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บทคัดย่อ

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก เพือ่ ศึกษากระบวนการขับเคลือ่ นนิเวศพิพธิ ภัณฑ์ในชุมชน
บ้านยายม่อม ประการทีส่ อง เพือ่ ค้นหาศักยภาพชุมชนในการน�ำทุนนิเวศมาต่อยอดเป็นกิจกรรมและผลิตภัณฑ์การท่องเทีย่ ว
เชิงสุขภาพ และประการสุดท้าย เพือ่ สังเคราะห์ประสบการณ์ของนิเวศพิพธิ ภัณฑ์บา้ นยายม่อม และพัฒนาเป็นตัวแบบนิเวศ
พิพธิ ภัณฑ์เพือ่ การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพโดยชุมชนมุสลิม เพือ่ ทีจ่ ะตอบเป้าประสงค์ทงั้ สามประการ งานชิน้ นีอ้ าศัยระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ 3 วิธี ได้แก่ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสนทนากลุ่ม
ผลการวิจัยหลักมีดังต่อไปนี้ ประการแรก ตัวแสดงหลักในการขับเคลื่อนนิเวศพิพิธภัณฑ์คือกลุ่มสตรีและเยาวชน
กลุ่มคนเหล่านี้ได้อาศัยทรัพยากรส�ำคัญในชุมชน ทั้งทุนนิเวศสิ่งแวดล้อม นิเวศสังคม และนิเวศวัฒนธรรมที่มาต่อยอดเป็น
กิจกรรมและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สอดคล้องกับหลักการปฏิบัติแบบอิสลาม ประการที่สอง นิเวศพิพิธภัณฑ์
เอือ้ ต่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการต่อยอดใช้ประโยชน์และอนุรกั ษ์ทรัพยากรทางนิเวศของชุมชน และการแก้ปญ
ั หา
ต่างๆของชุมชน อาทิ ปัญหาการเสือ่ มลงของทรัพยากรนิเวศ และความยากล�ำบากทางเศรษฐกิจ ในระยะยาว นิเวศพิพธิ ภัณฑ์
มีศักยภาพที่จะเกื้อหนุนให้เกิดการเพิ่มบทบาทของสตรีและเยาวชนอีกด้วย ประการที่สาม นิเวศพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านยาย
ม่อมมีคุณลักษณะส�ำคัญบางประการที่แตกต่างจากตัวแบบนิเวศพิพิธภัณฑ์ในที่อื่นๆ โดยแทนที่จะมุ่งเน้นเป้าประสงค์ด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรเชิงนิเวศ หรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในเชิงเศรษฐกิจ ชุมชนยายม่อมได้เลือกใช้การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพเพื่อเป็นแนวทางในการแสวงหาสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ทั้งสองด้าน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ชุมชนได้ประยุกต์ใช้
แนวคิดนิเวศพิพธิ ภัณฑ์ให้เหมาะสมกับลักษณะความท้าทายเฉพาะทีช่ มุ ชนเผชิญอยู่ ซึง่ เป็นสิง่ ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความยืดหยุน่
ในการใช้นิเวศพิพิธภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายเชิงนิเวศในลักษณะต่างๆภายใต้บริบททางสังคมศาสนาที่แตกต่าง
ค�ำส�ำคัญ: นิเวศพิพิธภัณฑ์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ชุมชนมุสลิม จังหวัดตราด

Abstract

This research has 3 objectives: firstly, to study the process behind the establishment of the
eco-museum in the Yaimom community; secondly, to explore the community’s capability in developing
the health tourism services and products based on the ecological capitals; lastly to synthesize the experience
of the Yaimom eco-museum and develop into the eco-museum model for Muslim community-based
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health tourism. In order to achieve these objectives, this work applies 3 qualitative research methods,
namely participant observations, in-depth interviews and focus group.
The main findings are as follows. First, the key actors behind the formation of the eco-museum
are a group of women and youth in the community. They utilize various community’s ecological resources,
be they natural, social and cultural, to develop the health tourism services and products in conformity
with the Islamic practices. Second, the eco-museum development enables the community to improve
its capability in utilizing and conserving the community’s ecological resources, and solving the community’s
problems such as deterioration of the ecological resources and economic hardship. In the long run,
the eco-museum can potentially contribute to the empowerment of the women and youth. Third,
the experience of the Yaimom eco-museum reflects the distinct characteristics from other models of
eco-museums. Instead of solely focusing on conservation of the ecological resources or utilization of resources
for economic purpose, the Yaimom community makes aptly use of the health tourism as a way to find
the balance between these two objectives. In another words, it tailors the eco-museum concept to fit
in the specific problems faced by the community. This, in turn, demonstrates the flexibility of using ecomuseum to tackle different ecological challenges under different socio-religious contexts.
Keywords: Eco-museum, Health Tourism, Muslim community, Trat Province

บทน�ำ

ชุมชนบ้านยายม่อม อ�ำเภอแหลมงอบ จังหวัด
ตราด เป็นกรณีศึกษาการน�ำนิเวศพิพิธภัณฑ์มาประยุกต์ใช้
กับชุมชนมุสลิมในสังคมไทย พื้นที่ดังกล่าวมีคุณลักษณะ
ส� ำ คั ญ หลากหลายประการ ในแง่ ข องระบบนิ เ วศทาง
ธรรมชาติ มี ค วามโดดเด่ น ในมรดกนิ เ วศเขตชายฝั ่ ง และ
หาดทรายด�ำ ซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทย ในแง่ของนิเวศ
วัฒนธรรม ชาวชุมชนบ้านยายม่อมเป็นผู้สืบเชื้อสายของ
“แขกจาม” ท�ำให้มีวิถีปฏิบัติ และภูมิปัญญาที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะ ทั้งด้านอาหาร ชีวิตความเป็นอยู่ และความรู้ด้าน
การดูแลสุขภาพ แม้วา่ จะมีรากฐานทีร่ ำ�่ รวยจากมรดกทางนิเวศ
ธรรมชาติ และวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาชุมชน
บ้านยายม่อมต้องเผชิญกับความท้าทายนานัปการ ที่ส�ำคัญ
อาทิ ปัญหาสุขภาพจากการระบาดของไข้เลือดออก และ
ปัญหาผูส้ งู อายุทเี่ ป็นผูป้ ว่ ยติดเตียง ปัญหาเศรษฐกิจท้องถิน่
ทีเ่ ชือ่ มโยงกับทรัพยากรท้องถิน่ ทีถ่ กู ท�ำลายทัง้ จากการทีน่ ำ�้ ทะเล
กัดเซาะชายฝัง่ การลักลอบท�ำประมงผิดกฎหมาย ข้อพิพาท
กับภาครัฐเรื่องสิทธิการใช้ทรัพยากรในพื้นที่หาดทรายด�ำ
และการไม่มีงานท�ำในหมู่เด็ก สตรี และผู้สูงอายุ (มารีนี
วิรัญโท, 2559) เป็นต้น
ที่ผ่านมาความพยายามในการแก้ไขปัญหาของ
ชุ ม ชนมั ก จะประสบกั บ ความล้ ม เหลว ตั ว อย่ า งเช่ น

ความพยายามในการแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของคน
ในชุมชน โดยกลุม่ สตรีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น
ที่รณรงค์ให้คนในชุมชนร่วมกันปลูกป่าและก�ำจัดแหล่ง
เพาะพันธุย์ งุ โดยเฉพาะกะลามะพร้าว และน�ำมาเผาเป็นถ่าน
กะลาสร้างรายได้เสริมให้ผู้สูงอายุของคนในชุมชน แต่ความ
พยายามดังกล่าวค่อนข้างล้มเหลว เนือ่ งจากยังขาดการมีสว่ น
ร่วมของคนในชุมชนและหน่วยงานภายนอก (มารีนี วิรญ
ั โท,
2559) เป็นต้น ขณะเดียวกันมาตรการและการสนับสนุนจาก
ภาครัฐเองก็มักจะเข้าไม่ถึงชุมชนบ้านยายม่อม ดังเช่น
นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด ซึ่งมักจะให้
ความส�ำคัญกับผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเทีย่ วรายใหญ่บริเวณ
พื้ น ที่ ช ายฝั ่ ง ทะเลและหมู ่ เ กาะเป็ น หลั ก หรื อ นโยบาย
สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น “จุดหมายปลายทางของ
นักท่องเทีย่ วมุสลิม” (Muslim Friendly Destination) ของ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่มักจะมุ่งเน้นไปที่เมือง
ท่องเทีย่ วขนาดใหญ่ทางภาคใต้เช่น ภูเก็ต กระบี่ (การท่องเทีย่ ว
แห่งประเทศไทย, 2558) ในท�ำนองเดียวกันจากการศึกษา
นโยบายส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพของรัฐจากงานวิจยั
ของ พรพธู รูปจ�ำลอง (2552 : 4) ได้ชี้ให้เห็นถึงความ
เหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงนโยบาย โดยเฉพาะกลุ่มชุมชน และ
ผู้ประกอบการรายย่อย ที่ยังขาดการเสริมพลังและศักยภาพ
การแข่งขันในธุรกิจ อีกทัง้ ยังขาดการเข้าถึงการสนับสนุนด้าน

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์การท่องเทีย่ วเทีย่ วเชิงสุขภาพ
ภายใต้บริบทดังกล่าว งานวิจัยนี้จะน�ำแนวคิด
นิเวศพิพิธภัณฑ์ (eco-museum) มาให้ชุมชนได้ทดลองน�ำ
มาปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิ่น
ทีผ่ า่ นมานับตัง้ แต่ชว่ งทศวรรษที่ 1970 แนวคิดดังกล่าวได้ถกู
ใช้อย่างกว้างขวางในหลากหลายประเทศ เพื่อแก้ปัญหาใน
ลั ก ษณะต่ า งๆ ทั้ ง การอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมของชนพื้ น ถิ่ น
การสงวนรักษาสิ่งแวดล้อม และการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เป็นต้น
(ณิศริ า กายราศ, 2557 : 24) ในกรณีของประเทศไทยเอง ทีผ่ า่ น
มาได้มีน�ำนิเวศพิพิธภัณฑ์มาใช้เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2550
เพื่อสงวนรักษาพื้นที่ป่าชายเลนในอ�ำเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ภายใต้ชอื่ “พิพธิ ภัณฑ์นเิ วศป่าชายเลนบางประกง”
(Chareonwongsa, 2007 : 10) ต่อมา พ.ศ.2557 ผู้วิจัยได้
พัฒนานิเวศพิพิธภัณฑ์รูปแบบใหม่เพื่อให้ชุมชนมีบทบาท
น� ำ ในการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วจากกรณี ศึ ก ษาชุ ม ชน
บ้านช้างทูน อ�ำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เพือ่ แก้ไขปัญหาทรัพยากร
นิเวศวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ชอง-ซัมเรซึ่งได้รับผลกระทบ
จากนโยบายพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมพลอยในอ� ำ เภอบ่ อ ไร่
(ณิศิรา กายราศ, 2560 : 133-150)
ในกรณี ข องชุ ม ชนบ้ า นยายม่ อ ม แม้ ว ่ า หาก
พิจารณาโดยผิวเผินจะมีความคล้ายคลึงกับนิเวศพิพิธภัณฑ์
อืน่ ๆ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในรายละเอียดจะเห็นได้ถงึ
ความแตกต่างหลายส�ำคัญหลายประการ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ แง่มมุ ทางศาสนา และชาติพนั ธุ์ ทีผ่ สมผสานเข้ากับความ
ท้าทายทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม จนกลายเป็น
ความท้าทายใหม่ในการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว ในงาน
วิจัยนี้ต้องการตอบค�ำถามวิจัย 3 ข้อ ได้แก่ ประการแรก
การขับเคลือ่ นนิเวศพิพธิ ภัณฑ์ในชุมชนมีกระบวนการอย่างไร
ประการที่สอง ในกระบวนการขับเคลื่อนนิเวศพิพิธภัณฑ์
สามารถท�ำให้คนในชุมชนมองเห็นคุณค่าและศักยภาพของ
ทุนนิเวศในท้องถิน่ มาใช้ประโยชน์ เพือ่ แก้ไขปัญหาในชุมชน
อย่างไร ประการต่อมา จากประสบการณ์การขับเคลือ่ นนิเวศ
พิพธิ ภัณฑ์ของชุมชนบ้านยายม่อมน�ำไปสูก่ ารพัฒนารูปแบบ
นิเวศพิพิธภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการขั บ เคลื่ อ นนิ เ วศ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ โ ดยชุ ม ชนมุ ส ลิ ม ในพื้ น ที่ ชุ ม ชนบ้ า นยายม่ อ ม
อ�ำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

2. เพือ่ ค้นหาศักยภาพชุมชนในการน�ำทุนนิเวศมา
ต่อยอดเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่ไม่ขัดกับหลักค�ำสอนของ
ศาสนาอิสลาม
3. เพื่อน�ำผลปฏิบัติการของชุมชนมาสังเคราะห์
เป็นรูปแบบนิเวศพิพิธภัณฑ์

อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิ จั ย นี้ เป็ น การผสมผสานระหว่ า งการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิง
ปฏิบตั กิ าร (Action Research) เพือ่ ศึกษาเกีย่ วกับการก่อรูป
ของนิเวศพิพิธภัณฑ์โดยชุมชนมุสลิมบ้านยายม่อม ภายใต้
กระบวนการดังกล่าว มีแง่มุมที่น่าสนใจหลายประการ โดย
เฉพาะการให้ความหมายของชุมชนต่อมรดกนิเวศ มรดก
วัฒนธรรม และประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ การสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานภาครัฐเอกชน องค์กรศาสนา หน่วยงานการศึกษา
และนักท่องเที่ยว เพื่อที่จะท�ำความเข้าใจแง่มุมส�ำคัญของ
ปรากฏการณ์ ทีจ่ ะน�ำเสนอ 2 มิติ คือ ข้อมูลในแง่มมุ เชิงพืน้ ที่
และแง่มุมเชิงประชากร
วิ ธี ก ารที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ และรวบรวมข้ อ มู ล คื อ
การสัมภาษณ์และประชุมกลุม่ ย่อย วิธกี ารเก็บข้อมูลทัง้ สองแบบ
นี้มุ่งหวังเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยสองข้อแรก ได้แก่
กระบวนการก่อรูปนิเวศพิพธิ ภัณฑ์ และการค้นหาศักยภาพ
ของชุมชน ขั้นตอนการเก็บข้อมูลจะเริ่มจากการจดบันทึก
ภาคสนาม การสัมภาษณ์ด้วยค�ำถามปลายเปิดเกี่ยวกับ
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของชุ ม ชน และกระบวนการพั ฒ นานิ เ วศ
พิพธิ ภัณฑ์บา้ นยายม่อม รวมทัง้ ใช้วธิ สี งั เกตการณ์ในกิจกรรม
ต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ในขณะด�ำเนินการวิจยั นอกจากวิธกี ารทัง้ สอง
แล้วยังใช้วธิ กี ารจัดกิจกรรมระดมสมองให้เกิดการเรียนรูร้ ว่ ม
กันของคนในพื้นที่ เพื่อค้นหาศักยภาพของชุมชนอีกด้วย
ตัวอย่างของกิจกรรมลักษณะนีอ้ าทิ กิจกรรมปูย่ า่ พาท�ำ เพือ่
สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง
เกี่ยวกับคุณค่าของทรัพยากรนิเวศที่มีความสัมพันธ์กับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยปฏิบัติการภาคสนามเพื่อส�ำรวจ
ทรัพยากรในพื้นที่ ซึ่งผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตแบบมี
ส่ ว นร่ ว ม ส� ำ หรั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ้ อ ที่ ส ามที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การสังเคราะห์รปู แบบนิเวศพิพธิ ภัณฑ์จากประสบการณ์ของ
ชุมชนบ้านยายม่อมนั้น ผู้วิจัยจะใช้วิธี MACDAB ที่ปัจจุบัน
มักจะใช้เป็นเกณฑ์วัดคุณสมบัตินิเวศพิพิธภัณฑ์อย่างกว้าง
ขวางทั่วโลก (ดูรายละเอียดในตารางที่ 2)
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วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ้ อ ที่ 1 เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการ
ขับเคลื่อนนิเวศพิพิธภัณฑ์บ้านยายม่อม จากการวิจัยพบว่า
มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 การจั ด ตั้ ง คณะท� ำ งาน สร้ า ง
กระบวนการท�ำงานระหว่างคนสามวัย ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มวัยท�ำงาน และกลุ่มเด็ก เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
ในการสืบทอดอุดมการณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขัน้ ตอนที่ 2 การวางแผนบริหารจัดการพืน้ ที่ คณะ
ท� ำ งานก� ำ หนดให้ อ าคารศู น ย์ ฮ าลาลที่ ตั้ ง อยู ่ ห น้ า มั ส ยิ ด
นูรุ้ลการีม เป็นอาคารนิเวศพิพิธภัณฑ์ศูนย์กลาง จัดแสดง
ป้ายนิทรรศการ อีกทัง้ เป็นพืน้ ทีส่ ำ� หรับจัดประชุม การฝึกอบรม
ซึ่ ง ชุ ม ชนได้ ส ร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน
ภายนอก ในส่วนของพื้นที่เชื่อมโยงในการจัดกิจกรรม โดย
แบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1) พื้นที่นิเวศควบคุมพิเศษ
อยู่ในบริเวณพื้นที่บ่อทรายด�ำบ�ำบัดซึ่งตั้งอยู่สุดปลายถนน
บ้านหัวสวน เป็นที่เก็บรักษามรดกนิเวศหายากและควบคุม
ปริมาณการน�ำออกมาใช้ 2) พื้นที่นิเวศวัฒนธรรม ก�ำหนด
ให้บา้ นของครูภมู ปิ ญ
ั ญาเป็นพืน้ ทีท่ ำ� กิจกรรม มุง่ เน้นการน�ำ
ทรั พ ยากรนิ เ วศในท้ อ งถิ่ น ที่ มี คุ ณ ค่ า ด้ า นการดู แ ลรั ก ษา
สุขภาพ 3) พื้นที่นิเวศประวัติศาสตร์ ก�ำหนดให้บริเวณ
หินยายม่อมจัดกิจกรรมเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
ชุมชนแบบมุขปาฐะ โดยครูภูมิปัญญาและเยาวชนในพื้นที่
ผลัดเปลี่ยนกันถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้มาเยือน 4) พื้นที่
ธนาคารสีเขียว ก�ำหนดให้บ้านของคณะท�ำงานกลุ่มกองทุน
ฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรบ้านยายม่อม เป็นที่แลกเปลี่ยนฐาน
ทรัพยากรโดยน�ำรายได้สว่ นหนึง่ จากการท่องเทีย่ ว มารับซือ้
พันธุพ์ ชื และสัตว์นำ�้ ให้นกั ท่องเทีย่ วทดแทนฐานทรัพยากรที่
น�ำออกไปใช้อย่างหมุนเวียน 5) พื้นที่นิเวศอุตสาหกรรมที่
เชื่อมโยงเครือข่ายภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนวัตถุดิบ
ขั้นตอนที่ 3 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ในกระบวนการก่อตั้งนิเวศพิพิธภัณฑ์บ้านยายม่อม
มีการจัดอบรมเพือ่ เสริมสร้างพลังชุมชนให้มศี กั ยภาพพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 6 กิจกรรม ได้แก่
		 1) กิจกรรมเวทีเยาวชนสืบสานมรดกท้องถิน่ เพือ่
สร้างความทรงจ�ำร่วมกันระหว่างผูป้ กครองกับเยาวชนในพืน้ ที่
		 2) กิจกรรมปูย่ า่ พาท�ำ เพือ่ ส�ำรวจฐานทรัพยากร
ธรรมชาติในพืน้ ที่ และท�ำให้เกิดการสืบทอดภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
จากรุ่นสู่รุ่น

		 3) กิจกรรมอบรมหัตถเวทน้อย เพือ่ สร้างความ
ร่วมมือกับเทศบาลต�ำบลแหลมงอบ ในการจัดหาผูเ้ ชีย่ วชาญ
มาฝึกอบรมทักษะการนวดแผนไทยให้แก่กลุ่มเยาวชนและ
ผู้ที่สนใจสอดคล้องกับข้อเสนอแนะในงานวิจัยของจาระไน
ไชยโยธา (2557 : 29) เกี่ยวกับการจัดการพิพิธภัณฑ์ว่าควร
จัดอบรมเด็กๆ ให้เป็นมัคคุเทศก์น้อยในการน�ำชมหรือ
ด�ำเนินกิจกรรมเป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะท�ำให้พพิ ธิ ภัณฑ์มชี วี ติ และ
น่าสนใจมากขึ้น
		 4) กิจกรรมอบรมการท�ำผลิตภัณฑ์สปา ผูว้ จิ ยั
ได้น�ำองค์ความรู้จากการประดิษฐ์สบู่ฟองฟู่สูตรทรายด�ำ
ลาวามาถ่ายทอดให้กลุ่มอาสาสมัครสามารถผลิตเป็นสินค้า
สปา เพื่อใช้ในกิจกรรมวารีบ�ำบัด
		 5) กิจกรรมอบรมการแปรรูปอาหารทะเล เพือ่
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับส�ำนักงานกองทุนฟืน้ ฟูอาชีพ
เกษตรกรจังหวัดตราดสนับสนุนกลุม่ ผูส้ งู อายุและเรือประมง
มีอาชีพเสริม
ขั้นตอนที่ 4 การก�ำหนดแนวทางปฏิบัติส�ำหรับ
นักท่องเทีย่ ว นักท่องเทีย่ วกลุม่ เป้าหมายของนิเวศพิพธิ ภัณฑ์
บ้านยายม่อมคือ กลุ่มมุสลิมในพื้นที่ กลุ่มนักท่องเที่ยวต่าง
ศาสนา กลุ ่ ม ผู ้ สู ง อายุ ที่ ต ้ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพด้ ว ยวิ ธี
การธรรมชาติบำ� บัด และกลุม่ หน่วยงานต่างๆทีต่ อ้ งการศึกษา
ดูงาน อย่างไรก็ตาม เพือ่ เป็นการป้องกันผลกระทบจากการ
ท่ อ งเที่ ย ว ทางกลุ ่ ม ฯได้ ก� ำ หนดแนวทางปฏิ บั ติ ส� ำ หรั บ
นักท่องเที่ยว ดังนี้
ข้อที่ 1 ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต้ อ งแต่ ง ตั ว ให้
เรียบร้อยโดยยินยอมเปลี่ยนชุดผ้าคลุมฮิญาบ ตามที่ชุมชน
จัดหาให้และเมือ่ ใช้เสร็จแล้วต้องน�ำส่งคืน หากท�ำช�ำรุดหรือ
สูญหายต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่ก�ำหนด
ข้อที่ 2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องจอดรถไว้ที่มัสยิด
นูรลุ้ การีม และยินยอมใช้บริการรถเลดีเ้ ล้งเจอร์เทีย่ วชมตาม
จุดทีช่ มุ ชนก�ำหนด เพือ่ ช่วยลดมลพิษจากการท่องเทีย่ วทีส่ ง่
ผลกระทบต่อวิถีชุมชนโดยรวม
ข้อที่ 3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องไม่น�ำสุนัข สุรา
ยาเสพติด สิ่งอบายมุข เข้ามาภายในชุมชน
ข้อที่ 4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขหมูบ่ า้ นตรวจความพร้อมของร่างกายก่อนเข้ารับ
บริการ
ข้อที่ 5 ทางกลุ่มนิเวศพิพิธภัณฑ์ขอสงวนสิทธิ์
การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ข้อที่ 6 สงวนสิ ท ธิ์ ก ารให้ บ ริ ก ารกระโจมอบ
สมุนไพรเฉพาะสตรีเท่านั้น
ข้อที่ 7 งดจัดกิจกรรมท่องเทีย่ วช่วงเดือนรอมฏอน
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพือ่ ค้นหาศักยภาพของชุมชน
และน�ำทุนนิเวศมาต่อยอดเป็นกิจกรรมท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
ที่ไม่ขัดกับหลักค�ำสอนของศาสนาอิสลาม จากการประชุม
กลุม่ ย่อย และจัดกิจกรรมระดมสมองเพือ่ ให้ชมุ ชนค้นหาฐาน
ทรัพยากรเชิงนิเวศ และศักยภาพที่ซ่อนเร้นของชุมชน ก่อน
น�ำไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ผลจาก
การประชุมกลุม่ พบว่าชุมชนบ้านยายม่อมมีการแบ่งศักยภาพ
ของฐานทรั พ ยากรออกเป็ น 2 ด้ า น ด้ า นแรก ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น ได้แก่ ทรายด�ำ ซึ่งมี
ศักยภาพในการน�ำมาใช้บ�ำบัดรักษาอาการปวดเมื่อยและใช้
เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ แต่ที่ผ่านมาชุมชนมีข้อจ�ำกัด
เนื่องจากในพื้นที่บริเวณหาดทรายด�ำเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับ
เขตป่าสงวน ชุมชนจึงมีข้อจ�ำกัดไม่สามารถน�ำทรายด�ำออก
มาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ อย่างไรก็ตาม ชุมชนยังได้รับ

สิทธิในการดูแลพืน้ ทีซ่ ง่ึ เคยเป็นบะแล (มัสยิดชัว่ คราว) ดังนัน้
ชุมชนจึงก�ำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่จัดกิจกรรม
ทรายด�ำบัดบัด ทั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความทรงจ�ำ
ร่วมกันเกีย่ วกับวิถชี วี ติ ในอดีตและอนุรกั ษ์พนื้ ทีซ่ งึ่ มีคณ
ุ ค่าทาง
จิตวิญญาณ ด้านที่สอง ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถ
สร้างทดแทนได้ ได้แก่ ทรัพยากรประมง ซึง่ มีศกั ยภาพการน�ำ
มาใช้บริโภคภายในครัวเรือนและพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์
โดยการท�ำอาหารทะเลแปรรูป และทรัพยากรเกษตร ได้แก่
เฮนน่า ส�ำมะงา อุตรุจ ฟีนูกรีก ซึ่งชุมชนน�ำมาใช้ประโยชน์
ภายในครัวเรือนแต่ยงั ขาดการต่อยอดเป็นกิจกรรมท่องเทีย่ วที่
นักท่องเทีย่ วสามารถเข้ามามีสว่ นร่วมกับชุมชนได้ (ดูตารางที่ 1)
ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าชุมชนยายม่อมมีฐานทรัพยากรที่น่าสนใจ
จ�ำนวนมาก อีกทัง้ ยังมีมรดกทางภูมปิ ญ
ั ญาทีจ่ ะน�ำทรัพยากร
เหล่านีม้ าใช้ประโยชน์ ซึง่ นีน่ บั เป็นศักยภาพซ่อนเร้นทีส่ ำ� คัญ
ของชุมชน อย่างไรก็ตามทีผ่ า่ นมาการใช้ประโยชน์ยงั ค่อนข้าง
จ�ำกัดแค่ในชีวิตประจ�ำวัน ยังขาดแนวทางที่จะน�ำทรัพยากร
และภูมิปัญญาเหล่านี้มาต่อยอดในเชิงพาณิชย์

ตารางที่ 1 ฐานทรัพยากรและศักยภาพในการน�ำไปใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชน
ประเภทของฐานทรัพยากร

ทรัพยากร

ศักยภาพในการการน�ำไปใช้ประโยชน์

กิจกรรม

1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้ว
ไม่หมดสิ้น

ทรายด�ำ

ใช้ในชีวิตประจ�ำวันและเชิงพาณิชย์
ใช้ประกอบศาสนกิจ

ทรายด�ำบ�ำบัด

2. ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถ
สร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้

ประมง

ใช้ในชีวิตประจ�ำวันและเชิงพาณิชย์

ปุ๋ยปลาหมักและ
อาหารทะเลสดและแปรรูป

ต้นเฮนน่า

ใช้ในชีวิตประจ�ำวันและเชิงพาณิชย์

ย้อมผมและเล็บ

ต้นส�ำมะงา

ใช้ในชีวิตประจ�ำวันและเชิงพาณิชย์

บ�ำบัดโรคผิวหนัง

ต้นอุตรุจ

ใช้ในชีวิตประจ�ำวันและเชิงพาณิชย์

อยู่ไฟส�ำหรับ
สตรีหลังคลอด

ฟีนูกรีก
(ลูกซัด)

ใช้ในชีวิตประจ�ำวันและเชิงพาณิชย์

ปรุงอาหาร
บ�ำบัดโรคผิวหนัง
บ�ำบัดริดสีดวง

มะพร้าว

เชิงพาณิชย์

ถ่านกะลา

ที่มา: ณิศิรา กายราศ. (2560). รูปแบบนิเวศพิพิธภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านยายม่อม
อ�ำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด. หน้า 86. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
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ด้วยเหตุนี้ ในกระบวนการค้นหาศักยภาพชุมชน
บ้านยายม่อม ผู้วิจัยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การน�ำทุนนิเวศ
ที่ชุมชนมีอยู่มาพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยได้คัดเลือก
ทรัพยากรธรรมชาติ 7 อย่าง ตามหลักค�ำสอนของนบีมฮู มั มัด
(ศอลาฮฺ ซัยฟุดดีน อับดุลฮักกฺ, 2552) มาพัฒนาเป็นกิจกรรม
และสินค้าท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ได้แก่ดังนี้
ฐานการเรียนรู้ 1 ทรายด�ำบ�ำบัด ผูว้ จิ ยั ได้ถา่ ยทอด
องค์ความรู้แก่ชุมชนในการประดิษฐ์สบู่ฟองฟู่สูตรทรายด�ำ
ลาวาเพื่อการท�ำวารีบ�ำบัดบริเวณฝ่าเท้า กิจกรรมดังกล่าว
ช่วยสร้างรายได้เสริมให้เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ อีกทั้ง ชุมชนมี
งบลงทุนค่าน�้ำปะปาและการดูแลรักษาบ่อทรายด�ำบ�ำบัด
ฐานการเรียนรู้ 2 ถ่านกะลาบ�ำบัด ผู้วิจัยได้
ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ก่ชมุ ชนในการผลิตผงถ่านกะลาส�ำหรับ
พอกหน้า กิจกรรมดังกล่าวสร้างมูลค่าเพิ่มให้ถ่านกะลาที่มี
อยู่เดิม อีกทั้งช่วยลดจ�ำนวนขยะในชุมชน
ฐานการเรียนรู้ 3 ส� ำ มะงาบ� ำ บั ด ผู ้ วิ จั ย ได้
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนในการผลิตโคลนพอกผิวผสม
ส�ำมะงา กิจกรรมดังกล่าวท�ำให้คนในชุมชนมองเห็นคุณค่า
ของต้นส�ำมะงาและน�ำมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ฐานการเรียนรู้ 4 อุตรุจบ�ำบัด ผูว้ จิ ยั ได้ถา่ ยทอด
องค์ความรู้แก่ชุมชนในการประดิษฐ์สุ่มอบสมุนไพรทรง
มัสยิดเพื่อใช้ส�ำหรับอยู่ไฟด้วยสมุนไพรอุตรุจ ซึ่งปลอดภัย
กว่าการใช้เข็มขัดรัดยาชุดในการอยู่ไฟแบบดั้งเดิม
ฐานการเรียนรู้ 5 ฟี นู ก รี ก บ� ำ บั ด ผู ้ วิ จั ย ได้
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนในการท�ำวารีบ�ำบัดร่างกาย
ด้วยฟีนูกรีกโดยกลุ่มเรือประมงเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จั ด การเรื อ น� ำ เที่ ย วเส้ น ทางสื บ สานต� ำ นานหิ น ยายม่ อ ม
กิจกรรมดังกล่าวช่วยให้กลุม่ ประมงมีอาชีพเสริมในช่วงเวลา
ที่ท�ำประมงไม่ได้
ฐานการเรียนรู้ 6 เฮนน่าบ�ำบัด ผูว้ จิ ยั ได้ถา่ ยทอด
องค์ความรู้แก่ชุมชนในการท�ำศิลปะบอดี้เพนท์ด้วยสีจาก
ใบเฮนน่ากิจกรรมดังกล่าวท�ำให้กลุ่มเยาวชนมีอาชีพเสริม
และมีการน�ำเฮนน่ามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ฐานการเรียนรู้ 7 ธนาคารสี เ ขี ย ว ชุ ม ชนได้
ก� ำ หนดภารกิ จ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ส ่ ว นร่ ว มปลู ก พื ช หรื อ
แพร่พันธุ์สัตว์น�้ำทดแทนฐานทรัพยากรที่น�ำออกมาใช้ใน
การท่องเทีย่ ว กิจกรรมดังกล่าวปลูกฝังการท่องเทีย่ วทีร่ บั ผิดชอบ
ต่อสังคม

ภาพที่ 1 ภาพนักท่องเที่ยวลองใส่ผ้าคลุมฮิญาบร่วมกิจกรรม
การหมกทรายด�ำบ�ำบัดแบบมุสลิมเชื้อสายจาม
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559

ภาพที่ 2 ภาพนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมวารีบ�ำบัดพร้อมกับ
กิจกรรมธนาคารสีเขียวช่วยชุมชนขยายพันธุ์สัตว์น�้ำ
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559

ภาพที่ 3 ภาพการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการอบตัวสมุนไพรสูตร
อุตรุจ (ใบ5ส้ม) ในสุ่มทรงมัสยิด
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559

ในภาพรวมจะเห็นได้ว่าจากการระดมสมองและ
ให้ชุมชนบ้านยายม่อมมีส่วนร่วมในการแสวงหาศักยภาพที่
ซ่อนเร้นของชุมชน เพื่อน�ำไปสู่การออกแบบกิจกรรมด้าน
การท่องเที่ยว นอกจากจะส่งผลให้ชุมชนสามารถน�ำเอา
ทรัพยากรทางธรรมชาติ และภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์แล้ว ยังส่งผลในทางอ้อมในการดึงศักยภาพที่
ซ่อนเร้นของชุมชนในอีกด้านหนึ่งมาใช้ประโยชน์อีกด้วย

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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คือศักยภาพในด้านทรัพยากรมนุษย์ ทีผ่ า่ นมาเด็ก สตรี และ
ผูส้ งู อายุในชุมชนมักจะมีบทบาทในทางเศรษฐกิจทีค่ อ่ นข้าง
จ�ำกัด แต่ดว้ ยกระบวนการออกแบบกิจกรรมเหล่านี้ ได้ดงึ เอา
ศักยภาพของกลุม่ คนดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ อีกทัง้ ยังสร้าง
ความเชื่อมโยงให้เกิดการท�ำงานร่วมกันระหว่างคนกลุ่ม
ต่างๆในชุมชน ผลลัพธ์ที่ตามมานอกจากก่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์ศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์แล้ว ยังส่งผลต่อ
การสืบทอดภูมปิ ญั ญา ต�ำนานท้องถิน่ ทัง้ ยังสร้างความตระหนัก
ในความส�ำคัญของทรัพยากรในพื้นที่ และความภาคภูมิใจ

ในท้องถิ่นของตนอีกด้วย
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 เพือ่ น�ำผลปฏิบตั กิ ารของชุมชน
มาสังเคราะห์เป็นรูปแบบนิเวศพิพิธภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว
สุ ข ภาพโดยชุ ม ชน งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้
เกณฑ์การประเมินคุณสมบัตินิเวศพิพิธภัณฑ์โดยชุมชน 27
ข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท
สังคมไทย โดยต่อยอดจากเกณฑ์ MACDAB 21 ข้อของนิเวศ
พิพิธภัณฑ์ต้นแบบในต่างประเทศ (ณิศิรา กายราศ, 2560 :
133-150) มีการก�ำหนดระดับคะแนนเพื่อประเมินผล ดังนี้

ตารางที่ 2 เกณฑ์การวิเคราะห์คุณสมบัตินิเวศพิพิธภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ระดับคะแนน

เกณฑ์การวิเคราะห์คุณสมบัตินิเวศพิพิธภัณฑ์โดยชุมชน

สอดคล้อง 1-13 ข้อ

ชุมชนมีลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์แบบเดิมไม่ใช่นิเวศพิพิธภัณฑ์

สอดคล้อง 14-19 ข้อ

ชุมชนก�ำลังตื่นตัวต่อการพัฒนาแต่ยังขาดปัจจัยบางประการ
ซึ่งมีโอกาสพัฒนาเป็นนิเวศพิพิธภัณฑ์ที่สบบูรณ์แบบได้ในอนาคต

สอดคล้อง 20-27 ข้อ

ชุมชนมีศักยภาพเป็นนิเวศพิพิธภัณฑ์โดยชุมชนที่สมบูรณ์แบบ
สามารถพึ่งพาตนเอง และมีภูมิคุ้มกันผลกระทบจากการท่องเที่ยว

ที่มา: ณิศิรา กายราศ. (2560). รูปแบบนิเวศพิพิธภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านยายม่อม
อ�ำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด. หน้า 53. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

ตารางที่ 3 เกณฑ์การประเมินคุณสมบัติของนิเวศพิพิธภัณฑ์โดยชุมชน
ข้อ

ตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติของนิเวศพิพิธภัณฑ์โดยชุมชน

1

มีการบริหารจัดการแบบเชื่อมโยงเครือข่ายในท้องถิ่น

2

มีระบบประชาธิปไตยในการตัดสินใจและการจัดกิจกรรมต่างๆ ต้องผ่านมติเห็นชอบจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในชุมชน
ก่อนเริ่มด�ำเนินงาน

3

มีการวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือพัฒนาและแก้ไขปัญหาโดยชุมชนมีบทบาทน�ำใน
การบริหารจัดการ

4

มีการบริหารจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ที่ เพือ่ สงวนรักษาควบคูก่ บั การน�ำออกไปใช้เพือ่ การบริโภคโดยมี
การก�ำหนดเงื่อนไขและขีดการรองรับ

5

มีการเปิดโอกาสให้กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาส อาทิ คนพิการ เด็ก ผู้สูงอายุ ศิลปินพื้นบ้าน ฯลฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนและจัดการเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ

6

มีเป้าหมายในการท�ำงานร่วมกันด้วยจิตอาสา เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น

7

มีการน�ำเสนออัตลักษณ์นิเวศภูมิปัญญาที่ช่วยชุมชนแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

16

ข้อ

ตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติของนิเวศพิพิธภัณฑ์โดยชุมชน

8

มีการเชื่อมโยงความหลากหลายของอัตลักษณ์พื้นที่โดยแบ่งเขตตามภูมิศาสตร์สังคมได้แก่ พื้นที่ในอาคาร พื้นที่
กลางแจ้ง พื้นที่ควบคุมเฝ้าระวัง และพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

9

มีการสร้างคุณค่าและภาพลักษณ์ใหม่ให้พื้นที่ เช่น การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของคนใน
ปัจจุบัน

10 มีการสร้างเครือข่ายเชือ่ มโยงพืน้ ทีธ่ นาคารสีเขียวร่วมกับบ้าน วัด โรงเรียน โรงงาน สถานทีร่ าชการ ฯลฯ โดยมีนเิ วศ
พิพธิ ภัณฑ์เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมองค์ความรูใ้ นท้องถิน่ ทัง้ ทีเ่ ป็นแบบลายลักษณ์อกั ษรและแบบมุขปาฐะ
11 มีการปลูกฝังแนวคิดการเก็บสะสม สงวนรักษา การน�ำไปใช้โดยค�ำนึงถึงขีดการรองรับและทดแทนฐานทรัพยากรที่
น�ำออกไปใช้
12 มีการบูรณาการพื้นที่ในการจัดการเรียนรู้คุณค่าของนิเวศสิ่งแวดล้อม
13 มีการน�ำนิเวศภูมิปัญญามาใช้ช่วยแก้ไขปัญหาในชุมชนแบบพึ่งตนเองได้
14 มีการวางแผนเพื่อพัฒนาและหาทางรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
15 มีการบันทึกเรือ่ งราวเกีย่ วกับนิเวศภูมปิ ญ
ั ญาทีช่ ว่ ยให้คนในอดีตและปัจจุบนั สามารถปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงของ
สภาพแวดล้อมในอนาคต
16 มีการส่งเสริมการท�ำงานร่วมกันของคน 3 วัย ในการสืบค้น เก็บสะสม และถ่ายทอดมรดกนิเวศ
ภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น รวมทั้ง ปลูกฝังจิตส�ำนึกสาธารณะแก่คนในชุมชนและบุคคลภายนอกให้ร่วมกันสงวนรักษา
และสืบสานต่อไปในอนาคต
17 มีการบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อจัดท�ำองค์ความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและส่งเสริมชุมชน
ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและนิเวศภูมิปัญญา
18 มีการน�ำเสนออัตลักษณ์ของมรดกนิเวศที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น
19 มีการอธิบายเกี่ยวกับเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ที่สะท้อนให้เห็นความพยายามของชุมชนในการใช้นิเวศภูมิปัญญา
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตของคนในปัจจุบันและในอนาคต
20 มีการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม
21 มีการก�ำหนดภารกิจให้ผู้ชมมีส่วนร่วมบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
22 มีบริการขนส่งสาธารณะที่ประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานทดแทนในการจัดการน�ำเที่ยว
23 มีการประสานการใช้ประโยชน์และแลกเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
24 มีกจิ กรรมทีส่ ง่ เสริมการมีสว่ นร่วมระหว่างคนในชุมชนกับผูม้ าเยือนในการดูแลรักษาฟืน้ ฟู ควบคุม และทดแทนฐาน
ทรัพยากรที่น�ำออกไปใช้ภายใต้กฎกติกาที่รับรู้ร่วมกัน
25 มีความตระหนักร่วมกันถึงการเฝ้าระวัง และแผนรองรับภัยคุกคามต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม คุณภาพ
ชีวิต สิทธิส่วนบุคคล และผลกระทบจากการท่องเที่ยว

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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26 มีการบริการทีค่ ำ� นึงถึงการเลือกใช้วสั ดุจากธรรมชาติทยี่ อ่ ยสลายง่ายหรือน�ำกลับมาใช้ใหม่และบริหารจัดการการใช้
ฐานทรัพยากรธรรมชาติให้หลากหลายโดยหมุนเวียนตามฤดูกาล
27 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับปัจจัยภายนอก อาทิ ผู้เชี่ยวชาญ ภาคธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ
ในการส่งเสริมกิจการชุมชน เช่น เงินทุน แรงงาน วัตถุดิบ เทคโนโลยี การตลาด และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
ที่มา: ณิศิรา กายราศ. (2560). รูปแบบนิเวศพิพิธภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านยายม่อม อ�ำเภอ
แหลมงอบ จังหวัดตราด. หน้า 54-55. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

จากตารางที่ 3 ผลปฏิบตั กิ ารของชุมชนบ้านยายม่อม
มีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณสมบัตินิเวศ
พิพธิ ภัณฑ์โดยชุมชนทัง้ 27 ข้อ ซึง่ แสดงว่าชุมชนบ้านยายม่อม
สามารถพั ฒ นาศั ก ยภาพเพื่ อ ก่ อ รู ป นิ เ วศพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ไ ด้
แบบพึ่งพาตนเอง จากปรากฏการณ์ดังกล่าวท�ำให้เห็นถึง
คุณค่าของนิเวศพิพิธภัณฑ์หลายประการ ได้แก่
ประการแรก ท�ำให้เกิดการท�ำงานร่วมกันระหว่าง
กลุ่มสตรีมุสลิมที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
กับกรรมการมัสยิดในการก�ำหนดทิศทางการพัฒนา และการ
ก�ำหนดเงื่อนไขการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชน ใน
อี ก แง่ มุ ม หนึ่ ง ทางคณะกรรมการมั ส ยิ ด เห็ น ว่ า นิ เ วศ
พิพิธภัณฑ์เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวต่างศาสนิกได้เข้ามา
สัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบชาวมุสลิม และสร้าง
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก ค� ำ สอนของ
ศาสนาอิสลาม (ณรงค์ เจ๊ะเซ็น, 2559)
ประการที่ 2 นิเวศพิพิธภัณฑ์สามารถสร้างคุณค่า
ใหม่ ใ ห้ มั ส ยิ ด อั น เป็ น พื้ น ที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ได้ ก ลายเป็ น พื้ น ที่
สาธารณประโยชน์ซึ่งคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวสามารถ
เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม เช่น ชุมชนบ้านยายม่อมเปิดพื้นที่
ศาลาประชาคมหน้ามัสยิดนูรุ้ลการีมให้เป็นสถานที่ต้อนรับ
นักท่องเทีย่ วและจัดนิทรรศการเกีย่ วกับวิถชี มุ ชน การพัฒนา
พืน้ ทีบ่ อ่ ทรายด�ำบ�ำบัดบริเวณบะแล (มัสยิดชัว่ คราว) เป็นต้น
ประการที่ 3 นิเวศพิพิธภัณฑ์ท�ำให้ชุมชนเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรูแ้ ละท�ำให้คนในชุมชนตืน่ ตัวในการเก็บ
สะสมมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ชุมชนบ้านยายม่อมมี
มัสยิดนูรลุ้ การีมเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมองค์ความรู้
ในท้องถิ่น ทั้งที่เป็นแบบลายลักษณ์อักษรและแบบมุขปาฐะ
โดยเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยกั บ บ้ า นและโรงเรี ย นท้ อ งถิ่ น ใน
การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ประการที่ 4 นิเวศพิพธิ ภัณฑ์ทำ� ให้คนในชุมชนมอง

เห็นคุณค่าของฐานทรัพยากรที่มีอยู่ชุมชนบ้านยายม่อมมี
การปลูกฝังแนวคิดการเก็บสะสม สงวนรักษา การน�ำไปใช้
โดยค�ำนึงถึงขีดการรองรับและทดแทนฐานทรัพยากรที่น�ำ
ออกไปใช้ ซึ่ ง มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยธนาคารสี เ ขี ย วตาม
บ้านเรือนเพื่อเก็บสะสมและจัดจ�ำหน่ายพืชท้องถิ่นที่ใช้ใน
กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ อั น เป็ น แนวทางที่ ท� ำ ให้
การอนุรักษ์และการพัฒนาเป็นไปอย่างสมดุล
ประการที่ 5 นิเวศพิพธิ ภัณฑ์ทำ� ให้คนในชุมชนและ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
การท่องเทีย่ ว ชุมชนบ้านยายม่อมมีการก�ำหนดภารกิจให้ผชู้ ม
มีสว่ นร่วมบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สงั คม เช่น เก็บขยะ การปลูกป่า
หรือการแพร่พันธุ์สัตว์น�้ำในท้องถิ่นในกิจกรรมธนาคาร
สีเขียว
ประการที่ 6 นิเวศพิพธิ ภัณฑ์ทำ� ให้คนในชุมชนและ
นักท่องเที่ยวตระหนักร่วมกันถึงการเฝ้าระวัง และแผน
รองรับภัยคุกคามต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม
คุ ณ ภาพชี วิ ต สิ ท ธิ ส ่ ว นบุ ค คล และผลกระทบจาก
การท่องเทีย่ ว เช่น การจ�ำกัดจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วในแต่ละฐาน
กิจกรรม การก�ำหนดเงื่อนไขให้นักท่องเที่ยวเพศหญิงที่
เข้าร่วมกิจกรรมในพืน้ ทีม่ สั ยิดต้องสวมใส่ผา้ คลุมฮิญาบ เป็นต้น
จากผลปฏิบตั กิ ารของชุมชนบ้านยายม่อม น�ำไปสู่
การสังเคราะห์เป็นนิเวศพิพิธภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่แสดงให้
เห็นถึงลักษณะเฉพาะ 4 ประการ ทีท่ ำ� ให้นเิ วศพิพธิ ภัณฑ์ซงึ่
ก่อรูปโดยชุมชนมุสลิมมีความแตกต่างจากกรณีศกึ ษาทีผ่ า่ น
มา ดังนี้
ประการที่ 1 ก�ำหนดพื้นที่มัสยิดเป็นศูนย์กลาง
การบริหารจัดการนิเวศพิพธิ ภัณฑ์เชือ่ มโยงการท�ำกิจกรรมต่างๆ
กั บ เครื อ ข่ า ยสั ง คมท้ อ งถิ่ น จากกรณี ศึ ก ษาชุ ม ชนบ้ า น
ยายม่อม แม้ว่าป่าชุมชนและที่อยู่อาศัยมีพื้นที่ทับซ้อนกับ
เขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่มสั ยิดมีอำ� นาจต่อรองกับภาครัฐเป็น
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ผลส�ำเร็จเรือ่ งสิทธิชมุ ชนในการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากร
ในพื้นที่ควบคุม ดังเห็นได้จากภาครัฐยินยอมให้ชุมชนสร้าง
บ่อทรายด�ำบ�ำบัดเพราะเป็นทีต่ งั้ ของบะแลมาแต่เดิม และมี
การจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติ
เชื่อมโยงพื้นที่จากศูนย์การท่องเที่ยวหาดทรายด�ำ มายังบ่อ
ทรายด�ำบ�ำบัดซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนกับที่อยู่อาศัยของ
ชุมชน เป็นต้น
ประการที่ 2 คณะกรรมการมัสยิดและกลุ่มสตรี
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ� ำ หมู ่ บ ้ า นมี บ ทบาทน� ำ ใน
การก�ำหนดแนวทางพัฒนาที่ไม่ขัดกับหลักศาสนา และ
ก�ำหนดข้อควรปฏิบตั ใิ นการเข้าร่วมกิจกรรมของนักท่องเทีย่ ว
ในอีกแง่มมุ หนึง่ สะท้อนให้เห็นสิทธิสตรีมสุ ลิมได้รบั การยอมรับ
ให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการปกครองและการจัดการท่องเทีย่ ว
อย่างเท่าเทียม
ประการที่ 3 การบริหารจัดการพืน้ ทีใ่ นชุมชนบ้าน
ยายม่อมมีความสลับซับซ้อนมากกว่าชุมชนอื่นๆ เนื่องจาก
นอกจากการแบ่งพื้นที่ตามภูมิศาสตร์สังคม ได้แก่ พื้นที่ใน
อาคาร พื้นที่กลางแจ้ง พื้นที่ควบคุมเฝ้าระวัง และพื้นที่ผลิต

อุตสาหกรรมในครัวเรือน ซึ่งมีการน�ำทุนนิเวศวัฒนธรรมมา
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์แล้ว ยังมีพื้นที่ในอีกลักษณะหนึ่งที่
ต้องบริหารจัดการอย่างเข้าใจนั่นคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
ประการที่ 4 ชุมชนมุสลิมค่อนข้างเคร่งครัดเกีย่ วกับ
การเปิดเผยใบหน้าต่อสาธารณะ ดังนั้นการจัดแสดงป้าย
นิทรรศการซึง่ มีการเปิดเผยใบหน้าของบุคคล รวมทัง้ การจัด
กิจกรรมเพื่อให้ความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยว ล้วนเป็นสิ่งที่
ไม่สามารถกระท�ำได้เพราะขัดกับหลักศาสนา

สรุปและอภิปรายผล

จากการทีช่ มุ ชนบ้านยายม่อมได้ใช้นเิ วศพิพธิ ภัณฑ์
เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาภายในชุมชน โดยเฉพาะ
ปัญหาเศรษฐกิจและสุขภาพ ผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วมของ
คนทุกกลุม่ ในชุมชนทีม่ าร่วมมือกันระดมสมอง เพือ่ ท�ำความ
เข้าใจกับสภาพปัญหาของชุมชน และหาทางออกผ่านการใช้
ศักยภาพที่มีอยู่ ทั้งในเชิงนิเวศ ภูมิปัญญา และทรัพยากร
มนุษย์ ได้สง่ ผลท�ำให้ตวั แบบนิเวศพิพธิ ภัณฑ์บา้ นยายม่อมมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างจากนิเวศพิพิธภัณฑ์ต้นแบบ
ในต่างประเทศ ดังนี้

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบรูปแบบนิเวศพิพิธภัณฑ์ยายม่อมกับรูปแบบนิเวศพิพิธภัณฑ์ต้นแบบในต่างประเทศ
คุณลักษณะส�ำคัญ

นิเวศพิพิธภัณฑ์ต้นแบบ
ในยุโรป

นิเวศพิพิธภัณฑ์
ในเอเชียตะวันออก

นิเวศพิพิธภัณฑ์
บ้านยายม่อม

เป้าหมาย

- รักษาอัตลักษณ์ความดั้งเดิม - การน�ำทุนวัฒนธรรมมา - แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
และสุขภาพในชุมชน
ของวิถีชีวิต/โบราณสถาน
ผลิตซ�้ำเป็นสินค้า/บริการ
- ความทรงจ�ำที่สร้างคุณค่าทาง ที่สร้างคุณค่าทาเศรษฐกิจ - ตอบสนองนโยบาย
ประวัติศาสตร์
- ตอบสนองนโยบายส่งเสริม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
สุขภาพ
- ตอบสนองนโยบายส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

การก�ำหนดพื้นที่
จัดแสดง

- พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นศูนย์
กลางเชื่อมโยงโบราณสถาน
และพิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง

สิ่งที่น�ำเสนอ

- สถาปัตยกรรมดั้งเดิม
- ภูมิปัญญาการน�ำทุนนิเวศ - ภูมิปัญญาการแพทย์
แผนมุสลิมมาต่อยอด
วิถีชีวิตและภูมิปัญญาการผลิต มาพัฒนาต่อยอดเป็น
แบบดั้งเดิม
สินค้าวัฒนธรรมร่วมสมัย
เชิงพาณิชย์

- โรงงานเป็นศูนย์กลาง
- มัสยิดเป็นศูนย์กลางเชื่อม
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
โยงเครือข่ายวิสาหกิจ
เชิงเกษตรในหลายหมู่บ้าน ชุมชนในหมู่บ้าน

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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คุณลักษณะส�ำคัญ

นิเวศพิพิธภัณฑ์ต้นแบบ
ในยุโรป

นิเวศพิพิธภัณฑ์
ในเอเชียตะวันออก

นิเวศพิพิธภัณฑ์
บ้านยายม่อม

คุณค่าของ
นิเวศพิพิธภัณฑ์

- สงวนรักษาและฟื้นฟูพื้นที่
ประวัติศาสตร์ วิถีดั้งเดิม
และแหล่งนิเวศธรรมชาติ

- กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

- ท�ำให้คนในท้องถิ่นมอง
เห็นคุณค่าของทุนนิเวศ
ที่อยู่ในหลักค�ำสอนศาสนา
มาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
และการเผยแพร่ศาสนา

บทบาทการมีส่วนร่วม
ของฝ่ายต่างๆ
ในกระบวนการ
ขับเคลื่อน

ภาครัฐ
นักวิชาการ
คนในท้องถิ่น
ผู้ชม

ภาครัฐ
ผู้ประกอบการ
คนในท้องถิ่น
ผู้ชม

ผู้น�ำทางศาสนา
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.)
คนในท้องถิ่น
ผู้ชม

ที่มา: ปรับปรุงจากณิศิรา กายราศ. (2559). รูปแบบนิเวศพิพิธภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านช้างทูน อ�ำเภอบ่อไร่
จังหวัดตราด. หน้า 135-136. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.

จากตารางที่ 4 จะเห็นได้วา่ ตัวแบบนิเวศพิพธิ ภัณฑ์
บ้ า นยายม่ อ มมี คุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษที่ แ ตกต่ า งจากนิ เ วศ
พิพิธภัณฑ์ต้นแบบในหลากหลายประการ สาเหตุของความ
แตกต่างเหล่านี้ส่วนส�ำคัญมาจากสภาพบริบททางนิเวศที่
แตกต่างกัน นิเวศพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านยายม่อมอาจกล่าว
ได้วา่ เป็นกรณีตวั อย่างแรกๆ ของบริบทนิเวศวัฒนธรรมแบบ
ชุ ม ชนมุ ส ลิ ม ที่ เ ป็ น กลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ย ่ อ ย (แขกจาม) และ
พยายามออกแบบนิเวศพิพธิ ภัณฑ์ให้สอดคล้องกับมรดกทาง
นิเวศของตน ความแตกต่างทางบริบทนี้ส่งผลตามมาต่อ
ความแตกต่างในด้านอืน่ ๆ ทัง้ สภาพปัญหาความท้าทายของ
พื้นที่ เป้าหมายในการใช้นิเวศพิพิธภัณฑ์ในการแก้ปัญหา
การก�ำหนดพืน้ ทีจ่ ดั แสดง และสิง่ ทีน่ ำ� เสนอ นอกจากนีป้ จั จัย
ที่กล่าวมาแล้ว อีกหนึ่งที่มาของเอกลักษณ์นิเวศพิพิธภัณฑ์
บ้านยายม่อมคือบทบาทของชุมชน และผู้น�ำทางศาสนาใน
กระบวนการขับเคลือ่ นนิเวศพิพธิ ภัณฑ์ ขณะทีน่ เิ วศพิพธิ ภัณฑ์
ที่อื่นๆ ภาครัฐมักเป็นผู้มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อน
ข้อค้นพบจากงานวิจยั นี้ เป็นภาพสะท้อนย้อนกลับ
ให้เห็นข้อจ�ำกัดบางประการของรูปแบบนิเวศพิพิธภัณฑ์ที่
เคยมีการศึกษาในต่างประเทศ ได้แก่
ประการที่ 1 ความขั ด แย้ ง ในเป้ า หมายของ
การอนุรกั ษ์และพัฒนา กล่าวคือ ในด้านหนึง่ นิเวศพิพธิ ภัณฑ์
มี บ ทบาทตอบสนองนโยบายภาครั ฐ ในการแก้ ไ ขปั ญ หา
เศรษฐกิจท้องถิ่น จึงจัดหาทั้งเงินทุนและผู้เชี่ยวชาญมาฝึก

อบรมทรัพยากรมนุษย์ ให้เกิดการแข่งขันผลิตสินค้าและ
บริการที่ตอบสนองผู้บริโภค แต่ในขณะเดียวกันอาจส่งผล
ท�ำให้คนในท้องถิ่นขาดความตระหนักถึงการสงวนรักษา
คุณค่าของมรดกท้องถิ่น ดังเช่นกรณีศึกษา นิเวศพิพิธภัณฑ์
อาซาน (Asan Live Eco-museum) ของญี่ปุ่น เป็นต้น
(Han, J.H, 2009 : 41)
ประการที่ 2 ความขัดแย้งเชิงอัตลักษณ์ระหว่าง
ท้ อ งถิ่ น ชาติ และศาสนา กล่ า วคื อ ในด้ า นหนึ่ ง นิ เ วศ
พิพิธภัณฑ์ตัวแบบในยุโรป มีบทบาทสร้างความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันภายในกลุ่มประเทศที่มีรากวัฒนธรรมเดียวกัน
ดังเช่น กรณีศึกษานิเวศพิพิธภัณฑ์ฟรอดเดน (Flodden
Eco-museum) ของอังกฤษ (Yun, et al, 2016 : 188-208)
ขณะเดียวกัน เมื่อมีการทดลองน�ำรูปแบบนิเวศพิพิธภัณฑ์
ดังกล่าวมาใช้กบั ประเทศทีเ่ คยผ่านการตกเป็นอาณานิคม เช่น
กรณีศกึ ษานิเวศพิพธิ ภัณฑ์ชอลอัม (Cheol-um Eco-museum)
ในเมืองแทแบค (Taebaek) ของเกาหลีใต้ (Han, J.H,2009 :
42-43) บทบาทของนิเวศพิพิธภัณฑ์กลับกลายเป็นเครื่อง
ท�ำลายคุณค่าของพืน้ ทีป่ ระวัตศิ าสตร์ จากทีก่ ล่าวมาเห็นได้ชดั
ว่าการขับเคลื่อนนิเวศพิพิธภัณฑ์โดยรัฐมักจะยึดโยงกับ
แนวคิดเรือ่ งชาติเป็นส�ำคัญ ซึง่ อาจส่งผลตามมาต่อการกดทับ
อัตลักษณ์ของท้องถิ่น ทั้งทางวัฒนธรรม และศาสนา
ประการที่ 3 ความขั ด แย้ ง ด้ า นบทบาทของ
ตั ว แสดงในกระบวนการบริ ห ารจั ด การนิ เ วศพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
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ในด้านหนึง่ นิเวศพิพธิ ภัณฑ์มบี ทบาทช่วยเสริมสร้างพลังให้
คนในชุมชนมีสทิ ธิเท่าเทียมในการจัดการเรียนรู้ การน�ำทุนทาง
วัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการรับรู้
อัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว อีกด้านหนึ่ง นิเวศพิพิธภัณฑ์
กลับเป็นเครือ่ งมือทางการเมือง ทีภ่ าครัฐใช้เพือ่ ปลูกฝังจิตส�ำนึก
และหน้าที่พลเมืองแก่ชนกลุ่มน้อย เช่น กรณีศึกษานิเวศ
พิพิธภัณฑ์กุ้ยโจว (Guizhou Eco-museum) ของจีน
ผลปรากฏว่าสามารถท�ำให้เศรษฐกิจในพืน้ ทีเ่ ติบโตอย่างรวดเร็ว
แต่รายได้สว่ นใหญ่ตกเป็นของรัฐบาลกลาง ในขณะทีเ่ จ้าของ
วัฒนธรรมถูกลิดรอนสิทธิใ์ นการแต่งกาย หรือใช้ชวี ติ ทันสมัย
เหมือนคนทั่วไป เพราะอยู่ภายใต้นโยบายท่องเที่ยวเมือง
อนุรักษ์ ท�ำให้เกิดการผลิตซ�้ำความเหลื่อมล�้ำในสถานภาพ
อ�ำนาจของตัวแสดงที่ยังต้องพึ่งพาระบบรัฐอุปถัมภ์ และไม่
สามารถลดความเหลื่ อ มล�้ ำ เพศ ชนชั้ น และชาติ พั น ธุ ์
(Su,D.H,2008 : 29-39)
หากเปรียบเทียบกับรูปแบบนิเวศพิพธิ ภัณฑ์ทมี่ อี ยู่
เดิม อาจกล่าวได้ว่านิเวศพิพิธภัณฑ์บ้านยายม่อม เป็นนิเวศ
พิพิธภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ก้าวข้ามข้อจ�ำกัดเดิมของนิเวศ
พิพิธภัณฑ์ 4 ประการ ดังนี้
ประการที่ 1 สามารถก้าวข้ามความท้าทายด้าน
ปัญหาสุขภาพ เพราะชุมชนได้ร่วมกันรื้อฟื้นคุณค่าของ
ทรัพยากรนิเวศและภูมิปัญญาธรรมชาติบ�ำบัด โดยชุมชนมี
บทบาทน�ำในการออกแบบกิจกรรมเพือ่ แก้ไขปัญหาสุขภาพ
เป็นหลัก ท�ำให้ก้าวข้ามข้อจ�ำกัดเรื่องชาติ เพราะไม่ได้ให้
ความส� ำ คั ญ เรื่ อ งการจั ด แสดงวั ต ถุ ที่ มี คุ ณ ค่ า ทาง
ประวัติศาสตร์
ประการที่ 2 สามารถก้าวข้ามอคติทางวัฒนธรรม
เพราะในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวมิได้จ�ำกัดเฉพาะกลุ่ม
นักท่องเที่ยวมุสลิมเท่านั้น หากแต่มีเป้าหมายเปิดกว้างให้
กลุม่ นักท่องเทีย่ วต่างศาสนาได้เข้ามาเรียนรูแ้ ละเข้าใจเกีย่ ว
กับข้อปฏิบัติในการด�ำรงชีวิตในสังคมมุสลิมจากกิจกรรม
เชิงปฏิบตั กิ าร เช่น การให้นกั ท่องเทีย่ วลองสวมใส่ผา้ คลุมฮิญาบ
เป็นต้น
ประการที่ 3 สามารถก้าวข้ามความท้าทายด้าน
ปัญหาเศรษฐกิจ เพราะคนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มสตรี
ผูส้ งู อายุ และเด็ก ได้รว่ มกันฟืน้ ฟูภมู ปิ ญ
ั ญาธรรมชาติบำ� บัด
และน�ำทรัพยากรนิเวศในท้องถิน่ มาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้า
และบริการด้านการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ ท�ำให้มอี าชีพเสริม
จากการรวมกลุม่ วิสาหกิจชุมชน ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ละเลย

ทีจ่ ะปลูกฝังจิตส�ำนึกร่วมกันในการทดแทนฐานทรัพยากรที่
น�ำออกไปใช้กลับสู่แหล่งก�ำเนิด ซึ่งนับว่าเป็นการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานราก
ประการที่ 4 สามารถก้าวข้ามข้อจ�ำกัดเรื่องเวลา
เพราะคนในชุมชนไม่ยึดติดกับการอนุรักษ์โบราณวัตถุหรือ
โบราณสถานที่สะท้อนเพียงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ หาก
แต่ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาตนเองโดยน�ำข้อปฏิบตั แิ ละ
น�ำค�ำสอนของศาสดานบีมฮุ มั มัด มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับสังคมปัจจุบันซึ่งสอดคล้องกับกระแสนิยมการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะต่อวงวิชาการด้านนิเวศพิพธิ ภัณฑ์
กรณีศึกษาชุมชนบ้านยายม่อมสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ
ในการใช้แนวคิดนิเวศพิพธิ ภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ และท่ามกลาง
บริบททีแ่ ตกต่างกันออกไป ในกรณีนจี้ ะเห็นได้วา่ แทนทีน่ เิ วศ
พิพิธภัณฑ์จะมุ่งตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์
อาคารสถานที่ แต่กลับใช้จุดแข็งส�ำคัญของพื้นที่นั่นคือ
องค์ความรูด้ า้ นการรักษาสุขภาพ ทีใ่ ช้ประโยชน์จากทรัพยากร
เฉพาะถิน่ นัน่ คือทรายด�ำ มาเป็นจุดตัง้ ต้นของการขับเคลือ่ น
นิเวศพิพิธภัณฑ์ ท่ามกลางข้อจ�ำกัดทางสังคมและศาสนา
2. ข้อเสนอแนะต่อวงวิชาการด้านการท่องเที่ยว
เชิ ง สุ ข ภาพ งานวิ จั ย ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพใน
ประเทศไทยที่ผ่านมา ยังคงจ�ำกัดการศึกษาเฉพาะเรื่อง
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และการประเมินด้านความ
พร้อมของผู้ประกอบการในโรงพยาบาลเอกชนเป็นส�ำคัญ
ควรพัฒนางานวิจยั ทีบ่ รู ณาการกับศาสตร์สาขาอืน่ ๆ เพือ่ เพิม่
ศักยภาพการแข่งขันให้ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน
3. ข้ อ เสนอแนะต่ อ ชุ ม ชนบ้ า นยายม่ อ ม
กระบวนการก่อตัง้ นิเวศพิพธิ ภัณฑ์บา้ นยายม่อมแสดงให้เห็น
ความพยายามของชาวมุสลิมที่ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อแก้ไข
ปัญหาสุขภาพ แต่ในอนาคตควรมีการสร้างความร่วมมือกับ
เทศบาล โรงงาน โรงพยาบาล และชุมชนมุสลิมทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง
เพิ่มมากขึ้น
4. ข้อเสนอแนะต่อชุมชนท้องถิ่นอื่นๆ ที่ผ่านมา
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในชุมชนมุสลิมยังขาดการน�ำเอา
องค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรนิเวศซึ่งอยู่ในค�ำสอนของ
ศาสดานบีมุฮัมมัด มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ชุมชน
ควรก� ำ หนดข้ อ ปฏิ บั ติ ส� ำ หรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ป้ อ งกั น

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ผลกระทบจากการท่องเทีย่ ว และต้องออกแบบกิจกรรมท่องเทีย่ ว
ที่สามารถใช้ทรัพยากรอย่างหมุนเวียน
5. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ
ควรส่งเสริมนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบ
เชือ่ มโยงพืน้ ที่ ระหว่างการรักษาทางการแพทย์ในโรงพยาบาล
กับการใช้พนื้ ทีช่ มุ ชนเป็นสถานทีพ่ กั ฟืน้ ด้วยการท�ำธรรมชาติ
บ�ำบัด
6. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา งานวิจยั นีแ้ ม้วา่
จะแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง บทบาทของชุ ม ชนที่ ก� ำ หนดแนวทาง

พัฒนาของนิเวศพิพิธภัณฑ์ แต่ยังขาดการศึกษาแนวทาง
การบูรณาการความร่วมมือในระยะยาวระหว่างชุมชน และ
หน่วยงานภาครัฐในหลากหลายระดับ ที่ผ่านมาชุมชนกับ
ภาครัฐยังค่อนข้างมีมุมมองที่แตกต่างกันอย่างมาก ดังเช่น
ภาครัฐมองการอนุรกั ษ์ในแง่ของการจ�ำกัดสิทธิชมุ ชนในการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากร แต่ชุมชนมองในประเด็นเรื่องสิทธิ
ของชุมชน และการน�ำเอาทรัพยากรมาต่อยอดในการพัฒนา
เป็นต้น
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