
ถอดบทเรียนการจัดการความรู้การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวบ้านถ ้าเสือ 

-------------------------------- 

 หมู่บ้านถ้้าเสือได้น้าเอาการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน มาถอดบทเรียนของการพัฒนาจากหมู่บ้านที่เริ่ม
พัฒนาโดยการน้อมน้าเอาหลัก “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์สร้างเป็นนวัตกรรม
การพัฒนาสู่หมู่บ้านสะอาดในสมัย ผู้ใหญ่โสภณ ค้ามี ในปี พ.ศ.2542 จนส้าเร็จเป็น หมู่บ้านสะอาดถนนสวยรางวัล
ชนะเลิศจังหวัดกระบี่ ในปี พ.ศ.2552 มีกลุ่มคนจากองค์กรชุมชน ภาครัฐและเอกชน เดินทางมาศึกษาดู งานเป็น
จ้านวนมาก จนสามารถพัฒนาสู่การท่องเที่ยวได้ส้าเร็จในปีต่อๆ มา และได้เริ่มพัฒนาเข้าสู่การท่องเที่ยว MICE, 
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ , หมู่บ้านโอทอปเพ่ือการท่องเที่ยว, ชุมชนท่องเที่ยว (Ban Thamsua The 
Must) ในสมัยของผู้ใหญ่วรรชัย ค้ามี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553- ปัจจุบัน ในระหว่างเส้นทางการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันนั้น มีกระบวนการ วิธีการ ปัญหามากมาย ซึ่งชุมชนยังไม่สามารถที่จะหาข้อสรุปหรือผนึกทางวิชาการได้ 
ต่อมาเมื่อทางหมู่บ้านได้รับความรู้เรื่องการจัดการความรู้ (Knowledge Managemant) จากสถาบันการจัดการ
ระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้น้าเอากระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอนมาประยุกต์ใช้
เพ่ือถอดบทเรียน จัดการความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวคน ในชุมชน แหล่งธรรมชาติ เข้ามาจัดการประมวล 
กลั่นกรอง จัดระบบ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลของชุมชน ท้าให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ต่างๆ ที่มี และใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ขั นตอนที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ ปี พ.ศ.2551: บ้านถ้้าเสือได้ส้ารวจความรู้ที่ชาวบ้าน คนในยุคจ้าเป็นต้องใช้ เพ่ือให้
การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านถ้้าเสือได้ก้าวสู่เป้าหมายชุมชนท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมยั่งยืน โดย
ส้ารวจว่า เราต้องการความรู้อะไรและความรู้ที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่ 

- ส้ารวจพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 
- ส้ารวจประวัติ เรื่องราวของชุมขน 
- ส้ารวจแหล่งธรณีวิทยา โบราณคดีในชุมชน 
- ส้ารวจภูมิปัญญา ปราชญ์ชุมชน 
- ส้ารวจศิลปะ วัฒนธรรมชุมชน กลุ่มผลิต อาหาร การแต่งกาย 
- ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
- ความรู้เรื่องมัคคุเทศก์ ไกด์ชุมชน 
- ความรู้เรื่องท่ีพัก โฮมสเตย์ 
- ความรู้เรื่องการบริการ 
- ความรู้เรื่องโอทอป ผลิตภัณฑ์ชุมชน 



ขั นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ ปี พ.ศ.2552-2554 : เมื่อชุมชนร่วมกันก้าหนดองค์ความรู้ที่จ้าเป็น
ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วเห็นว่าความรู้ที่บ้านถ้้าเสือมีอยู่ไม่เพียงพอ จ้าเป็นต้องไปแสวงหา
ความรู้ด้านต่างๆ ที่ไม่รู้ หามาเพ่ิมเติมให้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด 
- ความรู้เรื่องลักษณะของของการบริหารจัดการ 
- ความรู้ด้านการออกแบบการท่องเที่ยว รูปแบบ ประเภท กิจกรรม และเส้นทางการท่องเที่ยว 
- เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนอ่าวลึก ในปี พ.ศ.2552 
- ศึกษาเรียนรู้เรื่องโบราณคดี มนุษย์ถ้้าโบราณ โดยเริ่มต้นจากเอกสารของอาจารย์กลิ่น คงเหมือนเพชร 

ปราชญ์ด้านโบราณคดีของจังหวัดกระบี่, จากเอกสารของนักเดินเรือชาวฝรั่งเศส ลาจงเกียร์, เอกสารการ
ส้ารวจแหล่งโบราณคดี ของ ดร.ดีเอ็นเดอร์สัน จากมหาวิทยาลัยบราวน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
การศึกษาประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณ จนพบความหมาย เรื่องราวของ “มนุษย์ถ้้าบ้านถ้้าเสือ” และภาพ
มิสเตอร์อ่าวลึก 

- ค้นพบเรื่องราวประวัติของหมู่บ้านจาก แป๊ะซิ้ม ย่องสกุล, ยายแป้น พลรงค์ เรื่องตามหมี ต้าหมี ผู้บุกเบิก
ชุมชน และตาคล้ายเสือเอือม  

- ค้นพบเรื่อวราวของปราชญ์ด้านวัฒนธรรม ร็องแง็งบ้านถ้้าเสือ คณะลุงขาว พัฒนแก้ว 
- ส้ารวจเรื่องราวของฟอสซิลถ้้าเสือน้อย, ถ้้าเสือบอก และถ้้าอ่ืนๆ ในชุมชน 
- ส้ารวจเรียนรู้รอยเลื่อนมะรุ่ย ที่เป็นรอยเลื่อนที่พาดผ่านพ้ืนที่ของหมู่บ้าน 
- ส้ารวจเรียนรู้เรื่องยุคไพลสโตซีน ยุดโอโลซีน 
- เข้าร่วมอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
- พบข้อมูลชุมชนบ้านถ้้าเสือตั้งข้ึนเป็นหมู่บ้านจากทางการเมื่อปี พ.ศ.2475 
- หมู่บ้านได้รับรางวัลหมู่บ้านสะอาดถนนสวย รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดกระบี่ เมื่อปี พ.ศ.2552 มีคน

เดินทางมาศึกษาดูงานหมู่บ้านสะอาดเป็นจ้านวนมาก 
- ได้มีการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 ก่อตั้งไร่ปรีดาโฮมสเตย์ และกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ 

ขั นตอนที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ปี 2555-2556 : เมื่อได้เรียนรู้จากการท้างาน และเรียนรู้จาก
เครือข่ายและหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา จนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่เป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ดังนั้นชุมชนถ้้าเสือได้น้ามาจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจน และจัดเก็บไว้ในรูปแบบต่างๆ เมื่อ 

- การจัดระบบองค์ความรู้เป็นชุดควมรู้ด้านต่างๆ 
* ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับชุมชน เช่น ประวัติชุมชน ปราชญ์ชุมชน บริบทพ้ืนที่ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
* ความรู้ด้านการจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น ด้านองค์กร ด้านระเบียบ กฎกติกา ด้านบริหาร 
ด้านการจัดสรรผลกระโยชน์ 



* ด้านความรู้ด้านการบริการน้าเที่ยวในชุมชน 
* ด้านการประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎี มีนวัตกรรมการพัฒนาหมู่บ้านและการท่องเที่ยว 
* ความรู้ด้านนันทนาการ 
* ความรู้ด้านวิถี ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาบ้านถ้้าเสือ 
* ความรู้เรื่องธรณีวิทยา โบราณคดี 
* ความรู้เรื่องทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
* ความรู้เรื่องเกษตรและประมง 

-  ข้อมูลจัดเก็บไว้ที่เฟสบุ๊ค “ชุมชนท่องเที่ยวบ้านถ้้าเสือ” 
-  ข้อมูลจัดเก็บไว้ที่ www.thamsuacommunity.com 

ขั นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ปี พ.ศ.2557-2559 : ทุกๆ 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี บ้านถ้้าเสือได้
มีการประมวล กลั่นกรองความรู้ที่มีอยู่ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้เข้าถึงสมัยการเปลี่ยนแปลง 
- สังเคราะห์ ทบทวน ความถูกต้องเหมาะสมของชุดความรู้ที่มีอยู่ 
- กลั่นกรอง ตรวจสอบ ปรับแก้ ยกเลิกหรือสร้างชุดความรู้ใหม่ให้มีความทันสมัย โดยการประชุม

ปรึกษาหารือกันภายใน และขอสนับสนุนองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษา หรือเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว
ต่างๆ 

ขั นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้ ปี พ.ศ.2560-2563 : บ้านถ้้าเสือมีการจัดช่องทางเผยแพร่ความรู้ ทางช่องทาง
ต่างๆ ที่หลากหลายเพ่ือให้บุคลากรท่องเที่ยวและชาวบ้านในชุมชนสามารถเข้าถึงความรู้ได้สะดวก รวดเร็ว 
ทั่วถึง 
- เฟสบุ๊ค “ชุมชนท่องเที่ยวบ้านถ้้าเสือ” 
- “www.thamsuacommunity.com” 
- เฟสบุ๊ค “ไร่ปรีดาโฮมสเตย์” 
- www.raipredahomestay 
- โปรชัวร์/การ์ตูนเล่าเรื่องบ้านถ้้าเสือ 
- ติดประชาสัมพันธ์ไว้ ณ ศาลาหมู่บ้าน 

ขั นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ : บ้านถ้้าเสือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน กับบุคลากรการ
ท่องเที่ยวของชุมชน กับชุมชนชาวบ้านในชุมชนและได้ออกไปเป็นวิทยากรให้กับชุมชนท่องเที่ยวอ่ืนๆ ใน
เครือข่าย 
- ให้ความรู้ความเคลื่อนไหวของการท่องเที่ยวของหมู่บ้านในที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ทุกวันที่ 7 ของทุก

เดือน 

http://www.thamsuacommunity.com/
http://www.thamsuacommunity.com/
http://www.raipredahomestay/


- จัดกิจกรรมให้บุคลากรมีการแลกปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่างๆ เช่น ด้านท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรม ด้าน
มัคคุเทศก์น้อย ไกด์ชุมชน ด้านนวดสปา ด้านอาหาร ด้านกลุ่มอาชีพกลุ่มผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการ
ท่องเที่ยวให้กับชาวบ้านในชุมชน และนักเรียนในโรงเรียนบ้านถ้้าเสือ ในรูปแบบกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ 
(Community of Practice หรือ Cop.), การสอนงาน (Coaching) และระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) เป็น
ต้น 

ขั นตอนที่ 7 การเรียนรู้ 

 บ้านถ้้าเสือได้รับการอบรมความรู้ การจัดการความรู้หรือ KM จาก ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการ
จัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) จึงเห็นความส้าคัญของการจัดการองค์
ความรู้เพ่ือให้คงอยู่ พัฒนาเป็นชุดความรู้เป็นเครื่องมือส้าหรับการพัฒนาชุมชน และส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อๆ ไป ได้
ในอนาคต จึงใช้ KM เข้ามาช่วยในการท้างานเพ่ือผลงานที่มีประสิทธิภาพ ในการนี้ทางหมู่บ้านโดย ผู้ใหญ่วรรชัย 
ค้ามี ได้ก้าหนดให้เป็นนโยบายในการพัฒนาหมู่บ้าน และขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

- สร้างการเรียนรู้ถ่ายทอดภายในชุมชน ร่วมกันขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยวสุขภาวะ 
- สร้างการเรียนรู้สู่เยาวชน โรงเรียนในชุมชน ร่วมกันขับเคลื่อนเยาวชนรักบ้านเกิด 
- ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์สู่เครือข่ายชุมชนอ่ืนๆ เสริมสร้างเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว 
- เป็นศูนย์ท่องเที่ยวเรียนรู้ เป็นแหล่งศึกษาดูงาน ที่น่าสนใจ มีชุดความรู้หลากหลายให้กับองค์กรต่างๆ 

 


