
Journal of the Association of Researchers   Vol.22 No.2 May - August 2017 119

1รองศาสตราจารย์, หลกัสตูรบริหารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาการบริหารทรพัยากรมนษุย์ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภัฏภูเกต็
1 Assoc. Prof, Bachelor of Business Management in Human Resource Management, Faculty of Management Sciences, Phuket   
  Rajabhat   University, Thailand.
2ผูช่้วยศาสตราจารย์ หลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑติ สาขาวชิาการบริหารทรพัยากรมนษุย์ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภัฏภูเก็ต
2 Asst. Prof, Bachelor of Business Management in Human Resource Management, Faculty of Management Sciences, Phuket       
  Rajabhat   University, Thailand.
3-4อาจารย์ หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนษุย์ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภัฏภูเกต็
3-4 Instructor, Bachelor of Business Management in Human Resource Management, Faculty of Management Sciences, Phuket               
  Rajabhat   University, Thailand.

การพัฒนาการจัดตั้งศูนย์มรดกวัฒนธรรมชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแก
The Development of the Chao Ley (Sea Gypsies) Cultural Heritage Center at  
Ban Laem Tukkae
       ประภาศรี อึ่งกุล1, บัญฑิต ไวว่อง2, เดชา สีดูกา3 และรุ่งนภา อริยะพลปัญญา4                                         

Prapasri Ungkul1, Bundit Waiwong2, Decha Seeduka3 and Rungnapa Ariyapholpunya4

บทคัดย่อ

  ชุมชนบ้านแหลมตุ๊กแก ต�าบลรัษฎา อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นหมู่บ้านชาวเลกลุ่มใหญ่ที่สุดของภูเก็ต ประกอบ
อาชีพประมง มีวิถีชีวิตและประเพณีที่สืบทอดมาจากวิถีชีวิตชาวเลที่ด�าเนินต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การศึกษาวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆ แบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในขอบเขตของพื้นที่กรณีศึกษา 2) เพื่อศึกษาระบบข้อมูลและรูปแบบการจัดตั้งศูนย์มรดกทางวัฒนธรรมจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ แบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในขอบเขตของพื้นที่กรณีศึกษา 3) เพื่อจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM ) ท�าให้เกิดระบบข้อมูล แบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในขอบเขตของพื้นที่กรณีศึกษา 
และ 4) เพื่อสรุปองค์ความรู้แบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในขอบเขตของพื้นที่กรณีศึกษา ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้วยผู้น�าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ภูมิปัญญาบุคคล ประชาชนหมู่ที่ 4 บ้านแหลมตุ๊กแก  ผู้ประกอบ
การภาคธุรกิจ ภาคีภาคท้องถิ่นจากเทศบาลต�าบลรัษฎา  ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ใช้วิธีวิจัยเชิงส�ารวจและเชิงคุณภาพ 
ด�าเนินการศึกษาวิจัยในปี 2558 - 2559 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การศึกษาส�ารวจจากแหล่งศึกษาเรียนรู้ภายนอกชุมชน 
ได้แก่ การศึกษาดูงาน ณ มิวเซียมสยาม นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ศึกษาส�ารวจภายในชุมชน  การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์
ทั่วไป การสัมภาษณ์ระดับลึก  ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้เวทีประชาคม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
  ผลการวิจัยพบว่า เกิดความคิดเห็นร่วมกันที่จะให้มีการก่อสร้างศูนย์มรดกวัฒนธรรมชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแกขึ้น
มาใหม่ แทนศูนย์เดิมที่ช�ารุด ภายในศูนย์มรดกวัฒนธรรมชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแก ประกอบด้วยห้องแสดงตามมิติต่างๆ 
รวม 9 มิติ  ได้แก่  มิติที่ 1 แหลมตุ๊กแก ดินแดนแห่งชาวเล มิติที่ 2 รูปปั้นบุคคลส�าคัญ  มิติที่ 3 แกะรอยบรรพชน “อูรัก
ลาโว้ย” มิติที่ 4 มิติการด�าเนินชีวิต มิติที่ 5 มิติ ภูมิปัญญาการแสดง “รองเง็ง” มิติที่ 6 พิธีกรรม “ลอยเรือ”  มิติที่ 7 การ
ประกอบอาชีพ  มิติที่ 8 มิติด้านความภาคภมูใิจทีม่โีอกาสเฝ้ารบัเสดจ็สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีและมติทีิ ่9 มติิ
ด้านความตาย  ซึง่จดัแสดงภายในศนูย์มรดกวัฒนธรรมชาวเลบ้านแหลมตุก๊แก จ�าแนกเป็น 9 ห้อง

ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนา  การจัดตั้ง ศูนย์มรดกวัฒนธรรม  ชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแก
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Abstract

  The Ban Tukkay Community is located in Rasada Sub-district, Muang District, Phuket province.  
The inhabitants of the community were the biggest group of sea gypsies who earned their living by 
fishing.  Their own way of living and traditions had been practiced until the present days. The research 
aimed to: 1) collect the information about the sea gypsies and their culture from various sources; 2) 
seek for a model to establish the Cultural Heritage Center; 3) manage the knowledge obtained in order 
to establish the data system; 4) conclude the body of knowledge by using participatory technique from 
all involved sectors.  The sample groups consisted of community leaders, committee members of Moo 
4 Ban Laem Tukkae, business operators, representatives from Rasada Municipality, and other involved 
people from private sectors. The research employed both quantitative and qualitative approaches. The 
researchers conducted the study in 2005 and 2006. The data was collected by the following methods:  
study trips at the Siam Museum and Nitat Ratanakosin;  survey; focus group discussions; interviews, 
in-depth interviews, public hearings; and qualitative analysis.
  The results revealed that there was a consensus from all parts involved that the new Chao Ley 
Cultural Heritage Center must be built to replace the old one. There should be 9 exhibitions in the 
Center: 1) General information of Laem Tukkae, the Land of Sea Gypsies; 2) Famous Historical figures; 
3) The Ancestors of the Sea Gypsies Urak Lavoy;  4) Way of Life of the Sea Gypsies;  5) Ron–Ngeng, the 
Aesthetics Local wisdom of the Sea Gypsies;  6) Loy Rua, the Floating of Bad Luck Ceremony; 7) 
Occupations; 8) The Royal Visit of H.R.H. Princess Mother of the present King;  9) The Death Ceremony.

Keywords: development,  establish,  Cultural Heritage Center,  Ban Laem Tukkae Chao Ley  (Sea Gypsies) 

ความส�าคัญของปัญหาของการวิจัย
  ชมุชนหมูท่ี ่4 บ้านแหลมตุก๊แก ต�าบลรษัฎา อ�าเภอ
เมอืง จงัหวดัภเูกต็ มกีลุม่ชาวเล “อรูกัลาโว้ย” ตัง้ถิน่ฐาน
จ�านวน 310 ครัวเรือน ประมาณ 1,163 คน เป็นกลุม่ชาตพินัธุ์ 
1 ใน 35 กลุม่ชาตพินัธุท์ีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทย กลุม่ชาวเล 
“อรูกัลาโว้ย” เป็นกลุม่ชนทีม่ปีระวตัคิวามเป็นมาทีย่าวนาน 
มีมรดกทางวัฒนธรรมและการด�าเนินชีวิตผ่านวิถีธรรมชาติ
ทีม่คีวามส�าคญั และทรงคณุค่ามากมาย ดงันัน้ เพือ่เป็นการ
สนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น รวมถึงการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่
ประชาชน  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และจัด 
ภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เทศบาล
ต�าบลรัษฎาจึงมีแนวคิดการจัดตั้งศูนย์มรดกวัฒนธรรม
ชาวเล “อรูกัลาโว้ย” บ้านแหลมตุก๊แก เพือ่เป็นแหล่งศกึษา
เรยีนรู้

วัตถุประสงค์การวิจัย
  1. เพื่อศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ แบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เก่ียวข้อง
ในขอบเขตของพ้ืนที่กรณีศึกษา 
  2. เพื่อศึกษาระบบข้อมูลและรูปแบบการจัดตั้ง
ศูนย์มรดกทางวัฒนธรรมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ แบบมีส่วน
ร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในขอบเขตของพื้นที่กรณี
ศึกษา 
  3.  เพื่อจัดการความรู้ ท�าให้เกิดระบบข้อมูล แบบมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนที่เก่ียวข้องในขอบเขตของพื้นที่กรณี
ศึกษา 
  4. เพื่อสรุปองค์ความรู ้แบบมีส่วนร่วมของภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องในขอบเขตของพื้นที่กรณีศึกษา
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
  1. ได้รับข้อมูลและรูปแบบการจัดตั้งศูนย์มรดก
ทางวัฒนธรรมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ แบบมีส่วนร่วม
  2. น�าข ้อมูลไปใช้ในการจัดตั้งศูนย์มรดกทาง
วัฒนธรรมบ้านแหลมตุ๊กแก

ทบทวนวรรณกรรม
            การประชุมสมัยสามัญขององค์การวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ครั้งที่ 17 
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ปี 2515 ณ กรุงปารีส ที่ประชุม
ได้ให้ค�าจ�ากัดความในเรือ่งของมรดกทางวฒันธรรม (Cultural 
heritage) และมรดกทางธรรมชาติ (Natural heritage) ไว้
ดังนี้ (ณวรรธน์ สายเชื้อ: 2541)
  1. มรดกทางวัฒนธรรม หมายถึง
   1.1 อนุสรณ์ (Monuments) คือ ผลงานทาง
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ส่วนประกอบ
หรือโครงสร้างทางโบราณคดี ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์
   1.2 กลุม่อาคาร (Groups of building) เป็นกลุ่ม
ของอาคารที่แยกกัน หรือต่อเน่ืองกัน โดยลักษณะทาง
สถาปัตยกรรม ความร่วมลักษณะ หรือที่ตั้งอันเหมาะสมใน
ภูมิทัศน์
   1.3 สถานที่ (Sites) คือ ผลงานของมนุษย์ 
หรือผลงานอันผสมกันระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ เป็น
สถานที่ซึ่งไม่มีอาคารอยู่เลย แต่เป็นสถานที่ที่มีความส�าคัญ
ทางด้านประวัติศาสตร์ (Historical) สนุทรยีภาพ (Aesthetic) 
ชาติพันธุ ์วิทยา (Ethnological) หรือมานุษยวิทยา 
(Anthropological)
  2. มรดกทางธรรมชาติ หมายถึง ลักษณะทาง
ธรรมชาตอินัประกอบด้วย ภมิูสณัฐานทางกายภาพ – ชีวภาพ 
มคีณุค่าทางสนุทรียศาสตร์และวทิยาศาสตร์ รวมไปถงึสถาน
ทีท่างธรรมชาต ิ หรือพืน้ทีท่ี่ธรรมชาติก�าหนดขอบเขตไว้แน่ชดั 
มีคุณค่าทางด้านวิทยาศาสตร์ การอนุรักษ์ หรือความงาม
แห่งธรรมชาต ิ ในการจดัมรดกทางวัฒนธรรม ได้จัดประเภท
ของอนุสรณ์สถานเอาไว้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
  กลุ่มที่ 1 ซากอารยธรรม (Dead monuments) 
คือ สถานภาพของโบราณสถานนัน้ มลีกัษณะเป็นซากหลกั
ฐานทางอารยธรรมในอดตี 
 กลุม่ท่ี 2 อนสุรณ์ทีย่งัใช้ประโยชน์ (Living monu-

ments) คอื อนสุรณ์สถานทีย่งัคงประโยชน์ทางการใช้สอย 
สืบทอดประเพณีทางศิลปะ และมีการตกแต่งเสริมความ
มั่นคงตามลักษณะของสถาปัตยกรรมนั้นๆ
  กลุ่มชำวเลในประเทศไทย
  “ชาวเล” เป็นค�าเรียกภาษาไทยถิ่นใต้ ที่ย่อมาจาก 
  ค�าว่า “ชาวทะเล” โดยรวมมีอยู่ 2 ความหมาย 
  ความหมายที่หนึ่ง หมายถึงคนที่อาศัยอยู่ริมทะเล  
ประกอบอาชีพประมง หรือหากินอยู่กับทะเล 
  ความหมายที่สอง เป็นค�าใช้เรียกขานกลุ่มชาติพันธุ์
ที่พูดภาษาตระกูลออสโตรนีเชียน ซ่ึงอาศัยอยู่ตามชายฝั่ง 
หรือเดินทางเร่ร่อนตามเกาะแก่งของทะเลอันดามัน ทาง
ตอนใต้ของประเทศไทย 
  ปัจจบุนักลุม่ชาวเลในประเทศไทยมีอยู ่3 กลุ่ม ได้แก่
  1. กลุ่มมอแกน (Moken) หรือสิงทะเล มีถิ่นฐานอยู่
ทีเ่กาะพระทองและหมูเ่กาะสรุนิทร์ อ�าเภอครุะบรุ ี จงัหวดั
พังงา นอกจากนี้ยังพบมอแกนที่เกาะสินไห่และเกาะเหลา 
จงัหวัดระนอง ในหมู่บ้านอูรักลาโว้ย  ที่หาดราไวย์ จงัหวัด
ภูเก็ต และเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ 
  2. กลุ่มมอแกลน (Moklen) หรือพวกสิงบก ซึ่งมอ
แกนเรียกชาวเลกลุ่มนี้ว่า “ออลัง ตามับ” มีถิ่นฐานอยู่ที่
เกาะพระทอง อ�าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา รวมทั้งตาม
ชายฝั่งทะเล จังหวัดพังงา ตั้งแต่บ้านทุ่งน�้าด�า อ�าเภอ
ตะกั่วป่า บ้านล�าปี อ�าเภอท้ายเหมือง และที่จังหวัดภูเก็ต 
ในบริเวณแหลมหลา ต�าบลไม้ขาว อ�าเภอถลาง มอแกน
และมอแกลนจะมีภาษาใกล้เคียงกันมากซึ่งเป็นภาษาใน
ตระกูลออสโตรนีเชียน
  3. กลุ่มอูรักลาโว้ย (Urak Lavoy) เป็นชาวเลกลุ่ม
ใหญ่ที่มีถิ่นฐานบนเกาะสิเหร่ และที่หาดราไวย์ บ้านสะป�า 
จังหวัดภูเก็ต จนถึงทางใต้ของเกาะพีพีดอน เกาะจ�า เกาะ 
ลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ เกาะราวี 
จังหวัดสตูล และบางส่วนอยู ่ที่เกาะลิบง จังหวัดตรัง 
นอกจากน้ียังอาศัยอยู ่ทางฝ ั ่ งตะวันตกของประเทศ
มาเลเซีย ภาษาอูรักลาโว้ยนั้น แม้จะเป็นภาษาตระกูลออส
โตรนีเชียนเหมือนกัน แต่ก็พูดกับ มอแกนและมอแกลน
ไม่รู้เรื่อง เพราะมีศัพท์และส�าเนียงต่างกัน (อูรักลาโว้ย: 
2557)
  อรัูกลาโว้ยและมอแกลนต้ังหลกัแหล่งค่อนข้างถาวร 
และมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปค่อนข้างมากจนกลายเป็น
คนไทย และมักถูกเรียกขาน รวมทั้งเรียกตนเองว่า “ไทย
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ใหม่” (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร: 2545)
  บ้านแหลมตุ๊กแก ที่รู้จักกันว่าบ้านไทยใหม่ ตั้งอยู่
ในต�าบลรัษฎา อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ในพื้นที่
เกาะสิเหร่ ซึง่อยูป่ลายแหลมตุก๊แก เป็นหมูบ้่านชมุชนไทย
ใหม่ (ชาวเล) ตั้งถิ่นฐานมานาน โดยมีต�านานว่าสมัยนั้นมี
ต้นมะขามขนาดใหญ่ ขนาดของต้น 7-8 คน  โอบรอบ และ
ยังมีตุ๊กแกชุกชุม ประกอบกับลักษณะของพื้นท่ีเป็นแหลม
ยื่นไปในทะเล ชาวบ้านจึงเรียกว่า “บ้ำนแหลมตุ๊กแก” 
  กระบวนการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการท่ีจะ
ช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้
ที่เกดิขึน้ภายในองค์กร ซึ่งตามแนวทางของส�านักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) มี 7 ขั้นตอนดังนี้ 
(ไทยออล 2560)
  1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification)  
เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายคืออะไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ต้องใช้อะไร 
ปัจจุบันมีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด และอยู่ที่ใคร 
  2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) เป็นการสร้าง แสวงหา 
รวบรวมความรู้ ทั้งภายใน/ภายนอก รักษาความรู้เดิม  
แยกความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้วออกไป
  3. การจัดความรู ้ ให ้เป ็นระบบ (Knowledge 
Organization) เป็นการก�าหนดโครงสร้างความรู ้ แบ่งชนดิ 
ประเภท เพื่อให้สืบค้น เรียกคืน และใช้งานได้
  4. การประมวลและกลัน่กรองความรู ้ (Knowledge 
Codification and Refinement) เป็นการปรบัปรุงรปูแบบ
เอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดยีวกัน ปรบัปรงุเนือ้หา
ให้ครบถ้วน สมบรูณ์
  5. การเข้าถงึความรู ้ (Knowledge Access) เป็น 
การท�าให้ผู ้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและ
สะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
    6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing) เป็นการแบ่งปัน สามารถท�าได้หลายวิธีการ โดย
กรณีที่เป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) อาจจัด
ท�าเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
กรณีที่เป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) จัดท�าเป็น
ระบบทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน 

การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 
            7. การเรียนรู้ (Learning)  เป็นการน�าความรู้มา
ใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา และท�าให้เป็นส่วน
หนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความ
รู้ในการน�าความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้ และประสบการณ์
ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
  รชัฏาพร เลศิโภคานนท์ และ วเิชยีร เลศิโภคานนท์ 
(2555) ได้ศึกษาการพัฒนาศักยภาพชุมชนบ้านเหมืองกุง
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ของอ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษา 1) ศักยภาพของชุมชนบ้านเหมืองกุง 2) การมี
ส่วนร่วมในด้านการพัฒนาชุมชน 3) ศักยภาพในด้านสภาพ
แวดล้อมของชุมชน 4) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ
พฒันาชมุชน  และ 5) แนวทางการจดัการด้านการท่องเทีย่ว 
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชนบ้านเหมืองกุง เป็นแหล่งท่อง
เที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ผล
การวิจยัพบว่า 1) ศักยภาพของชมุชนบ้านเหมอืงกุง ในความ
เห็นของผู้บริหารและผู้น�า ชุมชนเห็นว่าด้านบริหารจัดการ
ด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวและสภาพแวดล้อมยังไม่มี
ความพร้อม ส่วนด้านผู้ประกอบการมีความเห็นว่าช่างฝีมือ
ที่มีอยู่ในปัจจุบันในท้องถ่ินมีความพร้อมในการถ่ายทอด
ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับคนรุ่นใหม่ แต่คนรุ่น
ใหม่ในชุมชนยังไม่มีความพร้อมในการรับการถ่ายทอด 
ในขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวมีความเห็นเก่ียวกับความพร้อม
และความสามารถของชุมชนบ้านเหมืองกุงว่า มีในระดับ
มากทั้งในด้านฝีมือการปั้น ลักษณะการปั้น การออกแบบ
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน และรูปแบบผลิตภัณฑ์  
2) การมส่ีวนร่วมในด้านการพฒันาชมุชนให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว
พบว่า ประชาชนยอมรบัในด้านประโยชน์โดยรวมจากการ
ท่องเที่ยวในระดับมาก แต่การให้ความร่วมมือยังอยู่ใน
ระดับปานกลาง เพราะมีความคิดเห็นที่แตกแยกกัน 
ความคิดด้านการพัฒนามีความเหล่ือมล�้า ระหว่างผู้น�า
ชุมชนกับประชาชน ส่วนผู้บริหาร ผู้น�าชุมชนมีความเห็น
ว่าควรมีการรณรงค์ให้คนในชุมชนมีความร่วมมือกันและ
เข้ามามส่ีวนร่วมในการพัฒนาชมุชนให้มากขึน้  3) ศกัยภาพ
ในด้านสภาพแวดล้อมในการพฒันาพบว่า มคีวามเหน็แยก
ออกเป็น 2 แนวทาง โดยผูบ้รหิาร ผูน้�าชุมชน เห็นว่ามีความ
เหมาะสมและมีความสะดวกในระดับมาก ในขณะที่นัก
ท่องเที่ยวมีความเห็นแตกต่างโดยเห็นว่า ยังต้องพัฒนา
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ในอีกหลายๆ ด้าน 4) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
การพัฒนา ชุมชน ด้านผู้บริหาร ผู้น�าชุมชนมีความเห็นว่า
เนื่องจากความร่วมมือของคนในชุมชนยังมีน้อย ไม่มีการ
จัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง และขาดคนรุ่นใหม่ที่
จะมาสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงต้องมีการจัดท�า แผน
งานที่ชัดเจน โดยให้หน่วยงานที่มีความรู้ทางวิชาการเข้ามา
ร่วมพัฒนา หรอืให้ความรูท่ี้ถกูต้องและภาครฐัจัดสรรเงินงบ
ประมาณสนบัสนนุ ส่วนทางด้านผูผ้ลติ ผู้ประกอบการ มี
ความเห็นว่า มีปัญหาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรง
กับความต้องการ มีปัญหาในด้านการผลิตและคุณภาพ
ของวัตถุดิบ รวมท้ังขาดการประชาสัมพันธ์และการจัด
กิจกรรม ส่วนในด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเห็นว่า
ชุมชนบ้านเหมืองกุงยังต้องมีการพัฒนาในระดบัมาก ทัง้ใน
ด้านการประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรม 
เศรษฐกจิ และโครงสร้างพืน้ฐาน 5) แนวทางการจดัการด้าน
การท่องเทีย่วผูม้ส่ีวนได้เสยี เหน็ว่าควรจดัท�าแผนงานการท่อง
เที่ยวที่ชัดเจน สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยดึง
เยาวชนในชมุชนให้เข้ามามส่ีวนร่วม รวมทัง้ควรพฒันาปรับปรงุ
โครงสร้างพ้ืนฐาน และ สภาพแวดล้อมด้านทรพัยากรธรรมชาติ
  รุ่งชัย ชวนไชยะกูล (2555) ได้ศึกษาเรื่องการ
พัฒนาการท่องเท่ียวเชงิสุขภาพและอนรุกัษ์ ในเขต 4 จงัหวดั
ภาคตะวนัตก วตัถปุระสงค์เพือ่ 1) เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในเขต 4 จังหวัด
ภาคตะวันตกอย่างยั่งยืน รองรับโครงการขยายตัวทาง
เศรษฐกจิภาคตะวันตกของประเทศ จากการเปิดเขตเศรษฐกิจ
พเิศษทวาย 2) เพื่อส่งเสริมการลงทุนภาคธุรกิจท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพให้เป็นไปในแนวทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3) 
เพื่อส่งเสริมและสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมการสร้าง
รายได้ของชุมชนองค์กรต่างๆ ในการร่วมบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน ผลวิจัย
พบว่า 1) ได้เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชื่อมโยงธุรกิจท่อง
เที่ยวเชิงสุขภาพ ส่งเสริม การลงทุนภาคธุรกิจการท่อง
เทีย่วเชงิสขุภาพและนเิวศในเส้นทาง 4 จงัหวดัภาคตะวนัตก 
2) ได้แนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
แบบมส่ีวนร่วมของชมุชนเจ้าของพืน้ทีท่่องเทีย่วอย่างยั่งยืน 
3) ได้ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวในรูปแบบการดูแลส่งเสริม 
สขุภาพควบคูกั่บการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 4) ได้ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและนิเวศ 
จากผลการศึกษาตามแผนงานวิจัยนี้ได้ข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายและมาตรการส่งเสริมนักท่องเที่ยวสู่แหล่งท่อง
เทีย่วเชงินเิวศในเขต 4 จงัหวดัภาคตะวันตกสูเ่ขตเศรษฐกิจ
พเิศษทวาย ทีภ่าครฐัและภาคเอกชนควรส่งเสริมนักท่องเทีย่ว
โดยพิจารณาก�าหนดนโยบายและมาตรการ แบ่งเป็นด้าน
ต่างๆ คือ นโยบายด้านการส่งเสริม ตลาดนักท่องเที่ยว 
นโยบายด้านการส่งเสรมินกัท่องเทีย่วเพือ่สุขภาพ นโยบาย
การรกัษาความปลอดภัยแก่นกัท่องเทีย่ว นโยบายการพฒันา
และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเขต 4 จังหวัดภาคตะวันตก
สู่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย นโยบายด้านการส่งเสริมและ
สนบัสนนุด้านทีพ่กัและแหล่งท่องเท่ียว นโยบายการปรบัปรงุ
ส่ิงอ�านวยความสะดวกแก่นกัท่องเทีย่ว นโยบายด้านมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน นโยบายด้านการส่งเสรมิและประชาสัมพนัธ์
และนโยบายด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

วิธีด�าเนินการวิจัย
  ศึกษาวิจัยเชิงส�ารวจ และเชิงคุณภาพ ประชากร
และกลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้ข้อมลูหลกั คอื ผูน้�าชุมชน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ภูมิปัญญาบุคคล ประชาชนหมู่ที่ 4 บ้านแหลม
ตุ๊กแก จ�านวน 58 คน ผู้ประกอบการภาคธุรกิจในหมู่ที่ 4 
บ้านแหลมตุ๊กแก  จ�านวน 13 คน ภาคีภาคท้องถิ่น  ภาครัฐ  
ภาคประชาสงัคมทีเ่กีย่วข้อง จ�านวน 9 คน เกบ็รวบรวมข้อมลู
โดยใช้การศึกษาจากเอกสาร การเก็บข้อมูลจากภาคสนาม 
ได้แก่ การศึกษาส�ารวจ การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์
ทั่วไป การสัมภาษณ์ระดับลึก โดยยึดหลักข้อมูลที่มีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย มีการตรวจ
สอบข้อมูลสามเส้าด้านข้อมูล ผู้ศึกษาวิจัย ทฤษฎี และการ
รวบรวมข้อมูลตรวจสอบข้อมูลโดยใช้เวทีประชาชาคม 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัย
  1. ผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน จาก
การศึกษาระบบข้อมูลและรูปแบบการจัดตั้งศูนย์มรดก
ทางวฒันธรรม ณ อาคารสถาบนัพพิธิภัณฑ์การเรยีนรูแ้ห่งชาติ 
นทิรรศน์รตันโกสนิทร์ กรุงเทพมหานคร และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติพาณิชย์นาวี จังหวัดจันทบุรี แบบมีส่วนร่วมของ
ภาคชุมชน ภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และภาคประชาสังคมที่
เกี่ยวข้อง ท�าให้ทราบระบบข้อมูลและรูปแบบการจัดตั้ง
ศูนย์มรดกทางวัฒนธรรมจากแหล่งเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้
หลักการจดัพพิธิภัณฑ์ เพ่ิมพนูองค์ความรูด้้านงานพพิธิภัณฑ์
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และเปิดวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ มี
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ถ่ายทอดประสบการณ์สู่
ประชาชนในชุมชน 
  2. ผลการศกึษาท่ีได้รบัจากการศกึษาความต้องการ
จ�าเป็น ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์มรดกวัฒนธรรม
ชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแก จากการลงพื้นที่ศึกษาวิจัย: การ
ศึกษาส�ารวจ การสัมภาษณ์ทั่วไป การสัมภาษณ์ระดับลึก 
การสนทนากลุ่ม การเยี่ยมบ้าน และการจัดเวทีประชาคม
รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อศึกษาความ
ต้องการและการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์
มรดกวัฒนธรรมชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแก ชุมชนมีความคิด
เห็นร่วมกันที่จะให้มีการก่อสร้างศูนย์มรดกวัฒนธรรม
ชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแกขึ้น เพื่อแสดงวัฒนธรรมชาวเลใน
มิติต่างๆ   
  3.   ผลการศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบระหว่างข้อมลูที่ได้
รับจากการศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ  กับข้อมูลที่
ได้รับจากการศึกษาความต้องการ และความเป็นไปได้ใน
การจัดตัง้ศนูย์มรดกวฒันธรรมชาวเลบ้านแหลมตุก๊แก   ภายใน
ศูนย์มรดกวัฒนธรรมชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแกจะประกอบ
ด้วยห้องแสดงตามมิติต่างๆ รวม 9 มิติ มิติที่ 1 แหลม
ตุ๊กแก ดินแดนแห่งชาวเล มิติที่ 2 รูปปั้นบุคคลส�าคัญ มติทิี่ 
3 แกะรอยบรรพชน “อรูกัลาโว้ย” มติิที ่ 4 มติกิารด�าเนนิ
ชีวิต มิติที่ 5 มิติภูมิปัญญาการแสดง “รองเง็ง” มิติที่ 6  
พธิกีรรม “ลอยเรอื” มติทิี ่7 การประกอบอาชพี มติทิี ่8 มิติ
ด้านความภาคภูมิใจท่ีมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี  และมิติที่ 9 มิติด้านความตาย 
  4. ผลการศกึษาทีเ่ป็นการสรปุองค์ความรู้จากผูม้ส่ีวน
ได ้ส ่วนเสียต ่อการจัดตั้งศูนย ์มรดกวัฒนธรรมชาวเล
บ้านแหลมตุ๊กแก ซึ่งมีความคิดเห็นร่วมกันที่จะให้มีการ
ก่อสร้างศนูย์มรดกวัฒนธรรมชาวเลบ้านแหลมตุก๊แกขึน้มาใหม่ 
และภายในศูนย์มรดกวัฒนธรรมชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแก 
ประกอบด้วยห้องแสดง 9 มิติ
  5. ผลการศกึษาทีเ่ป็นภาพจ�าลองภายในศนูย์มรดก
วัฒนธรรมชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแก ประกอบด้วย 9 ห้อง 
แยกตามมิติต่างๆ 
  ห้องท่ี 1 มติทีิ ่1 : แหลมตุก๊แก ดนิแดนแห่งชำวเล
   บอกเล่าเรือ่งราว บ้านแหลมตุก๊แก ดนิแดนถ่ินอาศยั
ของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งใช้ชีวิตอยู่กับทะเลทั้งในแง่ถิ่นอาศัย
และการประกอบอาชีพ ชาวทะเลแห่งบ้านแหลมตุ๊กแกก็

คือ อูรักลาโว้ย หรือโอรังลาโอ๊ด (Orang Laut) มีความ
หมายว่า คนทะเล 
  ห้องที่ 2 มิติที่ 2 : รูปปั้นบุคคลส�ำคัญ
  บอกเล่าเรื่องราวบุคคลส�าคัญในหมู ่บ้านแหลม
ตุก๊แก  มทีัง้บุคคลทีม่คีวามรูส้ามารถ ความเชีย่วชาญในด้าน
ต่างๆ เช่น เชี่ยวชาญเรื่องการประกอบพิธีกรรม การ
รักษาพยาบาลพื้นบ้าน ศิลปะการแสดงหรือหัตถกรรมพื้น
บ้าน ซ่ึงเป็นบคุคลส�าคญัท่ีจะสามารถสบืสานรากเหง้าความ
เป็นชาวอูรักลาโว้ยให้กับลูกหลานสืบไป
  ห้องท่ี 3 มติทิี ่3 : แกะรอยบรรพชน   “อรูกัลำโว้ย ”
  บอกเล่าต�านานของชาวเล “อูรักลาโว้ย” เมื่อครั้ง
บรรพชนสมัยอดีต เส้นทางการอพยพ การเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
จนเมื่อเป็น ชาวเล “อูรักลาโว้ย” บ้านแหลมตุ๊กแก อีกทั้ง
ท�าความรู ้จักบรรพบุรุษรุ ่นบุกเบิก ชาติพันธุ ์  ภาษา 
วัฒนธรรม การแต่งกายของบรรพชนสมัยอดีต
  ห้องที่ 4 มิติที่ 4 : กำรด�ำเนินชีวิต
  แสดงให้เหน็ถงึการด�าเนนิชีวติของชาวเล “อรูกัลาโว้ย” 
ตั้งแต่ การเกิด การเติบโต  การด�าเนินชีวิต  การประกอบ
อาชีพ ประเพณีวัฒนธรรม  การเจ็บไข้และการตาย
  ห้องที่ 5 มิติที่ 5 : ภูมิปัญญำกำรแสดง “รองเง็ง”
  แม่จิว้ ถือได้ว่าเป็นผูใ้ห้ก�าเนดิ “แม่เพลงแห่งอนัดำมัน” 
โดยมีความสามารถในการด้นกลอนสดเป็นท�านองเพลง
รองเง็ง และความสามารถด้านการร้อง และร�ารองเง็ง มา
ตั้งแต่ ปี 2488 ในปี 2520 แม่จิ้วได้รับรางวัลชนะเลิศการ
ร�ารองเง็งของจังหวัดสตูล ปี 2521 ได้รับพระกรุณาจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชให้เข้าเฝ้า
และร�ารองเง็งถวาย ณ พระต�าหนักจิตรลดา ในปี 2531 
คราที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ได้เสด็จมาทรงเยี่ยมเผ่าชาวเลใต้ที่เกาะสิเหร่ แม่จิ้วได้มี
โอกาสร�ารองเง็งถวาย และในวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 
แม่จ้ิวได้รับรางวัลนักอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น สาขาดนตรี
และนาฏศิลป์ ของคณะอ�านวยการอนุรักษ์มรดกไทย รับ
พระราชทานโล่และเข็มเกียรติคุณอนุรักษ์มรดกไทย จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ 
พระต�าหนกัสวนจติรลดา กรงุเทพมหานคร (ฤดี ภมูถิาวร : 
2538)  
  ห้องที่ 6 มิติที่ 6 : พิธีกรรม “ลอยเรือ”
  แสดงให้เห็นถึงประเพณีและพิธีกรรม “ลอยเรือ” 
ซึ่งเป็นพิธีกรรมท่ีสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษดั้งเดิมของ
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ชาวอูรักลาโว้ย ชาวเลเชื่อว่าพิธีลอยเรือน้ีจะเป็นพิธีท่ีช่วย
ขับไล่สิง่ชัว่ร้ายออกจากหมูบ้่าน ให้เรือน�าเอาความชั่วร้าย
อัปมงคลออกไป พิธีนี้จะปล่อยให้เรือหายไปในทะเลลึก ถ้า
เรือกลับขึ้นฝั่ง แสดงว่าเป็นลางร้ายจะต้องท�าพิธีกันใหม่
ประเพณีนี้จะกระท�าในวันขึ้น 13-15 ค�่า และวันแรม 1 ค�่า
ของเดือน 6 และเดือน 11 แต่ละครั้งใช้เวลา 4 วัน
  ห้องที่ 7  มิติที่ 7 : กำรประกอบอำชีพ
  แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางอาชีพของชาวเล 
วิถีชาวเลอูรักลาโว้ยดั้งเดิม คือ การเก็บหาและล่าสัตว์
ทะเลมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวด เดินทางไปตามเกาะและ
ชายฝั่งทะเลเพื่อท�ามาหากิน “ชาวทะเล” มีวิถีแบบเคลื่อน
ย้ายบ่อยครั้ง โดยท่ีมีแหล่งพักพิงช่ัวคราวเพื่อเก็บหาและ
ล่าสัตว์ทะเล โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งในระหว่างเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน ส่วนในฤดูฝนจะตั้งหลักแหล่ง 
พายุค่อนข้างแรงก็ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่งและ
ในป่ามากขึ้น เช่น การตัดไม้มาสร้างหรือซ่อมแซมเรือ 
หาพืชผักจากป่ามาเป็นอาหาร เนื่องจากแถบเกาะภูเก็ต
เป็นที่พักอาศัยและแหล่งท�ามาหากินมาแต่ครั้งโบราณ จึง
รู้จักบริเวณนี้ดีและมีชื่อเรียกสถานที่ต่างๆ เป็นภาษาอูรัก
ลาโว้ย
  ห้องที่ 8 มิติที่ 8 : ควำมภำคภูมิใจที่มีโอกำสเฝ้ำ
รับเสด็จสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
  แสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจท่ีได้มีโอกาสเฝ้ารับ
เสด็จสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เมื่อครั้งเสด็จ
มาทีแ่หลมตุก๊แก ข้าราชการได้เกณฑ์ให้คนในหมูบ้่านแหลม
ตุ๊กแกสร้างซุ้มและเรือนประทับ “บุหรงนาวา” อีกพระองค์
ทีเ่สด็จ คอื สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาสยามบรมราชกมุารี 
ได้เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมชาวเลที่เกาะสิเหร่ รวมทัง้พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทนิดัดามาตุ  
กเ็คยเสด็จมาที่แหลมตุ๊กแกด้วยเช่นกัน
  ห้องที่ 9 มิติที่ 9 :  ควำมตำย
  แสดงให้เหน็ถงึ มติิด้านความตาย อนัได้แก่  การเจ็บไข้
ได้ป่วยก็จะมีโต๊ะหมอ มีสมุนไพร การมีบนบานศาลกล่าว
ให้หายเจ็บไข้ได้ป่วย มีการแก้บนเมื่อหายเจ็บไข้ได้ป่วย แต่
ถ้าอาการหนักก็จะถึงแก่ความตายจะมีกระบวนการข้ัน
ตอนในการท�าศพที่น่าสนใจยิ่ง โดยชาวเลจะมีความเช่ือ
เรื่องภูติผีวิญญาณอย่างมาก การนับถือศาสนาที่มีประวัติ
ความเป็นมาโดยชาวเลในบ้านแหลมตุ ๊กแกมีทั้งศาสนา
พุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม 

แผนผังภำยในศูนย์มรดกวัฒนธรรมชำวเลบ้ำนแหลม
ตุ๊กแก จ�ำแนกเป็น 9 ห้อง
 

11 

 

นับถือศาสนาท่ีมีประวัติความเป็นมาโดยชาวเลในบ้านแหลมตุ๊กแกมีทั้งศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสต์ และ
ศาสนาอิสลาม  
 

แผนผังภายในศูนย์มรดกวัฒนธรรมชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแก จ าแนกเป็น 9 ห้อง 

 
 
 

สรุปและอภิปรายผล  
 การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาการจัดตั้งศูนย์มรดกวัฒนธรรมชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแก” โดยวิธีวิจัยเชิง
ส ารวจและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึง  
 1. เพื่อศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆ แบบมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องในขอบเขตของพื้นที่กรณีศึกษา   
 2. เพื่อศึกษาระบบข้อมูลและรูปแบบการจัดตั้งศูนย์มรดกทางวัฒนธรรมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ แบบ
มีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในขอบเขตของพื้นที่กรณีศึกษา  
 3. เพื่อจัดการความรู้ ท าให้เกิดระบบข้อมูล แบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในขอบเขตของ
พื้นที่กรณีศึกษา  
 4. เพื่อสรุปองค์ความรู้แบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในขอบเขตของพื้นที่กรณีศึกษา  

สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. คณะผู้วิจัยได้เข้าถึงและสรุปข้อมูลที่ส าคัญและมีความเกี่ยวข้องในการใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดตั้งศูนย์มรดกวัฒนธรรมชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแก ในขอบเขตของพื้นที่กรณีศึกษา  
 2. คณะผู้วิจัยได้ทราบถึงระบบข้อมูลและรูปแบบการจัดตั้งศูนย์มรดกทางวัฒนธรรมต่างๆ ในการ
น ามาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาศูนย์มรดกวัฒนธรรมชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแกให้มีภาพลักษณ์ใหม่ที่
สามารถตอบสนองถึงประโยชน์ในการใช้งานของคนในชุมชนและผู้ที่มีความสนใจ 

สรุปและอภิปรายผล 
  การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดตั้งศูนย์มรดก
วฒันธรรมชาวเลบ้านแหลมตุก๊แก” โดยวธิวีจิยัเชิงส�ารวจและ
เชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึง 
  1. เพื่อศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ แบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในขอบเขตของพื้นที่กรณีศึกษา 
  2. เพื่อศึกษาระบบข้อมูลและรูปแบบการจัดตั้ง
ศูนย์มรดกทางวัฒนธรรมจากแหล่งเรียนรู ้ต่างๆ แบบมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในขอบเขตของพื้นที่กรณี
ศึกษา 
  3. เพือ่จดัการความรู ้ ท�าให้เกดิระบบข้อมูล แบบมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในขอบเขตของพื้นที่
กรณีศึกษา 
  4. เพ่ือสรุปองค์ความรู ้แบบมีส่วนร่วมของภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องในขอบเขตของพ้ืนที่กรณีศึกษา
 
สรุปผลกำรวิจัยตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้
  1. คณะผู้วิจัยได้เข้าถึงและสรุปข้อมูลที่ส�าคัญและ
มีความเกี่ยวข้องในการใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัด
ตัง้ศูนย์มรดกวฒันธรรมชาวเลบ้านแหลมตุก๊แก ในขอบเขตของ
พื้นที่กรณีศึกษา 
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  2. คณะผู้วิจัยได้ทราบถึงระบบข้อมูลและรูปแบบ
การจัดตัง้ศนูย์มรดกทางวฒันธรรมต่างๆ ในการน�ามาปรบัปรงุ 
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาศูนย ์มรดกวัฒนธรรมชาวเล
บ้านแหลมตุ๊กแกให้มีภาพลักษณ์ใหม่ที่สามารถตอบสนอง
ถึงประโยชน์ในการใช้งานของคนในชุมชนและผู้ที่มีความ
สนใจ
  3. คณะผู้วิจัยได้ท�าการสรุปองค์ความรู้ที่เกิดจาก
การลงพื้นที่และคลุกคลีกับผู้เกี่ยวข้องท้ังหมด ซึ่งได้จัด
หมวดหมู่ขององค์ความรู ้ได้อย่างเป็นระบบและง่ายต่อ
การน�ามาใช้ ในขอบเขตของพื้นที่กรณีศึกษา 
  4. คณะผู้วิจัยได้ท�าการสรุปความรู้ด้านวัฒนธรรม
ชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแกให้มีความเข้าใจง่าย และล�าดับ
ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้เป็นมิติต่างๆ รวม 9 มิติด้วยกัน 
ดังนี้ มิติที่ 1 แหลมตุ๊กแก ดินแดนแห่งชาวเล มิติที่ 2 รูปปั้น
บุคคลส�าคัญ มิติที่ 3 แกะรอยบรรพชน “อูรักลาโว้ย” มิติที่ 
4 มิติการด�าเนินชีวิต มิติท่ี 5 มิติภูมิปัญญาการแสดง 
“รองเง็ง” มิติที่ 6 พิธีกรรม “ลอยเรือ” มิติท่ี 7 การ
ประกอบอาชีพ มิติที่ 8 มิติด้านความภาคภูมิใจที่มีโอกาส
เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมิติ
ที่ 9 มิติด้านความตาย ซ่ึงจัดแสดงภายในศูนย์มรดก
วัฒนธรรมชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแก จ�าแนกเป็น 9 ห้อง ซึ่ง
ได้มีการจัดแสดงความรู้ดังกล่าวไว้ ณ ศูนย์มรดกวัฒนธรรม
ชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแก เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้และ
เกิดความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถน�าความรู้ท่ีได้ไปใช้
ประโยชน์ให้แก่ชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนบ้านแหลมตุ๊กแก
เองหรือชุมชนต่างในหมู่บ้านใกล้เคียงหรือชุมชนที่สนใจ

อภิปรายผล	
  ผลทีไ่ด้จากการศกึษา คณะผูว้จัิยพบว่า การพัฒนาการ
จัดตั้งศูนย์มรดกวัฒนธรรมชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแก นั้นเป็น
แนวทางในการพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูให้
ชมุชนมคีวามก้าวหน้าและสามารถแข่งขนัได้ และยงัสามารถ
ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน รวมไปถึงการส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจัด ภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบ
เรยีบร้อยสวยงาม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงด้านภูมปัิญญาท้องถิน่ 
ที่มีความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถ่ิน
ของพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านแหลมตุ๊กแก ต�าบลรัษฎา 
อ�าเภอเมอืง จงัหวดัภเูก็ต จึงควรแก่การอนรัุกษ์และเผยแพร่
ศลิปวัฒนธรรมทีท่รงคณุค่านีไ้ปพร้อมๆ กนั และสามารถท่ี

จะพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งใน
เชิงของศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ซ่ึง
อาจต้องมีการเขียนแผนงานไว้อย่างชัดเจนเพื่อการน�าไป
ปฏบิตัทิีถ่กูต้อง ซึง่สอดคล้องกบั รชัฏาพร เลศิโภคานนท์ 
และ วิเชียร เลิศโภคานนท์ (2555) ที่ได้ศึกษาการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนบ้านเหมืองกุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของอ�าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ ได้วิจัยพบว่า การพัฒนาศักยภาพชุมชน
บ้านเหมืองกุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นนอกจากจะต้องได้รับความร่วม
มือจากคนในชุมชนแล้วนั้นการเขียนแผนงานการปฏิบัติให้
สามารถน�าไปใช้ได้มีความส�าคัญและจ�าเป็นเป็นอย่างมาก
ในการจะพฒันาชุมชนให้ประสบผลส�าเรจ็ และยงัสอดคล้อง
กับ รุ ่งชัย ชวนไชยะกูล (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่องการ
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์ ในเขต 4 
จังหวัดภาคตะวันตก พบว่า ได้มีการส่งเสริมให้ชุมชน
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและได้มีแนวทางการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
เจ้าของพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งในส่วนของชาวชุมชน
บ้านแหลมตุ๊กแกนั้นจะต้องมีความร่วมมือและช่วยกันใน
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของตนไว้เพื่อให้ถึงรุ ่นลูกรุ ่น
หลานสืบไป

ข้อเสนอแนะ
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
  1. นโยบายด้านการส่งเสริมธ�ารงไว้ซึ่ง ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ตควรส่ง
เสริมให้มีการพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นการประกาศถึงความน่าสนใจ
และเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านแหลมตุ๊กแกที่มีศิลป
วฒันธรรมทีเ่ป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านการด�าเนนิชีวติ
แสดงให้เห็นความเป็นมาของชาวเลตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  
เรื่องราวบุคคลส�าคัญในหมู่บ้านแหลมตุ๊กแก มีทั้งบุคคลที่
มีความรู้สามารถ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ  ต�านาน
ของชาวเล “อูรักลาโว้ย” เม่ือครั้งบรรพชนสมัยอดีต เส้น
ทางการอพยพ การเข้ามาตัง้ถิน่ฐาน การแสดงต่างๆ ทีค่วร
อนุรักษ์ไว้  โดยเฉพาะการแสดงรองเง็ง ซึ่งเป็นการแสดงที่
ชาวบ้านแหลมตุ๊กแกมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาการ
แสดงที่โดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์อย่างยิ่ง โดยมีแม่จิ้ว 
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หรือ แม่จิ๋ว ประโมงกิจ เป็นศิลปินรองเง็งที่มีชื่อเสียงโด่งดัง 
ประเพณีและพิธีกรรม “ลอยเรือ” ซ่ึงเป็นพิธีกรรมที่
สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษดั้งเดิมของชาวอูรักลาโว้ย 
เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การธ�ารงรักษาไว้ให้รุ่นลูกรุ่น
หลานต่อไป
  2. นโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่อง
เที่ยวของชุมชน โดยภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต 
รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน
บ้านแหลมตุ๊กแกให้เป็นท่ีรู ้จัก เป็นการประชาสัมพันธ์
ชุมชนบ้านแหลมตุ๊กแกให้กว้างขวางมากขึ้นท้ังในระดับ
อ�าเภอ จังหวัด หรือแม้แต่ในจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มขึ้น
  3. นโยบายด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของชาวชุมชนแหลมตุ๊กแก เม่ือได้พัฒนาชุมชนเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วเชงิศลิปวฒันธรรมแล้วภาครฐั ภาคเอกชนควรวาง
แนวทางให้ความรู้ด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับชุมชนบ้าน 
แหลมตุ๊กแก เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของชุมชน
บ้านแหลมตุ๊กแก และเป็นเสมือนตัวแทนของจังหวัดภูเก็ต
ในการถ่ายทอดศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่น และควรมุ่งเน้น
ส่งเสริมความรู้เรื่องการธ�ารงรักษาซ่ึงศิลปวัฒนธรรมที่ดี
อย่างถูกต้องให้กับชาวชุมชนบ้านแหลมตุ๊กแก เพื่อให้ชาว
ชุมชนเกิดความรักความหวงแหนในสิ่งที่บรรพบุรุษได้คิด 
ปฏิบัติและสืบทอดกันมา โดยให้ชาวชุมชนเป็นตัวแทนใน
การเผยแพร่และธ�ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่
ไปกับชุมชนบ้านแหลมตุ๊กแกต่อไป
  4. นโยบายด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ตควรจัดให้มี
โครงการอบรมความรู้และความสามารถด้านการแข่งขันให้
กับชาวชุมชนบ้านแหลมตุ๊กแกเป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
เพือ่ท�าให้การด�าเนนิงานต่างๆ ของชุมชนเกดิความต่อเน่ือง 
และยั่งยืน
  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
  ชาวชุมชนบ้านแหลมตุ๊กแกควรช่วยกันปฏิบัติตาม

แผนงานที่วางไว้อย่างรอบคอบ พร้อมด้วยผู้น�าชุมชนเองก็
ต้องมีความใส่ใจและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาให้ชุมชนได ้
สามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดี
งามเฉพาะท้องถิ่นไว้ให้ได้ ซึ่งในส่วนนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ก็ควรเข้ามาช่วยในส่วนของการด�าเนินงานต่างๆ เช่นกัน 
เพื่อให้ทั้งคนในชุมชนบ้านแหลมตุ๊กแกที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในศิลปะท้องถิ่นและผู ้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มี
ความเชีย่วชาญการท�างานบรหิารในภาพรวม สามารถท�างาน
ไปพร้อมกัน เพื่อให้องค์ความรู้ที่ได้มาเกิดประโยชน์สูงสุด
         
  ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
  1. การวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการวิจัยในชุมชนอื่นๆ 
ของจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีศิลปวัฒนธรรมที่มีความน่าสนใจและ
มีเอกลักษณ์เป็นของท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใน
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนต่างๆ เกิดการอนุรักษ์และ
ธ�ารงรักษาไว้ซึ่งความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้รุ่นลูกรุ่นหลาน
สืบไป
  2. การวิจัยครั้งต่อไป ควรท�าการวิจัยร่วมกัน
ระหว่างชุมชนที่มีศิลปวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
ภายในจังหวัดภูเก็ต และน�าเสนอข้อมูลที่ได้ในเชิงที่ให้เห็น
ว่าในแต่ละชุมชนมีศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่น่า
สนใจอย่างไรบ้าง และสามารถน�าไปต่อยอดได้อย่างไร และ
จะสามารถธ�ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนได ้
อย่างไรบ้าง อาจต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพ 
  3. การวิจัยครั้งต่อไป ควรท�าการวิจัยเชิงเปรียบ
เทียบกับชุมชนทั้งภายในและนอกจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อมูลท่ีมีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ท�าให้เกิดการเทียบเคียงแนวทางปฏิบัติที่
สามารถด�าเนนิการได้ส�าเรจ็ภายใต้บรบิทท่ีอาจจะคล้ายคลงึ
กันและแตกต่างกันได้
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