทรัพยากร
ทางคติชนมาจัดทำรูปแบบการสื่อสารอัตลักษณ์คติชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ผลปรากฏดังนี้ 
 1. ความสนใจข้อมูลคติชน สามารถจัดลำดับตามค่าเฉลีย่ของความสนใจ 
20 ลำดับแรก ดังนี ้

   1.1 ปลาฉิง้ฉ้าง    ค่าเฉลี่ย 4.03 
    1.2 ปลาเค็ม    ค่าเฉลี่ย 3.95 
    1.3 ข้าวยำหยำ/เหลือง ขนมบ้าบิ่น และประมงพื้นบ้าน  

ค่าเฉลี่ย 3.93 
    1.4 แกงหัวทือ    ค่าเฉลี่ย 3.82 
    1.5 กลอยคลุกพร้าว    ค่าเฉลี่ย 3.81 
    1.6 ขนมคิ้วนาง    ค่าเฉลี่ย 3.77 
    1.7 เรื่องเล่าตำนานพื้นบ้านและขึ้นเปลเด็ก ค่าเฉลี่ย 3.74 
    1.8 รองเง็ง    ค่าเฉลี่ย 3.73 
    1.9 ทำนา    ค่าเฉลี่ย 3.71 
    1.10 การรักษาโรคแบบพ้ืนบ้าน  ค่าเฉลี่ย 3.69 
    1.11 ภาษาถิ่น    ค่าเฉลี่ย 3.68 
    1.12 บ้านพ้ืนถ่ิน    ค่าเฉลี่ย 3.66 
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    1.13 เคี่ยวปลาเน่า และเคีย่วปลาเบน ค่าเฉลี่ย 3.58 
    1.14 การละเล่นพ้ืนบ้าน   ค่าเฉลี่ย 3.57 
    1.15 เพลงกล่อมเด็ก   ค่าเฉลี่ย 3.56 
    1.16 ช่ือนามสถาน   ค่าเฉลี่ย 3.55 
    1.17 หัตถกรรมพื้นบ้าน น้ำชุบหยำ และเดือนรอมฎอน   

ค่าเฉลี่ย 3.50 
    1.18 กาหยง    ค่าเฉลี่ย 3.47 
    1.19 งานแต่งงาน   ค่าเฉลี่ย 3.45 
    1.20 วันฮารีรายอ   ค่าเฉลี่ย 3.43 

2. ความคิดเห็นเพิ่มเตมิ สรุปไดด้งันี ้
 2.1 ชาวเกาะยาวมีอัธยาศัยที่ดี การเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวเกาะยาว
ทุกเรื่องจึงน่าสนใจ  

 2.2 นำขอ้มลูคติชนมาสร้างเป็นเรือ่งราวให้น่าสนใจ 
 2.3 นำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวให้น่าสนใจ เช่น นำเสนอเป็นข้อมูล

ดิจิทัลทีม่รีูปแบบที่น่าสนใจ สืบค้นได้ง่าย นำเสนอผ่านสื่อคิวอารโ์คดในจุดต่าง ๆ 
ที่นักท่องเทีย่วเข้าถึงขอ้มูลได้ เป็นต้น 
 2.4 แนะนำของพื้นบ้านท่ีสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิต ประจำวันได ้
 2.5 นำเสนอการทำขนมให้นักท่องเที่ยวเข้าใจ และสามารถนำไปทำ
รับประทานเองได้  

   2.6 นำเสนอวถิีชาวประมงให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม อาจจัดเป็น
โปรแกรมการเรียนรู้วิถีชาวประมง เช่น ออกทะเลไปตกปลา วางอวน เป็นต้น 
   2.7 ควรมีงานเทศกาลของชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม 
   2.8 ควรมีควรมีศูนย์ให้ข้อมลูเพือ่แนะนำชุมชน เช่น ความเป็นมา 
วัฒนธรรมชุมชน โดยมีไกด์ประจำท้องถิ่นที่สามารถให้ข้อมูลต่าง ๆ ได้  

  2..9 ควรระบุป้ายแนะนำการเดินทางที่ชัดเจน รวมทั้งมีจุดพักรถที่ปลอดภัย 
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  2.10 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติช่ืนชอบธรรมชาติที่สวยงาม ความเงียบ
สงบ ความปลอดภัย การเดินทางโดยใช้รถสองแถว อาหาร ความเป็นมิตรของผู้คน 
แต่มีข้อเสนอแนะวา่ควรกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับชาวต่างชาติให้เท่ากับคนไทย 

 
 จากการวิเคราะห์แบบสอบถามของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และ
ชาวต่างชาติ พบว่า อาหารพื้นบ้านมีระดับค่าเฉลี่ยความสนใจมากกว่าคติชนประเภท
อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การจัดทำสื่อนำเสนออัตลักษณ์ทางคติชนเกิดประโยชน์
ต่อการนำเสนอเพื่อการท่องเที่ยว ผู้จัดทำโครงการจึงนำข้อมูลดังกล่าวไปนำเสนอ
ตอ่ผู้ที่เกีย่วข้องเพื่อร่วมกนัหารูปแบบสื่อท่ีน่าสนใจ  
 ผู้จัดทำโครงการได้ประชุมกลุ่ม และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว ภาคีต่าง ๆ เพื่อหารูปแบบการสื่อสารอัตลักษณ์คติชน อำเภอเกาะยาว 
เพือ่นำไปสู่การนำเสนออัตลักษณ์คติชนของอำเภอเกาะยาว โดยสรุปสาระสำคัญ
จากการประชุมกลุ่ม และการสัมภาษณ์ได้ดังนี้  
 1. ลักษณะการท่องเที่ยว และความสนใจของนักท่องเที่ยว 
     ลักษณะการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเกาะยาวในช่วงสถานการณ์
ปกติ ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศแถบยุโรป 
เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน เป็นต้น  
 นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาตินิยมท่องเที่ยวตามหาด และเกาะ
ตา่ง ๆ ที่มีเรือนำเที่ยวที่สามารถเที่ยวได้แบบวันเดย์ทริป เช่น หมู่เกาะห้อง อ่าวพังงา 
เกาะไข่ เป็นต้น การดำน้ำดูปะการัง นอกจากนี้ยังนิยมเช่ารถขับรถเล่นทั่วเกาะ 
ตามจุดเช็คอินน์ หรือจุดที่เป็นที่นิยม นักท่องเที่ยวช่ืนชอบการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ วิถีชีวิตของผู้คนที่เรียบง่าย มีอัธยาศัยไมตรีที่ดี บางส่วนสนใจเรียนรู้
กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การทำเครื่องมือจับสัตว์น้ำ ประเพณีขึ้น
เปลเด็ก งานแต่งงาน อาหารพื้นถ่ิน เป็นต้น 
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 นักท่องเที่ยวคนไทยที่เข้ามาเป็นกลุ่มนิยมเช่าเหมารถสองแถวไปชม
สถานท่ีต่าง ๆ ตามคำแนะนำของคนขับรถ คนขับรถจึงทำหน้าที่เป็นไกด์นำเที่ยว
ไปด้วย สถานที่นิยมไปเยี่ยมชม เช่น การทำขนมบ้าบิ่น การทำปลาฉิ้งฉ้าง เป็นต้น 
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ชอบเรียนรู้ และสัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนโดยตรง หลายคน
จึงเลือกพักในโฮมสเตย์ รับประทานอาหารตามวิถีชาวบ้าน และนิยมซื้อของฝาก
จากเกาะยาวกลับไป  
 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มาเที่ยวแบบครอบครัว หรือกลุ่ม
ขนาดเล็ก 2-3 คน โดยแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ นักท่องเที่ยวท่ีเช่ารถจักรยานยนต์
ขับตระเวนทั่วเกาะ เป็นการท่องเที่ยวโดยใช้แผนที่นำทาง ไม่ค่อยเน้นการทำ
กิจกรรม แต่หากระหว่างทางมีสิ่งใดน่าสนใจก็แวะเยี่ยมชม และอีกแบบ คือ 
นักท่องเที่ยวที่มาเป็นครอบครัวจะใช้บริการรถนำเที่ยว จึงเป็นการเที่ยวตาม
โปรแกรมที่ไกด์แนะนำ 
 2. ปัญหาของการจัดการท่องเที่ยว 

   2.1 ลักษณะการจัดการท่องเที่ยวยังไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน แต่ก็มีบาง
พื้นที่ที่มีหน่วยงานดูแล เช่น เกาะยาวน้อยมีชมรมท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ที่มี
โปรแกรมท่องเที่ยวที่ชัดเจน ส่วนพื้นที่ของเกาะยาวใหญ่ และพรุใน ส่วนใหญ่
โรงแรม รีสอร์ทเป็นฝ่ายจัดการท่องเที่ยว เกาะยาวใหญ่มีชมรมการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร ส่วนตำบลพรุในยังไม่มีหน่วยงานดูแล
ที่ชัดเจน ในส่วนกิจกรรมทางวัฒนธรรม ตำบลพรุในจัดในรูปแบบงานกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมหารายได้ ส่วนกิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านมีการจัด  
ต่อเมื่อมีโครงการหรือมีงบประมาณมาสนับสนุน ไม่ได้จัดหรือส่งเสริมแบบประจำ 

 2.2 ชุมชนยังขาดความชัดเจนในดา้นการค้นหาจดุแข็งของตนเอง  
 2.3 ขาดการสนับสนนุจากองค์กรที่เกีย่วขอ้ง 
 2.4 ข้อมูลทางวัฒนธรรมในแต่ละด้าน ยังไม่มีการจดัเก็บอย่างเป็น
ระบบ และไมม่ีการนำเสนอข้อมลูทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวท่ีชัดเจน 
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 2.5 ไม่ควรดำเนินการให้จุดขายกจิกรรมท่องเที่ยวซ้ำซ้อนกัน  
 3. ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน การจัดทำข้อมลู สื่อ หรือกิจกรรมที่
ควรนำเสนอแก่นักท่องเที่ยว 

   3.1 หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งควรร่วมวิเคราะห์ชุมชนให้เข้าใจจุดแข็งของตนเอง  
    3.2 ควรผลักดันใหม้ีการนำเสนออาหารพื้นถิน่เปน็หลัก เพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กับสภาพของชุมชน   
    3.3 ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กรท้องถิ่นจัดเก็บ เผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ข้อมลูทางวัฒนธรรม 
    3.4 ควรให้นักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาเรียนรูภู้มิปญัญาในแตล่ะด้าน 
โดยมีวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจ  
    3.5 ควรมีการจัดทำสื่อที่น่าสนใจ สามารถใช้เป็นของที่ระลึกหรือของฝาก 
 
 จากข้อมูลข้างต้นจึงนำไปส ู่การจัดทำรูปแบบการสื่อสารอัตลักษณ์    
คติชนอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เพื่อใช้นำเสนอเป็นสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  
เป็นลักษณะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) ที่นำเสนอการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่มีเรื่องราวทางวัฒนธรรมเข้าไปเกี่ยวข้อง มีการนำเสนอวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นเป็นข้อมูลคติชนที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการท่องเที่ยวนั้น ๆ รวมทั้งได้
กำหนดแนวทางการนำไปใช้ ดังตอ่ไปนี้ 

1. แผนที่เส้นทางการท่องเทีย่วทางคติชนที่สื่อความเป็นอัตลกัษณ์
ของอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  

จัดทำเป็นแผนท่ีระบุเส้นทางการทอ่งเที่ยวทางคติชน โดยสอดแทรก
เสน้ทางทีส่มัพันธ์กับคำขวัญของอำเภอเกาะยาว ดงัทีก่ลา่วไว้ข้างตน้ โดยจัดวาง
ไว้ในศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์บริการนกัท่องเที่ยว เป็นต้น และนำไปใช้เป็นส่วนหน่ึง
ของข้อมูลในคู่มือการท่องเทีย่ว ดงัภาพต่อไปนี ้
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แผนที่ “เส้นทาง...เยือนวิถีชนคนเกาะยาว” 
 

 
 

ภาพที่ 4.1 แผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวทางคติชน 
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เส้นทางการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกแวะเยี่ยมชมท้ัง
ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรทางคติชนในพ้ืนท่ีอำเภอเกาะยาว ปรากฏ 
ดังตัวอย่างในตารางต่อไปนี ้
     1.1 พ้ืนที่เกาะยาวใหญ่ 
 

ตารางที่ 4.1 เส้นทางการทอ่งเที่ยวพ้ืนที่เกาะยาวใหญ่  
เส้นทาง ทรัพยากรทางการท่องเทีย่ว ข้อมูล 

ทางคติชน 
หมายเหต ุ

ธรรมชาต ิ คติชน 
1. ท่าเรือ
แหลมใหญ่ - 
แหลมปาก
คลอง 

- แหลมปาก
คลอง 
- อ่าวมะมว่ง 
- แพปลา 

- เร่ืองเล่า
พื้นบ้าน 
- การทำ
เครื่องมือ
ประมง
พื้นบ้าน  

- นามสถาน 
- ตำนานแหลม
หวัล้าน 
- เรียนรู้การทำ
เครือ่งมือประมง
พื้นบ้าน  
- เยี่ยมชมวิถีชวีิต
ชาวประมงพื้นบา้น  

 

2. แหลมปาก
คลอง - ท่าเรือ
ต้นโด  

- ท่าเรือ 
ต้นโด 

- เร่ืองเล่า
พื้นบ้าน 
- การแพทย์
พื้นบ้าน 

- นามสถาน 
- ยาบำรุงกำลัง  
“กาหราด” 

ท่าเรือต้นโด 
(ท่าเรือแห่ง
แรกของ 
เกาะยาวใหญ่) 

3. ท่าเรือต้นโด 
- บ้านคลองดิน
เหนียว  
สุดปลายแหลม
หัวล้าน 

- อ่าวทราย 
- แหลม
หัวล้าน 

- เร่ืองเล่า
พื้นบ้าน 
- การทำ
เครื่องมือ
ประมง
พื้นบ้าน 
- อาหาร
พื้นบ้าน 

- นามสถาน 
- เรียนรู้การทำ
เครื่องมือประมง
พื้นบ้าน  
- เยี่ยมชมวิถีชวีิต
ชาวประมงพื้นบา้น  
- ทำปลากระเบน
ดอก 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)  
เส้นทาง ทรัพยากรทางการท่องเทีย่ว ขอ้มูล 

ทางคติชน 
หมายเหต ุ

ธรรมชาต ิ คติชน 
4. บ้านคลอง
ดินเหนียว -
บ้านอ่าวกะพ้อ, 
บ้านพรุใน 

 - เร่ืองเล่า
พื้นบ้าน 
- อาหาร
พื้นบ้าน 
- การทำนา  

- นามสถาน 
- ทำปลาฉิ้งฉ้าง 
- ทำขนมบ้าบิ่น 
- ทำนา ประเพณี
ข้าวใหม่ปลามัน  

 

5. บ้านพรุใน -
บ้านโละโป๊ะ 

- อ่าวโละ
โป๊ะ 

- เร่ืองเล่า
พื้นบ้าน 
- การแสดง
พื้นบ้าน 
 

- นามสถาน 
- การแสดงรองเง็ง 
การขับร้องเพลง
ตันหยง และการ
แสดงพื้นบ้านอื่น ๆ  

 

6. บ้านโละโป๊ะ  
- บ้านหินกอง 

- อ่าวหิน
กอง 

- เร่ืองเล่า
พื้นบ้าน 
- หัตถกรรม
พื้นบ้าน 
- การทำ
เครือ่งมือ
ประมง
พื้นบ้าน  

- นามสถาน 
- เรียนรู้การทำ 
จักสาน 
- เรียนรู้การทำ
เครื่องมือประมง
พื้นบ้าน  
- เยี่ยมชมวิถีชวีิต
ชาวประมงพื้นบา้น  

 

7. บ้านหินกอง  
- บ้านชอ่ง
หลาด 

- แหลมหาด - เรื่องเล่า
พื้นบ้าน 
- อาหาร
พื้นบ้าน 

- นามสถาน 
- ทำปลาฉิ้งฉ้าง 

 

เส้นทาง
เช่ือมต่อท่าเรือ
ช่องหลาดไป
เกาะยาวน้อย 

8. บ้านช่อง
หลาด –  
บ้านคลองเหีย 

- คลองเหีย -เร่ืองเล่า
พื้นบ้าน 
 

- นามสถาน 
 

เส้นทาง 
เช่ือมต่อท่าเรือ 
คลองเหียไป
ภูเก็ต 
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     1.2 พ้ืนที่เกาะยาวน้อย 
 
ตารางท่ี 4.2 เส้นทางการท่องเที่ยวพ้ืนท่ีเกาะยาวน้อย 

เส้นทาง ทรัพยากรทางการท่องเทีย่ว ข้อมูล 
ทางคติชน 

หมายเหต ุ
ธรรมชาต ิ คติชน 

1. ท่าเรือ 
มาเนาะ –  
ศูนย์วัฒนธรรม 
เกาะยาว 

 - เร่ืองเล่า
พื้นบ้าน 
- แหล่งรวม
ข้อมูล 
วัฒนธรรม 
เกาะยาว 

- นามสถาน  
- ข้อมูล 
การท่องเท่ียว  
- ข้อมูลทาง 
คติชน  
 

 

2. ศูนย์
วัฒนธรรม 
เกาะยาว - 
บ้านท่ามาเนาะ 

 - สถาปัตยกรรม
พื้นบ้าน 
 

- เรือนพื้นถิ่น 
 

 

3. บ้านท่า 
มาเนาะ - 
บ้านใหญ่,  
บ้านน้ำจืด  

- ทุ่งนา - เร่ืองเล่า
พื้นบ้าน 
- ทำนา 
- อาหาร
พื้นบ้าน 
 

- นามสถาน  
- ทำนา, นาดำ, 
นาโยน ประเพณี
ทิ่มเม่า  

- เค่ียวปลาเบน 

- ขนมคิว้นาง 
- กลอยคลุก
มะพร้าว ฯลฯ 

 

4. บ้านน้ำจืด - 
บ้านอันเป้า 

- บ่อนำ้
ศักดิ์สิทธิ์  
- หาด 
อันเป้า 

- เร่ืองเล่า
พื้นบ้าน 
 

- นามสถาน  
- ตำนาน
พื้นบ้าน 

ท่าเรืออันเปา้ 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)  
เส้นทาง ทรัพยากรทางการท่องเทีย่ว ข้อมูล 

ทางคติชน 
หมายเหต ุ

ธรรมชาต ิ คติชน 
5. บ้านอันเป้า 
- บา้นทา่เขา 

- หาดยาว 
- หาดทา่เขา 
- น้ำตก 

- เร่ืองเล่า
พื้นบ้าน 
- การทำบาตกิ 

- นามสถาน 
- เรียนรู้การทำ
ผ้าบาติก 
หัตถกรรม 

เส้นทางเช่ือมต่อ
ท่าเรือบ้าน 
ท่าเขาไปกระบี ่

6. บ้านท่าเขา 
- บ้านป่าทราย 

- หาดป่า
ทราย 
- ชมนกเงือก 

- เร่ืองเล่า
พื้นบ้าน 
- การทำ
ประมงพื้นบ้าน  

- นามสถาน 
- วิถีชวีิต
ชาวประมง 
 

 

7. บา้นป่า
ทราย - บ้าน
แหลมไทร 

- หาดแหลม
ไทร 

- เร่ืองเล่า
พื้นบ้าน 
นามสถาน 
- การทำ
ประมงพื้นบ้าน 
- อาหาร
พื้นบ้าน 

- นามสถาน 
- วิถีชวีิต
ชาวประมง 
- ทำปลาเค็ม 

ท่าเรือแหลมไทร 

8. บ้านแหลม
ไทร - บ้านริม
ทะเล 

 - เร่ืองเล่า
พื้นบ้าน 
 

- นามสถาน 
-กุโบร์โตะ๊ครูแอ 
ศูนย์เรียนรู้
อิสลามปอเนาะ
สันติสุข 
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 เส้นทางการท่องเที่ยวจากตารางข้างต้นเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว      
ที่มุ่งเน้นพื้นที่บนบก โดยปรากฏแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางคติชนและธรรมชาติควบคู่กัน 
เพราะโดยธรรมชาตินักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในพื้นที่อำเภอเกาะยาว ต่างมีจุดมุ่งหมาย
หลักคือการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อย่างไรก็ตามทรัพยากรการท่องเที่ยวทางคติชน 
ก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีความน่าสนใจ
มากขึ้น  

เนื่องจากการตอบแบบสอบถามของนักท่องเที่ยวพบว่ามีความสนใจใน
ระดับมากในลำดับต้น ๆ คือ อาหารพื้นบ้าน ประมงพื้นบ้าน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้
ผู้จัดทำโครงการจึงจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเล  ซึ่ งเป็น เส้นทางที่
นักท่องเที่ยวช่ืนชอบ แม้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีเป้าหมายหลักเพื่อชมความงาม
ของทรัพยากรทางธรรมชาติ และทำกิจกรรมต่าง ๆ ทางน้ำ เช่น เล่นน้ำ ดำน้ำ 
ตกปลา เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมและข้อมูลทางคติชนก็เป็นข้อมูลส่วน
หนึ่งที่ช่วยให้การท่องเที่ยวดังกล่าวมีสีสัน มีเรื่องราวที่ดึงดูดใจ และสร้างความ
ประทบัใจใหม้ากขึ้น  

ผู้จัดทำโครงการใช้พื้นที่เส้นทางทางทะเลของตำบลเกาะยาวน้อยในการทำ
เส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อนำเสนอเรื่องราวทางคติชน เช่น นามสถาน อาหารพื้นบ้าน 
ความเช่ือ การทำประมงพื้นบ้าน เป็นต้น ผ่านนักเล่าเรื่อง อาจเป็นคนขับเรือ คนใน
ชุมชน มัคคุเทศก์นำเที่ยว โดยใช้ช่ือการท่องเที่ยวครั้งนี้ว่า “ล่องเล เล่าเร่ือง 
เร่ืองเล่าชาวเกาะ” ดังต่อไปนี ้
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เสน้ทาง “ล่องเล เล่าเร่ือง เร่ืองเล่าชาวเกาะ” 
 

 
 

ภาพที่ 4.2 แผนทีเ่ส้นทาง “ล่องเล เล่าเรื่อง เรื่องเล่าชาวเกาะ” 
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เส้นทางที ่1 “ล่องเล เล่าเร่ือง เร่ืองเล่าชาวเกาะ” 
ล่องเล เล่าเร่ือง เมืองปละออก (เส้นทางเดินเรือฝ่ัง จ.กระบี่) 

 

 
 

ภาพที่ 4.3 แผนทีเ่ส้นทางที ่1 “ล่องเล เล่าเรื่อง เรื่องเลา่ชาวเกาะ” 
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เส้นทางที ่2 “ล่องเล เล่าเร่ือง เร่ืองเล่าชาวเกาะ” 
ล่องเล เล่าเร่ือง เมืองปละตก (เส้นทางเดินเรือฝ่ัง จ.ภูเก็ต – พังงา) 

 

 
 

ภาพที่ 4.4 แผนทีเ่ส้นทางที่ 2 “ล่องเล เล่าเรื่อง เรื่องเลา่ชาวเกาะ” 
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เส้นทางที ่3 “ล่องเล เล่าเร่ือง เร่ืองเล่าชาวเกาะ” 
ล่องเล ลัดเลาะ เกาะสามเมือง  

(เส้นทางเดินเรือรอบเกาะยาวน้อย จ.กระบี่ พังงา ภูเก็ต) 
 

 
 

ภาพที่ 4.5 แผนท่ีเส้นทางที่ 3 “ล่องเล เล่าเรื่อง เรื่องเลา่ชาวเกาะ” 
 
หมายเหตุ 

รายการเส้นทางท่องเที่ยว : อ้างอิงเส้นทางท่องเที่ยวโดยการใช้จุดพัก
เรือเป็นเกณฑ์ในการเดินทาง และระหว่างทางมี เรื่องราวทางคติชนวิทยา          
ทีแ่ตกต่างกันไปตามรายละเอียดตารางเส้นทางการท่องเที่ยวของแต่ละเส้นทาง     
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ตารางที่ 4.3 เส้นทางที่ 1 “ล่องเล เล่าเรื่อง เมืองปละออก” 
เสน้ทางที่ 1 “ล่องเล เล่าเร่ือง เมืองปละออก” (เส้นทางเดินเรือฝ่ัง จังหวัดกระบี่) 

พาหนะ : 
เรือหางยาว จำนวนผูโ้ดยสาร 12 -15 คน 

สวัสดิการ : 
ข้าวห่อ ส้อหมาก (ข้าวยำหยำ แสล้่อง) 

ระยะเวลา : 
1.30 ช่ัวโมง 

ลำดับที ่ จุดท่องเท่ียว เร่ืองราวทาง 
คติชน/กิจกรรม 

ภาพประกอบ หมายเหตุ 

1 จุดเริม่ต้น ท่าเรือ 
ลอยน้ำ แหลมไทร 

แนะนำเส้นทาง  
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
ลำดับที ่ จุดท่องเท่ียว เร่ืองราวทาง 

คติชน/กิจกรรม 
ภาพประกอบ หมายเหตุ 

2 ท่าเทียบเรือ 
หัวแหลมไทร 

แหลมไทร “หิน บ้าน 
ตำนาน ผี”  

เรียนรูเ้รื่องราวธรณีกาล 
(ธรณหีินร่องรอยซาก 
ดึกดำบรรพ์หอยตะเกียง
หรือแบรดโิอพอตยุค 
เพอร์เมียน) สถานท่ีประมง
พื้นบ้าน และตำนาน 
เรื่องเล่า ผีพราย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

แวะชมจุดค้นพบ
ธรณหีิน 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
ลำดับที ่ จุดท่องเท่ียว เร่ืองราวทาง 

คติชน/กิจกรรม 
ภาพประกอบ หมายเหตุ 

3 แหลมหาด งดงามเลื่องชื่อ คือ 
มัลดีฟเกาะยาว 

อยู่ระหว่างเกาะยาวใหญ่-
เกาะยาวน้อย มีช่องทาง 
น้ำทะเลไหลผ่าน มีแนวขอบ
สันทรายยื่นออกมา สวยงาม
จนไดร้ับการขนานนาม  
“มัลดฟีเกาะยาว” 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
ลำดับที ่ จุดท่องเท่ียว เร่ืองราวทาง 

คติชน/กิจกรรม 
ภาพประกอบ หมายเหตุ 

4 อ่าวค้อ ร่องรอย นาเก่า  
บ่อน้ำ ชายเล 

ร่องรอยถ่ินท่ีอยู ่การทำมา
หากินของผู้คนเกาะยาวน้อย  

 
 
 
 
 
 

รับประทาน 
“ข้าวห่อ 
ส้อหมาก” 
 

5 เกาะก้าหลาด 
(บรเิวณน่านน้ำ 
เรือประมงท้องถิ่น) 

เทียบเรือแค่ แลคนเล 
ชมวิถีชีวิตเล่าเรื่อง “คน เรือ 
เล” ประเพณี ความเชื่อ วิถี
ชาวประมงพื้นบ้าน (อวนกุ้ง 
อวนปู)  
 

 
 
 
 

 

แวะเยี่ยมชม
เรือประมง
พื้นบ้าน 
(จุดพกัเรือ) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
ลำดับที ่ จุดท่องเท่ียว เร่ืองราวทาง 

คติชน/กิจกรรม 
ภาพประกอบ หมายเหตุ 

6 เกาะนอก เกาะนอก เร่ืองเก่า  
เขาเล่าว่า 

เรื่องเล่าเกาะนอก โพรงยกัษ์
ทีเ่กิดจากสมัยสงครามโลก
ครั้งท่ี 2/ เหตุการณ์
เครื่องบินตกเมื่อครั้งสมยั
สงครามโลกครั้งที่ 2  
ณ บริเวณระหว่างเกาะนอก
กับท่าเรือแหลมไทร 

 
 
 
 
 
 

 

แวะเยี่ยมชม 
เกาะนอก  
(จุดพักเรือ) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
ลำดับที ่ จุดทอ่งเที่ยว เร่ืองราวทาง 

คติชน/กิจกรรม 
ภาพประกอบ หมายเหตุ 

7 หาดป่าทราย  
หาดท่าเขา เกาะนก 

ป่าทรายหาดสวย น้ำใส 
หาดทรายสะอาดตา  
ทอดยาว มีสถานทีท่่องเที่ยว  
ที่พักให้เลือกใช้บริการ 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
ลำดับที ่ จุดท่องเท่ียว เร่ืองราวทาง 

คติชน/กิจกรรม 
ภาพประกอบ หมายเหตุ 

8 ป่าเกาะ  ป่าเกาะ หัวใจมังกร 
นามสถาน “ป่าเกาะ” และ
จุดชมวิวกลางทะเล ช่ืนชม
ช่องว่างระหว่างขุนเขา 
“หัวใจมังกร”  
 

 
 
 
 

 

ลอยเรือ 

9 กลับไปยังท่าเรือ 
ลอยน้ำ แหลมไทร 

  สิ้นสุดเส้นทางที่ 1 
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ตารางที่ 4.4 เส้นทางที่ 2 “ล่องเล เล่าเรื่อง เมืองปละตก” 
เส้นทางที่ 2 “ล่องเล เล่าเร่ือง เมืองปละตก” (เสน้ทางเดินเรือฝ่ัง จังหวดัภูเก็ต – พังงา) 

พาหนะ : 
เรือหางยาว จำนวนผูโ้ดยสาร 12 -15 คน 

สวัสดิการ : 
ข้าวห่อ ส้อหมาก (ข้าวยำหยำ แสล้่อง) 

ระยะเวลา : 
1.30 ช่ัวโมง 

ลำดับที ่ จุดทอ่งเที่ยว เร่ืองราวทาง 
คติชน/กิจกรรม 

ภาพประกอบ หมายเหตุ 

1 จุดเริม่ต้น ท่าเรือ
ลอยน้ำ แหลมไทร 

แนะนำเส้นทาง  
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
ลำดับที ่ จุดท่องเท่ียว เร่ืองราวทาง 

คติชน/กิจกรรม 
ภาพประกอบ หมายเหตุ 

2 ท่าเทียบเรือ 
หัวแหลมไทร 

แหลมไทร “หิน บ้าน 
ตำนาน ผี”  

เรียนรูเ้รื่องราวธรณีกาล 
(ธรณหีินร่องรอยซาก 
ดึกดำบรรพห์อยตะเกียง
หรือแบรดโิอพอตยุค 
เพอร์เมียน) สถานท่ีประมง
พื้นบ้าน และตำนาน 
เรื่องเล่า ผีพราย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

แวะชมจุดค้นพบ
ธรณหีิน 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
ลำดับที ่ จดุท่องเท่ียว เร่ืองราวทาง 

คติชน/กิจกรรม 
ภาพประกอบ หมายเหตุ 

3 แหลมหาด งดงามเลื่องชื่อ คือ 
มัลดีฟเกาะยาว 

อยู่ระหวา่งเกาะยาวใหญ่-
เกาะยาวน้อย มีชอ่งทาง 
น้ำทะเลไหลผ่าน มีแนวขอบ
สันทรายยื่นออกมา สวยงาม
จนไดร้ับการขนานนาม  
“มัลดฟีเกาะยาว” 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

214 



215 

 

ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
ลำดับที ่ จดุท่องเท่ียว เร่ืองราวทาง 

คติชน/กิจกรรม 
ภาพประกอบ หมายเหตุ 

4 เกาะก้าหลาด 
(บริเวณน่านน้ำ 
เรือประมงท้องถิน่) 

เทียบเรือแค่ แลคนเล  
ชมวิถีชีวิตเล่าเรื่อง “คน เรือ 
เล” ประเพณี ความเชื่อ วิถี
ชาวประมงพื้นบ้าน (อวนกุ้ง 
อวนปู 

 
 
 
 
 

 

 แวะเยี่ยมชม
เรือประมงพื้นบ้าน 
(จุดพักเรือ) 

5 ท่าเรือช่องหลาด ช่องหลาด  
 จุดสำคัญของคนสัญจร 

ท่าเรือช่องหลาด จุดเปลีย่น
เพื่อเดินทางระหวา่ง 
เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ 
จ.กระบี ่
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
ลำดับที ่ จดุท่องเท่ียว เร่ืองราวทาง 

คติชน/กิจกรรม 
ภาพประกอบ หมายเหตุ 

6 ท่าเรือคลองเหยี / 
หัวแหลมเหีย 

คลองเหีย เร่ืองเก่า  
เขาเล่าว่า 

สมัยสงคราม 9 ทัพ  
เกิดเหตุการณ์เผาป่าคลอก 
และเส้นทางเดินเรือ 
สมัยสงคราม 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
ลำดับที ่ จดุท่องเท่ียว เร่ืองราวทาง 

คติชน/กจิกรรม 
ภาพประกอบ หมายเหตุ 

7 เกาะโบย / เกาะใต้ /  
แหลมยาง 

ชุมชน วิถีคนกับทะเล 
ชุมชนทีย่ึดโยงกับการทำมา
หากินแบบวิถีคนเล 

 

 

8 ใต้นา / ท่าเรือ 
พานยาว 

- ใต้นา ผืนนาที่ใหญ่ที่สุด 
บนเกาะยาวน้อย  
- ท่าเรือพานยาว “ย้อนรอย
เส้นทางเสดจ็ฯ ในหลวง ร.9 
กับคนอ้าเหลม บียา  
โต๊ะครูแอ” 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
ลำดับที ่ จดุท่องเท่ียว เร่ืองราวทาง 

คติชน/กิจกรรม 
ภาพประกอบ หมายเหตุ 

9 เกาะพลอง  
“สันหลังมังกร” 

เกาะพลอง 
“สันหลังมังกร” 

แวะชมสันหาดกับกิจกรรม
หาหอยพง “จ้วง ต้ม จุ้ม”  

 
 
 
 
 

 

จุดพักเรือ 

10 ท่าเรือท่าต้นโด - นามสถานตามพืน้ท่ี 
ทางกายภาพ 
- ชุมชนประมงพื้นบ้าน 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
ลำดับที ่ จดุท่องเท่ียว เร่ืองราวทาง 

คติชน/กิจกรรม 
ภาพประกอบ หมายเหตุ 

11 บ้านอันเป้า วิถคีน เรือ เล 
ชุมชนประมงและจุดต่อเรือ
ชาวประมงท้องถิ่น 

 

 

12 กลับท่าเรือลอยน้ำ 
แหลมไทร 

 
 สิ้นสุดเส้นทางที่ 2 
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ตารางที่ 4.5 เส้นทางที่ 3 “ล่องเล ลัดเลาะ เกาะสามเมือง” 
เสน้ทางที่ 3 “ล่องเล ลัดเลาะ เกาะสามเมือง” (เสน้ทางเดินเรือรอบเกาะยาวน้อย จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต) 

พาหนะ : 
เรือหางยาว จำนวนผูโ้ดยสาร 12 -15 คน 

สวัสดกิาร : 
ข้าวห่อ ส้อหมาก (ข้าวยำหยำ แสล้่อง) 

ระยะเวลา : 
2.30 ช่ัวโมง 

ลำดับที ่ จุดท่องเท่ียว เร่ืองราวทาง 
คติชน/กิจกรรม 

ภาพประกอบ หมายเหตุ 

1 จุดเริม่ต้น ท่าเรือ 
ลอยน้ำ แหลมไทร 

แนะนำเส้นทาง 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 
ลำดับที ่ จุดท่องเท่ียว เร่ืองราวทาง 

คติชน/กิจกรรม 
ภาพประกอบ หมายเหตุ 

2 ท่าเทียบเรือ 
หัวแหลมไทร 

แหลมไทร “หิน บ้าน 
ตำนาน ผี”  

เรียนรูเ้รื่องราวธรณีกาล 
(ธรณีหินร่องรอยซาก 
ดึกดำบรรพ์หอยตะเกียง
หรือแบรดโิอพอตยุค 
เพอร์เมียน) สถานท่ีประมง
พื้นบ้าน และตำนาน 
เรื่องเล่า ผีพราย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

แวะชมจุดค้นพบ
ธรณหีิน 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 
ลำดับที ่ จุดท่องเท่ียว เร่ืองราวทาง 

คติชน/กิจกรรม 
ภาพประกอบ หมายเหตุ 

3 แหลมหาด งดงามเลื่องชื่อ คือ 
มัลดีฟเกาะยาว 

อยู่ระหว่างเกาะยาวใหญ่-
เกาะยาวน้อย มีช่องทาง 
น้ำทะเลไหลผ่าน มีแนวขอบ
สันทรายยื่นออกมา สวยงาม
จนไดร้ับการขนานนาม  
“มัลดฟีเกาะยาว” 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 
ลำดับที ่ จุดท่องเท่ียว เร่ืองราวทาง 

คติชน/กิจกรรม 
ภาพประกอบ หมายเหตุ 

4 อ่าวค้อ ร่องรอย นาเก่า  
บ่อน้ำ ชายเล 

ร่องรอยถ่ินที่อยู่ การทำมา
หากินของผู้คนเกาะยาวน้อย  

 

รับประทาน  
“ข้าวห่อสอ้หมาก” 
 

5 เกาะก้าหลาด 
(บริเวณน่านน้ำ 
เรือประมงท้องถิ่น) 

เทียบเรือแค่ แลคนเล  
ชมวิถีชีวิตเล่าเรื่อง “คน เรือ 
เล” ประเพณี ความเชื่อ วิถี
ชาวประมงพื้นบ้าน (อวนกุ้ง 
อวนปู)  

 
 
 
 
 
 

แวะเยี่ยมชม
เรือประมงพื้นบ้าน 
(จุดพักเรือ) 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 
ลำดับที ่ จุดท่องเท่ียว เร่ืองราวทาง 

คติชน/กิจกรรม 
ภาพประกอบ หมายเหตุ 

6 เกาะนอก เกาะนอก เร่ืองเก่า  
เขาเล่าว่า 

เรื่องเล่าเกาะนอก โพรงยักษ์
ทีเ่กิดจากสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ 2/ เหตุการณ์
เครื่องบินตกเมื่อครั้งสมยั
สงครามโลกครั้งท่ี 2  
ณ บริเวณระหว่างเกาะนอก
กับท่าเรือแหลมไทร 

 
 
 
 
 
 
 

แวะเยี่ยมชม 
เกาะนอก 
(จุดพักเรือ) 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 
ลำดับที ่ จุดท่องเท่ียว เร่ืองราวทาง 

คติชน/กิจกรรม 
ภาพประกอบ หมายเหตุ 

7 หาดป่าทราย  
หาดท่าเขา เกาะนก 

ป่าทรายหาดสวยน้ำใส 
หาดทรายขาวสะอาด 
ทอดยาว มีสถานทีท่่องเที่ยว  
ที่พักเรียงรายให้เลือกใช้
บริการ 
 

 
 
 
 

 

 

8 ป่าเกาะ  ป่าเกาะ หัวใจมังกร 
นามสถาน “ป่าเกาะ” และ
จุดชมวิวกลางทะเล ช่ืนชม
ช่องว่างระหว่างขุนเขา 
“หัวใจมังกร” 
 

 
 
 
 

 

ลอยเรือ 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 
ลำดับที ่ จุดท่องเท่ียว เร่ืองราวทาง 

คติชน/กิจกรรม 
ภาพประกอบ หมายเหตุ 

9 อ่าวโล้ะหา  
ถ้ำโต๊ะบวช 

อ่าวโล๊ะหา ถ้ำชาวเล : ชุมชน 
(เก่า) ตัวตน ต้องห้าม 

เรื่องเก่า เขาเล่าว่า : เรื่องราว
นามสถาน “อ่าวโละหา  
บ้านนาร้าง” ชุมชนคนอดีต  
สถานท่ีจุดกำเนดิตัวตนกับ
เรื่องราวสองพี่น้องทหาร 
เมื่อครั้งศึกสงคราม 9 ทัพ  
ต้นตระกูล “เริงสมุทร”  
“สกุลตน คนเกาะ” และ 
“ถ้ำชาวเล” สถานท่ีพักพิง 
และโครงกระดูกต้องห้าม 

 

 
 

จุดพักเรือ ลอยเรือ 

226 



227 

 

ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 
ลำดับที ่ จุดท่องเท่ียว เร่ืองราวทาง 

คติชน/กิจกรรม 
ภาพประกอบ หมายเหตุ 

10 ต้นโพธ์ิทะเลยักษ ์ “โพธิ์ทะเลยักษ์” 
โต๊ะแหนะไม้ใหญ่ ร่องรอย
ทรัพยากรแหง่เกาะยาวน้อย 
  
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

227 



228 

 

ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 
ลำดับที ่ จุดท่องเท่ียว เร่ืองราวทาง 

คติชน/กิจกรรม 
ภาพประกอบ หมายเหตุ 

11 เหลากดูู / 
เหลาปาตัง /       
เหลาโหรย /  
เหลาอันต ู

สามเหลา เล่าเร่ือง
ธรรมชาติ ความงดงามของ
ชั้นหิน และไม้นานาพรรณ 
เหลา หรือบุเลา แปลวา่ 
เกาะ นามสถานสัมพันธ์กับ
พื้นที่ งดงามด้วยธรรมชาติ 
โขดหิน ที่ทำกินของ
ชาวประมง 
 

 
 

 

จุดพักเรือ 
(ลอยเรือ) 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 
ลำดับที ่ จุดท่องเท่ียว เร่ืองราวทาง 

คติชน/กิจกรรม 
ภาพประกอบ หมายเหตุ 

12 บ้านอันเป้า วิถคีน เรือ เล 
ชุมชนประมงและจุดต่อเรือ
ชาวประมงพื้นบ้าน 

 

 

13 ท่าเรือท่าต้นโด - นามสถานตามพื้นที ่
ทางกายภาพ 
- ชุมชนประมงพื้นบ้าน 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 
ลำดับที ่ จุดท่องเท่ียว เร่ืองราวทาง 

คติชน/กิจกรรม 
ภาพประกอบ หมายเหตุ 

14 เกาะพลอง  
“สันหลังมังกร” 

เกาะพลอง 
“สันหลังมังกร” 

แวะชมสันหาดกับกิจกรรม
หาหอยพง “จ้วง ต้ม จุ้ม”  
 
 

 
 
 
 

 

จุดพกัเรือ 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 
ลำดับที ่ จุดท่องเท่ียว เร่ืองราวทาง 

คติชน/กิจกรรม 
ภาพประกอบ หมายเหตุ 

15 ใต้นา / ท่าเรือ 
พานยาว 

- ใต้นา ผืนนาที่ใหญ่ที่สุด 
บนเกาะยาวน้อย  
- ท่าเรือพานยาว “ยอ้นรอย
เส้นทางเสดจ็ฯ ในหลวง ร.9 
กับคนอ้าเหลม บียา  
โต๊ะครูแอ” 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 
ลำดับที ่ จุดท่องเท่ียว เร่ืองราวทาง 

คติชน/กิจกรรม 
ภาพประกอบ หมายเหตุ 

16 เกาะโบย / เกาะใต้ /  
แหลมยาง 

ชุมชน วิถีคนกับทะเล 
ชุมชนทีย่ึดโยงกับการทำมา
หากินแบบวิถีคนเล 

 

 

17 กลับท่าเรือลอยน้ำ 
แหลมไทร 

  สิ้นสุดเส้นทางที ่3 

 
หมายเหตุ :  ข้อจำกัดในการเดินทาง 

1) สถานท่ีบางแห่งจำกัดด้วยเขตหวงห้ามของอุทยาน ธรรมเนียมปฏิบัติของคนท้องถิ่น และสภาพอากาศ คลื่นลม  
 2) เวลาในการท่องเที่ยว การชมสถานท่ีบางแหง่ เช่น สันหลังมังกร วิถีการทำประมงพ้ืนบ้าน ขึ้นอยู่กบัสภาพแวดล้อม 
และพยากรณ์ทางทะเล น้ำขึ้น-ลง เป็นต้น 
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2. สื่อบอกเล่าเร่ืองราวของอาหารพ้ืนบ้าน 
   จัดทำสื่ออาหารพื้นบ้านของอำเภอเกาะยาว “ป่า นา เล” นำเสนอ

ผ่านคิวอาร์โคดในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ต่อการท่องเที่ยวด้วยการจัดทำเป็นโปสเตอร์ลงบนแผ่นพลาสวูดติดตั้งที่แหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน ด้วยขนาดทีเ่หมาะสม เช่น  80 X 140 เซนติเมตร เป็นต้น และ
นำเสนอเป็นวีดิทัศน์ภาพเคลื่อนไหว ดังต่อไปนี ้

 

 
 

ภาพที่ 4.6 สื่อ “ป่า นา เล”  
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3. สื่อบอกเล่าเร่ืองราวของการทำนา 
   จัดทำสื่อการทำนาของอำเภอเกาะยาว “นากลางเล” นำเสนอผ่าน

ควิอาร์โคดในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการทอ่งเที่ยว
ด้วยการจัดทำป้ายพลาสวูดพร้อมเสาติดตั้งไว้บริเวณที่นา ขนาดประมาณ 60 X 90 
เซนติเมตร ดังภาพต่อไปนี ้

 

 
 

ภาพที่ 4.7 สื่อ “นากลางเล” (1) 
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ภาพที่ 4.8 สื่อ “นากลางเล” (2) 
 

4. สื่อบอกเล่าเร่ืองราวของเรือนพ้ืนถิ่น 
   จัดทำสื่อเรือนพื้นถิ่นท่ีมีอายุกว่า 100 ปี ของอำเภอเกาะยาว “เริน” 

วิถี ศรัทธา ผู้คน นำเสนอผ่านคิวอาร์โคดในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวด้วยการจัดทำเป็นโปสเตอร์ลงบน   
แผ่นพลาสวูดติดตั้งที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมเกาะยาวน้อยและพลังงานโซลาเซลล์ 
ด้วยขนาดทีเ่หมาะสม เช่น 80 X 140 เซนติเมตร รวมทั้งจัดทำเป็นป้าย พลาสวูด
พร้อมเสาติดตั้งไว้บริเวณหน้าบ้านของเรือนพื้นถิ่น ขนาดประมาณ 60 X 90 
เซนติเมตร ดังภาพต่อไปนี ้
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ภาพที่ 4.9 สื่อโปสเตอร์บนแผ่นพลาสวดู 
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ภาพที่ 4.10 สื่อป้ายพลาสวูดพร้อมเสาติดตั้งบริเวณหน้าบ้านของเรอืนพื้นถิน่ 
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ภาพที ่4.11 แผนที่เส้นทางเยือน “เรือนพื้นถ่ิน” 
 

5. สื่อบอกเล่าเร่ืองราวของคติชนผ่านชุดการแสดง 
    จัดทำสื่อชุดการแสดงบอกเล่าข้อมูลคติชนอำเภอเกาะยาว “ขุมคลัง

เร่ืองราว บอกเล่าวิถีคนเกาะยาว” นำเสนอข้อมูลคติชนผ่านเนื้อเพลง ผสมผสาน
กับท่วงทำนอง ดนตรีพื้นถิ่น และการแต่งกายของชาวไทยมุสลิม ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ 
รับชมผ่านคิวอาร์โคดในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ เพื่อการท่องเที่ยวด้วยการจัดทำเป็นสื่อวีดิทัศน์ให้นักท่องเที่ยว และผู้ที่
สนใจได้รับชม รวมทั้งถ่ายทอดสู่เยาวชน ผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน ตลอดจนผู้ทีส่นใจ 
เพื่อใช้เป็นชุดการแสดงในโอกาสต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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     5.1 เนื้อร้อง 
 “ขุมคลังเร่ืองราว บอกเล่าวิถีคนเกาะยาว” 

เนื้อร้อง : รุ่งรัตน์  ทองสกุล 
   ทำนอง : เพลงตาลีกีปั๊ต (ทำนองเพลงพื้นเมืองมาลายู) 

 
ปูเลาปันจัง น่ีคือขุมคลัง แดนดินถิน่นี้   

เกาะสามเมือง ลือเลื่องทัว่ทิศ เชญิฟังสักนิด เรื่องราวมากมี    
สินทรัพย์ แสนนับอนันต์ ร้อยรักผกูพันสานสามคัคี   
ยามเยือน แยม้ยิ้มเป็นนจิ แด่หมูม่วลมิตรมากด้วยไมตร ี

  พี่น้องเอย ชักชวนกันเลย อย่ารอช้า 
แวะเวียนเข้ามา สัมผัสสักคราอย่ารอร ี

  ของกินก้าลุย มิใช่อิคุย ลิ้มลองสักท ี   
ฉิง้ฉ้าง คิว้นาง เบนเคี่ยว แวะชิมสกัเดียวของหรอยพันนี ้
น้ำชุบหยำ ข้าวยำ บ้าบิ่น สุดยอดของกินเค้ารู้กันด ี 
เอกลักษณ์ อาหารพื้นถิน่ เชิญชวนเชิญชิม ของกินมากมี 

  พี่น้องเอย ชักชวนกันเลย อย่ารอช้า  
เชิญทัศนา รับรองเลยว่าจะเปรมปรีดิ ์

  เรื่องเล่าชาวเกาะ บอกเล่าตัวตน บอกเล่าวิถี  
นิทาน ช่ือบ้านนามเมือง ตันหยง กาหยง ช้ันเชิงท่วงที 

 ดิเกีย ลาฆูดูเด่น บ่งช้ีใหเ้ห็น ผู้คนถิ่นนี ้  
ภูมิปัญญา “อ้าเหลม้” พื้นบ้าน ว่าด้วย “หมอน้อย” บ้านเรากา้ม ี  

  พี่น้องเอย ชักชวนกันเลย อย่ารอช้า  
เปิดหู เปดิตา เด็ดดวงเด็ดกว่าในทวีี 

  ซอลาวตัขึ้นเปล ต็อบโปะเห่กล่อม สืบสานพิธ ี  
นิกะห์ สุหนัต รายอ เกิดก่อเรื่องราวนานนับร้อยป ี
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เรินพ้ืนถิน่วิถีชาวเกาะ ข้าวใหม่ปลามันสุดยอดประเพณ ี  
นากลางเล ประมงพ้ืนบ้าน อาชีพสร้างงานหล่อเลี้ยงชีว ี

  พี่น้องเอย ชักชวนกันเลย อย่ารอช้า 
พลังศรัทธา สืบสานคณุค่า ณ เกาะนี ้

  ร้อยรวมเรื่องราว เพื่อบอกเพื่อเล่าเป็นคีตกว ี  
เกาะยาว สื่ออัตลักษณ์ ได้แจ้งประจักษ์ท่ัวปฐพี 
คติชนของคนพ้ืนถ่ิน ช่ือเสียงระบิลไปท่ัวธาน ี  
ความทรงจำสดุประทับใจ บอกเลา่ออกไป ด้วยเพราะเด่นด ี    

  *พ่ีน้องเอย ชักชวนกันเลย อย่ารอช้า  
ดำรงรักษา ให้คงคุณคา่ เท่าทบทว ี

พี่น้องเอย ชักชวนกันเลย อย่ารอช้า   
วัฒนธรรม วัฒนา ให้คงเลอค่าตลอดกาล ...ลา ลา ลา ลา .....  

 
     5.2 ทำนอง 
                     ดนตรีประกอบดว้ยเครื่องดนตรีหลัก ได้แก่ กลองรำมะนา และ
มีเครื่องเคาะจังหวะอื่น ๆ ประกอบ เช่น โหม่ง ฉ่ิง กรับ Maracas เป็นต้น 

 
ภาพที่ 4.12 เครื่องดนตรีประกอบการแสดง 
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               5.3 การแสดง 
          5.3.1 การแต่งกาย สวมชุดพื้นเมืองภาคใต้สีสันสดใส เป็นชุด

ย่าหยา มีฮิญาบคลุมผมตามหลักศาสนา ส่วนผู้ชายสวมเสื้อที่ทำจากผ้าปาเต๊ะ

พื้นเมือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่4.13 การแต่งกายของผู้แสดง 
 

           5.3.2 ทา่ทางการแสดง มีการออกแบบท่วงท่า ลีลาประกอบเพลง 
มีการใช้มือ และขาเปน็หลัก ลักษณะเดียวกบัการแสดงฮลูู เป็นท่วงท่าง่าย ๆ  ไม่ซับซ้อน 
ทั้งท่วงท่าในการนั่ง และยืน 
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ภาพที่ 4.14 – 4.17 ชุดการแสดงในพืน้ท่ีอำเภอเกาะยาว  
 

6. สื่อบอกเล่าเร่ืองราวของคติชนผ่านแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูล
คติชน 

    จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลอัตลักษณ์คติชนของอำเภอเกาะยาว 
“เกาะสามเมือง” เร่ืองราว บอกเล่า ส่งต่อ : อัตลักษณ์คติชนวิถีคนเกาะยาว โดย
นำเสนอข้อมูลเฉพาะลักษณะเด่นด้วยภาพ และข้อความสั้น ๆ นำเสนอในแผ่นพับ 
“เกาะสามเมือง” อัตลักษณ์คติชนวิถีคนเกาะยาว นำเสนอผ่านคิวอาร์โคด       
ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว
ด้วยการจัดทำเป็นแผ่นพับจัดวางไว้ในศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมเกาะยาวน้อย
และพลังงานโซลาเซลล์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เป็นต้น ดังภาพต่อไปนี ้
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ภาพที่ 4.18 “เกาะสามเมือง” เรื่องราว บอกเล่า ส่งต่อ :  
อัตลักษณ์คติชนวิถีคนเกาะยาว (1)  

 

 
 

ภาพที่ 4.19 “เกาะสามเมือง” เรื่องราว บอกเล่า ส่งต่อ :  
อัตลักษณ์คติชนวิถีคนเกาะยาว (2)  

 



244 

 

นอกจากนี้ผู้จัดทำโครงการยังจัดทำสื่อคติชนลักษณะอื่น ๆ เช่น 
ผลิตภัณฑ์จากเตยปาหนัน บรรจุภัณฑ์ปลาเค็ม เป็นต้น และเมื่อให้ผู้เช่ียวชาญ  
ได้มีส่วนร่วมในการประเมินสื่อ และนักท่องเที่ยวได้แสดงความคิดเห็นต่อการใช้สื่อ 
ผู้จัดทำโครงการจึงนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุง โดยนำเสนอสื่อในรูปแบบ 
แผ่นพับ “เกาะสามเมือง” อัตลักษณ์คติชนวิถีคนเกาะยาว ผ่านคิวอาร์โคด       
ในรูปแบบหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์  สามารถนำไปจัดวาง ณ  ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งนำเสนอในรูปแบบสื่อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์      
ดังรายละเอียดสื่อนำเสนอข้อมูลคติชนท่ีสามารถสแกนผ่านคิวอาร์โคดต่อไปนี ้

 

 
ภาพที่ 4.20 แผ่นพับ “เกาะสามเมือง” อัตลักษณ์คติชนวิถีคนเกาะยาว 

นำเสนอผา่นควิอาร์โคดในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
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บทที่ 5  
สรุป และข้อเสนอแนะ 

 
 “การสื่อสารอัตลักษณ์ทางคติชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา” สามารถสรุปผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ ดงัต่อไปนี ้
 

1. สรุป 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อรวบรวม และศึกษาข้อมูลอตัลักษณค์ติชนของอำเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา 
          2. เพื่อประเมินศักยภาพข้อมลูอัตลักษณ์คติชนสำหรับนำไปใช้เป็น
ข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 
 3. เพื่อจัดทำรูปแบบการสื่อสารอตัลักษณค์ติชนในการส่งเสรมิ 
การท่องเทีย่วของอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 
 
 วิธีการดำเนินงาน 
 1. ประสานงานผู้ทีเ่กี่ยวข้องในพื้นที่ท่ีศึกษาเพื่อเก็บข้อมูล  
 2. เก็บรวบรวมข้อมูล และศึกษาข้อมูลคติชนอำเภอเกาะยาว จากเอกสารที่
มีผู้รวบรวมไว้ และลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลคติชนโดยสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้
ข้อมูล การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม 
 3. จัดทำแบบสอบถามประเมินศักยภาพคติชน อำเภอเกาะยาว และ
เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 4. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
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 5. ประชุมกลุ่ม และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกีย่วข้องกับการทอ่งเทีย่ว ภาคตีา่ง ๆ  
เพื่อหารูปแบบการสื่อสารอัตลักษณ์คติชน อำเภอเกาะยาว 
 6. จัดทำรูปแบบการสื่อสารอัตลักษณ์คติชน อำเภอเกาะยาว 
 7. ประเมินรูปแบบการสื่อสารอัตลักษณ์คติชน อำเภอเกาะยาว 
 8. ปรับแก้และนำเสนอผลการดำเนินโครงการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นำไปปรับใช้ 
  
 สรุปผลการดำเนินงาน  
 1. ข้อมูลคติชนอำเภอเกาะยาว  
     ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลคคติชนอำเภอเกาะยาว แบ่งข้อมูลที่พบ
เป็น 4 ประเภท ดงันี ้
                1.1 วรรณกรรมมุขปาฐะ เป็นขอ้มูลที่บอกเล่า และถ่ายทอดด้วยปาก 
ผา่นการขบัร้อง หรือบอกกล่าวด้วยถ้อยคำ เช่น  
          1.1.1 เรื่องเล่าพื้นบ้าน เป็นเรื่องที่แต่งขึ้น เรื่องที่บอกเล่าต่อกันมา 
เรื่องที่เกิดขึ้นจริงในอดีต เช่น เรื่องเล่าจากเรื่องจริง โต๊ะครูแอ นิทานปรัมปราเรื่อง
ผีพราย ข้อมูลนามสถาน การตั้งช่ือสถานที่ต่าง ๆ ที่มาจากตำนาน นิทานพ้ืนบ้าน 
สะท้อนถึงความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ เช่น อ่าวหินกอง อ่าวทิ้ง 
บ้านท่าค่าย บ้านทับกดั เกาะเหลาอันตู อ่าวมอญ เป็นต้น 
    1.1.2 เพลงพื้นบ้าน เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะที่ประกอบด้วยบท
ประพันธ์ ดนตรี หรือคำประพันธ์กับทำนอง เช่น เพลงกล่อมเด็ก เพลงร้องเล่น 
เพลงดิเกีย เป็นต้น  
    1.1.3 สุภาษิต เป็นการใช้คําคมที่สื่อความหมายในเชิงเปรียบเทียบ 
ในรูปแบบที่สั้นแต่กินความมาก ทำให้เห็นโลกทัศน์ของผู้คน และชุมชน เช่น ตาย
ทำแดกเปลว ถือท้ายเรือรั่ว เป็นต้น 
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   1.1.4 ปริศนาคำทาย เป็นศิลปะการใช้ภาษาในการตั้งคำถามให้
ผู้ตอบใช้ความคิดเพื่อหาคำตอบอย่างมีช้ันเชิง ปริศนาคำทายได้สะท้อนถึงวิถีชีวิต  
การประกอบอาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น ไอไหรเห้อ เวลาใช้ซัดลงน้ำ เวลา  
ไม่ใช้เก็บไวท้ี่หัว (สมอเรือ) เป็นต้น 
  1.2 วัฒนธรรมวัตถุ เป็นข้อมูลการดําเนินชีวิตของผู้คนทางด้าน
กายภาพที่มองเห็นได้ และเป็นสิ่งที่ตอบสนองต่อกลวิธีต่าง ๆ ที่ถ่ายทอดมาตาม
กลุ่มชน เช่น 
         1.2.1 หัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นผลงานที่เกิดจากฝีมือชาวบ้านโดยอาศัย
วิธีการ และรูปแบบที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรกรรม 
การทำประมง เช่น เสื่อเตย ข้อง ตะกร้า ชะลอม นั่งได้ (กับดักปลา) ไม้กวาดกา้นปริม 
เป็นต้น 
    1.2.2 สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่น เป็นการสร้างที่อยู่อาศัยให้
สอดคล้องกับพื้นที่ทางกายภาพ และพื้นที่การใช้สอยของเรือนภายใน และ
ภายนอกที่สัมพันธ์กับความเช่ือ ประเพณีทางศาสนา และวิถีชีวิตของคนในเรือน 
พบว่ายังมีเรือนพ้ืนถิ่นอายุกว่า 100 ปี ทีโ่ครงสร้างส่วนใหญ่ยังคงเดิม  
    1.2.3 อาหารพื้นบ้าน เป็นอาหารที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นด้วย
วัตถุดิบหรือขั้นตอนการทำที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น มีการผสมผสานภูมิปัญญา
ชาวบ้านในการปรุงอาหารให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ เช่น แกงหัวทือ 
เคีย่วเบน เป็นต้น 
    1.2.4 อาชีพ เป็นการทำงานที่สัมพันธ์กับพื้นที่ และทรัพยากรทั้ง
ทางทะเลและบนบก เช่น การทำนา การทำประมงพื้นบ้าน การแปรรูปอาหารทะเล 
เป็นต้น 

 1.2.5 การแต่งกาย เป็นการแต่งกายที่ยึดตามหลักศาสนา เน้น
ปกปิดร่างกายให้มิดชิด สำรวม ผู้หญิงนิยมสวมผ้าถุงเป็นผ้าปาเต๊ะ สวมกระโปรง
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หรือกางเกงที่ไม่รัดรูป สวมเสื้อแขนยาว คลุมฮิญาบ ผู้ชายสวมเสื้อแขนยาวหรือแขนสั้น 
สวมคูก่ับผ้าถุง สวมหมวกหรือโพกศีรษะ  
     1.3 ประเพณีสังคมพื้นบ้าน เป็นการใช้ชีวิตตามแบบประเพณีที่
ถ่ายทอดกันมา เน้นการปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มมากกว่าการแสดงออกหรือทักษะของ
ปัจเจกบุคคล เช่น ประเพณีขึ้นเปลเด็ก การทำบุญเรือ เป็นต้น และการแพทย์
พื้นบ้าน เป็นการบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยวธิีการแบบพืน้บ้าน ใช้ภูมิปัญญาที่สั่งสม 
และสืบทอดต่อกันมา  
    1.4 การแสดงศิลปะพื้นบ้าน เป็นการแสดงออกถึงความรื่นเริงที่เป็นไป  
ในขอบข่ายของความเหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมของชาวไทยมุสลิม ด้วยรูปแบบ
การขับร้อง การร่ายรำที่เรียบง่าย ผา่นการขยับท่าทางในจังหวะ และทำนองดนตรี
ทีเ่หมาะสม เช่น กาหยง รองเง็ง เป็นต้น 
 
          2. ข้อมูลศักยภาพอัตลักษณ์คติชน  

    จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ 
นักท่องเที่ยวประเมินศักยภาพอัตลักษณ์คติชนในระดับมากตามลำดับคะแนน
เฉลี่ย ได้แก่ ปลาฉิ้งฉ้าง คะแนนเฉลี่ย 4.03 ปลาเค็ม คะแนนเฉลี่ย 3.95 ข้าวยำหยำ/
เหลือง ขนมบ้าบิ่น และประมงพื้นบ้าน คะแนนเฉลี่ย 3.93 แกงหัวทือ คะแนน
เฉลี่ย 3.82  

ด้วยศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวทางคติชนที่มีความหลากหลาย      
จึงนำไปสู่การสัมภาษณ์ และประชุมผู้ที่ เกี่ยวข้อง ทั้งตัวแทนชุมชน ผู้นำชุมชน 
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ซึ่งร่วมกันค้นหา
ศักยภาพอัตลักษณ์ของคติชน เพื่อหารูปแบบสื่อที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
สรุปได้ว่า ควรจัดทำสื่อที่นำเสนออาหารพื้นถ่ินที่สอดคล้องกับสภาพของชุมชน  
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคติชนหรือวัฒนธรรมด้วยรูปแบบที่น่าสนใจ 
และนำเสนอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาเรียนรู้ 
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 3. การนำเสนอรูปแบบการสื่อสารอัตลักษณ์คติชน 
   ผลจากการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และประชุมกลุ่ม

ทั้งตัวแทนชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้ทรงคุณวุฒิทาง
วัฒนธรรม นำไปสู่การจัดทำรูปแบบการสื่อสารอัตลักษณ์คติชน ด้วยวิธีการที่ทำให้
นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางคติชนในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย 
โดยจัดทำในรูปแบบของแผ่นพับ “เกาะสามเมือง” อัตลักษณ์คติชนวิถีคนเกาะยาว  
ที่นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลด้วยการสแกนคิวอาร์โคด นำเสนอผ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปรากฏเส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเลที่สอดแทรกข้อมูลคติชน
ผ่านนักเล่าเรื่อง และนำเสนอสื่อคติชนประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 

 3.1 แผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวทางคติชนท่ีสื่อความเป็นอัตลักษณ์
ของอำเภอเกาะยาว ระบุเส้นทางการท่องเที่ยวทางคติชน โดยจัดทำเป็นเส้นทาง
ท่องเที่ยวทางทะเล 3 เส้นทาง “ล่องเล เล่าเรื่อง เรื่องเล่าชาวเกาะ” จัดวางไว้ใน
ศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เป็นต้น และนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
ข้อมูลในคู่มือการท่องเที่ยว 

 3.2 สื่อบอกเล่าเรื่องราวของอาหารพื้นบ้าน จัดทำเป็นสื่ออาหารพืน้บ้าน 
“ป่า นา เล” นำเสนอผ่าน   คิวอาร์โคดในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวด้วยการจัดทำเป็นโปสเตอร์ลงบนแผ่น
พาสวูดติดตั้งทีแ่หล่งเรียนรู้ของชุมชน  

 3.3 สื่อบอกเล่าเรื่องราวของการทำนา จัดทำเป็นสื่อการทำนา “นา
กลางเล” นำเสนอผ่านคิวอาร์โคด ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวด้วยการจัดทำป้ายพาสวูดพร้อมเสาติดตั้งไว้
บริเวณที่นา  

 3.4 สื่อบอกเล่าเรื่องราวของเรือนพื้นถ่ิน จัดทำเป็นสื่อเรือนพื้นถิน่ท่ี
มีอายุกว่า 100 ปี “เริน” วิถี ศรัทธา ผู้คน นำเสนอผ่านคิวอาร์โคดในรูปแบบหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวด้วยการจัดทำเป็น
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โปสเตอร์ลงบนแผ่นพาสวูดติดตั้งที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมเกาะยาวน้อยและ
พลังงานโซลาเซลล์ จัดทำเป็นป้ายพาสวูดพร้อมเสาติดตั้งไว้บริเวณหน้าบ้านของ
เรือนพื้นถิน่ เป็นต้น 

 3.5 สื่อบอกเล่าเรื่องราวของคติชนผ่านชุดการแสดง จัดทำเป็นสื่อชุดการ
แสดง “ขุมคลังเรื่องราว บอกเล่าวิถีคนเกาะยาว” นำเสนอเรื่องราวข้อมูลคติชนผ่าน
เนื้อเพลง ผสมผสานกับท่วงทำนอง ดนตรีพื้นถิ่น การแต่งกายแบบชาวไทยมุสลิม 
นำเสนอในสื่อวีดิทัศน์ รับชมผ่านคิวอาร์โคดในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยว ด้วยการจัดทำเป็นสื่อวีดิทัศน์ให้
นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจได้รับชม รวมทั้งถ่ายทอดสู่เยาวชน ผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน 
ตลอดจนผู้ที่สนใจ เพื่อใช้เป็นชุดการแสดงในโอกาสต่าง ๆ  

 3.6 สื่อบอกเล่าเรื่องราวของคติชนผ่านแผ่นพับประชาสัมพันธ์
ข้อมูลคติชน จดัทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ “เกาะสามเมือง” เรื่องราว บอกเล่า ส่งต่อ : 
อัตลักษณ์คติชนวิถีคนเกาะยาว โดยนำเสนอข้อมูลเฉพาะลักษณะเด่นดว้ยภาพ และ
ข้อความสั้น ๆ ในแผ่นพบั “เกาะสามเมือง” อัตลักษณ์คติชนวิถีคนเกาะยาว นำเสนอ
ผ่านคิวอาร์โคดในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ต่อการท่องเที่ยวด้วยการจัดทำเป็นแผ่นพับจัดวางไว้ในศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม
เกาะยาวน้อยและพลังงานโซลาเซลล์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เป็นต้น  
 

2. ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการทำกิจกรรม 
 การดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอรูปแบบการสื่อสารอัตลักษณ์   
ทางคติชนของอำเภอเกาะยาวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้ ซึ่งยังอยู่ในวงจำกัด ควรจะมี
การนำเสนอให้กลุ่มคน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วม
ให้มากขึ้น เช่น จัดทำกิจกรรมใหเ้ยาวชน ชาวบ้านได้เห็นคณุค่าของคติชน เกิดความรัก 
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ความหวงแหน เรียนรู้ และสามารถถ่ายทอดได้ โดยจัดทำกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น ค่ายนักเล่าเรื่องของชุมชน กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชน เป็นต้น 
 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางการในแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
ในการดำเนินงาน 

1. การดำเนินงานในครั้งนี้พบว่า บางพื้นที่ บางชุมชนยังไม่เห็นความสำคัญ
ของทรัพยากรทางคติชนที่มีอยู่ จึงขาดการจัดเก็บ สืบสาน และสืบทอด ทำให้เกิด
ปัญหาการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงควรมีการสร้างความตระหนักรู้ ให้คนในชุมชนเห็น
คุณค่าในสิ่งทีม่ี พร้อมใจกันร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน และส่งต่อ  

2. การดำเนินงานในครั้งนี้พบว่า มีการจัดเก็บข้อมูลทางคติชนในลักษณะ   
ที่ซ้ำซ้อน ข้อมูลคติชนบางประเภทได้มีการจัดเก็บไปแล้วบางส่วน แต่ขาดการสืบสาน 
และส่งต่อ จึงควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาวัฒนธรรม องค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น โรงเรียน หรือผู้ที่ดูแลงานด้านวัฒนธรรมของชุมชน ทำหน้าที่เป็น
ฝ่ายศูนย์กลาง เพื่อช่วยประสานงาน อำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำ   
เพื่อไม่ให้การทำงานเกิดความซ้ำซ้อน และผลงานท่ีได้สามารถนำไปตอ่ยอดให้เกิด
ประโยชน์ทางการท่องเที่ยว หรือการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นได้  
 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเพ่ือขยายผลการดำเนินงาน  
 1. การดำเนินงานในครั้งนี้  เป็นการศึกษาในพื้นที่อำเภอเกาะยาว      
ทั้งเกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่กว้างที่ประกอบด้วยหลายชุมชน 
ทำให้การดำเนินงานเป็นไปในวงกว้างเพื่อให้ครอบคลุมตามขอบเขตพื้นที่          
ทีก่ำหนดไว้ การดำเนินงานจึงขาดความลุ่มลึก จึงควรมีการศึกษาเพื่อดำเนินงาน
เพียงบางชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางคติชนที่โดดเด่น เพื่อจะได้ดำเนินการให้เกิดผล  
เชิงประจักษ ์และเกิดประโยชน์สำหรับชุมชนนั้น ๆ 
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 2. การดำเนินงานในครั้งนี ้ยังนำเสนอรูปแบบการสื่อสารอัตลักษณ์ทางคติชน
ของอำเภอเกาะยาวไม่ครบถ้วน เพราะมุ่ งเน้นการนำเสนอคติชนในประเภท            
ที่นักท่องเที่ยว ชุมชน ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอแนะไว้ จึงควรมี
การศึกษาคติชนประเภทอื่น ๆ ที่แม้ไม่ได้อยู่ในความสนใจ เช่น การละเล่น    
การรักษาโรคแบบพื้นบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้แก่
ทรัพยกรทางคติชนท่ีหลากหลายมากข้ึน  
 
 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ประโยชน์และแนวทางในการประยุกต์ใช้ 
 การดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นการจัดเก็บ รวบรวม และศึกษาข้อมูลคติชน 
เพื่อนำไปจัดทำรูปแบบการสื่อสารคติชนที่ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวในพื้นที่อำเภอเกาะยาว 
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
ทางการท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้โรงเรียน สถานศึกษา สามารถขยายผลสู่นักเรียน 
โดยจัดทำเป็นหลักสูตรการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ สามารถ
นำไปปรับใช้โดยจัดทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ และในรูปแบบต่าง ๆ 
เป็นต้น  
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