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หัวหน้าชุดโครงการ หรือผู้อ�านวยการแผนงานวิจัย เป็น

ผู้มีบทบาทส�าคัญยิ่งในการออกแบบการท�างานส่วนต่าง ๆ ให้    

เชื่อมโยงเสริมเป็นเนื้อเดียวกัน และก�าหนดทิศทางให้โครงการ

ย่อยมุ่งสู่เป้าหมายหลักร่วมกัน ท�าให้ชุดโครงการหรือแผนงาน

วจิยัประสบความส�าเรจ็ สร้างผลกระทบ และการน�าผลงานวจิยั

ไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าโครงการเดี่ยวทั่วไป

ประเด็นหนึ่งที่ควรมีการปรึกษาและตั้งเป้าหมายร่วมกัน 

ตั้งแต่ช่วงจัดท�าข้อเสนอโครงการ คอื แผนการเผยแพร่ผลงาน

วชิาการ เพือ่แบ่งว่าโครงการย่อย หรอืงานส่วนใด จะน�าเสนอใน

วารสารหรอืทีป่ระชมุวชิาการใดจงึเหมาะสม และสร้างประโยชน์

ได้มากที่สุด โดยบทความที่น�าเสนอยังคงมีเอกภาพ แต่ไม่แบ่ง

ย่อยจนเกนิไป อกีทัง้ยังป้องกนัการซ�า้ซ้อน หรอื ขดัแย้งระหว่าง

นักวิจัยร่วมในอนาคต โดยหัวหน้าชุดโครงการ หรือผู้อ�านวย

การแผนงานวจิยั ทีม่ปีระสบการณ์วจิยัสงู จะเป็นผูใ้ห้ค�าแนะน�า     

นักวจิัยในการวางแผนเผยแพร่ผลงานได้
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บทคัดย่อ

การเลี้ยงไก่ด�าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่ด�าสมุนไพรบ้านเซิงหวาย ต�าบลตลุกเทียม อ�าเภอพรหมพิราม 
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ด�าเซงิหวายและยกระดบัผลติภัณฑ์ไก่ด�าตุน๋สมนุไพร โดยใช้การวจิยัเชงิปฎบิตักิารแบบมส่ีวนร่วมด้วยกระบวนการ

ดังนี้ 1) การลดต้นทุนการผลติ โดยผสมพชืพื้นถิ่น ได้แก่ ใบหม่อน ขมิ้นชัน และฟ้าทะลายโจร เพื่อเสรมิในอาหาร

ไก่ด�าเซงิหวาย ในอัตราส่วน 3:0.01:0.01 และ 2) การยกระดับมาตรฐานผลติภัณฑ์ไก่ด�าตุ๋นสมุนไพรเพื่อยื่นขอ 
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ผลติภัณฑ์ไก่ด�าตุ๋นสมุนไพรได้รับมาตรฐาน อย. ส่งผลต่อความน่าเชื่อถอืส�าหรับผู้บรโิภคและเป็นการสร้างความ

ยั่งยนืในอาชพีให้กับกลุ่มวสิาหกจิชุมชน   
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Abstract

The main cost of the herbal black bone chicken raising business by the communal enterprise in Cherngwai 

village, Taluktiem subdistrict, Phrompiram district, Phitsanulok province was from the feed. The target of the 

enterprise was to decrease the cost of the production and to increase the income. Additionally, the enterprise 

needs to ensure that the herbal stewed black bone chicken product meets the food and drug administration 

standard. The purposes of this research are to develop the herbal black bone chicken raising processes and to 

standardize the herbal stewed black bone chicken product. The research employs a participatory action approach 

consisting of the following steps: 1) decreasing the cost of the production through the use of some local plants 

such as Mulberry leaves, Turmeric, and Kariyat in the chicken feed for the Cherngwai black bone chicken with 

the proportion 3:0.01:0.01 and 2) improving the herbal stewed black bone chicken product quality to meet the 

standard of the food and drug administration through an action training. The results showed that the use of those 

local plants helps decrease the feeding cost and hence the production from 14.39 baht/kg to 13.94 baht/kg (6.70% 

of the cost of the feed-in each production round). The feed also appears as safe and does not affect to production 

performances of Cherngwai black bone chicken. The herbal stewed black bone chicken products, has received 

the standard as set by the food and drug administration. In conclusion, such development resulted in more    

consumers’ trust and sustainability of careers for that communal enterprise.

Keywords: Phitsanulok province, Black bone chicken, Herbal stewed black bone, Standard of the food and 

drug administration, Local plants
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บทน�า  

ไก่ด�าหรอืไก่กระดูกด�า (Black bone chicken) เป็นสัตว์ปีก

ชนดิหนึง่ซึง่ในอดตีชาวไทยภเูขาในพื้นทีภ่าคเหนอืของประเทศไทย

นยิมเลี้ยง เพือ่ใช้ประกอบพธิกีรรมตามความเชือ่ และเป็นอาหาร

บ�ารุงสุขภาพ (Suwanvichanee, 2016) นอกจากนี้การแพทย์   

แผนจีนนิยมใช้ไก่ด�าในการบ�ารุงร่างกาย เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 

รักษาโรคเบาหวาน โลหติจาง อาการประจ�าเดอืนผดิปกต ิ และ

ภาวะแทรกซ้อนหลงัคลอดบตุร (Thip-uten et al., 2019) ปัจจบุนั

ไก่ด�าได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความส�าคัญด้าน

อาหารเพื่อสุขภาพ (Suwanvichanee, 2016) 

ข้อมูลด้านโภชนาการของเนื้อไก่ด�าคือ มีปริมาณของสาร

เมลานิน (Melanin) ที่สร้างสีด�าและคาร์โนซีน (Carnosine) ที่

ประกอบด้วยกรดอะมโิน β-alanin และ Histidine ซึ่งมคีุณสมบัติ

เป็นสารต้านอนุมูลอสิระ (Antioxidant) มโีปรตนีสูง (24.4 กรัม/

เนื้อ 100 กรัม) มไีขมัน คอเลสเตอรอล ไตรกลเีซอไรด์ และกรด

ไขมนัชนดิอิม่ตวัต�า่ และกรดไขมนัชนดิไม่อิม่ตวัสงู เมือ่เปรยีบเทยีบ

กับไก่พื้นบ้านไทย ไก่เบรส และไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์เรด และไข่

ไก่ด�ามีปริมาณคอเลสเตอรอลและกรดไขมันสายสั้นต�่า แต่มี

ฟอสโฟไลปิดและกรดไขมนัไม่อิม่ตวัโดยเฉพาะกรดไขมนัทีจ่�าเป็น 

และมไีวตามนิ B2, B6, D, E แร่ธาตุ Ca และ K ในปรมิาณที่สูง

กว่าไข่ไก่ทีบ่รโิภคทัว่ไป (Jaturasitha et al., 2008; Khumpeerawat 

& Duangjinda, 2016; Thip-uten et al., 2019) ด้วยเหตุนี้จงึท�าให้

ไก่ด�ามรีาคาสูงกว่าไก่พื้นเมอืงชนดิอื่นเกอืบเท่าตัว 

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีการเลี้ยงไก่ด�ากระจายอยู่ทั่วไป 

และมลีกัษณะเฉพาะในแต่ละพื้นที ่เช่น ไก่ด�าสายพนัธุ์ KU ภพูาน 

ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ 

เพาะเลี้ยงที่บ้านเซิงหวาย ต�าบลตลุกเทียม อ�าเภอพรหมพิราม 

จงัหวดัพษิณโุลก จงึเรยีกว่า “ไก่ด�าเซงิหวาย” มลีกัษณะขนสขีาว

ทั้งตัวผู้และตัวเมีย เลี้ยงง่าย โตไว ไข่ดก ทนโรค เลี้ยงได้ในทุก

สภาพพื้นที่ของประเทศไทย ทัง้ตัวผู้และตัวเมยีเป็นสัตว์ที่คุ้นเคย

กับคนเลี้ยง ไม่กระโตกกระตากหรอืปราดเปรยีวและไม่ดุร้าย มี

อัตราการเจริญเติบโตที่ดี เมื่อเลี้ยงขุน 70 วัน จะมีน�้าหนัก 2 

กโิลกรัม มอีัตราการกนิอาหารเพื่อเปลี่ยนเป็นเนื้อน้อยกว่าไก่ด�า

สายพันธุ์อื่น และตัวเมียให้ไข่ 180 ฟองต่อปี (Khumpeerawit, 

2013; Biodiversity Research and Development Section, 2019) 

การเลี้ยงไก่ด�า โดยทั่วไปจะนยิมน�าสารปฏชิวีนะต่าง ๆ  มา

ผสมในอาหาร เพือ่ลดอตัราการตายและเพิม่ผลผลติ และหากใช้

สารปฏิชีวนะไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการจะ       

ส่งผลต่อสขุภาพของผูบ้รโิภค (Sooksai et al., 2016) ดงันัน้การน�า

พชืพื้นถิน่ทีส่ามารถน�ามาใช้เลี้ยงสตัว์ปีกได้ (Prapasanobol et al., 

2018; Jaipong et al., 2019; Srisongkram et al., 2019) จงึเป็น

ทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต และลดสารตกค้างใน

ผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับ

เกษตรกร

สถานการณ์ที่เป็นอยู่เดมิ  

เกษตรกรในต�าบลตลุกเทียม อ�าเภอพรหมพิราม จังหวัด

พษิณโุลก ท�านาเป็นอาชพีหลกั แต่ด้วยสภาพพื้นที่เหนอืเขือ่นท�าให้

ต้องประสบปัญหาภัยแล้งยาวนานในทุกปี ประกอบกับรัฐบาลม ี

นโยบายลดพื้นทีก่ารปลกูข้าว เพือ่ลดความเสีย่งของความเสยีหาย

จากภัยแล้ง จึงท�าให้เกษตรกรในชุมชนหันมาเลี้ยงไก่ด�าเป็น  

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 มีการ    

จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนไก่ด�าเซิงหวาย เพื่อท�าฟาร์มเลี้ยงไก่ด�า

เซิงหวายแบบครบวงจร (ภาพที่ 1) ในปัจจุบันมีสมาชิกผู้ถอืหุ้น

แปลงใหญ่ไก่ด�าบ้านเซิงหวาย จ�านวน 62 ราย และเพิ่มขึ้นใน    

ทุก ๆ ปี โดยภายในฟาร์มมกีารผลติพ่อแม่พนัธุไ์ก่ด�าเซงิหวายต่อ

เดอืน จ�าแนกเป็นพ่อพันธุ์จ�านวน 400 ตัว และแม่พันธุ์จ�านวน 

2,500 ตัว มพี่อแม่พันธุ์หนุ่มสาวจ�านวน 2,500 ตัว และไก่ด�าขุน 

จ�านวน 8,000-10,000 ตวั ซึง่แม่พนัธุไ์กด่�าสามารถผลติไขม่เีชื้อ

และไข่ไม่มีเชื้อ โดยโรงฟักไข่สามารถฟักไข่ได้ต่อเดือน 24,000 

–30,000 ฟอง และผลติไข่สุขภาพต่อเดอืน 1,500 ฟอง โดยไข่

สุขภาพจากไก่ด�าเซงิหวายจะมคีุณค่าทางโภชนาการสูง

การเลี้ยงไก่ด�าเซิงหวาย ต้องให้อาหารซึ่งประกอบด้วย

วัตถุดิบ เช่น ปลายข้าว ร�าละเอียด กากถั่วเหลือง ปลาป่น      

น�า้มนัร�า ไดแคลเซยีมฟอสเฟต เปลอืกหอย/หนิปนู เกลอื ดแีอล-

เมทไธโอนีน และพรีมิกซ์ (ตารางที่ 1) และเสริมอาหารด้วยพืช

อาหารสัตว์หรือพืชพื้นถิ่น เช่น หญ้ากินนี ใบหม่อน ขมิ้นชัน         

ฟ้าทะลายโจร เพื่อให้ได้อาหารที่มคีุณภาพและมปีระโยชน์ต่อไก่

ด�าเซิงหวาย เป็นการควบคุมปริมาณการใช้สารปฏิชีวนะต่าง ๆ 

ลดต้นทุนการผลิต และท�าให้ผลผลิตจากไก่ด�าเซิงหวาย เช่น    

เนื้อไก่ด�าและไข่ไก่ด�า เป็นวัตถดุบิผลติอาหารทีม่คีณุค่าปลอดภยั

ต่อผู้บรโิภค

จากการศกึษาปัญหาและความต้องการของกลุ่มวิสาหกจิ

ชุมชนไก่ด�าเซิงหวาย พบว่ากลุ่มวิสาหกิจต้องการลดต้นทุนการ

ผลิต โดยเฉพาะต้นทุนอาหารไก่ด�า และต้องการยกระดับ

ผลติภณัฑ์ไก่ด�าตุ๋นสมุนไพร ให้ได้มาตรฐาน อย. โดยมรีายละเอยีด

ดังนี้
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1) ปัญหาต้นทนุการผลติ ส�าหรบัฟาร์มเลี้ยงไก่ด�าเซงิหวาย

มคี่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารส�าหรับไก่ด�าสูงถงึร้อยละ 60 

ของต้นทุนการผลติ โดยวัตถุดบิอาหารมรีาคากระสอบละ 430-

480 บาทต่อ 30 กโิลกรัม และใช้อาหารประมาณวันละ 1,300-

1,500 กโิลกรัม คดิเป็นราคา 14,090-15,950 บาทต่อวัน หรอื 

422,700-478,500 บาทต่อเดอืน อกีทัง้ในแต่ละเดอืนเกษตรกร

ต้องซื้อสารปฏชิวีนะ ในราคา 15,000 บาทต่อเดอืน ดังนัน้หาก

ลดต้นทุนการผลิตในส่วนค่าอาหาร โดยน�าพืชพื้นถิ่น ได้แก่         

ใบหม่อน ขมิ้นชัน และฟ้าทะลายโจร มาเสรมิในอาหาร จะท�าให้

ลดต้นทุนการผลติอาหารส�าหรับเลี้ยงไก่ด�าเซงิหวายได้ 

2) ปัญหาการเก็บรักษาและขนส่งผลิตภัณฑ์ไก่ด�าตุ๋น

สมุนไพรแบบแช่แข็ง (ภาพที่ 2) กลุ่มวสิาหกจิฯ ต้องการปรับ

รูปแบบของผลติภัณฑ์ให้สามารถเก็บรักษาในอุณหภูมปิกต ิโดย

การบรรจุในถุงรีทอร์ทเพาว์ชเพื่อสะดวกต่อการขนส่งและการ

เกบ็รักษา ซึง่ในปัจจบุนัยอดจ�าหน่ายต่อเดอืนประมาณ 100-300 

ถงุ (ถงุละ 300 กรมั) ราคาจ�าหน่ายถงุละ 200 บาท และต้องการ

ยกระดับผลติภัณฑ์ไก่ด�าตุ๋นสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน อย.

กระบวนการทีใ่ช้ในการเปลีย่นแปลง
และการยอมรบัของชมุชนเป้าหมาย 

การด�าเนินการแก้ปัญหาเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการ

ของกลุ่มวิสาหกิจฯ มีการด�าเนินงานตั้งแต่กระบวนการต้นน�้า 

กลางน�้า และปลายน�้า (ภาพที่ 3) และปรับกระบวนการผลิต      

ไก่ด�าเซงิหวายของกลุ่มวสิาหกจิฯ (ภาพที่ 4)

1) การลดต้นทนุการผลติ โดยการเสรมิวตัถดุบิในท้องถิน่ 

ได้แก่ ใบหม่อน ขมิ้นชัน และฟ้าทะลายโจร (ภาพที่ 5) ในอาหาร

84ABC JOURNAL

ภาพที่ 1  การเลี้ยงไก่ด�าเซงิหวายของวสิาหกจิชุมชน

          ไก่ด�าเซงิหวาย 

ตารางที่ 1  สูตรอาหารส�าหรับเลี้ยงไก่ด�าเซิงหวายอายุ                 

17 สัปดาห์ขึ้นไป 

วัตถุดบิอาหาร จ�านวนผสม

ปลายข้าว 55.02

ร�าละเอยีด 10.00

กากถั่วเหลอืง/NDH 15.83

ปลาป่น 55% 6.50

น�า้มันร�า 2.50

ไดแคลเซยีมฟอสเฟต 0.70

เปลอืกหอย/หนิปูน 8.50

เกลอื 0.50

ดแีอล-เมทไธโอนนี 0.20

พรมีกิซ์ 0.25

รวม 100.00

ภาพที่ 2  ผลติภัณฑ์ไก่ด�าตุ๋นสมุนไพรแบบแช่แข็ง ซึ่งมปีัญหา

     ในการเก็บรักษาและขนส่ง 
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ส�าหรับเลี้ยงไก่ด�าเซงิหวาย โดยสูตรอาหารที่ใช้พชืพื้นถิ่น 3 ชนดิ 

(ใบหม่อน ร้อยละ 3 ขมิ้นชัน ร้อยละ 0.01 และฟ้าทะลายโจร   

ร้อยละ 0.01) ที่น�ามาผสมกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดอื่น ๆ     

แสดงในตารางที่ 2

การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผสมอาหารจากการเสริม

พชืพื้นถิน่ให้กบักลุม่วสิาหกจิชมุชนไก่ด�าเซงิหวาย ด้วยการอบรม

เชิงปฏิบัติการ เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มสามารถปฏิบัติและน�าไปใช้ 

ได้จรงิ (ภาพที ่6) โดยเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการผสมวตัถดุบิอาหารเป็น

ของกลุ่มวสิาหกจิฯ และทุก ๆ 15 วัน เกษตรกรจะช่วยกันผสม

อาหาร เพื่อน�าไปใช้เลี้ยงไก่ด�าเซิงหวายของตนเอง เนื่องจาก

อาหารไกด่�าเซงิหวายทีผ่สมในแต่ละครัง้ควรใช้ให้หมดภายใน 14 

วนั ซึง่การด�าเนนิการรปูแบบนี้จะช่วยลดต้นทนุการผลติค่าอาหาร

ที่ใช้เลี้ยงไก่ด�าเซงิหวายของเกษตรกรในกลุ่มวสิาหกจิฯ

2) การยกระดับผลิตภัณฑ์ไก ่ด�าตุ ๋นสมุนไพรสู ่

มาตรฐาน อย. โดยท�าความร่วมมือกับโรงงานผลิตไก่ด�าตุ๋น

สมุนไพร เนือ่งจากเป็นโรงงานผลติทีไ่ด้มาตรฐาน มเีลขทีใ่บอนญุาต

ผลิต/เลขสถานที่ผลิตโดยเฉพาะ และสามารถยื่นขอรับรอง

มาตรฐาน อย. ซึง่ในกระบวนการผลติผลติภัณฑ์ไก่ด�าตุน๋สมนุไพร 

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจฯ ยังคงด�าเนินการช�าแหละไก่ด�าและจัด

เตรียมสมุนไพรซึ่งเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ไก่ด�าตุ๋นสมุนไพร 
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ภาพที่ 3  กระบวนการด�าเนนิการ ตัง้แต่ต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�า้

ภาพที่ 4  กระบวนการผลติของวสิาหกจิชุมชนไก่ด�าเซงิหวาย
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และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจฯ ยังได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ   

เรื่อง ขั้นตอนการแปรรูปไก่ด�าเป็นผลิตภัณฑ์ไก่ด�าตุ๋นสมุนไพร        

(ภาพที่ 7) และกระบวนการผลติไก่ด�าตุ๋นสมุนไพรสู่การยื่นขอรับ

รองมาตรฐาน อย. (ภาพที่ 8)
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ภาพที่ 5  พชืพื้นถิ่น ได้แก่ ก) ใบหม่อน ข) ขมิ้นชัน และ ค) ฟ้าทะลายโจร ที่เสรมิในอาหารไก่ด�าเซงิหวาย

  ก   ข   ค

ตารางที่ 2  สูตรอาหารเลี้ยงไก่ด�าเซิงหวายอายุ 17 สัปดาห์      

ขึ้นไป ที่ผสมพชืพื้นถิ่น 3 ชนดิ ได้แก่ ใบหม่อน ขมิ้นชัน และฟ้า

ทะลายโจร 

วัตถุดบิอาหาร จ�านวนผสม

ปลายข้าว 52.00

ร�าละเอยีด 10.00

กากถั่วเหลอืง/NDH 15.83

ใบหม่อนบดผง 3.00

ขมิ้นชันผง 0.01

ฟ้าทะลายโจรผง 0.01

ปลาป่น 55% 6.50

น�า้มันร�า 2.50

ไดแคลเซยีมฟอสเฟต 0.70

เปลอืกหอย/หนิปูน 8.50

เกลอื 0.50

ดแีอล–เมทไธโอนนี 0.20

พรมีกิซ์ 0.25

รวม 100.00

ภาพที่ 6  การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร การผสมอาหารจาก

         การเสรมิพชืพื้นถิ่น ให้กับกลุ่มวสิาหกจิชุมชน

         ไก่ด�าเซงิหวาย  
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ล�าดับขั้นตอนในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน อย. มี

กระบวนการขัน้ตอนดังนี้

1) การตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ (Nutrition 

labeling Thai) ของผลติภัณฑ์ 

2) การตรวจวเิคราะห์เชื้อจลุนิทรย์ี สนิค้าไก่ด�าตุน๋สมนุไพร 

บรรจุถุงรีทอร์ทเพาว์ช ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข     

(ฉบับที่ 355) พ.ศ. 2556 เรื่องอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนทิ 

3) การศึกษาอุณหภูมิและระยะเวลาในการฆ่าเชื้อสินค้า 

(Heat penetration test) สนิค้าไก่ด�าตุ๋นสมุนไพร บรรจุถุงรทีอร์ท

เพาว์ช เพื่อท�าให้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อตามอุณหภูมิและ

เวลาที่ก�าหนด ปลอดจากเชื้อจุลนิทรยี์ในระดับการค้า

4) ด�าเนินการจดทะเบียนหรือการขออนุญาตผลิตภัณฑ์

อาหาร เพือ่ขอรบัเลขสารบบอาหาร ให้ถกูต้องตามกฎหมาย และ

สามารถน�าไปจ�าหน่ายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายอาหาร มี

มาตรฐานและได้รับความน่าเชื่อถอืมากยิ่งขึ้น

ความรู้หรอืความเชี่ยวชาญที่ใช้

พชืพื้นถิ่นที่นยิมน�ามาใช้เป็นวัตถุดบิอาหารสัตว์ 

ใบหม่อน (Morus alba) หม่อนเป็นพืชที่ปลูกมากใน

ประเทศไทยเพื่อใช้ใบเลี้ยงไหมและผลิตชาเขียวจากใบหม่อน 

เนื่องจากมีโปรตีนและแร่ธาตุต่าง ๆ สูง (Meeslin et al.,1985) 

นอกจากนี้หม่อนยังเป็นพืชที่เป็นแหล่งของโปรตีนที่สามารถน�า

มาเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเฉพาะน�ามาเป็นวัตถุดิบอาหาร  

ไก่ไข่ ไก่เนื้อ เนื่องจากใบหม่อนมีสารดีออกซีโนจิริมายซิน       

(Deoxynojirimycin) ซึ่งมีผลในการลดระดับน�้าตาลในเลือด ม ี  

สารกาบา (GABA - Gamma amino butyric acid) ที่มคีุณสมบัติ

ในการลดความดันโลหติ และสารฟายโทสเตอรอล (Phytosterol) 

ที่มีประสิทธิภาพในการลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยเช่นกัน   

(Masikaratee et al., 2012)

ขมิ้นชัน (Curcuma longa) มสีารออกฤทธิ์ที่ส�าคัญ คอื 

เคอรค์มูนิ (Curcumin) ซึง่มฤีทธิใ์นการต้านอนมุลูอสิระ ช่วยลด

ปรมิาณคอเลสเตอรอล ฟอสโฟไลพดิ และไตรกลเีซอร์ไรด์ในเลอืด 

ช่วยป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเพอร์ออกซิเดชัน (Wattanachant       

et al., 2011)

ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculate) เป็นสมนุไพร

ที่เป็นราชาของความขม “King of bitters” (Hidalgo et al., 2013) 

มีสารออกฤทธิ์ที่ส�าคัญประเภทแลคโตน ที่มีฤทธิ์ลดไข ้                

(Antipyretic) และฤทธิ์ต้านอักเสบ (Anti–inflammation) มีสาร  

แอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) นีโอแอนโดรกราโฟไลด์ 

(Neoandrographolide) ดีออกซีแอนโดรกราโฟไลด์ (Deoxyan-

drographolide) และดีออกซีไดดีไฮโดรกราโฟไลด์ (Deoxydide-

hydroandrographolide) เป็นต้น (Somkuna & Somkuna, 2014)

การเลี้ยงไก่เนื้อและไก่ไข่ สามารถน�าพชืพื้นถิ่นทัง้ 3 ชนดิ

นี้ มาผสมในอาหารในสดัส่วนต่าง ๆ  (Khacharoen & Khacharoen, 
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ภาพที่ 7  การอบรมเชงิปฏิบัตกิารเรื่อง ขัน้ตอนการแปรรูป

      ไก่ด�าเป็นผลติภัณฑ์ไก่ด�าตุ๋นสมุนไพร  

ภาพที่ 8  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการผลิต

       ไก่ด�าตุ๋นสมนุไพรสูก่ารยืน่ขอรบัรองมาตรฐาน อย.  
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2006; Masikaratee et al., 2012; Panja & Srichana, 2013; 

Ratchadapornvanitch & Phunsoda, 2018; Yeamkong et al., 2021) 

ซึง่ท�าให้มสีารตกค้างในผลติภณัฑ์ลดลง เป็นการลดรายจ่ายและ

เพิ่มรายได้ 

นอกจากนี้สารสกดัจากใบชาจนีและใบหม่อนกม็ผีลต่อการ

ผลิตไข่ไก่ คุณภาพไข่ และคอเลสเตอรอลในไข่แดง (Panja & 

Srichana, 2012) โดยสูตรอาหารไก่ไข่ทัว่ไปทีม่โีปรตนีและพลังงาน

ได้ประโยชน์เท่ากันจะมีการกินอาหารไม่แตกต่างกัน (Panja &        

Ruangsutthinaripap, 2000) และการเสรมิใบหม่อนหมัก 7 วัน ที่

ระดับร้อยละ 5 และ 10 และการเสรมิใบหม่อนหมัก 21 วัน ที่

ระดบัร้อยละ 5 และ 10 ในสตูรอาหาร ไม่ส่งผลกระทบต่อปรมิาณ

อาหารที่กิน น�้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น และอัตราการเปลี่ยนอาหาร   

เป็นน�้าหนัก ในสูตรอาหารไก่ประดู่หางด�าระยะรุ่นอายุ 4 ถึง 7 

สปัดาห์ (Pounsiri et al., 2019) อย่างไรกต็าม การใช้ใบหม่อนเกนิ

ร้อยละ 10 ในอาหารของไก่เนื้อส่งผลกระทบต่อปริมาณอาหาร 

ที่กนิ (Al-Kirshi et al., 2010; Tilahun et al., 2018) ซึ่งเป็นผลมา

จากปรมิาณเยือ่ใยทีส่งูในใบหม่อนท�าให้การย่อยและดดูซมึในไก่

ลดลงส่งผลให้ปริมาณอาหารที่กินลดลง (Has et al., 2013; 

Yeamkong et al., 2021)

ส�าหรบัอตัราการเปลีย่นอาหารเป็นเนื้อพบว่า ฟ้าทะลายโจร

มีสารออกซีไดดีไฮโดรกราโฟไลด์ที่ช่วยให้ตับสร้างและหลั่งน�้าดี

มากขึ้น ท�าให้การย่อยได้และการดูดซึมไขมันในล�าไส้เล็กสูงขึ้น 

ส่งผลให้ไก่มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการ

ศึกษาของ Al-Sultan (2003) รายงานว่าการเสริมขมิ้นชันผงใน

อาหารที่ระดับ 5 กรัม/กิโลกรัม มีผลให้น�้าหนักตัวเพิ่มขึ้นและ

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของไก่เนื้อดีขึ้น เนื่องจากสาร    

เคอร์คูมนิอยด์ในขมิ้นชนักระตุน้การท�างานของระบบย่อยอาหาร 

ช่วยปรบัปรงุการย่อยอาหารและการน�าสารอาหารไปใช้ประโยชน์

ได้เพิ่มขึ้น จงึมผีลให้ไก่เนื้อมนี�้าหนักตัวเพิ่มขึ้น และมรีายงานว่า

สารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชันผงมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และ

กระตุ้นการท�างานของเอนไซม์ที่ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีน 

ท�าให้การใช้ประโยชน์ของโปรตนีและพลงังานในอาหารสูงขึ้น โดย

เพิ่มการหลั่งเอนไซม์โปรติเอสในล�าไส้เล็กส่วนดูโอดินัม จึงมีผล

ให้การน�าโปรตีนไปใช้ในการสร้างกล้ามเนื้อของไก่เนื้อเพิ่มขึ้น 

(Osawa et al., 1995) 

นอกจากนี้ในขมิ้นชนัมสีารเคอร์คมูนิอยด์ทีอ่อกฤทธิใ์นการ

ต้านอนมุลูอสิระและกระตุ้นการท�างานของ Phase II metabolizing 

enzyme ในตับและไต ท�าให้เกดิการใช้ประโยชน์จากอาหารมากขึ้น 

ซึ่งจากที่กล่าวมาพชืพื้นถิ่น 3 ชนดินี้มคีวามเข้มข้นของสารออก

ฤทธิต์�า่ แต่มจี�านวนสารออกฤทธิห์ลากหลาย ซึง่ท�างานเสรมิกนั 

ออกฤทธิ์ต่อระบบของร่างกายหลายระบบ ส่งผลให้สัตว์กิน

อาหารและใช้ประโยชน์จากโภชนะได้สงูขึ้น มสีขุภาพด ีภมูคุิ้มกนั

สูง มีสรรพคุณทางยาในการยับยั้งหรือฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และ

แบคทเีรยีก่อให้เกดิโรคอย่างกว้างขวาง และขบัลมในล�าไส้ ส่งผล 

ดต่ีอระบบทางเดนิอาหารจงึมกีารเจรญิเตบิโตดขีึ้น อกีทัง้มคีวาม

ปลอดภัยต่อการใช้ในสัตว์ เนื่องจากไม่ปรากฏอาการเป็นพิษ     

ทั้งแบบเฉียบพลันและกึ่งเรื้อรัง (Sittisomwong et al., 1989; 

Chanjula et al., 2006; Khacharoen & Khacharoen, 2006) และ

เมือ่ใช้แล้วไม่มผีลกระทบต่อสมรรถภาพการผลติ รวมทัง้มต้ีนทนุ

ค่าอาหารสัตว์ลดลง

การยื่นขอรับรองมาตรฐาน อย.

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจ�าหน่ายต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 

เช่น ผลติภณัฑ์ชมุชน หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีด่ใีนการผลติอาหาร 

(Good Manufacturing Practice, GMP) และมาตรฐานอาหารที่

เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการขอเครื่องหมาย

รับรอง มาตรฐานอาหาร เพื่อการยกระดับผลติภัณฑ์ให้สามารถ

จัดจ�าหน่ายได้ในตลาดที่กว้างขึ้น (Liewtrakul et al., 2017) และ

ผลติภณัฑ์ชมุชนจากทนุของศกัยภาพชมุชนทีไ่ด้รบัรองมาตรฐาน

ผลติภณัฑ์ชมุชน จะส่งผลให้สามารถผลติผลติภัณฑ์จ�าหน่ายและ

มมีาตรฐานที่สร้างความน่าเชื่อถอืและมคีุณค่าต่อผู้บรโิภค และ

สนิค้าทีม่คีณุภาพ มาตรฐาน และบรรจภุณัฑ์ทีส่วยงาม เหมาะสม 

เพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ให้กบัผลติภัณฑ์ด้วยเชน่กนั (Thongrak et al., 

2017; Jitkue et al., 2018; Kaewsritong et al., 2019) 

สถานการณ์ใหม่
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดมิ 

การลดต้นทุนค่าอาหารส�าหรับใช้เลี้ยงไก่ด�าเซงิหวาย เดมิ

เกษตรกรซื้ออาหารในราคาประมาณ 14.39 บาทต่อกิโลกรัม     

(ยงัไม่รวมค่าขนส่ง) คดิเป็นร้อยละ 60 ของต้นทนุการผลติไก่ด�า

เซงิหวายใน 1 รอบการผลติ และเมือ่ใช้พชืพื้นถิน่ ได้แก่ ใบหม่อน 

ขมิ้นชนั และฟ้าทะลายโจรเสรมิในอาหารในอตัราส่วน 3:0.01:0.01 

สามารถลดต้นทุนอาหารได้ในราคา 13.94 บาทต่อกิโลกรัม 

นอกจากนี้พชืพื้นถิน่เหล่านี้ยงัมสีรรพคณุเป็นพชืสมนุไพร สามารถ

ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตและลดการใช้สารปฏิชีวนะ ซึ่งส่งผลด ี 

ต่อผูบ้รโิภคได้ นอกจากนี้ราคาไข่ไก่จากการเลี้ยงโดยใช้พชืพื้นถิน่

ซึ่งเป็นสมุนไพรเสริมร่วมด้วย สามารถจ�าหน่ายในราคาสูงขึ้น   

จากเดมิเฉลีย่ราคาฟองละ 5 บาท เป็นราคาฟองละ 7 บาท
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ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่ด�าเซิงหวาย ต�าบล

ตลุกเทียม อ�าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ได้การรับรอง

มาตรฐาน อย. เลขสารบบอาหาร คือ 55-2-00662-5-001     

ให้ไว้ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จากส�านักงาน            

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และปรับ

ปรมิาณเป็น 250 กรัม ราคาจ�าหน่าย 250 บาทต่อถุง (ภาพที่ 9) 

ซึ่งเป็นช่องทางการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจฯ ได้อีกช่อง        

ทางหนึ่ง

ผลกระทบและความยัง่ยนื
ของการเปลีย่นแปลง 

การใช้พืชพื้นถิ่น ได้แก่ ใบหม่อน ขมิ้นชัน และฟ้าทะลาย

โจรเสริมในอาหารเลี้ยงไก่ด�าเซิงหวาย มีความปลอดภัยต่อการ

ใช้กับสัตว์และไม่มีผลกระทบต่อสมรรถภาพการผลิตของ            

ไก่ด�าเซิงหวายทั้งในส่วนเนื้อและไข่ของไก่ด�าเซิงหวาย โดยกลุ่ม             

วสิาหกจิฯ ยงัได้ประยกุต์ใช้พชืพื้นถิน่อืน่ ๆ  เช่น ใบมะรมุ บอระเพด็ 

ใบมันส�าปะหลัง และใบชะพลู เป็นการลดต้นทุนและเพิ่ม

สมรรถภาพการผลติของไก่ด�าเซงิหวาย จากการผสมอาหารด้วย

พืชพื้นถิ่นดังกล่าว สามารถลดค่าอาหารเลี้ยงไก่ด�าได้ 12,090-

13,950 บาทต่อวัน หรอื 362,700-418,500 บาทต่อเดอืน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่ด�าเซิงหวาย ได้ยกระดับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ไก่ด�าตุ๋นสมุนไพรซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. 

เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและ      

ผู ้บริโภค สามารถจ�าหน่ายในร้านค้าได้หลากหลายระดับ 

นอกจากนี้กลุ่มวิสาหกิจฯ ยังมีแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 

จากไก่ด�าเซงิหวาย ได้แก่ ไส้กรอกเลอืดไก่ด�า ตบัไก่ด�าบด โปรตนี

ไก่ด�า ไก่ด�ารมควัน ไข่ไก่ด�าผง และซุปไก่ด�า เป็นต้น

อย่างไรกต็ามกลุ่มวสิาหกจิฯ ควรเพิ่มช่องทางการจ�าหน่าย

หรือมีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ไก่ด�าตุ๋นสมุนไพรที่ผลิตได้จ�านวน

มาก โดยเปิดช่องทางการจ�าหน่ายออนไลน์ นอกจากการจ�าหน่าย

ในร้านค้าหรอืตลาดทัว่ไป และเนือ่งจากผลติภณัฑ์ดงักล่าวยงัไม่

เป็นที่รู ้จักในตลาด จึงต้องสร้างการรับรู ้ให้มากขึ้นและต้อง

ประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มยอดซื้อของผู้บรโิภคต่อไป

กติตกิรรมประกาศ  

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

ศกัยภาพของผูป้ระกอบการเพือ่ยกระดบัคณุภาพและสร้างมลูค่า

เพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม ปีงบประมาณ 2563 สัญญา

ทุนเลขที่ RDI-2-63-18
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ภาพที่ 9  ผลติภัณฑ์ไก่ด�าตุ๋นสมุนไพรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย.
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บทคัดย่อ

ศนูย์พฒันาโครงการหลวงสะโงะ จงัหวดัเชยีงราย รบัดอกเก๊กฮวยสดจากเกษตรกรในพื้นทีต่�าบลศรดีอนมลู

เพือ่น�าไปอบแห้ง แต่เครือ่งอบแห้งทีใ่ช้งานในปัจจุบนัไม่สามารถอบแห้งผลผลติได้ทัง้หมดส่งผลให้ดอกเก๊กฮวยสด

เกิดการเน่าเสีย งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการอบแห้ง และสถานที่ผลิตอาหารให้มีความ

เหมาะสมกบัการใช้งานของศนูย์พฒันาโครงการหลวงสะโงะ โดยการปรบัปรงุโรงอบแห้งให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

ความปลอดภัยระดับวสิาหกจิชุมชน และการพัฒนาเครื่องอบแห้งที่มอีัตราการอบแห้ง 0.127 (กรัม
น�า้

/กรัม)xนาท ี

โดยอัตราการตอบแทนเงินลงทุนจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยเครื่องอบแห้งเท่ากับร้อยละ 206.61       

ต่อปี และมรีะยะเวลาคุ้มทุนเท่ากับ 6 เดอืน ท�าให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ มผีลก�าไรมากขึ้นและสามารถ

เพิ่มราคารับซื้อดอกเก๊กฮวยสด จากราคา 42.50 บาท เป็น 47 บาทต่อกิโลกรัมสด ส่งผลให้มีเกษตรกรปลูก    

ดอกเก๊กฮวยเพิ่มขึ้น จาก 10 ครอบครัว เป็น 250 ครอบครัว และในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มเกษตรกรมรีายได้ไม่น้อย

กว่า 5.85 ล้านบาท สร้างความมั่นคงด้านอาชพีให้กับเกษตรกร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของมูลนธิโิครงการหลวง

ที่ต้องการส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสามารถพึ่งพาตัวเองและเป็นศูนย์กลางการสร้างรายได้ให้กับ

เกษตรกรในพื้นที่ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง   

ค�าส�าคัญ: จังหวัดเชยีงราย โครงการหลวงสะโงะ เครื่องอบแห้ง ดอกเก๊กฮวย 
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Abstract

Chrysanthemum flower (Chrysanthemum indicum Linn) cultivation is the main occupation of farmers in 

the area of Sri Don Mun subdistrict, Chiang Rai province, Thailand. The flowers are harvested and sold to the    

Sa-Ngo Royal Project Development Center for the drying process. However, the previously-used dryers were 

unable to dry the flowers in time, resulting in a spoiled product. This research project aims to develop an        

efficient drying process and drying plants for the Sa-Ngo Royal Project Development Center to comply with 

the safety standards at the level of community enterprises to support flowers product from the farmers. The 

result showed that after the improvement of the dryer, the upgraded dryer had a drying rate of 0.127     

(g
water

/g
dry matter

) x min, the rate of return (ROR) was 206.61% per year, and the break-even point (BP) of the 

cost was 6 months. The selling income of fresh chrysanthemums flower increased from 42.50 to 47 baht per 

kg. As a result, the higher purchasing price of harvested materials had welcomed more farmers to join the 

program from 10 to 250 families, projecting a total income of over 5.85 million baht in 2020. In conclusion, 

this subsidy guidance follows the policy of promoting the sustainability of the Royal Project Development 

Center and strengthens the center as a revenue-generating source for local farmers according to the sufficiency 

economy philosophy.

Keywords: Chiangrai province, Sa-Ngo royal project development center, Dryer, Chrysanthemum flower
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สถานการณ์ที่เป็นอยู่เดมิ  

ต�าบลศรดีอนมูล อ�าเภอเชยีงแสน จังหวัดเชยีงราย จัดตัง้

ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยแยกออกจากต�าบลป่าสัก อ�าเภอ

เชียงแสน สภาพโดยทั่วไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็น

ที่ราบสูงและภูเขา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 56,250 ไร่ และมี

พื้นที่ปลูกดอกเก๊กฮวยประมาณ 200 ไร่ ต�าบลศรีดอนมูล

ประกอบด้วย 12 หมูบ้่าน โดยมเีกษตรกร 5 หมูบ้่านทีเ่ข้ารว่มการ

ปลูกดอกเก๊กฮวยกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ ได้แก่    

บ้านแม่มะ บ้านเวยีงแก้ว บ้านดอยสะโงะ บ้านป่าก๋อย และบ้าน

ศรีดอนมูล โดยเกษตรกรทั้ง 5 หมู่บ้านเดิมมีอาชีพท�านาแต่ไม่

สามารถสร้างรายได้ให้เพยีงพอต่อการด�ารงชวีติ ดงันัน้เกษตรกร

จงึลักลอบปลูกสิ่งผดิกฎหมาย เช่น การปลูกฝิ่นและกัญชา

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ (ภาพที่ 1) ก่อตัง้ขึ้นเพื่อ

ส่งเสรมิงานพัฒนาอาชพีและสังคมของต�าบลศรดีอนมูล เพื่อลด

ปัญหาด้านยาเสพติดและสร้างความมั่นคงให้กับชุมชน โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิการเกษตรให้กบัเกษตรกรชาวไทยภเูขา 

แต่ข้อจ�ากัดด้านภูมิศาสตร์ที่มีความสูงจากระดับน�้าทะเลเพียง 

300-350 เมตร ท�าให้ไม่สามารถเพาะปลูกผลไม้เมอืงหนาวที่มี

มูลค่าสูงได้ การด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในช่วงแรก

เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวเขาปลูกกะหล�่าปลีในช่วงฤดู

หนาว ซึ่งมรีาคาต่อกโิลกรัม (ราคาในพื้นที่) เพยีง 0.5 บาทต่อ

กโิลกรมั และเมือ่ขนส่งมาจ�าหน่ายในจงัหวดัเชยีงใหม่มรีาคาเพยีง 

2.0-2.5 บาทต่อกโิลกรมั โดยการจ�าหน่ายแต่ละครัง้มรีายได้รวม

เพยีง 3,000-5,000 บาท ดงันัน้การส่งเสรมิเกษตรกรในช่วงแรก

จึงไม่ประสบผลส�าเร็จ เกษตรกรไม่ยอมรับการประกอบอาชีพ

ด้านการเกษตร และยังลักลอบปลูกสิ่งผดิกฎหมาย

ในปี พ.ศ. 2551 ศนูย์พฒันาโครงการหลวงสะโงะได้พฒันา

โรงอบแห้ง และเครือ่งอบแห้งลมร้อนจ�านวน 4 เตา เพือ่ใช้อบแห้ง

ดอกเก๊กฮวย (ภาพที่ 2) แต่เครื่องอบแห้งมีประสิทธิภาพการ 

กระจายความร้อนภายในห้องอบต�่า ส่งผลให้ดอกเก๊กฮวยเกิด

ความเสียหายจากความร้อนจนดอกเก๊กฮวยไหม้หรือมีสีด�าคล�้า 

โดยการอบแห้งในแต่ละครั้ง สามารถอบแห้งดอกเก๊กฮวยสดได้

ครัง้ละ 70 กโิลกรัม ใช้เวลาอบแห้ง 15 ชั่วโมง ได้ดอกเก๊กฮวย 

อบแห้ง 6 กโิลกรัมแห้ง (อัตราส่วนของดอกเก๊กฮวยสดต่อดอก

เก๊กฮวยอบแห้ง เท่ากบั 12:1) จากนัน้เมือ่คดัดอกเก๊กฮวยทีม่สีดี�า

คล�า้หรอืไหม้พบว่าเหลอืดอกเก๊กฮวยอบแห้ง 3 กโิลกรัม คดิเป็น

ความเสยีหายร้อยละ 50

ในปี พ.ศ. 2552 ศนูย์พฒันาโครงการหลวงสะโงะได้พยายาม

หาพืชทางเลือกเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพียงพอ และ

เป็นที่ยอมรับของเกษตรกร จึงส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูก

ดอกเก๊กฮวย (ภาพที่ 3) โดยเปิดให้เกษตรกรลงทะเบียน และ

จดัสรรจ�านวนต้นกล้าดอกเก๊กฮวยไปเพาะปลกู ตามสดัส่วนของ

พื้นที่ของเกษตรกรเท่ากับ 8,000 ต้นต่อพื้นที่ 1 ไร่ และมกีลไก

การประเมนิเกษตรกร ดงันี้ การตรวจสอบภูมลิ�าเนาของเกษตรกร

ในพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เพาะปลูกดอกเก๊กฮวยต้องไม่อยู่ในพื้นที่

ป่าสงวน มปีระวัตเิข้าร่วมกจิกรรมอบรมมาตรฐานการเพาะปลกู

แบบ GAP มปีระวัตส่ิงผลผลติมาจ�าหน่ายยงัศนูย์พฒันาโครงการ

หลวงสะโงะตามปริมาณที่ก�าหนด และไม่มีประวัติน�าผลผลิตไป
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ภาพที่ 1  ภาพถ่ายมุมสูงของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ จังหวัดเชยีงราย
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ภาพที่ 2  ภาพโรงอบ และเครื่องอบแห้งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ ในปี พ.ศ. 2551

จ�าหน่ายให้พ่อค้าคนกลาง โดยเกษตรกรจะเกบ็เกีย่วดอกเก๊กฮวย

สดและน�ามาขายให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ เพื่อน�าไป

แปรรูปเป็นดอกเก๊กฮวยอบแห้ง

การด�าเนินการช่วงแรก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ

จะขนส่งดอกเก๊กฮวยสดที่รับซื้อจากเกษตรกรในพื้นที่ไปอบแห้ง 

ณ โรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มูลนิธิโครงการหลวง 

จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร ขนส่ง

ดอกเก๊กฮวยสดได้ครัง้ละ 1,000 กโิลกรัม ใช้เวลาประมาณ 4-5 

ชัว่โมง ส่งผลให้ดอกเก๊กฮวยสดเกดิความเสยีหาย เช่น กลบีดอก

ช�า้เนื่องจากการซ้อนทับกันของดอกเก๊กฮวยสด ดอกเก๊กฮวยที่

อยู ่ด้านล่างสุดเน่าเสียจากการถูกกดทับจากกระสอบดอก

เก๊กฮวยด้านบน และความร้อนจากการหายใจของดอกเก๊กฮวย 

ดงันัน้การน�าดอกเก๊กฮวยไปอบแห้ง ณ โรงงานแปรรปูและพฒันา

ผลิตภัณฑ์ มูลนิธิโครงการหลวงจึงไม่ประสบความส�าเร็จเท่า      
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ภาพที่ 3  แปลงดอกเก๊กฮวยในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ ก) แปลงดอกเก๊กฮวย และ ข) เกษตรกรเก็บเกี่ยวดอกเก๊กฮวย

  ก   ข
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ภาพที่ 4  ดอกเก๊กฮวยสดที่อบแห้งไม่ทันเกดิการเน่าเสยี

ที่ควร เนื่องจากมีดอกเก๊กฮวยเสียหาย ประมาณ 300-400 

กโิลกรมั และมต้ีนทุนค่าน�า้มนัเชื้อเพลงิในการขนส่งครัง้ละ 2,400 

บาท (ค�านวณกโิลเมตรละ 4 บาท)  

ในปี พ.ศ. 2552-2556 ผลผลติดอกเก๊กฮวย มปีระมาณ 

18,000 กิโลกรัมสดต่อฤดูกาล โดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวง  

สะโงะรับซื้อดอกเก๊กฮวยในราคาเฉลี่ย 15-20 บาทต่อกิโลกรัม 

เนือ่งจากผลประกอบการของดอกเก๊กฮวยอบแห้งในช่วงแรกไม่มี

ผลก�าไร จงึรับซื้อตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส่งผลให้

เกษตรกรไม่นิยมปลูกดอกเก๊กฮวย เนื่องจากไม่สามารถสร้าง  

รายได้เพยีงพอต่อการด�ารงชพี แม้ว่าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

สะโงะจะรับซื้อดอกเก๊กฮวยจากเกษตรกรรวมมูลค่าประมาณ 4 

แสนบาทต่อปี แต่สามารถอบแห้งดอกเก๊กฮวยได้เพียง 1,000 

กิโลกรัมแห้งเท่านั้น เนื่องจากมีความเสียหายในระหว่างการ     

อบแห้งประมาณ 650-700 กโิลกรมัแห้งเนือ่งจากได้รบัความร้อน

จนสดี�าคล�้า และแห้งไม่สนทิจนเกดิเชื้อรา ศูนย์พัฒนาโครงการ

หลวงสะโงะสามารถจ�าหน่ายในราคากิโลกรัมละ 350 บาทต่อ

กโิลกรัมแห้ง แต่ต้นทุนการผลติดอกเก๊กฮวยอบแห้งเท่ากับ 580 

บาทต่อกิโลกรัม โดยดอกเก๊กฮวยสดที่อบแห้งไม่ทันเกดิการเน่า

เสยี (ภาพที ่4) นอกจากนัน้ โรงอบแห้งยงัไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

ความปลอดภัย ส่งผลให้ผลผลิตดอกเก๊กฮวยอบแห้งไม่เป็นที่

ยอมรับของผู้บริโภค และไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ

ของฝ่ายการตลาดโครงการหลวง ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพ

ตัวอย่างดอกเก๊กฮวยอบแห้งโดยฝ่ายวิจัยของมูลนิธิโครงการ

หลวง พบว่าดอกเก๊กฮวยอบแห้งจากเตาอบแห้งของศูนย์พัฒนา

โครงการหลวงสะโงะ มีการปนเปื้อนของเชื้อซาลโมเนลล่า และ

เชื้ออีโคไลส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ดอกเก๊กฮวยอบแห้งของศูนย์ฯ ไม่

ผ่านเกณฑ์การควบคุมคุณภาพของโครงการหลวงจึงท�าได้เพียง

จ�าหน่ายในตลาดท้องถิ่นเท่านั้น ท�าให้มีรายได้ประมาณ             

3.5 แสนบาทต่อปี เป็นผลให้การด�าเนินกิจการของศูนย์พัฒนา

โครงการหลวงสะโงะขาดทนุอย่างต่อเนือ่ง แต่กบ็รรลวุตัถปุระสงค์

ด้านการแก้ปัญหาในชุมชน เช่น ลดปัญหาการลักลอบปลูก         

ยาเสพตดิ การบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต ิและการย้ายถิ่นฐาน

ของแรงงานท้องถิ่น 

แม้ว่าการด�าเนินการแปรรูปดอกเก๊กฮวยอบแห้งของ     

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะจะประสบปัญหาขาดทุนและ 

ต้องพึง่พาการจดัสรรงบประมาณจากมูลนธิโิครงการหลวง ท�าให้

สามารถส่งเสริมการปลูกดอกเก๊กฮวยให้กับเกษตรกรได้เพียง   

10 ครัวเรือนเท่านั้น แต่เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิ

โครงการหลวงซึ่งด�าเนนิกจิกรรมตามแนวพระราชด�าร ิ“ขาดทุน 

คอื ก�าไร” ดังนัน้เพื่อให้การแปรรูปดอกเก๊กฮวยอบแห้งของศูนย์

พฒันาโครงการหลวงสะโงะเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยั

อาหาร เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสามารถ

รองรับผลผลิตของเกษตรกร จึงจ�าเป็นต้องใช้องค์ความรู้ และ

การพัฒนาเทคโนโลยกีารอบแห้งที่เหมาะสม
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ในช่วง พ.ศ. 2556-2562 มกีารพฒันากระบวนการอบแห้ง

ในส่วนของการแปรรูปขั้นต้น (Pre-treatment) เพื่อป้องกัน

อนัตรายทางชวีภาพ โดยน�าดอกเก๊กฮวยไปผ่านการนึง่ด้วยไอน�้า

ที่อุณหภูม ิ95 องศาเซลเซยีส เปน็เวลา 3 นาท ีและชัน้ความหนา

ของดอกเก๊กฮวยเท่ากับ 2.5 เซนติเมตรเป็นสภาวะที่เหมาะสม 

การลวกดอกเก๊กฮวยก่อนการอบแห้งมวีัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน

อันตรายทางชวีภาพ ลดกลิน่เหม็นเขยีว และรักษาส ี(Suriyakunthorn 

et al. 2014) จากนัน้น�าดอกเก๊กฮวยที่นึ่งด้วยไอน�้าไปเป่าลมเย็น

เพือ่ลดอณุหภมู ิและน�าเข้าสูก่ารอบแห้งด้วยเครือ่งอบแห้งระบบ

ควบคุมแบบ Multi-stage drying system controller ที่สภาวะการ

อบแห้งอุณหภูม ิ80 องศาเซลเซยีส และความเร็วลมที่ไหลเวยีน

ภายในห้องอบแห้งเท่ากับ 2.5 เมตรต่อวนิาทเีป็นเวลา 1 ชั่วโมง 

เนื่องจากในช่วงแรกดอกเก๊กฮวยที่ผ่านการลวกนั้นมีปริมาณ     

น�้าอิสระจ�านวนมากจึงจ�าเป็นต้องถ่ายเทความชื้นออกจากห้อง

อบแห้งอย่างรวดเรว็ จากนัน้ระบบจะลดอณุหภมูเิหลอื 70 องศา

เซลเซียส และความเร็วลมเท่ากับ 1.2 เมตรต่อวินาทีจนดอก

เก๊กฮวยมคีวามชื้นเหลอื 8 เปอร์เซ็นต์น�้าหนักเปียก

คุณภาพของดอกเก๊กฮวยอบแห้งเพื่อก�าหนดเกณฑ์

คุณภาพการอบแห้ง (ตารางที่ 1) พบว่า เครื่องอบแห้งที่พัฒนา

สามารถอบแห้งดอกเก๊กฮวยที่ค่าความชื้นสุดท้ายไม่เกิน 8 

เปอร์เซ็นต์น�้าหนักเปียก (%w.b.) ปริมาณน�้าอิสระ (a
w
) ไม่เกิน 

0.4 มคี่าส ีL*-value (ค่าความสว่าง) และ b*-value (ค่าความ

เป็นสเีหลอืง) ดมีากขึ้น รวมถงึผลการตรวจคุณภาพด้านชวีภาพ

ไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในดอกเก๊กฮวยอบแห้ง และมี

คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยปริมาณการอบแห้งหลัง

จากด�าเนินโครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ สามารถ

อบแห้งดอกเก๊กฮวยได้เท่ากับ 2,800 กโิลกรมัแห้ง รองรับผลผลติ

จากเกษตรกรได้เท่ากับ 22,400 กโิลกรัมสด โดยใช้เวลาในการ

อบแห้งครั้งละ 8 ชั่วโมงต่อการอบแห้งครั้งละ 60 กิโลกรัมสด 

สามารถลดต้นทุนการอบแห้งเหลอืเท่ากับ 430 บาทต่อกโิลกรัม 

โดยไม่พบความเสียหายจากการอบแห้ง และผลิตภัณฑ์ดอก

เก๊กฮวยอบแห้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานของฝ่ายวิจัยคุณภาพของ

มูลนธิโิครงการหลวง 

ข ้อมูลผลประกอบการการแปรรูปดอกเก๊กฮวยของ           

ศนูย์พฒันาโครงการหลวงสะโงะ ในปี พ.ศ. 2556 พบว่า มผีลก�าไร

จากการจ�าหน ่ายดอกเก ๊กฮวยอบแห้งจึงได ้น�าข ้อมูลผล          

ประกอบการน�าเสนอต่อคณะกรรมการกล่ันกรองของมูลนิธิ

โครงการหลวงเพื่อพิจารณาแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์ดอก

เก๊กฮวยอบแห้ง และก�าหนดราคารับซื้อดอกเก๊กฮวยสดโดย

พิจารณาจากผลประกอบการ ต้นทุนการอบแห้ง ต้นทุนการ

สนับสนุนต้นกล้าให้กับเกษตรกร ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2557 ศูนย์

พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ สามารถรับซื้อดอกเก๊กฮวยสดใน

ราคา 30 บาทต่อกิโลกรัม และเพิ่มจ�านวนเกษตรกรเป็น 27 

ครอบครวั และในปี พ.ศ. 2560-2561 มจี�านวนเกษตรกรเข้าร่วม

การเพาะปลกูดอกเก๊กฮวยจ�านวน 104 ครวัเรอืน (พื้นทีเ่พาะปลกู

ประมาณ 30 ไร่) มรีาคารับซื้อที่ 42.50 บาท (ราคารับซื้อเฉลี่ย

ย้อนหลัง 3 ปี)

กระบวนการทีใ่ช้ในการเปลีย่นแปลง
และการยอมรบัของชมุชนเป้าหมาย 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะได้หาแนวทางเพื่อแก้

ปัญหากระบวนการอบแห้งดอกเก๊กฮวยโดยร่วมมอืกบัส�านกังาน
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ตารางที่ 1  ข้อมูลเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของดอก

เก๊กฮวยอบแห้ง ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ 

รายการ

ก่อนด�าเนนิ

โครงการวจิัย

(พ.ศ. 2551-2555)

การด�าเนนิโครงการ

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 

2556-2562)

ความชื้น (%w.b.) 15.0%w.b. 8.0%w.b.

ปรมิาณน�้าอสิระ (a
w
) ไม่มขี้อมูล >0.4

เวลาในการอบแห้ง 15 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง

ค่าส ีCIE-L*a*b*

L*-value 13.42±0.67 70.47±1.70

a*-value 1.00±1.02 -1.95±0.66

b*-value 2.63±0.77 17.62±1.82

จลุนิทรยี์ทีก่่อให้เกดิโรค

ทัง้หมด

มากกว่ามาตรฐาน

ความปลอดภัย*
ไม่พบ

ปรมิาณยสีต์ และเชื้อ

ราทัง้หมด

มากกว่ามาตรฐาน

ความปลอดภัย*
ไม่พบ

ราคารับซื้อ (บาท/กก.) 15-20 30-42.5

จ�านวนเกษตรกร 10 ครัวเรอืน 104 ครัวเรอืน

พื้นที่เพาะปลูก 7.5 ไร่ 30 ไร่

ราคาจ�าหน่าย 350 บาท/กก.
แห้ง

500 บาท/กก.
แห้ง

ต้นทุนการอบแห้ง 580 บาท/กก.
แห้ง

430 บาท/กก.
แห้ง

* มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมชาใบ (ชาจนี) หรอื มอก.460 

พ.ศ.2562
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ภาพที่ 5  แผนด�าเนนิการพัฒนากระบวนการแปรรูปดอกเก๊กฮวยอบแห้ง

พัฒนาการวจิยัการเกษตร (สวก.) และมหาวทิยาลยัแม่โจ้ ก�าหนด

ชุมชนเป้าหมายจ�านวน 5 หมู่บ้าน จ�านวน 453 ครัวเรอืน และมี

ประชากรจ�านวน 1,098 คน แผนด�าเนนิการพฒันากระบวนการ

แปรรปูดอกเก๊กฮวยอบแห้งของศนูย์พฒันาโครงการหลวงสะโงะ 

การวางแผนการผลติ และการจดัการของกจิกรรมทัง้หมดในการ

แปรรูปดอกเก๊กฮวยอบแห้ง รวมถึงกลไกการเพิ่มราคารับซื้อ  

ดอกเก๊กฮวย (ภาพที่ 5) มกีารด�าเนนิกจิกรรมดังนี้

1) การปรับปรุงโรงอบแห้งให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

ความปลอดภยัระดบัวสิาหกจิชมุชน ในส่วนของอาคารโรงอบ

แห้ง ได้ด�าเนนิการปรับปรุงโดยขยายพื้นที่จากเดมิ 37.2 ตาราง

เมตร เป็น 250 ตารางเมตร (ภาพที ่6) ยกหลงัคาอาคารให้สงูขึ้น 

เทพื้น ติดตั้งตะแกรงเพื่อป้องกันสัตว์น�าโรค ติดตั้งระบบไฟฟ้า 

และระบบสุขาภบิาล (ภาพที่ 7)

2) การพัฒนาเครื่องอบแห้ง

การพัฒนาเครื่องอบแห้งโดยใช้หลักการทางวิศวกรรมที่

เกี่ยวข้องกับระบบเชงิพลังงาน เช่น กลศาสตร์ของไหล เทอร์โม

ไดนามิกส์ และระบบการถ่ายเทความร้อน ให้สอดคล้องตาม

มาตรฐานของ Accreditation Board of Engineering and Technology 

(Chaiyaprinan, 2011) โดยเครื่องอบแห้งที่พัฒนาคือ เครื่องอบ

แห้งถาดหมุนระบบควบคุมแบบ Multi-stage drying system 

controller (ภาพที่ 8) 

ผลการด�าเนินการพัฒนาเครื่องอบแห้งที่มีประสิทธิภาพ
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ภาพที่ 7  โรงอบแห้งหลังการปรับปรุงของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ
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ภาพที่ 6  แผนภาพเปรยีบเทยีบโรงอบแห้งก่อนและหลังการด�าเนนิการ
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การถ่ายเทความร้อนและมวลความชื้น พบว่าลดเวลาในการ     

อบแห้ง ลดต้นทนุการอบแห้ง และเพิม่ก�าลงัการผลติดอกเก๊กฮวย

อบแห้ง โดยสามารถอบแห้งดอกเก๊กฮวยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิด  

การขยายปริมาณรับซื้อดอกเก๊กฮวยเพิ่มขึ้น สามารถรองรับ

ผลผลติดอกเก๊กฮวยสดได้มากถงึ 50 ตันสด คดิเป็นพื้นที่ในการ

เพาะปลูกดอกเก๊กฮวยเท่ากับ 42.5 ไร่ และผลิตดอกเก๊กฮวย    

อบแห้ง 6,300 กโิลกรัมแห้ง และสามารถลดเวลาในการอบแห้ง

ลงเหลอื 6 ชัว่โมงต่อการอบแห้ง 1 ครัง้ หรอืประมาณ 60 กโิลกรมั

สด มีจ�านวนเกษตรกรเข้าร่วมในการเพาะปลูกดอกเก๊กฮวย

เท่ากับ 150 ครัวเรือน โดยเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต

ประมาณ 2.4 ตันสดต่อไร่เพื่อส่งขายศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

สะโงะ จนเกิดการยอมรับให้ความสนใจเพาะปลูกดอกเก๊กฮวย

เป็นอาชพีหลกั และสามารถลดต้นทนุเหลอื 353 บาทต่อกโิลกรมั

แห้ง ส่งผลให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะมผีลก�าไรมากขึ้น 

จากการสุ่มตัวอย่างดอกเก๊กฮวยอบแห้ง (ภาพที่ 9) ไป 

ตรวจสอบคุณภาพ พบว่าปริมาณน�้าอิสระ (a
w
) และค่าสีไม่มี

ความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ และผลตรวจวัดสารส�าคัญทาง

ชีวภาพ พบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดเท ่ากับ 

527.18±78.88 มิลลิกรัม
กรดแกลลิค

ต่อ 100 กรัม
น�้าหนักแห้ง 

และ             

ปริมาณฟาโวนอยด์มีค่าเท่ากับ 274.48±17.94 มิลลิกรัม
เคอร์ซิติน

ต่อน�า้หนักที่สกัด 100 กรัม สอดคล้องกับผลการวเิคราะห์ความ

สามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระ (ABTS และ DPPH) เท่ากับ 

342.81±43.15 และ 1,397.29±162.44 มิลลิกรัม
โทรล็อกซ

ต่อ

มลิลลิติรของการสกัดตามล�าดับ ดังนัน้ดอกเก๊กฮวยอบแห้งด้วย

เครื่องอบแห้งระบบถาดหมุนควบคุมแบบ Multi-stage drying 

system controller นัน้สามารถรกัษาสารส�าคญัในดอกเก๊กฮวยได้

ด ีและไม่พบจลุนิทรย์ีทีก่่อให้เกดิโรคปนเป้ือนโดยสามารถควบคุม

ความปลอดภัยในการผลิตดอกเก๊กฮวยอบแห้ง ส่งผลให้

ผลิตภัณฑ์ดอกเก๊กฮวยอบแห้งมีคุณภาพที่ยอมรับได้ตาม

มาตรฐานความปลอดภัยของโรงงานแปรรูปโครงการหลวง และ

เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคส่งผลให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง    

สะโงะ สามารถจ�าหน่ายดอกเก๊กฮวยอบแห้งได้มากขึ้น มีต้นทุน

การอบแห้งลดลง และเกดิผลก�าไรกลับมาสู่เกษตรกรผ่านกลไก

การเพิ่มราคารับซื้อดอกเก๊กฮวยสด

Key Success Factor ที่ส่งผลให้โครงการนี้ประสบความ

ส�าเรจ็อย่างเป็นรปูธรรม คอืการพฒันาโรงอบแห้งในศนูย์พฒันา

โครงการหลวงสะโงะและการพัฒนาเครื่องอบแห้งเพื่อยกระดับ

การผลิตอาหารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภค โดยดอก

เก๊กฮวยอบแห้งถูกน�าไปตรวจสอบคุณภาพสี และคัดเลือก

คณุภาพเบื้องต้น เช่น การวเิคราะห์อันตรายทางกายภาพว่ามกีาร

ปนเปื้อนของเส้นผม เศษหิน และเน่าเสีย (ภาพที่ 10) และน�า

ตัวอย่างดอกเก๊กฮวยไปส่งตรวจคุณภาพ และวเิคราะห์อันตราย

ด้านเคมแีละชวีภาพโดยฝ่ายวจิยัของโครงการหลวง และรายงาน

ผลกลบัมายงัศนูย์พฒันาโครงการหลวงสะโงะก่อนส่งไปบรรจใุน

ถงุพลาสตกิใสซ้อนกัน 2 ชัน้ ถงุละ 5 กโิลกรมัแห้ง น�าไปเกบ็รกัษา

ในห้องเก็บผลผลิตก่อนน�าส่งจ�าหน่ายให้ฝ่ายการตลาดของ

ภาพที่ 8  ก) การออกแบบวศิวกรรมของเครื่องอบแห้ง และ ข) เครื่องอบแห้งถาดหมุนระบบควบคุมแบบ Multi-stage drying 

       system controller

  ก   ข



วารสารวจิัยเพื่อการพัฒนาเชงิพื้นที่   =====   ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 มนีาคม-เมษายน 2564 วารสารวจิัยเพื่อการพัฒนาเชงิพื้นที่   =====   ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 มนีาคม-เมษายน 2564

ภาพที่ 10  สุขลักษณะผู้ปฏบิัตงิานของเจ้าหน้าที่คัดบรรจุ และตรวจสอบคุณภาพดอกเก๊กฮวยอบแห้ง

โครงการหลวง และโรงงานแปรรปูโครงการหลวง จากกระบวนการ

ผลติดอกเก๊กฮวยอบแห้งทีค่วบคมุมาตรฐานความปลอดภยัตัง้แต่

การผลิตต้นเก๊กฮวยตามมาตรฐาน GAP การอบแห้งด้วยเครื่อง

อบแห้ง และโรงอบแห้งทีส่อดคล้องข้อก�าหนดของ Primary GMP 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543       

6 ข้อก�าหนด ซึ่งประกอบด้วยสถานที่ตั้งและอาคารผลิต         

เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต การควบคุม

กระบวนการผลิต การสุขาภิบาล การบ�ารุงรักษาและการท�า 

ความสะอาด และบุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏบิัตงิาน 
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  ก   ข

ภาพที่ 9  ดอกเก๊กฮวยหลังเก็บเกี่ยว และหลังการอบแห้ง ก) ดอกเก๊กฮวยสด และ ข) ดอกเก๊กฮวยอบแห้ง
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ความรู้หรอืความเชี่ยวชาญที่ใช้

การอบแห้งเป็นกระบวนการแปรรปูอาหารเพือ่ยดือายกุาร

เก็บรักษาโดยลดปริมาณน�้าในอาหารให้เหลือในระดับที่ท�าให้

จุลินทรีย์ที่ไม่สามารถเจริญเติบโตในอาหารและท�าให้เกิดการ  

เน่าเสียได้ และช่วยลดการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่เป็นสาเหตุ    

การเสื่อมสภาพของอาหาร เช่น การเสื่อมเสียของสมบัติทาง

กายภาพ เช่น ส ีขนาด เนื้อสัมผัส และการเสื่อมเสยีของสมบัติ

ทางเคม ีเช่น การเกดิปฏกิริยิาออกซเิดชนั รวมถงึปฏกิริยิาทางเคมี

อืน่ ๆ  ทีส่่งผลต่อการสลายตวัของสารอาหารทีส่�าคญั การอบแห้ง

นับเป็นหน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมที่ส�าคัญของอุตสาหกรรม

แปรรูปอาหารทั้งในระดับเล็กถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดย

วัตถุประสงค์ของการอบแห้งนั้น เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

โดยตรง (Assawarachan, 2020)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน�าระบบการจัดการความปลอดภัย

อาหารมาใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารขนาดกลางและ    

ขนาดย่อมในประเทศไทย (Arpanutud, 2015) ประกอบด้วย 1) การ  

คาดหวงัการยอมรบัทางสังคม 2) ความมุง่มัน่ของผูบ้รหิาร 3) การ 

มรีะบบการจัดการความปลอดภัยอาหารของคู่แข่ง 4) การได้รับ

ความรู้และข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัย

อาหาร และ 5) ขนาดของกจิการ ดังนัน้การพัฒนาสถานที่ผลติ

อาหารอันเป็นโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญในการผลิตอาหาร

ปลอดภัย ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรในสถานที่ผลติอาหารให้

มคีวามรู้ มคีวามตระหนกั และมสีขุลกัษณะส่วนบคุคลทีด่ใีนการ

ผลิตอาหารซึ่งจะส่งผลให้เกิดการยกระดับการจัดการความ

ปลอดภัยในสถานที่ผลิตอาหารตามความจ�าเป็นและความ  

เหมาะสมตามบรบิทของผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม ซึ่งสอดคล้อง

กับ Boonchan et al. (2016) ศกึษาการพัฒนาสถานที่ผลติอาหาร

ส�าเร็จรปูพร้อมบรโิภคในการปฏบิตัติาม GMP ในจงัหวดัสมทุรสาคร

ซึง่ระบวุ่าปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคอื เจ้าหน้าทีฝ่่ายการ

ผลิตขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์ GMP และการฝึกอบรมให้

ความรู้ดังกล่าวจะสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยใน

กระบวนการผลิตอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิตส่งผลให้ 

เกดิบรรยากาศที่ดใีนการท�างาน ท�าให้ผลติภัณฑ์มคีุณภาพ และ

ความปลอดภัย และ Chokratanachai & Klomjoho (2017) พัฒนา

กระบวนการผลติข้าวโป่งให้ได้คณุภาพมาตรฐาน การผลติอาหาร

โดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วยการปรับปรุง

กระบวนการผลิตอาหาร การจัดอบรมหลักสูตรหลักเกณฑ์วิธี

การที่ดีในการผลิตอาหาร และการจัดระบบการผลิตให้ได้

มาตรฐานท�าให้ผลิตภัณฑ์ข้าวโป่งมีคุณภาพถูกสุขลักษณะและ

สามารถจ�าหน่ายได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Charalambous 

et al. (2015) ที่รายงานว่าเจตคตแิละทัศนคตขิอง ผู้ประกอบการ

ส่งผลต่อความส�าเรจ็ของการจดัการระบบความปลอดภยัอาหาร

ในธุรกจิขนาดเล็ก 

สถานการณ์ใหม่
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดมิ 

จากปัญหาด้านการแปรรูปดอกเก๊กฮวยอบแห้งของศูนย์

พัฒนาโครงการหลวงสะโงะจนน�ามาสู่การพัฒนาเครื่องอบแห้ง

และสถานที่ผลิต พบว่าสามารถแปรรูปดอกเก๊กฮวยอบแห้งที่มี

คุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัย และมีคุณภาพเป็นที่

ยอมรบัและเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น ส่งผลให้สามารถเพิม่

ราคารบัซื้อ และเพิม่จ�านวนเกษตรกรทีเ่พาะปลกูดอกเก๊กฮวยได้    

มากขึ้น ปัจจุบันราคารับซื้อดอกเก๊กฮวยสดเพิ่มขึ้นจาก 20 เป็น 

47 บาทต่อกโิลกรมั และจ�านวนเกษตรกรเพิม่ขึ้นจาก 10 ครอบครวั 

เพิ่มเป็น 150 ครอบครัว (พื้นที่ในการเพาะปลูก 42.5 ไร่) 

การด�าเนินงานเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผ่าน      

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจัดสรร

พื้นทีท่างการเกษตร การสนบัสนนุต้นกล้า และการให้ความรูแ้ละ

ควบคมุการผลติดอกเก๊กฮวยตามมาตรฐาน GAP ให้กบัเกษตรกร

ในพื้นที่ โดยปัจจุบันโรงอบแห้งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง   

สะโงะผ่านการประเมินสถานประกอบการผลิตอาหาร และ  

เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต โดยได้รับการรับรอง

มาตรฐานความปลอดภัย ตามรายละเอียดที่แสดงใบส�าคัญ      

เลขสถานที่ผลติอาหารเลขที่ 57-2-03263 (Srikaeo, 2013) 

ผลการส�ารวจความพึงพอใจของผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholders) ได้แก่กลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนา

โครงการหลวงสะโงะและผู้บริโภค (โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์

ส�าเร็จรูป มูลนิธิโครงการหลวง) พบว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมให้

ข้อมูลจ�านวน 30 ท่าน มีความพึงพอใจอย่างมากร้อยละ 100 

เนือ่งจากสามารถสร้างความมัน่คงด้านการประกอบอาชพีเกษตร

เกษตรกรในพื้นทีม่รีายได้เพยีงพอต่อการด�ารงชพี เจ้าหน้าทีฝ่่าย

การผลติของศนูย์พฒันาโครงการหลวงสะโงะพอใจกบัเทคโนโลยี

ทีส่ามารถลดต้นทนุการผลติ และผลติภณัฑ์ดอกเก๊กฮวยอบแห้ง

มคีณุภาพ รวมถงึเจ้าหน้าทีฝ่่ายผลติของศนูย์พฒันาโครงการหลวง

สะโงะ มคีวามเข้าใจหลกัการแปรรปูและความส�าคญัตามหลกัการ
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ของ Primary GMP ส่งผลให้ดอกเก๊กฮวยอบแห้งผ่านเกณฑ์

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพของโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์

ส�าเรจ็รปูของมูลนธิโิครงการหลวง และรับซื้อดอกเก๊กฮวยอบแห้ง

เพิม่ขึ้นจากปรมิาณ 3,500 กโิลกรมัแห้งเพิม่เป็น 6,300 กโิลกรมั

แห้งและน�าไปสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ ภายใต้

ตราสญัลกัษณ์พระราชทานบรษิทัดอยค�าผลติภณัฑ์อาหารจ�ากดั 

เพื่อจ�าหน่ายตามช่องทางต่าง ๆ ท่ัวประเทศ โดยมีแผนผังการ

พฒันาการอบแห้งชาดอกเก๊กฮวยของศนูย์พฒันาโครงการหลวง

สะโงะเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยนื (ภาพที่ 11)

การวเิคราะห์เศรษฐศาสตร์การผลติเบื้องต้น พบว่าผลก�าไร

ที่เกิดขึ้นหลังจากการอบแห้งดอกเก๊กฮวยในฤดูกาลผลิตประจ�า 

พ.ศ. 2562-2563 มคี่าเท่ากับ 926,618 บาท (ราคาจ�าหน่ายที่

กโิลกรัมละ 500 บาทต่อกโิลกรัมแห้ง ปรมิาณที่จ�าหน่าย 6,300 

กโิลกรัมแห้ง มตี้นทุนการอบแห้งเท่ากับ 353 บาทต่อกโิลกรัม) 

ดังนั้นการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของโครงการมีค่าเป็นสัดส่วนของ

ต้นทนุในการลงทนุเครือ่งอบแห้ง (448,500 บาท) เทยีบกบัรายได้ 

ทีเ่พิม่ขึ้นในการจ�าหน่ายดอกเก๊กฮวยอบแห้งเท่ากบั 6 เดอืน และ

การค�านวณอัตราการตอบแทนเงินลงทุนการปรับปรุง

กระบวนการผลิตด้วยเครื่องอบแห้งมีค่าเท่ากับร้อยละ 206.61 

ต่อปี  

หลังจากการด�าเนินการส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

จาก 6,638 บาท เป็น 22,015 บาท คิดเป็นร้อยละ 231.70      

(ภาพที่ 12) รวมถงึสามารถขยายพื้นที่การปลูกดอกเก๊กฮวยจาก 

30 ไร่ เพิ่มเป็น 42.5 ไร่ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่กลับมา

ท�างานในพื้นทีจ่ากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 

และเกดิการจ้างงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ผลการด�าเนนิโครงการส่งผลให้ศนูย์พฒันาโครงการหลวง

สะโงะสามารถบริหารจัดการจนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ และ

สร้างความเข้มแข็งกับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนและ

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และเกดิการต่อยอดความส�าเรจ็จากผลการ

ด�าเนินโครงการโดยได้รับงบประมาณในการพัฒนาโรงงาน

แปรรูปอาหารตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับ GMP และ 

HACCP ในโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต     

คนเชียงรายตามศาสตร์พระราชา และจะใช้เป็นต้นแบบการ

พฒันาแผนการจงัหวดัเชยีงราย ประจ�างบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 

โดยมีพื้นที่เป้าหมายได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่     

อื่น ๆ ต่อไป

ผลกระทบและความยัง่ยนื
ของการเปลีย่นแปลง 

ปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่มีรายได้จากการเพาะปลูกดอก

เก๊กฮวยเพยีงพอต่อการด�ารงชพี และผลติภณัฑ์ดอกเก๊กฮวยของ

ศนูย์พฒันาโครงการหลวงสะโงะเป็นทีย่อมรบั และเป็นที่ต้องการ
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ภาพที่ 11  การพัฒนาการอบแห้งชาดอกเก๊กฮวยของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยนื
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ของตลาดกลุม่ผูบ้รโิภค ศนูย์พฒันาโครงการหลวงสะโงะสามารถ

เป็นศูนย์กลางด้านการผลิตชาดอกไม้สมุนไพรอย่างครบวงจร 

เกิดการจ้างงานในชุมชนจากอาชีพการเกษตรในการปลูกดอก

เก๊กฮวย บคุลากร และเจ้าหน้าที ่เกดิความเข้าใจและตระหนกัถงึ

ความส�าคัญของมาตรฐานความปลอดภัยในการแปรรูปอาหาร

ตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า (การอบแห้ง) และปลายน�้า ส่งผลให้

ผลิตภัณฑ์ดอกเก๊กฮวยอบแห้งเป็นที่ยอมรับต่อผู้บริโภค และมี

ความต้องการเพิม่มากขึ้นอย่างต่อเนือ่ง และศนูย์พฒันาโครงการ

หลวงสะโงะได้พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้มีความเหมาะสม และ

ปลอดภัยส�าหรับการท่องเที่ยว และชุมชนได้ปรับปรุงยอดดอย 

ปรบัปรงุป้ายจดุเชด็อนิเพื่อประชาสมัพนัธ์การท่องเทีย่ว เกดิเป็น

รายได้เสรมิให้กับเกษตรกร 

เครือข่ายของกลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกดอกเก๊กฮวย จาก

การจดักจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิารท�าให้เกดิสมัพันธภาพทีด่แีละ

ความเข้าใจการท�างานระหว่างหัวหน้าชุมชน เกษตรกร และศูนย์

พัฒนาโครงการหลวงสะโงะส่งผลให้เกษตรกรมีความเข้าใจและ

แบ่งปันทรพัยากรน�า้เพือ่ผลติดอกเก๊กฮวย กลุม่เกษตรกรในพื้นที่

ดอยสะโงะอนรุกัษ์วฒันธรรมการลงแขกเกบ็เกีย่วผลผลติ ซึง่เป็น

วธิแีลกเปลีย่นแรงงานเพือ่ช่วยเหลอืในการเกบ็เกีย่วและเป็นส่วน

ส�าคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างคนในชุมชน 

ผลิตภัณฑ์ดอกเก๊กฮวยอบแห้งของศูนย์พัฒนาโครงการ

หลวงสะโงะได้ผ่านกระบวนการบรรจใุนบรรจภุณัฑ์ในรปูแบบชา 

ดอกไม้อบแห้งพร้อมชงโดยได้เลขสารบบอาหาร หรอืเครือ่งหมาย 

อย. บนฉลากผลติภณัฑ์เพือ่แสดงข้อมูลเกีย่วกบัสถานทีผ่ลติและ

ผลติภัณฑ์ โดยผลติภัณฑ์ชาดอกเก๊กฮวยม ี      เลขสารบบคอื 

50-2-05447-2-0085 และเป็นวัตถุดบิใน       การผลติเครื่อง

ดื่มสมุนไพรจ�านวน 2 สูตร (ภาพที่ 13) ได้แก่ น�้าคาโมมายล์และ

เก๊กฮวยสูตรไม่เตมิน�้าตาล (หญ้าหวาน) และ      น�้าเจยีวกู้หลาน

และดอกค�าฝอยสูตรไม่เติมน�้าตาล (หญ้าหวาน) พร้อมดืม่ เลข

สารบบคอื 57-1-00738-2-0141 และ 57-1-00738-2-0132 

โดยสนิค้าทัง้ 2 ประเภทถกูกระจายเพือ่จ�าหน่ายตามร้านดอยค�า 

โลตัส บิ๊กซ ีและร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ โดยได้รับการยอมรับจาก

ผู้บริโภคสามารถสร้างมูลค่าจากการจ�าหน่ายสินค้าดังกล่าว      

ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาทต่อปี

กติตกิรรมประกาศ  

โครงการพัฒนากระบวนการแปรรูปดอกคาโมมายล์ ดอก

เบญจมาศป่า (เก๊กฮวย) และพชืสมุนไพรอบแห้งของศูนย์พัฒนา

โครงการหลวงสะโงะระยะที่ 1 และ 2 ได้รับทุนสนับสนุนจาก

ส�านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (องค์การมหาชน) สญัญาทนุ

เลขที่ PRP5605020750 และ CRP6205012320

ภาพที่ 12  รายได้จากการจ�าหน่ายดอกเก๊กฮวย
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        บทคัดย่อ

อาหารพื้นถิ่นเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการสร้างประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสวัฒนธรรมของ

แต่ละท้องถิ่น และเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจอาหารและของฝาก

พื้นถิน่ และออกแบบโปรแกรมการท่องเทีย่วเชงิอาหารพื้นถิน่ อ�าเภอลานสกา จังหวดันครศรธีรรมราช โดยใชก้าร

วจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม ผลส�ารวจพบว่าอ�าเภอลานสกามอีาหารพื้นถิน่ ได้แก่ แกงมะเดือ่ไก่บ้าน ข้าวย�า

ทรงเครือ่ง ส้มต�ามงัคดุคดั แกงหวักลกั และแกงโหรา และของฝากพื้นถิน่ ได้แก่ ทเุรยีนกวนห่อกาบหมาก จ�าปาดะ

กวน ปลาส้ม กลอยอบแห้ง และน�า้เสาวรสส้มแขก การออกแบบโปรแกรมการท่องเทีย่วเชงิอาหารด�าเนนิการรว่ม

กับชุมชน หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว และภาคภีายนอก และประเมนิโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยนักวชิาการ 

มัคคุเทศก์อาชพี และผู้ประกอบการธุรกจิน�าเที่ยว โดยโปรแกรมการท่องเที่ยวแบ่งเป็นแบบครึ่งวัน เต็มวัน และ

สองวนัหนึง่คนื และสอดแทรกกจิกรรมการท�าอาหารและของฝากพื้นถิน่ร่วมกับชมุชน การเดนิทางเริม่ต้นทีช่มุชน

บ้านครีวีง และเชื่อมต่อไปยังต�าบลอื่น ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มสี่วนร่วมในการท�าอาหารและซื้อของฝากพื้นถิ่น 

ซึง่กจิกรรมนี้ยงัเป็นการส่งเสรมิให้เยาวชนในท้องถิน่ได้เรยีนรูแ้ละท�าอาหารเพือ่สบืสานวฒันธรรมและภมูปัิญญา

อาหารพื้นถิ่น นอกจากนี้บริษัทน�าเที่ยวได้เปิดบริการโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารส�าหรับนักท่องเที่ยวใน

ภูมภิาคอื่น ๆ ส่งผลให้มนีักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.65 และรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.92   

ค�าส�าคญั: จงัหวัดนครศรธีรรมราช อ�าเภอลานสกา อาหารพื้นถิน่ โปรแกรมการท่องเทีย่ว การท่องเทีย่วเชงิอาหาร  
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        Abstract

Local cuisine is an essential element in creating the experience for tourists visiting a place for local 

culture and it also generates additional income for the community. Using a participatory action research     

approach, this study aimed to explore local food and souvenirs, as well as design local culinary tourism in 

Lan Saka district, Nakhon Si Thammarat province. The survey results showed that Lan Saka district has 

various local food such as Kang Madua Kai Baan (fig curry with domestic fowl), Khao Yum Song Kruang (rice 

salad with vegetable and extra ingredients), Som Tam Mung Kut Kad (raw mangosteen salad), Kang Hua 

Klag (caladium in yellow curry with shrimp), and Kang Hora (green taro curry). The local souvenirs include          

durian wrapped with Betel palm leaves, preserved Champedak, pickled fish, freeze-dry wild jam, and      

passion fruit juice. Tourism itinerary designs are an outcome of multi-party collaboration, including the locals, 

tour agencies, and external collaborators. The programs have been inspected and evaluated by scholars, 

experts, tourist guides, and tour agencies. They arranged trips vary from half-day, one-day, and two-day 

trips. Each trip starts at Ban Khiri Wong Community, with connections to other subdistricts, thus tourists can 

take part in cooking local food and buying local souvenirs. This activity also encourages local youths to learn 

and cook local dishes to carry on the culture and culinary wisdom. Finally, the tour agencies have operated 

local culinary tourism programs for visitors from other regions, resulting in a 17.65% increase in tourists and 

an 18.92% increase in revenue.

Keywords: Nakhon Si Thammarat province, Lan Saka district, Local food, Tour program, Culinary tourism
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บทน�า  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีนโยบายการท่องเที่ยวที่    

มุ่งเน้นวิถีการกินน�าไปสู่การสัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่น ภายใต้

แคมเปญ “Amazing Thai Taste” และในยุคปัจจุบัน หลังช่วง   

ผ่อนคลายจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID-19) นักท่องเที่ยวมักวางแผนการท่องเที่ยวและเดินทาง

ด้วยตนเอง ในระยะทางไม่ไกลมากนักแบบเช้าไปเย็นกลับหรือ   

ใช้เวลาเพยีง 1−2 วนั ไม่ท่องเทีย่วในพื้นทีแ่ออดั และให้ความสนใจ

ต่อมาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย 

จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการส่งเสริมเป็นเมืองรองที่

ยังมีความดิบหรือจริงแท้ดั้งเดิม (Authenticity) โดยเชื่อมโยง

กจิกรรมท่องเทีย่วทีห่ลากหลายเพื่อสร้างประสบการณ์ทีต่ืน่เต้น

จากสิ่งที่ไม่เคยเห็นหรอืซ่อนเสน่ห์เอาไว้ในความเป็นท้องถิ่น (Go 

local) และการใช้ความแปลกใหม่ของอาหารพื้นถิน่ (Amazing Thai 

Taste) มาสร้างประสบการณ์และความประทบัใจแก่นกัท่องเทีย่ว 

(Tourism Authority of Thailand, 2020) ขณะที่การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย ส�านักงานนครศรีธรรมราช และสมาคมธุรกิจการ

ท่องเทีย่วจงัหวดันครศรธีรรมราช (Thairath, 2020) มุง่เน้นส่งเสรมิ

การท่องเทีย่วภายใต้แนวคดิ “4 อา 5 รกัษ์” โดย 4 อา คอื อาหาร 

อากาศ อาภรณ์ และอาราม และ 5 รักษ์ คอื ธรรมะ ธรรมชาต ิ

ศิลปะหัตถกรรม วัฒนธรรม และความเป็นธรรมดา ภายใต้

แคมเปญ “มานะมานคร” พร้อมเชื่อมโยงวัดเจดีย์ อ�าเภอสิชล  

ซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวกระแสหลักเพื่อกระจายนักท่องเที่ยวไปยัง

พื้นที่อื่น ๆ 

จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความ

นิยมจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวใน

อ�าเภอเมอืง อ�าเภอขนอม อ�าเภอลานสกา และอ�าเภอปากพนัง 

ซึ่งสืบเนื่องมาจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุก ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2554 ดังนี้ “นครศรดีี๊ด ีนครศรดีกีว่าเดมิ” “มานะมานคร” 

“การท่องเที่ยวเมืองรอง” และ “ศรัทธา Marketing บารมีไอ้ไข่

แห่งวัดเจดยี์” ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชงิศาสนา การท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ การจัดการ

ประชุม สัมมนา นิทรรศการ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร และการ

ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) 

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชมี

แนวคิดน�าอาหารพื้นถิ่นมาต่อยอดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม

การจัดการประชุม สัมมนา นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อ

เป็นรางวลั เพือ่เตรยีมขอรับการสนบัสนนุจากภาครฐัให้เป็นเมอืง

แห่ง MICE (Tourism Authority of Thailand, 2020) สอดคล้องกับ

นโยบายของกรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยวสีขาว ไม่ 

เอาเปรียบนักท่องเที่ยว ใช้วิถีอัตลักษณ์เป็นจุดขาย ดูแลความ

ปลอดภัย อ�านวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม (Tourism 

for all) และส่งเสรมิชมุชนให้มส่ีวนร่วมบรหิารจดัการการท่องเทีย่ว 

(Ministry of Tourism and Sports, 2020) และส�าหรบัการท่องเทีย่ว

เชิงอาหาร จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการจัดกลุ่มอยู่ในพื้นที่

ป่าเขา บนฐานจุดเด่นของคาบสมุทรสองฝั่งทะเลที่อุดมสมบูรณ์ 

มวีถิชีวีติของผู้คนตามที่ราบชายฝั่ง ที่ราบคาบสมุทร และป่าเขา 

(Tourism Authority of Thailand, 2020)

สถานการณ์ที่เป็นอยู่เดมิ

อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรธีรรมราชมแีหล่งท่องเที่ยว

ที่ได้รับรางวัลกินรีจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

เนื่องจากมีอากาศดีที่สุดในประเทศไทยซึ่งได้รับการรับรองโดย

กรมควบคุมมลพษิ (Chiang-Aree & Khunram, 2012) และมผีัก

และผลไม้ที่เป็นส่วนส�าคัญในการท�าเมนูอาหารพื้นถิ่น ได้แก่    

แกงมะเดื่อไก่บ้าน ข้าวย�าทรงเครื่อง ส้มต�ามังคุดคัด แกงหัวกลัก 

และแกงโหรา และของฝากพื้นถิน่ ได้แก่ ทเุรยีนกวนห่อกาบหมาก 

จ�าปาดะกวน ปลาส้ม กลอยอบแห้ง และน�้าเสาวรสส้มแขก 

(Kongkhon et al., 2020) ซึง่วตัถดุบิของอาหารและของฝากพื้นถิน่

ส่วนใหญ่มแีหล่งเพาะปลูกและผลติอยูใ่นพื้นที ่และพฤตกิรรมของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอ�าเภอลานสกา              

(Taneeheng & Suansaen, 2020) พบว่า ส่วนใหญ่ท�ากจิกรรม 

ชมธรรมชาต ิชมิอาหาร ถ่ายภาพ/วดิโีอ ซื้อของฝาก/ของที่ระลกึ

พื้นถิ่น และเรียนรู ้วิถีชีวิตชุมชน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็น

ครอบครัวหรอืคนท�างาน ท่องเที่ยวด้วยตนเอง (Free individual 

traveler) และซื้อของฝาก/ของทีร่ะลกึพื้นถิน่มากกว่านักท่องเทีย่ว

กลุ่มการจัดการประชุม สัมมนา นทิรรศการ และการท่องเที่ยว

เพือ่เป็นรางวัล และนักท่องเทีย่วทกุกลุม่เริม่การท่องเทีย่วในพื้นที่        

ท่องเที่ยวยอดนยิมก่อนเดนิทางไปพื้นที่ใกล้เคยีง

การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในอ�าเภอลานสกาที่ผ่านมา 

เน้นการน�าเสนออากาศทีด่ทีีส่ดุในประเทศไทย ยงัไม่มกีารน�าเสนอ

อาหารพื้นถิน่ในโปรแกรมการท่องเทีย่วมากนัก และนักท่องเทีย่ว

ยงัคงเน้นการท่องเทีย่วในพื้นทีห่ลกั คอื หมู่บ้านครีวีงเท่านั้น ยัง

ไม่มกีารกระจายไปยังต�าบลอื่น ๆ ในอ�าเภอลานสกา และชุมชน

ขาดการอนุรกัษ์วฒันธรรม ภมูปัิญญาอาหารพื้นถิน่ ท�าให้วตัถดุบิ

เริม่สญูหายไป (Meebua et al., 2017) ซึง่การน�าอาหารมาขบัเคลือ่น

การท่องเทีย่วเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ในการท่องเทีย่วและ
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สร้างรายได้เพิ่มแก่ชุมชน Hall et al. (2003) กล่าวว่า อาหาร คอื 

องค์ประกอบส�าคัญของประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับและ

เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันและเป็นปัจจัยผลักดันที่

ท�าให้เกดิการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ผ่านคณุค่าและสร้างมูลค่า

เพิ่มของทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้ หน่วยงานภาคีที่

เกีย่วข้องต้องมแีนวคดิและนโยบายการสร้างมลูค่าเพิม่แก่ชุมชน

ท่องเที่ยวบนฐานอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละพื้นที่ 

แหล่งท่องเที่ยว อาหารพื้นถิ่น และของฝากพื้นถิ่นใน 5 

ต�าบลของอ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรธีรรมราช มดีังนี้

1) ต�าบลก�าโลน มแีหล่งท่องเที่ยว อาหารพื้นถิ่น และของ

ฝากพื้นถิ่น (ภาพที่ 1) ดังนี้ แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ หมู่บ้านครีวีง 

เป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้รับ

รางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเภทเมืองและ     

ชุมชนประจ�าปี พ.ศ. 2541 และเป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้ บ้าน

ประวตัศิาสตร์ เป็นบ้านทีแ่สดงถงึร่อยรอยของเหตกุารณ์น�า้ท่วม

ครัง้ใหญ่ใน พ.ศ. 2531 วดัครีวีง เป็นสถานทีห่ลบภยัของผูป้ระสบ

อุทกภัย และเก็บซากเรือเหนือที่หาชมได้ยาก (เรือขุดจากต้นไม้ 

ใช้ขนส่งผลไม้ในอดตี) วังขาทบ เป็นสถานที่ซึ่งวัยรุ่นหญงิชายใน

อดีตมักจะมาเล่นน�้าและเกี้ยวพาราสีโดยใช้ขากระทบสะกิดกัน 

และน�า้ตกวังไม้ปัก ซึง่มโีรงไฟฟ้าพลงัน�า้ทีบ่รหิารจดัการโดยชุมชน 

อาหารพื้นถิ่น คือ แกงมะเดื่อไก่บ้าน ซึ่งพื้นที่ต�าบลก�าโลนเป็น

แหล่งปลกูต้นมะเดือ่ สามารถเกบ็ผลมะเดือ่มาท�าอาหารได้ตลอด

ปี และของฝากพื้นถิ่น คอื ทุเรยีนกวนห่อกาบหมาก เนื่องจากมี

กาบหมากจากต้นหมากจ�านวนมากจงึน�ามาห่อทเุรยีนกวนพร้อม

ลนไฟรอบ ๆ กาบหมากเพื่อดับกลิ่นของทุเรยีน

2) ต�าบลท่าดี มีแหล่งท่องเที่ยว อาหารพื้นถิ่น และของ

ฝากพื้นถิ่น (ภาพที่ 2) ดังนี้ แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ วัดพัทธเสมา 

เป็นวดัทีม่ปีระเพณลีากพระทัง้ทางบกและทางน�า้ในวนัแรม 1 ค�า่ 

เดอืน 11 วัดจนัทร์ เป็นวดัทีป่ระดษิฐานพระลากทีเ่ป็นคูบ่ารม ี(พระ

แฝด) กับพระลากแห่งวัดพัทธเสมา และทวดเทวดาหน้าช้าง     

เป็นรูปบูชาที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดูของกลุ่ม

คนเทือกเขาหลวง อาหารพื้นถิ่น คือ ข้าวย�าทรงเครื่อง โดยน�า
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ส่วนผสมของเครื่องแกงมาใส่แทนน�า้บูดูนิยมรับประทานกับผัก

ต่าง ๆ  ได้แก่ ถัว่ฝักยาว ถัว่งอก ตะไคร้ กระถนิ ยอดมะม่วงหมิพานต์  

ผักบุ้ง ใบยอ ถั่วพู และพาโหม และของฝากพื้นถิ่น คอื จ�าปาดะ

กวน

3) ต�าบลเขาแก้ว มีแหล่งท่องเที่ยว อาหารพื้นถิ่น และ

ของฝากพื้นถิน่ (ภาพที ่3) ดังนี้ แหล่งท่องเทีย่ว ได้แก่ น�า้ตกกะโรม 

เป็นสถานที่เสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และพระสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(รัชกาลที่ 6) และได้รับรางวัลกินรีจากการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย ถ�้าแก้วสุรกานต์ ภายในมีพระพุทธรูปโบราณอยู่

กลางถ�้า ศาลาพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ และบ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์     

เป็นเกจอิาจารย์ดังของจังหวัดนครศรธีรรมราชและภาคใต้ และ

ศาลเทวดานาคราช (ปากห้วยนาคราช) เป็นแหล่งน�้าศกัดิส์ทิธิซ์ึง่

ใช้ประกอบพระราชพิธีส�าคัญ ๆ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจน

ปัจจบุนั อาหารพื้นถิน่ คอื ส้มต�ามังคดุคดั ในช่วงเดอืนมถินุายน-

สิงหาคมจะมีการท�ามังคุดคัด ซึ่งเป็นการแกะเนื้อมังคุดห่าม   

ออกมาเสียบไม้ มังคุดคัดมีความหวานกรอบ สามารถกินได้ทั้ง

เนื้อและเมล็ด และของฝากพื้นถิ่น คอื ปลาส้ม เป็นการแปรรูป

และการถนอมอาหารจากปลากระดี่และปลาตะเพยีน

4) ต�าบลลานสกา แหล่งท่องเทีย่ว อาหารพื้นถิน่ และของ

ฝากพื้นถิ่น (ภาพที่ 4) ดังนี้ แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ วัดเจดยี์เป็นวัด

ที่ประดิษฐานพระมังคุดซึ่งแกะสลักจากเปลือกต้นมังคุด คณะ   

หนังตะลุงหรือคณะมโนราห์มักจะมากราบไหว้ น�้าตกวังไทร     

เป็นน�้าตกที่อยู่ในความดูแลของคนในชุมชน เป็นพื้นที่เชื่อมโยง

ภูเขาสองฝ่ังทะเล (อ่าวไทย-อนัดามนั) มจีดุบรกิารเล่นน�า้ และ

ลานกางเต็นท์ พร้อมบริการอาหารพื้นถิ่นวิถีคนป่าแห่งต้นน�้า

เทอืกเขาหลวง นอกจากนี้ ยังมคีวามเกี่ยวข้องกับกุมารไอ้ไข่แห่ง

วัดเจดยี์ อ�าเภอสชิลที่มปีาฏหิารยิ์ให้ผู้มาบนบาน “หาของหายได้

คนื” วัดวังโบราณ เป็นสถานทีอ่พยพหนไีข้ห่าระบาดจากตวัเมอืง

นครศรีธรรมราชในยุคโบราณ และวัดลานสกาใน เป็นโบสถ์    

มหาอุตม์ศิลปะอยุธยาตอนต้น และมีใบเสมาคู่ซึ่งบ่งบอกว่าเป็น

วดัหลวง อาหารพื้นถิน่ คอื แกงหวักลกั หวักลกัเป็นพชืในกลุม่บอน

หรอืเรยีกว่า บอนยายรดั เป็นพชืพื้นถิน่ทีพ่บได้ทัว่ไปในชมุชน และ

ของฝากพื้นถิ่น คอื กลอยอบแห้ง

5) ต�าบลขุนทะเล แหล่งท่องเที่ยว อาหารพื้นถิ่น และ   

ของฝากพื้นถิน่ (ภาพที ่5 ) ดงันี้ แหล่งท่องเทีย่ว ได้แก่ ถ�า้น�า้วงัศรี

ธรรมโศกราช เป็นถ�า้ทีเ่กีย่วข้องกับประวัตศิาสตร์นครศรธีรรมราช

ในคราวอพยพผูค้นหนโีรคไข้ห่าและการสร้างเหรยีญนโมของขลงั

ที่ส�าคัญของเมืองนครศรีธรรมราช ภายในถ�้ามีน�้าตกและ

หลกัเมอืง อนสุาวรย์ีหมืน่ไกลพลขันธ์ (ตาขนุพล) ซึง่เป็นทหารเอก

ของพระเจ้าศรีธรรมโศกราช เขื่อนชลประทานและคลองเสาธง 

เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและมีบริการร้านอาหารริมเขื่อน        
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ชมทวิทศัน์ภูเขาและคลอง และหลาดสวนปัณฑรดิา บฟุเฟต์ผลไม้

เมอืงคอน เป็นตลาดนดัเชงิสร้างสรรค์มอีาหารและของฝากพื้นถิน่

ในอ�าเภอลานสกา อาหารพื้นถิน่ คอื แกงโหรา โหราเป็นพชืทีไ่ม่มี

ล�าต้น แต่มหัีวอยูใ่ต้ดนิลกัษณะคล้ายหัวเผอืก และของฝากพื้นถิน่ 

คอื น�า้เสาวรสส้มแขก

การเชือ่มโยงการท่องเทีย่วระหว่างต�าบลต่าง ๆ ในอ�าเภอ

ลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยใช้อาหารเป็นตัวกลางจะช่วย

สร้างประสบการณ์น่าประทบัใจให้แก่นกัท่องเทีย่วทีม่าท่องเทีย่ว

และได้ร่วมท�ากิจกรรมและเรียนรู ้วัฒนธรรมและภูมิปัญญา      

ด้านอาหาร ทัง้นี้การท่องเทีย่วเชงิอาหารถอืเป็นการสร้างคุณค่า

และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนท้องถิ่น และช่วยขับเคลื่อน

อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วทัง้ในระดบัท้องถิน่และระดบัจงัหวดั

กระบวนการทีใ่ช้ในการเปลีย่นแปลง
และการยอมรบัของชมุชนเป้าหมาย 

การขับเคลื่อนกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่อ�าเภอ       

ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยการสร้างคุณค่าอาหาร

พื้นถิ่นส�าหรับโปรแกรมการท่องเที่ยวผ่านกระบวนการมีส่วน  

ร่วมกับชุมชนท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 

หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ส�านักงานการท่องเที่ยวและกฬีาจังหวัด

นครศรีธรรมราช และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส�านักงาน

นครศรธีรรมราช และหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมธุรกจิ

การท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ชมรมมัคคุเทศก์อาชีพ
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ภาพที่ 3  แหล่งท่องเที่ยว อาหารพื้นถิ่น และของฝากพื้นถิ่นในต�าบลเขาแก้ว อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        ก) น�า้ตกกะโรม ข) ถ�า้แก้วสรุกานต์ ค) ศาลาพ่อท่านคล้าย วาจาสทิธิ ์และบ่อน�า้ศกัดิส์ทิธิ ์ง) ศาลเทวดานาคราช 

        จ) ส้มต�ามงัคดุคดั และ ฉ) ปลาส้ม 

  ก   ข

  ง  ค

 ฉ  จ
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จังหวัดนครศรีธรรมราช และสมาคมท่องเที่ยวชุมชนอ�าเภอ     

ลานสกา โดยมกีระบวนการ (ภาพที่ 6) ดังนี้

1) การส�ารวจทรัพยากร/ทุนในชุมชน 

การส�ารวจอาหารพื้นถิ่นในอ�าเภอลานสกา จังหวัด

นครศรธีรรมราช โดยใช้แบบส�ารวจแหล่งท่องเที่ยว อาหาร และ

ของฝากพื้นถิ่น การลงพื้นที่ การสมัภาษณ์ และการสงัเกต จาก

ตวัแทนของกลุม่ชมุชนท่องเทีย่ว หน่วยงานที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยว 

ได้แก่ อทุยานแห่งชาตเิขาหลวง ส�านกังานพฒันาการชมุชนอ�าเภอ

ลานสกา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในต�าบลก�าโลน ต�าบลท่าด ี

ต�าบลเขาแก้ว ต�าบลลานสกา และต�าบลขนุทะเล และตวัแทนกลุ่ม

อาชพี ได้แก่ กลุ่มลูกไม้ กลุ่มมัดย้อมสธีรรมชาต ิกลุ่มลายเทยีน

บาตกิสธีรรมชาต ิและกลุม่สมนุไพร ต�าบลก�าโลน กลุม่เครือ่งแกง

บ้านไสขงิ ต�าบลท่าดี กลุ่มวสิาหกจิชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้าน

เจดีย์ ต�าบลลานสกา และกลุ่มท�าอาหารพื้นบ้านศาลาขี้เหล็ก 

ต�าบลขุนทะเล จังหวัดนครศรธีรรมราช และวเิคราะห์ข้อมูลเป็น

รายต�าบล 

2) การออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยว

การออกแบบโปรแกรมการท่องเทีย่วเชงิอาหารพื้นถิน่ อ�าเภอ

ลานสกา จังหวดันครศรธีรรมราช โดยตวัแทนของชมุชนท่องเทีย่ว 

ได้แก่ ชมรมการท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์บ้านครีวีง ต�าบลก�าโลน ศนูย์

ประสานงานท่องเที่ยวต�าบลท่าด ี กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบางน�้าใส 

ต�าบลลานสกา กลุ่มการท่องเที่ยวต�าบลขุนทะเล และหน่วยงาน

ทีด่แูลแหล่งท่องเทีย่ว ได้แก่ อทุยานแห่งชาตเิขาหลวง ส�านกังาน

พัฒนาการชุมชนอ�าเภอลานสกา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 

ต�าบลก�าโลน ต�าบลท่าด ีต�าบลเขาแก้ว ต�าบลลานสกา และต�าบล

ขุนทะเล ผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านขายของที่ระลกึ การ

ท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ส�านกังานนครศรธีรรมราช) ส�านกังาน

การท่องเที่ยวและกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ชมรมมัคคุเทศก์
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ภาพที่ 4  แหล่งท่องเที่ยว อาหารพื้นถิ่น และของฝากพื้นถิ่นในต�าบลลานสกา อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

       ก) วดัเจดย์ี ข) น�า้ตกวงัไทร ค) วดัวงัโบราณ ง) วดัลานสกาใน จ) แกงหวักลกั และ ฉ) กลอยอบแห้ง 

  ก

  ข

  ง   จ

  ค

  ฉ
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อาชพีจงัหวดันครศรธีรรมราช สมาคมธรุกจิการท่องเทีย่วจงัหวัด

นครศรีธรรมราช สมาคมท่องเที่ยวชุมชนอ�าเภอลานสกา และ    

ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะท้องถิ่น

แผนที่โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่นในอ�าเภอ

ลานสกา จงัหวัดนครศรธีรรมราช (ภาพที ่7) เริม่ท่องเทีย่วในพื้นที่

ท่องเทีย่วหลกัจากต�าบลก�าโลนซึง่มแีหล่งท่องเทีย่วเด่น คอื ชุมชน
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ภาพที่ 5  แหล่งท่องเที่ยว อาหารพื้นถิ่น และของฝากพื้นถิ่นในต�าบลขุนทะเล อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

       ก) ถ�า้น�า้วงัศรธีรรมโศกราช ข) อนสุาวรย์ีหมืน่ไกลพลขนัธ์ ค) เขื่อนชลประทานและคลองเสาธง ง) หลาดสวนปัณฑรดิา 

       บฟุเฟ่ต์ผลไม้เมอืงคอน จ) แกงโหรา และ ฉ) น�า้เสาวรสส้มแขก 

  ก   ข

  ง   จ

  ค

  ฉ

ภาพที่ 6  กระบวนการขับเคลื่อนกจิกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรธีรรมราช
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บ้านครีวีง (ต้นแบบชมุชนท่องเทีย่วไทย) และวงัขาทบ (จดุบรรจบ

รักของหนุ่มสาวในอดีต) อาหารพื้นถิ่น คือ แกงมะเดื่อไก่บ้าน      

เชือ่มโยงไปยังต�าบลท่าดทีีม่พีื้นทีต่ดิกนัโดยมแีหล่งท่องเทีย่วเด่น 

คือ วัดพัทธเสมา (พระลากบก พระลากน�้า) อาหารพื้นถิ่น คือ 

ข้าวย�าทรงเครื่อง และเมื่อเดนิทางไปยังถนนทางหลวง 4070 ไป

บรรจบถนนทางหลวง 4015 เชื่อมกับต�าบลเขาแก้วที่มีแหล่ง    

ท่องเทีย่วเด่น คอื น�า้ตกกะโรม (รางวัลกนิร)ี และปากห้วยนาคราช 

(น�้าศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธี) แล้วเดินทางเข้าสู่ถนนทางหลวง 

4238 ไปยังต�าบลลานสกาซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวเด่น คือ น�้าตก    

วังไทร (น�า้ตกชุมชนเชื่อมโยง 2 อุทยาน) อาหารพื้นถิ่น คอื แกง

หวักลกั และปิดท้ายด้วยการเดนิทางสูถ่นนทางหลวง 3013 เข้าสู่

ต�าบลขุนทะเลที่มีแหล่งท่องเที่ยว คือ วัดวังโบราณ (จุดก�าเนิด  

เหรยีญนโม) อาหารพื้นถิ่น คอื แกงโหรา 

โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น อ�าเภอลานสกา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มจากการท่องเที่ยวแบบครึ่งวันเช้า

จากหมู่บ้านครีวีง ต�าบลก�าโลน เนื่องจากเป็นจุดหมายท่องเที่ยว

ยอดนิยมของจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงเป็นแหล่งปลูกผัก

และผลไม้ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เชื่อมต่อเป็นเส้นทางการ

ท่องเที่ยวเชิงอาหารไปยังพื้นที่ต�าบลอื่น ๆ ในครึ่งวันบ่าย 

โปรแกรมการท่องเที่ยวแบ่งเป็น 3 แบบ ได้แก่ แบบครึ่งวัน แบบ

เต็มวัน (ภาพที่ 8) และแบบสองวันหนึ่งคนื (ภาพที่ 9) การเลอืก

โปรแกรมการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับความต้องการของนักท่องเที่ยว 

(Tailor-made itinerary) โดยใช้รถสองแถวครีวีงซึง่เป็นยานพาหนะ

ท้องถิ่น กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่นอ�าเภอลานสกา

เหมาะกับนักท่องเที่ยว 2 กลุ่ม คอื นักท่องเที่ยวแบบครอบครัว

หรือคนท�างาน เดินทางด้วยตนเอง และนักท่องเที่ยวกลุ่มการ
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ภาพที่ 7  แผนที่การท่องเที่ยวเชงิอาหารพื้นถิ่นในอ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรธีรรมราช
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จัดการประชุม สัมมนา นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็น

รางวัล ซึ่งการสอดแทรกกิจกรรมการท�าอาหารไว้ในแต่ละ

โปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มความน่าสนใจตามกระแสนิยม

การท่องเที่ยวเชงิอาหาร

3) การประเมนิโปรแกรมการท่องเที่ยว

การประเมินโปรแกรมการท่องเที่ยวพิจารณาจากความ

เหมาะสมของจดุส�าคญัหรอืแหล่งท่องเทีย่ว วถิชีวีติ ประเพณ ีและ

กจิกรรม ร้านอาหาร สนิค้าของที่ระลกึ คุณภาพของมัคคุเทศก์

หรือนักสื่อความหมาย ซึ่งประเมินใน 5 ด้าน ได้แก่ ลักษณะ

โปรแกรมการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก อาหารพื้นถิ่นและ

ของฝากพื้นถิ่น และนักสื่อความหมาย โดยตัวแทนนักวิชาการ    

ผู้ประกอบการธุรกจิน�าเที่ยว และมัคคุเทศก์อาชพี พบว่า ที่พักมี

เอกลักษณ์และสอดคล้องกบัวถิชีวีติและสภาพแวดล้อมในชมุชน 

คือ บ้านไม้ยกพื้น เครื่องใช้สอยภายในบ้านเป็นแบบดั้งเดิม   

เครื่องนอนแบบชาวบ้านมคีวามสะอาด นักสื่อความหมาย มกีาร

แต่งกายด้วยผ้าพื้นถิ่น คือ ผ้ามัดย้อม มีบุคลิกภาพที่ดีและ

อัธยาศัยไมตรี อาหารพื้นถิ่นและของฝากพื้นถิ่น มีการน�าเสนอ  

ที่น่าสนใจทั้งรูปลักษณ์ ส่วนประกอบ และภาชนะที่ใส่เป็นของ 

ท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว มีความน่าสนใจ มีความหลากหลาย  

ระยะทางระหว่างแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ไกลมากนัก และอยู่ใกล้กับ

แหล่งวัตถดุบิในการผลติอาหารและของฝากพื้นถิน่ และลกัษณะ

โปรแกรมการท่องเทีย่ว สามารถปรบัเปลีย่นได้ตามความต้องการ

ของนักท่องเที่ยว (เวลา สถานที่ กจิกรรม ฯลฯ) 

โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่นอ�าเภอลานสกา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดให้บริการท่องเที่ยวตั้งแต่เดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2563 หลังสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย

แล้ว โดยผู้ประกอบการน�าเที่ยวท้องถิ่น 2 แห่ง คอื ห้างหุ้นส่วน

จ�ากดั เอ็น เอส ท ีแทรเวลเลอร์ และห้างหุ้นส่วนจ�ากดั ไทย สมายล์ 

ทัวร์ แอนด์ แทรเวล และภาคทีี่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมท่องเที่ยว

ชุมชนอ�าเภอลานสกา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด

นครศรธีรรมราช ชมรมมัคคุเทศก์อาชพีจังหวัดนครศรธีรรมราช 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�านักงานนครศรธีรรมราช และ

ส�านักงานการท่องเที่ยวและกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช 
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ภาพที่ 8  โปรแกรมการท่องเที่ยวเชงิอาหารพื้นถิ่น อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรธีรรมราช แบบครึ่งวันและแบบเต็มวัน 

หมายเหต ุ โปรแกรมครีวีง 4 โปรแกรมลานสกา โปรแกรมขนุทะเล และโปรแกรมเขาแกว้ จะงดให้บรกิารช่วงฤดมูรสมุ (ธนัวาคม

และมกราคม) ขณะที่โปรแกรมครีวีง 1-4 โปรแกรมลานสกา และโปรแกรมเขาแก้ว จะให้บรกิารอาหารที่เกี่ยวกับมังคุด ทุเรยีน 

และจ�าปาดะในช่วงฤดูกาลผลไม้ (กรกฎาคมถงึกันยายน) ส่วนนอกช่วงฤดูกาลจะมผีลติภัณฑ์อื่น ๆ ในชุมชนบรกิารทดแทน 
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ความรู้หรอืความเชี่ยวชาญที่ใช้

แหล่งท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบส�าคัญส�าหรับการ

ออกแบบโปรแกรมการท่องเทีย่ว โดยทัว่ไปแล้วการท่องเทีย่วแบ่ง

ตามประเภทของทรัพยากรได้ดังนี้ ประวัตศิาสตร์และโบราณคด ี

(วัด วัง โบราณสถาน โบราณวัตถุ) เกษตร (สวนผักและผลไม้) 

ธรรมชาติ (น�้าตก ทะเล เกาะ ภูเขา) และวัฒนธรรม วิถีชีวิต 

ประเพณ ีและกจิกรรม (Department of Tourism, 2011) โดยการ

ส�ารวจแหล่งท่องเที่ยวประกอบด้วยข้อมูลการเดินทางเข้าถึง 

ประวัติหรือข้อมูลทั่วไป กิจกรรม สิ่งอ�านวยความสะดวก การ

ติดต่อประสานงาน และจุดส�าคัญหรือแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง 

(Wannatanom, 2004) นอกจากนี้ การน�าเสนอข้อมลูแหล่งท่องเทีย่ว 

และสินค้าทางการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยวประกอบด้วย 

แหล่งผลติหรอืแหล่งจ�าหน่ายทีพ่ร้อมรบันักท่องเที่ยว การอธบิาย

และการจดัพื้นทีส่าธติการผลติสนิค้าและน�าเสนอสรรพคุณหรอื

ประโยชน์และให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมผลิตทุกขั้นตอนหรือบาง

ขั้นตอนพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสื่อความหมายโดย

คนในชุมชนที่สามารถเชื่อมโยงกับเรื่องราวต่าง ๆ พร้อมสอด

แทรกความสนุกสนานโดยไม่ละเลยคุณลักษณะ “ดี เด่น โดน” 

น่ันคือต้องศึกษาหาของดีแล้วน�าเสนอออกมาให้เด่นเพื่อท�าให้ 

โดนใจนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม (Suwannarat, 2020) 

การจัดโปรแกรมท่องเที่ยวต้องค�านึงถึงปัจจัยส�าคัญ    

ได้แก่ รายการน�าเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว สิ่งดงึดูดใจและกจิกรรม 

สิ่งอ�านวยความสะดวก ความปลอดภัย ยานพาหนะ ที่พัก ร้าน

อาหาร สนิค้าของที่ระลกึที่น่าสนใจ คุณภาพของมัคคุเทศก์หรอื

นักสื่อความหมายและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องหรือมีตัวแทนใน  

ท้องถิ่นช่วยอ�านวยความสะดวก (Chartrungruang, 2011) 
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ภาพที่ 9  โปรแกรมการท่องเที่ยวเชงิอาหารพื้นถิ่น อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรธีรรมราช แบบสองวันหนึ่งคนื

หมายเหตุ โปรแกรม แบบสองวันหนึ่งคนื เป็นการน�าโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบครึ่งวันของแต่ละชุมชนมาผนวกเป็นแบบ 2 วัน 

เพื่อสัมผัสอาหารพื้นถิ่นที่หลากหลาย ทั้งนี้ในฤดูมรสุม กิจกรรมช่วงเช้าในวันที่สองจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นการเรียนรู้และท�า      

อาหารพื้นถิ่น 
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นอกจากนี้ การพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันควร

ให้ความส�าคัญต่อกลยุทธ์ 4C + 4P ซึ่งเริ่มจากการระบุกลุ่ม       

นกัท่องเทีย่วเป้าหมายแล้วพจิารณา สนิค้าหรอืบรกิาร (Product) 

หรอืวธิกีารหรอืทางเลอืกทีล่กูค้าจะเข้ามา (Consumer) ราคา (Price) 

หรือต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ลูกค้ายินดีจ่ายหรือเข้าถึงสินค้า      

(Customer cost) การจดัจ�าหน่าย (Place or distribution) คอื ความ

สะดวกและรวดเรว็ (Convenience) การส่งเสรมิการขาย (Promotion) 

คอื การสือ่สารต่อลกูค้าให้เข้าใจสนิค้าหรอืรูจ้กัภาพลกัษณ์สนิค้า 

(Communication) นอกจากนี้ยังต้องเพิ่ม 3P ได้แก่ People 

(พนักงาน ผู้ให้บรกิาร) Physical evidence (การตกแต่งหรอืการ

สร้างบรรยากาศ) และ Process (กระบวนการให้บรกิารหรอืส่งมอบ

สนิค้า) (Pattaratanakun, 2017) 

อาหารพื้นถิ่นเป็นแรงผลักดันที่ส�าคัญให้แก่นักท่องเที่ยว 

(Hjalager & Corigliano, 2000; Boonnark, 2015) เพราะการรับ

ประทานอาหารในท้องถิ่นเป็นกิจกรรมหนึ่งของนักท่องเที่ยวใน

การเดนิทางท่องเที่ยว (Kim et al., 2009) ขณะที่ Fields (2002) 

น�าเสนอว่า องค์กรด้านการท่องเทีย่วมกัจะใช้อาหารเป็นส่วนหนึง่

ของกลยุทธ์การตลาดในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่นเดียวกับ 

Pongsangiam & Dhamabutra (2015) กล่าวว่าการท่องเที่ยวเชงิ

อาหารช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม 

เนื่องจากอาหารใช้ผลผลิตการเกษตรเป็นวัตถุดิบหลัก และการ

เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในฟาร์ม 

เป็นต้น สินค้าของที่ระลึกเกี่ยวกับอาหาร อาทิ เครื่องเทศ      

เครื่องปรุง ผลติภัณฑ์อาหารส�าเร็จรูป ผลไม้ เป็นต้น

สถานการณ์ใหม่
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดมิ 

ชุมชนท่องเที่ยวใน 5 ต�าบลของอ�าเภอลานสกา จังหวัด

นครศรีธรรมราช ได้น�าอาหารพื้นถิ่นและของฝากพื้นถิ่นมาเป็น

จุดขายในโปรแกรมการท่องเที่ยว และมผีู้ประกอบการท่องเที่ยว

ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชให้ความสนใจ      

ต่อโปรแกรมการท่องเที่ยว ส่งผลให้จ�านวนนักท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 17.65 (ภาพที่ 10) โดยเปรียบเทียบระหว่างช่วงเดือน

กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2562 มจี�านวน 323,345 คน และ

ช่วงเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2563 มจี�านวน 380,417 คน 

ขณะที่รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.92 (ภาพที่ 11) 

โดยเปรยีบเทยีบระหว่างช่วงเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

มีรายได้รวม 161,672,500 บาท และช่วงเดือนกรกฎาคม – 

ธันวาคม พ.ศ. 2563 มรีายได้ 192,256,600 บาท
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ภาพที่ 10  จ�านวนนักท่องเที่ยวในอ�าเภอลานสกา ในช่วงเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม ของปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563
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ผลกระทบและความยัง่ยนื
ของการเปลีย่นแปลง 

ส�านกังานอ�าเภอลานสกา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

(เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�าบล) ร่วมกันจัดกิจกรรม    

ส่งเสรมิการท่องเที่ยว “เดอะ ครีวีง วิ่งเทรล 2020” โดยใช้กฬีา

เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ และน�าอาหารพื้นถิ่นร่วมกิจกรรม   

“คีรีวง ร�าลึก” โดยเชื่อมโยงกับประเพณีการให้ทานไฟ เพื่อ

สืบสานศิลปวัฒนธรรมและร�าลึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

ของชมุชน ซึง่ชมุชนทัง้ 5 ต�าบลได้น�าเสนออาหารต่อนกัท่องเทีย่ว 

และนักท่องเที่ยวสนใจใช้บริการผู้ประกอบการน�าเที่ยวในชุมชน

และร่วมกิจกรรมท�าอาหารและของฝากพื้นถิ่น นักท่องเที่ยวใช้

เวลาท่องเที่ยวนานมากขึ้น และช�าระเงินซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น 

ท�าให้ชุมชนมรีายได้เพิ่มขึ้น

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ไทย สมายล์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวล และ

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เอ็น เอส ท ีแทรเวลเลอร์ ให้บรกิารโปรแกรม

การท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค (ภาคเหนือ และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อรองรับการเปิดเส้นทางบินใหม่ 

นครศรีธรรมราช-เชียงใหม่ ของสายการบินไทยสมายล์และ    

สายการบินไทยเวียตเจ็ต และนครศรีธรรมราช-อุดรธานี ของ

สายการบินไทยสมายล์ ช่วงปลายปี พ.ศ. 2563 ซึ่งพบว่าม ี        

นักท่องเที่ยวจากจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอุดรธานีเดินทาง

เข้ามาท่องเที่ยวผ่านผู้ประกอบการน�าเที่ยวทั้งสองแห่ง ท�าให้

ชุมชนเป็นที่รู้จักจากนักท่องเที่ยว เนื่องด้วยการน�าเสนอความ 

เป็นพื้นที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอาหารและการท่องเที่ยว

ลักษณะอื่น ๆ เช่น จุดก�าเนิดเหรียญนโม กุมารไอ้ไข่วัดเจดีย์     

ลานสกา พระลากบกพระลากน�้าแห่งเดยีวในประเทศไทย แหล่ง

ท�าอาหารเมนูพชืที่มคีวามน่าสนใจและมสีรรพคุณที่ด ี

ชมรมมคัคเุทศก์อาชพีจงัหวดันครศรธีรรมราช ให้ความสนใจ

ต่อการเปิดพื้นที่ใหม่ที่น�าอาหารพื้นถิ่นมาเป็นจุดขายในอ�าเภอ   

ลานสกา และสมาคมธุรกจิการท่องเทีย่วจังหวดันครศรธีรรมราช 

น�าเสนอความพร้อมของจงัหวดันครศรธีรรมราชสู่การเป็นเมอืงแห่ง

การจดัประชมุและสัมมนา หรอื MICE city ต่อส�านกังานส่งเสรมิ

การจดัประชมุและนทิรรศการ (TCEB) เนือ่งจากมพีื้นทีเ่พยีงพอใน

การรองรบันกัท่องเทีย่ว และมบีรกิารทีพ่กัทีอ่ยูใ่กล้กบัแหล่งผลติ

วตัถดุบิอาหารซึง่สร้างความประทบัใจต่อนกัท่องเทีย่ว

กติตกิรรมประกาศ  

ขอขอบคุณเครอืข่ายมหาวทิยาลัยราชภัฏ ส�านักงานคณะ

กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส�านักงานคณะกรรมการ          

ส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) ทีส่นบัสนนุการ

ด�าเนนิงานวจิยัครัง้นี้ภายใต้แผนงานวจิยั “การยกระดบัศกัยภาพ

การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐาน  

อตัลกัษณ์ท้องถิน่ของเครอืข่ายมหาวทิยาลยัราชภฏั” (สญัญาทนุ

เลขที่ วช.อว.(ก)(กบง)/128/2562 ปีงบประมาณ 2562)
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ภาพที่ 11  รายได้จากการท่องเที่ยวในอ�าเภอลานสกา ในช่วงเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม ของปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563
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Abstract

The large-scale farming community of ladyfinger banana is located in Ban Thong Kung, Tha Phutsa subdistrict, 

Klong Klung district, Kamphaeng Phet province. It is known as a traditional community of the province. The unique way 

of life and culture is suitable for developing community–based tourism products. The research first aims to creatively 

develop community–based tourism products in relation to local history, culture, and identity. Thus, the development are 

conducted in three aspects, namely the local sweet herb crunchy cereal bar, local cuisine based on local banana farmer’s 

recipes, and the travel route of tourist attractions. The second objective is to develop community potential based on 

Thailand Community-Based Tourism (CBT) Standard. The third objective is to develop marketing channels for the  

community-based tourism. After discovering problems and investigating the potential of the community in terms of tourism, 

an assessment of the community potential based on CBT Thailand criteria. The development process was conducted as 

follows: 1) planning and developing with the cooperation between researchers and the community, 2) developing local 

products, 3) developing community potential, and 4) developing marketing channels. The development resulted in        

increasing community income to 80,000 bath/year and increasing the number of visitors to 660 visitors/year. The highest 

score of evaluating tourism potential based on CBT Standard was the aspect of preserving and promoting cultural  

heritage. Finally, the project yields the development of marketing channels both online and offline including websites, 

social media, in-store selling, joining trade shows and exhibitions, and selling to local retail stores.

Keywords: Kamphaeng Phet province, Large-scale farming community of ladyfinger banana, Community-based 

tourism, Tourism products, Marketing channels development
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บทน�า  

ปัจจุบันประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกจิฉบับที่ 12 ซึ่ง

เน้นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative economy) และก�าหนด

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579) ที่มุ่งพัฒนา

ประเทศสูค่วามมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื และเมือ่พจิารณาแนวทาง

การพฒันาประเทศเป็นรายภาคเพือ่สร้างโอกาสทางเศรษฐกจิให้

กระจายอย่างทั่วถึง พบว่ามียุทธศาสตร์ด้านการสร้างความ

สามารถในการแข่งขันโดยมุ่งพัฒนาภาคการผลติและบรกิาร ซึ่ง

เป็นการยกระดับศักยภาพภาคอุตสาหกรรมให้แข่งขันได้บนฐาน

เทคโนโลยขีัน้ก้าวหน้า นอกจากนี้ยงัมคีวามได้เปรยีบเชงิทีตั่ง้ทาง

ภมูศิาสตร์ทีเ่ป็นศนูย์กลางของภมูภิาคในการพฒันาการเชือ่มโยง

การท่องเที่ยวในประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย 

เพื่อสร้างความหลากหลาย คุณภาพ และสร้างเอกลักษณ์การ

ท่องเที่ยวไทย และใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการ

พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลิตภัณฑ์

ชมุชน อตุสาหกรรมการเกษตร (The National Strategy Committee, 

2017)

การพฒันาประเทศไทยด้วยการท่องเทีย่วถกูก�าหนดในแผน

พัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาตฉิบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่ง

กล่าวถงึการพฒันาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ว สนิค้าและบรกิารด้าน

การท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน (Board of Directors    

of the National Tourism Policy, 2020) ใน 3 มติ ิได้แก่ 1) พัฒนา

คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว 2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและ

บริการอย่างยั่งยืน และ 3) สร้างความสมดุลในแหล่งท่องเที่ยว 

สนิค้าและบรกิาร เพื่อส่งเสรมิการสร้างขดีความสามารถในการ

แข่งขัน ส่งเสรมิให้ภาคเีครอืข่ายการท่องเที่ยวทัง้ภาครัฐ เอกชน 

และชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในเชิงอัตลักษณ์ วิถี

ชวีติ วัฒนธรรม ประเพณ ีและพัฒนาการท่องเที่ยวในเมอืงรอง 

การท่องเทีย่วในชนบท และพฒันาสนิค้าและบรกิารทีโ่ดดเด่นเป็น

เอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในการ     

ส่งเสรมิความสมดุลเชงิเวลาและฤดูกาลในการท่องเที่ยว

การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการ

บริหารจัดการ (Community-based tourism, CBT) หรือ Host 

management ในประเทศไทยได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและเตบิโต

ในลักษณะของความเป็นเครือข่ายมากขึ้น ทั้งนี้รูปแบบของการ

จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนถูกคาดหวังว่าเป็นวิธีการจัดการ

ท่องเที่ยวแบบหนึ่งที่มีศักยภาพ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในการจัดการและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติรวมทั้งทรัพยากรการท่องเที่ยว (Sarobol, 2004)          

ดังนั้นการท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงเป็นเครื่องมือส�าคัญในการช่วย

สร้างความเข้มแขง็ให้กับชมุชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และวัฒนธรรม โดยกระบวนการมสี่วนร่วมของคนในชุมชน การ

บริหารจัดการในชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจบทบาทของ

ชุมชน วถิชีวีติ วัฒนธรรม ภูมปิัญญาและการอนุรักษ์ธรรมชาต ิ

ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้

คนในชุมชนสามารถมรีายได้เสรมิจากการท่องเที่ยว ซึ่งใช้ต้นทุน

จากฐานทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรม       

รากเหง้าของชุมชนให้เกิดคุณค่าสู่การเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์

ทางการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดระบบ

เศรษฐกิจชุมชนฐานรากจากผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่น�าไปสู่

การกระจายรายได้และหมุนเวยีนในชุมชนท้องถิ่นร่วมกันได้

สถานการณ์ที่เป็นอยู่เดมิ  

จังหวัดก�าแพงเพชร เป็นเมืองเก่าที่มีความส�าคัญทาง

ประวัติศาสตร์และเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวารวดี เป็นที่ตั้ง

ของเมืองโบราณหลายเมือง (The Office of Kamphaeng Phet 

Province, 2019) จังหวัดก�าแพงเพชรเป็นจังหวัดที่มีรายได้หลัก

จากการเกษตร ซึง่พชืเศรษฐกจิทีส่�าคญั คอื กล้วยไข่ มพีื้นทีป่ลกู

กล้วยไข่ 1,380 ไร่ (Kamphaeng Phet Provincial Agriculture and 

Cooperatives Office, 2021) มีรายได้จากการจ�าหน่วยกล้วยไข่ 

รวมทั้งสิ้น 3,070,172 บาท และกล้วยไข่เป็นพืชซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้    

ทางภมูศิาสตร์ (Geographical indications: GI) โดยอ�าเภอคลองขลงุ 

เป็นพื้นที่ที่ปลูกกล้วยไข่มากกว่า 300 ไร่ 

ชุมชนบ้านท้องคุ้ง ต�าบลท่าพุทรา อ�าเภอคลองขลุง เป็น

ชุมชนริมแม่น�้าปิง และปลูกกล้วยไข่สายพันธุ์ก�าแพงเพชรโดย

แปลงใหญ่กล้วยไข่ของต�าบลท่าพุทราเริ่มมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2559 

โดยมสี�านกังานเกษตรอ�าเภอเป็นผูส้นับสนุนโครงการ ซึง่การปลกู

กล้วยไข่สายพันธุ์ก�าแพงเพชรได้รับการรับรองมาตรฐานการ

ปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ ี(Good agricultural practices: GAP) และ 

เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากกรมทรพัย์สนิทางปัญญา ในวนัที่ 

22 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 (Department of Intellectual Property, 

2017) 

ชุมชนบ้านท้องคุ ้ง เป็นชุมชนหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์           

อัตลักษณ์ท้องถิ่น และวิถีชีวิตที่เกี่ยวพันกับสายน�้า จากการ

ส�ารวจบริบทของพื้นที่ชุมชนบ้านท้องคุ ้ง โดยใช้เครื่องมือ

แบบสอบถามข้อมลูพื้นฐานจากหน่วยงานราชการ เทศบาลต�าบล

ท่าพุทรา และองค์การบรหิารส่วนต�าบลท่าพุทรา ปราชญ์ชุมชน 
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และชุมชนท่องเที่ยวบ้านท้องคุ้งพบว่า พื้นที่ชุมชนบ้านท้องคุ้ง   

เคยเป ็นจุดพักเรือเสด็จประพาสต้นของพระบาทสมเด็จ               

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อครัง้ประพาสต้นเมอืง

ก�าแพงเพชรระหว่างวันที่ 18 - 27 สงิหาคม พ.ศ. 2449 โดยใช้

พื้นที่ “วังนางร้าง” เป็นสถานที่พักค้างแรม 

จากการส�ารวจปัญหาและศักยภาพของชุมชนด้านการ 

ท่องเทีย่ว และการประเมนิศกัยภาพของชมุชนด้านการท่องเทีย่ว

ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 5 ด้าน จ�านวน  

100 ข้อ ด้านการท่องเที่ยวชุมชนของชุมชนบ้านท้องคุ้ง เกี่ยวกับ

ขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน

เชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นพบว่า พื้นที่เพื่อการ    

ท่องเที่ยวของชุมชนบ้านท้องคุ้ง มศีักยภาพดังนี้ 

- แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการ

ท่องเที่ยว 4 แห่ง ได้แก่ 1) ฟาร์มแพะรัชรนิทร์ 2) โรงน�า้ชา บ้าน

ปรึกมะกรูด 3) ศูนย์เรียนรู ้แปลงใหญ่กล้วยไข่/ศูนย์เรียนรู ้      

กล้วยไข่ครบวงจร 4) สวนเกษตรปลอดภัย (คุณติ๊ก บ้านสวน) 

- สถานทีท่่องเทีย่วในชมุชน 3 แห่ง ได้แก่ 1) พื้นทีบ้่านคลอง

แขยง มีเกาะที่ปลูกกล้วยไข่สายพันธุ์ก�าแพงเพชร นาบัวหลวง    

2) พื้นทีบ้่านปรกึมะกรดู มแีปลงปลกูกล้วยไข่สายพนัธุก์�าแพงเพชร 

โรงน�า้ชาเกสรกล้วยไข่และปลกีล้วยไข่ และ 3) พื้นทีบ้่านท่าพทุรา 

มีวัดคฤหบดีสงฆ์ ฟาร์มแพะ พื้นที่บ้านคลองยางและพื้นที่บ้าน

ท้องคุ้ง มีแปลงปลูกกล้วยไข่สายพันธุ์ก�าแพงเพชร แหล่งเรยีนรู้

ชมุชนเกษตรปลอดภยั และเป็นหมูบ้่านท�ามาค้าขาย ของกรมการ

ค้าภายใน และบ้านคลองเจรญินาแปลงใหญ่ปลอดสารเคม ีซึง่ใน

พื้นที่แปลงใหญ่กล้วยไข่ ทางกรมพัฒนาชุมชนจัดตัง้เป็นหมู่บ้าน

ท่องเที่ยว OTOP นวัตวถิ ีได้แก่ บ้านท้องคุ้ง หมู่ 7 

- ผู้ประกอบการธรุกจิท่องเทีย่ว 1 ราย ได้แก่ ตลาดน�า้เกาะ

แพะ เกาะแกะ แต่ยังไม่มีเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับ

แหล่งเรยีนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ไม่มโีฮมสเตย์ที่ได้รับ

มาตรฐาน ไม่มนีกัสือ่ความหมายในชมุชนทีม่ศีกัยภาพในการบอก

เล่าเรื่องราวของชุมชนได้อย่างครบถ้วน และไม่มีของที่ระลึกที่   

ได้รับมาตรฐาน

- ผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน และสามารถ

พัฒนาเป็นผลติภณัฑ์การท่องเที่ยว ได้แก่ ผลติภณัฑ์กะลามะพร้าว 

ผลิตภัณฑ์ทองม้วนกล้วยไข่ น�า้ชาเกสรกล้วยไข่และปลีกล้วยไข่ 

กระยาสารทสูตรถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มะพร้าวเสวย    

กล้วยไข่ตาก ข้าวเกรยีบกล้วยไข่ ข้าวเกรยีบกล้วยไข่ผสมธัญพชื 

แป้งกล้วยไข่ คุกกี้กล้วยไข่ ไข่เค็มชาเกสรกล้วยไข่ ซึ่งเห็นได้ว่า

ชุมชนบ้านท้องคุ ้งมีศักยภาพในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก     

กล้วยไข่ อกีทัง้พื้นที่มศีักยภาพในการท่องเที่ยวเชงิเกษตร และมี

ผลติภณัฑ์ทีส่ามารถจ�าหน่ายเพือ่ให้เกดิรายได้ ซึง่ชมุชนได้พฒันา

ผลิตภัณฑ์อาหาร และผ่านการรับรองอาหารปลอดภัยจากกรม

วิชาการเกษตร โดยกระบวนการมีส่วนร่วม จ�านวน 2 รายการ 

ได้แก่ กล้วยไข่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และ ผัก

ปลอดภัยภายใต้แบรนด์คุณติ๊ก บ้านสวน 

- เครอืข่ายเพือ่การท�างานด้านการท่องเทีย่วในชมุชนบ้าน

ท้องคุ้งจ�านวน 7 เครอืข่าย ได้แก่ 1) วสิาหกจิชุมชนแปลงใหญ่

กล้วยไข่ 2) ส�านักงานเกษตรต�าบล 3) ส�านกังานเกษตรอ�าเภอ 4) 

องค์การบรหิารส่วนต�าบล 5) เทศบาลต�าบลท่าพทุรา 6) กรมการ

ค้า พาณชิย์จังหวัด และ 7) มหาวทิยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร ซึ่ง

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชรได้จัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชน

กล้วยไข่ครบวงจร บ้านท้องคุง้ เพือ่เป็นแหล่งถ่ายทอดความรูแ้ละ

พัฒนาชุมชนให้สามารถด�าเนินการด้วยตนเองได้ ซึ่งเครือข่ายมี

การบรูณาการความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัและภาคทีีเ่กีย่วขอ้ง

ที่มีโครงการที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการไม่น้อย

กว่า 2 โครงการต่อปี ซึ่งจะสามารถพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ชุมชนเชงิสร้างสรรค์ต่อไปได้

จากข้อมูลข้างต้นชี้ให้เห็นว่า บ้านท้องคุ ้ง มีจุดเด่นที่

สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทุน

ทางวัฒนธรรมส�าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จาก

การสัมภาษณ์ประธานแปลงใหญ่กล้วยไข่ ซึ่งได้ระบุถึงปัญหา 

การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดก�าแพงเพชรมีดังนี้  

ชมุชนยงัไม่มคีวามรูค้วามเข้าใจในการจดัการท่องเทีย่วโดยชุมชน 

และยังไม่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายในมิติต่าง ๆ เช่น ที่พัก ร้าน

อาหาร ผลติภณัฑ์ เส้นทาง ช่องทาง  การตลาด เป็นต้น สอดคล้อง

กับ Pantaruk & Cheablaem (2020) ที่พบว่าการด�าเนนิการของ

ชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมในการพัฒนาให้เป็นแหล่ง   

ท่องเที่ยว เนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจที่เพยีงพอ รวมทัง้

ขาดความร่วมมอืและการเชื่อมโยงเป็นเครอืข่าย

ชุมชนบ้านท้องคุ้งมีรายได้สุทธิจากการท่องเที่ยวต่อปี

ประมาณ 60,000 บาท และมนีกัท่องเทีย่วเดนิทางเข้ามาท่องเทีย่ว

โดยเฉลีย่ประมาณ 50 คนต่อเดอืน โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้ทีเ่กดิ

จากการศึกษาดูงานของหน่วยงานราชการต่าง ๆ และการ

จ�าหน่ายผลติภัณฑ์ ณ สถานที่ตัง้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารายได้ที่เกดิ

จากการท่องเทีย่วยงัมจี�านวนน้อยเมือ่เทยีบกบัศกัยภาพของพื้นที่ 

และข้อมูลการศึกษาของศูนย์วิจัยชุมชนกล้วยไข่ครบวงจร บ้าน

ท้องคุง้ พบว่า ชมุชนบ้านท้องคุง้มคีวามต้องการพฒันาผลติภณัฑ์

จากกล้วยไข่ การเพิ่มศักยภาพชุมชน การเพิ่มช่องทางการตลาด

เพือ่เพิม่ยอดขาย อกีทัง้ต้องการพฒันาชมุชนให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว

โดยใช้ศกัยภาพทีเ่ป็นพื้นทีส่�าคญัทางประวตัศิาสตร์ วถิวีฒันธรรม 

และกล้วยไข่ พืชเศรษฐกิจส�าคัญและเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
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ที่ต้องการให้คนภายนอกได้เรยีนรู้กระบวนการปลูก การแปรรูป

เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยไข่แบบครบวงจร รวมถึงอาหารพื้นถิ่น    

ความเป็นอยู่ของชุมชนและพิธีกรรมต่าง ๆ (Pongpinyoopat et 

al., 2019) 

ข้อมูลจากการประเมินศักยภาพของชุมชนตามเกณฑ์การ

พฒันาการท่องเทีย่วโดยชมุชนใน 5 ด้าน พบว่าชมุชนบ้านท้องคุง้    

ต้องการพัฒนาด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น

ระบบและยั่งยืน และด้านคุณภาพการบริหารจัดการการ          

ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเร่งด่วน เพราะมีคะแนนต�่ากว่าเกณฑ์ 

และส่งเสริมด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม

และด้านการจัดการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีให้มี

ศักยภาพมากขึ้น

กระบวนการทีใ่ช้ในการเปลีย่นแปลง
และการยอมรับของชมุชนเป้าหมาย 

การพัฒนาชุมชนบ้านท้องคุ้ง เพื่อให้เกดิการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนบ้านท้องคุ้ง ต�าบลท่าพุทรา อ�าเภอ

คลองขลุง จังหวัดก�าแพงเพชร (ภาพที่ 1) มดีังนี้

1) การวางแผนและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมระหว่าง     

นักวจิัยกับชุมชน

การวเิคราะห์ศักยภาพของชุมชน โดยการวเิคราะห์จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) (ภาพที่ 2) จาก

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยไข่ องค์การ

บรหิารส่วนต�าบลท่าพุทรา ผู้ประกอบการร้านค้าวสิาหกจิชุมชน 

และประชาชน

การสร้างโมเดลธุรกิจ (Business model canvas: BMC)     

(ภาพที ่3) เพือ่ให้สามารถก�าหนดกลุม่ลูกค้าเป้าหมาย (Customer 

segmentation: CS) ลกูค้าสมัพนัธ์ (Customer relationship: CR)   ช่อง

ทางการตลาด (Channel: CH) และกจิกรรมหลกั (Key activity: KA) 

2) การพัฒนาผลติภัณฑ์ชุมชน

จากการลงพื้นที่ ส�ารวจข้อมูล และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในพื้นที่ ทัง้ส่วนชุมชนและส่วนราชการ รวมถงึสถาบันการศกึษา 

เกีย่วกบัผลติภณัฑ์ชมุชน จดุท่องเทีย่ว เส้นทางการท่องเทีย่วและ

กจิกรรมในแต่ละจุดที่ด�าเนนิการ และสอบถามความต้องการใน

การพฒันาผลติภณัฑ์และเส้นทางทีต้่องการเชือ่มโยงกบัจุดเสดจ็

ประพาสต้นและแปลงใหญ่กล้วยไข่ และสรุปผลติภัณฑ์ เส้นทาง 

และกิจกรรมที่ต้องการด�าเนินการ พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ชุมชน

ต้องการพัฒนาคอื 

2.1) กระยาสารทข้าวพองสมุนไพร ใช้ข้าวเหนยีว กข 6 

และข้าวเหนยีวด�าพันธุ์ลมืผัว ในการท�าข้าวพองสมุนไพร โดยน�า

ข้าวเหนียวมาหุงให้สุก ผึ่งแดดหรืออบให้แห้งน�ามาทอดหรือค่ัว

ให้พอง แล้วน�าไปใช้เป็นส่วนผสมในกระยาสารทข้าวพองสมนุไพร 

(ภาพที่ 4)

2.2) ส�ารับอาหาร “วถิถีิ่น วถิกีนิ คนหาบกล้วย” จากวธิี

การปรุงอาหารท้องถิ่น และวัตถุดบิที่มใีนท้องถิ่น มกีารประยุกต์

จัดเป็นชุดส�ารับอาหารท้องถิ่น (ภาพที่ 5) ซึ่งประกอบด้วย ข้าว

ห่อใบกล้วย แกงไก่นอกหม้อใส่หยวกกล้วยไข่ น�า้พริกกล้วยไข่

และผักตามฤดูกาล ไข่เค็มชาเกสรกล้วยไข่ ซึ่งเป็นไข่เค็มที่ดอง

ด้วยชาเกสรกล้วยไข่ ขนมบัวลอยกล้วยไข่ กล้วยไข่เชื่อมราดน�้า

กะทสิด และเครื่องดื่มชาเกสรกล้วยไข่
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ภาพที่ 1  กระบวนการพัฒนาผลติภัณฑ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชงิสร้างสรรค์ชุมชนบ้านท้องคุ้ง 
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2.3) เส้นทางท่องเที่ยว ประกอบด้วยกิจกรรมเพื่อการ

ท่องเที่ยว 6 จุด (ภาพที่ 6) มรีะยะทางประมาณ 10 กโิลเมตร

ระยะเวลาในการท่องเที่ยว ตัง้แต่ 4 - 8 ชั่วโมง ทัง้นี้นักท่องเที่ยว

สามารถท่องเที่ยวแบบหนึ่งวัน หรอืพักค้างคนื 1 คนื

จุดที่ 1 นาบัว ผู้ใหญ่ชะลอ

นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เส้นทางการเดินทางของดอกบัว

หลวงผ่านการเรือ่งเล่า “นาบัว” จากผูใ้หญ่ชะลอ ทีม่ปีระสบการณ์

ดูแลนาบัวมาอย่างยาวนาน พร้อมทัง้ให้นักท่องเที่ยวเก็บดอกบัว
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ภาพที่ 2  การวเิคราะห์ศักยภาพชุมชนบ้านท้องคุ้ง โดย SWOT analysis 
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ภาพที่ 3  Business model canvas ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท้องคุ้ง  
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ด้วยตนเอง และเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพนาบัวในช่วงเวลา

รุ่งอรุณ ซึ่งบัวได้รับการขนานนามให้เป็น “ราชินีแห่งไม้น�้า” 

นอกจากนี้ดอกบัวยังถือเป็นสัญลักษณ์ของคุณงามความด ี  

ความเชื่อตัง้แต่สมัยพุทธกาล มตี�านานกล่าวว่า หมอชวีกโกมาร

ภัจจ์ ได้ปรุงยาจากดอกบัว ถวายแด่พระพุทธเจ้า แก้อาการ

อ่อนเพลยี ถอืว่าดอกบัวเป็น ดอกไม้ประจ�าศาสนาพุทธมาจนถงึ

ปัจจุบัน

 

จุดที่ 2 วัดคฤหบดสีงฆ ์

ประดษิฐานสรรีะสงัขารของหลวงพ่อสว่าง หนึง่ในพระเกจ ิ

อาจารย์ดงัแห่งจงัหวดัก�าแพงเพชร ได้ถกูขนานนามว่า “หลวงพ่อ

ปลอดภัย” (ภาพที่ 7) โดยนักท่องเที่ยวสามารถเช่าบูชาเหรยีญ

หลวงพ่อปลอดภัย ไว้พกติดตัวให้แคล้วคลาดจากภยันตราย    

ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางได้

จุดที่ 3 แปลงกล้วยไข่ สายพันธุ์ก�าแพงเพชร (GI) 

เพือ่เรยีนรูต้�านานคนหาบกล้วย และการเดนิทางของกล้วยไข่

จากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ (ภาพที่ 8) นักท่องเที่ยว

สามารถถ่ายภาพในสวนกล้วยไข่ พร้อมทัง้ให้นักท่องเที่ยวลงมอื

ขดุหน่อกล้วยไข่ด้วยตนเองเพื่อน�ากลบัไปเป็นของฝากจากชุมชน

บ้านท้องคุ้ง

จุดที่ 4 โรงน�้าชา บ้านปรกึมะกรูด 

กจิกรรม 1) “ชง-ชมิ-ชา กว่าจะมาเป็นชาเกสรกล้วยไข่”  

(ภาพที่ 9) เรื่องเล่าจากชาวบ้านและการท�างานร่วมกันระหว่าง

ชมุชน หน่วยงานภาครฐั และสถาบนัการศกึษา 2) “คนกวน: ชวน

กวนกระยาสารท” เรือ่งเล่า “กระยาสารทพอดคี�า” และลงมอืท�า 

“กระยาสารทข้าวพองสมุนไพร” กับชาวบ้าน พร้อมทัง้ซื้อสนิค้า

จากชุมชนเพื่อเป็นของฝาก

127ABC JOURNAL

ภาพที่ 4  กระยาสารทข้าวพองสมุนไพร ก) การกวนกระยาสารท ข) ผลติภัณฑ์กระยาสารท ค) บรรจุภัณฑ์ 

  ก   ข   ค

  ก   ข

ภาพที่ 5  ส�ารับอาหารถิ่นชุมชนบ้านท้องคุ้ง ส�ารับอาหาร “วถิถีิ่น วถิกีนิ คนหาบกล้วย” ก) ส�ารับอาหารส�าหรับทานร่วมกัน 

        ข) ส�ารับอาหารส�าหรับทาน 1 คน
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จุดที่ 5 จุดเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 

พื้นที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร ์แห ่งหนึ่งของจังหวัด

ก�าแพงเพชร คอื “วังนางร้าง” (ภาพที่ 10) อายุ 114 ปี ซึ่งเป็นจุด

ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จประพาสต้น

จงัหวดัก�าแพงเพชร เป็นจดุทีม่กีารร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั 

มื้อพิเศษจากชุมชนท้องคุ้ง โดยน�าเสนอส�ารับที่เป็นเอกลักษณ์ 

ของชมุชน คอื ส�ารบัอาหาร “วถิถีิน่ วถิกีนิ คนหาบกล้วย” ซึ่ง

รายการอาหารได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวว่า เป็นอาหาร

ต้านโรค มีคุณประโยชน์หลากหลาย ผลิตจากวัตถุดิบหลัก คอื 

กล้วยไข่ ระหว่างรบัประทานอาหารกลางวนั นกัท่องเทีย่วจะได้ 

ชมการแสดงของชุมชน ในชื่อชุด “สาวบ้านแต้”

จุดที่ 6 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยไข่/ศูนย์วิจัย

ชุมชนกล้วยไข่ครบวงจรบ้านท้องคุ้ง 

กิจกรรมในศูนย์ คือ “เรียนรู ้-ช ้อป-ชิม เต็มอิ่มกับ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน” เรื่องเล่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยไข่ (แป้ง

กล้วยไข่ น�้าพริกกล้วยไข่ ผลิตภัณฑ์ชุมชน) และนักท่องเที่ยว

สามารถลงมอืท�าน�า้พรกิกล้วยไข่ และเลอืกซื้อผลติภณัฑ์กล้วยไข่
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ภาพที่ 6  แผนที่ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท้องคุ้ง ต�าบลท่าพุทรา อ�าเภอคลองขลุง จังหวัดก�าแพงเพชร 

ภาพที่ 7  จุดท่องเที่ยวจุดที่ 2 วัดคฤหบดสีงฆ์ 

ภาพที่ 8  จุดท่องเที่ยว จุดที่ 3 แปลงกล้วยไข่ 

     สายพันธุ์ก�าแพงเพชร (GI) 
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หลากหลายชนดิได้จากศูนย์วจิัยชุมชนกล้วยไข่ครบวงจรแห่งนี้

 

3) การพัฒนาศักยภาพชุมชน

3.1) การบรหิารจดัการกลุม่ โดยการอบรมจากหน่วยงาน

ต่าง ๆ ได้แก่ มหาวทิยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร ส�านักงานเกษตร

ต�าบล และส�านกังานเกษตรอ�าเภอ โดยมหีวัข้อในการอบรม และ

ฝึกปฏิบัติ ได ้แก่ แนวทางการจัดท�าระบบบัญชีการเงินมี

ประสิทธิภาพ การจัดสรรรายได้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการ

จัดการความรู ้ ซึ่งหลังจากเข้ารับการอบรมและการจัดการ   

ความรู้ ท�าให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองโดยทีมนักวิจัยเป็นที่

ปรกึษาและคอยแนะน�า เรื่องการด�าเนนิการตามแผนธุรกจิ และ

การบริหารจัดการกลุ่ม ข้อควรปฏิบัติส�าหรับนักท่องเที่ยวที่มี

ประสทิธภิาพ การตอบข้อสอบถามและให้ค�าแนะน�าชุมชน ให้มี

แนวทางในการปฏบิัตสิ�าหรับนักท่องเที่ยวในชุมชน

3.2) การสือ่สารการท่องเทีย่วโดยชมุชน ชมุชนได้พฒันา

ศกัยภาพในการสือ่สารการท่องเทีย่ว โดยร่วมจดันทิรรศการ และ

ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวน�าร่อง โดย

น�าเสนอประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของชุมชน คือ แปลงใหญ่    

กล้วยไข่ กระบวนการแปรรปูผลติภณัฑ์ และแนะน�าผลติภณัฑ์ให้

กบัลกูค้า ท�าให้ชมุชนมคีวามสามารถในการสือ่สารการท่องเทีย่ว

มากขึ้น ซึ่งการจัดนทิรรศการและการต้อนรับนักท่องเที่ยว และ

การจัดโปรแกรมท่องเที่ยวน�าร่องส�าหรับนักวิจัยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทั้งภาครัฐและ

ภาคประชาชน

4) การพัฒนาช่องทางการตลาด 

ตลาด/กลุม่ลกูค้าเป้าหมายหลกัของชมุชน คอื นักท่องเทีย่ว

ที่เดนิทางมาท่องเที่ยวเป็นกลุ่มเฉพาะ (Niche market) และเป็น

นักท่องเที่ยวคุณภาพ โดยยึดหลักของการดูแลคุณค่าและการ

รักษาอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และทรัพยากรของชุมชนเป็นหลัก  

ดังนัน้ รูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ต่อลูกค้าของชุมชน ยังคง

เป็นรูปแบบการตลาดเชงิรับ (Reactive marketing) โดยเน้นการ

สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา      

ท่องเที่ยวในพื้นที่เท่านัน้ ซึ่งยังขาดการประชาสัมพันธ์ การสร้าง

ความสัมพันธ์ และการตดิตามลูกค้าในลักษณะออนไลน์ 

การพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ (ภาพที่ 11) ได้แก่ 

การจ�าหน่ายผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ และจ�าหน่ายผ่าน   

สื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ กล้วยไข่ก�าแพงเพชร: 

ภตัตาคารบ้านทุง่ “บวร On Tour” ชมุชนคณุธรรมบ้านปรกึมะกรดู 
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ภาพที่ 9  จุดท่องเที่ยวจุดที่ 4 โรงน�้าชา บ้านปรกึมะกรูด ก) บรเิวณด้านหน้าจุดท่องเที่ยวโรงน�้าชาบ้านปรกึมะกรูด 

   ข) ชาเกสรกล้วยไข่และชาปลกีล้วยไข่ ค) ชุดน�้าชาที่จัดไว้เพื่อบรกิารนักท่องเที่ยว

  ก   ข   ค

ภาพที่ 10  จุดท่องเที่ยวจุดที่ 5 จุดเสด็จประพาสต้น 

  รัชกาลที่ 5 
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ต�าบลท่าพุทรา อ�าเภอคลองขลุง จังหวัดก�าแพงเพชร Facebook 

ได้แก่ แปลงใหญ่กล้วยไข่ต�าบลท่าพุทรา คนหาบกล้วยต�าบล     

ท่าพุทรา คนกวน-กระยาสารท/มะพร้าวเสวย และ Line แต่เป็น

ในนามของผู้น�ากลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นช่องทางการตลาดออนไลน์ที่

มอียู่แล้วของชุมชน และเพจผลติภัณฑ์ชุมชนคนราชภัฏ เพื่อเป็น

ช่องทางการตลาดออนไลน์ที่สร้างเพิ่ม และการพัฒนาช่อง

ทางการตลาดออฟไลน์ (ภาพที ่12) ได้แก่ ร้านจ�าหน่ายผลติภณัฑ์

แปลงใหญ่กล้วยไข่ ร้านบ้านก๋วยเตี๋ยว ตลาดรมิทางมอกล้วยไข่ 

ร้านชากังราวและงานกล้วยไข่เมอืงก�าแพงเพชร

ความรู้หรอืความเชี่ยวชาญที่ใช้

การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ (Creative tourism)

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นกิจกรรมเศรษฐกิจที่มี

ความส�าคัญโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย      

ดงัจะเห็นได้จากจ�านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเทีย่ว

ที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี โดยในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยม ี        

นักท ่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข ้ามาท่องเที่ยวทั้งสิ้น 

35,381,210 คน ขยายตัวร้อยละ 8.77 และก่อให้เกดิรายได้รวม 

1,824,042.35 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 11.66 เมื่อเทยีบกับปี 

พ.ศ. 2559 ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยว

ภายในประเทศ จ�านวน 152 ล้านคน-ครัง้ ขยายตัวร้อยละ 4.39 

และมีการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวรวม 930,000 ล้านบาท    

ขยายตัวร้อยละ 5.42 จากปีที่ผ่านมา (The Office of Tourism and 

Sport Economic, 2018) 

รูปแบบการท่องเที่ยวแนวใหม่ คือ การท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ซึ่งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือท�าในกิจกรรม

การท่องเที่ยวต่าง ๆ ในชุมชน โดยออกแบบและน�าเสนอผ่าน

ประสบการณ์ที่ส่งมอบจากชุมชนไปยังนักท่องเที่ยว อันน�าไปสู่

การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยว ปัจจุบัน

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สอดรับกับความต้องการของ          

นักท ่องเที่ยวท�าให ้นักท ่องเที่ยวเกิดความประทับใจใน
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ภาพที่ 11  ช่องทางการตลาดออนไลน์ เพจ Facebook ก) คนกวน-กระยาสารท/มะพร้าวเสวย ข) ผลติภัณฑ์ชุมชนคนราชภัฏ 

  ก   ข

ภาพที่ 12  ช่องทางการตลาดออฟไลน์ ก) จุดจ�าหน่ายผลติภัณฑ์แปลงใหญ่กล้วยไข่ ข) การออกร้านในงานกล้วยไข่

    เมอืงก�าแพงเพชร 

  ก   ข
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ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวนั้น การท่องเที่ยว

สร้างสรรค์ได้พฒันามาจากการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ที่มุ่งเน้น

การอนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรมท้องถิน่ เปิดโอกาสให้นักท่องเทีย่วเข้า

มามสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมของชุมชน และส่งเสรมิการผลติ

สินค้าท้องถิ่นป้อนสู่ตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของ       

นักท่องเที่ยว (Kaewsa-nga & Jamnongsri, 2012) และการ        

ท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์เป็นการท่องเทีย่วทีเ่ปิดโอกาสให้ผูม้าเยอืน

ได้พัฒนาศักยภาพผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมและประสบการณ์   

เรียนรู้อย่างจริงจังซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของจุดหมายปลาย

ทางที่ไปเยือน นอกจากนี้หากจะพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จะต้อง

จัดให้มกีจิกรรมต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ (Detaum, 2013)

การท่องเที่ยวโดยชุมชน

การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community – based tourism: 

CBT) เป็นการเรยีนรูร่้วมกนัของคนในชมุชนท้องถิน่และผูม้าเยอืน 

ในการดูแลรักษาทรัพยากรต่าง ๆ ของชุมชนที่มีอยู่ ตลอดจน   

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความย่ังยืน (Thongma, 

2004) และเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งของชาวบ้านในการ

จัดการทรัพยากร ธรรมชาต ิและวัฒนธรรม โดยกระบวนการมี

ส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการก�าหนด

ทิศทางการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวชุมชนที่

ด�าเนินการท่องเที่ยวตามหลักการข้างต้น มีความจ�าเป็นต้องจัด

เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการ 

จดัการการท่องเทีย่ว ในขณะเดยีวกนักต้็องรณรงค์ให้คนในสงัคม

เห็นความแตกต่างของการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการท่องเที่ยว

ทัว่ไป กระตุน้ให้คนในสังคมเหน็ความส�าคญัและเป็นนกัท่องเที่ยว

ที่สนใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้มาเยือน 

นอกจากนี้ยงัเป็นการเพิม่การรบัรูแ้ละความเข้าใจในบทบาทของ

ชมุชนท้องถิน่ต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละเป็นก�าลงัใจ

หรือสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่องในการท�างานอนุรักษ์ทั้ง      

ด้านธรรมชาตแิละวัฒนธรรม (The Community-based Tourism 

Institute, 2020)

การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีหลายปัจจัยที่ท�าให้การ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนประสบความส�าเร็จมดีังนี้ 1) สมาชกิในชุมชน

เหน็ประโยชน์ของการจดัการท่องเที่ยว 2) องค์ประกอบหลักของ

การท่องเที่ยวโดยชุมชน 3) แนวทางการเตรียมและพัฒนาการ

ท่องเที่ยว 4) การพัฒนาให้การท่องเที่ยวอยู่ในมาตรฐาน ตาม

เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือการรับรองแหล่ง

ท่องเที่ยว 5) การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว และ 6) การจัดการ 

ห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว โดยทัง้ 6 ปัจจัยนี้เป็นแนวทางของ

การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ประสบความส�าเร็จและยัง

มีประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยสมาชิกในชุมชนให้

ความรว่มมอืกนัในการขบัเคลือ่นการท่องเทีย่วของชมุชนร่วมกนั 

ร่วมวางแผน ร่วมตัดสนิใจ ร่วมพัฒนา ร่วมลงมอื ร่วมแบ่งปันผล

ประโยชน์ และมสี่วนร่วมประเมนิผล (Maneerot, 2017)

เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

การด�าเนินการประเมินการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการ

พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อประเมินศักยภาพชุมชน ใน

การบริหารจัดการท่องเที่ยวและใช้ในการวางแผนการพัฒนา

ตนเอง ตามเกณฑ์การประเมนิเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน 5 ด้าน 28 เป้าประสงค์ ได้แก่ ด้านที่ 1 กลุ่มท่องเที่ยวมี

การบรหิารจดัการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื ด้านที ่2 เศรษฐกจิ สงัคม 

คุณภาพชีวิตที่ดี ด้านที่ 3 การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทาง

วฒันธรรม ด้านที ่4 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

อย่างเป็นระบบและยั่งยนื และ ด้านที่ 5 บรกิารความปลอดภัย 

โดยมเีป้าหมายการพฒันาการท่องเทีย่วโดยชมุชน ได้แก่ 1) เสรมิ

สร้างศักยภาพให้ชุมชนสามารถเชื่อมโยงรับประโยชน์จาก        

การท่องเที่ยว 2) ชุมชนสามารถบริหารจัดการและเชื่อมโยงผล

ประโยชน์ต่าง ๆ จากการท่องเที่ยวได้ 3) วถิชีวีติและวัฒนธรรม

ท้องถิน่ได้รบัการอนรุกัษ์และเพิม่มลูค่า ช่วยให้การพฒันาท้องถิน่

เป็นไปอย่างสมดลุและยัง่ยนื 4) ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ดีน่าอยู่ 

5) ความอยู่ดมีสีขุของคนในชมุชนท้องถิน่ (Board of Directions of 

the National Tourism Policy, 2020)

นอกจากนี้ สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชนยังได้ก�าหนด

องค์ประกอบส�าหรับการจัดการการท่องเที่ยวไว้ทัง้หมด 4 ด้าน 

ได้แก่ 1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ชุมชนมีฐาน

ทรพัยากรธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบรูณ์ และมวีถิกีารผลติทีพ่ึง่พาและ

ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยนื 2) องค์กรชุมชน คอื ชุมชนมรีะดับสังคม

ที่เข้าใจกัน มีปราชญ์ หรือ ผู้มีความรู้และทักษะในเรื่องต่าง ๆ 

หลากหลาย 3) การจัดการ คอื ชุมชนมกีฎกตกิาในการจัดการ

เรือ่งสิง่แวดล้อม วฒันธรรมและการท่องเทีย่ว และ 4) การเรยีนรู้ 

คือ ชุมชนมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างการรับรู้และ

ความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน (The Community-based 

Tourism Institute, 2018)

การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Visadsoontornsakul    

et al., 2020) พบว่า ศกัยภาพทีส่�าคญัในการพฒันาการท่องเทีย่ว 

ได้แก่ 1) ศักยภาพด้านสิ่งดึงดูดใจ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาตแิละประวัตศิาสตร์วัฒนธรรม 2) ศกัยภาพด้านกจิกรรม
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การท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกิจกรรรมเฉพาะของชุมชนที่เป็นจุดเด่น      

3) ศักยภาพด้านการจัดการ คือ การก�าหนดกฎกติกาและการ

จัดการร่วมกันในชุมชน 4) ศักยภาพด้านข้อมูลข่าวสาร ซึ่งชุมชน

จ�าเป็นต้องพัฒนาข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ 5) ศักยภาพ

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว เช่น ถนน ป้าย     

บอกทาง การบริการในชุมชน ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และ  

จุดบรกิารนักท่องเที่ยว 6) ศักยภาพด้านกจิกรรม โดยชุมชนควร

พัฒนาให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งปี  

และ 7) ศักยภาพด้านองค์กรชุมชน ซึ่งชุมชนควรกระตุ้นให้เกิด

การมส่ีวนร่วมของชุมชนทกุช่วงวยัเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการรองรบั

นักท่องเที่ยวมากขึ้น 

การจัดการทางการตลาด 

ความรู ้ด ้านการตลาดและการสร้างนวัตกรรม เป็น

ทรัพยากรที่ส�าคญัต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกจิตามความต้องการ

ของลูกค้า และการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งขัน 

ทั้งนี้ประสิทธิภาพการท�างานอาจขึ้นอยู่กับความสามารถของ

องค์การที่รับรู ้และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด 

(Micheels & Gow, 2015) ดังนัน้การตลาดจงึเป็นปัจจัยที่มคีวาม

ส�าคัญต่อการด�าเนนิธุรกจิที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า 

การก�าหนดส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยว เป็นการ

หาปัจจัยทางการตลาดให้เหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยว เพื่อ

กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายให้

เพิ่มขึ้น โดยองค์ประกอบของส่วนประสมการตลาดพื้นฐานมี 4 

ด้าน คอื ด้านผลติภณัฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่อง

ทางการจัดจ�าหน่าย (Place) และด้านการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) ทัง้นี้ Kotler et al. (2003) ได้กล่าวถงึการตลาดใน

ธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการว่ามีความแตกต่างจากการ

ตลาดทั่วไป ดังนั้น การก�าหนดส่วนประสมทางการตลาดจึงให้

ความส�าคัญกับกระบวนการให้บริการ (Process) สิ่งแวดล้อม   

ทางกายภาพ (Physical evidence) และบุคลากร (People) โดย 

องค์ประกอบเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการส่งมอบสินค้าและ

บรกิารให้แก่นักท่องเที่ยว 

กระบวนการของกลยุทธ์การตลาด จะจัดสรรทรัพยากร

ส่วนประสมการตลาดไปยงัตลาดเป้าหมาย ซึง่กระบวนการนี้แบ่ง

เป็น 3 ระยะ คือ ระยะการวางแผน ระยะการปฏิบัติ หรือการ

ด�าเนนิงาน และ ระยะการควบคุม (Kerin et al., 2003) กล่าวคอื 

ระยะที่ 1 เป็นการวางแผนการตลาด ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 

ได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์ SWOT การก�าหนดตลาด          

เป้าหมาย และการพัฒนาโปรแกรมการตลาด ระยะที่ 2 เป็นการ

ปฏบิัต ิซึ่งประกอบด้วย จัดหาทรัพยากร ออกแบบองค์กรตลาด 

พัฒนาก�าหนดการ และด�าเนนิงานตามโปรแกรม และระยะที่ 3 

เป็นการควบคมุ ประกอบด้วย เปรยีบเทยีบผลการด�าเนนิงานกบั

แผนเพื่อระบุความเบี่ยงเบน แก้ไขส่วนเบี่ยงเบน

สถานการณ์ใหม่
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดมิ 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ ได้รับความนิยม โดย 

กระยาสารทข้าวพองสมุนไพร มจี�านวนผลติทัง้สิ้น 819 ห่อ และ

มยีอดขายจ�านวน 27,300 บาท และวางจ�าหน่ายในร้านอาหาร

และร้านขายของฝากในจังหวัดก�าแพงเพชร และจัดจ�าหน่ายไป

ยงัร้านค้าตลาดนัดวังหลงัและตลาดนัดจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 

และมีการจ�าหน่ายตามงานนิทรรศการทั้งภายในและภายนอก

จังหวัดก�าแพงเพชร ส�ารับอาหารท้องถิ่น “วิถีถิ่น วิถีกิน คน     

หาบกล้วย” ได้รบัความนยิมจากนกัท่องเที่ยวจ�านวน 155 คน ซึง่

เป็นส�ารับอาหารมื้อกลางวันส�าหรับรับประทาน 1 คน และเกิด

รายได้จากการจ�าหน่ายส�ารับอาหาร จ�านวน 11,625 บาท แหล่ง

ท่องเที่ยวที่ได้รับความนยิมมากที่สุด คอื จุดที่ 2 วัดคฤหบดสีงฆ์ 

จดุที ่3 แปลงกล้วยไข่ สายพนัธุก์�าแพงเพชร (GI) จดุที ่4 โรงน�า้ชา 

บ้านปรกึมะกรูด และ จุดที่ 5 จุดเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5   

มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจ�านวน 660 คน และม ี    

หน่วยงานราชการให้ความสนใจเพือ่พฒันาออกแบบกจิกรรมการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ก�าแพงเพชร กระทรวงวัฒนธรรม และ ส�านักงานเกษตรจังหวัด

ก�าแพงเพชร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ชุมชนบ้านท้องคุ้งจัดตั้งชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต�าบล

ท่าพทุรา โดยด�าเนนิงานภายใต้สงักดัเทศบาลต�าบลท่าพทุรา มี

คณะกรรมการรับผิดชอบแต่ละด้านเพื่อการบริหารจัดการใน

ชุมชน เพื่อรับผดิชอบในแต่ละจุดตามเส้นทางการท่องเที่ยว โดย

มีการสื่อสารการท่องเที่ยวผ่าน Facebook และ YouTube 

ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยใช้พื้นที ่จดุที ่3 แปลงกล้วยไข่ สายพนัธุ์ก�าแพงเพชร (GI) เป็น

จุดประสานงานหลัก ท�าให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้น 

มกีารตืน่ตวั มคีวามร่วมมอืทีด่ขีึ้น ชมุชนมคีวามสขุและภาคภมูใิจ

ในชุมชนของตัวเองมากขึ้น

การพฒันาช่องทางการตลาดท�าให้มลีกูค้าเพิม่มากขึ้นจาก

เดมิ โดยมสีถานประกอบการที่สั่งซื้อเพิ่มจ�านวน 10 ราย ได้แก่ 
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กรุงเทพฯ (ตลาดนัดวังหลังและร้านขายของในตลาดนัดจตุจักร) 

จังหวัดปทุมธานี ส�านักงานแขวงการทางต�าบลท่าพุทรา 

ส�านกังานแขวงการทางต�าบลคลองแม่ลาย มหาวทิยาลยัราชภฏั

เลยและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยการส่ังซื้อผ่านช่องทาง

โทรศัพท์ และ Facebook 

ผลกระทบและความยัง่ยนื
ของการเปลีย่นแปลง 

ด้านนโยบาย

ชมุชนได้รับการยอมรบัจากหน่วยงานภาครฐัในการด�าเนนิ

นโยบายเพือ่การต่อยอดการท่องเทีย่วโดยชมุชน ได้แก่ ส�านักงาน

วฒันธรรมจงัหวดัก�าแพงเพชรได้พฒันาต่อยอด โดยเปิดเส้นทาง 

การท่องเที่ยวชุมชนวิถีคนบ้านปรึกมะกรูด ส�านักงานเกษตร

จังหวัดก�าแพงเพชรและส�านักงานเกษตรอ�าเภอคลองขลุง ร่วม

ก�าหนดแนวทางการพัฒนาและสนับสนุนงบประมาณกลุ ่ม    

แปลงใหญ่กล้วยไข่ บ้านท้องคุ้ง ต�าบลท่าพุทรา ส�านักงานวิจัย

แห่งชาตสินบัสนนุให้มหาวทิยาลยัราชภฏัก�าแพงเพชรด�าเนนิการ

วิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างต่อเนื่อง และ

องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าพุทราร่วมจัดตั้งชมรมส่งเสริม     

การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยนื

ด้านเศรษฐกจิ

ชุมชนสร้างที่พักแบบสัมผัสวิถีชีวิตชนบท หรือ โฮมสเตย์ 

เพิ่มขึ้น จ�านวน 2 แห่ง คือ โฮมสเตย์ครูสังวน พุ่มหมอก และ    

โฮมสเตย์บ้านพักบุปผา วรรณนา โดยชุมชนเรียนรู้และบริหาร

จัดการด้วยตนเอง ยิ่งกว่านัน้ยังเกดิการเชื่อมโยงเครอืข่าย ได้แก่ 

วัด ชุมชน วิสาหกิจ ในเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนบ้านท้องคุ้ง

ท�าให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา

บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าท�าให้สามารถจ�าหน่ายได้มากขึ้น และ

จดทะเบยีนสนิค้าหนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภัณฑ์ ได้แก่ ชาเกสรกล้วยไข่ 

ชาปลีกล้วยไข่ กระยาสารทข้าวพอง มะพร้าวเสวย เพื่อยื่นขอ

ประเมนิคดัสรรสดุยอด สนิค้าหนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์จากส�านกั

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนา

ชุมชน กระทรวงมหาดไทย

 

ด้านสังคม

ชุมชนมีการบริหารจัดการตนเองได้ดีขึ้น มีการเผยแพร่   

องค์ความรู้ภายในชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายใน

ชมรมส่งเสรมิการท่องเทีย่วต�าบลท่าพทุรา มกีารแลกเปลีย่น ทกัษะ

การผลิตสินค้าและบริการร่วมกันในเส้นทางการท่องเทีย่วชมุชน

บ้านท้องคุง้ ชมุชนและชมรมมคีวามเข้มแขง็ในการท�างาน และมี

การพัฒนาองค์ความรู้ตลอดเวลา ทั้งนี้ยังสามารถผลิตสินค้า   

และบริการได้อย่างต่อเนื่องเพื่อสนองต่อความต้องการของ       

นักท่องเที่ยว เกดิการกระจายความรู้สู่ชุมชน มกีารเชญิชวนและ

สรรหาสมาชกิเข้าร่วมชมรมเพิ่มมากขึ้น โดยมกีารจัดแบ่งหน้าที่

ในการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนที่ชัดเจน รวมถงึคนในชุมชน

พร้อมรับการเดินทางท่องเที่ยวในชุมชนมากขึ้น เนื่องจากได้รับ

การพัฒนาศักยภาพทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการกลุ่ม และ

การสือ่สารการท่องเทีย่วโดยชุมชน ด้านการพัฒนาศกัยภาพการ 

น�าเสนอผลติภณัฑ์การท่องเทีย่ว และประวตัคิวามเป็นมาทีแ่สดง

ถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น คนในชุมชนน�าภูมิปัญญา องค์ความรู้  

และประวัติศาสตร์ของชุมชนมาใช้ผสมผสานในการจัดการการ

ท่องเทีย่ว ได้แก่ การกวนกระยาสารทสูตรโบราณ ประวัตศิาสตร์

การเสด็จประพาสต้น รชักาลที ่5 ต�านานคนหาบกล้วย วถิสีายน�า้ 

ส่งผลให้เกดิการสบืสานวถิชีวีติและวัฒนธรรมสู่คนรุ่นหลงัต่อไป

กติตกิรรมประกาศ  

ขอขอบคุณส�านักงานวจิัยแห่งชาต ิ(วช.) สนับสนุนทุนวจิัย

โครงการการพฒันาศักยภาพการท่องเทีย่วโดยชมุชนตามเส้นทาง
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        บทคัดย่อ

ชุมชนบ้านงิ้ว อ�าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธาน ีเป็นชุมชนชาวไทยพุทธและชาวไทยเชื้อสายมอญ ที่อาศัยอยู่

ร่วมกนัเป็นเวลายาวนาน มขีนบธรรมเนยีมประเพณแีละความเชือ่วฒันธรรมไทย –มอญ งานวจิยันี้มวีตัถปุระสงค์

เพือ่พัฒนาศกัยภาพชมุชนบนฐานทรพัยากรชมุชน ด้วยกระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม เพือ่ให้ชมุชน

เป็นที่รู้จักและเป็นช่องทางการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ จงึจัดตัง้กลุ่มวสิาหกจิชุมชนท่องเที่ยววถิี

ชมุชนต�าบลบ้านงิ้ว ทีม่กีารด�าเนนิงานดงันี้ 1) ส่งเสรมิให้ครัวเรอืนมกีารรวมกลุ่ม ช่วยเหลอืซึง่กันและกัน 2) พฒันา

ทักษะ ความรู้ความสามารถของคนในชุมชน และ 3) ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน โดยมีกระบวนการดังนี้ 1) 

พัฒนานักสื่อความหมาย 2) จัดตั้งฐานเรียนรู้สไบมอญ 3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสไบมอญให้ได้มาตรฐาน

ผลติภัณฑ์ชุมชน และ 4) ส่งเสรมิการตลาดทัง้ภายในและภายนอกชุมชน จากการด�าเนนิงานส่งผลให้คนในชุมชน

มีอาชีพเสริมจากการขายผลิตภัณฑ์ท�าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น การท�างานร่วมกันของคนในชุมชน ก่อให้เกิดความรัก

ความสามัคคีและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การเปิดพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมไทย-มอญ ก่อให้เกิด

รายได้และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนยีมประเพณใีนชุมชน   
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        Abstract

Ban Ngio community, Sam Khok district, Pathum Thani province is a community consisting of Buddhist 

Thais and Thai-Mon descendants who have co-existed for ages under their traditions and beliefs based on 

Thai-Mon culture. This research aims to develop the community potential based on the local resources. It 

employs a participatory action research process targeting public recognition of the community and a channel 

for support from government agencies. A community enterprise, the Local Tourism Community of Ban Ngio, 

was established to serve the following purposes: 1) to promote community clusters for career development 

and internal support, 2) to develop knowledge and skills for people in the community, and 3) to promote 

community-based tourism. The research steps comprised: 1) training local interpreters, 2) establishing a 

learning station of traditional Mon breast cloth weaving within the community, 3) developing local products 

to meet the product standard, and 4) marketing the products both inside and outside the community. As a 

research result, the community clusters mean supplementary careers of selling local products which have 

increased the incomes. Additionally, the collaboration of people in the community contributes to unity and 

sustainable community development. In conclusion, the opening of Thai-Mon cultural tourism has generated 

income as well as promoted preservation of the local culture and traditions.

Keywords: Pathum Thani province, Ban Ngio community, Thai-Mon cultural, Community enterprises,          

Community tourism
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สถานการณ์ที่เป็นอยู่เดมิ  

ชมุชนบ้านงิ้ว อ�าเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธาน ีเป็นชมุชนใน

ทีร่าบลุม่แม่น�า้เจ้าพระยาและมคีลองธรรมชาตไิหลผ่าน ทศิเหนอื

ติดกับแม่น�้าเจ้าพระยา ทิศตะวันออกติดกับต�าบลเชียงรากน้อย 

ทิศใต้ติดกับต�าบลบ้านปทุม และทิศตะวันตกติดกับแม่น�้า

เจ้าพระยา ชมุชนบ้านงิ้วมสีถานทีส่�าคญัทางประวตัศิาสตร์ 7 แห่ง 

และสถาปัตยกรรมใหม่ 1 แห่ง (ภาพที ่1) ดงันี้ 1) วดัสองพีน้่อง มี

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คือ หลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปศิลา  

ศลิปะอูท่องปางมารวชิยัอายเุก่าแก่ประมาณ 671 ปี และหลวงพ่อ

พลอย เป็นทีส่กัการะบชูาของชาวเรอืและชาวบ้านทัว่ไป 2) วดัใหม่ 

มโีบสถ์ร้างเก่าแก่ทีไ่ด้รบัการบรูณะจากส�านกัศลิปากรที ่2 จงัหวดั

สพุรรณบรุ ี3) วดัอมัพวุราราม มอีายเุก่าแก่กว่า 200 ปี สร้างขึ้น

ในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 4) วัดไผ่ล้อม 

สร้างขึ้นในสมยัสโุขทยั 5) วดัสวนมะม่วง สอนวปัิสสนากรรมฐาน 

6) วดันางหยาด สร้างขึ้นสมยักรงุศรอียธุยา 7) วดัป่างิ้ว เป็นวดัที่

สมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราชแวะพักหุงหาอาหารหลังจากทรง

กอบกูก้รงุศรอียธุยา และ 8) หอชมเมอืงปทมุธาน ีเป็นหอสงูทีม่อง

เห็นทศันยีภาพของจังหวัดปทมุธาน ี และเป็นศนูย์การเรยีนรูด้้าน

ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งสถานที่ทั้ง 8 

แห่ง ล้วนมคีณุค่าทางประวตัศิาสตร์ และมคีวามงดงาม 
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ภาพที่ 1  สถานที่ส�าคัญในชุมชนบ้านงิ้ว ก) วัดสองพี่น้อง ข) วัดใหม่ ค) วัดอัมพุวราราม ง) วัดไผ่ล้อม จ) วัดสวนมะม่วง 

        ฉ) วัดนางหยาด ช) วัดป่างิ้ว ซ) หอชมเมอืงปทุมธานี
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ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนบ้านงิ้ว ประกอบอาชีพ 

พนักงานหน่วยงานเอกชน ร้อยละ 36.4 5 รับจ้าง ร้อยละ 28.0 

รับราชการหรอืรัฐวสิาหกจิ ร้อยละ 13.05 เกษตรกรรม ร้อยละ 

11.58 ธุรกจิส่วนตัว ร้อยละ 6.90 และอื่น ๆ ร้อยละ 3.94 (Ban 

Ngio Sub-district Administrative Organization, 2020) สภาพ

ทางสังคมของชุมชนบ้านงิ้ว เป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันระหว่างชาว

ไทยพทุธและชาวไทยเชื้อสายมอญ ความสมัพนัธ์ของคนในชมุชน

เป็นแบบเครือญาติ มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นรากฐานร่วมกัน

คอื พุทธศาสนา และมปีระเพณทีี่ปฏบิัตริ่วมกัน ได้แก่ ประเพณี

สงกรานต์ (ภาพที ่2) ซึง่เป็นประเพณขีึ้นปีใหม่ทีม่กีารท�าบญุรดน�้า

ผู้ใหญ่ สรงน�้าพระ การแต่งกายแบบชาวมอญ การท�าข้าวแช่ที่

ต้องน�าข้าวไปล้างน�า้ 7 ครัง้ ต�าข้าว 7 ครัง้ เครื่องเคยีง 7 อย่าง 

และต้องน�ามาหุงนอกชายคาบ้าน เพราะมีความเชื่อว่า ข้าวแช่

ส�าหรับถวายนางสงกรานต์ต้องบริสุทธิ์ และน�าข้าวแช่ไปถวาย  

พระสงฆ์และมอบให้ญาติผู้ใหญ่ และการท�ากาละแมซึ่งต้องท�า

เสร็จตัง้แต่วันที่ 12 เมษายน เพื่อน�าไปให้ญาตผิู้ใหญ่และเก็บไว้

ส�าหรบัคนมาเยอืน ปัจจุบนัชมุชนบ้านงิ้วยงัคงอนรัุกษ์และสบืทอด

ประเพณีสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีส�าคัญ และเป็นงานประจ�าปี

ที่ยิ่งใหญ่ของชุมชน

ประเพณแีห่หางหงส์ธงตะขาบ (ภาพที่ 3) เป็นประเพณทีี่

แต่ละบ้านจะร่วมมือกันจัดท�าธงตะขาบ ลักษณะของธงตะขาบ 

คอืตัง้แต่หัวถงึหางม ี22 ปล้อง ขาทัง้สองข้างม ี20 คู่ 40 ขา หนวด 

2 เส้น หาง 2 หาง เขี้ยว 2 เขี้ยว และตาสองข้าง โดยจัดขบวนแห่

ธงตะขาบไปถวายที่วัด ซึ่งตะขาบเป็นสัตว์ที่มเีขี้ยวเล็บไว้ป้องกัน

ตัว และเป็นสัตว์ที่มีลูกจ�านวนมาก สื่อความหมายถึงความ

ปลอดภยั สอนให้คนมคีวามรูต้วั เกรงกลวัต่อบาป มคีวามกตญัญู

ต่อพ่อแม่และบรรพบุรุษ การแห่หางหงส์เป็นประเพณทีี่สบืทอด

กันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถงึรุ่นลูกรุ่นหลาน

ประเพณตัีกบาตรน�า้ผึ้งในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา (ภาพที ่4) 

ชาวไทยเชื้อสายมอญจะถวายน�้าผึ้งเพื่อเป็นเภสัชทานให้แก่     

พระสงฆ์เพือ่ใช้ในยามเจบ็ป่วย ซึง่เริม่ต้นด้วยการท�าบุญตักบาตร

ในช่วงเช้าเมื่อพระฉันภัตตาหารแล้วจะน�าบาตรที่ใส่ข้าวไปล้าง

ท�าความสะอาด จากนั้นจึงน�าผ้าสีแดงมารองที่ก้นบาตรเพื่อตัก

น�า้ผึ้งใส่บาตร

ประเพณบีวชของชาวไทยเชื้อสายมอญ (ภาพที ่5) ชาวไทย

เชื้อสายมอญเชื่อว่าเมื่ออายุครบ 20 ปี ต้องบวชพระเพื่อทดแทน

บุญคุณพ่อแม่ และศกึษาพระธรรมวนิัย พธิกีรรมก่อนถงึวันบวช 

1 วนั นาคจะต้องบอกกล่าวเจ้าทีเ่จ้าทาง ศาลพระภมู ิการปลงผม

นาคจะใช้ผ้าขาวรองรับผมมิให้ตกลงพื้น หลังจากนั้นน�าผมใส่

กระทงไปวางไว้โคนต้นไม้ หรอืลอยน�า้เพือ่ความเป็นศริมิงคล และ

มเีครื่องแห่นาคมอญด้วยบายศรี
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ภาพที่ 2  ประเพณสีงกรานต์ในชุมชนบ้านงิ้ว

ภาพที่ 4  การท�าบุญตักบาตรน�้าผึ้งภาพที่ 3  ประเพณแีห่หางหงส์ธงตะขาบ



วารสารวจิัยเพื่อการพัฒนาเชงิพื้นที่   =====   ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 มนีาคม-เมษายน 2564 วารสารวจิัยเพื่อการพัฒนาเชงิพื้นที่   =====   ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 มนีาคม-เมษายน 2564

วฒันธรรมการแต่งกาย (ภาพที ่6) ปัจจบุนัชาวไทยเชื้อสาย

มอญจะแต่งกายแบบมอญในช่วงงานประเพณีส�าคัญเท่านั้น        

ผู้หญงิจะนุ่งผ้าถุง สวมเสื้อแขนยาว มผี้าสไบคล้องคอ ผูช้ายจะ

นุง่ผ้านุง่ สวมเสื้อคอกลมลายดอก ใส่สไบทิ้งชายสองด้านไปด้าน

หลัง การสวมใส่สไบมอญ เป็นเหมือนเครื่องประดับในการ       

แต่งกาย โดยสไบมอญแต่ละผนืจะท�าด้วยมอื เป็นการปักลวดลาย

ต่าง ๆ  ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ มสีสีนัฉดูฉาด ส่วนใหญ่จะเป็นลายดอกไม้ 

เช่น ดอกมะตาด ดอกมะเขอื ดอกพกิุล ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมที่

ควรค่าแก่การรักษาไว้

อาหารของชาวไทยเชื้อสายมอญ (ภาพที่ 7) ที่นิยมรับ

ประทานจนถงึปัจจบัุน เป็นอาหารทีผ่สมผสานกบัอาหารไทย เช่น 

แกงร้อน แกงขี้เหล็ก แกงส้มกระเจี๊ยบ แกงมะตาด และแกงกะทิ

ต่าง ๆ  นอกจากนัน้ยงัมอีาหารจ�าพวกน�า้จิ้ม ผกั และปลาร้ามอญ

จากเรือ่งราวประวัตศิาสตร์ในอดตี และวัฒนธรรมประเพณี

ต่าง ๆ ของชุมชนบ้านงิ้ว ท�าให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มผีู้คน

มาเยี่ยมชม แต่เนื่องจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีที่

เปลี่ยนไป ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม อัตลักษณ์ และคุณภาพชีวิต
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ภาพที่ 6  วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวไทยเชื้อสายมอญ ก) การแต่งกายตามแบบชาวมอญ ข) เครื่องประดับในการ

         แต่งกายด้วยสไบมอญ

ภาพที่ 5  ประเพณบีวชของชาวไทยเชื้อสายมอญ ก) นาคบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางที่ศาลพระภูม ิข) ขบวนแห่นาคมอญ

          ด้วยบายศรี

  ก   ข

  ก   ข
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ของคนในชุมชน คนส่วนใหญ่ไปท�างานต่างพื้นที่ มเีพียงผู้สูงอายุ

และเด็กที่อาศัยอยู ่ในชุมชน ส่งผลให้ประเพณีวัฒนธรรม        

เลอืนหายไป เช่น วัฒนธรรมทางภาษา วัฒนธรรมการแต่งกาย 

วัฒนธรรมทางอาหาร และการละเล่นบางอย่าง นอกจากนั้น    

รายได้ส่วนใหญ่ของคนในพื้นทีม่าจากรายได้จากลกูหลานที่ส่งมา  

ในแต่ละเดอืน ไม่มรีายได้เสรมิ จากการวเิคราะห์ปัญหาต่าง ๆ  ใน

ชุมชน พบว่า ชุมชนต้องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

ประเพณีดั้งเดิมซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชน และต้องการ

อาชพีเสรมิ ซึ่งกลไกที่ส�าคัญในการสบืทอดอัตลักษณ์ของชุมชน

และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนเพื่อให้ชุมชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคือ การจัดตั้งคณะท�างานขับเคลื่อน เพื่อให้

เกิดกระบวนการพัฒนาในชุมชน และการสร้างองค์ความรู้ด้าน

การจดัการท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมให้กบัชมุชน

เพื่อเป็นเครื่องมือในการน�าพาชุมชนสู่การพัฒนา อนุรักษ์

ภมูปัิญญาของชมุชน โดยการส่งเสรมิอาชพีจากภูมปัิญญาชมุชน

เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและสร้างรายได้เสรมิให้กับคนในชุมชน

กระบวนการทีใ่ช้ในการเปลีย่นแปลง
และการยอมรับของชมุชนเป้าหมาย 

การขบัเคลือ่นการพฒันาศกัยภาพชมุชนบนฐานทรพัยากร

ชุมชน ต�าบลบ้านงิ้ว อ�าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นการ

วจัิยเชงิปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม (Participatory action research–

PAR) และน�าหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์มาประยุกต์ใช้ในการ

ด�าเนนิงาน ซึ่งม ี5 ขัน้ตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างการรับรู้ และเข้าใจ 

1) การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ 

ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านงิ้ว โรงเรียนวัด

สองพี่น้อง โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว และโรงเรียนสามโคก เพื่อสร้าง

ความเข้าใจในการด�าเนินงานของนักวิจัย และเพื่อให้ภาครัฐเข้า

มามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานพร้อมทัง้ขออนญุาตส�ารวจในพื้นที่

เพื่อให้ได้ข้อมูลทางภูมศิาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

2) การประสานงานกับชุมชน โดยการจัดประชุมเวท ี 

ชาวบ้านเพื่อชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างนักวิจัยกับ

ชมุชนเพือ่ให้ทราบถงึวตัถปุระสงค์ในการเข้ามาร่วมพฒันาชมุชน

ของนักวจิยั และร่วมกนัค้นหาแนวทางในการพฒันาชมุชนร่วมกนั 

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยสมาชกิในชุมชน จ�านวน 20 คน ตัวแทน

องค์การบรหิารส่วนต�าบลบ้านงิ้ว จ�านวน 1 คน ตัวแทนโรงเรยีน

วัดสองพี่น้อง จ�านวน 1 คน ตัวแทนโรงเรยีนวัดบ้านงิ้ว จ�านวน    

2 คน ตัวแทนโรงเรยีนสามโคก จ�านวน 1 คน และผู้ประกอบการ 

จ�านวน 5 คน ผู้ใหญ่บ้าน จ�านวน 2 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ�านวน 

4 คน รวมจ�านวน 36 คน 

3) การมสี่วนร่วมในการวเิคราะห์ชุมชน โดยให้สมาชกิ

ในชุมชน ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์

ศกัยภาพชมุชนรว่มกนัซึง่วธินีี้ท�าให้สมาชกิในชมุชน มกีารพฒันา

ความรูแ้ละทกัษะการท�างานกลุม่และการยอมรบัฟังความคดิเหน็
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ภาพที่ 7  อาหารของชาวไทยเชื้อสายมอญ
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ซึ่งกันและกัน จากการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนผ่านเครื่องมือ 

SWOT analysis พบว่า 

• จุดแข็ง คอื ด้านสถานที่ส�าคัญทางประวัตศิาสตร์ ด้าน

วัฒนธรรมอาหาร ด้านประเพณ ีด้านผลติภัณฑ์ในชุมชนคอืสไบ

มอญ และคนในชุมชนมคีวามรักความสามัคคกีัน 

• จุดอ่อน คือ ไม่มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาต่าง ๆ ของ

ชุมชนให้กับรุ่นลูกรุ่นหลาน ผลิตภัณฑ์ในชุมชนไม่ได้มาตรฐาน 

ไม่มีการจัดตั้งกลุ ่มเพื่อส่งเสริมอาชีพ ไม่ได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ไม่มีนักสื่อความหมายในชุมชน 

และคนในชุมชนไม่มีความรู้ด้านการตลาดและการจัดการการ

ท่องเที่ยว  

• โอกาส คือ การคมนาคมในหมู่บ้านมีความสะดวก  

สถานทีท่่องเทีย่วมทีีจ่อดรถและห้องน�้าเพยีงพอต่อการให้บรกิาร 

เจ้าของสถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ในชุมชนเปิดโอกาสให้  

ผู้ที่สนใจเข้าชมสถานที่ โรงเรียนในชุมชนส่งเสริมการสอนภาษา

มอญ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ให้การส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู ้และบริการ

วชิาการ 

• อุปสรรค คือ ขาดการส่งเสริมสนับสนุนการประชา 

สัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐ และขาดงบ

ประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 

ขั้นตอนที่ 2 การระดมความคดิ และการตัดสนิใจ 

1) การสร้างการรับรู้ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของ

ชมุชนในแต่ละด้าน เพือ่ใช้เป็นข้อมลูพื้นฐานในการพฒันาชมุชน 

โดยมีผู้เข้าร่วมคือ ตัวแทนองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านงิ้ว 

จ�านวน 1 คน ตัวแทนเกษตรอ�าเภอสามโคกจ�านวน 1 คน ผู้ใหญ่

บ้าน จ�านวน 2 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ�านวน 2 คน สมาชกิใน

ชุมชน จ�านวน 25 คน และนักวชิาการนักวจิัย จ�านวน 3 คน รวม 

34 คน 

2) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น พบว่า 1) 

ชุมชนต้องการให้หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนส่งเสริม

กิจกรรมของชุมชน 2) ชุมชนต้องการพัฒนาความรู้ด้านอาชีพ 

และรักษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และ 3) ชุมชนต้องการม ี

อาชีพและรายได้เสริม ดังนั้น ชุมชนจึงรวมกลุ่มกันและจัดตั้ง    

เป็นวสิาหกจิชุมชน เพื่อการรับรองตามกฎหมาย และหน่วยงาน     

ภาครัฐก็จะเข้ามาส่งเสรมิในล�าดับต่อไป เช่น การหาตลาดให้กับ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการออกบูธในงานต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้เกิด  

รายได้จากการขายผลติภัณฑ์ในชุมชน 

3) การมสี่วนร่วมในการตัดสนิใจ สมาชกิในชุมชนสนใจ

เข้าร่วม “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนต�าบลบ้านงิ้ว 

อ�าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธาน”ี จ�านวน 15 คน มวีัตถุประสงค์

คอื 1) เพื่อส่งเสรมิให้ครัวเรอืนมสีัมมาชพี ชุมชนมกีารรวมกลุ่ม 

ช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน มคีวามมั่นคงในการประกอบอาชพี และ 

ก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง 2) เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้    

ความสามารถ ด้านการผลติ การตลาด และการจัดการอย่างมี

ประสทิธภิาพ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน และ 3) 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน รักษาวัฒนธรรมประเพณ ี  

อันดงีามและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ขั้นตอนที่ 3 การก�าหนดบทบาทหน้าที่ 

กระบวนการมดีังนี้ การเลอืกตัง้หัวหน้ากลุ่ม การแบ่งงาน

เป็นฝ่าย ดังนี้ ฝ่ายส่งเสรมิอาชพีด้านอาหาร ฝ่ายส่งเสรมิอาชพี

และอนรุกัษ์สไบมอญ และฝ่ายการตลาดและประชาสมัพนัธ์ และ

การก�าหนดข้อตกลงคอื ทกุคนต้องช่วยเหลอืกนัเพือ่ให้งานส�าเรจ็

และการรายงานผลการด�าเนินงานให้สมาชิกทุกคนทราบและ

ก�าหนดข้อตกลงเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ร้อยละ 10 

ขั้นตอนที่ 4 การก�าหนดแผนในการพัฒนา 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่มีผู้เข้าร่วมคือสมาชิกกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนต�าบลบ้านงิ้ว จ�านวน 15 คน 

ตัวแทนองค์การบรหิารส่วนต�าบลบ้านงิ้ว จ�านวน  1 คน ตัวแทน

โรงเรยีนสองพี่น้อง จ�านวน 1 คน ตัวแทนโรงเรยีนบ้านงิ้ว จ�านวน 

1 คน ตัวแทนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อ�าเภอสามโคก จ�านวน 1 คน และนักวิชาการและนักวิจัยจาก 

มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ จ�านวน 

4 คน รวมจ�านวน 23 คน เพื่อจัดท�าแผนพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน ซึ่งประกอบด้วย 1) พัฒนานักสื่อความหมาย 2) จัดตัง้ฐาน

เรียนรู ้สไบมอญในชุมชน 3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และ 4) ส่งเสริมการตลาดทั้งภายในและ

ภายนอกชุมชน และก�าหนดระยะเวลา และผู้รับผิดชอบแต่ละ  

แผนงาน ดังนี้

1) พัฒนานักสื่อความหมาย เพื่อให้สามารถถ่ายทอด

เรื่องราวของชุมชนทัง้ในด้านประวัตศิาสตร์ และขนบธรรมเนยีม

ประเพณวีัฒนธรรมต่าง ๆ  โดยมขีัน้ตอนคอื 1) การจัดอบรม “นัก

สื่อความหมาย” ให้กับคนในชุมชน จ�านวน 20 คน ประกอบด้วย 

นักสื่อความหมายด้านประวัติศาสตร์ 5 คน นักสื่อความหมาย

ด้านอาหาร 5 คน และนักสื่อความหมายด้านการแต่งกาย          

สไบมอญ 10 คน 2) การทดสอบองค์ความรู้ผ่านการปฏบิัต ิโดย
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จัดการทดลองเที่ยวให้กับกลุ่มผู้สนใจ 11 คน ในฐานเรยีนรู้ทัง้ 3 

ด้าน เพื่อทดสอบความสามารถการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติของ 

นกัสือ่ความหมาย และ 3) การประเมนิ โดยให้ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม

ประเมนิและให้ข้อเสนอแนะกับชุมชน 

นกัสือ่ความหมายด้านประวตัศิาสตร์ ต้องสามารถอธบิาย 

บรรยาย และน�าชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ทั้ง 7 แห่ง และ

สถาปัตยกรรมในชุมชน 1 แห่ง โดยท�าให้นักท่องเทีย่วมคีวามเข้าใจ

บรบิทชุมชนและเข้าใจประวัตศิาสตร์ของพื้นที่และเห็นคุณค่า 

นักสื่อความหมายด้านอาหาร ต้องสามารถให้ความรู้ใน

การท�าอาหารให้กบัผูท้ีส่นใจ หรอืนกัท่องเทีย่วได้ สามารถอธบิาย

ขัน้ตอน กระบวนการประกอบอาหาร และลงมอืปฏบิัตไิด้  

นกัสือ่ความหมายด้านการแต่งกายสไบมอญ ต้องสามารถ

ให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวไทยเชื้อสาย

มอญ และสามารถสอนวธิกีารปักสไบมอญ 

2) จัดตั้งฐานเรียนรู ้สไบมอญ เพื่อเป็นการอนุรักษ์

วัฒนธรรมการแต่งกายโดยใช้สไบมอญเป็นเครื่องประดับให้ยัง 

คงอยู่ในชุมชน (ภาพที่ 8) กระบวนการจัดตั้งฐานเรียนรู้ มีดังนี้ 

คดัเลอืกบ้านของสมาชกิกลุม่นักสือ่ความหมายด้านการแต่งกาย

สไบมอญให้เป็นฐานเรยีนรู้ โดยมสีมาชกิ 2 คน ให้ความยนิยอม 

และฐานเรยีนรู้สอนวธิกีารปักสไบมอญ และผลติภณัฑ์อืน่ ๆ  เช่น 

หน้ากากอนามัย ผ้าเช็ดหน้า ที่มีลวดลายของดอกไม้หลายสี

ประกอบด้วยดอกพิกุล ดอกมะตาด ดอกบัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์

ของชาวไทยเชื้อสายมอญในจังหวัดปทุมธานี

3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสไบมอญให้ได้มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน กระบวนการมีดังนี้ การจัดประชุมเพื่อให้   

ความรู้กับสมาชิกที่ผลิตผลิตภัณฑ์สไบมอญ โดยวิทยากรจาก

ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธาน ี  

โดยสมาชกิทีส่นใจสามารถน�าผลติภณัฑ์เข้ารบัการค�าแนะน�าเพือ่

ปรับแก้ไขผลงาน ซึ่งมผีลงานผ่านการประเมนิ 1 ราย เนื่องจาก

ฝีมือการปักผ้าสไบมอญมีความละเอียดใส่ใจกับลวดลายทุกจุด 

การขงึผ้าในการปักไม่แน่นจนเกนิไปและไม่หย่อนจนเกนิไป การ

ปักมีความสม�่าเสมอของเส้นด้ายและมีการเก็บซ่อนปมด้าย

เรยีบร้อย และได้รับเลขที่มาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน เลขที่ 301-

5/616 (ปท) (ภาพที่ 9)

4) ส่งเสริมการตลาดทั้งภายในและภายนอกชุมชน 

ชุมชนได้รับการส่งเสรมิช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น และได้รับการ

อบรมการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ในอดีตการ

ปักสไบมอญจะจ�าหน่ายให้กับคนในชุมชนเท่านั้น ซึ่งขายได้ใน

แต่ละปีประมาณ 1 – 2 ผนืต่อคน หลังจากการอบรมและการจัด

ตั้งฐานเรียนรู้สไบมอญ ชุมชนก็พัฒนาช่องทางการขายแบบ

ออนไลน์ผ่านไลน์และเฟสบุ๊ก และการออกบูธตามงานต่าง ๆ ที่

จดัโดยหน่วยงานราชการและมหาวทิยาลยั ซึง่มผีูส้ัง่ซื้อผลติภัณฑ์

สไบมอญทางเฟสบุ๊กเพิ่มขึ้น และจากการศึกษาดูงานที่ฐาน    

เรยีนรู้สไบมอญเพือ่เป็นของใช้ของประดบัหรอืของฝาก ส่งผลให้

ขายสไบมอญได้เพิ่มมากขึ้น 

ขั้นตอนที่ 5 การประเมนิผลความส�าเร็จ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถเป็นนักสื่อความหมายทีด่ขีอง

ชมุชนได้ จากการทดลองเทีย่วและมผีูเ้ข้ามาขอศกึษาดงูาน ผู้ทีท่�า

หน้าทีใ่นฐานเรยีนรูส้ไบมอญสามารถให้ความรูก้บัผูเ้ข้ามาศกึษา

ได้เป็นอย่างดี สมาชิกในชุมชนสามารถขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชนผ่าน จ�านวน 1 ราย และมีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในชุมชน

เพิ่มขึ้น
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ความรู้หรอืความเชี่ยวชาญที่ใช ้  

การวจิัยเชงิปฏบิัตกิารแบบมสี่วนร่วม 

การแสวงหาความรู้เพื่อความเข้าใจและพัฒนาสิ่งต่าง ๆ 

โดยการเปลีย่นแปลงหรอืการสะสมความรูท้ีเ่กดิจากการสะท้อน

ความคดิภายใต้การมส่ีวนร่วมและเกดิการเรยีนรูร่้วมกนัระหว่าง

นักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน องค์กร หรือชุมชน โดยม ี

จุดมุ่งหมายหลักเพื่อน�าสิ่งที่ค้นพบหรือสรรค์สร้างไปใช้ปรับปรุง

แก้ไข หรือพัฒนาหน่วยงาน องค์กร หรือชุมชน สอดคล้องกับ

สภาพปัญหาทีต้่องการแก้ไข ตลอดจนบรบิททางสงัคม วฒันธรรม 

และด้านอื่น ๆ ของหน่วยงาน องค์กร หรือชุมชน (Kemmis &     

McTaggart, 1988; Naiyapatana, 2005) ลักษณะส�าคัญของการ

วจิัยเชงิปฏบิัตกิารแบบมสี่วนร่วม (Ampansirirat & Wongchaiya, 

2017) มดีงันี้ 1) เป็นวงจรของการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม

ที่เกิดจากการสังเกตและท�าความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น การ

สะท้อนความคิดเห็นร่วมกันน�าไปสู่การวางแผนด�าเนินงาน และ

ลงมือปฏิบัติตามแผน พร้อมทั้งต้องมีการแลกเปลี่ยนสะท้อน

ความคิดเห็นตลอดระยะเวลาในการด�าเนินงาน 2) เป็นวิธีการ

ส�าคญัทีต้่องอาศยักระบวนการมส่ีวนร่วม ตั้งแต่การระบุปัญหา 

การส�ารวจ การวิเคราะห์ข้อมูล การลงมือ ปฏิบัติ 3) เป็นการ

เรยีนรู้อย่างเป็นระบบส่งเสรมิให้ชมุชนค้นพบวธิกีารแก้ปัญหาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 4) มีความเป็นพลวัต กระบวนการวิจัย

สามารถยืดหยุ ่นได้ตามความเหมาะสม 5) เป็นการพัฒนา

กระบวนการวิจัยซึ่ งพัฒนาความสามารถด ้านความคิด                 

องค์ความรู้ ทักษะต่าง ๆ ตลอดจนทรัพยากรต่าง ๆ ถูกน�ามาใช้

อย่างคุ้มค่า และ 6) เป็นการวเิคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง 

มีวิจารณญาณ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์อย่าง 

แท้จรงิ 

อัตลักษณ์ร่วมของชุมชนหรอืสังคม

อตัลกัษณ์ร่วมมคีวามส�าคญัต่อการพฒันาของชมุชนเพราะ

แสดงถงึความเป็นตวัตนของชมุชน เป็นสิง่ทีม่คีณุค่าและสามารถ

น�ามาเป็นทนุในการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรมของชุมชน

ให้เกดิประโยชน์ได้ ทัง้ด้าน เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม และ

ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของทุก       

ภาคส่วนทั้งชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ และ  

หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับคุณภาพชวีติที่ดขีึ้นของ

ชุมชนและน�าไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและ

มศีักยภาพได้ต่อไป 

Pangsoi (2018) น�าเสนอกระบวนการจัดการวัฒนธรรม 

โดยผู้น�าชุมชน 4 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การวางแผน ซึ่งเป็นขัน้ตอนที่

ส�าคญัโดยต้องให้ทกุภาคส่วน ทัง้ชมุชน ภาครัฐ และภาคเีครอืข่าย 

ทั้งภายในและภายนอกชุมชนมีส่วนร่วมในการประชุม วางแผน 

เพื่อสร้างความรู้สกึความเป็นเจ้าของกจิกรรมร่วมกัน 2) การจัด

โครงสร้างการท�างาน นอกจากจะมผีูน้�าชมุชนแล้ว ต้องให้เยาวชน 

ของชุมชนร่วมเป็นคณะท�างาน เพื่อฝึกทักษะความเป็นผู้น�า และ

สืบสานกิจกรรมต่อไปในอนาคต 3) การจัดคนเข้าร่วมท�างาน  

ต้องพจิารณาถงึบคุลกิภาพ อุปนสิยั ประสบการณ์ และศกัยภาพ 

ของแต่ละบคุคล เพือ่จดัคนให้เหมาะสมกบังานทีม่อบหมาย และ 

4) การควบคุมและติดตามผล โดยผู้น�าชุมชนคอยควบคุมให้ 

กจิกรรมของชุมชนด�าเนนิตามแผนที่วางไว้ อกีทัง้ต้องตดิตามผล

ตั้งแต่กระบวนการแรกจนสิ้นสุดการด�าเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูล

ส�าหรับการปรับปรุงการด�าเนนิงานครัง้ต่อไป
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สังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural society) 

สังคมที่กลุ ่มคนมีความหลากหลายทางสังคมและ

วฒันธรรม ทั้งด้านศาสนา ภาษา การแต่งกาย ความเป็นอยู ่แต่ละ

กลุ่มชนมีความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนา และวัฒนธรรมที่    

แตกต่างกนั มาอยูร่วมกนัในบรเิวณเดยีวกนั (Ganjanapan, 2008; 

Wanlan, 2009) ชมุชนหรอืสงัคมทีม่คีวามเป็นสงัคมพหวุฒันธรรม

ทีม่คีวามแตกต่างกนัทัง้ชาตพินัธุ ์ภาษา วถิชีวีติ การนบัถอืศาสนา 

และความเชื่อ อันเนื่องมาจากพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม

ของแต่ละชุมชนหรือสังคมในอดีต เมื่อบริบทของสังคมโลก 

เปลี่ยนผ่าน ส่งผลให้ชุมชนหรือสังคมพหุวัฒนธรรมต้องปรับตัว

และปรบัเปลีย่นตามบรบิทการเปลีย่นแปลงของสงัคมยคุใหม่ โดย

ให้ความส�าคัญกับการอยู่ร่วมกันในสังคมและการเสริมสร้าง

สังคมสันติสุขมากขึ้น ส่งผลให้ชุมชนหรือสังคมพยายามสร้าง

แนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติที่มีลักษณะเฉพาะบ่งบอก

ความเป็นตัวตนของชุมชนหรือสังคมพหุวัฒนธรรม ก่อเกิดเป็น

อัตลักษณ์ร่วมของชุมชนหรอืสังคมนัน้ ๆ

การสร้างนักสื่อความหมาย 

การสื่อความหมาย เป็นรูปแบบหนึ่งของการเล่าเรื่องเป็น 

กระบวนการสื่อสารที่เชื่อมโยงข้อมูล ข้อเท็จจริง (Factual           

information) สู่ประสบการณ์ตรงของนักท่องเที่ยวผ่านการเล่า

เรื่องราว (Story telling) ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสถานที่นัน้ 

การสื่อความหมายมีข้อดีคือ 1) กระตุ้นหรือปลุกเร้าความสนใจ

ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 2) สร้างความ

สัมพันธ์กับแหล่งท่องเที่ยวน�าไปสู่ความสนใจใคร่รู ้และความ

ต้องการสร้างประสบการณ์ส่วนตัวของนักท่องเที่ยวในแหล่ง   

ท่องเที่ยวกับชุมชน 3) ท�าให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและเรียนรู้ 

ความหมายที่แท้จรงิของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

บทบาทของนักสื่อความหมายคือ 1) บทบาทของเจ้าบ้าน   

ที่ดี เจ้าบ้าน หมายถึง บุคคลผู้เป็นเจ้าของบ้านเรือน รวมถึง

ประชาชน พ่อค้า แม่ค้า นักเรยีนและผู้ประกอบการอาชพีใด ๆ  ที่

อาศัยอยู่ในท้องถิน่ทีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่วนัน้ ๆ  การเป็นเจ้าบ้านทีด่ ี

คือกลุ่มบุคคลที่มีความเป็นมิตร มีความเชื่อมั่น รอบรู้เรื่องราว  

ในท้องถิ่น ให้การตอบรับ ดูแลผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวให้ม ี   

ความสุขและรู้สึกปลอดภัย เพราะเมื่อผู้มาเยือนได้รับอัธยาศัย

ไมตรแีละการตอบรับอย่างอบอุ่น ย่อมท�าให้ผู้มาเยอืนเกดิความ

ประทบัใจ 2) บทบาทของนกัการทตู นกัสือ่ความหมายควรเล่าเรือ่ง 

แบบนกัการทตู คอื เล่าเรือ่งเชงิบวกเป็นส่วนใหญ่ หากจ�าเป็นต้อง

เล่าเรือ่งเชงิลบ ควรเป็นการเล่าเพือ่สร้างความตระหนกัให้เห็นถงึ

ผลกระทบทางลบในทกุมติ ิเพือ่ป้องกนัการสร้างผลกระทบทีอ่าจ

เกดิขึ้นในชมุชน 3) บทบาทของครู นกัสือ่ความหมายเป็นผูส่้งมอบ

องค์ความรู้ของชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวผ่านการเรียนรู้ด้วย

กจิกรรมต่าง ๆ  ทีน่กัท่องเทีย่วจะมส่ีวนร่วมกบัชมุชน นกัสือ่ความ

หมายควรเล่าเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่นักท่องเที่ยว

ร่วมเรียนรู้ 4) บทบาทของผู้น�า นักสื่อความหมายต้องเป็นผู้น�า

นกัท่องเทีย่วไปยงัสถานทีต่่าง ๆ  อกีทัง้การท�ากจิกรรมต่าง ๆ  เพือ่

การเรยีนรูใ้นชมุชน ต้องเป็นผูน้�าในการปฏบัิตตินในทางทีถ่กูตอ้ง 

รวมถึงการแนะน�าสิ่งที่ควรหรือไม่ควรปฏิบัติในชุมชนให้กับ       

นักท่องเที่ยวได้ทราบและปฏบิัตติาม 

นักสื่อความหมายเป็นกลไกของการสื่อสารสู่นักท่องเที่ยว

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) แนะน�าสิ่งที่สื่อถึงเอกลักษณ์เฉพาะที่

โดดเด่นของชุมชน 2) ให้ข้อมูลที่เป็นจรงิ ถูกต้อง ครบถ้วน 3) ให้

ความบันเทิง สร้างความสุขในการเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมใน

ชุมชน 4) สร้างความเชื่อในสิ่งที่ก�าลังจะท�าร่วมกับชุมชนว่าเป็น

สิ่งที่ดี 5) อธิบายด้วยเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวสนใจด้วยช่องทาง 

ที่สามารถสื่อถึงนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อให้เห็น

ว่าการเข้าร่วมกจิกรรมของชมุชน จะสามารถส่งเสรมิภาพลกัษณ์

ของนกัท่องเทีย่วในสงัคมได้ สือ่ให้เหน็การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม

ของนักท่องเที่ยวเมื่อผ่านการเรียนรู้ และสร้างความรู้สึกส�านึก

ร่วมของสถานที่ (Sense of place) ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม

และปฏิสัมพันธ์กับท้องถิ่น สื่อให้นักท่องเที่ยวรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

ของชุมชน ท�าให้เกิดความรักความเข้าใจในชุมชนอย่างแท้จริง 

เป็นการพัฒนาจิตส�านึก ความพึงพอใจ และความเข้าใจ เป็น

เครื่องมือในการจัดการพื้นที่ กระตุ้นและปลูกฝังพฤติกรรมที่     

ถูกต้อง ลดผลกระทบต่อทรัพยากรท่องเที่ยว และเสริมสร้าง

ภาพพจน์โดยการประชาสัมพันธ์องค์กรและกจิกรรมต่าง ๆ ของ

องค์กรนั้น ๆ (Organizations - Open Government Data of   

Thailand, 2018)

กระบวนการพฒันาศกัยภาพชมุชนอย่างมปีระสทิธภิาพนัน้

จะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนหน่วยงานภาค ี   

ต่าง ๆ และการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง โดยชุมชนต้องมีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนและร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน 

เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนอย่างมีเป้าหมาย มีแผนงาน

ในการพัฒนาร่วมกันและมีการก�าหนดบทบาทหน้าที่ในการ

ท�างานของคนในชมุชน รวมทัง้คนในชมุชนต้องร่วมกนัประเมนิผล      

การด�าเนนิงานของชมุชน ซึง่กจิกรรมต่าง ๆ  เหล่านี้จ�าเป็นอย่างยิง่ 

ที่จะต้องได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาค

เอกชน และภาคตี่าง ๆ  ในการพฒันาองค์ความรู้ให้กบัชุมชน เพือ่
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ปรับเปลี่ยนความคิดของคนในชุมชนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ในการด�าเนนิชวีติเพือ่ให้การพฒันาเป็นไปอย่างยัง่ยนื สอดคล้อง

กับ Apibunyopas & Lakkanawanit (2020) ซึ่งพบว่า การพัฒนา

ศักยภาพการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวคุณค่า 

ชาวนาคุณธรรม จังหวัดยโสธร ให้สามารถด�าเนนิธุรกจิได้อย่าง

เข้มแข็ง ยั่งยืน และสามารถแข่งขันทางการค้าได้ เกิดจากการ

ด�าเนินการวิจัยที่เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัย ผู้น�าชุมชน

และสมาชิกของวิสาหกิจฯ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดและแลก

เปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส และอุปสรรค นอกจากนัน้ยังสอดคล้องกับ Phanmool & 

Phopunprom (2020) ซึ่งพบว่า การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม    

ซึ่งมีการด�าเนินงานดังนี้ 1) การค้นหาอัตลักษณ์ร่วมของสังคม       

พหุวัฒนธรรม 2) การคัดสรรกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สะท้อน

อัตลักษณ์ร่วม และ 3) การสร้างแนวทางการจัดกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ร่วม ท�าให้คนในชุมชนเห็นคุณค่า

และยอมรับซึ่งกันและกัน และการเคารพกฎเกณฑ์ในการอยู่   

ร่วมกัน

สถานการณ์ใหม่
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดมิ 

คนในชุมชนบ้านงิ้วได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะ

ในการจัดการชุมชน ท�าให้คนในชุมชนเกิดทักษะในการคิดและ

การท�างานร่วมกันอย่างมีแบบแผน สามารถท�างานบรรลุ

วัตถุประสงค์เกดิผลสัมฤทธิ์อย่างมปีระสทิธภิาพ ในรูปแบบการ

ท�างานร่วมกันภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชน 

ต�าบลบ้านงิ้ว อ�าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยสามารถ

พัฒนากระบวนการคดิ การออกแบบ กจิกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการ

ส่งเสรมิสัมมาชพีในชุมชน เช่น การสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับ

ชุมชนผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนที่บ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์ชุมชน 

โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

(มผช.) และเป็นสนิค้าของที่ระลกึและของฝาก 

ชุมชนเป็นที่รู้จักและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาและ

วฒันธรรมและเป็นแหล่งเรยีนรูท้ีไ่ด้รับการพฒันาและธ�ารงรกัษา

สืบทอดให้คงอยู่กับชุมชน และเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยว

เชงิวัฒนธรรมของชมุชนบ้านงิ้ว เพื่อให้เยาวชน นกัเรยีน นกัศกึษา 

ครู อาจารย์ นักวิชาการได้มาศึกษาเรียนรู้ โดยมีผู้เข้ามาศึกษา  

ดงูานจ�านวน 3 กลุม่ รวมจ�านวน 59 คน และในรปูแบบรายบคุคล 

จ�านวน 6 คน จนเกดิรายได้ในชุมชน 25,600 บาท และผลจาก

การพัฒนาผลติภัณฑ์ต่าง ๆ ท�าให้ในปัจจุบันกลุ่มวสิาหกจิมเีงนิ

สะสมเป็นจ�านวนเงนิ 3,200 บาท 

ผลกระทบและความยัง่ยนื
ของการเปลีย่นแปลง 

ชมุชนมกีารเรยีนรู ้พฒันา และบรหิารจดัการกลุม่ โดยกลุม่

วสิาหกจิชุมชนท่องเที่ยววถิชีุมชนต�าบลบ้านงิ้วได้ ซึ่งผลจากการ

ท�างานร่วมกันของคนชุมชนในรูปแบบกลุ่มสามารถน�าพาชุมชน

ให้เกดิกระบวนการท�างานทีเ่ข้มแขง็ โดยคนในชมุชนเป็นผูก้�าหนด

ทิศทางในการพัฒนาชุมชนของตนเองบนฐานทรัพยากรชุมชน 

และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารจัดการกลุ่ม ดังนั้น

ชุมชนจะมีแนวทางในการรักษาทรัพยากรของชุมชนร่วมกัน      

โดยการตระหนกัและหวงแหนภมูปัิญญา ประเพณวีฒันธรรมและ

ทรัพยากรในพื้นที่ อันน�าไปสู่การกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน     

และเป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าให้          

กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน นอกจากนั้นชุมชนควรประเมินผลการ

ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งโดยการรวบรวมประเดน็ข้อเทจ็จรงิของ

ผลการด�าเนนิการ ศกึษาวเิคราะห์เชงิลกึ และค้นหาว่าสิ่งใดเป็น

จุดแข็งของกิจกรรมเพื่อด�าเนินการต่อยอดในเชิงรุก สิ่งใดเป็น   

จุดอ่อนก็ให้มแีผนด�าเนนิการในเชงิปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่อไป 

การสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ ของชมุชน โดยออกแบบกจิกรรมต่าง ๆ ให้

เยาวชนรุ ่นใหม่ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การอบรมนักสื่อความหมายรุ ่นจิ๋ว 

นอกจากนั้น ชุมชนและโรงเรียนวัดสองพี่น้องได้ร่วมกันส่งต่อ

ภูมิปัญญาชุมชนให้กับเยาวชนโดยจัดการเรียนการสอนด้าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปักสไบมอญ เรียนรู้ภาษามอญ ซึ่งการ 

หล่อหลอมสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ภายในชุมชนจะส่งผลให้เยาวชนมี

ความรักในบ้านเกดิและเป็นก�าลังในการพัฒนาต่อไป

การพัฒนาเครือข่ายของชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ ภาค

เอกชน โดยให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการด�าเนนิงาน ซึ่งท�าให้

เกิดแนวร่วมในการพัฒนา เป็นเครือข่ายที่มีพลัง เช่นการเป็น   

ภาคเีครอืข่ายกบัมหาวทิยาลยั ซึง่บทบาทหน้าทีป่ระการหนึง่ของ

มหาวทิยาลยัคอื การส่งเสรมิความรู้เพือ่พฒันาชมุชน หากมกีาร

ก�าหนดแผนการพัฒนาชุมชนร่วมกันในรูปแบบบริการวิชาการ

หรอืรูปแบบการวจิัยก็ท�าให้เกดิการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 

เกิดจากการพัฒนาความรู้ให้กับประชาชนในชุมชน ซึ่งสามารถ

น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิดของประชาชนในชุมชนได้ 

และผลจากเปลี่ยนแปลงทางความคิดจะน�าไปสู่การปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมใหม่ในการด�าเนนิชวีติ การปรบัเปลีย่นดงักล่าวเป็นการ

หล่อหลอมให้ชุมชนเข้มแข็งและประสบความส�าเร็จ ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมจะส�าเร็จได้ควรมีความต่อเนื่องใน

การพัฒนาและมีระยะเวลาด�าเนินการที่เหมาะสม เพื่อน�าไปสู่ 

การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมและมีผลการด�าเนินงานที่ย่ังยืน 

ควรมกีารวจิัยอย่างต่อเนื่องในชุมชน

กติตกิรรมประกาศ  

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานการวิจัยแห่ง

ชาต ิ(วช.) ร่วมกับเครอืข่ายผู้อ�านวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 

มหาวทิยาลยัราชภฏั แผนการพฒันาเชงิพื้นทีโ่ดยมหาวทิยาลยัใน

พื้นที ่สญัญาทนุเลขที ่วช.อว.(ก)(กบง)/128/2562 ภายใต้แผนงาน

วจิยั การยกระดบัศกัยภาพการท่องเทีย่วโดยชมุชนเชงิสร้างสรรค์

เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นเครือข่ายมหาวิทยาลัย

ราชภัฏและภาคี
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