วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รูปแบบการอนุรกั ษและฟน ฟูเรือใบพืน้ บาน
เพือ่ การทองเทีย่ วเชิงนิเวศ อําเภอละแม จังหวัดชุมพร

57

รูปแบบการอนุรกั ษและฟน ฟูเรือใบพืน้ บาน
เพือ่ การทองเทีย่ วเชิงนิเวศ อําเภอละแม จังหวัดชุมพร

Conservative and Restorative Pattern of Traditional
Sailing Boat for Ecotourism in Lamae District,
Chumphon Province
เบญจมาศ ณ ทองแกว1 และคณะ2-4

Benjamas Na thongkaew et al

บทคัดยอ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําชุดความรู และศึกษารูปแบบการอนุรักษ
และฟนฟูเรือใบพื้นบานเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศภายใตแนวคิด “คุณคา” โดยใชวิธี
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(SWOT Analysis) ของเรือใบพื้นบาน การสัมภาษณเชิงลึก และการสังเกตการมีสวนรวม
กับกลุม แกนนําและผูเ กีย่ วของ จํานวน 25 คน วิเคราะหผลโดยการสังเคราะหเนือ้ หา ผลการ
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สภาพแวดลอมและศักยภาพ พบวาชุมชนมีศกั ยภาพจัดอยูใ นระดับ 3 หมายถึง ชุมชนเพิง่ เริม่
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องคกร จัดตั้งศูนยเรียนรู และครูภูมิปญญาเพื่อสืบทอดจากรุนสูรุน และ (3) รูปแบบ
การอนุรกั ษและฟน ฟูเรือใบพืน้ บานที่มีเปาหมายเพื่อพัฒนา “แหลงทองเที่ยว” ไปพรอมกับ
การพัฒนาคนนําไปสูการจัดการผลประโยชนในรูปแบบองคกรเพือ่ การทองเทีย่ วและกีฬา และ
ปรับภาพลักษณใหมทสี่ รางคุณคาประสบการณแกนกั ทองเทีย่ ว สําหรับปจจัยชีว้ ดั ความสําเร็จใน
การอนุรกั ษและฟน ฟูเรือใบพืน้ บาน ประกอบดวย โครงสรางองคกรชัดเจน กลุมคนที่มี
ศักยภาพเพียงพอ มีองคกรที่ใหการสนับสนุนอยางจริงจัง ชุดความรูแ ละสรางภาพลักษณหรือ
พัฒนาแบรนดของเรือใบพืน้ บานเพื่อสรางการรับรูและจดจํา
คําสําคัญ : การอนุรักษ การฟนฟู เรือใบพื้นบาน การทองเที่ยวเชิงนิเวศ

Abstract

This research aims to design knowledge packages and investigate
conservative and restorative pattern of traditional sailing boat for ecotourism
under “Value” concept, which Participatory Action is employed as the
research methodology. Research tools consist of timeline setting for traditional
sailing boat knowledge collection, SWOT for traditional sailing boat situational,
environmental and potential analysis, and in-depth interview and participatory
observation with 25 people of team leaders. The ﬁndings from this research
comprise 3 parts: (1) knowledge packages of traditional sailing boat for
ecotourism which were collected as a guidebook named “Chuk Bai Khuen
Sao Song Lay Mae (Sailing into Lamae Sea)” (2) SWOT analysis results, which
revealed that the potential community is ranked in the third level, indicating
the community’s initiation with preparation and no tourist. This kind of community
should have organizational management, learning center, and wisdom
scholars in order to descending it to next generation, and (3) conservative
and restorative pattern of traditional sailing boat for ecotourism of which a
goal is to develop “Tourism Landmark” in accordance with human resources
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development leading to beneﬁt management in form of the organization for
tourism and sport, and reimage it to build tourist experience value. The
success indicators of traditional sailing boat conservation and restoration
consist of obvious organizational structure, potential teamwork, supportive
organization, knowledge package and image creation or brand development
of traditional sailing boat to build awareness and recognition.
Keywords: Conservation, Restoration, Traditional Sailing Boat, Ecotourism
ความนํา

การทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน เปนการทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เชื่อมโยง
ทรัพยากร วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น โดยชุมชนมีบทบาทเปนเจาของ มีสิทธิใน
การจัดการ ดูแล ตลอดกระบวนการ เพื่อใหเกิดการเรียนรูแกผูมาเยือน นําไปสูหลักการที่
สําคัญของการจัดการทรัพยากรทองเทีย่ วแบบยัง่ ยืน ซึง่ ถือเปนเครือ่ งมือทีก่ อ ใหเกิดรายไดแกคน
ในทองถิ่น ความภาคภูมิใจในความเปนเจาของทรัพยากรทองเที่ยว คุณภาพชีวิต และ
กอใหเกิดความรูและทักษะที่เพิ่มเติม (Dachanee Emphandhu, 2004: 20) ดังนั้น
การมีสวนรวมของชุมชนทองถิน่ ในการจัดการการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ ถือเปนกระบวนการ
ทีส่ รางความเขมแข็ง และเปดโอกาสใหรวมคิดแผน ตัดสินใจ และเปนผูบริหารจัดการ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศตลอดกระบวนการ จนเกิดผลลัพธทางสังคมที่เรียกวา “คุณคา ”
คุณคา คือ การอนุรกั ษและฟน ฟูภมู ปิ ญ ญาทีแ่ สดงถึงความสัมพันธระหวางคนกับคน
คนกับธรรมชาติ หรือกิจกรรรมทุกอยางในวิถีชีวิต ซึ่งประกอบดวยคุณคาทางสังคม คุณคา
ทางเศรษฐกิจ และคุณคาดานสิ่งแวดลอม กลาวเพิ่มเติมวา คุณคาทางสังคมเกิดจาก
การดําเนินงานกิจกรรมสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายและพันธกิจของ
องคกร มีกลไกการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย
และชวยใหการสือ่ สารผลลัพธทางสังคมเปนไปอยางชัดเจนขึน้ (Sal Forest , 2016: 2) คุณคา
ทางเศรษฐกิจ เปนการพิจารณาความเหมาะสมของคุณคาที่มอบใหแกลูกคาและคุณคาที่ได
รั บ จากการลงทุน ธุรกิจ (Yang and Yang, 2011: 928) เกิ ด ผลลั พ ธ ในการจัด การ
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ทรัพยากรอยางเหมาะสมและคุณคาดานสิ่งแวดลอมเปนการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมนําไปสู
การพัฒนาอยางยั่งยืน เชนเดียวกับการอนุรักษและฟนฟูเรือใบพื้นบานละแมที่เชื่อมโยง
ความผูกพันของคนในชุมชนและสังคมเครือญาติจากตนตระกูลเดียวกันรวมสืบสานภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิน่ เรือใบพืน้ บานจนกลายเปนประเพณี และพัฒนาไปสูการทองเที่ยวและกีฬา ดังนั้น
การสรางคุณคาจึงเปนกลยุทธสาํ คัญในการอนุรกั ษและฟน ฟูเรือใบพืน้ บานเพือ่ การทองเทีย่ ว
เชิงนิเวศของอําเภอละแม จังหวัดชุมพร
ในอดีตพืน้ ทีอ่ าํ เภอละแม จังหวัดชุมพร เคยมีการใชเรือใบพืน้ บานในชีวติ ประจําวัน
อยางแพรหลาย เชน การประกอบอาชีพประมง การขนสงสินคา การคมนาคม เปนตน
ปจจุบันยังคงมีชาวบานในชุมชนที่มีประสบการณใชเรือใบพื้นบาน เพื่อการประมงชายฝง
รวมถึงจัดกิจกรรมแขงขันเรือใบพื้นบานเพื่อการทองเที่ยวและกีฬา ดวยลักษณะเฉพาะ
หรื อความมีเ อกลักษณในตัว เองจึงมีก ารรวมกลุม คนที่มีความสนใจจั ดตั้ งชมรมในชื่อ
“ชมรมรักษเรือใบโบราณละแม” ประกอบดวย เรือใบพื้นบาน จํานวน 13 ลํา โดยมี
การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก
1) กิจกรรมเปดโลกทะเลจังหวัดชุมพร
2) จัดตั้งเรือใบพื้นบานโดยใชพื้นที่มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพรเปนที่ตั้ง “ชมรม
รักษเรือใบโบราณละแม”
3) เผยแพรขอ มูลผานคูม อื การทองเทีย่ วโดยชุมชน จังหวัดชุมพร “ชุมชนวิถพี อเพียง
ชุมพร” (Amnat Ruksapol et al, 2011) ซึ่งเปนการรวมตัวเฉพาะกิจเพือ่ ประกอบ
กิจกรรมเทานั้น ยังไมตอเนื่องเปนรูปธรรมหรือมีการสืบสานภูมิปญญาเรือใบพื้นบาน
จนกลายเปนประเพณี และพัฒนาไปสูการทองเที่ยวและกีฬา ดังนั้น การสรางคุณคา
จึงเปนกลยุทธสําคัญในการอนุรักษและฟนฟูเรือใบพื้นบานเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ
อําเภอละแม จังหวัดชุมพร
คณะวิจัยมองเห็นความพรอมของพื้นที่ทั้งทุนทางทรัพยากร และทุนทางสังคม
บางสวน จึงมีวัตถุประสงคในการพัฒนารูปแบบการอนุรักษและฟนฟูเรือใบพื้นบาน
เพือ่ การทองเทีย่ วเชิงนิเวศภายในอําเภอละแม จังหวัดชุมพร ซึง่ มีภายใตแนวคิด “จากคุณคา
ทางวัฒนธรรมสูมูลคาทางเศรษฐกิจ” โดยพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองคกรชุมชน
วิเคราะหสถานการณซอ นเรน รวบรวมองคความรู ถายทอดองคความรูผ า นระบบสือ่ ความหมาย
และรูปแบบการอนุรักษ และฟนฟูเรือใบพื้นบานเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใชวิธี

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รูปแบบการอนุรกั ษและฟน ฟูเรือใบพืน้ บาน
เพือ่ การทองเทีย่ วเชิงนิเวศ อําเภอละแม จังหวัดชุมพร

61

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ระดมความคิดเห็น และนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเนื้อหา
สูการพัฒนาใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยผานกิจกรรมการทองเที่ยวและกิจกรรมสาธารณะ
เพิ่มขีดความสามารถดานการบริหารจัดการเรือใบพื้นบานเพื่อการทองเที่ยวและกีฬา
ในอนาคต
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาและจัดทําชุดความรูเรือใบพื้นบานเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
อําเภอละแม จังหวัดชุมพร
2. เพื่อศึกษารูปแบบการอนุรักษและฟนฟูเรือใบพื้นบานเพื่อการทองเที่ยว
ภายในอําเภอละแม จังหวัดชุมพร
วิธีดําเนินการวิจัย
รูปแบบการอนุรกั ษและฟน ฟูเรือใบพืน้ บานเพือ่ การทองเทีย่ วเชิงนิเวศ อําเภอละแม
จังหวัดชุมพร ใชวิธีปฏิบัติการอยางมีสวนรวม ดังนี้
1. พื้นที่ศึกษา คือ ชมรมเรือใบพื้นบานตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร
กําหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบดวย
1) สมาชิกและคณะกรรมการบริหารเรือใบพื้นบานละแม จํานวน 20 คน
เพื่อถอดบทเรียนสถานการณ ความเปนมาและแนวทางการอนุรักษฟนฟูเรือใบพื้นบาน
และ 2) หนวยงานภาครัฐและชุมชน จํานวน 5 คน ไดแก ผูบ ริหารมหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร
และนายกองคการบริหารสวนตําบลละแม สวนแตง ทุง คาวัด และพัฒนาชุมชนอําเภอละแม
สําหรับใหแนวทางการอนุรักษฟนฟูเรือใบพื้นบาน
2. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
1) การสํารวจขอมูลพื้นฐานของพื้นที่ศึกษา และกําหนดแนวทางการจัดการ
ความรูเพื่อนํามาซึ่งชุดความรูในรูปแบบสื่อความหมายสําหรับการทองเที่ยว โดยใช
กระบวนการถอดบทเรียน และเสนแบงเวลา (Time Line) เปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลทีใ่ หความสําคัญกับคน เสนทางของประวัตศิ าสตรในแตละชวงเวลา ประกอบดวย
7 หัวขอ ดังนี้ (1) ประวัติความเปนมาเรือใบพื้นบานละแม (2) ภูมิปญญาและวัฒนธรรม
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การเลนเรือใบพื้นบาน (3) เคล็ดลับการแลนเรือใบพื้นบาน (4) วิธีการตอเรือ และ
สวนประกอบของการทําเรือใบพื้นบาน (5) ความแตกตางระหวางเรือใบพื้นบานกับ
เรือประมงพื้นบาน (6) คุณคาของเรือใบพื้นบานดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
(7) กิจกรรมอื่น ๆ ที่สามารถตอยอดได
2) กําหนดแนวทางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนเพื่อระดมความคิดเห็น
ในการอนุรกั ษและฟน ฟูเรือใบพืน้ บานละแม โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารรวมกับหนวยงาน
และองคกรที่มีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน รวมบูรณาการการทํางานและเพื่อผลักดันใหเกิด
แนวทางการอนุรักษและฟนฟูเรือใบพื้นบานอําเภอละแมที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
และศักยภาพดานการบริหารจัดการองคกรชุมชน
3) พัฒนารูปแบบการอนุรักษและฟนฟูเรือใบพื้นบานอําเภอละแม โดย
การวิเคราะหจดุ แข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด (SWOT Analysis) เพือ่ เปดเผยประเด็น
ปญหาที่ซอนเรน การใชประโยชนทรัพยากรการทองเที่ยว และการบริหารจัดการจาก
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยมีเปาหมายเพื่อปรับรูปแบบโครงสรางองคกรที่สอดคลองกับ
สภาพชี วิ ต ที่ เ ป น จริ ง ของชาวบ า น เป น กรอบในการพั ฒ นาชุ ด ความรู  ใ นรู ป แบบคู  มื อ
สือ่ ความหมายและการดําเนินงานตาง ๆ ใหแกผเู กีย่ วของในพืน้ ทีท่ กุ ภาคสวนไปสูก ารปฏิบตั ิ
4) การสะท อ นผล (Reﬂection) การนํ า ผลการสั ง เกตและการสะท อ น
ความคิดเห็นของผูเขารวมกิจกรรมพัฒนาการจัดการทองเที่ยวเพื่อวิเคราะหรูปแบบ
การอนุรักษและฟนฟูเรือใบพื้นบานอําเภอละแมที่เหมาะสมและสอดคลองกับหลักการ
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน
5) การสรุปผลการวิจัย ผูวิจัยนําผลการวิจัยมาเรียบเรียง วิเคราะหขอมูล และ
ประมวลผลอยางเปนระบบ และอภิปรายผลอางอิงหลักวิชาการใหเกิดแนวคิดหลากหลาย
และเปนองคความรูใหม
3. การวิเคราะหขอมูล
วิ เ คราะห ผ ลโดยการวิ เ คราะห เชิ ง เนื้ อ หาจากการเก็ บ ข อ มู ล เชิ ง สํ า รวจ
การประชุมปฏิบตั กิ าร (SWOT Analysis) และการสัมภาษณอยางมีสว นรวม และนําเสนอขอมูลใน
รูปของการบรรยายเชิงพรรณนาตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางเปนระบบ
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ผลการศึกษา
1. ชุดความรูเ รือใบพืน้ บานและการจัดทําสือ่ ความหมายสําหรับการทองเทีย่ ว
คณะผูว จิ ยั ถอดบทเรียนสถานการณและความเปนมาของกิจกรรมเรือใบพืน้ บาน
อําเภอละแม โดยการสัมภาษณและใชเสนเวลาเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อพัฒนาเปนชุดความรูและนําเสนอในรูปแบบคูมือสื่อความหมายเพื่อการทองเที่ยว
ประกอบดวย 7 หัวขอ สรุปประเด็นหลักดังนี้
1.1) ประวัติความเปนมาเรือใบพื้นบานละแม
เดิมตําบลละแมเปนตําบลขึ้นกับอําเภอหลังสวน ตอมายกฐานะเปน
อําเภอ เมื่อ พ.ศ. 2545 สวนคําวา “ละแม” สันนิษฐานวา เกิดจากสภาพภูมิศาสตรทองถิ่น
ริมอาวไทย ซึ่งมีภูเขาลูกหนึ่งตั้งอยูดานตะวันออกของสถานีรถไฟละแม เมื่อมองจาก
ชายทะเลก็มีลักษณะเหมือนหนูหมอบอยู ซึ่งตามพจนานุกรมเขมร คือคําวา แลมห แปลวา
หนูผี จึงเปนไปไดวาอดีตอาจมีคนไทยที่ยายลงมาจากทางเหนือหรือคนทองถิ่นแถบนี้เปน
คนขอม พูดภาษาขอมหรือเขมร เรียกชื่ออําเภอตามรูปภูเขาที่เห็น ตอมาเพี้ยนเสียงเปน
“ละแม” นอกจากนีย้ งั สอดคลองกับภาษาฝรัง่ เศส ทีแ่ ปลวา ทะเล แนวคิดการฟน ฟูเรือใบพืน้ บาน
เกิดขึ้นจากนายอําเภอชลอศักดิ์ กลุมชาวบานผูมีประสบการณแลนเรือ และคณาจารย
มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร ที่ตองการรวมกันอนุรักษและฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น จึงจัดให
มีกิจกรรมแขงขัน ชวงเดือนเมษายนของทุกป ในกิจกรรมงานเปดโลกทะเล อําเภอละแม
ตัง้ แตป พ.ศ. 2553 จวบจนปจจุบนั ผานงานเปดโลกทะเลละแม จนกระทัง่ กิจกรรมเรือใบพืน้ บาน
กลายเปนเอกลักษณหนึ่งของอําเภอ
1.2) ภูมิปญญาและวัฒนธรรมการเลนเรือใบพื้นบาน
มีความเชือ่ มโยง สัมพันธกนั กับเกาะแตนและเกาะสมุย รวมทัง้ ชุมชนอืน่ ๆ
ที่มีพื้นที่อยูติดกับชายฝงทะเล เพียงแตขาดการบันทึกและการศึกษาอยางจริงจัง จึงทําให
เรือใบพืน้ บานคอย ๆ เลือนหายไป และเขามาแทนทีโ่ ดยเรือติดเครือ่ งยนต มีขอ สันนิษฐานวา
เรือใบพื้นบานไดรับอิทธิพลมาจากเรือสําเภาของจีนที่เขามาจอดพักบริเวณอาวหนาทอน
ของเกาะสมุย กอนมุง สูป ลายทางทีอ่ า วบานดอน เพือ่ บรรทุกสินคาขึน้ ฝง ไปขายทีอ่ าํ เภอไชยา
ซึง่ ความคลายคลึงทีเ่ ดนชัดทีส่ ดุ คือ ขนาดใบเรือใหญกลางลําเรือทีม่ รี ปู ทรงสีเ่ หลีย่ มคางหมูเชิด
ชวยในการรับลมไดดี และเลี้ยวกลับลําไดงายขึ้น
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1.3) เคล็ดลับการแขงขันเรือใบพื้นบาน
คือการเรียนรูถึงดุลยภาพแหงธาตุทั้งสี่ คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ “เรือเปนดิน
ทะเลเปนนํา้ กระแสลมเปนลม และคนเลนเปนไฟ” การเรียนรูค อื การรูจ กั เรือของตนอยางถองแท
เรื่องนํ้าคือการรูจักทะเลวานํ้าขึ้นนํ้าลงเมื่อใด จะสูคลื่นและกระแสนํ้าอยางไร เรื่องลม คือ
ลม 8 ทิศ ตองเรียนรูการปรับใบเรือใหเขากับจังหวะตามธรรมชาติ และทิศทางของลม
สวนไฟซึ่งเปนธาตุสุดทายก็คือคน ซึ่งนอกจากมีความรูความชํานาญในการปรับดุลของ
ธาตุทั้งสี่แลว ยังตองมีจิตใจที่แนวแน ทุมเท อดทน เด็ดเดี่ยว จึงจะทําใหสมบูรณได สิ่งที่
ชวยใหเกิดสมาธิและกําลังใจก็คอื การตัง้ จิตอธิฐานกอนการแขงขัน ขอใหนางคงคาชวยเปดทาง
ใหเรือแลนไป” Phra Dang (as cited Sutthisak Graisonsutasinee, 1997: 3) อยางไรก็ดี เทคนิค
การเลนเรือใบพื้นบานของผูแขงขันในกิจกรรมงานเปดโลกทะเลแตละคนก็แตกตางกัน
ผูเลนตองเรียนรูการปรับใบเรือใหเขากับจังหวะตามธรรมชาติของลม เพื่อใชลมใหเปน
ประโยชนมากที่สุด…รูฝน รูผอน รูหลบ รูตาม บางครั้งผูเลนอาจจะเลนปาดหนาเรือคูแขง
เพื่อเขาไปใชใบเรือตนเองกันไมใหลมผานไปถึงเรือคูแขง อีกทั้ง กฎ กติกา มารยาท มีอยูวา
“แซงได ชนไมได” ถาชนเรือคูแ ขงถือวาแพ ดังนัน้ วิธกี ารแกคอื ตองหักหลบใหทนั แตบางลํา
ที่มีฝมือก็อาจปาดกลับสลับกันไป ทําใหบรรยากาศการแขงขันมีความสนุกสนานมากขึ้น
1.4) วิธีการตอเรือ และสวนประกอบของการทําเรือใบพื้นบาน
วิธีการตอเรือ เปนการสะทอนถึงภูมิปญญาของคนโบราณไดเปนอยางดี
ซึ่ ง การแข ง เรื อ คํ า นึ ง ถึ ง ลั ก ษณะโครงสร า งและคุ ณ สมบั ติ และส ว นประกอบหลั ก
ซึ่งประกอบดวย กระดูกงู แผนกระดานเรือ หัวเรือและทายเรือ กงเรือ ราวชับ แคมเรือ
กันเซ หางเสือ เสาใบเรือ และใบเรือ ดังนี้
1.4.1) ไมสําหรับตอเรือใบพื้นบาน สวนใหญใชไมตะเคียนทอง ไมเคี่ยม
และไมเทพทาโร ซึ่งมีคุณสมบัติเปนไมเนื้อแข็ง แนน ทนทานตอแดด ลม นํ้าทะเลและฝน
เปนไมซึ่งหาไดในพื้นที่ตําบลละแม
1.4.2) หั ว เรื อ เรี ย วแหลม ท า ยเรื อ มี ลั ก ษณะเป น ท า ยตั ด เพรี ย วลม
ตัวเรือทั้งหมดรวมทั้งกระดูกงูหรือโครงเรือไปจนถึง “กูด” หรือหางเสือทําดวยไม
1.4.3) ทองเรือดานนอกทาดวยสีนํ้ามันหรือสียอมไมหรือแลคเกอร
ชวยใหลื่นและแลนไดเร็วขึ้น
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1.4.4) “สายฮํา” หรือเชือกที่ใชยึดปลายดานบนของไมขึงใบเรือหลักกับ
ทายเรือ และ “สายเรียว” หรือเชือกที่ยึด กึ่งกลางไมขึงใบเรือหลักชิ้นลางซึ่งทิ้งปลายไวให
ผูเ ลนใชเปนสายบังคับใบเรือ รวมทัง้ เชือกทีใ่ ชผกู สวนตาง ๆ ของเรือ ทํามาจากเชือกไนลอน
เพราะมีคุณสมบัติเหนียวทนทานใชงานไดนาน และหาซื้องาย
1.4.5) การตอเรือมีการนําตะปู และรอยนอตยึดหลักเพือ่ ทําการประกอบ
ลําเรือมาใช มีการนําใชไมเหลาเปนแทงเรียว ๆ เล็ก ๆ ตัดปลาย เรียกวา “ลูกสัก”
โดยบากปลายดานเรียวไว แลวตอกลูกสักลงไปในแผนไมสําหรับอุดรูนอตหรือตะปู เพื่อให
สามารถยึดชิ้นสวนตาง ๆ ของเรือใหมั่นคงยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม ในอดีตการตอเรือทั้งลํา
ไมมีการนําตะปูมาใช แตใช “ลูกสัก” ตอกลงไปในแผนไมท่ีเจาะรู แลวใชไมซีกชิ้นนอย ๆ
หรือ “ลิ่ม” ตอกยึดจากอีกดานหนึ่งใชฝงลงไปในรอยบากของปลายลูกสัก มีขอดี คือ
สะดวกในการถอดซอม หรือบํารุงรักษาเรือ
1.4.6) การกําหนดสัดสวนของตัวเรือและทองเรือใหเหมาะกับความสูง
ของเสาใบหลักกลางลําเรือ ถือเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งในการตอเรือแบบโบราณของ
เกาะแตน
1.4.7) ตัวเรือมีความยาว 5.5 เมตร ทองเรือแคบและแหลมลึกลงไปนั้น
มีพื้นที่นอยในการวางหินถวงเรือ หรือ “อับเฉา” เพื่อปรับสมดุล เมื่อแลนอยูในนํ้า เหตุนี้
จึงตองใชเสากระโดงเรือที่สูง 5 เมตร เพื่อไมใหพลิกลมไดงาย ใบเรือที่มีขนาดคอนขางเล็ก
ตามความสูงของเสานีจ้ ะชวยใหเรือคลองตัว บังคับงาย และสูค ลืน่ ลมจัดไดแตแลนไดไมเร็วนัก
(Amnoy Paenheluk and Boonphup, Interview: 2nd November 2010)
1.4.8) ใบเรือ เปนอุปกรณสาํ คัญทีใ่ ชในการแลนเรือ ใบเรือมีหนาทีเ่ ก็บลม
เพื่อใหเรือมีกําลังแลนสูงหรือแลนไดเร็ว โดยใบเรือทําจากผารมมาตัดเปนสี่เหลี่ยมคางหมู
ตามขนาดที่ตองการ สวนลางเสมอทายเรือ แลวรอยเชือกไนลอนเพื่อยึดผาใบกับเพลาลาง
และเพลาบน โดยใชไมไผเปนวัสดุในการทําเพลา ปจจุบันใชผารมเปนใบเรือ เพราะเก็บลม
ไดดี ทนทาน แหงเร็ว เมื่อโดนฝนและนํ้าทะเลที่ไมเปนริ้วรอยดาง – ดํา อยางไรก็ตาม
การตอเรือใบพื้นบาน อําเภอละแมในภาพรวมถือวามีขอดีเรื่องการทํางาย ใชวัสดุอุปกรณ
ที่หาไดในทองถิ่น เรือมีความแข็งแรงและทนทาน ราคาไมแพง สามารถใชทําการประมง
ขนาดเล็กได รวมทั้งมีความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นที่ไมเหมือนใคร แตมีขอเสียของตัวเรือ

66

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 11 (2)

คือมีนํ้าหนักมาก ขนาดใบเรือใหญเกินไป ทําใหควบคุมยากเวลาลมแรง และเมื่อเรือลม
ไมสามารถกูเรือหรือชวยเหลือตัวเองได จําเปนตองมีเรือประจําการคอยชวยเหลือ
1.5) ความแตกตางระหวางเรือใบพื้นบานกับเรือประมงพื้นบาน
รูปทรงเรือ เชน ลักษณะทองเรือประมงพื้นบานกวางกวาเรือใบพื้นบาน
ทายเรือประมงพืน้ บานจะมีอปุ กรณสาํ หรับวางเครือ่ งยนต และขนาดเรือจะใหญกวาเรือใบพืน้ บาน
ขณะที่สวนอื่น ๆ มีความคลายคลึงกัน สําหรับสวนพิเศษของเรือใบพื้นบานคือ ใบเรือ
ซึ่งเปนอุปกรณสําคัญที่ใชในการแลนเรือใบ ทําหนาที่เก็บลมเพื่อใหเรือมีกําลังแลนสูงหรือ
แลนไดเร็ว ขณะที่เรือประมงพื้นบานใชเครื่องยนตในการแลนหรือสัญจร
1.6) คุณคาของเรือใบพื้นบานดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
ดานสังคม เปนเครือ่ งมือใหประชาชนภายในทองถิน่ ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
รวมกัน โดยเฉพาะการสรางความผูกพันของคนในชุมชนและเครือญาติ เนื่องจากกลุมที่
แลนเรือใบพื้นบานสวนใหญมาจากตนตระกูลเดียวกัน (ตระกูลนาคแกว) จึงเปรียบเสมือน
เปนกิจกรรมที่มีคุณคาทางจิตใจของชุมชนทองถิ่น
ดานวัฒนธรรม เปนการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นจนปจจุบันกลายเปน
ประเพณีของคนอําเภอละแม ซึ่งเปนอัตลักษณทองถิ่นที่มีมายาวนานแตกตางจากที่อื่น
สรางความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ประเพณีแกคนในชุมชน
ดานเศรษฐกิจ สงเสริมการทองเทีย่ วและกีฬา กลาวคือ กิจกรรมเรือใบพืน้ บาน
อําเภอละแม จังหวัดชุมพร สามารถสรางมูลคาดานเศรษฐกิจทางการทองเที่ยว ซึ่งอาจจะ
มีเสนทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวใกลเคียง หรือรูปแบบ
การทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมทีม่ กี ารศึกษาเรียนรูเ กีย่ วเรือใบพืน้ บานกับวิถชี วี ติ ภูมปิ ญ ญาทองถิน่
การเรียนรูธ รรมชาติ ขณะเดียวกันก็เปนกิจกรรมกีฬาทางนํา้ ทีถ่ อื เปนอัตลักษณของอําเภอละแม
จังหวัดชุมพร
ดานสิ่งแวดลอม เปนอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางทะเล เนื่องจาก
การแลนเรือใบพื้นบานใชพลังงานลมแทนการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง ถือเปนพลังงานทดแทนที่
สะอาดปราศจากมลพิษทางนํ้า
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1.7) กิจกรรมอื่น ๆ ที่สามารถตอยอดได
- การจัดทําโรงเรียนเรือใบพืน้ บานละแม มีหลักสูตรการแลนเรือใบเพือ่ กีฬา
และนันทนาการ
- การจัดทําของที่ระลึกในรูปของผลิตภัณฑเรือใบพื้นบาน (จําลอง)
- สรางบทบาทใหมของเรือใบพืน้ บาน ในรูปเรือใบพืน้ บานเพือ่ การทองเทีย่ ว
และกีฬาทางนํ้า
- เชือ่ มโยงเรือใบพืน้ บานกับแหลงทองเทีย่ วภายในอําเภอและแหลงทองเทีย่ ว
ภายในจังหวัดชุมพร
จากชุดความรูขางตน สามารถนําประเด็นที่เปนจุดแข็งมาออกแบบ
สือ่ ความหมายเพือ่ อนุรกั ษและฟน ฟูการทองเทีย่ ว โดยมีเปาหมายเพือ่ สรางกระบวนการเรียนรู
เรือใบพืน้ บานใหเปนทีร่ จู กั แกเยาวชน ชุมชน และนักทองเทีย่ วมากขึน้ ประกอบดวย เรือ่ งราว
ทัว่ ไปของชุมชน ภาพรวมวิถคี นกับเรือใบในชุมชนละแม ขัน้ ตอนและวิธกี ารตอเรือใบพืน้ บาน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : กําหนดหัวขอเรื่องสื่อความหมาย ตองการนําเสนอใหกับ
นักทองเที่ยวคือ “การฟนฟู และอนุรักษเรือใบพื้นบาน”
ขั้นตอนที่ 2 : กําหนดเคาโครงเรื่องการสื่อความหมายธรรมชาติรวมของ
เกาะพิทักษ คือ “ชักใบขึ้นเสา ลองเลแม”
ขั้นตอนที่ 3 และ 4 แสดงผลในรูปแบบของการกําหนดรายละเอียดของ
การสื่อความหมายดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1: กําหนดหัวขอเรื่องในการสื่อความหมายที่ตองการนําเสนอ
ใหกับนักทองเที่ยว
ขัน้ ตอนที่ 2 : กําหนดเคาโครงเรือ่ งสือ่ ความหมายของเรือใบพืน้ บานละแม
ขั้นตอนที่ 3 : วัตถุประสงคของการสื่อความหมาย
ขั้นตอนที่.4.: กําหนดแนวคิดหลักการสื่อความหมาย ประกอบดวย
สวน A: เรื่องราวความเปนมาของชุมชนและวิถีเรือใบพื้นบาน สวน B: ขั้นตอนและวิธีการ
ตอเรือใบพื้นบาน
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ภาพที่ 1 : ภาพการแขงขันเรือใบพื้นบานในพื้นที่อาวละแม
ที่มา : Amnat Ruksapol and Nattawut Puttaraksa (2017)

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รูปแบบการอนุรกั ษและฟน ฟูเรือใบพืน้ บาน
เพือ่ การทองเทีย่ วเชิงนิเวศ อําเภอละแม จังหวัดชุมพร

69

2. ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เรือใบพื้นบาน
เพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (SWOT analysis)
ผลการวิเคราะห SWOT เพื่อเปดเผยประเด็นปญหาที่ซอนเรนของพื้นที่ทั้งดาน
ทรัพยากร บุคคล และทางสังคม เปนเครือ่ งมือสําหรับปรับโครงสรางองคกรและกําหนดรูปแบบ
การอนุรักษและฟนฟูเรือใบพื้นบาน แสดงรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1 : ผลการวิเคราะห SWOT เรือใบพื้นบาน อําเภอละแม จังหวัดชุมพร
ปจจัยภายใน
จุดแข็ง

ปจจัยภายนอก
โอกาส

- พบเห็นไดยากในประเทศไทย
- องคกรทองถิ่นและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
- ใชพลังงานลมในการแลนและบังคับทิศทาง
ดานทองเที่ยวใหการขับเคลื่อน
- ใชวัสดุในทองถิ่นในการตอเรือ และมีผูเชี่ยวชาญ - มีแนวคิดการพัฒนาเรือใบพื้นบาน (จําลอง)
ที่มีภูมิปญญาการตอเรือใบพื้นบานในพื้นที่
เพื่อเพิ่มโอกาสการฝกซอมแกสมาชิกใหม เชน
- มีจํานวนเรือใบพื้นบานเพียงพอตอกิจกรรมเพื่อ เยาวชน นักศึกษา และผูสนใจ
การทองเที่ยวและกีฬา
- การสนับสนุนจากฝายวิชาการในการพัฒนา
เรือใบพื้นบานใหมีความโดดเดนดึงดูดสายตา
นักทองเที่ยว แตยังคงความดั้งเดิม
- เรือใบพืน้ บานเชือ่ มโยงกับเครือขายการทองเทีย่ ว
โดยชุมชนจังหวัดชุมพร
จุดออน

อุปสรรค

- แหลงทองเที่ยวภายในอําเภอละแมเปนที่รูจัก
ของนักทองเที่ยวภายนอกนอย
- ทําเลที่ตั้งของชมรมเรือใบพื้นบานไมโดดเดน
- การดําเนินกิจกรรมเพื่อการทองเที่ยวไมตอเนื่อง
- สมาชิกชมรมขาดงบประมาณบํารุงรักษา
เรือใบพื้นบาน และยังไมสามารถสรางรายได
อยางชัดเจน
- ไมมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเรือใบพื้นบาน
เพื่อการทองเที่ยวและการกีฬา
- โครงสรางองคกรไมเขมแข็งเพียงพอตอการขับ
เคลื่อนกิจกรรมเพื่อการทองเที่ยวและการกีฬา
- ชุมชนไมเห็นประโยชนที่ไดรับอยางแทจริง
จึงยังขาดความรวมมือในการพัฒนา

- มีนโยบายพัฒนาแหลงทองเที่ยวรวมของ
หนวยงานรัฐแตการปฏิบตั ยิ งั ไมสมั ฤทธิผ์ ลเทาทีค่ วร
- งบประมาณในการสนับสนุนจํากัด
- ขอจํากัดดานการตลาดและประชาสัมพันธ
- ความรวมมือในการดําเนินการจากหลาย ๆ ฝาย
ยังมีนอยและไมตอเนื่อง
- นักทองเที่ยวสวนใหญเปนคนทองถิ่นสงผลใหมี
เม็ดเงินภายนอกเขาสูร ะบบเศรษฐกิจทองถิน่ นอย
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จะเห็นวาความพรอมของพืน้ ทีท่ งั้ ทุนทางทรัพยากร และทุนทางสังคมเรือใบพืน้ บาน
เพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศภายในอําเภอละแม จังหวัดชุมพร มีศักยภาพจัดอยูในชุมชน
ระดับ 3 หมายถึง ชุมชนเพิ่งเริ่มตน มีการเตรียมความพรอม แตยังไมมีนักทองเที่ยวหรือ
มีนักทองเที่ยวนอยมาก ควรมีปรับโครงสรางองคกรที่สอดคลองกับวิถีชีวิตที่เปนจริงของ
ชาวบาน มีทาํ เลทีต่ งั้ องคกรทีเ่ ขมแข็ง และยกระดับสมาชิกทีเ่ ชีย่ วชาญการแลนเรือใบพืน้ บาน
เปนครูภูมิปญญาใหความรูและฝกทักษะ เพื่อสืบทอดสืบสานจากรุนสูรุน ทั้งนี้ เพื่อให
การดําเนินกิจกรรมเกิดความตอเนื่องและเปนรูปธรรมขึ้น ควรนําแนวคิดทางวิชาการมาใช
ในการปรับโครงสรางองคกรการบริหารงานและรับผิดชอบในดานตาง ๆ ทีเ่ กิดการมีสว นรวม
และตรวจสอบการทํางานได รวมทัง้ เพิม่ การติดตอสัมพันธกบั บุคคลภายนอก หรือหนวยงาน
ภายนอกที่ตองประสานความรวมมือ ประกอบดวย (1) ชื่อองคกรและที่ตั้งสํานักงาน
(ชมรมรักษเรือใบโบราณละแม) (2) วัตถุประสงคขององคกร (3) คุณสมบัติหรือที่มาของ
สมาชิก (4) คณะกรรมการ (5) ที่ปรึกษา (6) โครงสรางการทํางาน และ (7) งบประมาณ
สอดคลองกับแนวคิด Amnat Ruksapol et al. (2017: 30) กลาวโดยสรุปดังนี้
- โครงสรางและบทบาทหนาที่การทํางานของชมรมรักษเรือใบโบราณละแม
ประกอบดวย ประธาน ที่ปรึกษา รองประธาน คณะกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก
ฝายทะเบียน ฝายธุรการ ฝายประชาสัมพันธ
- วิสยั ทัศนเรือใบพืน้ บานเพือ่ การทองเทีย่ วเชิงนิเวศ (หนึง่ เดียวในไทย สูศ นู ยการเรียนรู
สืบสานประเพณีเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน)
- แนวทางการอนุรักษและฟนฟูเรือใบพื้นบานเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 4 ดาน
ไดแก การบริหารจัดการองคกรและพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสนับสนุนชุดความรู
เรือใบพื้นบาน การใชประโยชนเพื่อการทองเที่ยวและกีฬา และการมีองคกรสนับสนุน
อยางจริงจัง
- การจัด เก็บ งบประมาณในการดําเนิน การจั ด ตั้ ง องค ก รชุ มชนเพื่ อ ส ง เสริ ม
การอนุรักษและฟนฟูเรือใบพื้นบาน
3. รูปแบบการอนุรักษและฟนฟูเรือใบพื้นบานสําหรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
จากผลการวิ เ คราะห SWOT เพื่ อ เป ด เผยประเด็ น ป ญ หาที่ ซ  อ นเร น
การใชประโยชนทรัพยากรการทองเทีย่ ว และการบริหารจัดการจากทุกภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ
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ทีมวิจัยนํามาสังเคราะหเชิงเนื้อหา โดยประยุกตใชกระบวนการ AIC: Appreciation –
Inﬂuence Control (Teerapong Kaewhahong, 2000: 1) กําหนดรูปแบบการจัดการทีม่ เี ปาหมาย
เพื่อพัฒนา “แหลงทองเที่ยว” ไปพรอมกับการพัฒนาคน การจัดการผลประโยชนใน
รูปแบบองคกรเพือ่ การทองเทีย่ วและกีฬา และปรับภาพลักษณใหมทนี่ า สนใจ ซึง่ ประกอบดวย
(1) ขั้นตอนการสรางความรู (Appreciation: A) (2) ขั้นตอนการสรางแนวทางการพัฒนา
(Inﬂuence: I) และ (3) ขัน้ ตอนการสรางแนวทางปฏิบตั ิ (Control: C) สรุปเปนโมเดล ดังนี้
1) การสนับสนุนชุดความรูเรือใบพื้นบาน ประกอบดวย
1.2) การเชือ่ มโยงชมรมรักษเรือใบโบราณละแมกับภาคีทเี่ กีย่ วของกับการทองเทีย่ ว
เพือ่ แลกเปลีย่ นเทคนิคหรือแนวทางการสรางกิจกรรมเพือ่ การทองเทีย่ วและการกีฬารวมกัน
เปนตน ซึ่งที่ผานมาชมรมฯ รวมเปนสมาชิกเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร
และรวมประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง
1.3) สรางหลักสูตรการแลนเรือใบพื้นบาน โดยมีเปาหมายเพื่อบรรจุเปน
หลักสูตรแหงการเรียนรูอยางเปนทางการของเยาวชนและนักศึกษาในอนาคต ทั้งนี้
นักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพรรวมเปนผูทดลองเรียนหลักสูตรดังกลาวเพื่อวิพากษ
และปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.4) รวบรวมชุดความรูเรือใบพื้นบานเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบ
สื่อตาง ๆ เชน คูมือการทองเที่ยว นิทรรศการ หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เปนตน
เพื่อสรางการเรียนรูอยางยั่งยืนและเผยแพรออนไลนสูสาธารณชน
1.5) จัดตั้งองคกรเปนศูนยเรียนรูเรือใบพื้นบาน ทําเลที่ตั้งติดกับชายฝงทะเล
เหมาะสมตอการเก็บเรือใบพื้นบานในชวงที่ไมมีกิจกรรม และสะดวกตอการขนยายเมื่อมี
การประกอบกิจกรรมแลนเรือใบพื้นบาน
2) การบริหารจัดการองคกรและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประกอบดวยปรับโครงสราง
องคกรใหมคี วามเขมแข็ง โดยคํานึงถึงกลุม คนทีม่ ศี กั ยภาพเพียงพอและเหมาะสม ไดแก
2.1) พัฒนาโครงสรางเรือใบพื้นบานสําหรับฝกซอมในรูปแบบเรือใบไฟเบอร
ที่มีลักษณะเสมือนของจริง แตมีคุณสมบัตินํ้าหนักเบา และสะดวกตอการเคลื่อนยาย
เพื่อการฝกซอมของเยาวชน นักศึกษา และผูสนใจ
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2.2) จดทะเบียนองคกรในรูปแบบที่สามารถรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหนวยงานภาครัฐที่ใหการสงเสริมเพื่อการทองเที่ยวและกีฬาอยางจริงจัง
2.3) แผนและยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่แสดงใหเห็นกระบวนการอนุรักษ
และฟนฟูเรือใบพื้นบาน
2.4) การเขารวมองคกรเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร
เพือ่ การประสานความรวมมือและใหความชวยเหลือซึง่ กันและกันระหวางสมาชิกเครือขาย
ในลักษณะ “พี่ดูแลนอง เพื่อนดูแลกัน”
3) การนําไปใชประโยชนเพื่อการทองเที่ยวและกีฬา ประกอบดวย
3.1) รูปแบบกิจกรรมและบริการที่ตรงกับความตองการของนักทองเที่ยว
เชน การปรับภาพลักษณเรือใบพื้นบานใหมใหดึงดูดใจนักทองเที่ยว โดยนําอัตลักษณ
ความเปนพื้นที่ชายฝงทะเลอาวไทยนําเสนอสัตวใตทองทะเลมาสรางจุดเดนบนใบเรือ และ
เพิ่มสีสันของตัวเรือใหดูมีชีวิตชีวา (สดใส สดชื่น สรางสรรค เสริมสรางความรูสึก นาสนใจ
มีสีสัน) โดยไมเปลี่ยนแปลงโครงสรางดั้งเดิมของเรือใบพื้นบาน
3.2) พัฒนาเรือใบพืน้ บานเพือ่ การทองเทีย่ วและกีฬา ครอบคลุมแหลงทองเทีย่ ว
ทั้งทางบกและทางทะเลโดยใชเรือใบพื้นบานเปนตัวขับเคลื่อน เชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยว
เชิงนิเวศ เชิงเกษตร และเชิงสุขภาพ เชน ถํา้ - เขา - นํา้ ตก - ปา - พรุ หรือทองเทีย่ วครัวเรือน
พอเพียง เปนตน ภายในเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร และอําเภอละแม
โดยเฉพาะกิจกรรมดํานํา้ ชมปะการังบริเวณเกาะกรังแตม กรังแหง กรังเรือติด กิจกรรมตกปลา
กิจกรรมตกหมึก และกิจกรรมชายฝงหนาทะเลแมโจ-ชุมพร ซึ่งเปนฐานทรัพยากรในพื้นที่
3.3) เพิม่ รูปแบบการแขงขันเรือใบพืน้ บานเพือ่ การทองเทีย่ ว โดยเพิม่ จํานวนรุน
ในการแขงขัน และประเภทเรือในการแขงขันที่สามารถดัดแปลงเรือประมงพื้นบานให
สามารถใชใบได โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มจํานวนสมาชิก เพิ่มความหลากหลายของ
กิจกรรม
4) องคกรสนับสนุนอยางจริงจัง ประกอบดวย
4.1) การสงเสริมดานการตลาดและประชาสัมพันธรวมกับหนวยงานที่
เกีย่ วของดานการทองเทีย่ ว ไดแก การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย สํานักงานชุมพร บริษทั ทัวร
และตลาดทองถิน่ ในรูปแบบเสนทางทองเทีย่ วอําเภอละแม เชน ตลาดใตเคีย่ ม - บอนํา้ รอน
ถํ้าเขาพลู - เรือใบโบราณ ชายหาดแมโจ เปนตน
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4.2) หนวยงานภาครัฐ เชน วัฒนธรรมจังหวัด มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร
เข ามาส ง เสริ ม การจัด ทําผลิต ภัณฑของที่ระลึก เรื อ ใบพื้ น บ า นเพื่ อ การท อ งเที่ ย ว เช น
โปสการด เรือใบพื้นบาน (จําลอง) พวงกุญแจ เปนตน
4.3) จัดทําบันทึกขอตกลงรวม (MOU) กับองคกรภาคสวนตาง ๆ เพื่อสราง
เครือขายการเรียนรูแ ละประสานแผนการพัฒนาในหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ไดแก แผนพัฒนา
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต.ละแม อบต.สวนแตง อบต.คันธุลี พัฒนา
ชุมชนอําเภอละแม) แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
4.4) มีการสนับสนุนของฝายวิชาการในพื้นที่ เปนการหนุนเสริมดานวิชาการ
ส ง เสริ ม การเรี ย นรู  แ ละเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชนและภาคส ว นที่ เ กี่ ย วข อ ง
ถือเปนกระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม ไดแก มีการสํารวจ
ความตองการของชุมชน นักทองเที่ยวและภาครัฐ เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและ
ทําแผนพัฒนาเรือใบพื้นบาน การสรางความรวมมือ พัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรม
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น การจัดการองคความรูการบริหารจัดการทองเที่ยว และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพที่ 2 : รูปแบบการอนุรักกษและฟนฟูเรือใบพื้นบานสําหรับการทองเที่ยวเชิงนิิเวศ อําเภอละแม จังหวัดชุมพร
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สรุป และอภิปรายผล
จากผลการศึกษาปจจัยความสําเร็จในการอนุรักษและฟนฟูเรือใบพื้นบานเพื่อ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ อําเภอละแม ประกอบดวย การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
การพึ่งพาตนเองใหมากที่สุด มีกลุมคนที่มีศักยภาพเพียงพอและเหมาะสม การมีสวนรวม
โดยการสรางเครือขายพัฒนาการทองเที่ยวกับทองถิ่นและเครือขายทองเที่ยวโดยชุมชน
การสนับสนุนของฝายวิชาการในพื้นที่ การจัดการผลประโยชนในรูปแบบองคกร และ
ปรั บ ภาพลั ก ษณใหมที่น าสนใจ เกิด ผลลัพธนําไปสู  คุ ณ ค า ทางสั ง คม เศรษฐกิ จ และ
สิ่งแวดลอมหรือทรัพยากร รายละเอียด ดังนี้
1) กิจกรรมเรือใบพืน้ บานเพือ่ การทองเทีย่ วเชิงนิเวศ ทีม่ เี ปาหมายการดําเนินการ
เพือ่ สงวนรักษาคุณภาพของทรัพยากรใหมคี ณ
ุ คาตอชีวติ สอดคลองกับวิถชี วี ติ ชุมชนทองถิน่
และเหมาะสมกับบริบทของพืน้ ที่ ใชพลังงานสะอาดไมกระทบกับสิง่ แวดลอมสามารถเสริมสราง
ประสบการณใหมใหแกนักทองเที่ยวได สอดคลองกับการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
มีเปาหมายเพื่อคุณภาพและความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม คุณภาพวิถีชีวิต
ชุมชนทองถิ่น และคุณภาพประสบการณนักทองเที่ยว
2) ผลการศึกษา พบวารวมกลุม คนเปนโครงสรางจะสรางการพึง่ พาตนเองไดดที สี่ ดุ
กลาวคือ สรางกลุม คนทีม่ ศี กั ยภาพเพียงพอและเหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมเรือใบพืน้ บาน
เพื่อการทองเที่ยว ไดแก กลุมคนที่มีภูมิปญญาการตอเรือ กลุมคนที่แลนเรือได กลุมคนที่
ซอมแซมและตกแตงเรือ (เย็บใบเรือ ทาสีเรือ และวาดภาพบนใบเรือ) มีการกระจายรายได
จากการทองเที่ยวในชุมชน (สมาชิกชมรม รานคา รานอาหาร และที่พัก) เกิดคุณคาทาง
เศรษฐกิจไปพรอมกับคุณคาทางสังคม และการกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม
สอดคลองกับแนวคิดการรวมพลังของกลุม คนทีม่ คี วามสามารถ ทักษะ ความรู และความคิด
หรือขีดความสามารถในการบริหารจัดการการทองเที่ยว ถือเปนหนทางในการสื่อสารกับ
ระดับนโยบายถึงรูปแบบและวิธีปฏิบัติ หรือแนวทางในการสนับสนุนแหลงทองเที่ยวที่มี
การบริหารจัดการโดยชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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3) โครงสรางองคกรชัดเจน และมีทําเลที่ตั้งเหมาะสม จากองคประกอบหลักของ
การปรับโครงสรางองคกรเรือใบพื้นบานละแม คือ การขับเคลื่อนกิจกรรมเรือใบพื้นบาน
ผูน าํ องคกรทีเ่ ปนนักคิด นักประสานงานทัง้ ภายในองคกรและภายนอก สมาชิกมีความเขมแข็ง
และสถานที่ตั้งองคกรเหมาะสมตอการดําเนินการกิจกรรม และเอื้อตอการเขาชมของ
นักทองเที่ยว ซึ่งปจจุบันมีที่ตั้งอยูภายในมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร
4) มีองคกรที่ใหการสนับสนุนอยางจริงจัง หมายถึง การดําเนินการจัดการ
การท อ งเที่ ย วที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ องค ก รภาครั ฐ สร า งกระบวนการมี ส  ว นร ว มที่ ชุ ม ชน
มีอาํ นาจในการตัดสินใจดําเนินการเกีย่ วกับการจัดการการทองเทีย่ วรวมกับภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ
เพือ่ ประโยชนของชุมชนและสังคมโดยรวม (Benjamas Na thongkaew et al. 2017: 121) ดังนัน้
จึงมีกระบวนการจัดทําบันทึกขอตกลงรวม (MOU) กับองคกรภาคสวนตาง ๆ เพือ่ สรางเครือขาย
การเรียนรูและประสานแผนการพัฒนาในหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก แผนพัฒนาทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต.ละแม อบต.สวนแตง อบต.คันธุลี พัฒนาชุมชน
อําเภอละแม) แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
5) มีการสนับสนุนของฝายวิชาการในพืน้ ที่ เปนการหนุนเสริมดานวิชาการสงเสริม
การเรียนรูแ ละเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ ถือเปนกระบวนการ
บริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม ไดแก มีการสํารวจความตองการของชุมชน
และภาครัฐ เพื่อประกอบการกําหนดทิศทาง และทําแผนพัฒนาเรือใบพื้นบาน การสราง
ความร ว มมื อ พั ฒ นาระบบและกลไก หรื อ กิ จ กรรมกั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
การจัดการองคความรูการบริหารจัดการทองเที่ยว และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
6) สรางภาพลักษณหรือการพัฒนาแบรนดของเรือใบพื้นบาน ถือเปนเข็มทิศของ
การดําเนินงานดานการทองเที่ยวที่สรางการรับรูที่โดดเดน มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
แกแหลงทองเที่ยว (Ask Pattaratanakun, 2013: 28) ดังนั้น ควรมีการพัฒนาภาพลักษณ
หรื อ แบรนด เรื อ ใบพื้ น บ า นที่ ต รงกั บ ความต อ งการนั ก ท อ งเที่ ย ว แต ยั ง คงความเป น
เอกลั ก ษณ อยางดั้งเดิมไวใหมากที่สุดเกิดผลกระทบอันเปนผลเสียนอยที่สุด โดยการใช
ภูมปิ ญ
 ญาพืน้ บานประยุกตกับเทคโนโลยีแบบใหม ขณะเดียวกันควรเปนรูปแบบกิจกรรม
เรือใบพื้นบานที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและบริบทของพื้นที่ มีกระบวนการมีสวนรวมของ
ชาวบานที่กระชับความผูกพันระหวางเครือญาติ ความสามัคคีกันของคนในชุมชน และ
ความภาคภูมิใจในความเปนเจาของทรัพยากรของชุมชนทองถิ่น
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รูปแบบการอนุรกั ษและฟน ฟูเรือใบพืน้ บาน
เพือ่ การทองเทีย่ วเชิงนิเวศ อําเภอละแม จังหวัดชุมพร
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