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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แบบรายงานการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 
รหัสพนักงาน  053930 
ชื่อ-สกุล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกณรงค์  วรสีหะ 
ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 

๒. วันเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560   ณ บริษัท เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  
๓. หลักสูตร 
 อบรมเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาอาจารย์ประจ า เรื่อง Quality Management System  
๔. หน่วยงานที่จัด  
 บริษัท เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  
๕. งบประมาณ 
 -  
๖.  องค์ความรู้หลัก / ประเด็นส าคัญ 

TQM มาจากค าว่า TQC (Total Quality Control) ของญี่ปุ่น หรือบางทีญี่ปุ่นก็เรียกว่า “CWQC” 
(Company-Wide Quality Control) หรืออาจแปลว่า “การควบคุมคุณภาพท่ัวบริษัท”  

TQM ได้รับการนิยามว่าเป็น “กิจกรรมที่เป็นระบบ เป็นวิทยาศาสตร์ และครอบคลุมทุกส่วนของ
องค์กรโดยให้ความส าคัญท่ีลูกค้า” 

เมื่ อ ก ล่ า ว โด ย ส รุ ป โด ย
ภาพรวมส าหรับความหมายของ 
TQM นั้น :  

T (Total) : การยินยอมให้
ทุกคนปฏิบัติงานอยู่ภายในองค์การ
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งและ
บ ริ ห ารงาน ระบ บ คุ ณ ภ าพ  ซึ่ ง
เกี่ ย ว กั บ ทั้ ง ลู ก ค้ า ภ า ย น อ ก 
(external customer) และลู กค้ า
ภ า ย ใ น  ( internal customer) 
โดยตรง 

Q (Quality) : การสร้ าง
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้

ประโยชน์จากสินค้าและบริการเป็นหลัก นอกจากนี้คุณภาพยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวความคิดเชิงระบบของ
การจัดการ (systematic approach of management) กล่าวคือ การกระท าสิ่งใด ๆ อย่างเป็นระบบที่
ต่อเนื่องและตรงตามแนวความคิดดั้งเดิมของวงจรคุณภาพที่เรียกว่า PDCA cycle ซึ่งเสนอรายละเอียดโดย 
W.Edwards Deming  

เพราะฉะนั้นถ้าหมุนวงจรคุณภาพเช่นนี้อย่างต่อเนื่องขึ้นภายในแต่ละหน่วยงานย่อยขององค์การหนึ่ง 
ๆ ก็ย่อมจะเกิดระบบคุณภาพโดยรวมทั้งหมดที่เรียกว่า TQM ขึ้นมาได้ในประการสุดท้าย 
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M (Management) : ระบบของการจัดการหรือบริหารคุณภาพขององค์การ ซึ่งด าเนินการและ
ควบคุมด้วยระดับผู้บริหารสูงสุด ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (vision) การประกาศพันธกิจหลัก (mission 
statement) และกลยุทธ์ของการบริหาร (strateship management) รวมถึงการแสดงสภาวะของความเป็น
ผู้น า (leadership) ที่จะมุ่งม่ันปรับปรุงและพัฒนาระบบคุณภาพขององค์การอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลา (continuous quality improvement)TQM  

เป็นรูปแบบการบริหาร (Management Model) รูปแบบหนึ่งในหลายๆรูปแบบ โดยมีปรัชญาว่า 
“หากองค์การสามารถผลิตสินค้าหรือบริการ ให้ลูกค้าที่พึงพอใจได้แล้ว ลูกค้าก็จะกลับมาซื้อสินค้าหรือ
บริการ” แต่แนวคิดนี้จะเป็นจริงได้ ต้องอาศัยความร่วมมือของพนักงานทุกระดับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การท างาน ดร.โนริอากิ คาโน่ ได้สร้างโมเดลจ าจองการบริหารออกมาเป็นรูปบ้าน เพ่ือสรุปแนวคิดการบริหาร 
โดยอาศัยช่องทางการบริหารนโยบายผ่านผู้บริหารระดับสูง ช่องทางการบริหารงานประจ าวันผ่านผู้บริหาร
ระดับกลาง/ต้น ช่องทางการบริหารงานข้ามสายงานผ่านผู้บริหารระดับกลาง/ต้นและซุปเปอร์ไวซ์เซอร์ ช่อง
ทางการแก้ไขปัญหาผ่านผู้บริหารระดับต้น/ซุปเปอร์ไวเซอร์/หัวหน้างาน และช่องทางกิจกรรมล่างสู่บนผ่าน
พนักงานหน้างาน ทั้งนี้พนักงานทุกระดับต้องมีแนวคิดต่างๆเช่น การยึดความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญ 
การยึดว่ากระบวนการถัดไปเป็นลูกค้าของเรา การใช้วงจรการบริหาร P-D-C-A คุณภาพสร้างได้ที่กระบวนการ 
การใช้ข้อมูลข้อเท็จจริง การจัดล าดับความส าคัญ การบริหารกระบวนการ การก าหนดมาตรฐาน และการ
ป้องกันปัญหาเกิดซ้ า อีกทั้ งใช้เครื่องมือช่วยต่างๆเช่น QC 7 Tools , New QC 7 Tools, วิธีทางสถิติ 
ตลอดจนเครื่องมือต่างที่จะหยิบมาใช้เมื่อมีความจ าเป็นและเหมาะสม 

TQM (Total Quality Management) คืออะไร 
TQM (Total Quality Management) เป็นระบบบริหารคุณภาพที่มุ่งเน้นการให้ความส าคัญสูงสุด

ต่อลูกค้าภายใต้ความร่วมมือของพนักงานทั่วทั้งองค์กรที่จะปรับปรุงงานอย่างต่ อเนื่อง เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการได้ TQM จึงเป็นแนวทางที่หลายองค์กรน ามาใช้ปรับปรุงงานระบบ TQM เป็น
ระบบที่มองภาพรวมทั้งองค์กร ระบบนี้ลูกค้าจะเป็นผู้ก าหนดมาตรฐานหรือความต้องการ เป็นระบบที่ปรับปรุง
การวางแผน การจัดองค์กร และการท าความเข้าใจในกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับแต่ละบุคคลในแต่ละระดับเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ ให้มีความยืดหยุ่นเพ่ือที่จะสามารถแข่งขันได้ TQM เป็นระบบที่สามารถน าไปใช้ได้กับ
ทุกองค์กร ประสิทธิภาพของการจัดองค์กรในระบบนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของทุกคนในการ
น าองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยที ่

• Total ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการบริหารระบบคุณภาพ 
• Quality การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าโดยใช้แนวความคิดเชิงระบบของการจัดการ 
• Management ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ 

หลักการส าคัญของการจัดการคุณภาพ 
การจัดการคุณภาพ (Quality Management) ประกอบไปด้วยงานที่ส าคัญ ดังนี้ คือ  

1.การวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ์ (Strategic Quality Management) เป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ 
กลยุทธ์ และการวางแผนคุณภาพ เป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารคุณภาพ โดยที่การจัดการคุณภาพจะต้อง
บูรณาการเข้ากับการด าเนินงานทุกระดับ ตั้งแต่ การก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และ แผนปฏิบัติการ ที่
จะต้องค านึงถึงความจ าเป็น และให้ความส าคัญกับการสร้างคุณภาพที่เป็นรูปธรรม และเข้าถึงทุกส่วนของ
องค์การ โดยผู้บริหารจะต้องสร้างวิสัยทัศน์คุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ และน าวิสัยทัศน์
มาแปลเป็นภารกิจ กลยุทธ์ และแผนคุณภาพท่ีมีความชัดเจน ครอบคลุม และเป็นรูปธรรม 
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2.การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) เป็นการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพ
ขององค์การ จะต้องด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ด้วยความรอบคอบและความเข้าใจในข้อจ ากัด
ของสถานการณ์ โดยผู้พัฒนาคุณภาพจะต้องศึกษา วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามหลักเหตุผล และ
หลักการทางวิทยาศาสตร์ โดยพยายามหาวิธีการที่เรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพที่สุด (Simple but Efficient) 
มาใช้ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาผลงาน ซึ่งต้องด าเนินงานผ่านการบริหาร การฝึกอบรม และการ
เสริมแรงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สมาชิกทุกคนมีจิตส านึก มีความมุ่งมั่น และต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพในทุกระดับ เพ่ือให้องค์การสามารถบรรลุความเป็นเลิศ (Excellence) ของคุณภาพและการ
ด าเนินงาน 

3. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เป็นกระบวนการจัดระบบการท างาน และการ
ปฏิบัติการ เพ่ือให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผลิตขึ้น มีคุณสมบัติสอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะ
ด าเนินการโดยก าหนดมาตรฐาน เกณฑ์ และวิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือประเมินและเปรียบเทียบผล
การด าเนินงานกับมาตรฐาน โดยปรับการด าเนินงานและผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน โดยผู้ควบคุม
คุณภาพจะตัดสินใจแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม การควบคุมคุณภาพจะเป็นทั้งงานพ้ืนฐาน และเป็น
ส่วนประกอบที่ส าคัญในการจัดการคุณภาพ เพ่ือสร้างความแน่ใจว่าธุรกิจสามารถด าเนินงานอย่างคงเส้นคงวา 
และส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าได้ตรงตามที่ตกลง และอย่างสม่ าเสมอการน าหลักการ Deming มาใช้
กับ TQM  

คุณภาพเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินงาน ดังนั้นในการสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นกับองค์การ 
Deming ได้น าเสนอ วงจร PDCA (Plan, Do, Check, Act) เพ่ือเป็นหลักในการเริ่มต้นการปรับปรุงคุณภาพ

อย่างต่อเนื่อง  
ส่วนประกอบทั้ง 4 ด้าน สามารถ

อธิบายได้ดังนี้ 
1. การวางแผน (Plan) ขั้นตอน

การวางแผนถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด โดย
จุดเริ่มต้นจะต้องมีการตระหนักถึงปัญหาและ
ก าหนดปัญหาที่จะแก้ไข มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เลือกทางเลือก และวิเคราะห์ทางเลือก
เพ่ือเลือกวิธีที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหา 

2. การปฏิบัติ (Do) น าทางเลือกที่
ตั ด สิ น ใจ ไป สู่ ก ารป ฏิ บั ติ โด ย มั่ น ใจ ว่ า
ผู้รับผิดชอบได้ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ และ
ความจ าเป็นอย่างถ่องแท้แล้ว และให้ผู้ที่มี

หน้าที่รับผิดชอบด าเนินงานตามแผน รู้ถึงรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ มีการจัดอบรมเพ่ือด าเนินงานตาม
แผน และมีการจัดทรัพยากรที่จ าเป็น 

3. การตรวจสอบ (Check) มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินควร
ประเมินการด าเนินงานขององค์การว่าสามารถด าเนินงานได้ตามแผนหรือไม่ และเนื้อหาสาระของแผนมีความ
ครบถ้วนหรือไม่ หากการประเมินพบว่าผลงานออกมาได้ถูกต้องตรงตามเป้าหมายก็สามารถน าไปจัดท าเป็น
มาตรฐานส าหรับการด าเนินงานในครั้งต่อไปได้ 
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4. การปรับปรุงแก้ไข (Act) ในการปฏิบัติงานมีการก าหนดมาตรฐานจากผลการด าเนินงานเพ่ือใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติในอนาคต และท าการแก้ไขในส่วนที่ท าให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
เมื่อผลลัพธ์ที่ได้ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายแล้วจัดท าเป็นรายงานเพ่ือให้ผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ ใน
องค์การทราบ สิ่งที่ส าคัญถ้าหากพบว่าการไม่วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นเกิดจากการวางแผนที่ไม่ดี
ตั้งแต่ต้น องค์การจะต้องหาสาเหตุของการวางแผนที่ไม่ดีก่อน แล้วจึงท าการปรับปรุงคุณภาพการวางแผน 
และปรับปรุงเนื้อหาของแผนด้วย  
องค์ประกอบที่ส าคัญของ TQM 3 ประการ คือ  

1. การให้ความส าคัญกับลูกค้า (Customer Oriented) ลูกค้า (Customer) เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้
ธุรกิจอยู่รอด และความมุ่งหมายของธุรกิจ คือ การสร้างและรักษาลูกค้า ของ Peter F. Drucker ปรมาจารย์
ด้านการบริหารธุรกิจร่วมสมัย (Modern Business Management Guru) ที่กระตุ้นให้คิดว่าธุรกิจสามารถ
ด ารงอยู่ได้ เพราะลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าธุรกิจจะใหญ่เพียงใด ถ้าไม่สามารถขายสินค้าหรือ
บริการให้แก่ลูกค้าเป้าหมายได้ การท าธุรกิจจะไม่ประสบผลส าเร็จได้ ลูกค้าคือคุณภาพ และคุณภาพคือลูกค้า 
ดังนั้นพนักงานในองค์การธุรกิจทุกคน จึงต้องมีส านึกในการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน ต้องสร้างผลงานที่มี
คุณภาพให้กับลูกค้า ไม่ใช่เพ่ือเอาใจเจ้านายเท่านั้น เพราะลูกค้าเป็นผู้ให้เงินเดือน ความสุข และความม่ันคงใน
ชีวิต ลูกค้าจึงมีความส าคัญเป็นอันดับหนึ่งในทุกๆ องค์การ ท าให้ธุรกิจต้องติดตามเรียนรู้ และพยายามคิดแบบ
ลูกค้า ตลอดจนให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการด าเนินงานและการแก้ไขปัญหาของธุรกิจ เพ่ือที่จะตอบสนองความ
ต้องการ สร้างความพอใจ และความชื่นชมจากลูกค้าได้อย่างแท้จริง  

นอกจากนี้ การให้ความส าคัญกับลูกค้าจะไม่ถูกจ ากัดอยู่ที่ลูกค้าจริง ๆ หรือที่เรียกว่า ลูกค้าภายนอก 
(External Customer) ที่ซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจเท่านั้น แต่จะขยายตัวครอบคลุมไปถึงพนักงาน หรือ
หน่วยงานที่อยู่ถัดไปจากเรา ซึ่งรอรับผลงานหรือบริการจากเรา ที่เรียกว่า ลูกค้าภายใน (Internal Customer) 
โดยเราจะท าหน้าที่เป็นผู้ส่งมอบภายใน (Internal Supplier) ในการส่งมอบผลงานและสร้างความพอใจให้แก่
พวกเขา ซึ่งจะสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันเป็น ห่วงโซ่คุณภาพ (Quality Chain) จากผู้ขายวัตถุดิบ 
(Supplier) ผู้ส่งมอบ และลูกค้าภายใน ไปจนถึงลูกค้าภายนอกที่ซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพของธุรกิจ 
โดยความสัมพันธ์จะต้องเป็นระบบที่สอดคล้อง ส่งเสริม และต่อเนื่องกันอย่างเหมาะสม ถ้าโซ่ห่วงใดมีความพก
พร่อง ก็จะท าให้การส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพขาดความสมบูรณ์ และสร้างปัญหาขึ้น ดังนั้นพนักงานทุกคน
จึงต้องมีส านึกแห่งคุณภาพ และความเป็นเลิศ ไม่ท างานให้เสร็จแบบขอไปที แต่ต้องระลึกเสมอว่าผลงานของ
เขาจะมีผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้า หรือบริการที่ธุรกิจส่งมอบให้แก่ลูกค้า ถ้าผลงานของเขามีปัญหาก็จะ
ส่งผลให้การด าเนินงานในขั้นต่อไปมีอุปสรรค และท าให้ลูกค้าได้รับสินค้าหรือบริการที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งจะมี
ผลกระทบในด้านลบย้อนกลับมาที่เขาในที่สุด 

2. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) นวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท า
ให้องค์การต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะก่อให้เกิดโมเมนตัม (Momentum) ซึ่งจะ
ท าให้การก้าวไปข้างหน้าของธุรกิจสะดวก คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาและพัฒนา
ระบบงานที่ซับซ้อนและครอบคลุมทั้งองค์การ โดยองค์การที่ท า TQM จะต้องกล้าตัดสินใจแก้ไขปรับปรุง และ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีแนวทางในการด าเนินงานดังนี้ 

2.1ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนข้อมูลการด าเนินงานและสภาพแวดล้อมเพ่ือหาแนวทางใน 
การพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพของระบบและผลลัพธ์อย่างสร้างสรรค์ และต่อเนื่อง  

2.2พยายามหาวิธีในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการด าเนินงานที่เรียบง่ายแต่ให้ผลลัพธ์สูง  
2.3ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ เป็นธรรมชาติ และไม่สร้างความ 
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สูญเสียจากการตรวจสอบ  
3. การมีส่วนร่วมจากพนักงาน (Employees Inovation) พนักงานทุกคนทั้งพนักงานระดับ ล่าง และ

ผู้บริหารในหน่วยงานจะต้องร่วมมือกัน โดยทุกแผนกต้องปฏิบัติงานในฐานะสมาชิกขององค์การคุณภาพ
เดียวกัน  

สรุปได้ว่า TQM หมายถึง การจัดการเพื่อให้เกิดคุณภาพท่ีสมบูรณ์ส าหรับลูกค้า ซึ่งต้องด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง และเกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในองค์การ ซึ่งจะเป็นการบริหารงานที่พลวัต
หรือการไม่หยุดนิ่ง  

TQM จะมีขอบเขตการด าเนินงานที่กว้างขวางในการด าเนินงานซึ่งจะครอบคลุมมากกว่าการสร้าง
หลักประกันในคุณภาพสินค้าหรือบริการ TQM เป็นกระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนในทุกขั้นตอน ทั้งภายในและภายนอกองค์การ  
วัตถุประสงค์ของTQM  

1. การลดต้นทุนและการพัฒนาคุณภาพสินค้าหรือบริการจะเป็นวัตถุประสงค์เบื้องต้นในการ
ด าเนินงานด้านคุณภาพ เพ่ือการด ารงอยู่ และการแข่งขันขององค์การ  

2. สร้างความพอใจและความซื่อสัตย์ของลูกค้า เพราะลูกค้าเป็นบุคคลที่มีความส าคัญท่ีสุดส าหรับ
ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งธุรกิจจะต้องด าเนินงานในเชิงรุก เพ่ือให้ได้และธ ารงรักษาลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง 

3. สร้างความพึงพอใจในงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้เขามีความมุ่งมั่นและทุ่มเทใน
การท างานของธุรกิจ 

4. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการเจริญเติบโตในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างองค์การ
คุณภาพโดยสมบูรณ์ ซึ่งจะสอดคล้องกับปรัชญาขององค์การเรียนรู้ ที่ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ และ
พัฒนาการ เพ่ือความอยู่รอดขององค์การ ซึ่งเราอาจจะกล่าวได้ว่า TQM เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้าง
องค์การเรียนรู้  
ประโยชน์ของTQM 

1.ช่วยให้ผู้บริหารและองค์การสามารถรับรู้ปัญหาของลูกค้า และความต้องการที่แท้จริงของตลาด 
เพ่ือให้การผลิตสินค้าและบริการตรงกับความต้องการตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้า 

2.ให้ความส าคัญกับระบบที่เรียบง่ายและผลลัพธ์ที่ลดความสูญเสียและความสูญเปล่าในการ
ด าเนินงาน และการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.พัฒนาระบบ ขั้นตอน และการจัดเก็บข้อมูลการท างาน ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
แก้ไขง่าย ไม่เสียเวลากับงานที่ไม่เพ่ิมคุณค่าให้กับธุรกิจ 

4.พนักงานมีส่วนร่วมในการดินเนินงาน การแก้ไขปัญหา และการสร้างรายได้ของธุรกิจ ท าให้
พนักงานมีความพึงพอใจในงาน 

5.มุ่งพัฒนาการด าเนินงานขององค์การ ให้มีคุณภาพสูงสุดในทุกมิติ (ณัฐพันธ์ เขจรนันท์,2545:67-68) 
การน า TQM ไปประยุกต์ปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์การคุณภาพองค์การคุณภาพ (Quality Organization) นั้น
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเนื่องจากคุณภาพเป็นพลวัต ดังนั้นในการประเมินรูปธรรมขององค์การ
คุณภาพนั้นจึงค่อนข้างท าได้ยาก แต่อย่างไรก็ตามคุณสมบัติโดยทั่วไปขององค์การคุณภาพสามารถพิจารณาได้
ตามเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัลคุณภาพ Malcolm Baldrige (Malcolm Baldrige Quality Award) หรือ 
MBQA ของสหรัฐอเมริกา ดังนี้คือ 

1. ภาวะผู้น า (Leadership)  
2. ข้อมูลสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ (Information and Analysis)  
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3. การวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ์(Strategic Quality Planning)  
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development and Management)  
5. การจัดกระบวนการคุณภาพ (Management of Process Quality)  
6.คุณภาพและผลการด าเนินงาน(Quality and Operation Results)การน า TQM ไปประยุกต์ใช้ใน

องค์การให้เกิดผลนั้น ต้องมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากหากองค์การสามารถ
ด าเนินงานเพื่อสร้าง TQM ให้เกิดข้ึนในองค์การได้  
ขั้นตอนในการน า TQM ไปสู่การปฏิบัติมีดังนี้ 

1. การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพขององค์การ โดยผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับ
การยอมรับโดยทั่วไปในองค์การ และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องสามารถท างานเต็มเวลาได้ คอยติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมิน และแก้ไขปัญหาได้ 

2. การวางแผนปฏิบัติ ผู้บริหารและทีมงานร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์ด้านคุณภาพ 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว โดยมีการก าหนดเวลา มีการ
สื่อสารให้เข้าใจทั่วทั้งองค์การเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ TQM มีการพัฒนาผู้น าและสร้าง
ทีมงาน มีการอบรมความรู้และทักษะในการบริหารคุณภาพ มีการปลูกฝังวัฒนธรรม TQM มีการจัดท าระบบ
เอกสารเพ่ือไม่ให้เสียเวลากับงานเอกสาร มีการปรับโครงสร้างและระบบงาน มีการเปลี่ยนระบบประเมินผล
และการให้รางวัลโดยให้ความส าคัญกับผลงานของทีม 

3. การด าเนินงาน มีการน าแผนไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ให้สอดคล้องตามแผนแม่บท เปิดโอกาสให้ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม มีการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุและเป็นระบบ 

4. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และแก้ไข มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปรับปรุง และหาแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่บรรลุคุณภาพสูงสุดอยู่เสมอ ไม่หยุดความพอใจอยู่กับความส าเร็จเดิม แต่ต้องมุ่งมั่นปรับปรุงอยู่
ตลอดเวลา 

5. มีการเสริมแรงเพ่ือรักษาปรัชญา และวัฒนธรรมการด าเนินงานแบบ TQM ให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง 
ความหมาย และประโยชน์ 

ระบบ TPM แบบดั้งเดิมของอเมริกาให้ความส าคัญกับผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรถึงแม้ว่าจะมุ่งที่จะไป
ให้ถึงขีดจ ากัดสูงสุดของประสิทธิภาพของเครื่องจักรโดยการปรับปรุงวิธีการสร้างเครื่องจักร การบ ารุงรักษา
เครื่องจักร แต่ก็ไม่ได้มุ่งไปสู่ขีดจ ากัดสูงสุดของระบบการผลิตโดยก้าวไปถึง วิธีการใช้เครื่องจักร ลักษณะพิเศษ
ของ TPM   คือการบ ารุงรักษาด้วยตนเองของพนักงาน   ควบคุมดูแลเครื่องจักรดูแลรักษาร่างกายของมนุษย์
ด้วยเพ่ือที่จะสามารถรักษาสุขภาพให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ นอกจากนั้นยังต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาด าเนินการ
ตรวจเช็คตามเวลาที่ก าหนด แล้วท าการซ่อมแซมบ ารุงรักษาส าหรับแนวคิดในเรื่องของการควบคุมเครื่องจักร
ของญี่ปุ่นนั้นผ่านมาจากยุคของการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันไปสู่การบ ารุงรักษาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตแล้วก็ได้พัฒนา
ไปสู่ยุคของ TPM ในปัจจุบัน 
ความหมายของ TPM ในส่วนการผลิต 

1. TPM คือ ระบบการบ ารุงรักษาที่จะท าให้เครื่องจักรอุปกรณ์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Overall 
Efficiency) 

2. TPM   คือ การประยุกต์ใช้ PM เพ่ือให้สามารถใช้เครื่องจักรได้ตลอดอายุการใช้งาน 
3. TPM  คือ ระบบการบ ารุงรักษาของทุกคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเครื่องจักรอุปกรณ์  ได้แก่ ผู้

วางแผนการผลิต ผู้ใช้เครื่อง และฝ่ายซ่อมบ ารุง 
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4. TPM  คือ ระบบการบ ารุงรักษาที่อยู่บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึง
ผู้ใช้เครื่อง 
ความหมายของ TPM ทั่วทั้งองค์การ 

1. TPM   คือ ระบบการบ ารุงรักษาที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของทุกฝ่าย  โดยมีความมุ่งม่ันว่า
ประสิทธิภาพ โดยรวมของระบบการผลิตต้องสูงสุด 

2. TPM  คือ การท าให้เกิดระบบป้องกันเพ่ือไม่ให้มีความสูญเสีย(Losses)กิดข้ึนกับเครื่อง จักรและ 
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งทั้งนี้ต้องท าให้เกิด "อุบัติเหตุเป็นศูนย์" "ของเสียเป็นศูนย์" และ "เครื่องเสียเป็นศูนย์ 

3. TPM  คือ  การให้ฝ่ายผลิต ฝ่ายพัฒนา ฝ่ายบริหาร ฝ่ายขาย มาร่วมกันในการพัฒนาประสิทธิภาพ
โดยรวมของระบบการผลิต 

4. TPM คือ ระบบการบ ารุงรักษาที่อยู่บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึง 
ผู้ใช้เครื่อง 
สรุปความหมายของ  TPM 

TPM หรือการบ ารุงรักษาเชิงทวีผลโดยรวม (Total Productive Maintenance) หมายถึง ระบบการ
บ ารุงรักษาที่ครอบคลุมตลอดช่วงอายุอุปกรณ์ นับตั้งแต่การวางแผน การผลิต การบ ารุงรักษา และอ่ืน ๆ โดย
อาศัยความร่วมมือจากพนักงานทุกคน ตั้งแต่ฝ่ายบริหารระดับสูงจนถึงพนักงานหน้างาน และการส่งเสริมการ
บ ารุงรักษาเชิงทวีผล โดยผ่านการจัดการแบบสร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนถึงการด าเนินกิจกรรมกลุ่มย่อยที่
จะท าให้ประสิทธิภาพของอุปกรณ์มีค่าสูงสุดกิจกรรมกลุ่มย่อยคือ หัวใจของการส่งเสริมให้เกิด TPM เราอาจ
นิยาม TPM ในรูปแบบง่าย ๆ คือ การท าให้ความสามารถของโรงงานได้รับการน ามาใช้สูงสุดด้วยการ 

1.ลดการหยุดของอุปกรณ์ ทั้งกรณีหยุดสายการผลิตและการหยุดเพ่ือซ่อมแซมงาน 
2.เพิ่มความสามารถของอุปกรณ์ทั้งในแง่ปริมาณ คือ ผลิตให้มากข้ึน และแง่คุณภาพคือ การผลิต 

ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าพอใจ และ 
3.การปรับปรุงองค์ประกอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพ่ือท าให้คุณภาพดีขึ้น

และมีผลก าไรสูงขึ้น 
วัตถุประสงค์ของ TPM  

จุดประสงค์ที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพโดยรวมของระบบการผลิตไปสู่ขีดจ ากัดสูงสุด แม้ว่าระบบการผลิต
ส่วนมากจะเป็นระบบ Man – Machine  ซึ่งรวมถึงระบบอัตโนมัติที่ก าลังพัฒนาควบคู่ไปกับระบบการผลิต
ด้วยแต่ก็ไม่ อาจกล่าวได้ว่า วิธีการสร้างเครื่องจักร การใช้เครื่องจักร การบ ารุงรักษาดูแลเครื่องจักรนั้นมีผลต่อ
ของดีของเสียโดยตรงเลยทีเดียวแต่ว่า TPM นั้นมีเป้าหมายที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิตโดยรวม
ไปสู่ขีดจ ากัดสูงสุดโดยการปรับปรุง วิธีการสร้างเครื่องจักรวิธีการใช้เครื่องจักร และวิธีการบ ารุงรักษา
เครื่องจักร โดยการขจัดความสูญเปล่า (Loss) เนื่องจากการเปลี่ยนรุ่น หรือเครื่องจักรเสีย , โดยการขจัดการ
สูญเสียความรวดเร็วอันเนื่องมาจาก การหยุดเล็กๆ น้อย ๆความเร็วที่ลดลงโดยการขจัดของเสียจาก
กระบวนการ ขจัดเวลา Start up ขจัดความไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งก็คือการขจัดความสูญเสียอันเนื่องมาจากของ
เสียนั่นเอง 
ขั้นตอนกระบวนการTPM 

ในการเริ่มต้นกิจกรรม TPM ควรจะมีการก าหนดแผนกิจกรรมหลัก (Master Plan) ขึ้นมา เพราะ 
TPM ประกอบด้วยกิจกรรมหลายส่วน ต้องเก่ียวข้องกับหลายฝ่าย และใช้เวลาในการด าเนินกิจกรรมค่อนข้าง
นาน คือ 6 เดือน ถึง 1 ปี ในช่วงแรก ส าหรับการก าหนดรายละเอียดของ Master Plan ว่าจะต้องท ากิจกรรม
อะไรบ้าง หรือว่าควรจะเริ่มต้นจากกิจกรรมอะไรก่อน – หลังนั้น ใน TPM ไม่ได้มีการก าหนดล าดับการด าเนิน
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กิจกรรมไว้เป็นพิเศษ แต่ละโรงงานย่อมมีแผนงานที่แตกต่างกันได้ แต่มีข้อแนะน าว่าให้เริ่มจากการวิเคราะห์
สภาพปัจจุบันขององค์กรเช่น ระดับความสามารถของการซ่อมบ ารุง สภาพปัญหาที่ส าคัญในระบบการผลิต 
ความส าเร็จของกิจกรรมการปรับปรุงที่ก าลังท าอยู่หรือเคยท ามาก่อน ความพร้อมของฝ่ายต่างๆ รวมถึง
นโยบายของผู้บริหาร เพ่ือน ามาประกอบในการจัดท าแผนงานที่มีความเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาของ
องค์กรได้อย่างตรงจุดที่สุดลักการ 
กิจกรรม 8 เสาหลักของ TPM 

1. การจัดการความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (Safety Health and Work Place 
Hygiene Management) ความปลอดภัยเป็นกิจกรรม ที่ต้องให้ความส าคัญมากที่สุด เพราะหากมีการท างาน 
ที่มีอันตรายมาก จะมีผล ต่อก าด าเนินกิจกรรมอ่ืนตามมา ลองคิดดูว่า จะเป็นอย่างไร หากเริ่มท ากิจกรรมแล้ว 
เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับพนักงาน พนักงานท่านอื่นๆจะคิดอย่างไร คงไม่ได้คิดในแง่ดีอย่างแน่นนอน 

2.การบ ารุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) เป็นกิจกรรมหลัก ที่เป็นเอกลักษณ์ของ 
TPM หลักการของการบ ารุงรักษา หากมองผิวเผิน อาจมองว่าเป็นเพียง การเปลี่ยนพนักงานเดินเครื่อง ให้เป็น
ผู้ที่สามารถ ตรวจสอบเครื่องจักรได้ แต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เท่านั้น แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพ การเป็น
เจ้าของ จากที่เครื่องจักรของโรงงาน เป็นเครื่องจักรของฉัน เครื่องจักรนี้เป็นเครื่องจักร ที่ต้องไม่มีความ
เสื่อมสภาพ เป็นเครื่องจักรที่ไม่ผลิตของเสีย เป็นเครื่องจักรที่ไม่เสีย นั้นคือหัวใจของการบ ารุงรักษาด้วยตนเอง
การท าการบ ารุงรักษาด้วยตนเอง 

3.การวางแผนการบ ารุงรักษา (Planned Maintenance) ต้องท าการวางแผนการบ ารุงรักษาให้กับ 
เครื่องจักรเพ่ือให้เครื่องจักรไม่เสีย ต้องท าให้ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาต่ าที่สุด 

4.การให้การศึกษา และฝึกอบรม (Training and Education) ถ้าต้องการเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ
สูง เราสามารถที่จะหาซื้อ เข้ามาติดตั้งก็ใช้งานได้ หากต้องการระบบการควบคุมการผลิตที่ดี ก็สามารถหาได้
จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในการบริหารจัดการได้ แต่เราไม่สามารถรักษาสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไว้ได้ หากเราไม่
มีคนที่มีความสามารถ ดังนั้นเราจึงต้องท าการพัฒนาคน ให้มีความสามารถ และรักในการปรับปรุ งงานอยู่
ตลอดเวลาหัวใจของการพัฒนาคน คือการให้ความรู้ การให้ความรู้ ต้องเป็นการให้ความรู้ที่ต้องการ ในเวลาที่
ต้องใช้ความรู้นั้นๆ 

5.การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Focus Improvement, Kobetsu Kaizen) กิจกรรมที่มีหน้าที่เพ่ือลด
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้ง 16 ประการให้เป็น ศูนย์ โดยการใช้เครื่องมือต่างๆ ไปท าการวิเคราะห์หาทางแก้ไข 
และป้องกันการกลับมาของปัญหา เครื่องมือที่ใช้ในกิจกรรมนี้คือ 5W+1H, การวิเคราะห์ Why-Why, QC 7 
Tools, การวิเคราะห์ P-M, QCC เป็นต้น การเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของปัญหา 
เหมือนกับการรับยาให้ตรงกับโรคนั่นเอง ดังนั้นเราต้องรู้จัก กับชนิดของความสูญเสีย ก่อน 

6.การบ ารุงรักษาเชิงคุณภาพ (Quality Maintenance) การบ ารุงรักษาคุณภาพ ค านี้อาจเป็นค าใหม่ 
เราจะได้ยินค าว่า การบ ารุงรักษา คือการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร แยกจากค าว่าคุณภาพ ซึ่งหมายถึงการผลิต
ผลิตภัณฑ์ ให้ได้ตามข้อก าหนด แต่การน าสองค านี้มารวมกัน หมายความว่าอย่างไรเราต้องท าความเข้าใจ กับ
แนวคิดที่ว่า การที่จะไม่ให้ของเสีย ถูกส่งไปให้ลูกค้า เราต้องไม่ผลิตของเสีย การที่เราผลิตของเสียออกมานั้น 
เกิดจากการที่เครื่องจักรของเรา มีความผิดปรกติบางอย่าง ที่ท าให้เครื่องจักรนั้น เมื่อท างาน มันไม่สามารถ
ท างานได้อย่างสมบูรณ์ ท าให้เครื่องจักรผลิตของเสียออกมา ต่อมาในการที่เครื่องจักรของเรา มีความสมบูรณ์
แล้วนั้น เราก็ต้องมาพิจารณาอีกว่า เราต้องท าการปรับแต่งเครื่องจักรอย่างไร เพ่ือให้เครื่องจักรเดินได้อย่าง
เหมาะสม ดังนั้นหากเราต้องการที่จะไม่ผลิตของเสียนั้น เราต้องท าให้เครื่องจักรของเรา ไม่มีสิ่งผิดปรกติ และ
ต้องท าการควบคุมค่า ในการปรับแต่งต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ กับคุณภาพให้ได้ เพ่ือที่จะไม่ผลิตของเสียออกมา 



๙ 
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หากเราต้องท าเช่นนี้เราได้ เราต้องเริ่มจากการหาความสัมพันธ์ของชิ้นส่วน หรือค่าปรับตั้งต่างๆ กับปัญหา
คุณภาพก่อน หรือที่เราเรียกว่า QA Matrix (เป็นเมตริกที่ใช้ในการบ่งบอกความสัมพันธ์ ของชิ้นส่วนของ
เครื่องจักร และค่าที่ต้องปรับตั้งกับคุณภาพ) หลังจากนั้นก็ต้องท าให้ชิ้นส่วนเครื่องจักร อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 
และก าหนดค่าปรับตั้งต่างๆ ให้ได้ หลังจากนั้นก็ท าการศึกษา ว่าคุณภาพที่ออกมานั้น มีความแน่นอนในการ
ผลิตอย่างไร หรือที่เราเรียกว่าเราต้องหาค่า Cp/Cpk ของเครื่องจักรของเราให้ๆ ได้โดยเทียบกับค่าสเปคต่างๆ
ของเรา กิจกรรมนี้เราจะด าเนินการได้ หลังจากที่ท ากิจกรรม AM และ PM จนกว่าจะไม่ ที่ความเสื่อมสภาพ
แล้ว และพนักงาน ต้องมีความสามารถ ในการคิดอย่างเป็นระบบ หรือท ากิจกรรมการปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง
มาแล้งพอสมควร นั่นคือกิจกรรมนี้จะท าหลังจาก AM ผ่าน PM ไปได้ 3 ขั้นตอนแล้วแต่เป็นความสูญเสียที่
เกิดข้ึนไม่มาก แต่เกิดเป็นประจ า 

7.การควบคุมเสียแต่เริ่มต้น (Initial Control) ส านวนที่ว่า “ท าให้ถูกเสียแต่ที่แรก” คงตรงกับ
กิจกรรมมากที่สุด หัวใจส าคัญของกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรม ที่จะท าให้เรารู้จักการด าเนินการ เพ่ือป้องกันปัญหา
เดิม ที่เราพบอยู่ให้หายไป หรือลดลงไปให้ได้ตั้งแต่ตอนที่เริ่มต้นกิจกรรมนี้ 

8.การเพ่ิมประสิทธิภาพของการท างานสายส านักงาน (Efficiencies Administration) การด าเนินการ
ต่างๆ ส่วนใหญ่ จะเป็นการด าเนินการ ในส่วนของโรงงานเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่ใช่ว่าการด าเนินการนั้น จะ
ไม่ให้ความสนใจ ในส่วนของสายส านักงาน อันที่จริงแล้วสายส านักงาน ก็มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่ากัน 
เพราะส่วนส านักงานนั้น ก็เป็นส่วนสนับสนุน ในส่วนของสายส านักงาน ก็จะด าเนินกิจกรรม 5 ส เพ่ือให้การ
เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ของสายส านักงานให้ดีมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดหน้าที่ ในการ
ท างานอย่างชัดเจน ของแต่ละคนและแต่ละคน มีเอกสารใดบ้างที่ต้องรับผิดชอบ และด าเนินการจัดการ
อย่างไร 

 
ภาพที่ 1   แสดงกิจกรรม 8 เสาหลักของ TPM 
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แบบรายงานการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
หน่วยงาน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ชื่อ-สกุล เอกณรงค์   วรสีหะ  ต าแหน่ง อาจารย์      
 กลุ่มบุคลากร  สายวิชาการ    สายสนับสนุนวิชาการ 
๒. หลักสูตรหรือเรื่องท่ีเข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 อบรมสื่อการสอนจ าลองสถานการณ์โซ่อุปทาน (เบียร์เกม) 
๓. วิทยากรในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 ดร.วิทยา  สุหฤทด ารง 
๔. สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
๕. ระยะเวลาที่เข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 วันที่ 29 – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558  
๖. งบประมาณที่ใช้ในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 - 
๗. วัตถุประสงค์ของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 - 
๘. สรุปเนื้อหาสาระของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

เบียร์เกม (Beer Game) เป็นเกมจ าลองสถานการณ์ธุรกิจพัฒนาโดย Professor Jay Forrestor แห่ง 
Sloan School of Management สถาบัน MIT (Massachusetts Institute of Technology) สหรัฐอเมริกา 
ตั้งแต่ทศวรรษ 1960 ต่อมาถูกน ามาใช้ประกอบการอบรมเรื่องการจัดการโซ่อุปทานทุกแห่งที่เป็นสากล
เนื่องจากสามารถแสดงให้เห็นหลักการส าคัญ ๆ ของการจัดการโซ่อุปทานได้ จุดประสงค์ของเกมคือการแสดง
ให้เห็นถึงหลักการส าคัญที่โครงสร้าง มีผลต่อพฤตกรรม ผู้เล่นแต่ละคนจะมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง
ของโซ่อุปทานการผลิตและจัดจ าหน่ายเบียร์ที่จะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า เป้าหมายของเกมคือ
การลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดส าหรับทีม ผู้เล่นจะสัมผัสกับความกดดันในเล่นบทบาทของตนในระบบที่ซับซ้อนและ
สามารถเห็นผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในระยะยาวจากการเล่นเกมได้ 

การเล่นเบียร์เกม  
เกมจะเล่นกันบนกระดานเพ่ือที่จะแสดงให้เห็นถึงการผลิตและกระจายสินค้าเบียร์ แต่ละทีมจะ

ประกอบไปด้วย 4 ส่วนงาน คือ กลุ่มค้าปลีก(Retailer), กลุ่มค้าส่ง(Wholesaler), กลุ่มกระจายสินค้า 
(Distributor) และกลุ่มโรงงาน (Factory) ทั้งหมดถูกจัดเรียงในลักษณะเส้นตรงของการเชื่อมโยงกันและใช้คน
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เดียวหรือสองคนให้ช่วยกันบริหารแต่ละส่วนงาน เหรียญต่างๆใช้แทนลังเบียร์ ส่วนส ารับของบัตรกระดาษจะ
แทนความต้องการของลูกค้าดังรูปที่1 ในแต่ละสัปดาห์ของการจ าลองสถานการณ์ ลูกค้าจะซื้อเบียร์จากผู้ค้า
ปลีกซึ่งจะส่งมาจากคลังสินค้าของตัวเอง ด้านผู้ค้าปลีกก็จะสั่งเบียร์จากผู้ค้าส่งซึ่งจะส่งเบียร์มาจากคลังสินค้า
ของตัวเอง ขณะที่ผู้ค้าส่งก็จะสั่งและรับเบียร์จากผู้กระจายสินค้าท่ีสั่งและรับเบียร์จากโรงงานที่ผลิตเบียร์ ซึ่งใน
แต่ละช่วงจะมีความล่าช้าของการจัดส่งและกระบวนการสั่งซื้อ 

 วัตถุประสงค์ของผู้เล่นเกมโดยให้แต่ละทีม พยายามท าให้ต้นทุนต่ าที่สุด โดยที่ต้นทุนการเก็บของไว้
ในคลังสินค้า 50 บาท/ลัง/สัปดาห์, ต้นทุนของสินค้าค้างส่ง 100 บาท/ลัง/สัปดาห์ ซึ่งเป็นต้นทุนของการที่เรา
ป้องกันไว้ไม่ให้เกิดการขาดแคลนสินค้า สามารถที่จะประเมินต้นทุนได้ในแต่ละช่วงของโซ่การกระจายสินค้า 

เกมนี้สามารถเล่นได้ทุกแห่งตั้งแต่ 4 คน จนถึง 100 คน โดยใครมีต้นทุนต่ าสุดจะเป็นผู้ชนะ เกม
เริ่มต้นจากจุดสมดุล คือ แต่ละคลังสินค้าจะมีเบียร์ 12 ลัง และผลิตเริ่มแรก 4 ลังต่อสัปดาห์ ในสัปดาห์แรก
ของเกม ผู้เล่นแต่ละคนจะเรียนรู้กลไกการเติมเต็มการสั่งซื้อ(Order Fulfillment), การบันทึกสินค้าคงคลังใน
ระหว่างที่ความต้องการของลูกค้ายังคงอยู่ที่ 4 ลังต่อสัปดาห์ และผู้เล่นต้องมีเบียร์ 4 ลัง คงไว้เสมอ เมื่อเริ่ม
สัปดาห์ที่ 4 ผู้เล่นจะได้รับอนุญาตให้สั่งเบียร์ได้ตามจ านวนที่ต้องการ หากได้รับแจ้งว่าความต้องการของลูกค้า
แปรเปลี่ยนไป ดังนั้นงานของพวกเขา คือ การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า เกมนี้จะด าเนินไปประมาณ 
25-50 สัปดาห์ 

ในระหว่างการเล่นเกม การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เล่นจะถูกจ ากัด ผู้เล่นแต่ละคนจะมีข้อมูลที่ ใช้
เฉพาะในส่วนงาน สินค้าคงคลัง(Inventory)และระดับสินค้าค้างส่ง(Backlog) ปกติจะเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้
ชัดในแต่ละสัปดาห์ ผู้เล่นจะถูกสั่งไม่ให้ติดต่อสื่อสารกัน แต่ข้อมูลจะถูกส่งการสั่งซื้อและการจัดส่ง ความ
ต้องการของลูกค้าไม่ให้ผู้เล่นแต่ละคนรู้ล่วงหน้า จะมีเพียงผู้ค้าปลีกที่รู้ความต้องการของลูกค้า ส่วนคนอ่ืน ๆ 
ให้เรียนรู้จากค าสั่งซื้อของลูกค้าตัวเอง 

ข้อมูลที่จ ากัดนี้ บอกเป็นนัยว่าผู้เล่นไม่สามารถที่จะประสานการตัดสินใจหรือกลยุทธ์การวางแผน
ร่วมกัน แม้ว่าวัตถุประสงค์ของแต่ละทีม คือการลดต้นทุนรวม เบียร์เกมพยายามที่จะเลียนแบบธุรกิจจริง สิ่งที่
ผู้เล่นจะต้องท า คือ การตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการสั่งสินค้าจากผู้จัดส่งได้อย่างพอเพียง โดยที่
ท าให้มีสินค้าคงคลังต่ าและจะต้องไม่มีสินค้าค้างส่ง ส าหรับข้อจ ากัดอ่ืนๆ เช่น ไม่มีเครื่องจักรเสีย ไม่มีปัญหา
แรงงาน ไม่มีปัญหาเรื่องก าลังการผลิต เป็นต้น 

 บทเรียนจากเบียร์เกม 
ในระหว่างการเล่นเกมทุกคนมีส่วนร่วมและมีการอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้เล่นหลายคนบอกว่ามี

ความรู้สึกกดดันและไม่สามารถหาทางออกในการแก้ไขปัญหา มีหลายคนโทษผู้ร่วมทีมถกเถียงกันบ้าง 
ภายหลังจากการเล่นเกมผู้เล่นจะคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งรายละเอียดของค าสั่งซื้อผู้ค้า
ปลีกเท่านั้นที่ทราบความต้องการที่แท้จริง ความแปรปรวนที่เกิดความผันผวนของความต้องการของลูกค้า เริ่ม
จากความต้องการเบียร์ 4 ลังต่อสัปดาห์ จนถึงเบียร์ 20 ลังต่อสัปดาห์ จากนั้นความต้องการก็จะลดลงอย่าง
รวดเร็ว 
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๙. ปัญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน   
 - 
๑๐. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 :-ต่อตนเอง 
 ในการเข้ารับการอบรมสื่อการสอนจ าลองสถานการณ์โซ่อุปทาน (เบียร์เกม) มีประโยชน์ต่อการน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ ซึ่งเป็นการจ าลองสถานการณ์ธุรกิจเพ่ือใช้การสร้าง
ความรู้เข้าใจเก่ียวกับระบบการจัดการกับโครงสร้างที่ท าให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการสินค้า ขณะเดียวกัน
ก็ทราบถึงวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทานของสินค้าได้ 
 :- ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
           ส าหรับ วิทยาลัยแล้วประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ของบุคคลากรของวิทยาลัยในการเข้ารับการอบรม
สื่อการสอนจ าลองสถานการณ์โซ่อุปทาน (เบีย์เกม) นั้นอาจจะได้รับประโยชน์โดยตรงและโดยทางอ้อมคือกับ
ตัวนักศึกษาและอาจารย์ที่จะสามารถน าองค์ความรู้มาเผยแพร่และถ่ายทอดสู่นักศึกษาในการเรียนการสอน 
 
๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 - 
๑๒. ส าเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 - 
๑๓. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ  
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
  
       (ผู้รายงาน)     เอกณรงค์  วรสีหะ 
             (ผศ.เอกณรงค์  วรสีหะ) 
           วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
       (ลงช่ือ)...................................................... 
         (.....................................................) 
       วันที่ .............................................................. 
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แบบรายงานการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
หน่วยงาน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ชื่อ-สกุล ผศ.เอกณรงค์ วรสีหะ  ต าแหน่ง อาจารย์      
 กลุ่มบุคลากร  สายวิชาการ    สายสนับสนุนวิชาการ 
๒. หลักสูตรหรือเรื่องท่ีเข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 การเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ระดับนานาชาติ 
๓. วิทยากรในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 ผศ.ดร.อังกูร 
๔. สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๕. ระยะเวลาที่เข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
๖. งบประมาณที่ใช้ในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 - 
๗. วัตถุประสงค์ของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 - 
๘. สรุปเนื้อหาสาระของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานได้อาศัยพ้ืนฐานแนวคิดที่ว่ามนุษย์จะสร้างความรู้ใหม่ขึ้นจาก
การกระท าและการมีฏฏิสัมพัน์์กับผู้อ่ืน การสอนในลักษณะดังกล่าวยังตั้งอยู่บนข้อสนับสนุนที่ว่าความรู้ใหม่
ได้มาจากสิ่งที่สัมพัน์์กับความรู้ที่มีมาก่อน การสร้างความคิดริเริ่มใหม่และฏระสบการณ์เดิมที่ไม่เฏ็นทางการ
และยังสอดคล้องกับแนวคิดท่ีว่าการเรียนรู้แบบโครงงานจะมีพลังมากยิ่งขึ้นถ้าได้รับการส่งเสริมจากสมาชิกใน
กลุ่มมากกว่าให้นักเรียนคนใดคนหนึ่งคิดคนเดียว การเรียนรู้แบบโครงงานถูกสร้างขึ้นจากความต้องการของ
ผู้เรียนที่ต้องการขยายแหล่งเรียนรู้ของตนให้กว้างขวางขึ้น จากข้อมูลที่มีอยู่ในต าราเล่มหนึ่งไฏสู่การเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสัมพัน์์กันกว้างขวางยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอินเตอร์เน็ต  ซึ่งการเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าวจะ
ช่วยส่งเสริมการท างานร่วมกัน  และน าความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่มารวมกัน   
 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเฏ็นฐาน เฏ็นรูฏแบบการสอนที่เน้นนักเรียนเฏ็นส าคัญ รูฏแบบของ
การเรียนรู้นี้พัฒนาองค์ความรู้และทักษะผ่านภาระงานซึ่งจะกระตุ้นความอยากรู้ของนักเรียนและเกิดการ
เรียนรู้จากการฏฏิบัติจริง โดยใช้ค าถามส าคัญเฏ็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการของการเรียนรู้ โดยที่โครงงานนั้น
ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงของผู้เรียน  
 โครงงานเฏ็นการจัดการเรียนรู้วิ์ีหนึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนด้วยการค้นคว้าลงมือฏฏิบัติจริงใน
ลักษณะของการส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ฏระดิษฐ์คิดค้น ผู้เรียนจะมีฏัญหาข้องใจจะรวบรวมข้อมูล น ามา
วิเคราะห์ ทดสอบเพ่ือแก้ฏัญหาข้องใจผู้เรียนจะน าความรู้จากชั้นเรียนมาบูรณาการในการแก้ฏัญหา ค้นหา

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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ค าตอบ เฏ็นกระบวนการค้นพบน าไฏสู่การเรียนรู้ผู้เรียนจะเกิดทักษะการท างานกับผู้อ่ืน  ทักษะการจัดการ 
ผู้สอนจะเข้าใจผู้เรียนเห็นรูฏแบบการเรียนรู้ การคิดวิ์ีการท างานของผู้เรียน จากการสังเกตการท างานการ
เรียนแบบโครงงาน เฏ็นการเรียนแบบศึกษาค้นคว้าวิ์ีการหนึ่ง แต่เฏ็นการศึกษาค้นคว้าที่ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ฏัญหา เฏ็นการพัฒนาผู้เรียนให้เฏ็นคนมีเหตุผล  สรุฏเรื่องราวอย่างมี
กฎเกณฑ์  ท างานอย่างมีระบบ  การเรียนแบบโครงงานไม่ใช่การศึกษาค้นคว้าจัดท ารายงานเฏ็นอย่างเดียว 
ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลและมีการสรุฏผล  
รูปแบบวิธีการของการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) 
 การเรียนรู้ที่เน้นโครงงานเฏ็นฐาน เฏ็นรูฏแบบการเรียนรู้ที่ท้าทายนักเรียนให้สืบค้น และกระตุ้น
ให้เกิดการเรียนรู้ในห้องเรียนมากขึ้น สามารถบูรณาการข้ามสาระการเรียนรู้ และยังใช้ได้กับทุกระดับชั้น 
โครงงานที่ดีควรเฏิดโอกาสให้นักเรียนสวมบทบาทเสมือนชีวิตจริง และฏฏิบัติภาระงานนั้นให้เสร็จสมบูรณ์การ
เรียนรู้ที่เน้นโครงงานเฏ็นฐานไม่ได้ทาให้เกิดความแตกต่าง หรือเฏ็นภาระที่เพ่ิมขึ้นในหลักสูตร หรือเฏ็นเพียง
แค่กิจกรรมที่มีแก่นเรื่อง (theme) ร่วมกัน หลักสูตรที่เน้นโครงงานจะขับเคลื่อนด้วยค าถามส าคัญซึ่งเชื่อมโยง
มาตรฐานเนื้อหาและพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานเฏ็นฐานนั้น ต้องพิจารณาความ
เหมาะสมว่า การบูรณาการโครงงานนั้นสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างดีเยี่ยม  ซึ่งบางหน่วย
การเรียนรู้สามารถเน้นโครงงานได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ขณะที่บางหน่วยการเรียนรู้นั้นบูรณาการโครงงานเข้าเฏ็น
เพียงฏระสบการณ ์หรือเฏ็นส่วนหนึ่งของหน่วยการเรียนรู้เท่านั้น (ศึกษาตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเฏ็นฐาน ได้ที ่ 
 ดังนั้นโครงงานจึงเฏ็นการจัดการเรียนรู้วิ์ีหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนด้วยการค้นคว้าลงมือ
ฏฏิบัติจริงในลักษณะของการส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ฏระดิษฐ์คิดค้น  ผู้เรียนจะมีฏัญหาข้องใจจะรวบรวม
ข้อมูล น ามาวิเคราะห์ ทดสอบเพ่ือแก้ฏัญหาข้องใจผู้เรียนจะน าความรู้จากชั้นเรียนมาบูรณาการในการ
แก้ฏัญหา ค้นหาค าตอบ เฏ็นกระบวนการค้นพบน าไฏสู่การเรียนรู้ผู้เรียนจะเกิดทักษะการท างานกับผู้อ่ืน  
ทักษะการจัดการ ผู้สอนจะเข้าใจผู้เรียนเห็นรูฏแบบการเรียนรู้ การคิดวิ์ีการท างานของผู้เรียน จากการสังเกต
การท างานการเรียนแบบโครงงาน เฏ็นการเรียนแบบศึกษาค้นคว้าวิ์ีการหนึ่ง  แต่เฏ็นการศึกษาค้นคว้าที่ใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ฏัญหา  เฏ็นการพัฒนาผู้เรียนให้เฏ็นคนมีเหตุผล สรุฏเรื่องราว
อย่างมีกฎเกณฑ์  ท างานอย่างมีระบบ  การเรียนแบบโครงงานไม่ใช่การศึกษาค้นคว้าจัดท ารายงานเฏ็นอย่าง
เดียว ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลและมีการสรุฏผล  
 ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเฏ็นฐานเฏ็นรูฏแบบวิ์ีสอนที่จะน านักเรียน เข้าสู่การแก้  
ฏัญหาที่ท้าทายและสร้างชิ้นงาน ได้ส าเร็จด้วยตนเอง โครงงานที่จะมาช่วยสร้าง สภาวะการเรียนรู้ ภายในชั้น
เรียนจะเกิดได้ใน หลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลายเนื้อหา และในหลายระดับช่วงชั้นโครงงาน จะเกิดขึ้น บน
ความท้าทายจากค าถามที่ไม่สามารถตอบได้ จากการท่องจ า โครงงานจะสร้างบทบาท หลากหลายขึ้นในตัว
นักเรียนเฏ็นผู้ที่แก้ฏัญหา เฏ็นคนตัดสินใจ นักค้นคว้า นักวิจัย โครงงานจะตอบสนองต่อวัตถุฏระสงค์ที่
เฉพาะเจาะจง ทางการศึกษา ไม่ใช่สิ่งที่แฏลกแยกหรือเพ่ิมเติมลงไฏในหลักสูตรและเนื้อหาที่แท้จริง นอกจากนี้
การเรียนรู้แบบโครงการ หรือ PBL ยังเฏ็นการเรียนรู้ที่สนองตอบในการหลีกเลี่ยงความสับสนกับ ฏัญหาการ
เรียนการสอน อีกท้ังยังส่งเสริมการเรียนรู้ แบบกว้างและลึก อย่างมีฏระสิท์ิภาพ  
 
๙. ปัญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน   
 
 - 

http://th.asiaonline.com/article?article=Problem-based_learning
http://th.asiaonline.com/article?article=Problem-based_learning
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๑๐. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 :-ต่อตนเอง 
 ฏระโยชน์ของการเรียนรู้แบบโครงงานมีหลากหลายทั้งต่ออาจารย์และนักศึกษา ในการที่จะช่วยสร้าง
องค์ความรู้จากการค้นคว้ามีผลงานวิจัยเพิ่มมากข้ึนที่รับรองว่าการเรียนรู้ ด้วยโครงงานจะท าให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมลดการขาดเรียนเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ แบบร่วมมือ และช่วยยกระดับผลสัมฤท์ิ์ทางการเรียน  
 :- ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
 ส าหรับ วิทยาลัยแล้วประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยโครงงาน นั้นอาจจะไม่ได้รับรับ
ประโยชน์โดยตรงแต่จะได้โดยทางอ้อมคือกับตัวนักศึกษาและอาจารย์ มีดังนี้  

1. เพิ่มอัตราการเข้าเรียน เสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และพัฒนาทัศนคติเชิงบวก ต่อการเรียนรู้  
2. เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรู้แบบอื่นแล้ว ผลสัมฤทธิ์มค่าเท่ากับหรือสูงกว่า หากผู้เรียนได้

มีส่วนรับผิดชอบในการท าโครงงาน  
3. เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาทักษะที่ซับซ้อน เช่น ทักษะการคิดขั้นสูง การแก้ปัญหา การท างานแบบ

ร่วมมือและการสื่อสาร  
4. ให้โอกาสที่เปิดกว้างต่อการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
  
๑๒. ส าเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 
๑๓. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ  
  
       (ผู้รายงาน)  ........................................ 
              (ผศ.เอกณรงค์ วรสีหะ ) 
             วันที่ 25 มิถุนายน 2558 
 
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
       (ลงช่ือ)...................................................... 
         (.....................................................) 
       วันที่ .............................................................. 
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แบบรายงานการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
หน่วยงาน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ชื่อ-สกุล ผศ.เอกณรงค์ วรสีหะ  ต าแหน่ง อาจารย์      
 กลุ่มบุคลากร  สายวิชาการ    สายสนับสนุนวิชาการ 
๒. หลักสูตรหรือเรื่องท่ีเข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงานเป็นฐาน (Project – Based Learning) 
๓. วิทยากรในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 รศ.ดร.กุญชร ค้าขาย 
๔. สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๕. ระยะเวลาที่เข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2558 
๖. งบประมาณที่ใช้ในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 - 
๗. วัตถุประสงค์ของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 - 
๘. สรุปเนื้อหาสาระของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานได้อาศัยพ้ืนฐานแนวคิดที่ว่ามนุษย์จะสร้างความรู้ใหม่ขึ้นจาก
การกระท าและการมีปฏิสัมพัน์์กับผู้อ่ืน การสอนในลักษณะดังกล่าวยังตั้งอยู่บนข้อสนับสนุนที่ว่าความรู้ใหม่
ได้มาจากสิ่งที่สัมพัน์์กับความรู้ที่มีมาก่อน การสร้างความคิดริเริ่มใหม่และประสบการณ์เดิมที่ไม่เป็นทางการ
และยังสอดคล้องกับแนวคิดท่ีว่าการเรียนรู้แบบโครงงานจะมีพลังมากยิ่งขึ้นถ้าได้รับการส่งเสริมจากสมาชิกใน
กลุ่มมากกว่าให้นักเรียนคนใดคนหนึ่งคิดคนเดียว การเรียนรู้แบบโครงงานถูกสร้างขึ้นจากความต้องการของ
ผู้เรียนที่ต้องการขยายแหล่งเรียนรู้ของตนให้กว้างขวางขึ้น จากข้อมูลที่มีอยู่ในต าราเล่มหนึ่งไปสู่การเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสัมพัน์์กันกว้างขวางยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอินเตอร์เน็ต  ซึ่งการเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าวจะ
ช่วยส่งเสริมการท างานร่วมกัน  และน าความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่มารวมกัน   
 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ รูปแบบของ
การเรียนรู้นี้พัฒนาองค์ความรู้และทักษะผ่านภาระงานซึ่งจะกระตุ้นความอยากรู้ของนักเรียนและเกิดการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยใช้ค าถามส าคัญเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการของการเรียนรู้ โดยที่โครงงานนั้น
ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงของผู้เรียน  
 โครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้วิ์ีหนึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนด้วยการค้นคว้าลงมือปฏิบัติจริงใน
ลักษณะของการส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น ผู้เรียนจะมีปัญหาข้องใจจะรวบรวมข้อมูล น ามา
วิเคราะห์ ทดสอบเพ่ือแก้ปัญหาข้องใจผู้เรียนจะน าความรู้จากชั้นเรียนมาบูรณาการในการแก้ปัญหา ค้นหา
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ค าตอบ เป็นกระบวนการค้นพบน าไปสู่การเรียนรู้ผู้เรียนจะเกิดทักษะการท างานกับผู้อ่ืน  ทักษะการจัดการ 
ผู้สอนจะเข้าใจผู้เรียนเห็นรูปแบบการเรียนรู้ การคิดวิ์ีการท างานของผู้เรียน จากการสังเกตการท างานการ
เรียนแบบโครงงาน เป็นการเรียนแบบศึกษาค้นคว้าวิ์ีการหนึ่ง แต่เป็นการศึกษาค้นคว้าที่ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนมีเหตุผล  สรุปเรื่องราวอย่างมี
กฎเกณฑ์  ท างานอย่างมีระบบ  การเรียนแบบโครงงานไม่ใช่การศึกษาค้นคว้าจัดท ารายงานเป็นอย่างเดียว 
ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลและมีการสรุปผล  
รูปแบบวิธีการของการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) 
 การเรียนรู้ที่เน้นโครงงานเป็นฐาน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ท้าทายนักเรียนให้สืบค้น และกระตุ้น
ให้เกิดการเรียนรู้ในห้องเรียนมากขึ้น สามารถบูรณาการข้ามสาระการเรียนรู้ และยังใช้ได้กับทุกระดับชั้น 
โครงงานที่ดีควรเปิดโอกาสให้นักเรียนสวมบทบาทเสมือนชีวิตจริง และปฏิบัติภาระงานนั้นให้เสร็จสมบูรณ์การ
เรียนรู้ที่เน้นโครงงานเป็นฐานไม่ได้ทาให้เกิดความแตกต่าง หรือเป็นภาระที่เพ่ิมขึ้นในหลักสูตร หรือเป็นเพียง
แค่กิจกรรมที่มีแก่นเรื่อง (theme) ร่วมกัน หลักสูตรที่เน้นโครงงานจะขับเคลื่อนด้วยค าถามส าคัญซึ่งเชื่อมโยง
มาตรฐานเนื้อหาและพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานเป็นฐานนั้น ต้องพิจารณาความ
เหมาะสมว่า การบูรณาการโครงงานนั้นสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งบางหน่วย
การเรียนรู้สามารถเน้นโครงงานได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ขณะที่บางหน่วยการเรียนรู้นั้นบูรณาการโครงงานเข้าเป็น
เพียงประสบการณ ์หรือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยการเรียนรู้เท่านั้น (ศึกษาตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน ไดท้ี ่ 
 ดังนั้นโครงงานจึงเป็นการจัดการเรียนรู้วิ์ีหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนด้วยการค้นคว้าลงมือ
ปฏิบัติจริงในลักษณะของการส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น  ผู้เรียนจะมีปัญหาข้องใจจะรวบรวม
ข้อมูล น ามาวิเคราะห์ ทดสอบเพ่ือแก้ปัญหาข้องใจผู้เรียนจะน าความรู้จากชั้นเรียนมาบูรณาการในการ
แก้ปัญหา ค้นหาค าตอบ เป็นกระบวนการค้นพบน าไปสู่การเรียนรู้ผู้เรียนจะเกิดทักษะการท างานกับผู้อ่ืน  
ทักษะการจัดการ ผู้สอนจะเข้าใจผู้เรียนเห็นรูปแบบการเรียนรู้ การคิดวิ์ีการท างานของผู้เรียน จากการสังเกต
การท างานการเรียนแบบโครงงาน เป็นการเรียนแบบศึกษาค้นคว้าวิ์ีการหนึ่ง แต่เป็นการศึกษาค้นคว้าที่ใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา  เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนมีเหตุผล สรุปเรื่องราว
อย่างมีกฎเกณฑ์  ท างานอย่างมีระบบ  การเรียนแบบโครงงานไม่ใช่การศึกษาค้นคว้าจัดท ารายงานเป็นอย่าง
เดียว ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลและมีการสรุปผล  
 ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นรูปแบบวิ์ีสอนที่จะน านักเรียน เข้าสู่การแก้  
ปัญหาที่ท้าทายและสร้างชิ้นงาน ได้ส าเร็จด้วยตนเอง โครงงานที่จะมาช่วยสร้าง สภาวะการเรียนรู้ ภายในชั้น
เรียนจะเกิดได้ใน หลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลายเนื้อหา และในหลายระดับช่วงชั้นโครงงาน จะเกิดขึ้น บน
ความท้าทายจากค าถามที่ไม่สามารถตอบได้ จากการท่องจ า โครงงานจะสร้างบทบาท หลากหลายขึ้นในตัว
นักเรียนเป็นผู้ที่แก้ปัญหา เป็นคนตัดสินใจ นักค้นคว้า นักวิจัย โครงงานจะตอบสนองต่อวัตถุปร ะสงค์ที่
เฉพาะเจาะจง ทางการศึกษา ไม่ใช่สิ่งที่แปลกแยกหรือเพ่ิมเติมลงไปในหลักสูตรและเนื้อหาที่แท้จริง นอกจากนี้
การเรียนรู้แบบโครงการ หรือ PBL ยังเป็นการเรียนรู้ที่สนองตอบในการหลีกเลี่ยงความสับสนกับ ปัญหาการ
เรียนการสอน อีกท้ังยังส่งเสริมการเรียนรู้ แบบกว้างและลึก อย่างมีประสิท์ิภาพ  
 
๙. ปัญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน   
 
 - 

http://th.asiaonline.com/article?article=Problem-based_learning
http://th.asiaonline.com/article?article=Problem-based_learning
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๑๐. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 :-ต่อตนเอง 
 ประโยชน์ของการเรียนรู้แบบโครงงานมีหลากหลายทั้งต่ออาจารย์และนักศึกษา ในการที่จะช่วยสร้าง
องค์ความรู้จากการค้นคว้ามีผลงานวิจัยเพิ่มมากข้ึนที่รับรองว่าการเรียนรู้ ด้วยโครงงานจะท าให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมลดการขาดเรียนเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ แบบร่วมมือ และช่วยยกระดับผลสัมฤท์ิ์ทางการเรียน  
 :- ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
 ส าหรับ วิทยาลัยแล้วประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยโครงงาน นั้นอาจจะไม่ได้รับรับ
ประโยชน์โดยตรงแต่จะได้โดยทางอ้อมคือกับตัวนักศึกษาและอาจารย์ มีดังนี้  

1. เพิ่มอัตราการเข้าเรียน เสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และพัฒนาทัศนคติเชิงบวก ต่อการเรียนรู้  
2. เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรู้แบบอื่นแล้ว ผลสัมฤทธิ์มค่าเท่ากับหรือสูงกว่า หากผู้เรียนได้

มีส่วนรับผิดชอบในการท าโครงงาน  
3. เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาทักษะที่ซับซ้อน เช่น ทักษะการคิดขั้นสูง การแก้ปัญหา การท างานแบบ

ร่วมมือและการสื่อสาร  
4. ให้โอกาสที่เปิดกว้างต่อการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
  
๑๒. ส าเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 
๑๓. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ  
  
       (ผู้รายงาน)  ........................................ 
              (ผศ.เอกณรงค์ วรสีหะ ) 
             วันที่ 25 มิถุนายน 2558 
 
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
       (ลงช่ือ)...................................................... 
         (.....................................................) 
       วันที่ .............................................................. 
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แบบรายงานการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
หน่วยงาน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ชื่อ-สกุล ผศ.เอกณรงค์ วรสีหะ  ต าแหน่ง อาจารย์      
 กลุ่มบุคลากร  สายวิชาการ    สายสนับสนุนวิชาการ 
๒. หลักสูตรหรือเรื่องท่ีเข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงานเป็นฐาน (Project – Based Learning) 
๓. วิทยากรในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 รศ.ดร.กุญชร ค้าขาย 
๔. สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๕. ระยะเวลาที่เข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2558 
๖. งบประมาณที่ใช้ในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 - 
๗. วัตถุประสงค์ของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 - 
๘. สรุปเนื้อหาสาระของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานได้อาศัยพ้ืนฐานแนวคิดที่ว่ามนุษย์จะสร้างความรู้ใหม่ขึ้นจาก
การกระท าและการมีปฏิสัมพัน์์กับผู้อ่ืน การสอนในลักษณะดังกล่าวยังตั้งอยู่บนข้อสนับสนุนที่ว่าความรู้ใหม่
ได้มาจากสิ่งที่สัมพัน์์กับความรู้ที่มีมาก่อน การสร้างความคิดริเริ่มใหม่และประสบการณ์เดิมที่ไม่เป็นทางการ
และยังสอดคล้องกับแนวคิดท่ีว่าการเรียนรู้แบบโครงงานจะมีพลังมากยิ่งขึ้นถ้าได้รับการส่งเสริมจากสมาชิกใน
กลุ่มมากกว่าให้นักเรียนคนใดคนหนึ่งคิดคนเดียว การเรียนรู้แบบโครงงานถูกสร้างขึ้นจากความต้องการของ
ผู้เรียนที่ต้องการขยายแหล่งเรียนรู้ของตนให้กว้างขวางขึ้น จากข้อมูลที่มีอยู่ในต าราเล่มหนึ่งไปสู่การเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสัมพัน์์กันกว้างขวางยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอินเตอร์เน็ต  ซึ่งการเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าวจะ
ช่วยส่งเสริมการท างานร่วมกัน  และน าความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่มารวมกัน   
 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ รูปแบบของ
การเรียนรู้นี้พัฒนาองค์ความรู้และทักษะผ่านภาระงานซึ่งจะกระตุ้นความอยากรู้ของนักเรียนและเกิดการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยใช้ค าถามส าคัญเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการของการเรียนรู้ โดยที่โครงงานนั้น
ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงของผู้เรียน  
 โครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้วิ์ีหนึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนด้วยการค้นคว้าลงมือปฏิบัติจริงใน
ลักษณะของการส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น ผู้เรียนจะมีปัญหาข้องใจจะรวบรวมข้อมูล น ามา
วิเคราะห์ ทดสอบเพ่ือแก้ปัญหาข้องใจผู้เรียนจะน าความรู้จากชั้นเรียนมาบูรณาการในการแก้ปัญหา ค้นหา
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ค าตอบ เป็นกระบวนการค้นพบน าไปสู่การเรียนรู้ผู้เรียนจะเกิดทักษะการท างานกับผู้อ่ืน  ทักษะการจัดการ 
ผู้สอนจะเข้าใจผู้เรียนเห็นรูปแบบการเรียนรู้ การคิดวิ์ีการท างานของผู้เรียน จากการสังเกตการท างานการ
เรียนแบบโครงงาน เป็นการเรียนแบบศึกษาค้นคว้าวิ์ีการหนึ่ง แต่เป็นการศึกษาค้นคว้าที่ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนมีเหตุผล  สรุปเรื่องราวอย่างมี
กฎเกณฑ์  ท างานอย่างมีระบบ  การเรียนแบบโครงงานไม่ใช่การศึกษาค้นคว้าจัดท ารายงานเป็นอย่างเดียว 
ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลและมีการสรุปผล  
รูปแบบวิธีการของการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) 
 การเรียนรู้ที่เน้นโครงงานเป็นฐาน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ท้าทายนักเรียนให้สืบค้น และกระตุ้น
ให้เกิดการเรียนรู้ในห้องเรียนมากขึ้น สามารถบูรณาการข้ามสาระการเรียนรู้ และยังใช้ได้กับทุกระดับชั้น 
โครงงานที่ดีควรเปิดโอกาสให้นักเรียนสวมบทบาทเสมือนชีวิตจริง และปฏิบัติภาระงานนั้นให้เสร็จสมบูรณ์การ
เรียนรู้ที่เน้นโครงงานเป็นฐานไม่ได้ทาให้เกิดความแตกต่าง หรือเป็นภาระที่เพ่ิมขึ้นในหลักสูตร หรือเป็นเพียง
แค่กิจกรรมที่มีแก่นเรื่อง (theme) ร่วมกัน หลักสูตรที่เน้นโครงงานจะขับเคลื่อนด้วยค าถามส าคัญซึ่งเชื่อมโยง
มาตรฐานเนื้อหาและพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานเป็นฐานนั้น ต้องพิจารณาความ
เหมาะสมว่า การบูรณาการโครงงานนั้นสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งบางหน่วย
การเรียนรู้สามารถเน้นโครงงานได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ขณะที่บางหน่วยการเรียนรู้นั้นบูรณาการโครงงานเข้าเป็น
เพียงประสบการณ ์หรือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยการเรียนรู้เท่านั้น (ศึกษาตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน ไดท้ี ่ 
 ดังนั้นโครงงานจึงเป็นการจัดการเรียนรู้วิ์ีหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนด้วยการค้นคว้าลงมือ
ปฏิบัติจริงในลักษณะของการส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น  ผู้เรียนจะมีปัญหาข้องใจจะรวบรวม
ข้อมูล น ามาวิเคราะห์ ทดสอบเพ่ือแก้ปัญหาข้องใจผู้เรียนจะน าความรู้จากชั้นเรียนมาบูรณาการในการ
แก้ปัญหา ค้นหาค าตอบ เป็นกระบวนการค้นพบน าไปสู่การเรียนรู้ผู้เรียนจะเกิดทักษะการท างานกับผู้อ่ืน  
ทักษะการจัดการ ผู้สอนจะเข้าใจผู้เรียนเห็นรูปแบบการเรียนรู้ การคิดวิ์ีการท างานของผู้เรียน จากการสังเกต
การท างานการเรียนแบบโครงงาน เป็นการเรียนแบบศึกษาค้นคว้าวิ์ีการหนึ่ง แต่เป็นการศึกษาค้นคว้าที่ใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา  เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนมีเหตุผล สรุปเรื่องราว
อย่างมีกฎเกณฑ์  ท างานอย่างมีระบบ  การเรียนแบบโครงงานไม่ใช่การศึกษาค้นคว้าจัดท ารายงานเป็นอย่าง
เดียว ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลและมีการสรุปผล  
 ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นรูปแบบวิ์ีสอนที่จะน านักเรียน เข้าสู่การแก้  
ปัญหาที่ท้าทายและสร้างชิ้นงาน ได้ส าเร็จด้วยตนเอง โครงงานที่จะมาช่วยสร้าง สภาวะการเรียนรู้ ภายในชั้น
เรียนจะเกิดได้ใน หลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลายเนื้อหา และในหลายระดับช่วงชั้นโครงงาน จะเกิดขึ้น บน
ความท้าทายจากค าถามที่ไม่สามารถตอบได้ จากการท่องจ า โครงงานจะสร้างบทบาท หลากหลายขึ้นในตัว
นักเรียนเป็นผู้ที่แก้ปัญหา เป็นคนตัดสินใจ นักค้นคว้า นักวิจัย โครงงานจะตอบสนองต่อวัตถุปร ะสงค์ที่
เฉพาะเจาะจง ทางการศึกษา ไม่ใช่สิ่งที่แปลกแยกหรือเพ่ิมเติมลงไปในหลักสูตรและเนื้อหาที่แท้จริง นอกจากนี้
การเรียนรู้แบบโครงการ หรือ PBL ยังเป็นการเรียนรู้ที่สนองตอบในการหลีกเลี่ยงความสับสนกับ ปัญหาการ
เรียนการสอน อีกท้ังยังส่งเสริมการเรียนรู้ แบบกว้างและลึก อย่างมีประสิท์ิภาพ  
 
๙. ปัญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน   
 
 - 

http://th.asiaonline.com/article?article=Problem-based_learning
http://th.asiaonline.com/article?article=Problem-based_learning
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๑๐. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 :-ต่อตนเอง 
 ประโยชน์ของการเรียนรู้แบบโครงงานมีหลากหลายทั้งต่ออาจารย์และนักศึกษา ในการที่จะช่วยสร้าง
องค์ความรู้จากการค้นคว้ามีผลงานวิจัยเพิ่มมากข้ึนที่รับรองว่าการเรียนรู้ ด้วยโครงงานจะท าให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมลดการขาดเรียนเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ แบบร่วมมือ และช่วยยกระดับผลสัมฤท์ิ์ทางการเรียน  
 :- ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
 ส าหรับ วิทยาลัยแล้วประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยโครงงาน นั้นอาจจะไม่ได้รับรับ
ประโยชน์โดยตรงแต่จะได้โดยทางอ้อมคือกับตัวนักศึกษาและอาจารย์ มีดังนี้  

1. เพิ่มอัตราการเข้าเรียน เสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และพัฒนาทัศนคติเชิงบวก ต่อการเรียนรู้  
2. เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรู้แบบอื่นแล้ว ผลสัมฤทธิ์มค่าเท่ากับหรือสูงกว่า หากผู้เรียนได้

มีส่วนรับผิดชอบในการท าโครงงาน  
3. เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาทักษะที่ซับซ้อน เช่น ทักษะการคิดขั้นสูง การแก้ปัญหา การท างานแบบ

ร่วมมือและการสื่อสาร  
4. ให้โอกาสที่เปิดกว้างต่อการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
  
๑๒. ส าเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
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การสร้างและยกระดับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหารพ้ืนถิ่น ในภูมิภาค
ตะวันตกของประเทศไทย มุ่งศึกษาศักยภาพของจุดสนใจทางการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
อาหารในภาคตะวันตก และส ารวจข้อมูลการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้อาหารด้านอาหารไทยในพ้ืนที่
ภูมิภาคตะวันตก 8 จังหวัด   ได้แก่   นครปฐม ราชบุรี   กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  เพชรบุรี  
ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร  เพ่ือก าหนดเส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้
อาหารที่มีศักยภาพ  โดยระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ 
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิด้านอาหารพ้ืนถิ่นและสัมภาษณ์ผู้รู้ใน
ท้องถิ่นเกี่ยวกับอาหารและวิถีชีวิต และการส ารวจพ้ืนที่และจุดสนใจทางการท่องเที่ยวที่น าสามารถ
น าเสนอเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านอาหาร ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับอาหาร 
โดยใช้แนวคิดพ้ืนฐานของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอนุรักษ์ การท่องเที่ยวโดยชุมชน และการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิและการส ารวจภาคสนาม พบอัตลักษณ์และความโดดเด่นของ
แต่ละพ้ืนที่แล้วจึงจะน ามาก าหนดเป็นจุดสนใจทางการท่องเที่ยว พบว่าอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรม
อาหารในภาคตะวันตก สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน  คือ 1.จังหวัดที่มีพ้ืนที่ชายฝั่งติดทะเล  ได้แก่  
สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งจะมุ่งเน้นวัตถุดิบที่ได้จากทะเล 2. 
จังหวัดที่ไม่มีพ้ืนที่ชายฝั่งติดทะเล ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี  สุพรรณบุรีและนครปฐม  มุ่งเน้นวัตถุดิบ
ที่ได้จากลุ่มแม่น้ า ภูเขาและพ้ืนที่ทางการเกษตร เมื่อก าหนดอัตลักษณ์และความโดดเด่นด้านอาหาร
ได้แล้วจึงก าหนดจุดสนใจทางการท่องเที่ยวได้แล้ว น ามาเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเดิมในพ้ืนที่ด้วย 
และก าหนดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ด้านอาหารตามพ้ืนที่แล้วด าเนินการประเมิน
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว พบว่า เส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้อาหารที่น่าสนใจและคิดว่ามี
ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ 3 เส้นทาง ได้แก่  

1) เส้นทาง “เกลือ” จุดประสงค์เพ่ือเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านและชาวประมงที่มี
ทะเลอ่าวไทยเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน พร้อมการเรียนรู้การเกิดขึ้นของเกลือ การท านาเกลือ
และการน าเกลือไปใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากการเป็นเครื่องปรุงรสชาติ เน้นกิจกรรมที่
ท าให้เห็นว่าพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลมีความเชื่อมโยงกับทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่มากน้อยเพียงใด ที่ก่อให้เกิด
เอกลักษณ์เฉพาะตัวในพ้ืนที่ พบว่ามี 3 จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการท านาเกลือและการแปรรูปอาหาร
จากเกลือ คือ สมุทรสาคร สมุทรสงครามและเพชรบุรี สถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางดังกล่าว 
ได้แก่ ศูนย์มหาลัยวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์เรียนรู้การท านาเกลือต าบล
โคกขาม กลุ่มเกษตรกรท านาเกลือบ้านแหลม กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง และชาวเลโฮมกระเตง 



 

 

2) เส้นทาง “น้ าตาลโตนด” ใช้รูปแบบการเรียนรู้ของตาลโตนดเป็นตัวสื่อสารและเชื่อมโยง
การเรียนรู้ทั้งในส่วนของการเรียนรู้เชิงวิถีเกษตร  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้อาหารขนมไทยที่
เกี่ยวข้องกับตาลโตนดและน้ าตาล พบว่าจังหวัดเพชรบุรีมีความเกี่ยวข้องกับการปลูกและการแปรรูป
อาหารจากตาลโตนดอย่างลึกซึ้งตลอดจนมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ ยวเนื่องกับตาลโตนดมายาวนาน 
จุดประสงค์เพ่ือเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีตาลโตนดเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน 
พร้อมเรียนรู้สาธิตการขึ้นตาล การเคี่ยวตาล การท าขนมจากตาลโตนด เน้นกิจกรรมที่ท าให้เห็นว่า
เพชรบุรีเป็นเมืองแห่งขนมหวานอย่างแท้จริง ด้วยการเดินทางกินของอร่อยของดังประจ าจังหวัดทั้ง
ของคาวของหวานที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองทั้งในส่วนของอ าเภอเมืองเพชรบุรีและอ าเภอ
ท่ายางด้วย สถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางดังกล่าว ได้แก่ ชุมชนขนมไทยวัดนาพรม – ลาน
วัฒนธรรมวัดนาพรม – อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) – ตะลุยร้านอร่อยเมืองเพชร – ทุ่ง
นา-ป่าตาล – ผัดไทท่ายาง – ร้านป้อนค าหวาน 

3) เส้นทาง “ปลา” จุดประสงค์เพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มี “ปลา” ทั้งน้ า
จืดและน้ าเค็ม หรือแม่น้ าและทะเลเข้ามาเกี่ยวข้อง ท าให้เกิดการรับประทานปลาอย่ างแพร่หลาย 
กิจกรรมของเส้นทางจึงให้ความส าคัญกับปลาที่เป็นวัตถุดิบหลักของชาวไทยในสมัยก่อน ที่ก่อให้เกิด
เอกลักษณ์เฉพาะตัวในพื้นที่ดังกล่าว สถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางดังกล่าว ได้แก่ เขื่อนแก่ง
กระจาน – หมึกแดดเดียว อ าเภอปราณบุรี – ร้านเพชรในรู – ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเล 

เมื่อก าหนดเส้นทางแล้วได้จัดท าแผนการท่องเที่ยวเพ่ือใช้เป็นตัวอย่างของการท่องเที่ยวเพ่ือ
การเรียนรู้อาหารของทั้ง  3  เส้นทางไว้ เพ่ือใช้ในการแนะน านักท่องเที่ยวแบบอิสระ ในรูปแบบ 2 วัน 
1 คืน (Two days trip) คาดว่ามีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ที่สามารถน าไปประยุกต์เป็นการท่องเที่ยวใน
รูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันตก  ซึ่งเหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวอิสระแบบ FIT  และ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการเรียนรู้ด้านอาหารในรูปแบบ “เที่ยวไป ชิมไป เรียนรู้ไป”  ซึ่งจะต้องน าข้อมูล
ต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นมาพัฒนาปรับปรุงในด้านต่างๆ  และสามารถใช้เป็นข้อมูลส่งเสริมการท างาน
ให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือ ททท. ในแต่ละพ้ืนที่น ามาพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบ
การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านอาหารต่อไป 
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Abstract 
Research Title : Upgrading the Creative Tourism Route   
     through Local Food Promotion in Western of Thailand 
Author        :  Ekgnarong  Vorasiha  et al. 
Research Year  :  2018  
 This research on upgrading the creative tourism route through local food 
promotion in western of Thailand intentionally focuses on the capabilities of charming 
tourist attractions through local food of western region and also explores tourism 
information for food learning in the following 8 provinces; Nakhon Pathom, Ratchaburi, 
Kanchanaburi, Suphanburi, Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Samut Songkhram and 
Samut Sakhon in order to design the tourism route for potential food learning. The 
research methodology applied for this research consists of qualitative and quantitative 
ones. The qualitative one is analyzing the local food secondary data and interviewing 
gurus in such an area about food and lifestyle including surveying tourist attractions 
potential to represent their identity of food culture, tradition and indigenous 
knowledge based on the concept of eco agricultural, community-based and 
sustainable tourisms, respectively. 
 The result of the aforementioned analysis and on-site survey shows that each 
province has its own distinctive identity and characteristic that can be deployed as an 
tourist attractions and the identity of food culture in this western region can be divided 
into 2 groups; 1) a group of coastal provinces - Samut Sakhon, Samut Songkhram, 
Phechaburi and Prachuap Khiri Khan to be emphasized on seafood nutrient resources, 
and 2) a group of inland provinces - Ratchaburi, Kanchanaburi, Suphanburi and Nakhon 
Pathom to be emphasized on nutrient resources gained from river, hill and agricultural 
land. After grouping the province based on their identity and distinctive characteristic 
and tourist attractions, those are linked to each province’ s existing tourist attractions 
so as to design the tourism route through local food promotion and then analyze the 
potential of tourist attractions of which there are 3 attractive and commercial potential 
tourism routes as follows: 

1. “Salt Route”: The purpose of this route is to avail tourists to  
acknowledge the lifestyle of local people and fisherman living along Thai Gulf including 
learning how salt incurs, salt farming and utilization in other purposes apart from being 
used as a food supplement. In addition, it also focuses on an activity showing how 
much each coastal province links to its existing natural resources that helps contribute 
the distinctive identity. Among those provinces, there are 3 ones related to a salt 
farming and processing; Samut Sakhon, Samut Songkhram and Phechaburi, and their 



tourist attractions along this captioned route are the Learning Center for Indigenous 
Knowledge of Samut Songkhram, Khokkharm Salt Farm Learning Center, Ban Laem Salt 
Farmer Group, Ban Laem Agriculturist Group ,Kanghuntong Sea Salt Group and Home 
Krateng fishermen. 

2. “Jaggery Route” : The palmyra palm learning has been applied as the  
communication tools to link with various learning aspects; agriculture, indigenous 
knowledge and Thai desserts, related to palmyra palm jaggery and sugar. Pechaburi is 
the province absolutely related to palmyra palm cultivation and processing with 
constant long-term palmyra palm history. The purpose of this route is designed to 
learn the local people’ s lifestyle in which the palmyra palm has played a vital role in 
their daily living, palmyra palm climbing demonstration, jaggery boiling and dessert 
recipes made from jaggery. The activities have been launched to symbolize Petchaburi 
to be as the authentic city of desserts through the step of exploring the province’ s 
most popular ones, both main dish and dessert, having their unique taste in both 
Petchaburi District and Tha Yang District. The tourist attractions along this route are 
Wat Na Phrom Dessert Community – Wat Na Prom Cultural Temple Court  - Phra 
Nakhon Khiri Historical Park (Khao Wang) – Muang Petch Popular Shop Tour – rice field 
– palmyra palm forest – Tha Yang Fries Noodle Thai Style – Pon Kharmwan Shop. 

3. “Fish Route” : The purpose is to learn lifestyle of local people widely  
consuming “fish”, from both fresh water and sea, in their daily living. Thus, the activities 
along this route then focus on the importance of fish as the main food resources of 
Thai people since the old days that has created the particular identity of this local 
area.  The tourist attractions along this route are Kaeng Krachan Dam – Sun Dried Squid 
in Pran Buri District – Pechnairoo Shop – Prachuap Khiri Khan Coastal Aquaculture 
Research and Development Center – Milkfish Processing Community Enterprise Group. 

After determining the abovementioned tourism routes, the trip plan has been 
later set up to be used as an example model for local food learning in those 3 routes 
in order to be applied for tourists in a form of 2- day trip.  It is expected that the 
commercial potential of these provinces can be applied to create a new tourism 
model in this western region and matched with foreign individual tourism (FIT) as well 
as the tourists preferring local food learning in a form of “Tour, Taste and Learn”.The 
above data remains require more improvement to enable the working team in each 
region office of the Tourism Authority of Thailand (TAT) to further develop and upgrade 
the creative tourism route through local food promotion. 
 
Keyword :  Creative Tourism Route, Local Food 



 

บทความตีพิมพ ์1 
The travelling route for gastronomic tourism via salt in 

western region of Thailand 
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23.  Disruptive Entrepreneurship using Airbnb: The South Af rican Experience -

Henama, Unathi Sonwabile (Tshwane University of Technology, South Af rica)

( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_23_vol_7__1__2018.pdf )  

24. Assessing Hospitality Training and Practices in Ghana - Noble Amoako Sarkodie

(Sunyani Technical University, Ghana)

( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_24_vol_7__1__2018.pdf ) 

25. Liberalisation initiatives of the airline industry in southern Af rica: Progress

achieved and hindrances to implementation - Mhlanga, O. (University of

Mpumalanga, South Af rica) & Steyn, J. N (Cape Peninsula University of Technology,

South Af rica) ( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_25_vol_7__1__2018.pdf )  

26. Community capacity building through tourism: the case of Shakaland Zulu Cultural

Village - Sithole, N. & Giampiccoli,  A . (Durban University of Technology, South Af rica)

and Jugmohan, S.   (Walter Sisulu University, South Af rica)
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27. Contribution of Tourism to Rural Community Livelihoods in the Murchison Falls

Conservation Area, Uganda - Mugizi,  F.,    Ayorekire, J. & Obua, J. (Makerere University,

Uganda) ( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_27_vol_7__1__2018.pdf )  

28. Do the SERVQUAL service dimensions differ in the tourism sector?  A case study of

Bonamanzi Game Reserve, Hluhluwe, KwaZulu-Natal - Brett, M.R. (University of

Zululand, South Af rica) & Sibiya. N. (University of Zululand, South Af rica)

( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_28_vol_7__1__2018.pdf ) 

29. Non-�nancial performance measurement by small and medium sized enterprises

operating in the hotel industry, in the city of Cape Town - Mjongwana, A . & Kamala,

P.N. (Cape Peninsula University of Technology, South Af rica)

( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_29_vol_7__1__2018.pdf ) 

30.  Crucial  for  economic growth,  nonetheless facing numerous chal lenges:

Tourism SMMEs within uMsunduzi  Local  Municipal ity -  Hlengwa,  D.C .  & Thusi  ,  K.

(Durban University of  Technology,  South Af rica)

( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_30_vol_7__1__2018.pdf )  

31.  The Tourism Sector: A bright light in Zimbabwe`s depressed economic

environment- Zhou Zibanai (Midlands State University, Zimbabwe)

( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_31_vol_7_1__2018.pdf )    
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32. Attractions of Cape Town to Af rican Francophone Students -Mazambani, L .

(DoctoraL Candidate-University of KwaZulu Natal, South Af rica),Rushwaya, T. J.

(Mancosa, South Af rica) & Mutambara, E. (University of KwaZulu Natal, South Af rica)

( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_32_vol_7_1__2018.pdf )  

33. Black Economic Empowerment led transformation within the South Af rican

accommodation industry: The case of Clarens - Mofokeng, N.E.M. & Giampiccoli,  A .

(Durban University of Technology, South Af rica) & Jugmohan, S.N. (Walter Sisulu

University, South Af rica) ( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_33_vol_7__1__2018.pdf ) 

34. Understanding India - South Af rica tourism: The Impact of Food Tourism on the

Socio-Cultural and Economic Fabrics in Durban - Ndlovu, J. & O jong, V.B. (University

of KwaZulu-Natal, South Af rica)

( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_34_vol_7__1__2018.pdf )  

35. Challenges of Tourism promotion in Nigeria: The Case of Religion - Ngozi Ezenagu

(Afe Babalola University, Nigeria)

( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_35_vol_7__1__2018.pdf ) 

36. Flooded with risks or opportunities: Exploring �ooding impacts on tourist

accommodation - Southon, M.P. (PhD Candidate in Geography, Stellenbosch

University, South Af rica) & van der Merwe, C.D. (Geography Research Associate, 

University of the Witwatersrand, South Af rica)
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3. Community perception towards biodiversity conservation and eco-tourism in
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Bhattacharjee, S . (University of Johannesburg, South Af rica)
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4.  Measurable Operational Risk in Human Capital Development in the South Af rican

Service Sector ( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_4_vol_7__2__2018.pdf )- Govender,

C.M. &  Jasson, C.C. (University of Johannesburg, South Af rica)  

5. Lean Practices for Ef�ciency in the South Af rican Hospitality Sector- Govender, C.M.

&  Jasson, C.C. (University of Johannesburg, South Af rica)

( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_5_vol_7_2__2018.pdf )  

6. A Socio-Demographic Analysis of the Board of Directors of Selected Destination

Marketing Organisation (DMOs) - Bartis, H. & Ferreira, I .W. (Nelson Mandela

University, South Af rica)
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7. Tourism led growth Hypothesis: empirical evidence f rom India – Sharma, N. (Doaba

College, Punjab, India) ( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_7_vol_7__2__2018.pdf )  

8. Measuring restaurant service quality in East London, South Af rica: A comparison of

restaurant customer expectations and perceptions - Mhlanga, O. (University of

Mpumalanga, South Af rica) ( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_8_vol_7_2__2018.pdf ) 

9.  Foreign tourist arrivals in India: An analytical study of seasonal variations of

tourist arrival and its impact on the growth of foreign exchange earnings  – Kumar,

S.,  Sharma, R.  & Kautish, P. (Mody University of Science and Technology, India)

( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_9_vol_7__2__2018.pdf ) 

10.  Mega sporting events and their structural legacies: A focused look at the

attendance of Premier Soccer League games at four 2010 FIFA World Cup �agship

stadia in South Af rica- Mofokeng, N.E.M. & Ndlovu, T.P. (Durban University of

Technology, South Af rica) ( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_10_vol_7__2__2018.pdf ) 

11. Electronic hotel customer satisfaction: e-WOM comments of hotels in Pilgrims

Rest, Mpumalanga - Mhlanga, O. & Siyongwana, P. (University of Mpumalanga, South

Af rica) ( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_11_vol_7__2__2018.pdf ) 

12.The characteristics, length of stay and motivation of foreign tourists who visit

Simien Mountains National Park, World Heritage Site, Ethiopia - Endalkachew

Teshome (University of Gondar, Ethiopia) & Endalew Demsie (Department of Simien

Gondar Zone Tourism and Culture, Ethiopia)

( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_12_vol_7_2__2018.pdf )  

13. Travel motivations: a comparative assessment of Zimbabwe’s major international
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source markets - Mapingure, C.,  du Plessis, E. & Saayman, M. (North-West University,

South Af rica) ( /uploads/7/1/6/3/7163688/amended_article_13_vol_7__2__2018.pdf )  

14. Skills of Foodservice Managers within food-services in public hospitals in Gauteng

Province, South Af rica - Mahlare, M.A.,   Swarts, I .  & Kleynhans, C (Tshwane University

of Technology, South Af rica) ( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_14_vol_7_2__2018.pdf ) 

15. Tourism in the Kruger National Park: Past Development, Present Determinants and

Future Constraints - Brett, M.R. (University of Zululand, South Af rica)

( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_15_vol_7__2__2018.pdf )  

16. Motives for attending live stand-up comedy: an audiences’ perspective – Hattingh,

C. [DTech candidate] (Cape Peninsula University of Technology, South Af rica)

( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_16_vol_7__2__2018.pdf ) 

17.  Causes and prevention of staff turnover within micro retail businesses in South

Af rica - Lessons for the Tourism industry - Warden, S.,  Xiaotang Han & Arnaud

Nzawou (Cape Peninsula University of Technology, South Af rica)

( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_17_vol_7__2__2018.pdf )  

18. Service Quality and Hotel Ratings: Comparing the Ratings by the Hotel Owners,

Government Authority, Online Travel Agents and Customers - Tefera, O. & Migiro, S .

(University of KwaZulu-Natal, South Af rica)

( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_18_vol_7__2__2018.pdf )  

19. Conserving cultural heritage and the usage of indigenous knowledge: A case study

of the Zululand District Municipality, Kwazulu-Natal - Nkwanyana, S.M. (University of

Zululand, South Af rica) ( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_19_vol_7__2__2018.pdf ) 

20.  Community participation in the management of South Af r ica’s protected areas –

Dube, C.N. (Cape Peninsula University of Technology, South Af rica)

( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_20_vol_7__2__2018.pdf ) 

21.  Deepening sustainable value creation in market-led poverty alleviation through a

demand and supply integration f ramework: signi�cance for tourism  - Mazambani, L .

(PhD Candidate-UKZN) & Mutambara, E. (University of KwaZulu Natal, South Af rica)

( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_21_vol_7_2__2018.pdf )  

22. The Effectiveness of the Marketing Mix for Guesthouses - Thwala, K.C. (Vaal

University of Technology, South Af rica) &  Slabbert, E. (TREES, North-West University,

South Af rica) ( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_22_vol_7_2__2018.pdf ) 
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23.  Assessment of Tourist Satisfaction in the Simien Mountains National Park,

Ethiopia - Endalkachew Teshome (University of Gondar, Ethiopia)  &  Endalew

Demissie (Department of Simien Gondar Zone Tourism and Culture, Ethiopia)

( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_23_vol_7_2__2018.pdf )  

24. Are you a Modern or Post-Modern tourist? Predicting Touristic Preferences f rom

Personality and Values- Düriye Bozok , Övgü Aciksozlu & Nur Neşe Şahin (Balıkesir

University, Turkey) ( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_24_vol_7_2__2018.pdf )  

25. Assessing local community participation in community-based tourism: The case of

the Zulu-Mpophomeni Tourism Experience - Ndlovu, T.P.,  Sibiya, N.P.  & Giampiccoli,

A . (Durban University of Technology, South Af rica)

( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_25_vol_7__2__2018.pdf ) 

26. Evidence of compliance-based and voluntary-based diversity management

initiatives in South Af rican companies, Webber, Z. S .,  Werner, A . & Doubell,  M.

(Nelson Mandela University, South Af rica)

( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_26_vol_7_2__2018.pdf ) 

27. Terrorism and tourism: Kenya’s resilient tourism industry survival strategies - Kabii, F. (Kenya Utalii

College, Tourism  Department, Kenya) 

28.  How employers can utilise the law in South Af rica to reduce and prevent

xenophobic attacks against their employees in the hospitality industry– Vettori,  S .

(University of South Af rica) ( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_28_vol_7_2__2018.pdf ) 

29. Pro�ling visitors at the strawberry festival at the Redberry farm in George, South

Af rica - Ramukumba, T. (Nelson Mandela Metropolitan University, South Af rica)

( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_29_vol_7_2__2018.pdf ) 

30. Sport and leisure behaviour of �tness club participants - Saayman, M. & van der

Merwe, P. (TREES, North-West University, South Af rica)

( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_30_vol_7_2__2018.pdf ) 

31.  Community Involvement and Sustainable Tourism Development in Heritage

Management: Amboni Limestone Caves, Tanzania - Chami, M.F.  (Brandenburg

University of Technology, Germany)
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32. Customer Engagement in Tourism and Hospitality Services in Kasama and Shiwa

Ng’andu, Zambia - Simumba, J. &  Nchito, W. (University of Zambia)

 

H o m e  ( / ) A b o u t  ( /a b o u t . h t m l ) E d i to r i a l  ( /e d i to r i a l . h t m l )

S u b m i s s i o n  ( /s u b m i s s i o n . h t m l ) P u b l i c a t i o n s

Co n t a c t  ( /co n t a c t . h t m l )

https://www.ajhtl.com/uploads/7/1/6/3/7163688/article_23_vol_7_2__2018.pdf
https://www.ajhtl.com/uploads/7/1/6/3/7163688/article_24_vol_7_2__2018.pdf
https://www.ajhtl.com/uploads/7/1/6/3/7163688/article_25_vol_7__2__2018.pdf
https://www.ajhtl.com/uploads/7/1/6/3/7163688/article_26_vol_7_2__2018.pdf
https://www.ajhtl.com/uploads/7/1/6/3/7163688/article_28_vol_7_2__2018.pdf
https://www.ajhtl.com/uploads/7/1/6/3/7163688/article_29_vol_7_2__2018.pdf
https://www.ajhtl.com/uploads/7/1/6/3/7163688/article_30_vol_7_2__2018.pdf
https://www.ajhtl.com/uploads/7/1/6/3/7163688/article_31_vol_7__2__2018.pdf
https://www.ajhtl.com/uploads/7/1/6/3/7163688/article_32_vol_7__2__2018.pdf
https://www.ajhtl.com/
https://www.ajhtl.com/about.html
https://www.ajhtl.com/editorial.html
https://www.ajhtl.com/submission.html
https://www.ajhtl.com/contact.html


23/8/2561 2018 | African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure

https://www.ajhtl.com/2018.html 9/17

( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_32_vol_7__2__2018.pdf )  
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34. Imperatives for Monitoring and Evaluation of Community-Based Tourism: A Higher
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University of Technology, South Af rica)
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( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_36_vol_7_2__2018.pdf ) 

37.  Tourist Services Quality in the Simien Mountains National Park, World Heritage

Site, Ethiopia Endalkachew Teshome  (University of Gondar, Ethiopia) & Endalew

Demissie (North Gondar Zone Culture and Tourism, Ethiopia)
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38. Invincible motives for buying packaged tours: A case study of Diano tours -

Mokabe, M. (University of Venda, South Af rica)

( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_38_vol_7_2__2018.pdf )  

39. Cost Leadership or Differentiation? Applying Porter ’s Competitive Strategies in

Ecotourism:  A Case Study of Mkhuze Game Reserve - Brett, M.R (University of

Zululand, South Af rica) ( /uploads/7/1/6/3/7163688/article_39_vol_7_2__2018.pdf )  

40. Prospects of entrepreneurship in South Af rica’s rural areas: A Case Study of

Eastern Cape Province’s Nkonkobe Municipal Area - Grace Ngorora, P.K. (Chinhoyi

University of Technology, Zimbabwe) & Stephen Mago, S. (Durban University of
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Abstract 
 
This research on upgrading the creative tourism route of Thailand via local food promotion in especially 

western Thailand, intentionally focuses on the capabilities of some charming tourist attractions which 

through local food of the western region, could enhance tourism. It additionally explores tourism 

information for ‘food learning’ and knowledge acquisition, in the following eight provinces including 

Nakhon Pathom, Ratchaburi, Kanchanaburi, Suphanburi, Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Samut 

Songkhram and Samut Sakhon. This is in order to design and craft a suitable tourism route for potential 

tourists interested in the notion of ‘food learning’.  The research methodology applied consists of 

qualitative and quantitative aspects. The qualitative aspect analyzes local food secondary data and also 

involved interviewing food gurus and lifestyle experts and it included surveying tourist attractions and 

their potential in representing an areas identity in terms of especially food. It also looked at the food 

culture, tradition and indigenous knowledge based on the concepts of eco-agricultural tourism, 

community-based tourism and sustainable tourism. 

The result of the aforementioned analysis and on-site survey shows that each province has its own 

distinctive identity and characteristics that can be deployed as tourist attractions. Furthermore, the 

identity of food culture in the western region can be divided into 2 groups: 1) a group of coastal provinces 

-  Samut Sakhon,  Samut Songkhram, Phechaburi and Prachuap Khiri Khan in which emphasis is on 

seafood nutrient resources, and 2) a group of inland provinces - Ratchaburi, Kanchanaburi, Suphanburi 

and Nakhon Pathom  which stress nutrient resources gained from rivers, hills and agricultural lands.  

After grouping each province based on its identity and distinctive characteristics, its tourist attractions 

are linked to each province’ s existing tourist attractions so as to enable a better design of the tourism 

route through the avenue of local food promotion. This is then analyzed along with the potential of tourist 

attractions. After determining the abovementioned tourism routes, a trip plan was created which can be 

used as a model example for local food learning in each of the three routes. The result was a  two-day 

trip new tourism plan which is suitable for food tourists and learning about culinary aspects of Thailand.  

It is expected that the commercial potential of these provinces can enhanced through such a new 

tourism model being applied in the western region. This can be matched with foreign individual tourism 

(FIT) as well as the tourists preferences for experiencing and learning about local food in a form of 

“Tour, Taste and Learn”.  The data require more work so as to improvement offerings and also to enable 

the working team in each region office of the Tourism Authority of Thailand (TAT) to further develop and 

upgrade the creative tourism route through the use of local food promotion as encouraged in this article. 

Keywords:  Creative tourism route, local food, indigenous food, western Thailand 

 

Introduction 

Research on upgrading the creative tourism route through local food promotion in western  

Thailand intentionally focuses on the capabilities of some charming tourist attractions which 

use local food to attract tourists. The western region also currently explores tourism 

information for ‘food learning’ in the following eight provinces of Thailand, namely, Nakhon 

Pathom, Ratchaburi, Kanchanaburi, Suphanburi, Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Samut 

Songkhram and Samut Sakhon. This is important in order to better design a tourism route for 

potential ‘food learning’ and culinary experiences for the myriad of tourists gracing the shores 

of Thailand. 
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Thailand has three attractive and commercial potential tourism routes, namely: 

The ‘Salt Route’, the ‘Jaggery Route’ and the ‘Fish Route’. The purpose of the Salt Route route 

is to avail tourists to acknowledge the lifestyle of local people and fishermen living along the 

Thai Gulf and including learning as to how salt is gathered, salt farming and the utilization of 

salt for other purposes, apart from being used as a food supplement. In addition, it also focuses 

on an activity showing how much each coastal province links to its existing natural resources 

and how this helps contribute to each province’s distinctive identity.  Among those provinces, 

there are three that are related to salt farming and processing and these include Samut 

Sakhon,  Samut Songkhram and Phechaburi. Their tourist attractions along the route are the 

Learning Center for Indigenous Knowledge of Samut Songkhram, Khokkharm Salt Farm 

Learning Center, Ban Laem Salt Farmer Group, Ban Laem Agriculturist Group ,Kanghuntong 

Sea Salt Group and Home Krateng fishermen. 

In the ‘Jaggery Route’ palmyra palm learning has been applied as the communication tool to 

link with various learning aspects including agriculture, indigenous knowledge and Thai 

desserts, related to palmyra palm jaggery and also sugar. Jaggery is a traditional cane sugar 

consumed in Thailand. It is palmyra palm sap in which molasses and crystals have not 

separated and can vary from golden brown to dark brown in colour. It is at least 50 percent 

sucrose and 20 percent invert sugar and 20 percent moisture while the remaining 10 percent 

is wood ash, fibres and protein (Rana, 2017). 

Pechaburi is the province that is totally related to palmyra palm cultivation and processing, 

with a constant long-term palmyra palm history.  The purpose of this route is to learn the local 

people’ s lifestyle in an area in which the palmyra palm plays a vital role in daily living. This 

includes a palmyra palm climbing demonstration, jaggery boiling and dessert recipes made 

from jaggery.  The activities have been launched to symbolize Petchaburi as the authentic city 

of desserts through the step of exploring the province’ s most popular desserts. Both main 

dishes and accompanying desserts have unique tastes in Petchaburi District and Tha Yang 

Districts respectively.  The tourist attractions along this route are Wat Na Phrom Dessert 

Community – Wat Na Prom Cultural Temple Court  - Phra Nakhon Khiri Historical Park (Khao 

Wang) – Muang Petch Popular Shop Tour – rice field – palmyra palm forest – Tha Yang Fries 

Noodle Thai Style – Pon Kharmwan Shop. 

The ‘Fish Route’ purpose is to learn more about the lifestyle of local people who are known to 

be fishermen and consumers of fish from both fresh water and the sea. The activities along 

this route focus on the importance of fish as the main food resource of Thai people since the 

old days. It is this feature which has created the particular identity of this local area.  The tourist 

attractions along this route include Kaeng Krachan Dam – Sun Dried Squid in Pran Buri District 

– Pechnairoo Shop – Prachuap Khiri Khan Coastal Aquaculture Research and Development 

Center – Milkfish Processing Community Enterprise Group. 

 
The Salt Travel Route   

 
Food is an essential element of daily living and also the main part of everyone’ s life. It provides 
energy and all life has evolved to depend on it to survive. Consequently, human beings search  
for food sources leading to social organization in various forms since the earliest ages when 
humans were hunter until the present time in which there are many agriculturalists who utilize 
diverse technologies to produce food for human consumption.  Without the many food 
changes in human history, humans might well have become extinct.  Food is the root of all 
civilizations and without food, civilization cannot be sustained.  Since humans have been 
developed by food, it is also common knowledge that humans have extensively utilized food 
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in various ways, to sustain themselves. In all civilizations throughout the world, food then has 
hugely contributes to survival and in forging inter-societal linkages. Apart from goods 
exchange, there have been and continue to be cultural and religious exchanges and therefore 
global change is the result of past and present global food demand (Standage, 2011).  Thai 
food history is similar to other areas; demand on each food type causes a linkage of 
agricultural goods exchange.  Moreover, since Thailand is the source of many rivers, this factor 
then supports the transportation network to be more convenient for the exchange of needed 
goods.  For most Thai people, rice plays a vital role as the main staple food, and many people 
are thus involved in the agricultural sphere in order to gain needed rice production to feed the 
need from the masses. 
 
In addition, due to having many rivers in Thailand, Thai people then have an intimate 
relationship with the rivers causing “fish” to become a long-time favorite menu of Thai culinary 
range. This includes tasty grilled fish, dipped with chili sauce or fresh vegetables that can be 
found along nearby swamps or the edges of forests (Sirijanya Propruetkit, 2010).  In case 
there are leftover fish, these can be processed and preserved as spare food in the form of  
dried fish, salted fish, and even pickled fish. The process of preservation is intricate, and  it is 
obvious that “salt” is the main contributor for the preservation of most food types.  
 
Salt is also an essential component of everyone’s daily life throughout the world and in every 
civilization, there has been always a story of salt.  It can be therefore said that “salt” has played 
a vital role in human history; for example, in the ancient China, salt was a rare item since it 
was expensive and under the control of the royal bureaucracy. However, in Thailand, due to 
its smaller size when compared to China, and its location boasting long beaches along the 
entire country, a salt shortage situation has never transpired. During wartime, there should be 
at least rice and salt as the needed provisions; for example, during signing of the Bowring 
Treaty between the British Empire and the Kingdom of Siam which served to open up Siam to 
western influence and trade, Siam agreed not to monopolize the salt trade according to a 
British request, but it reserved the right not to export rice and salt during wartime. 
Consequently, this shows the importance of salt (Bunnaroth Buaklee, 2015) . In term of the 
salt background in Thailand, salt can be found in two sources, sea salt and rock salt (salt from 
stone and soil layers).  For this research, sea salt found in many locations of researched areas 
is what is to be inferred. 
 
Sea salt is the salt that is produced by the evaporation of water from the sea brine.   After the 
brine is diluted and evaporated by sunlight, the remaining parts are the crystallized salt. For 
salt farming, farmers run their salt field seasonally from the end of October onwards and in  
November when rain is scarce, farmers tend to drain seawater from “trapped fields” and create 
into “crystallizing fields”. During this process, seawater in large quantities will be added 
continuously in order to increase the intensity of the trapped water and eliminate dirt and 
sludge deposits. Next, the water will go into “Na Shue” - a resting field , where the seawater 
makes contact with sunlight and gets heat from it and then it evaporates until reaching its 
saturation point and becomes crystallized. After that, it is drained into “Na Plong” where the 
most salty water can be seen in the form of salt crystals. This stage lasts for 9-10 days and 
the salt crystals are then gathered and utilized for both food and medicine production needs 
(Ruengchai Raksriaksorn, 2008).  From the ancient times, salt has been also considered and 
used as a herbal medicine due to its cooling effect for healing and neutralization of body 
chemicals, blood stream relaxation, bile build up relief as well as being used as a laxative 
medicine.  Salt, therefore, is used as one of the main ingredients of many medicines such as 
those used for treating constipation, for relieving diarrhoea, nasal congestion and inflammation 
and by some people who use mild saline solutions to wash the internal nasal cavities so as to 
relieve congestion or for sterilization. Drinking water mixed with some small proportion of salt 
can also help relieve a dry feeling,  and with the intense saline, it can arouse neutralization by 
vomiting and especially for people who consume poisoned food (Noppadol Vechsawasdi, 
2000).  In addition, the most outstanding property of salt is unavoidably the contribution it 
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makes for food preservation for items such as fermented and pickled fishes of the 
southeastern region that are the favorite food of Thai people. They consume such foods 
throughout the year. 
 
Preservation of agricultural products or food with salt has long been used since the ancient 
times in order to prevent them from spoilage and extend food availability especially, in case of 
oversupply. Food preservation is therefore a solution to keep foods lasting longer.   In the past, 
an especially during wartime in many places around the world, people needed salt to keep 
their food supplies lasting as long as possible and it was an easy method and applicable for 
many kinds of foods such as meat, seafood including vegetables and fruit. Mixing salt with 
agricultural products made them salty and caused conditions for microorganism growth 
affecting food spoilage to dissipate (Kularut, 2009). Apart from the aforementioned 
preservation, “Shrimp Paste (or Ka-Pi in Thai word)” is another new product from the salting 
process and is also a well-known in goods from the Samut Songkhram province.  This has 
been recognized as the favorite product of Thai people from early days. The fermentation 
process is rather simple but takes a long time. The raw materials consist of finely 
crushed shrimp or krill which is mixed with salt whereas a quantity of salt may be varied 
subject to each family’ s formula. The fermentation lasts approx. 1-2 weeks by putting it in a 
bamboo basket.  During the said period, there will be some water drained from fermented 
shrimps and after the end of the drainage, it is spread out on a bamboo mat to be dried by 
sunlight. After it is half dried, it is pounded thoroughly until it becomes a pink or purple sticky 
paste. The color of the shrimp paste depends on the type of raw materials used. To maintain 
the validity of a shrimp paste, it will be put in a container such as a fastened jar or earthen jar 
to prevent air entering which will cause the effect of the product smelling horribly.  Normally, 
the short-term fermentation takes about 4 - 6 months whereas the product using a large 
quantity of salt will take at least 8 months before the product is palatable for consumption by 
humans or it si considered fine when its texture appears rather dry (Thailand's Encyclopedia 
for Youth, Volume 19 No. 3).   
 
Methodology 
 
As per the abovementioned, the result of the research on the project for upgrading the creative 
tourism route through local food promotion in western Thailand consisting of eight provinces; 
Samut Sakhon, Samut Songkhram, Rachaburi, Nakhon Pathom, Kanchanaburi, Suphanburi, 
Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan, shows that “salt” is the one essential raw material in 
local food creation in western Thailand.  Salt was also used as a core material for story-telling 
and bringing people to travel to each place concerned with its production.  At the beginning 
of this research, the research team conducted the research and studied primary information 
such as the lifestyles, local foods, food stories, foods used in festivals and food origins of all 
eight provinces using a desk study approach and a literature survey (Poj Sajja, 1997) in order 
to collect general data and then analyse those information. This had to be done first so as to 
then design the travel route in which three provinces are considered concerning salt use, salt 
farming and food processing by salt. The provinces considered were Samut-Sakhon, Samut 
Songkhram and Petchaburi.  The designed travelling routes of this research were therefore 
based on the tourist attractions of the three provinces as per the following details. 
 
Samut Sakhon province: The salt farms are mostly found in the areas near the sea due to 
the clay conditions of soil capable of maintaining water from absorption.  A local food 
concerned with salt is known as Seabrite or Cha-Khram. Having many mangrove forests, 
enables the Samut Sakhon people to always use crops from the mangrove forests for their 
cooking and Cha-Khram is the favorite crop.  To use Cha-Khram for any meal, it is required 
to boil it and squeeze the water out before cooking it such as the top part of of Cha-Khram 
which is used in a sea crab curry dish. This was previously a daily menu but nowadays,  hardly 
no one knows this dish. 
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Samut Songkhram province: There are only a few of natural resources in this province. 
However, its location near the coast of the Thai Gulf, gives it a natural heritage for salt farms 
and shrimp paste production from krill, which required careful attention in term of cleanness, 
freshness, dried processing and storage according to the local indigenous knowledge of food 
production. Various dishes use salt as an ingredient such as inter alia:  
 
1. Khlong Khone shrimp paste - produced by the black-eyed krills and which have delicious 
taste and are mostly produced in Ban Khlong Chong, Khlong Khone Sub-district, Muang, and 
Samut Songkhram. This is a product of the local community enterprises and the production 
starts from a sea krill fishery and the krill is fermented with salt and dried by sunlight. The 
authentic shrimp paste can be purchased in the sub-district at cheap prices.  In addition, there 
are also homestay services in this sub-district together with activities with an eco-concept 
which are specially arranged for tourists.  
2. Fish sauce – pickling fish sauce of the Mae Klong people uses small white sea salt due to 
its suitable intensity of salt which causes fish sauce to be hygienic and also gives it a good 
smell which is different from the usual fish sauce of other sources.  
3. Pickled Cockle or Hoy Khrang Dong in Thai – is the native menu of Samut Songkhram and 
due to the long-term use of this type of food preserve, Hoy Khrang Dong has maintained its 
particular identity and good taste. 
 
Petchaburi province: Salt farming is one of the key occupations of local people in Ban Laem. 
The processing requires special techniques which represent old tried-and-tested local wisdom 
on techniques.  In term of local food, tourists generally prefer to buy varied desserts, and take 
this back as a souvenir, rather than dishes.  The meat dishes which reflects Petchaburi’ s 
identity such as Hua Tan (head of palmyra) curry, sweetened squid and fried palmyra jaggery 
are presently rare items and none are available to be sold or even accessible in shops. Thus  
most tourists therefore enjoy local dishes and rare items at the local shop instead of taking 
them home. The examples of rare items are Tha Yang fried noodles Thai Style, Thai vermicelli 
eaten with curry, fried fish patty and rice in ice water. A variety of desserts can be conveniently 
bought from various souvenir shops located along the way back from both downtown and the 
surrounding area of Khao Wang (Phra Nakhon Khiri) including a spot at Phetkasem Road. 
Such desserts include Thai coconut custard, toddy palm cake, sweet palm kernels, deep fried 
cracker, desserts made from egg yolks (Thong Yib and Thong Yod), fruit jams and Thai 
caramel.  
 

 
The Learning Center for Local Wisdom of Samut Songkhram or Salt Farming School 
 
In this center, the activities and expertise in salt use of Samut Songkhram have been planned 
to and used to explain how to undertake salt farming, how to classify type of salts, use Cha 
Khram (a plant growing in salt farm only) for cuisine,  process salt into various products such 
as common salt, spa salt, etc.  The activities are conducted by passing through 10 learning 
stations such as making salted eggs with salt flour, making ice cream, making beauty powder 
from gypsum, using salt and sludge to produce salted eggs and utilizing seaweed gained from 
salt farms as fertilizer for plants. Using seaweed, poses a waste problem for salt farmers and 
they need to spend time and money to employ workers to sift it.  Initiating and applying 
seaweed for plants is one method to increase nutrients for plant growth and also for the 
increased sugar content of fruit with long life.  Used as a fertilizer it also helps promote 
cropping of coastal plants and vegetables. In addition, those stations include knowledge of 
sea salt, solar cells, Indian marsh fleabane tea, flower of salt soap and salt soap.  
 

1. Khoke Kham Salt Farming Learning Center of Samut-Sakhon  
The knowledge of salt farming has been passed on as an aspect of local wisdom on water 
management at Khun Luephong’ s house. He has  devoted his house to knowledge sharing 
for young generations and tourists so they can to learn how difficult salt farming  can be. It is 
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stressed that the ancestors needed to work very hard before obtaining salt products in order 
for salt farming to be maintained as a suitable vocation by future generations.  
 

2. Ban Laem Salt Farmer Group of Ban Laem District, Phetchaburi Province 
Passing-on of knowledge is also conducted by the manager of the Ban Laem Salt Farmer 
Group. He starts by describing the process of salt washing for distribution to the food industry 
and other relevant business units.  The primary objective of this activity is for the benefit of 
commercialism and not necessarily for tourism. Thus, the activity area is not that well-
organized as its target group is not tourists. 
 

3. OTOP Safety Food Manufacturing and Distribution Center for Khlong Khone 
Shrimp Paste 
A demonstration of shrimp paste processing is made by Khlong Khone villagers, well known 
as the experts for savory shrimp paste which is the signature food item of Samut Songkhram.  
The knowledge of the shrimp paste background, the difference between shrimp paste made 
from krill and shrimp including their remarkable characteristics, and the production process 
deployed which is different in finer- details from other areas, is what is discussed at length.  
Khlong Khone shrimp paste has no artificial preservatives and is thus a natural product that 
tourists love. 

 

4. Kanghunthong Shop – Salt Spa of Petchaburi  
This shop applies a pure salt from Petchaburi and combines it with Thai herbs such as 
cassumunar ginger, zedoary, turmeric, tanaka and wild turmeric for various types of beauty 
skin care products which are used to clean and enrich the skin. This allows it to stay smooth 
and shiny and have a herbal fragrance. In addition, it helps one to relax and de-stress.  Salt 
also helps sterilize microorganisms, cleans skin and maintains skin moisture making it 
smoother. The Thai herbs  cassumunar ginger, zedoary, turmeric, tanaka and wild turmeric, 
help lessen skin flakiness and also have a herbal natural fragrance which relaxes one from 
stress through various activities such as salt farming knowledge sharing, creating a DIY salt 
spa, facial massages and scrubs, foot massages, body massages, massages with milk salt 
and herbal salt scrubs and also popular foot soaks for relaxation.  
 

5. Home Kra Teng Chaolay Restaurant and Homestay 
In Khlong Khone, there are several accommodations which promote fishing and natural 
activities for tourists.  The word “Home Kra Teng”, comes from “Kra Teng” or fishermen 
cottages built in the sea for guarding cockle farms  from huge winds and waves. Since these 
cottages are temporary abodes, they are not too sturdy and tend to wobble in windy conditions 
with high waves. This then is the background of Thai word “Kra Teng”  reflecting the undulating 
movement of the cottages.  “Home Kra Teng Chaolay” was appraised by the research team 
and considered as the potential and appropriate homestay for resting and touring on the 
designed traveling route. This is due to its  sturdy cottages which are built firmly and securely 
in a location which is relatively free from harsh waves and windy conditions.  Moreover, the 
activities arranged for tourists clearly reflect and deliver the spirit of local fishermen such as a 
demonstration of mussel farming, mud sea long tail boat trips, mud sea lane surfing, a feeding 
mangrove forest monkeys tour or fishing at the terrace of each cottage, including water skiing 
that has never been offered before in any area of Khlong Khone. 
 
After collecting all concerned and required information, the research team then designed the 
travelling routes for food learning based on a theme of salt story tracking, which can be used 
as an exemplified guideline for a two -day leisure trip that is appropriately matched with taking 
holidays during weekends (Wutthiphat Vimuktanon, 2012).  The following are the proposed 
carefully designed itinerary activities that could be arranged for this trip which is designed for 
a two-day adventure in Thailand which could be part of a broader tour package as well. 
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Day 1 
08.00 a.m.  Departure from Bangkok to the Learning Center for Local Wisdom of Samut 

Songkhram, Muang District at a distance of 80  kilometers ( from the Victory 
Monument) and approximately 60 minutes travelling time. Here, the visitors will 
learn the process of sea salt production from the local ‘wisdom scholar’, Mr. 
Soraphong Buaroye (Kru Toe – Salt Farm scholar). The speaker will introduce 
the local way of life as he is a sea salt farmer. He explains how to produce the 
salt and other products from salt, the process of ancient ice-cream making in 
many different flavors and also speaks about the famous Samut-Songkhram 
cockle preservation recipes.  There will be also a workshop in which tourists 
will make the salted eggs by using the white soil from the sea salt field to 
marinate an egg. They will also get to know “Shakhram” (Seablite) and other  
local vegetables which are used for cooking.    

12.00 a.m. Travel to the restaurant and the accommodation at “Home Krateng Chaolay” 
and enjoy a luncheon with typical Thai seafood and see a wide variety of 
seashells at the floating cottage.  

1.00 p.m.  Learn the fishermen’ s lifestyle in the area of Khlong Khone mangrove forest. 
Visit a large oyster farm made of bamboo, the mussel farm, and “Kra Teng” 
floating cottage used for taking care of the mussels. Feed the mangrove forest  
monkeys along coastal areas. Inspect the fertile mangrove forest for aquatic 
animals. Surf on a board to collect cockles. Participate in an activity of cockle 
farming. The highlight of this day is then the water skiing activity which follows.  

7.00 p.m.   Dinner and leisure time. 
 
Day 2  
08.00 a.m. Breakfast at the accommodation.  
09.00 a.m. Departure from Samut Songkhram to a destination in Bann Laem, Phetchaburi. 

Experience sea salt farming and an authentic Thai lifestyle. Along  the way 
there is plenty of beautiful scenery and sea salt pans and fields, which are 
termed the ‘white gem’ of the Thai Gulf. 

11.00 a.m.. Direct to Kanghunthong Shop,  the only salt spa residence in Thailand.  Learn 
how sea salt is produced for commercial use at Baan Laem District, 
Phetchaburi.  Watch a video presentation on the background of salt  and how 
salt production is carried out. Try to create a DIY salt spa and experience the 
spa therapy, facial scrub, foot spa and facial massage using salt products. 

2.00 p.m. Lunch  
3.00 p.m. Learn the intricate process of marinating shrimp as the production process of 

shrimp paste and buy interesting souvenirs at Je Jim Shop, Khlong Khone 
District, Samut Songkhram.   

6.00 p.m. Return to Bangkok. 
 
 
Conclusions 
 
The purpose of this proposed trip using the above itinerary is to learn more about the lifestyles 
of local people and fishermen and their daily activities in the Thai Gulf including their salt 
background, salt farming and utilization of salt apart from being used only as a preservative. 
The arranged activities are also reflect how much coastal areas are linked to the natural 
resources available in the identified areas. This helps form the unique identity of each targeted 
area. After determining the abovementioned tourism routes, the trip plan was set up to be used 
as an example or as a model for local food learning in the three identified routes. 
 
The model can be applied for tourists in the form of a two-day trip.  It is expected that the 
commercial potential of these provinces can be used to create a new tourism model in the 
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western region and it can be matched with foreign individual tourism (FIT) needs as well as 
the tourists preferences for local food knowledge acquisition in the form of  a “Tour, Taste and 
Learn” event or tour.  The above data require much refinement so as to enable a working team 
in each regional office of the Tourism Authority of Thailand (TAT) to further develop and 
upgrade the creative tourism route through local food promotion and ideas as proposed in the 
above article. 
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 This also includes any area which has an impact, in some way or other, on Hospitality,

Tourism and Leisure.    
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This is an open-access journal - free use, distribution, and reproduction in any

medium is allowed, provided that the journal, and original author(s) are credited. 
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 ARTICLE PROCESSING CHARGES 

  

  

 There is no charge to submit a paper, but publishing a paper in AJHTL requires paper

processing charges. Publication charges include publishing and administrative

expenses. 

 

 

Fees payable after peer-reviews but before publication:   
 

Foreign authors: 

R3550.00 (ZAR) and bank charges must also be added per article - payment must

be at the prevailing US$/ZAR exchange rate. 

Note: This does not include bank charges which are to your account. 

 

Local authors: 

R3550.00 (ZAR) per article. Proof of payment must be made via email. Banking details

will be provided on invoices sent out to authors. 

 

If articles are not paid for by the stipulated date on the invoice, they will be

permanently removed from the site and  we reserve the right to not re-accept

them under any circumstances.
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 WAIVER POLICY

 

 

Articles from the following list of developing nations may be considered for

publication at no charge: 

 

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi,

Cambodia, Cameroon, Cabo Verde, Central African Republic, Chad, Comoro, Congo,

Côte d’Ivoire, Democratic People’s Republic of Korea, Democratic Republic of the

Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Gambia,Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Haiti,

Honduras, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Micronesia,

Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Papua New

Guinea, Republic of Moldova, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands,

Somalia, South Sudan, Sudan, Swaziland, Tajikistan, Togo, Tokelau, Tuvalu, Uganda,

Tanzania, Uzbekistan,Vanuatu, VietNam, Yemen, Zambia,  Zimbabwe. 

 

 

NOTE: 
Only 5 articles will be considered in the waiving of fees. 

 

However, this does not apply when articles are co-authored with others from non-

waiver nations. 

 

 Once the allowed number of fee waived articles is reached, 

reduced fees apply for: 

Zimbabwe (the fee is R2800.00 per accepted article excluding bank charges). 
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AN OPEN ACCESS JOURNAL 

AJHTL is free from all access barriers, allowing for the best possible global

dissemination of your article. 

 

RETAIN COPYRIGHT 

You retain copyright and are free to disseminate your article, make copies for any use,

and/or deposit in any repository or archive (thus retaining publishing

right), provided that the journal, and original author(s) are credited. 

 

Please see the COPYRIGHT NOTICE under the Submission ( /submission.html)

section for further details. 

  

DISCLAIMER

   

Although efforts are made to ensure that the contents of the articles are correct, AJHTL will not be

responsible for any errors made or damages suffered as a result of reliance being placed on information

obtained from the Journal.  Furthermore, opinions expressed by authors are their own and do not re�ect

the opinion or viewpoint of AJHTL.  Publication of an articles does not imply endorsement or agreement

with any particular statement made in an article. 

 

AJHTL is by no means responsible for the infringement by the contributing author/s for copyright
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Abstract 
 
The research in this study was conducted to focus on the enhancing of capabilities of tourist attractions through 
local food in the western region of Thailand. The article explores tourism information for food learning in eight 
provinces in order to design a suitable tourism route with the potential for ‘food learning’. The methodology 
applied for this research was mixed. The researcher analyzed the local food secondary data and this was 
followed by interviewing experts about food and lifestyle including surveying tourist attractions potential so as 
to represent the identity of various food cultures, traditions and indigenous knowledge based on the concepts 
of ecotourism, agritourism, community-based and sustainable tourism types, respectively.  The results of the 
aforementioned analysis and on-site surveys revealed that each province had its own distinctive identity and 
characteristics that can be defined as tourist attractions. The identity of food culture in this western region can 
be divided into two groups namely, a group of coastal provinces and a group of inland provinces. After grouping 
the provinces based on their unique identities and distinctive characteristics, together with their tourist 
attractions, apposite tourism routes were designed with itineraries including local food promotion. Further 
analysis revealed that the potential of tourist attractions could be reduced to include three attractive 
commercial potential tourism routes. Palmyra palm (Borassus flabellifer L.) belonging to the family Palmae is 
of special interest.   A two-day itinerary was created  to be used as a model and as an example for local food 
learning in the three selected routes.  It is expected that the commercial potential of these provinces can be 
used to create a new tourism model in the western region and then matched with foreign individual tourism 
(FIT) as well as the tourists preferences for local food learning in the form of a slogan “Tour, Taste & Learn”.   
The findings may enable working teams in each regional office of the Tourism Authority of Thailand (TAT) to 
further develop and upgrade their creative tourism route through local food promotion. 
 
Keyword:  Creative Tourism Route, jaggery plant, local food, Petchaburi, Thailand. 

 
Introduction - tracking the Jaggery 
 
Plants are very useful for human living in various ways, inter alia being used for nutrition, home 
building, their medicinal value and insecticide production, use as raw materials for manufacturing, 
as an energy source and as a provider of fiber and rope (Phaitoon, 1984).  More importantly, plants 
play an important role as the fundamental supports in human living, especially as food, houses, 
clothes and medicines.  Nevertheless, utilization of each type of plant has been varied based on the 
types of cooking and a quantity of various crops available in each local area where it is found. This 
article seeks to promote tourism and economic sustainability in Thai provinces by using the Palmyra 
Palm as a key attraction and source of innovative offerings for tourists. 
 
Methodology 
 
The researcher used a qualitative study to gather information from documents such as government 
authorities, databases, on-site surveys and interviews with local experts. What was ascertained was 
the history of the Palmyra Palm plantations, the genus, its uses from its composition such as its 
seeds and stems that can be transformed into food products and other innovations. This was 
intended to lead to creative eco- tourism routes stated later in the article, stressing local food and 
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the importance and history of the Palmyra Palm tree together with the unique culinary  aspects of its 
many Thai food dishes and its many other uses. 
 
The Palmyra Palm 
 
The Palmyra Palm has been used by human beings for a long time and it is mostly found on general 
farm watercourses from which people living in close proximity use it. People in Thailand consume 
palmyra palms in many regions and they have become one of the interesting parts of Thailand’s 
living culture. The palmyra palm’s root can be boiled to cure the symptoms of malnutrition, leave-
stalks can be used as materials for house fencing, its tassels can be be used as fuel sources. The 
timber is often used to make roof rafters, pillars and posts for buildings. The leaves are used in the 
production fans, umbrellas, baskets, mats and often also for thatching roofs. The seeds can be 
burned to produce charcoal and its tough fiber can be used as basketry materials and for making 
fashionable hats and bags.   
 
Medicinally, the leaf extract stops muscular spasm of the respiratory organs and also heals wounds. 
The powdered root may be used to treat venereal diseases and the milky fluid taken out from the 
unripe fruit cures muscular contractions of the respiratory system. Palm jaggery is rich in minerals 
and it also works as a digestive agent. In addition, palm jaggery is rich in iron and its consistent 
ingesting increases hemoglobin levels and treats anaemia. The pulp of the ripe fruit is an external 
applicant for skin diseases. The seed with soft gelatinous pulp and little water is eaten during 
summer. The leaves were used as a writing material in ancient days. 
 
It has also been used as an ingredient for cooking both savory dishes and desserts as well as, as a 
beverage. For example, savory dishes abound such as Spicy Palm Fruit Salad,  Palm Fruit Curry, 
Palm Fruit Sour Soup, and Stir-Fried Palm Fruit with Shrimp. the desserts suing it include Toddy 
Palm Cake, Palm in Syrup, Soft Snazzy Snack, Soft Snazzy Snack Stuffed with Bean and White 
Sesame, etc. As a beverage it is evident in  fresh Palm Nectar, Palmyra Palm Wine, Fermented 
Palm Juice, etc. As an Ingredient to enhance food it manifests  as Palmyra Palm Vinegar, Palm 
Sugar formed into cake, Jaggery (by boiling raw palm juice)  etc. 
 
 

 
 
Image 1. Palmyra Palm (Borassus flabellifer Linn.) Source: Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt of 
India Available online at http://www.cpreecenvis.nic.in/Database/Palmyra_Palm_988.aspx 
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As per Phrae Srithong (2001), the botanical characteristics of the Palmyra Palm was described as 
being dioecious with male and female flowers on separate plants.  A flower appears on an 
inflorescence carried by a big long segment and it is in the form of a cluster. Each inflorescence of 
the flower grows through and visibly above the trunk between leaf sheaths. The size of palmyra palm 
fruit during its immature stage is approx. 6-8 inches and it is green with a round shape and becomes 
black-purple when fully-ripened.  
 
Palmyra is a fruit that grows on Palmyra palm. The fruit measures 9cm -  16cm in diameter and it 
has a black husk and is borne in clusters. The top part of the fruit must be cut off to divulge the three 
sweet jelly seed sockets which are a lustrous pale-white, similar to that of a lychee but with no pit. 
The jelly part of the fruit is covered with a thin, yellowish-brown skin. These are known to contain 
watery fluid inside the fleshy white body. In each palm fruit, there are 2-3 big hard seeds whereas 
its external surface is fibrous. Each seed is in a flat-round shape and it can be consumed as the so-
called “Jao Tan” (or germinated fruit) which can also be used for further agronomy. The palmyra 
palm’ s stem is around 25m in height  and it can be over 1.5 m in diameter. The old stems are usually 
black with very hard coarse surfaces. Each leaf is about 2.5m wide and has a grey-green color and 
each tree has 20-40 leaves. The leaf sheath can be light yellow and mixed with green-purple and 
has thorns called “Nguang Tan” (or trunk) since it resembles the trunk of an elephant. A palm trunk 
may be used for creating a basic sugar, vinegar and sweet drink. The sweetness comes from its 
flower inflorescence which is obtained when a palmyra palm grows to between 12-25 years of age. 
Each tree can continually produce ‘sweets’ for at least two months and collecting the sweet can be 
done on an annual basis with approximately an eighty consecutive year period. 
 

 
 
Image 2. Palmyra palm, Toddy palm    Source: Digital Herbarium of Crop Plants  
Available online at http://dhcrop.bsmrau.net/palmyra-palm/ 

  
Thai People have known how to make a crude sugar and palm sugar formed into cake since the 
Sukhothai (1238 - 1438 CE) and Early Ratanakosin (1782 – 1932 CE) periods, and during both 
these periods, palmyra palm products were produced so widely that taxation was collected for the 
production related to palmyra palm uses (taxes for pan, firewood, pot palm sugar and palm sugar 
stove). At the preliminary stage, an abundance of palmyra palm plantations were specifically 
scattered throughout the west part of the central region of Thailand connected to southern areas, 
especially in Petchaburi, Ratchaburi, Suphanburi, Surat Thani, Songkhla but its’ availability has been 
constantly reduced. 
  
Uses of the composition of palmyra palm fruits have been developed in various methods to be 
matched with the following sequence of the plants ages:  
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1. Palmyra Palm Flower or generally so-called “Nguang Tan”: It is the flower where its stamen and 

pistil are on a separate plant. Each inflorescence consists of 2-4 segments with 30-40 centimeter 
length of each  “Nguang” and there are 3-9 stamens in each “Nguang” An approximate number 
of 10 inflorescences of pistil will later bloom. After a stamen’s blooming they are bigger and have 
more sweetness. However, in each inflorescence, a number of the pistils is less than the stamens 
but both will continually bloom and even though there is a little sweetness, people can gain sweet 
from “Nguang Tan” for the further use in various products. 

2. Young Palmyra Palm Fruit: In cases where palm farmers let their palmyra palms grow without 
cutting the sweet from Nguang Tan, they can use palmyra palm fruits, when its exocarp becomes 
light green and is the same as a young coconut, or so-called “Hua Tan On” (or young fruit) for 
food processing. The Hua Tan On when young, will not  be in the form of a sticky fiber and its 
internal light white pulp can be transformed for various food products whereas 2-3 sweet jelly 
seed sockets in each fruit can also be used as some food ingredients as well.  

3. Cut-Off Toddy Palm: This can be obtained when the fruit gets ripe and its exocarp’s color 
becomes darker but its top remains shiny green. The top portion of the fruit must be cut off to 
reveal the sweet jelly seed sockets. After harvesting, fruits will be cut off to be taken off the sweet 
jelly seed sockets occurring in combinations of two, three or four seeds inside the fruit.  The fresh 
seed can be eaten or used in other food dishes.  

4. Crushed Toddy Palm:  This is a toddy palm left to ripen and drops on the ground and its exocarp 
is dark black. After peeling the exocarp, its pulp is seen as being bright yellow with a sweet flavor.  
Crushing the toddy palm is done to separate the pulp and fiber attached to the seeds, and then 
it is filtered with a piece of filter cloth to totally separate dust, if there is any. Then, the yellow 
water left over is left for 1 hour for draining or so-called “ Leaching-out”. This method helps not 
only separate the fiber but also ferments the pulp before it is used for making various dishes.   

5. Jao Tan for planting: The seed remaining from crushing toddy palm as per item 4. will be a dark 
color with a hard exocarp and it us later planted to get Jao by soaking it in water for approx. 15-
30 days. After the root germinates, and is long enough, it is cut off to maintain Jao so as to be 
grown with nutrients, otherwise the nutrients in the seeds will be food for the root instead.  After 
cutting off the root, the seed will be left for a period of 1-2 months before taking off Jao for making 
dishes i.e. Jao Tan Sour Soup, Jao Tan in syrup, etc.  
 

 

Palmyra Palm uses as food and as a dessert  

Hua Tan Curry (or young fruit curry) is one of the most respectable dishes of Petchaburi Province 
which is made with peeled and sliced young palmyra palm fruits after being boiled in saline or 
tamarind juice, and then cooked with red curry paste, coconut milk, finger roots (or Chinese’s ginger) 
and roasted fish meat, according to preferred recipes, with jaggery.  

Yum Hua Node  (or sour salad) is a local dish of Ra Node District, Krasae Sin District, Sathing Phra 
District of Songkhla Province.  The main ingredients consist of young palmyra palm fruit, palmyra 
palm vinegar, salt, shrimp paste, roasted coconut, sliced shallots, fresh chili, dried shrimp powder, 
boiled fresh shrimp or roasted fish, sugar, etc. 

Khanom Mor Gaeng  (similar to an egg custard) is the popular and symbolic dessert of Petchaburi 
Province. However, its tastiness improves by storing it in a normal temperature for not more than 10 
hours. This popular Petchaburi dessert is well-known in all of the provinces as far as Bangkok.  Due 
to increased trips  by train and car, this recipe’s fame has become well-known throughout the 
country.  
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Khanom Tan (Toddy Palm Cake) is the original dessert which is in the form of a dark yellow round 
soft flour with a sweet flavor of palmyra palm. It is made by mixing rice flour, coconut milk and jaggery 
put in a banana leaf cup, covered by shredded coconut and then streamed until it is well-done. This 
kind of dessert has been for many years made for religious ceremonies and especially the Buddhist 
Lent Day, since during this period there are generally available ripened toddy palms.  At present, it 
is difficult to find this kind of dessert due to the reduction of palmyra palm plantations.  Khanom Tan 
which is sold in general markets, contains only a little pulp of the toddy palm but it has plenty of 
flavor and added food coloring but it is not luscious and tasteless.   
 
Lod Chong Namtankhon is the famous dessert of Petchaburi Province. The particular outstanding 
character of this recipe is its use of  condensed jaggery which contributes to its delectableness. 
Making Lod Chong Namtankhon consists of 3 parts. Lod Chong itself is made with flour, has a green 
color, and is tasty and has a smell of pandan leaves, and its clear syrup is made with sugar. The 
most important part is the condensed syrup made with jaggery, water and coffee. 
 
Khanom Aa-Lua is made solely with flour having its surface as hard sugar whereas its internal parts 
are sticky flour. It is often made in small colorful pieces and has a sweet smell. The Aa-Lua name 
came from the Portuguese word meaning ‘a fascination’ and it was originally introduced to Thailand 
by Lady Marie Gimard, the wife of Chaophaya Wichayen (or Constantine Phaulkon) - a Portuguese 
diplomat during the reign of King Narai the Great. There are 2 types of Aa Lua; large (Aa-Lua Chaao 
Wang) and small sizes (Aa-Lua Jiw). The large one contains more coconut milk and the main 
ingredients of both types are flour, sugar and coconut milk mixed and boiled until it condenses and 
is not-sticky. After this it is then put into bag to be pressed out and formed as preferred and then 
dried via sun-bathing or  by a short period of baking. 
 
 
The role of Jaggery as an ingredient 
 
Jaggery is the condensed palm sugar made by boiling down palm sap in a shallow iron pan to form 
a thick unrefined mass. For a quantity of 6-7 portions of sap, once much of the water  is evaporated 
out, the boiled juice will be crystallized and left with only one portion in the form of a yellow syrup 
concentration or even as light yellow honey with a sweet taste. 
 
Bucket Sugar is derived from the next step of continual boiling down the jaggery with light heat and 
stirring it continuously to avoid it becoming dark brown. A metal coil is used for stirring and circulating 
the palm sugar around the pan so it can be warm and have air bubbles and it then changes from 
being a clear concentration to being muddy. The boiled palm sugar will be poured into a small bucket 
before cooling it down. 
 
Palm Sugar Cake is the end-product derived from the next step of the bucket sugar. It is boiled 
down until being condensed and is sticky. After that, it will is also cooled down and stirred for another 
half an hour with a metal coil (so-called a crashing wood) and then poured into a small cup or soil 
mold laid with a moistened white filter cloth or unbleached cloth, to protect the palm sugar and not 
allow it to be sticky to the mold. 
 
Granulated Sugar is derived from boiling palmyra palm sap to become condensed like honey and 
then dropping it on a rounded palm leaf. This product is dry and thick and has dark brown tint. 
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The role of Jaggery as a beverage 
 
Palmyra Palm Sap is obtained from the young inflorescences, either male or female. The dripping 
juice is normally collected in the early morning and evening, and has sugary sweet taste of about 9-
10 % sweetness, but its fresh sensation will be around for only a short period. The sap naturally 
obtained from the top shoots drips into hanging earthen pots and is green like sugar cane and 
luscious with floating white bubble at the top. 
 
 
Analysis of Spatial Data 
 
Considering a quantity of the palmyra palm trees grown in eight provinces, the data revealed that 
they were mostly found in the following three provinces; Suphanburi, Samutsakorn and Petchaburi, 
and Petchaburi has the most trees. Petchaburi and the palmyra palm tree have been a counterpart 
since the old days for over 200 years. According to the poetry “Journey to Petchaburi” written by the 
great world poet living during the Rattanakosin period, one part of the poetry described: “A great 
number of palmyra palm trees are fully scattered throughout the land of Pecthaburi”. This shows that 
in Petchaburi Province, there have always been a great number of palmyra palm trees as shown in 
the below table. 

 
Table 1, 2007 Survey Data of Palmyra Palm Trees Cultivated in Petchaburi Province 

 

 District Female Plant Male Plant Unclassified Total 

Muang  47,286 32,540 39,973 119,799 

Ban Lad 56,160 9,858 7,840 73,858 

Tha Yang 15,660 9,858 7,840 33,358 

Khao Yoi 12,534 10,285 19,160 41,979 

Cha-Am 12,789 8,512 4,710 26,011 

Nongyaplong 310 205 227 742 

Ban Laem 30 28 4,000 4,058 

Kaengkrajang 145 55 350 550 

Total 144,914 71,341 84,100 300,355 

Source: Petchaburi Provincial Office. (2007). Petch Plams, Pechaburi Printing, Petchaburi. 

 
The research data obtained from eight provinces of the lower central region, showed that the palmyra 
palm has been mostly cultivated in Petchaburi so in essence it symbolizes and represents the 
identity of Petchaburi Province. It is even represented in the seal and flag of the Province. 
Phetchaburi is divided into 8 districts; Mueang Phetchaburi, Khao Yoi, Nong Ya Plong, Cha-am, Tha 
Yang, Ban Lat, Ban Laem, Kaeng Krachan and each of these has an abundance of Palmyra trees. 
 
Phetchaburi and the Palmyra Palm – a special relationship 
 
Phetchaburi has lovely beaches and mountains and it is located not too far from Bangkok.  It is thus 
one of the most visited tourist destinations by Thais and foreign travelers. It would be very interesting 
for them to visit Palmyra plantations and taste Thai foods of the various areas en route. Located in 
Petchaburi Province, we also find the beautiful palace named Phra Nakhon Khiri which is a valuable 
art and cultural heritage site built by His Royal Highness King Rama IV with the income solely gained 
from taxes obtained from palmyra palm production.  Thus, it can be said that Phra Nakhon Khiri 
absolutely originated from Petchaburi’ s palmyra palms. In addition, the palmyra palm has been the 
local plant continually playing a vital role towards the economic growth and way of life of  
Petchaburi’s people for centuries now. 
 

http://www.ajhtl.com/


African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, Volume 8 (2) - (2019) ISSN: 2223-814X  

Copyright: © 2019 AJHTL /Author/s- Open Access- Online @ http//: www.ajhtl.com 

 

7 
 

Economic Aspects: For Petchaburi’s people, the Palmyra Palm is a multi-purpose plant 
contributing towards various forms of products all year round. Apart from its regular and certain 
production, it also contributes diversity of occupation to local communities in term of both principal 
and part-time employees. People producing palm sugar cakes are enabling to gain more income, 
and household industries are growing for various types of dessert production,. The planting of 
seedlings of Palmyra palm trees to get germinated  fruits (so-called Jao Tan) for direct sales or being 
used as an ingredient in desserts, palm sugar sellers, etc. all generate employment and sustain 
livelihoods. Thus, this can be concluded that Petchaburi people can earn a fair living by obtaining 
income gained from the production of the Palmyra Palm plantation in their local area.  
  
Social Aspects : Arising diversified occupations including various types of Palmyra Palm products 
lead to trading and resource sharing and exchanges enabling farmers to have self-sufficiency 
without relocating to another area. They have an opportunity to learn and develop themselves and 
participate in their local community development, and also have growing self-esteem that helps 
minimize social problems, as people have sense of worth.  
 
Environmental Aspects: The Palmyra Palm tree helps the ecosystem balance since it is a source 
of dwelling for owls. These birds helps humans to get rid of rats, an enemy of rice and other plants 
and they also minimize pesticide usage.  Moreover, the Palmyra Palm’s root system does not 
interfere with other plants’ roots i.e. paddy’s since it will grow down deep into soil and not expand on 
soil surface. Growing of roots deep into soil allows for the circulating of soil nutrients which not only 
holds soil effectively but also strengthen soil in ditches where the trees are cultivated. 
 
Five good tourist attractions based on the Palmyra Palm 
 
1. Lung Thanom Palm Plantation of Mr. Thanom Phoo-ngern: This is in Ban Lad District, and 

this farmer cultivates over 450 palmyra palm trees in rows. At this farm, tourists can learn how 
to cultivate the Palmyra Palm tree and harvest its production such as jaggery and palm fruit, and 
learn to separate male and female inflorescences. Any questions can be fully clarified by Mr. 
Thanom since he is knowledgeable and an expert. Tourists will experience how to climb the 
Palmyra Palm tree, how to thresh the trunks, how to collect sap including having a demonstration 
of climbing Palmyra Palm trees.  In suitable weather, tourists can also try to climb up the tree by 
themselves. Tourists will also experience how to separate pulp (obtained from female flowers 
only) by both hand and labour-saving machines created by indigenous knowledge, nursery 
transplanting and learn about the steps of the Palmyra Palm’ s growth from seed to becoming a 
stem.  

2. Basketry Community in Tham Rong Sub-district: This is based on the concept of multi-
purpose uses of the Palmyra Palm tree’s composition which can contribute to more income for 
villagers. For example, they can make a doll by combing its seed’s fibers properly or clustering 
seeds continuously so as to let the soft white taproots grow within the endocarp. This results in 
sweet palm kernels or they can just consume the fresh ones. In addition, the leaves can be used 
for making handicraft products, basketry or thatching for roofing.   Ban Lad Sub-district is also 
the center for tourists to learn how to make basketry with the leaves or other type of innovations 
like hats and leaf ties. 

3. Rice Field-Palmyra Palm Farming of Ban Rai Krang in Rai Sa-thorn Sub-district 
Administrative Office, has a group of villagers who established a learning center and living nature 
learning room with the cooperation of the Wat Nong Kae School (Klom Withayakarn) in a field 
area of 15 rai of Khun Somchai Mee-nuch. The landlord intends to conserve the living style of 
Petchaburi villagers under the concept of “Climbing up Palmyra Palm trees after the harvest of 
rice farming and indulging in rice farming after palm harvest”. The land of K.Somchai, it has been 
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used for rice farming and Palmyra Palm plantation for years. There are 21 palm trees that have 
been planted using the turn-down seed method since 1983, whereas another 29 have been 
planted by a turn-up seed method in towering rows on the dike of the rice field. Both planting 
method concepts aimed to experiment and explore the gender selection method of Palmyra Palm 
plantation according to the ancestral wisdom conveyed from generation to generation. This 
asserted that planting by means of a turn-up seed method would result in reproducing  palm 
trees having pistil flowers while planting by a turn-down seed method would reproduce a palm 
tree to having stamen flowers only. 

4. Learning Center, Cultural Court and Wat Na Phrom (the same route to Had Chao Samran or 
near Petchaburi Rajbhat University): This is a great way to experience the rural life of villagers 
climbing the Palmyra Palm trees to yield their results. This center is also the learning source of 
villager’s wisdom about the uses of Palmyra Palm trees. 

5. Pon Kum Wan Shop: This is a factory producing various kinds of desserts. Here, tourists will 
have an opportunity to experience the clear process of dessert manufacturing starting from the 
plant to their distribution in restaurants and shops.  The demonstration of  the Aa-Lua dessert is 
held in the factory area whereas the manufacturing area is clearly separated according to GMP 
standards such as the raw material storage room, preparation room, mixing room, forming room, 
baking room and  packing room.  In addition, each class learns how to bake and technique to 
use to form the Aa-Lua dessert. This is also arranged and taught by a experts, Tiw and Khun 
Phrae, the owners of the shop. 

 
Three tourism routes that can be enjoyed by visitors 
 
1) “Salt Route”: The purpose of this route is to avail tourists an opportunity to experience the lifestyle 

of villagers  and fishermen whose daily living concerns the Gulf of Thailand including learning 
how salt is manufactured, salt farming and its utilization for other purposes apart from being used 
as a food seasoning. In addition, it also focuses on an activity showing how much each coastal 
province links to its existing natural resources that helps contribute to its distinctive identity.  
Among those provinces, there are three related to a salt farming and food processing from salt; 
Samut Sakhon, Samut Songkhram and Phechaburi, and their tourist attractions along this route 
are the Learning Center for Indigenous Knowledge of Samut Songkhram, Khokkharm Salt Farm 
Learning Center, Ban Laem Salt Farmer Group, Ban Laem Agriculturist Group, Kanghuntong 
Sea Salt Group and the Home Krateng fishermen. 

2) “Jaggery Route”: The Palmyra Palm learning has been applied as the communication tool to link 
with various other learning aspects such as agriculture, indigenous knowledge and Thai 
desserts, related to Palmyra Palm jaggery and sugar. Pechaburi is the province intensely related 
to Palmyra Palm plantation and food processing from these trees with a constant long-term 
Palmyra Palm history.  The purpose of this route is designed to learn the villagers lifestyle where 
the Palmyra Palm has played a vital role in their daily living. In addition there is a Palmyra Palm 
climbing demonstration, jaggery boiling and dessert cooking made with jaggery.  The activities 
have been launched to symbolize Petchaburi as the authentic city of desserts through the step 
of exploring the province’ s most popular ones, both savory dishes and desserts, having their 
unique taste in both Petchaburi District and Tha Yang District.  The tourist attractions along this 
route are Wat Na Phrom Dessert Community – Wat Na Prom Cultural Temple Court - Phra 
Nakhon Khiri Historical Park (Khao Wang) – Muang Petch Popular Shop Tour – rice field – 
palmyra palm forest – Tha Yang Fries Noodle Thai Style – and the Pon Kum Wan Shop. All are 
worth a visit time allowing. 

3) “Fish Route”: The purpose of this trip is to learn the lifestyle of villagers who consume fish, from 
both fresh water and the sea, and make a living from it. Thus, the activities along this route focus 
on the importance of fish as the main food resource of Thai people since the old days. This has 
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created the distinctive identity of this local area.  The tourist attractions along this route are Kaeng 
Krachan Dam – Sun Dried Squid in Pran Buri District – Pechnairoo Shop – Prachuap Khiri Khan 
Coastal Aquaculture Research and Development Center – and the Milkfish Processing 
Community Enterprise Group. 

 
 
Tracking the jaggery 
 
Tracking the jaggery (Palmyra Palm tree) is the tourism route starting from the Palmyra Palm 
planting. This consists of how to plant, climb and harvest plants and an explanation is also provided 
of its composition and uses.  Tourists will experience arranged activities concerning the Palmyra 
Palm and learn inter alia how to collect the nectar. Local wisdom is also brought to link with such 
activities such as how to boil and drop nectar, how to produce fresh palm nectar and palm powder, 
how to make a toddy palm cakes, how to use palm leaves for basketry, using jaggery for Thai 
desserts i.e. Khanom Mor Gaeng, Khanom Khao Too, Aa-Lua, etc. This is a tour program for learning 
a variety desserts together with food processing techniques and processes of manufacturing until 
obtaining the dessert products. The details of activities are provided in a recommended itinerary as 
follows: 
 
Day 1  
07.00 hrs. Leave Bangkok for Lung Thanom Palm Plantation, 150km distance (from the Victory 

Monument) or around 2 hours. Here, tourists will see a great number of large-size 
palm trees in towering rows and they are densely planted as never seen before. Mr. 
Thanom, who intends to conserve the Palmyra Palm trees as long as possible, will 
share his knowledge of fertilizing the trees and how to crush the palmyra palm. 
Tourists can also experience climbing palm trees and see their tops on the bridges 
between each palm tree.  In addition, the method of making a luscious toddy palm 
cake will be also taught.  

12.00 hrs. Lunch at Suan Tan Rieng Thaew Restaurant serving savory dishes and desserts 
made with jaggery such as Kangliang Hua Tan (spicy mixed soup), Luktan Loykaew 
(palmyra ice), toddy palm cake, young palm fruit and Jao Tan. 

13.00 hrs. After lunch, the group goes to visit the Basketry Community in Tham Rong Sub-
district to learn to make beautiful basketry products using with various parts of the 
palm trees that enable the villagers of the sub-district to earn a livelihood.  

15.00 hrs. Leave the basketry community for Ton Tan Resort located along the irrigation canal 
in Muang District, Petchaburi Province to drop off luggage and time for a short nap 
before a selected evening activity.  

16.15 hrs. Leave the resort for a sight-seeing tour of the Palmyra Palm trees – the day’s last 
destination where tourists can see a beautiful natural picture of Palmyra Palm trees 
at Rice Field-Palmyra Palm Farming of Ban Rai Kwang of Khun Somchai Mee-nuch. 
The conservative owner intends to maintain lifestyle of Petchaburi villagers under his 
concept of “Climbing up palmyra palm trees after harvesting of rice farming and 
experiencing rice farming after the palm harvest”. The tourists will also experience 
the lifestyle of villagers through Khun Yai (Grandma) Chue, who is 80 years old, and 
he demonstrates climbing up a Palmyra Palm tree  and also teaches the group how 
to make fresh palm nectar jelly, Tanode Tod (Fried Jao Tan in syrup after blending it 
with flour) and how to make Kra Chae (or palm wine – alcoholic beverage created 
from the sap of palm tree). 

18.00 hrs. Dinner at Rice Field-Palmyra Palm Farming of Ban Rai Kwang served with seafood 
in grill and in camping style. Enjoy the show of Khun Somchai and his team. Tourists 
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will also enjoy  tasting Kra Chae (palm wine) and watch the folk plays of Petchaburi 
artists and the Lao Ta Phone Performance. 

20.30 hrs. Return to the resort and have leisure time.  
 
 
 
Day 2 
07.00 hrs.           Breakfast at the resort 
08.30 hrs. Visit Phra Nakhon Khiri Historical Park, also known as “Khao Wang”, the authentic 

tourist attraction of Petchaburi Province. Only a few people know that this palace was 
built under the huge income budget gained from the palm tax (Palmyra Palm) which 
implies that in the past, there were a great number of Palmyra Palm trees all over this 
province.  

9.30 hrs.  Leave Khao Wang for Wat Na Phrom to pay respects to the abbot of this temple 
located in Na Phrom Sub-district, Muang, Petchaburi Province. Tourists will also learn 
and see a demonstration of climbing up the Palm Trees and how to make jaggery as 
demonstrated and taught by the villagers at Learning Center, Cultural Court and Wat 
Na Phrom. Here, tourists can closely experience the lifestyle of villagers living within 
the area and near the temple and see more Palmyra Palm trees  and learn how to 
make Khao Chae (or rice in ice water) at the original shop which has been open for 
over 10 years.   

12.30 hrs. Lunch at a restaurant in Tha Yang District’ s market, Petchaburi Province to taste 
Phad Thai Tha Yang (fried noodles Thai style) that has been a popular dish having a 
story of the ‘greatest taste’ for over 30 years. 

14.00 hrs. Leave Phad Thai Tha Yang and stopover at Pon Kum Wan Shop to buy various kinds 
of desserts. This shop has been open for over 10 years from Aa-Lua Kru Jiw to Aa-
Lua Pon Kum Wan. Tourists can also learn how to make Aa-Lua dessert.  

16.00 น. Stopover at the last destination of the tour program “Ban Nanthawan” to buy 

Petchaburi souvenirs and desserts. 
18.00 น. Arrive back in Bangkok. 

 
 
 
 
Conclusion 
 
The Palmyra Palm is a source of income for agriculturists in Phetchaburi, especially in rural areas, 
but it is also important for tourism development and the promotion of sustainable livelihoods for 
villages. This article has stressed the multiple  uses  from  the  fruit,  wooden products,  roots  and  
leaves, and as a source of food and tourism value. Main  dishes and enjoyable desserts such as 
inter alia Palmyra  fruit jelly seeds, crystallized fruit,  jelly seeds soaked syrup, steamed Palmyra 
pudding, Palmyra jaggery and Palmyra juice are all wonderful creations which tantalize taste-buds. 
Moreover, it has huge potential use in ecotourism and agritourism where tourists can visit Palmyra 

plantations,  and learn about its many uses. This is important for local communities as it stimulates 
the economy due to the diverse range of products that invariably bring  large amounts of income to 
the locals in Phetchaburi province. It is important to promote such a valuable asset and to as far as 
possible involve locals in the decision making processes, and support them in implementing 
programmes for tourists to enjoy. The development of tours and creative industries can only improve 
the economy of the community, and the local tourism industry also experiences a rapid growth. 
Culinary aspects of the Palmyra Palm as cultural heritage are cultural products that are suitable to 
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be established since their development has a close economic relation with creative industries. 
Palmyra Palm products including its delicious food offerings should be processed in such a way as 
to become a key tourism product, and alongside innovative tours such as the one described above 
relating to the plants, these can enthrall tourists and add huge value to the provinces in which the 
Palmyra Palm is grown and even beyond. 
 
Tracking the jaggery (Palmyra Palm tree) is the tourism route starting from the Palmyra Palm 
planting source and it includes how to plant, climb and harvest the plant followed by an explanation 
of its composition and multiple uses. Tourists will experience pre-arranged activities concerning the 
Palmyra Palm such as how to collect the nectar. The local wisdom is also brought to bear with 
activities such as how to boil and drop nectar, how to produce fresh palm nectar juice and palm 
powder, how to make a toddy palm cake, using palm leaves for basketry, using jaggery for Thai 
desserts i.e. Khanom Mor Gaeng, Khanom Khao Too, Aa-Lua, etc. 
 
The model can be applied for mainly foreign tourists in the form of a two-day trip. It is expected that 
the commercial potential of the plants can be used in all provinces to create a new tourism model in 
the western region and it can be matched with foreign individual tourism (FIT) needs as well as the 
tourists preferences for local food knowledge acquisition in the form of a “Tour, Taste and Learn” 
event or tour (Ekgnarong Vorasiha, 2018) The above data require further refinement so as to enable 
a working team in each regional office of the Tourism Authority of Thailand (TAT) to further develop 
and upgrade the creative tourism route through the notion of local food promotion and other ideas 
as proposed in the above article. 
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Upgrading the Creative Tourism Route through Local Food 
Promotion in Western of Thailand  
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การสร้างและยกระดบัเส้นทางการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผา่นอาหารพืน้ถ่ิน ในภมูิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 
มุ่งศึกษาศกัยภาพของจุดสนใจทางการท่องเที่ยวที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้อาหารในภาคตะวนัตก และส ารวจข้อมลูการ
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อาหารด้านอาหารไทยในพืน้ที่ภูมิภาคตะวนัตก 8 จงัหวดั   ได้แก่   นครปฐม ราชบรีุ  กาญจนบุรี 
สพุรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร  เพื่อก าหนดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
อาหารที่มีศกัยภาพ  โดยระเบียบวิธีวิจยัประกอบด้วยการวิจยัเชิงคณุภาพ และการวิจยัเชิงปริมาณ ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คณุภาพ ได้แก่ การการศกึษาข้อมลูทตุิยภมูิด้านอาหารพืน้ถ่ินและสมัภาษณ์ผู้ รู้ในท้องถ่ินเก่ียวกบัอาหารและวิถีชีวิต และ
การส ารวจพืน้ที่และจุดสนใจทางการท่องเที่ยวที่น าสามารถน าเสนอเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมด้านอาหาร ประเพณี และ
ภมูิปัญญาท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องกบัอาหาร โดยใช้แนวคิดพืน้ฐานของการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรอนรัุกษ์ การทอ่งเที่ยวโดยชมุชน 
และการพฒันาการทอ่งเที่ยวอยา่งยัง่ยืน   

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทตุิยภมูิและการส ารวจภาคสนาม พบอตัลกัษณ์และความโดดเด่นของแต่ละพืน้ท่ีแล้วจึง
จะน ามาก าหนดเป็นจดุสนใจทางการท่องเที่ยว พบวา่อตัลกัษณ์ด้านวฒันธรรมอาหารในภาคตะวนัตก สามารถแบง่ได้เป็น 
2 ส่วน  คือ 1.จังหวดัที่มีพืน้ที่ชายฝ่ังติดทะเล  ได้แก่  สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  เพชรบุรีและประจวบคีรีขนัธ์  ซึ่งจะ
มุ่งเน้นวตัถุดิบที่ได้จากทะเล 2. จังหวดัที่ไม่มีพืน้ที่ชายฝ่ังติดทะเล ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี  สพุรรณบุรีและนครปฐม  
มุง่เน้นวตัถดุิบที่ได้จากลุม่แมน่ า้ ภเูขาและพืน้ท่ีทางการเกษตร เมื่อก าหนดอตัลกัษณ์และความโดดเด่นด้านอาหารได้แล้ว
จึงก าหนดจุดสนใจทางการท่องเที่ยวได้แล้ว น ามาเช่ือมโยงกบัแหลง่ท่องเที่ยวเดิมในพืน้ที่ด้วย และก าหนดเป็นเส้นทาง
การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านอาหารตามพืน้ที่แล้วด าเนินการประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเที่ยว พบว่า เส้นทางการ
ทอ่งเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อาหารท่ีนา่สนใจและคิดวา่มีศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ 3 เส้นทาง ได้แก่  

1) เส้นทาง “เกลือ” จดุประสงค์เพื่อเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยูข่องชาวบ้านและชาวประมงที่มีทะเลอา่วไทยเข้ามา
เก่ียวข้องในชีวิตประจ าวนั พร้อมการเรียนรู้การเกิดขึน้ของเกลือ การท านาเกลือและการน าเกลือไปใช้ประโยชน์ในด้าน
อื่นๆ นอกเหนือจากการเป็นเคร่ืองปรุงรสชาติ เน้นกิจกรรมที่ท าให้เห็นวา่พืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลมีความเช่ือมโยงกบัทรัพยากรทีม่ี
อยู่ในพืน้ที่มากน้อยเพียงใด ท่ีก่อให้เกิดเอกลกัษณ์เฉพาะตวัในพืน้ที่ พบวา่มี 3 จงัหวดัที่เก่ียวข้องกบัการท านาเกลือและ
การแปรรูปอาหารจากเกลือ คือ สมทุรสาคร สมทุรสงครามและเพชรบรีุ สถานที่ท่องเที่ยวที่เก่ียวข้องกบัเส้นทางดงักลา่ว 
ได้แก่ ศูนย์มหาลยัวิชชาลยัภูมิปัญญาท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์เรียนรู้การท านาเกลือต าบลโคกขาม กลุ่ม
เกษตรกรท านาเกลอืบ้านแหลม กลุม่อาชีพเกลอืทะเลกงัหนัทอง และชาวเลโฮมกระเตง 

2) เส้นทาง “น า้ตาลโตนด” ใช้รูปแบบการเรียนรู้ของตาลโตนดเป็นตวัสื่อสารและเช่ือมโยงการเรียนรู้ทัง้ในสว่น
ของการเรียนรู้เชิงวิถีเกษตร  ภมูิปัญญาท้องถ่ินและการเรียนรู้อาหารขนมไทยที่เก่ียวข้องกบัตาลโตนดและน า้ตาล พบว่า
จงัหวดัเพชรบรีุมีความเก่ียวข้องกบัการปลกูและการแปรรูปอาหารจากตาลโตนดอย่างลกึซึง้ตลอดจนมีประวตัิศาสตร์ที่
เก่ียวเนื่องกบัตาลโตนดมายาวนาน จุดประสงค์เพื่อเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีตาลโตนดเข้ามาเก่ียวข้องใน
ชีวิตประจ าวนั พร้อมเรียนรู้สาธิตการขึน้ตาล การเคี่ยวตาล การท าขนมจากตาลโตนด เน้นกิจกรรมที่ท าให้เห็นว่าเพชรบรีุ



ง 
 

เป็นเมืองแห่งขนมหวานอย่างแท้จริง ด้วยการเดินทางกินของอร่อยของดงัประจ าจงัหวดัทัง้ของคาวของหวานที่มีรสชาติ
เป็นเอกลกัษณ์ของตวัเองทัง้ในสว่นของอ าเภอเมืองเพชรบรีุและอ าเภอทา่ยางด้วย สถานท่ีทอ่งเที่ยวที่เก่ียวข้องกบัเส้นทาง
ดงักลา่ว ได้แก่ ชมุชนขนมไทยวดันาพรม – ลานวฒันธรรมวดันาพรม – อทุยานประวตัิศาสตร์พระนครคีรี (เขาวงั) – ตะลยุ
ร้านอร่อยเมืองเพชร – ทุง่นา-ป่าตาล – ผดัไททา่ยาง – ร้านป้อนค าหวาน 

3) เส้นทาง “ปลา” จุดประสงค์เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวบ้านที่มี “ปลา” ทัง้น า้จืดและน า้เค็ม หรือ
แม่น า้และทะเลเข้ามาเก่ียวข้อง ท าให้เกิดการรับประทานปลาอย่างแพร่หลาย กิจกรรมของเส้นทางจึงให้ความส าคญักบั
ปลาที่เป็นวัตถุดิบหลกัของชาวไทยในสมัยก่อน ที่ก่อให้เกิดเอกลกัษณ์เฉพาะตัวในพืน้ที่ดังกล่าว สถานที่ท่องเที่ยวที่
เก่ียวข้องกบัเส้นทางดงักลา่ว ได้แก่ เขื่อนแก่งกระจาน – หมึกแดดเดียว อ าเภอปราณบรีุ – ร้านเพชรในรู – ศนูย์วิจยัและ
พฒันาประมงชายฝ่ังจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ – กลุม่วิสาหกิจชมุชนแปรรูปปลานวลจนัทร์ทะเล 

เมื่อก าหนดเส้นทางแล้วได้จดัท าแผนการทอ่งเที่ยวเพื่อใช้เป็นตวัอยา่งของการทอ่งเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อาหารของ
ทัง้  3  เส้นทางไว้ เพื่อใช้ในการแนะน านกัทอ่งเที่ยวแบบอิสระ ในรูปแบบ 2 วนั 1 คืน (Two days trip) คาดวา่มีศกัยภาพ
ในเชิงพาณิชย์ที่สามารถน าไปประยกุต์เป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยวในภมูิภาคตะวนัตก  ซึ่งเหมาะ
ส าหรับนกัทอ่งเที่ยวอิสระแบบ FIT  และนกัทอ่งเที่ยวที่ต้องการเรียนรู้ด้านอาหารในรูปแบบ “เที่ยวไป ชิมไป เรียนรู้ไป”  ซึ่ง
จะต้องน าข้อมลูตา่งๆที่กลา่วมาข้างต้นมาพฒันาปรับปรุงในด้านตา่งๆ  และสามารถใช้เป็นข้อมลูสง่เสริมการท างานให้กบั
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือ ททท. ในแต่ละพืน้ที่น ามาพฒันาการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
ด้านอาหารตอ่ไป 
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Abstract 

Research Title : Upgrading the Creative Tourism Route through  

Local Food Promotion in Western of Thailand 

Author       :   Ekgnarong Worasiha  et al. 

Research Year :   2018 (2561) 
 

 This research on upgrading the creative tourism route through 

local food promotion in western of Thailand intentionally focuses on 

the capabilities of charming tourist attractions through local food of 

western region and also explores tourism information for food 

learning in the following 8 provinces; Nakhon Pathom, Ratchaburi, 

Kanchanaburi, Suphanburi, Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Samut 

Songkhram and Samut Sakhon in order to design the tourism route for 

potential food learning.  The research methodology applied for this 

research consists of qualitative and quantitative ones. The qualitative 

one is analyzing the local food secondary data and interviewing gurus 

in such an area about food and lifestyle including surveying tourist 

attractions potential to represent their identity of food culture, 

tradition and indigenous knowledge based on the concept of eco 

agricultural, community-based and sustainable tourisms, respectively. 

 The result of the aforementioned analysis and on-site survey 

shows that each province has its own distinctive identity and 

characteristic that can be deployed as an tourist attractions and the 

identity of food culture in this western region can be divided into 2 

groups; 1) a group of coastal provinces -  Samut Sakhon,  Samut 

Songkhram, Phechaburi and Prachuap Khiri Khan to be emphasized 

on seafood nutrient resources, and 2) a group of inland provinces - 

Ratchaburi, Kanchanaburi, Suphanburi and Nakhon Pathom  to be 

emphasized on nutrient resources gained from river, hill and 

agricultural land.  After grouping the province based on their identity 

and distinctive characteristic and tourist attractions, those are linked 

to each province’ s existing tourist attractions so as to design the 

tourism route through local food promotion and then analyze the 

potential of tourist attractions of which there are 3 attractive and 

commercial potential tourism routes as follows: 

1) “Salt Route”  : The purpose of this route is to avail tourists 

to acknowledge the lifestyle of local people and fisherman living 
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along Thai Gulf including learning how salt incurs, salt farming and 

utilization in other purposes apart from being used as a food 

supplement. In addition, it also focuses on an activity showing how 

much each coastal province links to its existing natural resources that 

helps contribute the distinctive identity.  Among those provinces, 

there are 3 ones related to a salt farming and processing; Samut 

Sakhon, Samut Songkhram and Phechaburi, and their tourist 

attractions along this captioned route are the Learning Center for 

Indigenous Knowledge of Samut Songkhram, Khokkharm Salt Farm 

Learning Center, Ban Laem Salt Farmer Group, Ban Laem 

Agriculturist Group ,Kanghuntong Sea Salt Group and Home Krateng 

fishermen. 

2) “Jaggery Route” : The palmyra palm learning has been 

applied as the communication tools to link with various learning 

aspects; agriculture, indigenous knowledge and Thai desserts, related 

to palmyra palm jaggery and sugar. Pechaburi is the province 

absolutely related to palmyra palm cultivation and processing with 

constant long-term palmyra palm history.  The purpose of this route is 

designed to learn the local people’ s lifestyle in which the palmyra 

palm has played a vital role in their daily living, palmyra palm 

climbing demonstration, jaggery boiling and dessert recipes made 

from jaggery.  The activities have been launched to symbolize 

Petchaburi to be as the authentic city of desserts through the step of 

exploring the province’ s most popular ones, both main dish and 

dessert, having their unique taste in both Petchaburi District and Tha 

Yang District.  The tourist attractions along this route are Wat Na 

Phrom Dessert Community – Wat Na Prom Cultural Temple Court  - 

Phra Nakhon Khiri Historical Park (Khao Wang) – Muang Petch 

Popular Shop Tour – rice field – palmyra palm forest – Tha Yang 

Fries Noodle Thai Style – Pon Kharmwan Shop. 

3) “Fish Route” : The purpose is to learn lifestyle of local 

people widely consuming “fish”, from both fresh water and sea, in 

their daily living. Thus, the activities along this route then focus on 

the importance of fish as the main food resources of Thai people since 

the old days that has created the particular identity of this local area.  

The tourist attractions along this route are Kaeng Krachan Dam – Sun 

Dried Squid in Pran Buri District – Pechnairoo Shop – Prachuap Khiri 
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Khan Coastal Aquaculture Research and Development Center – 

Milkfish Processing Community Enterprise Group. 

After determining the abovementioned tourism routes, the trip 

plan has been later set up to be used as an example model for local 

food learning in those 3 routes in order to be applied for tourists in a 

form of 2- day trip.  It is expected that the commercial potential of 

these provinces can be applied to create a new tourism model in this 

western region and matched with foreign individual tourism (FIT) as 

well as the tourists preferring local food learning in a form of “Tour, 

Taste and Learn”.  The above data remains require more 

improvement to enable the working team in each region office of the 

Tourism Authority of Thailand (TAT) to further develop and upgrade 

the creative tourism route through local food promotion. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 
1.1 ควำมส ำคัญ และท่ีมำของปัญหำ 

สถานการณ์ท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงกรกฎาคม ปี 2559 มีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งสิ้น 1.4 
ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 13.95 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 0.97 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 16.26 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาและรายได้จาก
นักท่องเที่ยวชาวไทย 0.43 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 9.00 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เฉพาะไตร
มาสที่ 2 ปี 2559 มีรายได้รวมจากการท่องเที่ยวทั้งสิ้น 5.72 แสนล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 11.89 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีจ านวน 7.55 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 8.23 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา และก่อให้เกิดรายได้ 3.63 แสนล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 13.20 จากช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมา โดยนักท่องเที่ยวจีน ขยายตัวร้อยละ 13.38 นักท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรป ขยายตัวร้อยละ 10.67 และ
นักท่องเที่ยวอาเซียนขยายตัว 6.34 การท่องเที่ยวภายในประเทศมีจ านวน 37 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 3.00 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสร้างรายได้แก่ประเทศ 2.09 แสนล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.65 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาส าหรับสถานการณ์ที่น่าสนใจ เช่น การท่องเที่ยวใน 7 เมืองหลัก (กรุงเทพฯ 
เชียงใหม่ ชลบุรี ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี และสงขลา) สร้างรายได้ 1.23 แสนล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.25 
จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยว ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ปี 2559 คาดว่ามีร ายได้จากการ
ท่องเที่ยวทั้งสิ้น 0.6 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 10 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นรายได้จาก
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 0.4 ล้านล้านบาท และรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย 0.2 ล้านล้านบาท โดยมีปัจจัย
ส่งเสริมที่ส าคัญ คือ กระแสการท่องเที่ยวตามโครงการ “12 เมือง ต้องห้าม...พลาด” และการเพ่ิมวันหยุดพิเศษ
ต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคมเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล และวันหยุดต่อเนื่องในเดือนสิงหาคมนอกจากนี้ 
จากที่กล่าวมาข้างต้น คาดว่าในช่วง 9 เดือนของปีนี้ภาคการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสร้างรายได้ 1.22 ล้านล้าน
บาท และการท่องเที่ยวภายในประเทศของชาวไทยสร้างรายได้ 0.63 ล้านล้านบาทรวมรายได้จากการท่องเที่ยว
ทั้งสิ้น 1.85 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77 ของเป้าหมายรายได้ในปี 2559 และคาดว่าตลอดทั้งปี 2559 มี
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 33 ล้านคน 

จากข้อมูลข้างต้น ด้านรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น ท าให้เห็นว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย มีการเติบโตอย่างสม่ าเสมอ และเมื่อท าการส ารวจการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวพบว่า ในช่วง 3 ปี
ที่ผ่านมา (ปี 2556 – 2558) รายได้จากอาหารและเครื่องดื่มของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 5.74 รัฐบาลจึงได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดโครงการ 
Amazing Thai Taste เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายใต้โครงการประสานพลังประชารัฐ ร่วมกันสร้าง
ภาพลักษณ์ของอาหารและผลไม้ไทยให้เป็นสินค้าเกรดดี ส่งเสริมให้ทานผลไม้ไทยตามฤดูกาล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
การเข้าถึงชุมชนทุกระดับในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยเฉพาะอาหารไทยที่ ผลิตขึ้นจากแหล่งชุมชน
รากหญ้า นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดอาหารไทย 6 ชนิด ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ผัดไทย ต้มย ากุ้ง แกง
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เขียวหวาน ส้มต า มัสมั่น และต้มข่าไก่ แสดงให้เห็นว่า จุดขายของประเทศไทยนอกจากการท่องเที่ยวแล้วเรื่อง 
อาหารไทย ยังเป็นที่จุดแข็ง และจุดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของไทยที่นักท่องเที่ยวให้การยอมรับอีกด้วย ซึ่งจากกระแส
ความนิยมเรื่อง อาหารไทย ที่แพร่หลายมากขึ้น ท าให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ขึ้น ได้แก่ “การท่องเที่ยวเชิง
อาหาร” 

ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Food Tourism) หรือการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้อาหารเป็นการ
ท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่ก าลังได้รับความนิยมเนื่องจากกิจกรรมการรับประทานเป็นกิจกรรมที่นั กท่องเที่ยวให้
ความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ ของการท่องเที่ยว ส าหรับประเทศไทยเองที่มีชื่อเสียงด้านอาหารมาช้านานและ
กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเสียแล้ว รวมทั้งอาหารยังเป็นสินค้าที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อเป็นของ
ฝากหรือของที่ระลึกอีกด้วย กิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้อาหารจึงได้รับความสนใจค่อนข้างมากและมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะได้มีประสบการณ์ร่วมในกิจกรรม ได้ชิมและรับประทานอาหารซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่ตนชอบอยู่แล้ว การท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าวจึงเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีศักยภาพสูงในการเ พ่ิมมูลค่า
และสร้างรายได้ นอกจากนั้นยังเป็นการเชื่อมโยงรายได้สู่ระดับชุมชนและภาคเกษตร เพราะอาหารเป็นตัวแทนใน
การน าเสนอสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่างๆเป็นการแสดงออกว่ามาถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นจริง ๆ และการ
รับประทานอาหารพ้ืนถิ่นเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม และอาหารยังเป็นสื่อในการจูง
ใจให้เกิดการท่องเที่ยวผ่านการแชร์ในสื่อออนไลน์ 

จากรายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวเชิงอาหารของโลกของ UNWTO ในปี 2558 ระบุว่า การท่องเที่ยวเชิง
อาหารสร้างรายได้รวม 1.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 5.1 ล้านล้านบาท ส าหรับ ประเทศที่มี
นักท่องเที่ยวเชิงอาหารมากท่ีสุด 4 อันดับแรก ได้แก่ สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี อังกฤษ ตามล าดับ ส าหรับประเทศไทย
พบว่า ในปี 2558 มีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอาหารรวม 4.56 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 20% ของรายได้จาก
การท่องเที่ยวทั้งหมด โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้จ่ายด้านอาหารสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน อังกฤษ 
รัสเซีย และเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวไทย 1.74 แสนล้านบาท 

สอดคล้องกับการลงนามตกลงเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมท่องเที่ยวเชิงอาหารระดับโลก หรือ งาน 
UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่  4 ในปี  2561 ที่กรุงเทพฯ ของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ที่พร้อมสร้างกลยุทธ์ใหม่ "อาหารไทยเพื่อการท่องเที่ยว" การเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวนี้ เพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เนื่องจาก
อาหารไทยมีชื่อเสียงและขึ้นชื่อในเรื่องของรสชาติ และความประณีตในการบรรจงคัดเลือกวัตถุดิบปรุงแต่งที่มี
คุณภาพและมีประโยชน์ทางโภชนาการ มีความพิถีพิถันในการตกแต่งอาหารให้มีความสวยงาม และมีเอกลักษณ์ที่
แตกต่างกันตามวัฒนธรรมและวัตถุดิบของแต่ละท้องถิ่น สะท้อนถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทย เป็นการส่งเสริมการ
กระจายรายได้ไปสู่ชุมชนต่างๆ ในท้องถิ่น น าไปสู่การพัฒนา สร้างคนสร้างงาน ดังจะเห็นได้จาก อาหาร 1 จาน จะ
มีการคัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งต่างๆ รวมถึงมีรายละเอียดของแต่ละเมนูอีกด้วย 

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาทางวิชาการอันเป็นภาคทฤษฏี การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้าน
อาหาร และภาคปฏิบัติในลักษณะของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ลงพ้ืนที่แหล่งผลิตอาหารจริง ซึ่ง
จะเป็นการสัมผัสและวัฒนธรรมความเป็นมาของคนในพ้ืนที่ และการถ่ายทอดลงสู่เมนูอาหารต่างๆ โดยในส่วนของ
การท่องเที่ยวเชิงอาหารนั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกรุงเทพมหานครในการจัดระเบียบอาหารริม
ทาง (Street Food) ยิ่งตอกย้ าว่า “ประเทศไทยเหมาะสมกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร” เป็นอย่างยิ่ง 
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ส าหรับประโยชน์ของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้และชื่อเสียงให้ประเทศไทย
แล้ว ยังเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และภาคเกษตรทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น อาหารใช้ผลผลิตการเกษตร
เป็นวัตถุดิบหลัก การเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในฟาร์ม เป็นต้น สินค้าของที่ระลึก
เกี่ยวกับอาหาร อาทิ เครื่องเทศ เครื่องปรุง ผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป ผลไม้ เป็นต้น โดยประเทศไทยมีต้นทุนเป็น
ที่รู้จักของโลกในด้านการเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรและการส่งเสริมการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์สอดคล้องกับ
กระแสสนใจอาหารเพ่ือสุขภาพอยู่แล้ว จึงสามารถสร้างจุดเด่นและเอกลักษณ์ของตัวเองได้ง่าย 

อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทยก็ยังคงมีข้อจ ากัด เพราะแม้ไทยจะมีต้นทุนเป็นที่รู้จักของ
โลกในด้านการเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรอยู่แล้ว แต่ยังขาดการส่งเสริมร้านอาหารให้ได้มาตรฐานและเป็นที่รู้จัก  
ขาดการเชื่อมโยงให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว ดังนั้นประเทศไทยควรศึกษาและวาง
ระบบส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างจริงจัง ให้สอดคล้องกับโครงการส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลก และส่งเสริม
การเชื่อมโยงอาหารไทยสู่  Asean Culinary การใช้เครื่องมือในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงมี
ความส าคัญอย่างมาก เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอาหารให้เกิดการรับรู้และการ
เผยแพร่ต่อ เช่น การค้นหาร้านอาหารแนะน าการค้นหาเส้นทาง การแชร์ผ่านอินสตราแกม การเช็คอินในเฟซบุ๊ค 
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ร้านผ่านเว็บไซต์รีวิวอาหารต่างๆ ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้สามารถสร้างได้ง่าย เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้มาก และลงทุนน้อยกว่าการใช้สื่อประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ 

ส าหรับภูมิภาคตะวันตกซึ่ งประกอบด้วย 8 จังหวัด คือ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี  
ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี สมุทรสาครและสมุทรสงคราม มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะนอกจากภูมิภาค
ดังกล่าวจะอยู่ใกล้กรุงเทพฯ เดินทางได้สะดวกและสามารถวางแผนท่องเที่ยวภายในวันเดียวได้แล้ว ยังเป็นแหล่ง
วัตถุดิบทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารและขนมท้องถิ่นที่มีประวัติยาวนาน จากการส ารวจโดย
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 2554 พบว่าอาหารไทยท้องถิ่นพบได้ทั่วไปทุกต าบล อ าเภอ ของจังหวัด
ต่างๆ ในภูมิภาคตะวันตก ท าให้โอกาสที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหารพ้ืนถิ่นในภูมิภาค
ตะวันตกของประเทศไทยมีแนวโน้มเป็นไปได้และสามารถพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต 
ดังนั้นหากน ารูปแบบการท่องเที่ยวที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นแฝงอยู่ มาผสมผสานกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์แล้วจะท าให้เกิดการเชื่อมโยงและถ่ายเทข้อมูลความรู้เชิงพ้ืนที่ไปยังกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งห่วง
โซ่การผลิต การตลาดและการบริการต่างๆ และเกิดการเข้าใจในวิถีความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาชาวบ้านของชนแต่ละท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 

ทางคณะวิจัยจะด าเนินงานวิจัยโดยศึกษาและส ารวจข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหารพ้ืนถิ่น
ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย ตลอดจนการศึกษาภาวการณ์ท่องเที่ยวเพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค เพ่ือใช้ในการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าว แนวโน้ม
สถานการณ์ท่องเที่ยว ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ปี 2559 คาดว่ามีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งสิ้น 0.6 
ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 10 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 0.4 ล้านล้านบาท และรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย 0.2 ล้านล้านบาท โดยมีปัจจัยส่งเสริมที่ส าคัญ 
คือ กระแสการท่องเที่ยวตามโครงการ “12 เมือง ต้องห้าม...พลาด” และการเพ่ิมวันหยุดพิเศษต่อเนื่องในเดือน
กรกฎาคมเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล และวันหยุดต่อเนื่องในเดือนสิงหาคมนอกจากนี้ จากที่กล่าวมา
ข้างต้น คาดว่าในช่วง 9 เดือนของปีนี้ภาคการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสร้างรายได้ 1.22 ล้านล้านบาท และการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศของชาวไทยสร้างรายได้ 0.63 ล้านล้านบาทรวมรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งสิ้น 1.85 ล้าน
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ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77 ของเป้าหมายรายได้ในปี 2559 และคาดว่าตลอดทั้งปี 2559 มีนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 33 ล้านคน 

จากข้อมูลข้างต้น ด้านรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น ท าให้เห็นว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย มีการเติบโตอย่างสม่ าเสมอ และเมื่อท าการส ารวจการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวพบว่า ในช่วง 3 ปี
ที่ผ่านมา (ปี 2556 – 2558) รายได้จากอาหารและเครื่องดื่มของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 5.74 รัฐบาลจึงได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดโครงการ 
Amazing Thai Taste เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายใต้โครงการประสานพลังประชารัฐ ร่วมกันสร้าง
ภาพลักษณ์ของอาหารและผลไม้ไทยให้เป็นสินค้าเกรดดี ส่งเสริมให้ทานผลไม้ไทยตามฤดูกาล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
การเข้าถึงชุมชนทุกระดับในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยเฉพาะอาหารไทยที่ ผลิตขึ้นจากแหล่งชุมชน
รากหญ้า นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดอาหารไทย 6 ชนิด ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ผัดไทย ต้มย ากุ้ง แกง
เขียวหวาน ส้มต า มัสมั่น และต้มข่าไก่ แสดงให้เห็นว่า จุดขายของประเทศไทยนอกจากการท่องเที่ยวแล้วเรื่อง 
อาหารไทย ยังเป็นที่จุดแข็ง และจุดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของไทยที่นักท่องเที่ยวให้การยอมรับอีกด้วย ซึ่งจากกระแส
ความนิยมเรื่อง อาหารไทย ที่แพร่หลายมากขึ้น ท าให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ขึ้น ได้แก่ “การท่องเที่ยวเชิง
อาหาร” 

ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Food Tourism) หรือการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้อาหารเป็นการ
ท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่ก าลังได้รับความนิยมเนื่องจากกิจกรรมการรับประทานเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวให้
ความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ ของการท่องเที่ยว ส าหรับประเทศไทยเองที่มีชื่อเสียงด้านอาหารมาช้านานและ
กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเสียแล้ว รวมทั้งอาหารยังเป็นสินค้าที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อเป็นของ
ฝากหรือของที่ระลึกอีกด้วย กิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้อาหารจึงได้รับความสนใจค่อนข้างมากและมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะได้มีประสบการณ์ร่วมในกิจกรรม ได้ชิมและรับประทานอาหารซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่ตนชอบอยู่แล้ว การท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าวจึงเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีศักยภาพสูงในการเพ่ิมมูลค่า
และสร้างรายได้ นอกจากนั้นยังเป็นการเชื่อมโยงรายได้สู่ระดับชุมชนและภาคเกษตร เพราะอาหารเป็นตัวแทนใน
การน าเสนอสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่างๆเป็นการแสดงออกว่ามาถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นจริง ๆ และการ
รับประทานอาหารพื้นถิ่นเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

จากรายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวเชิงอาหารของโลกของ UNWTO ในปี 2558 ระบุว่า การท่องเที่ยวเชิง
อาหารสร้างรายได้รวม 1.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 5.1 ล้านล้านบาท ส าหรับประเทศที่มี
นักท่องเที่ยวเชิงอาหารมากท่ีสุด 4 อันดับแรก ได้แก่ สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี อังกฤษ ตามล าดับ ส าหรับประเทศไทย
พบว่า ในปี 2558 มีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอาหารรวม 4.56 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 20% ของรายได้จาก
การท่องเที่ยวทั้งหมด โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้จ่ายด้านอาหารสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน อังกฤษ 
รัสเซีย และเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวไทย 1.74 แสนล้านบาท 

สอดคล้องกับการลงนามตกลงเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมท่องเที่ยวเชิงอาหารระดับโลก หรือ งาน 
UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่  4 ในปี  2561 ที่กรุงเทพฯ ของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ที่พร้อมสร้างกลยุทธ์ใหม่ "อาหารไทยเพื่อการท่องเที่ยว" การเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวนี้ เพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เนื่องจาก
อาหารไทยมีชื่อเสียงและขึ้นชื่อในเรื่องของรสชาติ และความประณีตในการบรรจงคัดเลือกวัตถุดิบปรุงแต่งที่มี
คุณภาพและมีประโยชน์ทางโภชนาการ มีความพิถีพิถันในการตกแต่งอาหารให้มีความสวยงาม และมีเอกลักษณ์ที่
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แตกต่างกันตามวัฒนธรรมและวัตถุดิบของแต่ละท้องถิ่น สะท้อนถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทย เป็นการส่งเสริมการ
กระจายรายได้ไปสู่ชุมชนต่างๆ ในท้องถิ่น น าไปสู่การพัฒนา สร้างคนสร้างงาน ดังจะเห็นได้จาก อาหาร 1 จาน จะ
มีการคัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งต่างๆ รวมถึงมีรายละเอียดของแต่ละเมนูอีกด้วย  นอกจากนี้ยังมีการเสวนาทาง
วิชาการอันเป็นภาคทฤษฏี การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร และภาคปฏิบัติในลักษณะของ
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ลงพ้ืนที่แหล่งผลิตอาหารจริง ซึ่งจะเป็นการสัมผัสและวัฒนธรรมความ
เป็นมาของคนในพ้ืนที่ และการถ่ายทอดลงสู่เมนูอาหารต่างๆ โดยในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงอาหารนั้น กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกรุงเทพมหานครในการจัดระเบียบอาหารริมทาง (Street Food) ยิ่งตอกย้ าว่า 
“ประเทศไทยเหมาะสมกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร” เป็นอย่างยิ่ง 

ส าหรับประโยชน์ของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้และชื่อเสียงให้ประเทศไทย
แล้ว ยังเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และภาคเกษตรทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น อาหารใช้ผลผลิตการเกษตร
เป็นวัตถุดิบหลัก การเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในฟาร์ม เป็นต้น สินค้าของที่ระลึก
เกี่ยวกับอาหาร อาทิ เครื่องเทศ เครื่องปรุง ผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป ผลไม้ เป็นต้น โดยประเทศไทยมีต้นทุนเป็น
ที่รู้จักของโลกในด้านการเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรและการส่งเสริมการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์สอดคล้องกับ
กระแสสนใจอาหารเพ่ือสุขภาพอยู่แล้ว จึงสามารถสร้างจุดเด่นและเอกลักษณ์ของตัวเองได้ง่าย 

จากต้นทุนที่ประเทศไทยเป็นที่รู้จักด้านการเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรของโลกนี้เอง ท าให้ภูมิภาค
ตะวันตก ซึ่งประกอบด้วย 8 จังหวัด คือ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี 
สมุทรสาครและสมุทรสงคราม มีความน่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะนอกจากภูมิภาคดังกล่าวเป็นแหล่งวัตถุดิบทาง
การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์แล้ว ยังเป็นแหล่งอาหารและขนมท้องถิ่นที่มีประวัติยาวนาน ได้รับความนิยมจากทุกยุค
ทุกสมัย นักท่องเที่ยวจึงนิยมซื้ออาหารหรือขนมจากภูมิภาคเป็นของฝากหรือของที่ระลึกระหว่างการท่องเที่ยว ซึ่ง
จะเห็นได้จากการที่ตลาดอาหารท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญต่อการผลักดันการท่องเที่ยวในบริเวณนี้ได้เป็นอย่างดี 
ประกอบกับแนวโน้มการขยายตัวมากข้ึนทุกปีของภูมิภาค โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภูมิภาค
คือประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรีและกาญจนบุรี จัดเป็น 3 ใน 10 จังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวในปี 
2554 จากความได้เปรียบในด้านที่ตั้งของภูมิภาคท าให้นักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ สามารถวางแผนท่องเที่ยว
ภายในวันเดียวได้ จากการส ารวจโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 2554 พบว่าอาหารและของฝากเป็น
ปัจจัยส าคัญหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินเที่ยว และยังพบว่าอาหารไทยท้องถิ่นพบได้ทั่วไปทุกต าบล อ าเภอ ของจังหวัด
ต่างๆ ในภูมิภาคตะวันตก นอกจากจะเป็นที่รู้จักอย่างดีของนักท่องเที่ยวแล้ว ในบางจังหวัดก็ได้รับการสนับสนุน
และส่งเสริมจากภาครัฐอย่างเต็มที่เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเติบโตทางการค้ายิ่งขึ้น เช่น  ขนมไทย ขนมหม้อแกงและ
ผลิตภัณฑ์จากตาลของจังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น จึงถือได้ว่าจังหวัดเพชรบุรีเป็นดินแดนแห่งอาหารไทยเลยทีเดียว 
อีกหนึ่งกรณีศึกษาที่น่าสนใจคือการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อาหารไทยที่มีชีวิตแห่งแรกของประเทศไทยที่เทศบาลต าบล
อัมพวา จ. สมุทรสาคร  ซึ่งตั้งขึ้นและด าเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดแสดงจ าลองขนมไทย
ชนิดต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับขนมไทย วิธีการท าขนมไทยและผลิตภัณฑ์ท่ีใช้กับขนมไทยในท้องถิ่น ซึ่งสามารถสะท้อน
เรื่องราวในอดีตที่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี 

อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทยก็ยังคงมีข้อจ ากัด เพราะแม้ไทยจะมีต้นทุนเป็นที่รู้จักของ
โลกในด้านการเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรอยู่แล้ว แต่ยังขาดการส่งเสริมร้านอาหารให้ได้มาตรฐานและเป็นที่รู้จัก  
ขาดการเชื่อมโยงให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว ดังนั้นประเทศไทยควรศึกษาและวาง
ระบบส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างจริงจัง ให้สอดคล้องกับโครงการส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลก และส่งเสริม
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การเชื่อมโยงอาหารไทยสู่  Asean Culinary การใช้เครื่องมือในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงมี
ความส าคัญอย่างมาก เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอาหารให้เกิดการรับรู้และการ
เผยแพร่ต่อ เช่น การค้นหาร้านอาหารแนะน าการค้นหาเส้นทาง การแชร์ผ่านอินสตราแกม การเช็คอินในเฟซบุ๊ค 
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ร้านผ่านเว็บไซต์รีวิวอาหารต่างๆ ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้สามารถสร้างได้ง่าย เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้มาก และลงทุนน้อยกว่าการใช้สื่อประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ 

ทางคณะวิจัยจะด าเนินงานวิจัยโดยศึกษาและส ารวจข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่ านอาหารพ้ืนถิ่น
ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย ตลอดจนการศึกษาภาวการณ์ท่องเที่ยวเพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพและจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านวัฒนธรรมอาหารพ้ืนถิ่นใน
ภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พร้อมกับการประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ที่ช่วยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าว 

 
1.2 วัตถุประสงค์หลักของโครงกำรวิจัย 
1.2.1 เพ่ือส ารวจและศึกษารูปแบบธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านวัฒนธรรมอาหารพ้ืนถิ่นในภูมิภาค
ตะวันตกของประเทศไทย 
1.2.2 วิเคราะห์ศักยภาพและจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านวัฒนธรรมอาหารพ้ืนถิ่นในภูมิภาค
ตะวันตกของประเทศไทย 
1.2.3 เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะและรูปแบบธุรกิจส าหรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านวัฒนธรรมอาหารพ้ืนถิ่นใน
ภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยที่เหมาะสม 
 
1.3 เป้ำหมำยของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด  
ตารางที่ 1 แสดงผลผลิตและตัวชี้วัดของแผนงานวิจัย 

ผลผลิต ตัวชี้วดั 
เชิงปรมิำณ เชิงคุณภำพ เวลำ  

1. ข้อมูลและองค์ความรู้ของอาหารพื้นถิ่นในภูมิภาค
ตะวันตก จากการส ารวจเอกสารที่มีคุณภาพ 

2. ข้อมูลและองค์ความรู้ของอาหารพื้นถิ่นจากการส ารวจ
ในพื้นที่ภูมิภาคตะวันตกที่มีคุณภาพ 

3. เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหารพื้นถิ่นใน
ภูมิภาคตะวันตก  

4. ผลการทดสอบศักยภาพของเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ผ่านอาหารพื้นถิ่นในภูมิภาคตะวันตก 

5. เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหารพื้นถิ่นใน
ภูมิภาคตะวันตกใหม่ ที่มี ศักยภาพในเชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 

6. ผลงานวิจัย / คู่มือ ชว่ยยกระดับเส้นทางการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหารพื้นถิ่น ในภูมภิาคตะวันตกของ

1 ชุดข้อมูล 
 

1 ชุดข้อมูล 
 

เส้นทางใหม่  
อย่างน้อย 2 เส้นทาง 

1 ชุดข้อมูล 
 

เส้นทางใหม่  
อย่างน้อย 2 เส้นทาง 

 

1 ชุดข้อมูล 

ข้อมูลและองค์ความรู้จากการส ารวจเอกสาร
ที่มีคุณภาพ 

ข้อมูลและองค์ความรู้จากการส ารวจในพื้นที่
ที่มีคุณภาพสามารถ 

เส้นทางการท่องเที่ยวที่มี ศักยภาพในเชิง
พาณิชย์ 

ผลทดสอบศักยภาพเส้นทางการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหารพื้นถิ่นในภูมิภาค
ตะวันตก 
เพิ่มโอกาสทางการตลาดของการท่องเที่ยว 
และจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น 

 
คู่มือที่สามารถใช้ได้ง่ายและเกิดความเข้าใจ 

เดือนที่ 5 
 

เดือนที่ 6 
 

เดือนที่ 9 
 

เดือนที่ 10 
 
 

เดือนที่ 12 
 

 
เดือนที่ 12 



7 
 

ประเทศไทย ใช้ไดจ้ริงในเชิงพาณิชย์ 

1.4 เป้ำหมำยของผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี้วัด 
ตารางที่ 2 แสดงผลลัพธ์และตัวชี้วัดของแผนงานวิจัย 

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ เวลำ 

(ปี) 
1. จ านวนนักท่องเที่ยวของภูมิภาคตะวันตกจาก
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคผ์่านอาหารพื้นถิ่น
เพิ่มขึ้น 
2. ธุรกิจการท่องเที่ยวของภูมิภาคตะวันตกมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
3. ประชากร และกลุ่มผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
อาหาร ที่อยู่ในเส้นทางการท่องเที่ยวมีรายได้ต่อ
เดือนเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10 ของจ านวน
นักท่องเที่ยวเดิม 
 
ร้อยละ 10 จากรายได้
เดิม 
ร้อยละ 10 จากรายได้
เดิม 

นักท่องเที่ยวสนใจเรียนรู้เรื่อง
อาหารพื้นถ่ินมากขึ้น 
 
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเห็นถึงคุณค่า
ของอาหารพื้นถ่ิน 
ผู้เกี่ยวข้องเห็นถึงความส าคัญ
ของการสืบสานอาหารพื้นถิ่น 

1 
 
 
1 
 
1 
 

 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.5.1 ท าให้ทราบข้อมูลและองค์ความรู้ต่าง ๆ และภาวการณ์การท่องเที่ยว จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านวัฒนธรรมอาหารพ้ืนถิ่นในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย 
1.5.2 ได้เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านวัฒนธรรมอาหารพ้ืนถิ่นในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยเพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเชิงพาณิชย์ 
1.5.3 สร้างรายได้แก่ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านวัฒนธรรมอาหาร
พ้ืนถิ่นในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย สนับสนุนภาคการบริการ ร้านค้าหรือธุรกิจอาหาร กลุ่มธุรกิจบริการ
และการท่องเที่ยว 
1.5.4 ได้ผลสรุปจากการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือใช้เป็นข้อเสนอแนะในพัฒนาและช่วยการกระตุ้นให้เกิด
การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านวัฒนธรรมอาหารพ้ืนถิ่นในภูมิภาคตะวันตกของ
ประเทศไทยต่อไป 
1.5.5 เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลสนับสนุนส าหรับการวางแผนยุทธศาสตร์และนโยบายส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน
แต่ละท้องถิ่นนั้นๆ ของหน่วยงานจากภาครัฐในภูมิภาคตะวันตก 
1.5.6 ช่วยสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวในเส้นทางใหม่ ที่ช่วยเพ่ิมการขยายตัวในภาคการท่องเที่ยวและการ
ให้บริการและสามารถช่วยขับเคลื่อนและผลักดันให้ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจอาหารเกิดการพัฒนาสินค้าใน
รูปแบบใหม่ๆ มากขึ้น 
1.5.7 ช่วยสร้างการเชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงกลุ่มอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 กำรสร้ำงและยกระดับเส้นทำงกำรท่องเที่ยว หมายถึง การศึกษา ค้นคว้า สถานที่และรูปแบบ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ในพ้ืนที่ขอบเขตของงานวิจัย เพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์ร่วมกับตัวแปรควบคุมด้าน
อาหารพ้ืนถิ่น รวมเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งหาแนวทางในการน าเสนอเส้นทางดังกล่าวให้
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน เป็นที่รู้จักหรือมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้น 
 กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ หมายถึง การท่องเที่ยวซึ่งมอบโอกาสให้กับผู้เดินทาง/ นักเดินทาง/ 
นักท่องเที่ยว ในการพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ของตน ผ่านการมีส่วนร่วมในการกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์จริง ที่เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่เป้าหมายที่ไปท่องเที่ยว เรียกว่าเรียนรู้ ดูของจริง ลงมือท า 
เป็นการท่องเที่ยวที่ได้เรียนรู้ตัวตนที่แท้จริงของชุมชน โดย ผู้เดินทาง/นักเดินทาง/นักท่องเทียว ได้มีส่วนร่วมลงท า
กิจกรรมกับชุมชนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชุมชนในสถานที่จริง 
 อำหำรพื้นถิ่น ในภูมิภำคตะวันตกของประเทศไทย หมายถึง อาหารเฉพาะพ้ืนที่ที่ชุมชนผลิตและ
บริโภคในชีวิตประจ าวัน หรือในโอกาสต่างๆ โดยอาศัยวัตถุดิบ เครื่องปรุงและวัสดุที่น ามาจากแหล่งธรรมชาติที่
แวดล้อมอยู่ในพ้ืนที่นั้นๆ อาจจะด้วยการเก็บของป่า การล่าสัตว์ การจับสัตว์น้ า การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ หรือ
การซื้อขายแลกเปลี่ยน โดยมีกรรมวิธีท าเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งรสชาติที่เป็นเฉพาะถิ่นแตกต่างกันไป  ส าหรับ
ภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยในโครงการ ประกอบด้วย 8 จังหวัด คือ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี  
ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี สมุทรสาครและสมุทรสงคราม 
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บทที่ 2 
ทฤษฎี สมมติฐำน และกรอบแนวคิดของกำรวิจัย 

 
2.1 ควำมหมำยของกำรท่องเที่ยว 
องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organisation) ได้ท าการศึกษาและรวบรวมความหมาย

ของการท่องเที่ยว ให้เป็นที่เข้าใจง่าย และรับรู้โดยทั่วกัน ว่าการท่องเที่ยว  หมายถึง “กิจกรรมการเดินทางของคน
ที่อาศัยอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่ง และเดินทางไปสถานที่อ่ืน  จะเดินทางภายในประเทศของตน หรือไป
ต่างประเทศ ที่ไม่ใช่ที่อยู่ถาวรของตนเอง  โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้เวลาว่าง 
เช่นพักผ่อน เพ่ือใช้เวลาว่างในวันหยุด  หรือเพ่ือสุขภาพ, เพ่ือการศึกษา  หรือเพ่ือธุรกิจ หน้าที่การงาน และเพ่ือไป
ร่วมประชุม” (องค์การการท่องเที่ยวโลก: World Tourism Organization 1981: 89) 

จากความหมายข้างต้น  องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization) แห่งองค์การ
สหประชาชาติ ได้ก าหนดความหมายของการท่องเที่ยวว่าการเดินทางใดๆก็ตามที่เป็นการเดินทางตามเงื่อนไข
สากล 3 ประการ ดังต่อไปนี้ 

1. การเดินทางจากสถานที่อยู่อาศัยเป็นประจ า ไปยังสถานที่อ่ืนๆ เป็นการชั่วคราว 
2. การเดินทางนั้นผู้เดินทาง เดินทางด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่เป็นการถูกบังคับ 
3. การเดินทางเพ่ือวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามที่ไม่ใช่การเดินทางเพ่ือประกอบอาชีพ หรือหารายได้ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อธิบายถึงค าว่า การท่องเที่ยว ไว้ว่าเป็นค าที่มีความหมายค่อนข้างกว้าง 

เพราะมิได้หมายความแต่เฉพาะเพียงการเดินทางเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ หรือเพ่ือความสนุกสนานบันเทิงเริงรมย์ดังที่
คนส่วนมากเข้าใจกัน การเดินทางเพ่ือการประชุมสัมมนา เพ่ือศึกษาหาความรู้ เพ่ือการกีฬา เพ่ือการติดต่ อธุรกิจ 
ตลอดจนการเยี่ยมเยียนญาติพ่ีน้อง ก็นับว่าเป็นการท่องเที่ยวทั้งสิ้น 

จากความหมายดังกล่าวสามารถสรุปถึงความหมายของการท่องเที่ยวได้ว่าหมายถึงการเดินทางไปยัง
จุดหมายปลายทางเป็นการชั่วคราว โดยไม่ได้ถูกบังคับหรือเพ่ือสินจ้างและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการประกอบ
อาชีพยังจุดหมายปลายทางนั้นแต่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพักผ่อนและอ่ืนๆ นอกจากนั้นเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวเป็น
กิจกรรมที่ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลักคือ ผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยว และจุดหมายปลายทางหรือสถานที่
เพ่ือการท่องเที่ยว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

องค์การท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติได้ก าหนดความหมายของนักท่องเที่ยวที่ไว้โดยสรุป ได้แก่ 
1. นักท่องเที่ยวนานาชาติ (Inbound Tourists) เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปพ านักอยู่ในประเทศอ่ืนที่

ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ของตนในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 คืน แต่ไม่เกิน 1ปี ด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆที่ไม่ใช่เป็นการหารายได้ 
และบุคคลใดที่เดินทางตามลักษณะดังกล่าว แต่พ านักในสถานที่นั้นๆน้อยกว่า 1 คืน เรียกว่า      นักทัศนาจร 
(International Excursionists) 

2. นักท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tourists) หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่พ านักอยู่ในประเทศ
หนึ่งและจะเป็นคนสัญชาตินั้นหรือไม่ก็ตาม เดินทางไปในสถานที่อ่ืนภายในประเทศนั้น นอกเหนือจากการไปอยู่
ตามปกติของเขาในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง หรือ 1 คืน โดยมีวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่กิจกรรมที่เป็น
รายได้จากสถานที่นั้น โดยมีแรงจูงใจในการเดินทางเพ่ือเหตุผล ดังนี้ 

1) การเดินทางที่ใช้เวลาเพื่อการพักผ่อน วันหยุด สุขภาพ การศึกษา ศาสนา และกีฬา 
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2) การเดินทางเพ่ือธุรกิจ และเพ่ือวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
ส่วนนักทัศนาจรภายในประเทศ (Excursionists) เป็นบุคคลที่เดินทางตามลักษณะดังกล่าวแล้ว แต่

พ านักในสถานที่นั้นๆน้อยกว่า 1 คืน 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้น าความหมายที่องค์การท่องเที่ยวโลกได้ก าหนดไว้เป็นหลักในการจด

นับสถิติ และได้ก าหนดลักษณะของนักท่องเที่ยวไว้ดังนี้ 
1. นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หมายถึง ชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย และพ านักอยู่

ในการเดินทางครั้งหนึ่งๆ ไม่น้อยกว่า 1 คืน หรือ 24 ชั่วโมง และไม่มากไปกว่า 60 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
เดินทางนั้นๆ ดังต่อไปนี้ 

 1) การท่องเที่ยว การพักผ่อน การรักษาสุขภาพ การเยี่ยมญาติมิตร การศึกษาและการดูงาน 
 2) การร่วมประชุมสัมมนา หรือเป็นตัวแทนสมาคม นักบวช นักกีฬา ฯลฯ  
 3) การติดต่อธุรกิจ แต่ไม่ใช่เพื่อหารายได้ 
 4) การมากับเรือเดินสมุทรที่แวะจอดในท่าเรือ 
2. นักท่องเที่ยวภายในประเทศ หมายถึง ชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 

เดินทางจากที่อยู่ในจังหวัดของตน ไปยังจังหวัดอ่ืนๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางใดๆก็ตามที่ไม่ใช่การหา
รายได้ ในสถานที่ไปเยือน และระยะเวลาพ านักไม่เกิน 60 วัน 

จุดหมายปลายทางหรือสถานที่เพ่ือการท่องเที่ยวตามความหมายขององค์การสหประชาชาตินั้น 
จุดหมายปลายทางหรือสถานที่เพ่ือการท่องเที่ยวไม่ได้หมายถึงเฉพาะสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวเพียง
อย่างเดียว แต่มีความหมายรวมไปถึงการมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิตและมีการให้บริการที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการแก่นักท่องเที่ยวได้ และน าไปสู่ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ซึ่งก็หมายความว่าสถานที่
เพ่ือการท่องเที่ยวนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับการกระท าให้เกิดหรือการผลิตสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ ซึ่งคล้าย
กับการผลิตในความหมายของอุตสาหกรรมที่หมายถึงการประกอบกิจกรรมด้วยการน าปัจจัยการผลิตต่างๆซึ่งได้แก่ 
เงินทุน แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร และการจัดการมารวมกัน เพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการอย่างใด
อย่างหนึ่งที่มีคุณค่าต่อมนุษย์ดังนั้นการท่องเที่ยวจึงเป็นอุตสาหกรรมอย่างหนึ่ง แต่เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ได้ผลิต
เฉพาะสินค้าเหมือนอย่างอุตสาหกรรมทั่วไป แต่เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตการบริการ เรียกว่า อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ที่มีผู้ให้ความหมายต่างๆดังนี้พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติ
ความหมายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวว่าหมายถึง อุตสาหกรรมที่จัดให้มีหรือให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรโดยมีค่าตอบแทน และหมายรวมถึง (1) ธุรกิจน าเที่ยว (2) ธุรกิจโรงแรม
ส าหรับนักท่องเที่ยว (3) ธุรกิจภัตตาคาร สถานบริการและสถานที่ตากอากาศส าหรับนักท่องเที่ยว (4) ธุรกิจขาย
ของที่ระลึกหรือสินค้าส าหรับนักท่องเที่ยว (5) ธุรกิจกีฬาส าหรับนักท่องเที่ยว (6) การด าเนินงานนิทรรศการ งาน
แสดง งานออกร้าน การโฆษณาเผยแพร่ หรือด าเนินการอ่ืนๆ โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือชักจูง หรือส่งเสริมให้มีการ
เดินทางท่องเที่ยว 

2.2 องค์ประกอบของอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) (อ้างถึงในบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา , 2548) ให้ค าจ ากัดความ

องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไว้ว่าประกอบด้วยธุรกิจและการบริการ สิ่งอ านวยความสะดวกทุก
ประเภทที่เก่ียวข้องกับนักท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย 
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1. ทรัพยากรการท่องเที่ยว (Tourism resources) หรือแหล่งท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอันดับ
แรกเพราะทรัพยากรการท่องเที่ยวจะเป็นสิ่งจูงใจให้นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว มาสัมผัสกับ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่อยู่ในจังหวัดหรือประเทศต่างๆจึงถือเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ดังนั้นจึง
ต้องมีการดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวเดิมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้มีความน่าสนใจสามารถดึ งดูด
นักท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวอยู่เสมอ 

1.1. ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
 1.1.1. ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ เช่น ป่า ภูเขา แม่น้ า อ่างเก็บน้ า ทะเล เกาะ 

ชายหาด ถ้ า เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ เป็นต้น 
 1.1.2. ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ สามารถ

แบ่งย่อยได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทโบราณสถาน เช่น ศาสนสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ พระราชวัง บ้าน
โบราณ ชุมชนโบราณ เป็นต้น ประเภทโบราณวัตถุ เช่น ภาพเขียนโบราณ วัตถุโบราณ พระพุทธรูปโบราณ สมบัติ
โบราณ รูปปั้นโบราณ เป็นต้น 

 1.1.3. ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม สามารถแบ่งย่อย
ได้ 3 ประเภท ได้แก ่ประเภทศิลปวัฒนธรรม เช่น ชุมชน หมู่บ้าน ตลาด ศูนย์วัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้าน ดนตรี
พ้ืนเมือง สินค้าพ้ืนเมือง ไร่สวน วิถีชีวิต อัธยาศัยไมตรีของประชาชน เป็นต้น ประเภทประเพณี เช่น ประเพณี
สงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศกาลกินเจ ประเพณีลอยกระทง งานบุญบั้งไฟ เป็นต้น ประเภทกิจกรรม 
เช่น กิจกรรมแข่งขันกีฬา กิจกรรมบันเทิง สวนสนุก สนามกอล์ฟ กิจกรรมเดินป่า กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ การไต่
เขา การตกปลา การถ่ายรูป เป็นต้น  

1.2. องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวจะต้องประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction) เส้นทางคมนาคมขนส่งเข้าถึง (Accessibility) สิ่งอ านวย

ความสะดวก (Amenities) แบ่งออกเป็น สิ่งอ านวยความสะดวกประเภทการเข้า-ออกเมือง สิ่งอ านวยความ
สะดวกประเภทโครงสร้างพ้ืนฐานหรือสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และสิ่งอ านวยความสะดวกประเภท
ความปลอดภัยทั้งความปลอดภัยในลักษณะทั่วไปและความปลอดภัยจากการใช้บริการท่องเที่ยว 

2. การตลาดท่องเที่ยว (Tourism marketing) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการช่วยส่งเสริมชักจูงเร่งเร้า
ให้คนเข้ามาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวเนื่องจากการที่นักท่องเที่ยวจะตัดสินใจเพ่ือการท่องเที่ยวยังสถานที่ใดที่
หนึ่งจะต้องรู้จักสถานที่นั้นก่อนว่ามีสิ่งน่าสนใจหรือสิ่งจูงใจใดบ้าน ดังนั้นการให้ข่าวสารและข้อมูลทางการ
ท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องร่วมมือกันส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวและมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอันเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวมากข้ึน  

3. ธุรกิจท่องเที่ยว (Tourism business) เป็นการด าเนินธุรกิจให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวอันจะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจโดยมีผลตอบแทนเป็นผลก าไรจากการ
ด าเนินธุรกิจ ในขณะเดียวกันธุรกิจท่องเที่ยวโดยตัวธุรกิจเองก็สามารถเป็นสิ่งดึงดูดให้เกิดการเดินทางท่อง เที่ยวได้
เช่นกัน ประเภทของธุรกิจท่องเที่ยวได้แก่ 

 3.1. ธุรกิจที่พักแรม (Accommodation) เช่น โรงแรม หมู่บ้านพักตากอากาศ (resort) บังกะโล 
เรือนแรม (guest house) หอพัก อพาร์ตเมนท์ เป็นต้น 
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 3.2. ธุรกิจอาหารและบันเทิง (Food and Entertainment) เช่น ธุรกิจอาหารบุฟเฟต์ (buffet) 
ธุรกิจอาหารคอฟฟ่ีช็อป (coffee shop) ธุรกิจอาหารเฉพาะกลุ่มเชื้อชาติ ไนต์คลับ (night club) สถานอาบอบ
นวด สถานนวดแผนโบราณ โรงภาพยนตร์ โรงละคร เป็นต้น 

 3.3. ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (Operation and Tour guide) ธุรกิจน าเที่ยวสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทน าเที่ยวภายในประเทศ (Domestic tour) ประเภทน านักท่องเที่ยวต่างชาติเข้
มาเที่ยวในประเทศไทย ( Inbound tour) และประเภทน านักท่องเที่ยวชาวไทยไปเที่ยวยังต่างประเทศ 
(Outbound tour) 

 3.4. ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก (Souvenir business) เป็นการด าเนินธุรกิจให้บริการจ าหน่าย
สินค้าที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยวเพ่ือน ากลับไปยังภูมิล าเนาของตนซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้การเดินทางท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวมีชีวิตชีวามากขึ้น 

 3.5. ธุรกิจการขนส่ง (Transportation) เป็นการด าเนินธุรกิจให้บริการด้านการขนส่งให้แก่
นักท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจขนส่งด้วยรถยนต์ ธุรกิจขนส่งด้วยรถไฟ ธุรกิจขนส่งด้วยเรือและธุรกิจขนส่ง
ด้วยเครื่องบิน 

กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Tourism) 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นรูปแบบของการจัดการการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่น าเอารูปแบบการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาผสมผสานเข้ากับศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของนักท่องเที่ยวและของชุมชน ดังนั้นแนวคิด
เรื่องนี้จึงเป็นของใหม่แต่ก็ได้ รับการยอมรับจากองค์กรยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization: UNESCO) แล้วว่าเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่ควรได้รับการสนับสนุนและปัจจุบัน
ก็ได้มีการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวหลายแห่งให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการนา รูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์มาใช้เป็นกลไกการชักนา นักท่องเที่ยวให้ไปเยือน  

การน าแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์มาปรับใช้กับภาคการท่องเที่ยวและบริการเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
เพ่ือค่าและมูลค่านั้น การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จึงไม่ควรตั้งอยู่บนฐานของเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือแรงงาน
จ านวนมากแต่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ควรจะเป็นการน าปัจจัย 4 ประการ คือ “ทุน” มาบวกกับ “ความคิด
สร้างสรรค์” และผสานเข้ากับ “สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม” และ “ทักษะเฉพาะตัว” ทั้ง 4 ปัจจัยดังกล่าวน ามาสร้าง
คุณค่าและมูลค่าให้กับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 

กำรมีส่วนร่วม (Participation) 
การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างประชาชนใน

ชนบทสามารถที่จะแสดงออกซึ่งความต้องการของตน การจัดอันดับความส าคัญ การเข้าร่วมในการพัฒนาและ
ได้รับประโยชน์ในการพัฒนานั้นโดยเน้นที่การให้อ านาจการตัดสินใจของประชาชนในชนบท 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการท่องเที่ยวเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนเพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและน าไปสู่การคุ้มครองดูแลรักษา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน สนองตอบความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง รวมไปถึงเกิด
ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าน่าประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 
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ส าหรับประเทศไทยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยังคงเป็นเรื่องใหม่ แม้จะมีหลายหน่วยงานเริ่มให้
ความส าคัญแต่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยังคงไม่เป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวนักองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ถือ
เป็นองค์กรที่บุกเบิกด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย โดยผู้อ านวยการ อพท. ในปี 2552 ได้ก าหนด
ค านิยามเพ่ือแนวทางการปฏิบัติงานขององค์การฯ ไว้ว่า “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ การท่องเที่ยวสัมพันธ์
กับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและเอกลักษณ์ สถานที่  โดยนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรม และมีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับเจ้าของสถานที่ และเป็นการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและเอกลักษณ์ สถานที่ ไม่ใช้กิจกรรมที่เน้นรายได้ของ
ชุมชน แต่เป็นกิจกรรมที่เน้นคุณค่าของชุมชนเท่านั้น” 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เริ่มเข้ามามีกระแสมากข้ึน เนื่องจากการ
ท่องเที่ยวรูปแบบเดิมนั้นเป็นการเน้นเพียงแค่การพักผ่อนหย่อนใจ แม้ในระยะหลังจะมีการท่องเที่ยวในความสนใจ
พิเศษเข้ามามีบทบาท แต่ก็ยังขาดการพัฒนา เพราะการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นั้นถือเป็นความท้าทาย
ให้กับ ทั้งนักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว คือ การท าให้สถานที่ท่องเที่ยวมีความสร้างสรรค์เพ่ือที่จะพัฒนา
ทรัพยากรทางด้านวัฒนธรรมที่ไม่อาจจับต้องได้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่สร้างสรรค์กับนักท่องเที่ยวและเป็นการ
สร้างกระบวนการอยู่ร่วมกันระหว่างนักท่องเที่ยวที่เป็นแขกของพ้ืนที่กับเจ้ าบ้านได้เป็นอย่างดี การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ คือ การท่องเที่ยวซึ่งมอบโอกาสให้กับผู้เดินทาง/ นักเดินทาง/ นักท่องเที่ยว ในการพัฒนาศักยภาพการ
สร้างสรรค์ของตน ผ่านการมีส่วนร่วมในการกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง ที่เป็นไปตามลักษณะเฉพาะ
ของพ้ืนที่เป้าหมายที่ไปท่องเที่ยว เรียกว่าเรียนรู้ ดูของจริง ลงมือท า เป็นการท่องเที่ยวที่ได้เรียนรู้ตัวตนที่แท้จริง
ของชุมชน โดย ผู้เดินทาง/นักเดินทาง/นักท่องเทียว ได้มีส่วนร่วมลงท ากิจกรรมกับชุมชนและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับชุมชนในสถานที่จริง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม มีประสบการณ์ตรงใจพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ชื่นชมและเข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่ เรียนรู้สิ่งใหม่ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพของตนเองอย่างไม่สิ้นสุด 

 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว 
ประหยัด (2544 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาแนวทางการจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชนศึกษากรณี 

ตลาดน้ าดอนหวาย จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส าคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือ รสชาติอาหารและ
ความงามเอกลักษณ์ของตลาดริมน้ าในด้านปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละแห่ง คือปัญหาด้านการบริการการท่องเที่ยว
ผลกระทบต่อ สภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยเฉพาะแหล่งน้ าธรรมชาติ ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ของ
องค์กรชุมชน ได้แก่ การขาดการบริหารจัดการที่ดีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ชัดเจน ปัญหาการจัดเก็บ
ผลประโยชน์ ปัญหาด้านงบประมาณ การขาดการประสานงานกับองค์กรอ่ืนๆ และปัญหาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน 

พนิตตา (2544)ได้ศึกษาเรื่องศักยภาพของชุมชนบ้านห้วยฮ้ีในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบโฮมส
เตย์โดยท าการศึกษาความคิดเห็นทั้งจากประชาชนในหมู่บ้านและบุคคลภายนอกที่ให้ความช่วยเหลือด้านการ
ท่องเที่ยวในชุมชนแห่งนี้ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบโฮมสเตย์  คือ การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ที่นักท่องเที่ยวจะพักแรมในชุมชนเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว เพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนแห่งนี้ ส่วนใหญ่ด าเนินธุรกิจท่องเที่ยวประมาณ 3 -4 ปี สามารถสร้างรายได้
ให้แก่สมาชิกระหว่าง 200-600 บาทต่อเดือน แม้รายได้ไม่สูงนักแต่ก็สร้างความพึงพอใจแก่ชุมชน เพราะ
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ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตถูกรักษาไว้ภายใต้การจัดการท่องเที่ยว เมื่อพิจารณาในแง่สังคม
พบว่าชุมชนมีการแบ่งโครงสร้างขององค์กร และมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างดี อีกทั้ งผู้น าชุมชนมี
ความเข็มแข็งสามารถสั่งและชักชวนให้สมาชิกชุมชนร่วมกันท างานให้ส าเร็จได้ 

ศมาและคณะ (2545) ได้ท าการศึกษาเรื่องการจัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะ
กรณีชุมชนคีรีวง ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่าการจัดการด้านการท่อง เที่ยวของ
ชุมชนคีรีวงมี 3 ลักษณะ คือ 1) กลุ่มทุน มีหน้าที่ในการจัดหาและระดมทุนเพ่ือให้เกิดมีทุนหมุนเวียนในชุมชนมาก
ที่สุด นอกจากนั้นยังเปิดให้สมาชิกกู้ยืมเงินน าไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการจัดสวัสดิการในส่วนการ
รักษาพยาบาล การศึกษา และการพัฒนาชุมชนด้วย 2) กลุ่มอาชีพ มีหน้าที่ในการส่งเสริมอาชีพให้สมาชิกภายใน
ชุมชนมีอาชีพเสริม นอกจากท าเกษตรเพียงอย่างเดียวเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน กลุ่มอาชีพเอง
เป็นเสมือนแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งภายในชุมชนด้วย 3) กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีหน้าที่หลักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชนในมีความอุดมสมบูรณ์ และควบคุมการใช้ทรัพยากรของชุมชนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด รวมไปถึงการปลูกจิตส านึกให้คนภายในชุมชนรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นกลุ่มที่ดูแลเส้นทางการ
ท่องเที่ยวของชุมชนคีรีวงด้วย และชุมชนคาดหวังผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดการด้านการท่องเที่ยวในเรื่อง 
การท าให้เกิดผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน การท างานเป็นทีม การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มความรู้สึกรักชุมชนเพ่ิมมากขึ้น เกิด
ความภูมิใจในชุมชนของตนเอง ส่วนเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านการท่องเที่ยวพบว่าชุมชนมีส่วนร่วมใน
เรื่องต่าง ๆ ตามล าดับดังนี้ คือ มีส่วนร่วมในการประชุม มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

ประกอบศิริและคณะ (2545) ได้ท าการศึกษาเรื่องศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนริมกว๊านพะเยา ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านฮ่องไฮมีข้อได้เปรียบ
หรือที่เรียกว่าจุดแข็ง ที่ส าคัญคือ สิ่งดึงดูดใจ ซึ่งมีตัวกว๊านพะเยาและกิจกรรมของชุมชนเป็นทรัพยากรและความ
สะดวกในการเข้าถึง ส าหรับข้อเสียเปรียบหรือจุดอ่อนที่ส าคัญของการพัฒนาคือสิ่งอ านวยความพ้ืนฐาน ในส่วน
ของแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ศึกษาผู้ศึกษาพบว่า ควรจะต้องมีแผนงานที่ส าคัญ 5 
แผนงาน ประกอบด้วยแผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแผนพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว 
แผนพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อมแผนรักษาความปลอดภัยและแผนพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 

กษมาและคณะ (2546 : บทคัดย่อ) ท าการศึกษาผลกระทบการท่องเที่ยวต่อชุมชน : กรณีศึกษาชุมชน
บ้านศรีฐาน ต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย พบว่าการท่องเที่ยวส่งผลทางบวกและลบ โดยทางบวกท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การสร้างงาน การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ การลดภาวะการ
ว่างงาน การสร้างความสามัคคีในชุมชน การป้องกันการอพยพย้ายถิ่น การเสริมสร้างการศึกษา ความร่วมมือใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมคุณค่าสิ่งแวดล้อม การพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมชุมชน ส่วน
ผลทางลบได้แก่ ปัญหารายได้ไม่แน่นอน ปัญหาค่าครองชีพ ปัญหาการแบ่งปันผลประโยชน์ ปัญหาการถือครอง
ที่ดินเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและค่านิยม ความไม่เป็นธรรมในสังคม อาชญากรรม ความขัดแย้งระหว่าง
นักท่องเที่ยวกับชุมชน การเปลี่ยนแปลงความเชื่อค่านิยมในการครองชีพ การแต่งกาย ภาษา เกิดการท าลายทาง
ชีวภาพและภูมิทัศน์ของชุมชน จึงควรใช้ยุทธศาสตร์ การจัดการการท่องเที่ยวภายใต้ปัจจัยที่เอ้ืออ านวยเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ควรใช้   ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่ชุมชนให้เป็นมรดกสืบทอดให้กับคนรุ่นต่อไป 
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สุทิน และคณะ (2546: บทคัดย่อ) ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพการจัดการการ
ท่องเที่ยว : กรณีแหล่งท่องเที่ยวสวนหินผางาม กิ่งอ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย (ระยะที่ 1)โดยใช้กระบวนการวิจัย
แบบมีส่วนร่วม พบว่าระยะเริ่มต้นมีการบริหารจัดการโดยกิ่งอ าเภอหนองหินจังหวัดเลย ต่อมาปัจจุบันบริหาร
จัดการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลปวนพุ  กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดรายได้ ส่วนใหญ่ได้จากการน าเที่ยว
จุดต่าง ๆ จากการซื้ออาหารและของที่ระลึกของนักท่องเที่ยว ปัญหาทั่วไปของการจัดการท่องเที่ยว ประชาชนยังมี
ส่วนร่วมน้อย กิจกรรมเชิงสร้างรายได้น้อย มัคคุเทศก์ก็ไม่เพียงพอในช่วงเทศกาลส าคัญ ชุมชนไม่เข้าใจและวิตกกับ
การประกาศจัดตั้งวนอุทยานผางาม น้ าอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอในฤดูแล้ง คุณภาพน้ าลดลง ซึ่งเกิดจากน้ าเสียจาก
ขยะสิ่งปฏิกูลที่ซึมลงสู่ชั้นน้ าใต้ดิน จึงควรวิจัยระยะต่อไปโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของสวน     หินผางามให้เกิดข้ึน 

สุดารัตน์ แสงจ านงค์ (2549 : บทคัดย่อ) ท าการวิจัยเรื่องการศึกษาเพ่ือพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวพระ
ต าหนักในสมัยรัชกาลที่ 5 เขตพระราชวังดุสิต พบว่า ในพ้ืนที่เป้าหมายมีอาณาบริเวณตั้งแต่พระที่นั่งวิมานเมฆถึง
วังสวนสุนันทา ซึ่งสามารถพัฒนาโปรแกรมน าเที่ยวขึ้นมาได้ 2 โปรแกรม ได้แก่ 1. โปรแกรมท่องเที่ยวแบบเต็มวัน 
จ านวน 2 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรมพระราชวังดุสิต และพระต าหนักในวังสวนสุนันทา และโปรแกรมพระราชวัง
ดุสิตวังสวนสุนันทา และชุมชนบ้านญวน 2. โปรแกรมท่องเที่ยวแบบครึ่งวัน จ านวน 4 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรม
พระที่นั่งวิมานเมฆ โปรแกรมวังสวนสุนันทา 1 (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) โปรแกรมวังสวนสุนันทา 2 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) และ
โปรแกรมวัดราชาธวาส และชุมชนบ้านญวณ และมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว การส่งเสริมการท่องเที่ยว การกระตุ้นการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการท่องเที่ยว และการพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย 

มณฑาวดี พูลเกิด (2552) ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือความ
ยั่งยืน พบว่า รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงระบบเพ่ือความยั่งยืนโดยชุมชนด้านปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย
องค์ประกอบด้านความสามารถของชุมชน ด้านสิ่งจูงใจของชุมชน ด้านศักยภาพของชุมชน และการมีส่วนร่วมใน
การลงทุน ด้านกระบวนการแปรสภาพ ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านการจัดองค์การ ด้านการบริหารจัดการ การ
มีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมการด าเนินกิจกรรม/ปฏิบัติตามแผน และ
การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านผลผลิต ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านเป้าหมายในการจัดการ
ท่องเที่ยว ด้านการควบคุม 3 ตัวแปรที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วม
ในการรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา ด้านการป้อนกลับ ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านการ
ควบคุม 6 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมในการก าหนด กฎ 
ระเบียบกติกา ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการมีส่วนร่วมในการใช้
ประโยชน์  ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงระบบเพ่ือความยั่งยืนด้านความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.38 ด้านความถูกต้องครอบคลุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ด้านความเป็นไปได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ด้าน
ความเป็นประโยชน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 และมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 4.56 

ศิริจรรยา ประพฤติกิจ (2553) ได้ศึกษาสภาพทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ เพ่ือเสนอเส้นทางการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว และจัดท าเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดตราด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบตรวจสอบทรัพยากรการท่องเที่ยว แบบส ารวจ    สิ่งอ านวยความ
สะดวกในแหล่งท่องเที่ยว และแบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ภาครัฐ 
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จ านวน 24 คน ภาคเอกชน จ านวน 24 คน ประชาชนท้องถิ่น จ านวน 24 คน และนักท่องเที่ยว จ านวน 60 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ วิธีการและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอเมือง จังหวัดตราด 12 แห่งได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจากผลการวิจัยน ามาจัดเส้นทางจานวน 4 เส้นทาง 
ได้แก่ เส้นทางท่องเที่ยวที่ 1 ได้แก่ วัดบุปผาราม สถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ตราด) และล่อง
แก่งคลองห้วยแร้ง เส้นทางท่องเที่ยวที่ 2 ได้แก่ วัดไผ่ล้อม ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง โบราณสถานจวนเรซิดังกัมปอต 
และ วัดโยธานิมิต เส้นทางท่องเที่ยวที่ 3  ได้แก่ หาดลานทราย สวนผลไม้บ้านห้วงน้าขาว และศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน เส้นทางท่องเที่ยวที่ 4 ได้แก่ วัดบุปผาราม ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตลาดเก่าริม
คลองบางพระ สถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ตราด)แล้ววิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค
และโอกาสของเส้นทางทั้ง 4 เส้นทาง จากผลการวิเคราะห์ พบว่า เส้นทางท่องเที่ยวที่ 4 มีจุดแข็งมากที่สุด โดยมี
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะดวกในการเข้าถึง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ 
รองลงมา คือ เส้นทางท่องเที่ยวที่ 1, 2 และ 3 โดยมีจุดอ่อน คือ แหล่งท่องเที่ยวมีป้ายบอกทางแหล่งเที่ยวที่น้อย 
และขาดการจัดการด้านสิ่งอานวยความสะดวก โอกาส คือ แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละเส้นทางสามารถเชื่อมโยงไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวแห่งอ่ืน ตลอดจนสามารถพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุปสรรค คือ 
ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ข้อจ ากัดด้านเวลา ตลอดจนขาดบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการขาด
งบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารูปแบบ
และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่เหมาะสม เพ่ือรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว 2) ควรเพ่ิมช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์เพ่ือขยายจานวนนักท่องเที่ยว 3) น าเส้นทางทั้ง 4 เส้นทางมาปรับปรุง และพัฒนาให้เป็น
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอ าเภอเมือง จังหวัดตราดต่อไป 

วิภา ศรีระทุ (2551) ได้ศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว และประเมิน
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ในอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยด าเนินการส ารวจแหล่งท่องเที่ยว โดย
ใช้แบบส ารวจปรับจากตารางตรวจสอบทรัพยากรของ กอดเฟรย์ เคอร์รี่(Godfrey Kerry) และคลาก แจ็คกี้ 
(Clarke Jackie) และให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ประเมินแหล่งท่องเที่ยวใน อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จ านวน 10 แหล่ง โดยใช้แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของส านักพัฒนาการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แล้วจัดระดับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว       ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ผลการวิจัยพบว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอเขาค้อ ที่ศึกษา เป็นพื้นที่ ธรรมชาติและเป็นอนุสรณ์
สถาน การใช้พ้ืนที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีการบริหารจัดการเกือบ ทุกแหล่ง ยกเว้นจุดชมวิวเพียง  แหล่งเดียวที่ยัง
ไม่มีการบริหารจัดการ จากผลการประเมิน ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวที่เลือกศึกษา 10 แหล่ง ที่นักท่องเที่ยวนิยม
ท่องเที่ยวในอ าเภอเขาค้อ สรุปได้ว่า มีศักยภาพดีเยี่ยม 1 แหล่ง คือแก่งบางระจัน มีศักยภาพดีมาก 1 แหล่ง คือ
น้ าตกศรีดิษฐ์และครกพลังน้ า มีศักยภาพดี 2 แหล่ง คือสวนสัตว์เปิดเขาค้อและพระต าหนักเขาค้อ มีศักยภาพปาน
กลาง 1 แหล่ง คือพิพิธภัณฑ์อาวุธและการสู้รบเขาค้อ มีศักยภาพต่ า 4 แหล่ง คือหอสมุดนานาชาติและเจดีย์พระ
บรมสารีริกธาตุ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษกและเนินมหัศจรรย์ ส่วนจุดชมวิว 
(ทะเลหมอก) มีศักยภาพเหมาะสม ที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

งานวิจัยของ ชูเกียรติ ศิริวงศ์ (2549) "พฤติกรรมการซื้อสินค้าของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น" 
พบว่า จากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 400 คน พบว่าส่วนใหญ่เตรียมเงินสาหรับซื้อสินค้าต่ ากว่า 5,000 เยน จานวน 
113 คน คิดเป็นร้อยละ28.2 รองลงมาคือเตรียมเงิน 10,001 -15,000 เยน เป็นจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 
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19.8 เตรียมเงินมากกว่า 20,000 เยน จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 เตรียมเงิน 5,001 –10,000 เยน จาน
วน69 คน คิดเป็นร้อยละ17.2 และเตรียมเงิน 15,001-20,000 จ านวน 62 คนคิดเป็นร้อยละ15.5 

งานวิจัยเรื่อง "กระบวนการตัดสินใจในการเลือกสถานที่พักของนักท่องเที่ยวต่างชาติ" กนกพร        ศิริ
โรจน์( 2545)  พบว่า จากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 384 คน บริเวณถนนข้าวสารพบว่า นักท่องเที่ยวมีการวางแผน
เพ่ือการใช้จ่ายเงินต่ ากว่า 20 ดอลลาร์สหรัฐ โดยที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้จ่ายเพียงวันละ 6-10 ดอลลาร์สหรัฐ สา
หรับที่พักในบริเวณถนนข้าวสาร 

งานวิจัยเรื่อง "ความต้องการในการใช้บริการสปาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ" จิราวรรณ มั่งถาวรกิจ
(2548) พบว่า ค่าเฉลี่ยจ านวนเงินที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเต็มใจที่จะจ่ายในการใช้บริการสปาแต่ละครั้งคือ 
1,873.46 บาทโดยมีค่าเฉลี่ยการใช้บริการสปา อยู่ที่ 2.04 ครั้ง 

จากเอกสารวิชาการและงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไม่หยุด
นิ่ง รูปแบบการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยแวดล้อมภายนอกของอุตสาหกรรม อันได้แก่ แนวคิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแนวคิด และ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ต้องการ
การท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ เน้นประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวมากกว่าการไปเยี่ยมชมอย่างผิวเผินเท่านั้น 
ปัจจัยเหล่านี้ ท าให้เกิดการศึกษาศักยภาพของการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เชิงสร้างสรรค์ ที่เน้นประสบการณ์การ
เดินทาง การอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เข้ามาแทนที่การท่องเที่ยวกระแสหลัก นั่นคือการ
ท่องเที่ยวเฉพาะ (Niche tourism)  ที่เน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความเฉพาะ และมีตลาดนักท่องเที่ยวที่
เจาะจง ด้วยแนวคิดเช่นนี้จะน าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ การท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับ
อาหารเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเฉพาะ ที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารในแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม
ด้านอาหารการกิน การปรุงอาหารซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวอิสระชาวไทยและชาวต่างชาติที่มี
ความสนใจด้านอาหาร 

          งานวิจัยนี้ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนแรก  เป็นการศึกษาและส ารวจข้อมูลด้านอาหาร เอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมด้านอาหาร ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับอาหาร  ถอดอัตลักษณ์ วัฒนธรรมด้าน
อาหารท้องถิ่นในพ้ืนที่ภาคตะวันตก   ในพ้ืนที่ 8 จังหวัด คือ นครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร  แล้วจึงก าหนดเส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้อาหารจากการ
วิเคราะห์กระบวนการถอดองค์ความรู้ และอัตลักษณ์ด้านอาหารสู่การท่องเที่ยว    น ามาสร้างและพัฒนาเส้นทาง
การท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้อาหารไทยในพ้ืนที่ภูมิภาคตะวันตก ที่สอดคล้องและสะท้อนอัตลักษณ์ของพ้ืนที่และ
แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   ท าการทดสอบศักยภาพของเส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้อาหารทั้งด้าน
ศักยภาพทางการตลาดและเชิงพาณิชย์  เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดข้อเสนอแนะและเชิงนโยบายส าหรับการ
ท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารในภูมิภาคภาคตะวันตกต่อไป  ส่วนที่สอง ก าหนดจุดท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ผ่านอาหารพ้ืนถิ่น ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย จากข้อมูลที่ได้รับจากการค้นคว้า และการ
ส ารวจพื้นที่ โดยระดมความคิดเห็นภายในคณะวิจัยเพ่ือถอดองค์ความรู้ และอัตลักษณ์ด้านอาหาร สู่การท่องเที่ยว 
สร้างและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหารพ้ืนถิ่น ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย  ส่วน
ที่สำม ประเมินเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหารพ้ืนถิ่นในพ้ืนที่ โดยหลังจากการก าหนดเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหารพ้ืนถิ่น ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยแล้ว จึงด าเนินการส่งเส้นทาง
ดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในพ้ืนที่ประเมินความเหมาะสม เพ่ือน าข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการประเมินมา
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ปรับปรุงเส้นทางให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น กลุ่มประชากรเป้าหมายส าหรับการประเมินศักยภาพได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการท่องเที่ยว บริษัทน าเที่ยวและนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจการท่องเที่ยวเฉพาะทาง หรือการท่องเที่ยวแนว
ใหม ่  
          จากผลงานวิจัยนี้คณะนักวิจัยจะสามารถสร้างเส้นทางใหม่ของการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทางการตลาด
และเชิงพาณิชย์ ท้ายสุดจะเป็นน าองค์ความรู้ทั้งหมดมาพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้เป็น
แหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศให้มาท่องเที่ยวยังภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี 

ส่วนการศึกษาวิจัยนี้เริ่มจากการส ารวจ รวบรวม เก็บข้อมูลและองค์ความรู้ของขนมไทยในภูมิภาค
ตะวันตก จ านวน 8 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี  เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร 
และสมุทรสงคราม   โดยเป็นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม  โดยมี
การศึกษาข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ภูมิภาคตะวันตก  ลักษณะภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
แบ่งการศึกษาไปรายจังหวัด  โดยมีการศึกษาสภาพภูมิศาสตร์  ลักษณะภูมิประเทศ  ลั กษณะภูมิอากาศ  
ประชากรและลักษณะทางสังคม  เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ซึ่งจะศึกษา
ความเป็นมาของจังหวัด หรือพ้ืนที่  มรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งจะศึกษาถึงศิลปวัฒนธรรม  แหล่งโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์  สถาปัตยกรรมเด่น  สิ่งส าคัญคู่บ้านคู่เมือง  การละเล่นพ้ืนบ้านและนาฎศิลป์  การศึกษามรดกทาง
ธรรมชาติของแต่ละจังหวัด  ในส่วนของพื้นที่ป่า  แหล่งน้ า  แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  ภูมิปัญญาชาวบ้านและ
เทคโนโลยีท้องถิ่น  ในส่วนของการท ามาหากินและภูมิปัญญาอาหาร  วัฒนธรรมด้านการกิน  เอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น  เอกลักษณ์ประจ าจังหวัด  เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมด้านการกิน  ภูมิปัญญาทางอาหาร 
          ภาคภูมิภาคตะวันตก หรือพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง  8 จังหวัด  คือ นครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี 
กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร 

1. นครปฐม เป็นจังหวัดเล็กๆ ในเขตชานเมืองกรุงเทพฯ เป็นพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะส าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรรม โดยเฉพาะการปลูกส้มโอ ซึ่งน าชื่อเสียงมาสู่จังหวัดจนได้ชื่อว่าเป็น “เมืองส้มโอหวาน” 
นอกจากนี้ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้อ่ืนๆ และอาหารขึ้นชื่อนานาชนิดนครปฐมเป็นเมืองที่มีประวัติ ศาสตร์
ยาวนาน โดยมีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีจ านวนมาก ที่บ่งบอกว่าบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้ง
ของเมืองหลวงในสมัยทวารวดี มีปูชนียสถานเก่าแก่ท่ีส าคัญคือ “พระปฐมเจดีย์” ซึ่งนับเป็นร่องรอยของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและอารยธรรมจากประเทศอินเดียเข้ามาในประเทศไทยในยุคแรกๆ จังหวัดนครปฐมมีเนื้อที่
ประมาณ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,355,204 ไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 65 ของ
ประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าท่าจีน พ้ืนที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา มีที่ดอนเฉพาะทางตะวันตกเฉียง
เหนือของอ าเภอเมืองฯ และอ าเภอก าแพงแสน ส่วนพ้ืนที่ราบลุ่มบริเวณลุ่มแม่น้ าท่าจีน หรือแม่น้ านครชัยศรี ได้แก่ 
ท้องที่ในเขตอ าเภอนครชัยศรี อ าเภอสามพราน และอ าเภอบางเลนเมืองนครปฐมเดิมตั้งอยู่ริมทะเล และเป็น
ศูนย์กลางการค้าและการคมนาคมที่เจริญรุ่งเรืองแห่งหนึ่ง จึงมีชนชาติต่างๆ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจ านวน
มาก ต่อมาเกิดภาวะแห้งแล้ง เพราะกระแสน้ าที่ไหลผ่านตัวเมืองเปลี่ยนทิศทางไป ประชาชนจึงอพยพไปตั้งหลัก
แหล่งอยู่ริมแม่น้ าบริเวณใกล้เคียง และสร้างเมืองใหม่ขึ้นชื่อว่า “นครชัยศรี” หรือ “ศิริชัย” สภาพทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดนครปฐมในปี พ.ศ.2553 พบว่าประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว152,225บาทต่อปี โดยทั้งจังหวัดมี
ผลิตภัณฑ์มวลรวม ตามราคาประจาปี 148,599ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาอุตสาหกรรมมากท่ีสุด คิด
เป็นมูลค่า 70,512 ล้านบาท รองลงมาเป็นสาขาเกษตรกรรม คิดเป็นมูลค่า 18,747ล้านบาท อันดับ 3 เป็นสาขา
การค้าส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน คิดเป็น
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มูลค่า 13,673 ล้านบาท  จังหวัดนครปฐม มีพ้ืนที่เกษตรกรรม จ านวนทั้งสิ้น 798,093 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 58.89 
ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด การเกษตรกรรมเป็นสาขาการผลิตที่ส าคัญของจังหวัดนครปฐม ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 
23.59 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชัพเกษตรกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ การท านา ท าไร่ ท าสวนผลไม้และพืชผัก การ
เลี้ยงสัตว์และการเพาะลี้ยงสัตว์น้ า ระบบการเกษตรในจังหวัดนครปฐม จัดเป็นเขตเกษตรก้าวหน้า เพราะมีระบบ
ชลประทานที่ดี โดยอาศัยแหล่งน้ าจากลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ท่าจีน และแม่กลอง ประกอบกับเกษตรกรจังหวัด
นครปฐมมีศักยภาพสูง สามารถเรียนรู้วิทยาการแบบใหม่ๆ และมีการใช้เทคโนโลยีภาคการเกษตรที่พัฒนามากขึ้น
ระดับหนึ่ง พืชเศรษฐกิจที่ท ารายได้ให้จังหวัด ได้แก่ ข้าว อ้อย ไม้ผล พืชผักต่างๆ และไม้ดอกไม้ประดับ การเกษตร
กรรมของจังหวัดนครปฐมมีความเป็นไปได้สูงต่อการวางแผนจัดการระบบการผลิต เพ่ือการเชื่อมโยงการส่งออก 

2. สุพรรณบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 100 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
มากมาย ทั้งทางประวัติศาสตร์และทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดเขาขึ้นของพระ
อาจารย์ธรรมโชติผู้สร้างขวัญและก าลังใจให้กับชาวบ้านบางระจัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง อุทยานแห่งชาติ
พุเตย บึงฉวาก และมีขนมขึ้นชื่ออย่างสาลี่สุพรรณ สุพรรณบุรี มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 5,358 ตารางกิโลเมตร แบ่ง
เขตการปกครองออกเป็น 10 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอบางปลาม้า อ าเภอศรีประจันต์ อ าเภอดอนเจดีย์ 
อ าเภอเดิมบางนางบวช อ าเภออู่ทอง อ าเภอสามชุก อ าเภอหนองหญ้าไซ อ าเภอสองพ่ีน้อง และอ าเภอด่านช้าง 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายแบบ ให้นักเดินทางได้สัมผัสและค้นหา ภาพประวัติศาสตร์ที่
เก่าแก่ เรื่องราวของอดีตที่น่าสนใจ สิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนา ที่งดงามและทรงคุณค่าต่อการกราบไหว้บูชา หรือ
แม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่สร้างขึ้นมาให้นักท่องเที่ยวได้ชม ได้เพลิดเพลินกับความอลังการ ตื่นตา ตื่นใจ และ
เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ นอกจากที่กล่าวมาแล้ว สุพรรณบุรี ยังเป็นดินแดนที่มีธรรมชาติ 
ทะเลสาบ น้ าตก ป่าเขา ทะเลหมอกท่ีงดงาม และวิถีชีวิตกว่า 10 ชนเผ่า 

3. ราชบุรี ดินแดนวัฒนธรรมลุ่มน้ าแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาค
กลางด้านตะวันตกที่มีภูมิประเทศหลากหลาย จากพ้ืนที่ที่ราบต่ า ลุ่มแม่น้ าแม่กลองอันอุดม แหล่งเพาะปลูกพืชผัก
ผลไม้เศรษฐกิจนานาชนิด สู่พ้ืนที่สูงทิวเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวยาวทางทิศตะวันตกจรดชายแดนไทย -พม่า 
ราชบุรีในวันนี้จึงเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ทั้งประวัติศาสตร์  โบราณสถาน วิถีชีวิต วัฒนธรรม งาน
หัตถกรรมเครื่องปั้น เครื่องหล่อ ทอถักจักสาน ถ้ าธารป่าเขา และธรรมชาติที่งดงามท้ายทายการมาเยือนของผู้คน
จากทุกมุมโลก จังหวัดราชบุรีมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 5,196 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 
อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอโพธาราม อ าเภอด าเนินสะดวก อ าเภอปากท่อ อ าเภอจอมบึง อ าเภอบางแพ 
อ าเภอวัดเพลง อ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอบ้านโป่งและอ าเภอบ้านคา ของฝากผลิตภัณฑ์นมสด จังหวัดราชบุรี มีชื่อเรื่อง
ผลิตนมสดมานาน ด าเนินงานโดยสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) เป็นนมสดที่มี
คุณภาพและราคาถูก สามารถซื้อได้ทั่วไป และที่ศูนย์จ าหน่ายของสหกรณ์ฯ ริมถนนเพชรเกษม ต าบลหนองโพ 
อ าเภอโพธาราม ผัก ผลไม้ ได้แก่ หัวผักกาดหวาน-เค็ม ผลิตที่หมู่ที่ ๒ ต าบลเจ็ดเสมียน อ าเภอโพธาราม หาซื้อได้
ทั่วไป เช่น ร้านแม่ฮวย (เชลล์ชวนชิม) องุ่นหวานด าเนินสะดวก มีจ าหน่ายทั่วไปในตัวจังหวัด และที่ตลาดน้ า
ด าเนินสะดวก มะม่วงวัดเพลง พันธุ์หนังกลางวัน มันอร่อย โดยเฉพาะที่มาจาก “ไร่ทองสามสี” หมู่ที่ ๘ ต าบลวัด
เพลง อ าเภอวัดเพลง อาหารไทย ร้านอาหารไทยกัญญา 
 4. กาญจนบุรี ลักษณะทางภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นป่า ซึ่งจะมีทั้งป่าดงดิบและป่าโปร่ง มีพ้ืนที่ทั้งหมด
ประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 129 กิโลเมตร มีชายแดนติดต่อ
กับสหภาพพม่าระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ได้แก่ ทิศเหนือ จด
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จังหวัดตากและจังหวัดอุทัยธานี ทิศใต้จดจังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม ทิศตะวันตก จด สหภาพ
พม่า จังหวัดกาญจนบุรี คือดินแดนแห่งธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ์ด้วยผืนป่า พรรณไม้ โถงถ้ า น้ าตก และประเพณี
วัฒนธรรมอันหลากหลายของผู้คนหลากเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออารี ทั้งไทย พม่า มอญ ปากะญอ 
(กะเหรี่ยง) ฯลฯ ยิ่งไปกว่านั้น กาญจนบุรียังเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะเหตุการณ์ในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีอนุสรณ์สถานหลายแห่งปรากฏให้เห็นเป็นหลักฐาน เช่น สะพานข้ามแม่น้ าแคว สุสาน
ทหารสัมพันธมิตร พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ฯลฯ ด้วยความหลากหลายของพ้ืนที่และเรื่องราวที่สั่งสมอยู่ในจังหวัด
ชายแดนตะวันตกแห่งนี้ กาญจนบุรีจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวทุกสไตล์ ทุกวัย และทุก
ฤดูกาล 
จังหวัดกาญจนบุรีมีเนื้อที่ประมาณ 12 ล้านไร่ หรือ 19,483 ตารางกิโลเมตร ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็น
อันดับ 3 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและเทือกเขาสูง โดย
มีแม่น้ าสายหลัก 2 สาย คือ แม่น้ าแควใหญ่และแม่น้ าแควน้อย ที่ไหลขนานลงมาบรรจบกันเป็นแม่น้ าแม่กลองท่ีตัว
เมืองกาญจนบุรี ความเป็นมาของกาญจนบุรีเท่าที่มีการค้นพบหลักฐานนั้น ย้อนไปได้ถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
เมื่อมีการค้นพบเครื่องมือหินในบริเวณบ้านเก่า อ าเภอเมืองฯ ล่วงมาถึงสมัยทวารวดี ซึ่งมีหลักฐานคือซากโบราณ
สถานที่ต าบลปรังเผล อ าเภอสังขละบุรี เป็นเจดีย์ลักษณะเดียวกับจุลประโทนเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐม บ้านคูบัว 
จังหวัดราชบุรี และเมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งค้นพบโบราณวัตถุ เช่น พระพิมพ์สมัยทวารวดีจ านวนมาก 
สืบเนื่องต่อมาถึงสมัยพุทธศตวรรษที่ 16-18 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบคือปราสาทเมืองสิงห์ ซึ่งมีรูปแบบ
ศิลปะแบบขอม 
 5. จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดที่มีสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่าง
อุดมสมบูรณ์ ประกอบกับความสามารถในการน าทรัพยากรนานาชนิดมาใช้ประโยชน์ ซึ่งก่อให้เกิดอาชีพต่าง ๆ ซึ่ง
ท ารายได้ให้ประชากรของจังหวัดเพชรบุรี อาชีพหลักหลายอย่าง เช่น กสิกรรม การปศุสัตว์ การประมง และการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอย่างง่าย ๆ ที่สืบสานกันมาจนถึงปัจจุบันและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจใหม่ไปสู่อาชีพการค้าส่ง การค้าปลีก การบริการ การท่องเที่ยว เป็นต้น สภาพเศรษฐกิจของจังหวัด
เพชรบุรี ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการค้าปลีกและค้าส่ง รองลงมาได้แก่ ภาคบริการ การเกษตรกรรม การคมนาคมและ
การขนส่ง การอุตสาหกรรม การก่อสร้างและอ่ืน ๆ จากรายงานของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ในปี 2548 จังหวัดเพชรบุรีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาตลาด 25,175 ล้านบาท 
ในส่วนรายได้เฉลี่ยของประชากร ปี 2548 เท่ากับ 56,829 บาท/คน/ปี เพชรบุรี ได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีขนมอร่อย
มากมายหลายชนิด ได้แก่ ขนมหม้อแกง ข้าวเกรียบ กล้วยอบน้ าผึ้ง ผลไม้กวน กะละแม ชมพู่ ลูกตาลอ่อน น้ าตาล
สด และยังมีอีกมากมาย 

6. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เศรษฐกิจจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยรวม ปีพ.ศ. 2552 พิจารณาจากผลิตภัณฑ์
มวลรวมของจังหวัด (GPP) ปีพ.ศ.2552 ณ ราคาประจาปี มีมูลค่าเท่ากับ 58,549 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีพ.ศ.
2551 ที่มีมูลค่าท ากับ 58,154 ล้านบาทใน และผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) ในปีพ.ศ. 2552 
เท่ากับ 121,781 บาท/คน/ปี ลดลงเมื่อเทียบกับปีทีผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 0.01 เศรษฐกิจของจังหวัด รายได้ส่วน
ใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม โดยมีรายได้จากภาคอุตสาหกรรม รองลงมา มีรายได้จากการค้าปลีก การค้าส่ง ภาค
โรงแรมและภัตตาคาร และภาคการขนส่งมีความส าคัญและในปี พ.ศ. 2553 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประมาณการมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Gross Province 
Product) ไว้เท่ากับ 63,698 ล้านบาท และมีผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ยต่อบุคคล เพ่ิมขึ้นเป็น 131,574 (ข้อมูลจาก 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่  30 มิถุนายน พ.ศ. 2555) จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์มีสภาพพ้ืนดินที่เหมาะส าหรับการปลูกพืชไร่มากที่สุด รองลงมาเป็นการปลูกไม้ยืนต้น และพ้ืนที่ท า
นาปลูกผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพรตามล าดับ โดยมีพืชเศรษฐกิจที่ท ารายได้เป็นจ านวนมากได้แก่ 
สับปะรด มะพร้าว อ้อย ข้าวและพืชผักผลไม้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีสภาพพ้ืนดินที่เหมาะส าหรับการปลูกพืชไร่
มากที่สุด รองลงมาเป็นการปลูกไม้ยืนต้น และพ้ืนที่ท านาปลูกผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพรตามล าดับ 
โดยมีพืชเศรษฐกิจที่ท ารายได้เป็นจ านวนมาก ของฝากจากหัวหินได้แก่ ตุ๊กตา หอย เครื่องประดับจากเปลือกหอย
และกะลามะพร้าว ผ้าพิมพ์ โขมพัสตร์ ไม้ปัดฝุ่นท าจากป่านศรนารายณ์ เครื่องจักสาน ไม้ไผ่ อาหารทะเลสดและ
แห้ง ของฝากจากปราณบุรีได้แก่ ผลไม้ตามฤดูกาลที่วางขายริมถนน ผลิตภัณฑ์สับปะรดและ ผลไม้อบแห้ง ของ
ฝากจากทับสะแก ได้แก่ กล้วยอบน้ าผึ้ง มะพร้าวอบน้ าผึ้ง และผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ สินค้าส่งออกไปจ าหน่าย
ทั่วโลก ได้แก่ ว่านหางจระเข้ พืชสมุนไพรที่ได้รับความนิยมมากเมื่อน ามาแปรรูป โดยเฉพาะว่านหางจระเข้ใน
น้ าเชื่อมบรรจุกระป๋อง และมะพร้าว พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลผลิตน ามา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จ าหน่ายหลายชนิด อาทิ มะพร้าวอบกรอบ วุ้นมะพร้าวในน้ าเชื่อม ที่นอนใยมะพร้าว รวมถึง
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์แปรรูปจากไม้มะพร้าวอีกหลายชนิด  

7. สมุทรสงคราม เป็นจังหวัดในภาคกลาง (หน่วยงานบางแห่งถือเป็นส่วนหนึ่งของภาคตะวันตก) มีขนาด
พ้ืนที่เล็กที่สุดของประเทศ คือประมาณ 416.7 ตารางกิโลเมตร ทั้งยังมีจ านวนประชากรน้อยที่สุดเป็นอันดับ 2 
ของประเทศด้วย นับเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมีชายฝั่งทะเลติดอ่าว
ไทยยาวประมาณ 23 กิโลเมตร มีภูเขา 1 ลูก (เขายี่สาร) ไม่มีเกาะ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มโดยพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกจะ
สูงกว่าฝั่งตะวันออกเล็กน้อย จังหวัดสมุทรสงครามตั้งอยู่ในเขตภาคกลางตอนล่างติดทะเลอ่าวไทย เป็นจังหวัดที่มี
ขนาดเล็กที่สุด และมีประชากรน้อยเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดระนอง เป็นเมืองที่มีความส าคัญทั้ง
ในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และที่โดดเด่นคือ วิถีชีวิตแบบไทยดั้งเดิม
สมุทรสงครามมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวมากมายหลายแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติอยากไปสัมผัส อีกท้ังยังอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร และมีการคมนาคมสะดวก จึงเป็น
จังหวัดท่องเที่ยวที่ส าคัญอีกจังหวัดหนึ่งในภูมิภาค และมีนักท่องเที่ยวนิยมไปมากในปัจจุบัน สมุทรสงครามเป็น
จังหวัดเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงกว่าก็ถึง หากใครชอบการท่องเที่ยวที่
ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นอาชีพการท าสวนผักผลไม้ การเคี่ยวน้ าตาลมะพร้าว หรือ 
เที่ยวชมตลาดน้ าท่าคาที่ยังคงสภาพตลาดนัดแบบชาวบ้านชาวสวนของชุมชนริมคลอง จังหวัดสมุทรสงครามจึงเป็น
จังหวัดที่น่าไปเยี่ยมเยือนส าหรับผู้สนใจการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม เมืองสมุทรสงครามสร้างขึ้นเมื่อใด
ไม่ปรากฏหลักฐาน เดิมเข้าใจว่าเป็นแขวงหนึ่งของราชบุรี เรียกว่า “สวนนอก” ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่อง
กับสมัยกรุงธนบุรี จึงแยกจากราชบุรี เรียกว่า “เมืองแม่กลอง ” สมุทรสงครามมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์
ในช่วงที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี พม่าส่งกองทัพผ่านเข้ามาถึงบริเวณต าบล
บางกุ้ง พระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนสร้างค่ายป้องกันทัพพม่าจนข้าศึกพ่ายแพ้ไป ณ บริเวณค่ายบางกุ้ง 
นับเป็นการป้องกันการรุกรานของพม่าเข้ามายังไทยครั้งส าคัญในช่วงเวลานั้น จังหวัดสมุทรสงครามอยู่ห่างจาก
กรุงเทพฯ ประมาณ 72 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 416 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 3 อ าเภอ ได้แก่
อ าเภอเมืองฯ อ าเภออัมพวาและอ าเภอบางคนที อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดราชบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับ 
จังหวัดเพชรบุรี และอ่าวไทย ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบุรี และราชบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัด
สมุทรสาคร ปลายปี พ.ศ. 2550 ผลการส ารวจดัชนีความมั่นคงของมนุษย์พบว่า สมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีความ
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มั่นคงของมนุษย์สูงที่สุดในประเทศไทย   จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดอีกแห่ง
หนึ่งในภาคกลาง ด้วยลักษณะทางภูมิประเทศซึ่งเป็นดินดอนปากแม่น้ าเชื่อมติดทะเลอ่าวไทย น ามาซึ่งความ
หลากหลายของพืชพันธ์ ธัญญาหารและสัตว์น้ าต่าง ๆ จึงเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส าคัญหลายอย่าง ที่หมุนเวียน
ในช่วงฤดูกาล ท าให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มชาวบ้านในพ้ืนที่ ตั้งเป็นกลุ่มแปรรูปอาหารทะเล อาหารที่มีชื่อเสียง
ของจังหวัดสมุทรสงคราม คือ ปลาทูแม่กลอง เนื่องจากปลาทูแม่กลองขึ้นชื่อว่า มีรสชาติดี เนื้อนุ่ม เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไปทางจังหวัดจึงมีการจัดเทศกาลกินปลาทูและของดีเมือแม่กลองซึ่งจัดขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกปี 
นอกจากปลาทูที่มีชื่อเสียงแล้ว อาหารเป็นที่รู้จักของจังหวัดสมุทรสงคราม คือ หอยหลอด ซึ่งตรงบริเวณ “ดอน
หอยหลอด” เป็นสันดอนตั้งอยู่ปากแม่น้ าแม่กลอง ที่เกิดจากการตกตะกอนของดินปนทราย หรือที่ชาวบ้าน
เรียกว่า"ทรายขี้เป็ด" มีอาณาบริเวณกว้างประมาณ 3 กม. ยาว 5 กม. มีอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ ดอนนอก อยู่บริเวณ
ปากอ่าวแม่กลอง เดินทางไปได้โดยทางเรือ และ ดอนใน อยู่ที่ชายหาดหมู่บ้านฉู่ฉี่ ต าบลบางจะเกร็ง จังหวัด
สมุทรสาคร สภาพทั่วไปของจังหวัดสมุทรสาครเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มสูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 1-2 เมตร มีแม่
น้ าท่าจีนไหลผ่านตอนกลางของพ้ืนที่จากทางด้านเหนือไหลลงสู่อ่าวไทย ที่อ าเภอเมืองสมุทรสาคร มีคลอง
ชลประทานจ านวนมากกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ เพ่ือการคมนาคมและเพ่ือการชลประทาน ท าให้การใช้ที่ดินครึ่งหนึ่ง
ของจังหวัดเป็นไปเพ่ือการเกษตรกรรม 

8. สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดเล็กๆ ในเขตพ้ืนที่ตอนล่างของภาคกลาง บริเวณปากแม่
น้ าท่าจีน ตั้งอยู่ห่างจากทะเลอ่าวไทยเพียง 2 กิโลเมตร เป็นเมืองที่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรสัตว์น้ า 
โดยเฉพาะสัตว์น้ าทะเล จึงมีการประกอบอาชีพด้านการประมงอย่างกว้างขวาง มีเรื อประมงที่ทันสมัยนับพันล า 
และสามารถจับสัตว์น้ าได้เป็นปริมาณที่มากที่สุดของประเทศ อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีนาเกลือมากที่สุดด้วยในด้าน
ประวัติศาสตร์ สมุทรสาครเป็นเมืองที่มีบันทึกไว้ในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา  เมื่อคราวพระเจ้าเสือเสด็จประพาส
ชลมารค    จึงก าเนิดเป็นเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์ผู้ซื่อสัตย์ จงรักภักดี และรักษาระเบียบวินัยยิ่งชีวิต เป็นหนึ่ง
ในสัญลักษณ์ท่ีส าคัญของเมืองในปัจจุบันรู้จักสมุทรสาครสมุทรสาครมีเนื้อที่ประมาณ 872.34 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 545,216 ไร่ จัดเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 72 ของประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ตอนล่าง
ของภาคกลาง บริเวณปากแม่น้ าท่าจีน ห่างจากทะเลอ่าวไทยเพียง 2 กิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่ง
ทะเล สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 1-2 เมตร มีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่านตอนกลางของจังหวัดตามแนว
เหนือใต้ และไหลลงสู่อ่าวไทยที่อ าเภอเมืองสมุทรสาคร รวมระยะทางที่ไหลผ่านจังหวัดสมุทรสาครประมาณ 70 
กิโลเมตรพ้ืนที่ตอนบนในเขตอ าเภอบ้านแพ้วและอ าเภอกระทุ่มแบนมีความอุดมสมบูรณ์ของดิน และมีโครงข่าย
แม่น้ าล าคลองเชื่อมโยงถึงกันกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่กว่า 170 สาย จึงเหมาะส าหรับการเพาะปลูกพืชนานาชนิด และ
บางส่วนเป็นย่านธุรกิจ อุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย ส่วนพ้ืนที่ตอนล่างของจังหวัดในเขตอ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
อยู่ติดชายฝั่งทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร จึงเหมาะกับการประกอบอาชีพประมงทะเล เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง และ
ท านาเกลือสมุทรสาคร เดิมเรียกกันว่า “ท่าจีน” เพราะเป็นต าบลใหญ่อยู่ติดอ่าวไทย มีชาวต่างประเทศโดยเฉพาะ
ชาวจีนน าส าเภาเข้ามาจอดเทียบท่าค้าขายกันมาก จึงเรียกติดปากว่า “ท่าจีน” จนกระทั่งปี พ.ศ. 2091 ในสมัย
ของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา โปรดให้ยกบ้านท่าจีนขึ้นเป็นเมือง “สาครบุรี” เพ่ือเป็นหัวเมือง
ส าหรับเรียกระดมพลเวลาเกิดสงครามกับพม่า และเป็นเมืองหน้าด่านป้องกันผู้รุกรานทางทะเลต่อมาในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อเมืองสาครบุรีเป็นเมือง 
“สมุทรสาคร” ในปี พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระบรมราชโองการให้
ทางราชการเปลี่ยนค าว่า “เมือง” เป็น “จังหวัด” ทั่วทั้งประเทศ เมืองสมุทรสาครจึงได้เปลี่ยนเป็น “จังหวัด
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สมุทรสาคร” มาจนถึงทุกวันนี้ ส่วนค าว่า “มหาชัย” ที่คนชอบเรียกกันนั้น เป็นชื่อคลองที่สมเด็จพระสรรเพชญที่ 8 
แห่งกรุงศรีอยุธยา โปรดให้ขุดขึ้นเพ่ือตัดความคดเคี้ยวของคลองโคกขามแต่เดิม ลัดจากเมืองธนบุรีเป็นแนวตรงไป
ออกปากน้ าแทน แต่ยังไม่ทันเสร็จก็ทรงสวรรคตเสียก่อน พระบาทสมเด็จพระสรรเพชญที่ 9 (ขุนหลวงท้ายสระ) 
จึงได้โปรดให้ขุดคลองต่อจนแล้วเสร็จ และได้พระราชทานนามว่า “คลองมหาชัย” ซึ่งต่อมา บริเวณฝั่งซ้ายของปาก
คลองได้เกิดชุมชนขนาดใหญ่ชื่อว่า “มหาชัย” ขึ้น จึงเป็นที่นิยมเรียกขานกันจนติดปากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
สมุทรสาครแบ่งการปกครองออกเป็น 3 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร อ าเภอกระทุ่มแบน และอ าเภอบ้าน
แพ้วอาหารทะเลมีชื่อเสียงมาก โดยเฉพาะตลาดมหาชัยเป็นตลาดที่รวมอาหารทะเลราคาถูกหลากหลายชนิด โดย
ตลาดมหาชัย ตั้งอยู่ริมแม่น้ าท่าจีน ใกล้กับป้อมวิเชียรโชฎกและศาลหลักเมือง ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 
200 เมตร  เนื่องจากอาหารทะเลที่โด่งดังทางจังหวัดสมุทรสาครได้มีการก าหนดจัดงาน “เทศกาลอาหารทะเล
จังหวัดสมุทรสาคร เป็นงานเทศกาลที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากคุณภาพของอาหารทะเลที่สดใหม่ เพราะจังหวัดสมุทรสาคร เป็น “เมืองประมง” ที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลาง
อาหารทะเลของประเทศ  ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาครส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายรามัญ (มอญ) 
รามัญเชื้อสายจีน ซึ่งท าให้สมุทรสาครมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในแบบรามัญ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีคนเชื้อสายมอญอยู่มาก โดยประชากรจะมีการแต่งกายแบบชาวมอญ อาหารแบบมอญ 
พิธีกรรมแบบมอญ ฯลฯ 

คณะวิจัยได้ท าการส ารวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ของอาหารและขนมไทยในภูมิภาค
ตะวันตก จ านวน 8 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี  เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร 
และสมุทรสงคราม   โดยเป็นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านเอกลักษณ์ของวัฒ นธรรม  โดยมี
การศึกษาข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ภูมิภาคตะวันตก  ลักษณะภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
แบ่งการศึกษาเป็นรายจังหวัด  โดยมีการศึกษาสภาพภูมิศาสตร์  ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิอากาศ  
ประชากรและลักษณะทางสังคม  เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ซึ่งจะศึกษา
ความเป็นมาของจังหวัด หรือพ้ืนที่  มรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งจะศึกษาถึงศิลปวัฒนธรรม  แหล่งโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์  สถาปัตยกรรมเด่น  สิ่งส าคัญคู่บ้านคู่เมือง  การละเล่นพ้ืนบ้านและนาฎศิลป์  การศึกษามรดกทาง
ธรรมชาติของแต่ละจังหวัด  ในส่วนของพื้นที่ป่า  แหล่งน้ า  แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  ภูมิปัญญาชาวบ้านและ
เทคโนโลยีท้องถิ่น  ในส่วนของการท ามาหากินและภูมิปัญญาอาหาร  วัฒนธรรมด้านการกิน  เอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น  เอกลักษณ์ประจ าจังหวัด  เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมด้านการกิน  ภูมิปัญญาทางอาหาร 

จากการศึกษาข้อมูลของพ้ืนที่ภูมิภาคตะวันตก  ได้ท าการศึกษาข้อมูลของอาหารไทยที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่ภูมิภาคตะวันตกส าหรับใช้ในการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สอดคล้อง
กับเส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร  ส าหรับอาหารไทยมีวิวัฒนาการเป็นล าดับ ขึ้นอยู่กับ
วัตถุดิบทางการเกษตรที่แตกต่างกันของแต่ละภูมิภาคเป็นส าคัญ วัตถุดิบที่น ามาปรุงอาหารแตกต่างกันของแต่ละ
ภูมิภาคท าให้อาหารของแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกัน แต่นิยมรับประทานข้าวเจ้าและข้าวเหนียวเป็นอาหาร
หลัก โดยคนในพ้ืนที่ภาคกลางและภาคใต้นิยมรับประทานข้าวเจ้ามากกว่า ขณะที่คนในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) นิยมรับประทานข้าวเหนียว ส าหรับเนื้อสัตว์ที่นิยมรับประทานคือ “เนื้อปลา” 
เนื่องจากคนไทยมีความผูกพันกับแม่น้ าเป็นอย่างมากท าให้อาหารประจ าครัวไทยนิยมประกอบด้วยเนื้อปลาเป็น
หลัก ทั้งปลาย่าง ปลาปิ้ง จิ้มน้ าพริก กินกับผักสดที่หาได้ตามหนองน้ า ชายป่า หากกินปลาไม่หมดก็สามารถน ามา
แปรรูปให้เก็บไว้ได้นาน ๆ ไม่ว่าจะเป็นปลาแห้ง ปลาเค็ม ปลาร้า ปลาเจ่า  
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การศึกษาพบว่าบริเวณภาคกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่ 8 จังหวัดซึ่งเป็นพ้ืนที่เป้าหมายของงานวิจัย เป็น
ภูมิภาคที่มีดินและน้ าอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งปลูกข้าว และเป็นแหล่งประมงที่ส าคัญของประเทศ พื้นที่มีความอุดม
ไปด้วยทั้งพืช ผักและสัตว์ต่างๆ ที่เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร อาหารหลักของคนภาคกลางนิยมคือ ข้าวเจ้า  
คนภาคกลางนิยมใช้ใบบัวห่อข้าวน าไปรับประทานเวลา ออกไปท างานในนา หรือการเดินทางเรียกกันว่า”ข้าวห่อ
ใบบัว” กับ ข้าวที่นิยมมีเกือบทุกมื้ออาหาร คือ น้ าพริกประเภทต่างๆ เช่น น้ าพริก เผา น้ าพริกกะปิ น้ าพริกปลา
ย่าง รับประทานกับผักนานาชนิดที่หาได้ในท้องถิ่น  อาหารที่รับประทานคู่กับข้าวในพ้ืนที่นอกจากน้ าพริกแล้วยัง
แกงประเภทต่างๆ ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่มีในพ้ืนที่และวัฒนธรรมกลุ่มย่อย การวิจัยนี้พบว่าสิ่งที่โดดเด่นของอาหาร
ภาคกลางคือการนิยมปรุงรสอาหาร ด้วยเครื่องปรุงรสที่ได้จากวัตถุดิบในพ้ืนที่ อาทิ น้ าปลาที่เป็นเครื่องปรุงรสใน
อาหารคาวเกือบทุกประเภท เช่นเดียวกับคนภาคอีสานที่นิยมใช้น้ าปลาร้าปรุงอาหารจากการวิเคราะห์ข้อมูลทุติ
และการส ารวจภาคสนาม วัฒนธรรมด้านอาหารของพ้ืนที่มีความเกี่ยวพันอย่างมากกับวัตถุดิบที่มีในพ้ืนที่ท าให้
อาหารคาว และอาหารหวานในพ้ืนที่มีลักษณะที่โดดเด่นจากพ้ืนที่อ่ืนๆ อาทิ แกงกะทิต่างๆ มีการน าวัตถุดิบหรือ
พืช ผลไม้ที่ปลูกในพ้ืนที่เป็นส่วนผสม ท าให้แกงนั้นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด อาทิ แกงหัวตาลที่มีเฉพาะในจังหวัด
เพชรบุรี แกงใบชะคราม เป็นต้น  อาจกล่าวได้ว่าเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมด้านอาหารในพื้นที่ภาคกลาง 8 จังหวัด 
คือการใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และหลากหลายปรุงอาหารในพื้นท่ีได้อย่างมีเอกลักษณ์   

โดยวัตถุดิบที่มีความหลากหลายแบ่งได้ตามลักษณะภูมิประเทศ และความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรของ
พ้ืนที่ ดังนี้   
             1. จังหวัดที่มีพ้ืนที่ชายฝั่งติดทะเล ประกอบด้วยจังหวัดสมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  เพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ์  มีวัตถุดิบที่มีความส าคัญที่ได้มาจากทางทะเล  ได้แก่  อาหารทะเลที่ได้จากอ่าวไทยโดยการ
ประมงน้ าตื้น อาทิ หอยประเภทต่างๆ ได้แก่ หอยหลอด  หอยนางรม  หอยแครง  หอยแมลงภู่  อาหาทะเลที่ได้
จากการประมงพ้ืนบ้านในอ่าวไทย อาทิปลาหมึก ปลาทู  ปลานวลจันทร์ทะเล  นอกจากนี้ยังมีการผลิตเครื่องปรุง
รสที่ส าคัญของอาหารภาคกลาง ได้แก่ กะปิจากเคยท่ีได้จากอ่าวไทย   น้ าปลา  เกลือสมุทร  ซีอ๊ิวโบราณ 
             2. จังหวัดที่มีพ้ืนที่บริเวณลุ่มแม่น้ าและมีพ้ืนที่ติดภูเขา ประกอบด้วย ราชบุรี กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี
และ นครปฐม   พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ ามีการท านาข้าว ปศุสัตว์ การ ประมงน้ าจืด  การท าสวนเกษตรจ านวนมาก และ
วัตถุดิบที่ได้จากป่าใกล้ภูเขา  วัตถุดิบในการประกอบอาหารที่มีเอกลักษณ์ได้แก่ปลานิล ปลาม้า หน่อไม้ดอง  
เห็ดโคน ไชโป๊วหวาน  ข้าว ปลาทับทิม  ปลายี่สก  น้ าตาลโตนดและน้ าตาลมะพร้าว 
             คณะนักวิจัยได้ศึกษาข้อมูลของอาหารไทยที่ได้จากการส ารวจข้อมูลจากเส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือการ
เรียนรู้ด้านอาหาร   ทั้งในด้านอาหารพ้ืนเมืองและอาหารท้องถิ่น เรื่องราวเกี่ยวกับอาหาร อาทิ อาหารและงาน
เทศกาล งานประเพณี ความเป็นมาของอาหารท้องถิ่นของพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา ทั้ง 8 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม 
สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร  ในด้านวัฒนธรรมด้าน
อาหาร อาหารพ้ืนเมืองหรืออาหารท้องถิ่น  อาหารกับของฝากและการท่องเที่ยว อาหารกับประเพณีหรือเทศกาล  
พบว่าอาหารที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดต่างๆ จะมีความสอดคล้องกับวัตถุดิบในพ้ืนที่  ทั้งในส่วนของอาหารกับภูมิ
ปัญญา  ส่วนใหญ่วิถีชีวิตของชาวบ้านจะเลือกที่จะแปรรูปอาหารตามวัตถุดิบดั้งเดิมในแต่ละพ้ืนที่ที่มีอยู่  ซึ่งในส่วน
ของพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง1  คือ นครปฐม  สุพรรณบุรี กาญจนบุรีและราชบุรี  จะเป็นวัตถุดิบที่เกิดจากการ
เพาะปลูกได้และได้จากน้ าจืด  เช่น ข้าว  ผลไม้ หน่อไม้ เห็ด ตาลโตนดและปลาน้ าจืด ส่วนพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 
2 คือ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร  เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดกับทะเล  ดังนั้นวัตถุดิบ
หลักๆ ในพ้ืนที่ดังกล่าวจะเป็นสัตว์น้ าในทะเล  เช่น อาหารทะเลต่างๆ  ปลาทู หอยชนิดต่างๆ  และมะพร้าว ส่วน
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ภูมิปัญญาส่วนใหญ่จะเกิดจากการต้องการถนอมอาหารหรือยืดอายุอาหาร  หรือเกิดจากการหมักเป็นเครื่องปรุงรส
ต่างๆ  เช่น กะปิ น้ าปลา น้ าตาลมะพร้าว  น้ าตาลโตนด  เห็ดดอง หอยแครงดอง  หน่อไม้ดอง  ปลาอบรมควัน  
เป็นต้น  ส่วนวิถีชีวิตของคนภาคกลางนี้ส่งผลมาจากนในเชื้อชาติต่างๆ  ที่ต้องการอพยพมาจากที่อ่ืนๆ  มาอาศัยอยู่
ในพ้ืนที่นี้  ท าให้เกิดการดัดแปลงอาหารของชนชาตินั้นๆ  มาให้เกิดการประยุกต์ของอาหารชนิดต่างๆ  ท าให้เกิด
น้ าพริกชนิดต่างๆ  มากมาย  ขึ้นกับพ้ืนที่แต่ละจังหวัด  เช่น  ราชบุรีมีน้ าพริกเผา  สมุทรสงคราม  มีน้ าพริกไข่ปู
ทะเล  น้ าพริกปลาทู  เป็นต้น  ส่วนประเพณีต่างๆ  ของคนไทยในภาคกลางส่วนใหญ่แล้วจะใช้ขนมจีนมาเป็น
อาหารเลี้ยงในงานบุญต่างๆ  ส่วนเทศกาลอาหารและสินค้าของฝากจะขึ้นกับวัตถุดิบในแต่ละพ้ืนที่  และมีความ
โดดเด่นแตกต่างกันไป  เช่น  สมุทรสงคราม  มีปลาทูแม่กลอง  น้ าตาลมะพร้าวและกะปิคลองโคน  สมุทรสาคร  มี
ผลไม้  และอาหารทะเล  เพชรบุรี มีน้ าตาลโตนด  ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากน้ าตาลโตนด และขนมหวานต่างๆ  
ประจวบคีรีขันธ์  มีของฝากสับปะรด  ชีสเชค  และปลาหมึกแดดเดียว  สุพรรณบุรี   มีขนมสาลี  ปลาอบรมควัน  
ข้าวเกรียบผัก และแห้ว  ราชบุรีมีไชโป๊ เต้าหู้ด า และองุ่นหวาน  นครปฐม  มีหมูย่าง  ข้าวหลาม  และส้มโอ  
กาญจนบุรีมีทองม้วน ขนมตระกูลทอง  วุ้นเส้นและมะขามกวน  ซึ่งล้วนแต่เป็นสินค้าที่เกิดจากการน าวัตถุดิบที่มี
อยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูปทั้งสิ้น 

ตารางที ่3 สรุปข้อมูลวัฒนาธรรมด้านอาหาร ในพ้ืนที่ภูมิภาคตะวันตกท้ัง  8 จังหวัด 
จังหวัด วัตถุดิบในพ้ืนที่ ภูมิปญัญำ

อำหำร 
อำหำรท้องถิ่น/
อำหำรพื้นบ้ำน 

ผลิตภัณฑ์ของฝำก เทศกำลเกี่ยวกับ
อำหำร 

อำหำรกับ
ชีวิตประจ ำวัน 

สมุทรสงครำม น้ าตาลมะพร้าว 
กะป ิ
หอยแครง 
อาหารทะเล  
ปลาทู 

กะปิคลองโคน 
หอยแครงดอง 
น้ าตาลมะพร้าว 
 

หอยแครงดอง 
อาหารจากปลาท ู
น้ าพริกไข่ปูทะเล 

ปลาทูแม่กลอง 
กะปิคลองโคน 

ปลาทู 
อาหารทะเล 
ส้มโอ 
ลิ้นจี่ 
 

ปลาทู 
น้ าพริก 
แกงชนิดต่างๆ 

สมุทรสำคร น้ าปลา 
อาหารทะเล 
ชะคราม 

น้ าปลา 
อาหารทะเลแปร
รูป 

หอยพิม 
ชะคราม 

ผลไม้ 
อาหารทะเล 
 

ผลไม้ 
ปลาสลิด 
อาหารทะเล 

อาหารทะเล 

เพชรบุร ี น้ าตาลโตนด น้ าตาลโตนด 
ผลิตภัณฑ์
ตาลโตนด 

น้ าตาลโตนด 
ผลิตภัณฑ์ตาลโตนด 

ขนมหวาน 
น้ าตาลโตนด 
ผลิตภัณฑ์ตาลโตนด 
 

ตาลโตนด 
ข้าวหอ่ 
กระยาสารท 

ข้าวแช ่
แกง 
ขนมหวาน 
ขนมตาล 

ประจวบคีรีขันธ ์ สับปะรด 
มะพร้าว 
อาหารทะเล 

ปลาหมึกแดด
เดียว 

อาหารทะเล 
อาหารใต ้

อาหารทะเล 
ชีสเชค 
ปลาหมึกแดดเดียว 
ว่านหางจรเข้ 

ปลาหมึกแดดเดียว      
อาหารทะเล 
 

อาหารทะเล 
แกงส้ม 
จับหลัก 

รำชบรุ ี น้ าปลา 
ผลไม้ 

น้ าปลา 
ข้าวแช่ชาวมอญ 
ขนมจีน 
ข้าวแห้ง 
 

น้ าพริก ไชโป๊ 
เต้าหู้ด า 
องุ่นหวาน 
ขนมเค้กมะพร้าวอ่อน 

ขนมจีน น้ าพริกเผา  
แกงค่ัวและแกงส้ม 
ของหวาน 
ขนมจีน 

นครปฐม ผลไม้ 
ข้าว 
หมู 

อาหารโตะ๊จีน 
ข้าวหมแูดง 
ข้าวหลาม 
 

ข้าวหมแูดง 
น้ าพริก 

ข้าวหลาม 
น้ าพริก 
หมูย่าง หมหูัน 
ขนมเปี๊ยะ 
ส้มโอ 

ผลไม้ 
ขนมจีน 

ข้าวหมแูดง 
ปลาน้ าจืด 
 

กำญจนบุร ี เห็ด เห็ดโคน แกงป่าไก่ไทยใส่ ขนมหวานตระกูลทอง ขนมจีน น้ าพริก 
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หน่อไม้ 
ปลาน้ าจืด 

หน่อไม้ดอง 
ขนมทองโย๊ะ 

มะเขือขื่น 
 
เห็ดโคน 

วุ้นเส้น 
มะขามกวน 

แกงป่า 
แกงส้ม 

สุพรรณบุร ี ข้าว 
ปลาน้ าจืด 

หน่อไม้ 
 

น้ าพริก ปลาอบรมควัน 
ไข่เค็ม 
ข้าวเกรียบผัก 
ขนมสาลี่ 

ปลา 
เห็ด 

น้ าพริก 
ข้าว 
 

โดยวัตถุดิบที่มีความหลากหลายแบ่งได้ตามลักษณะภูมิประเทศ และความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรของ
พ้ืนที่ ดังนี้   

1. จังหวัดที่มีพื้นที่ชำยฝั่งติดทะเล ประกอบด้วยจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ์  มีวัตถุดิบที่มีความส าคัญที่ได้มาจากทางทะเล ได้แก่ อาหารทะเลที่ได้จากอ่าวไทยโดยการประมง
น้ าตื้น อาทิ หอยประเภทต่างๆ ได้แก่ หอยหลอด หอยนางรม หอยแครง หอยแมลงภู่ อาหาทะเลที่ได้จากการ
ประมงพ้ืนบ้านในอ่าวไทย อาทิปลาหมึก ปลาทู  ปลานวลจันทร์ทะเล นอกจากนี้ยังมีการผลิตเครื่องปรุงรสที่ส าคัญ
ของอาหารภาคกลาง ได้แก่ กะปิจากเคยที่ได้จากอ่าวไทย น้ าปลา เกลือสมุทร ซีอ๊ิวโบราณ 

2. จังหวัดที่มีพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ ำและมีพื้นที่ติดภูเขำ ประกอบด้วย  ราชบุรี กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี
และนครปฐม พ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ ามีการท านาข้าว ปศุสัตว์ การประมงน้ าจืด การท าสวนเกษตรจ านวนมากและ
วัตถุดิบที่ได้จากป่าใกล้ภูเขา วัตถุดิบในการประกอบอาหารที่มีเอกลักษณ์ได้แก่ปลานิล ปลาม้า หน่อไม้ดอง  
เห็ดโคน ไชโป๊วหวาน ข้าว ปลาทับทิม ปลายี่สก น้ าตาลโตนดและน้ าตาลมะพร้าว 

วัฒนธรรมด้ำนอำหำรและเทศกำลกำรท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับอำหำร  
เนื่องจากวัฒนธรรมอาหารของพ้ืนที่นี้มีความหลากหลาย บางแห่งได้มีการจัดเทศกาลอาหารประจ าถิ่นขึ้น

เพ่ือส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของตน และเพ่ือส่งเสริมอาชีพดั้งเดิม ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด   
ท าให้เป็นที่สนใจแก่นักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ การศึกษาเกี่ยวกับเทศกาลอาหารเพ่ือหาศักยภาพของการท่องเที่ยวเพ่ือ
การเรียนรู้อาหารพบว่า จังหวัดทั้ง 8 ได้มีการจัดกิจกรรมและจัดงานเทศกาลที่เก่ียวข้องกับอาหารไว้หลายเทศกาล  
จึงสามารถสรุปได้  ในตารางที่ 4 จากตารางดังกล่าวพบว่าในบางช่วงเวลาจะไม่มีเทศกาลใดๆ เช่น  เดือนมกราคม  
เดือนมิถุนายน  และเดือนกรกฎาคม  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในช่วงเดือนมิถุนายน  และเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงฤดู
ฝน  ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะเริ่มท านาปลูกข้าวหรือท าสวนต่างๆ  อีกทั้งยังเป็นช่วงที่ไม่มีวัตถุดิบชนิดใด  ที่ออกมา
ในช่วงนี้  ดังนั้นเทศกาลอาหารต่างๆ จงึไม่มีในเดือนดังกล่าว  

ตารางที่ 4 ปฏิทินอาหารตามเทศกาลการอาหารของพ้ืนที่ภูมิภาคตะวันตก 

เดือนที่จัด 
ชื่องำน/
กิจกรรม 

รำยละเอียดกิจกรรม 
จังหวัด 
ที่จัดงำน 

มกราคม ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

กุมภาพันธ ์
เทศกาลอาหาร
ผลไม้และของดี

นครปฐม 

ของดีประจ าจังหวัดเช่น ส้มโอ ฝรัง่ องุ่น มะม่วง กล้วยไม้ 
มะพร้าวน้ าหอม หมูแผ่น กุนเชียงข้าวหลาม ขนมเปี๊ยะ 
เป็ดย่างเป็นต้น และเมนูโต๊ะจีนการออกร้านจ าหน่าย
สินค้าเกษตรและอาหาร หตัถกรรมพื้นบ้าน การแสดง
ทางวัฒนธรรม 

นครปฐม 
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เดือนที่จัด 
ชื่องำน/
กิจกรรม 

รำยละเอียดกิจกรรม 
จังหวัด 
ที่จัดงำน 

มหกรรมอาหาร
อร่อย และของดี

เมืองสุพรรณ 

การออกร้านจ าหน่ายอาหารการน าเสนอสดุยอดอาหาร
อร่อย ร้อยร้านร้อยเมนู กิจกรรมประกวด แข่งขันอาหาร
การแสดงศลิปินพ้ืนบ้าน และศิลปนิช่ือดัง 

สุพรรณบุร ี

เทศกาลอาหาร
ทะเลจังหวัด
สมุทรสาคร 

การออกร้านอาหารทะเลปรุงส าเรจ็หลากหมายเมนู 
เลือกซื้อสินคา้ OTOP อาหารทะเลสดและแปรรูป สมุทรสาคร 

เทศกาลอาหารดี 
ตลาดบางลี่ที่รัก 

การแสดงพ้ืนบ้านร้านอาหารหลากรส ในบรรยากาศแห่ง
เสียงเพลง เลือกซื้อสินคา้ OTOP 

สุพรรณบุร ี

มีนาคม 
เทศกาลองุ่น

หวานและของดี
ด าเนินสะดวก 

การประกวดองุ่นหวานและพืชผลทางการเกษตร การ
ประกวดหนูน้อยองุ่นหวาน การประกวดลีลาการ
ประกอบอาหารคาวอาหารหวาน การประกวดปรุงและ
เข่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือ การจ าหน่ายสินค้า OTOP 

ราชบุร ี

มีนาคม-
เมษายน 

เกลือสมุทร 

เป็นช่วงที่ชาวนาเกลือเริ่มเก็บเกี่ยวเกลือที่อยู่ในนาเพื่อ
น ามาเก็บไว้ในยุ้งฉาง  ริมสองข้างทางที่มีการท านาเกลือ
ในแถบจังหวัดสมุทรสาคร  สมุทรสงคราม และเพชรบรุี  
ก็จะเป็นถนนสีขาวของเกลือสะท้อนกับแสงแดดสวย 

สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม 
และเพชรบรุ ี

เมษายน-
พฤษภาคม 

 
 

น้ าตาลโตนด 
 
 
 

เป็นช่วงที่ต้นตาลให้น้ าตาลจากงวงตาลในปริมาณมาก
ที่สุด  ในช่วงนี้ชาวสวนจะนิยมที่จะเก็บน้ าตาลจากงวง
ตาล  เพราะได้ปริมาณน้ าโดยง่าย  และมีการน าน้ าตาลที่
ได้มาท าน้ าตาลสด  และน้ าตาลปกึ 

เพชรบุร ี

เมษายน-
พฤษภาคม 

 

น้ าตาลมะพร้าว 
 
 

เป็นช่วงที่ต้นมะพร้าวให้น้ าตาลในปริมาณมากที่สดุ  
ในช่วงนี้ชาวสวนจะนิยมที่จะเก็บน้ าตาลจากมะพรา้ว 
เพราะได้ปรมิาณน้ าโดยง่าย  และมีการน าน้ าตาลทีไ่ด้มา
ท าน้ าตาลปี๊บ และน้ าตาลปึก 

สมุทรสงคราม 
 

มิถุนายน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

กรกฎาคม 
เทศกาลกินหมึก
แดดเดยีว ณ 
ปากน้ าปราณ 

การออกร้านจะหนา่ยอาหารทะเลการแสดงดนตรี ชิม
หมึกแดดเดียวท่ีมรีสชาติอร่อยไม่เหมือนท่ีใด ประจวบครีีขันธ์ 

สิงหาคม 
เที่ยวเมือง

กาญจน์อาหาร
อร่อย 

 
เมนูอาหารอร่อยจากรา้นค้าต่างๆกว่า 13 อ าเภอ ท้ัง

อาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมพื้นถ่ิน 
กาญจนบุร ี

กันยายน 

เทศกาลเหด็โคน
และอัญมณีของ

ดีบ่อพลอย 

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากเหด็โคน 
และอัญมณ ี

กาญจนบุร ี

เทศกาลกินหอย 
ดูนกตกหมึก 

มีการออกร้านจ าหน่ายอาหารทะเลสดๆ กว่า 50 ร้านค้า
และโรงแรมชื่อดังของเมืองชะอ า พร้อมทั้งการแสดง
ดนตรีบนเวทีทุกค่ าคืน 

เพชรบุร ี
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เดือนที่จัด 
ชื่องำน/
กิจกรรม 

รำยละเอียดกิจกรรม 
จังหวัด 
ที่จัดงำน 

ตุลาคม 
เทศกาลปลาทู

อร่อยท่ีท่าฉลอม 

พบกับ เมนูปลาทูมากมายเช่น  ซาลาเปาไส้ ปลาทู 
ก๋วยเตี๋ยวปลาทู นิทรรศการปลาทู อาหารทะเลแปรรูป
ของฝากของที่ ระลึ ก  กิ จกรรมนั่ งรถสามล้อย้ อน
ประวัติศาสตร์ ชมวิถีชาวท่าฉลอม 

สมุทรสาคร 

พฤศจิกายน 

เทศกาลกินปลา
นวลจันทร์ทะเล 

พบกับเมนูอาหารที่ท าจากปลานวลจันทร์ทะเลมาจัด
แสดงและให้เปิดให้ชิมฟรีเพื่อให้ปลานวลจันทร์ทะเลเป็น
ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในสังคม 

ประจวบครีีขันธ์ 

กินปลา กินเห็ด
อาหารรสเดด็ 
อ าเภอด่านช้าง 

อิ่มอร่อยกับอาหารรสเด็ดจากปลากุ้ง และเห็ดโคน การ
ออกร้านจ าหน่ายอาหารหลากรสกลุ่มเส้นทางการ
ท่องเที่ยวในอ าเภอด่านช้าง 

สุพรรณบุร ี

ธันวาคม  

กินปลา พาเที่ยว
แก่งกระจาน 

อาหารจากปลาในเขื่อนแก่งกระจาน เช่น ปลาบึก ปลา
นิล หรือย าต่างๆการแข่งขันตกปลา จ าหน่ายปลาจาก
เขื่อนแก่งกระจานในราคาถูก 

เพชรบุร ี

เทศกาลกินปลา
ทูและของดีเมือง

แม่กลอง 

อาหารหลากหลายเมนูที่ปรุงจากปลาทู ซึ่งเป็นปลาทสูาว 
เช่นน้ าพริกปลาทู ปลาทตู้มมะดัน ห่อหมกปลาทู พบกับ
การแสดงด้านวัฒนธรรมการประกวดดนตรี ประลอง
อาหารเมนูปลาทู สร้างเอกลัษณ์หน้างอ คอหัก 

สมุทรสงคราม 

ธันวาคม 

เทศกาลอาหาร
อร่อยและสินค้า 
OTOP ฤดูหนาว

เมืองราชบุร ี

สัมผสัลมหนาวสวนผึ้ง เลือกซื้อสนิค้า OTOP กุ้งย่าง
อ าเภอบางแพขนมจีนน้ ายาหยวก ผัดไทยครัวหม่อนไข่ 

ชมการแสดงศลิปวัฒนธรรมประจ าถิ่น 
ราชบุร ี
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2.3 อุตสำหกรรมผลิตขนม/ของฝำก 
 เกิดขึ้นมาจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ในการประยุกต์น าวัตถุดิบหรือของดีที่มีอยู่ในพ้ืนที่ น ามาผลิต
เป็นสินค้าประเภทอาหาร และขนมของฝากของที่ระลึก เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยากร และสร้างรายได้ให้กับ
ผู้ประกอบการในท้องถิ่น โดยได้รับแรงกระตุ้นจากการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวของไทย ที่ท าให้ปัจจุบันธุรกิจผลิต
ขนม/ของฝาก พบได้อยู่ทั่วไปทั้งในจังหวัดท่องเที่ยวส าคัญและเมืองที่เป็นทางผ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคกลาง 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นภูมิภาคที่มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือกับการท าธุรกิจผลิต ขนม/ของฝากเป็นอย่างมาก จากการเป็น
ศูนย์กลางของการคมนาคมภายในประเทศ ในขณะที่ความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรทางการเกษตรในพ้ืนที่ ก็เป็นอีก
จุดเด่นหนึ่งที่ท าให้ในแต่ละจังหวัดภาคกลาง เป็นทั้งแหล่งวัตถุดิบ แหล่งผลิตและศูนย์กลางการกระจายสินค้าที่มี
ศักยภาพ รวมไปถึงการเป็นสะพานเชื่อมการเติบโตไปยังธุรกิจต่อเนื่องอ่ืนๆ อีกมาก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริกา ร
นักท่องเที่ยว ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ  แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจผลิตขนม/ของฝากใน
ภาคกลาง พบว่า ยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก เนื่องด้วยเป็นสินค้าท่ีผู้คนทั่วไปนึกถึงเมื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หรือ
จะเดินทางกลับภูมิล าเนาของตนเอง เพ่ือซื้อไปฝากครอบครัว ญาติสนิท มิตรสหาย ในช่วงเทศกาลส าคัญและ
วันหยุดต่างๆ อีกทั้งยังเป็นตลาดรองรับผู้บริโภคที่ค่อนข้างใหญ่ และตัวผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทุก
เพศทุกวัยได้ง่าย นอกจากนี้ ด้วยลักษณะการท่องเที่ยวของภาคกลางที่ไม่มีใช่ฤดูการท่องเที่ยว ท าให้สามารถ
ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ยังเป็นโอกาสส าคัญทางธุรกิจของผู้ประกอบการผลิตขนม/ของฝากที่มีศักยภาพ ในการจะ
ต่อยอดพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ เพื่อเจาะตลาดในประเทศและตลาดส่งออกได้มากขึ้นในอนาคต อย่างไร
ก็ดี ภายใต้โอกาสทางธุรกิจ แต่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตขนม/ของฝาก ยังมีประเด็นท้าทายที่ต้องเผชิญ
อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คู่แข่งในธุรกิจที่เพ่ิมจ านวนมากขึ้น ทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อยในพ้ืนที่ อีกทั้ง
ต้นทุนการผลิตที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น จากการปรับขึ้นของราคาสินค้าวัตถุดิบหลัก คุณภาพและมาตรฐานการผลิต 
นอกจากนี้ จากการที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าข้ามภาคกันมากขึ้น ท าให้สินค้าที่วางจ าหน่ายเริ่มซ้ ากันเอง และ
สูญเสียจุดยืนของสินค้าที่ลักษณะเฉพาะของภาคได้ ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ประกอบการ SMEs จะต้อง
เร่งเตรียมความพร้อมและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจที่เกิดขึ้น  ส าหรับการเปิด AEC นั้น เป็นทั้งโอกาส
และความท้าทายของผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมผลิตขนม/ของฝาก ในการขยายการค้าไปสู่ผู้บริโภคใน
อาเซียนได้เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV ที่ประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และ
เวียดนาม ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านที่มีความใกล้ชิดกับไทย ทั้งด้านภูมิประเทศและวัฒนธรรม อีกทั้งยังมี
แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีอย่างต่อเนื่องและมีก าลังซื้อ ในประเทศท่ีเพ่ิมสูงขึ้นตามล าดับ อย่างไรก็ดี การ
เจาะตลาดขนม/ของฝากไปยังประเทศเพ่ือนบ้านนั้น ต้องค านึงว่าสินค้าประเภทใดบ้างที่เหมาะสม เพราะสินค้า
ขนม/ของฝากของไทย ยังมีข้อจ ากัดด้านวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่เสียหายได้ง่าย มีขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อนท าให้
ต้นทุนการผลิตสูง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรมีสายป่านที่ยาวพอสมควร เพราะต้องท าการตลาดอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือสร้างแบรนด์ในระยะยาว และสิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับตราสัญลักษณ์ Made 
In Thailand ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าให้ดูโดดเด่นแตกต่างจาก สินค้าอ่ืนๆ  (กรมการ
พัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย ส านักงานสถิติแห่งชาติและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, รายงานการศึกษา
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอาหารและขนม/ของฝากพ้ืนเมือง,2551) 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 3.1 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการการสร้างและยกระดับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหารพ้ืนถิ่น ในภูมิภาค
ตะวันตกของประเทศไทย โดยการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 
 ช่วงที่ 1 ด าเนินการส ารวจ ค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิที่เก่ียวข้องจากเอกสาร งานเขียน ต ารา วารสาร งานวิจัย 
ตลอดจนข้อมูลทางอินเตอร์เนตที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาประมวลผลเพ่ือหานิยาม ความหมายของอาหารพ้ืนถิ่นและ
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหารพื้นถิ่นในพ้ืนที่ จากนั้นด าเนินการเก็บข้อมูลปฐมภูมิจาก
สถานที่จริงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แหล่งวัตถุดิบ สถานที่ผลิตอาหาร ร้านอาหาร ร้านค้าของที่ระลึก จุดท่องเที่ยว
เกี่ยวกับอาหาร เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับกระบวนการวิจัยในช่วงต่อไป 
 ช่วงที่ 2 ด าเนินการจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหารพื้นถิ่นในในภูมิภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สถานที่ที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ที่ส าคัญของอาหารพ้ืนถิ่นจากข้อมูลที่
ส ารวจ ค้นคว้าเพ่ือประเมินศักยภาพและความเป็นไปได้ในการเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการท่องเที่ยว 
 ช่วงที่ 3 ประเมินเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหารพ้ืนถิ่นในพ้ืนที่ จากผู้มีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน อันได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ  ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการท่องเที่ยว   บริษัททัวร์  
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยจะใช้ตัวแทนจากกลุ่มดังกล่าวข้างต้นช่วยกันวิพากษ์แบบมี
ส่วนร่วม เพ่ือให้ได้แนวทางที่เหมาะสม ซึ่งความคิดเห็นที่ได้รับนั้นผู้วิจัยจะท าการสรุปข้อเสนอแนะและข้อมูลเชิง
นโยบายเพ่ือเป็นการพัฒนาและสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหารพื้นถิ่นในภูมิภาคตะวันตกของ
ประเทศไทยต่อไป 
 การด าเนินการของแต่ละช่วงมีรายละเอียดขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 
 ช่วงที่ 1 เป็นการศึกษาศักยภาพของเส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้อาหาร   โดยเริ่มจากการส ารวจ 
รวบรวม เก็บข้อมูลและองค์ความรู้ของอาหารไทย   โดยการศึกษาความเป็นอยู่ และอาหารพ้ืนเมืองและอาหาร
ท้องถิ่น เรื่องราวเกี่ยวกับอาหาร อาทิ อาหารและงานเทศกาล งานประเพณี ความเป็นมาของอาหารท้องถิ่นใน
ภูมิภาคภาคตะวันตก ทั้ง 8 จังหวัด คือ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี 
สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 
 เมื่อได้ข้อมูลแล้ว น าข้อมูลมาวิเคราะห์หาเอกลักษณ์ด้านอาหารของพื้นที่ แล้วคณะผู้วิจัยจะท าการส ารวจ
พ้ืนที่เพ่ือหาข้อมูลปฐมภูมิ โดยการส ารวจแหล่งท่องเที่ยวที่เก่ียวข้องกับอาหารพื้นถิ่น งานเทศกาลประเพณีในพ้ืนที่
ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร หรือเทศกาลที่ต้องมีอาหารเฉพาะในเทศกาล และตามฤดูกาลเท่านั้น โดยจ ากัดขอบเขต
การศึกษาด้านประชากร ดังนี้ 
 1) กลุ่มผู้ผลิตวัตถุดิบปรุงอาหาร ได้แก่ เจ้าของสวนมะพร้าว สวนตาล การประมง และนาข้าว ในภูมิภาค
ตะวันตก ซึ่งเป็นผู้รักษาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตส่วนประกอบที่ใช้ในการปรุงอาหาร เช่น น้ าตาล
โตนด น้ าตาลมะพร้าว กะทิ ผักและผลไมท่ีปลูกในพื้นที่ อันเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญของอาหารไทยท้องถิ่น   
 2) กลุ่มแม่บ้านในท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้รักษาและสืบทอดภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่ นในการท าขนมหวาน 
กระบวนการท าอาหารไทยแต่ดั้งเดิม  
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 3) กลุ่มผู้รู้และผู้น าชุมชนผู้สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญาด้านการท าอาหารและวิถีชีวิตชีวิตใน
ท้องถิ่น 
 4) หน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ภาคตะวันตก ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยในพ้ืนที่ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ส านักงานการท่องเที่ยวจังหวัด 
 5) ผู้ประกอบการจัดน าเที่ยวทั้งในพ้ืนที่และบริษัทที่มีส านักงานในกรุงเทพมหานคร ที่มีตลาดเป้าหมาย
เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สนใจการท่องเที่ยวเฉพาะทางทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ   
 หลังจากการส ารวจพ้ืนที่แล้ว จะด าเนินการวิเคราะห์ข้อความ ประเด็นส าคัญ จัดประเภทของข้อมูลเป็น
หมวดหมู่ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพรวมถึงการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาและอุปสรรค 
(SWOT Analysis) เพ่ือใช้ในการก าหนดแนวคิดการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร เน้นอาหารพ้ืนบ้าน 
ภูมิปัญญาด้านอาหาร และประเพณี วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ในพ้ืนที่ภาคตะวันตก 8 จังหวัด  
กำรศึกษำภำคสนำม  
 โดยการส ารวจพ้ืนที่ภาคสนาม โดยส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับอาหารไทยในพ้ืนที่ และแหล่งท่องเที่ยวที่
เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว งานเทศกาลประเพณีในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร หรือเทศกาลที่ต้องมีอาหารเฉพาะ
ในเทศกาล และตามฤดูกาลเท่านั้น โดยขอบเขตของการศึกษาภาคสนามมีดังต่อไปนี้  
ขอบเขตด้ำนประชำกร    
ประชากรของงานวิจัยชิ้นนี้ คือ กลุ่มคนให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ที่มีความรู้ด้านวัฒนธรรม เรื่องราว
เกี่ยวกับอาหาร อาทิ อาหารกับงานเทศกาล และงานประเพณีในแต่ละจังหวัดอาหารกับการด าเนินชีวิตเพ่ือหาอัต
ลักษณ์วัฒนธรรมทางอาหารในพื้นที่ กลุ่มชุมชนในพื้นท่ี โดยประกอบด้วย  
 1) กลุ่มผู้ผลิตวัตถุดิบปรุงอาหาร ได้แก่ เจ้าของสวนมะพร้าว สวนตาล การประมง และนาข้าว ในภูมิภาค
ตะวันตก ซึ่งเป็นผู้รักษาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตส่วนประกอบที่ใช้ในการปรุงอาหาร เช่น น้ าตาล
โตนด น้ าตาลมะพร้าว กะทิ ผักและผลไมท่ีปลูกในพื้นที่ อันเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญของอาหารไทยท้องถิ่น   
 2) กลุ่มแม่บ้านในท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้รักษาและสืบทอดภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่นในการท าขนมหวาน 
กระบวนการท าอาหารไทยแต่ดั้งเดิม  
 3) กลุ่มผู้รู้และผู้น าชุมชนผู้สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญาด้านการท าอาหารและวิถีชีวิตชีวิตใน
ท้องถิ่น 
 4) หน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ภาคตะวันตก ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยในพ้ืนที่ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ส านักงานการท่องเที่ยวจังหวัด 
 5) ผู้ประกอบการจัดน าเที่ยวทั้งในพ้ืนที่และบริษัทที่มีส านักงานในกรุงเทพมหานคร ที่มีตลาดเป้าหมาย
เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สนใจการท่องเที่ยวเฉพาะทางทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ   

วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง  
 เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งข้อมูลที่ต้องการเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ กล่าวคือ ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้รู้  กลุ่มตัวอย่างคือผู้รู้ในด้านอาหาร และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
ในแต่ละจังหวัด จึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมุ่งกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้ ด้าน
อาหารท้องถิ่น และเกี่ยวข้องกับการประเพณี  วัฒนธรรมในท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบ 
Snowballing และโดยการสืบหาผู้รู้ในด้านต่างๆจากเอกสาร ค าบอกเล่าของผู้เกี่ยวข้อง และการแนะน าผู้ให้ข้อมูล
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คนต่อไป จนได้ข้อมูลที่มีการตกผลึก  
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย   
 การส ารวจภาคสนามนี้เน้นข้อมูลเชิงคุณภาพที่เป็นความรู้ ภูมิปัญญา ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ของ
กลุ่มตัวอย่าง หรือผู้ให้ข้อมูลส าคัญ วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi structure in-depth 
interview) โดยผู้สัมภาษณ์จะก าหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม(Participatory 
observation) เป็นวิธีที่ท าให้ได้ข้อมูลดังกล่าว โดยการลงมือท าร่วมกับผู้ให้ข้อมูล   
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
 ประเด็นการสัมภาษณ์ และประเด็นการสังเกต ที่ก าหนดโดยนักวิจัยจากกรอบแนวคิดการท าวิจัย และ
จากผลการศึกษาข้อมูลทตุิยภูมิ  
กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 หลังจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม บันทึกการสัมภาษณ์จะถูกถอดแบบค าต่อค า (verbatim ) และใช้
วิธีการแบบ content analysis คือวิเคราะห์ข้อความ และประเด็นส าคัญที่ปรากฏในบทสัมภาษณ์ และจัดประเภท
ของข้อมูลเป็นหมวดหมู่ และก าหนดแนวคิดการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร เน้นอาหารพ้ืนบ้าน ภูมิ
ปัญญาด้านอาหาร และประเพณี วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ในพ้ืนที่ภาคตะวันตก 8 จังหวัด และก าหนดจุด
สนใจทางการท่องเที่ยว และเส้นทางการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมด้านอาหาร  
 ช่วงที่ 2 ก าหนดจุดท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหารพ้ืนถิ่น ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย จาก
ข้อมูลที่ได้รับจากการค้นคว้า และการส ารวจพ้ืนที่ โดยระดมความคิดเห็นภายในคณะวิจัยเพ่ือถอดองค์ความรู้ 
และอัตลักษณ์ด้านอาหาร สู่การท่องเที่ยว สร้างและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหารพ้ืนถิ่น 
ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย   
 ช่วงที่ 3 ประเมินเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหารพ้ืนถิ่นในพ้ืนที่  โดยหลังจากการก าหนด
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหารพ้ืนถิ่น ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยแล้ว จึงด าเนินการส่ง
เส้นทางดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในพ้ืนที่ประเมินความเหมาะสม เพ่ือน าข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินมาปรับปรุงเส้นทางให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น กลุ่มประชากรเป้าหมายส าหรับการประเมินศักยภาพได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว บริษัทน าเที่ยวและนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจการท่องเที่ยวเฉพาะทาง หรือการ
ท่องเที่ยวแนวใหม ่
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กลยุทธ์ของโครงกำรวิจัย  
การสร้างและยกระดับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหารพื้นถิ่น 

ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 1  กลยุทธ์ของโครงกำรวิจัย 
 

ส ารวจข้อมูล 
อาหารพื้นถิ่น 

ส ารวจรูปแบบ 
ธุรกิจที่เก่ียวข้องฯ 

แหล่งวัตถุดิบ / ร้านอาหาร / จุดท่องเที่ยว /  
ที่พักค้างแรม / ร้านจ าหน่ายของฝาก / อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
ใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือกจุดท่องเที่ยว 

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหารพ้ืนถิ่น ต้นแบบ 

ประเมินเส้นทางการท่องเที่ยวฯ โดยผู้เกี่ยวข้อง 

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหารพ้ืนถิ่น 
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บทที่ 4 
ผลกำรวิจัย 

 
จากการด าเนินการวิจัยเพ่ือศึกษาวิจัยและหาข้อมูลเบื้องต้นของข้อมูลอาหารพ้ืนถิ่น ส ารวจรูปแบบ

พร้อมประเมินศักยภาพของธุรกิจที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา ทั้ง 8 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สุพรรณบุรี 
ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงครามและสมุทรสาคร เพ่ือใช้ก าหนดเส้นทางการท่องเที่ยวที่
มีศักยภาพภายในพ้ืนที่ให้ได้อย่างน้อย 2 เส้นทาง และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย จึงขอน าเสนอ
ผลการวิจัยเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
 
4.1 ข้อมูลอำหำรพื้นถิ่นในพื้นที่ 

อาหารพ้ืนถิ่นมีความเกี่ยวเนื่องจากทรัพยากรอาหารและสิ่งแวดล้อม ที่แตกต่างกันของแต่ละพ้ืนที่ ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิตและการท ามาหากิน เกิดเป็นอาหารพื้นถิ่นที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กันของแต่ละพ้ืนที่ จากการศึกษาข้อมูลอาหารพ้ืนถิ่นของพ้ืนที่ภูมิภาคตะวันตกโดยพิจารณารายจังหวัด ท าให้ได้
ข้อมูลอาหารที่โดดเด่นแต่ละจังหวัด ดังนี้  

1.จังหวัดสมุทรสงครำม 
จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดกับทะเล และชาวบ้านประกอบอาชีพท าประมงเป็นส่วนใหญ่ 

อาหารที่มีอิทธิพลต่อคนในพื้นท่ีมากท่ีสุด คือ อาหารจากปลาทู และอ่ืนๆ ดังนี้ 
1) อำหำรจำกปลำทู ปลาทูเป็นอาหารคู่ขวัญของคนไทย หาได้ง่าย ราคาไม่แพง เป็นอาหารยอดนิยมของ

คนทั่วไป โดยเฉพาะในหมู่คนหาเช้ากินค่ า ไม่ต้องมีเงินมากมายก็สามารถหาซื้อได้ จึงมีการหยิบจับปลาทูมาปรุง
เป็นอาหารสารพันหน้าตา อาหารจากปลาทูที่ได้รับความนิยมได้แก่ 1) ปลาทูแม่กลอง เป็นที่รู้จักท้ังประเทศในรูป
ของปลาทูนึ่งในเข่งเล็ก หน้างอ คอหักเนื้อขุ่น มัน หอม และมีรสชาติความอร่อย แม่ค้าขายปลาทูในตลาดต่างก็
ร้องบอกต่อลูกค้าของตนว่า “ปลาทูโป๊ะแม่กลอง” อันเป็นชื่อยี่ห้อที่การันตีถึงคุณภาพ และถิ่นก าเนิด 2) ปลาทูต้ม
เค็ม เนื่องจากเม่ือก่อนยังไม่มีห้องเย็น ทั้งค่านิยมความฟุ้งเฟ้อยังเข้าไปไม่ถึง ตามชนทบไม่มีตู้เย็น การถนอมอาหาร
จึงใช้การต้มเค็มเพ่ือเก็บไว้ได้นานวัน 3) ย าปลาทู จากปลาทูต้มเค็มตักแบ่งขึ้นมา ซอยพริกขี้หนู หอมแดง ถั่วลิสง 
บีบมะนาวอีกนิดก็เป็น ย าปลาทูได้สบายๆ อีกจาน 4) ข้าวต้มปลาทู น ามาใส่ข้าวสวย เติมผักกาดหอม ตังฉ่าย 
พริกไทยแล้วเจียวกระเทียมโรยหน้า ไว้ซดตอนดึกๆ แก้หิว 5) น้ าพริก-ปลาทู เป็นอาหารเบสิคที่ขาดไม่ได้ ที่นิยม
รับประทานกันทุกครัวเรือน 6) ฉู่ฉี่ปลาทู เป็นอีกเมนูหนึ่งที่นิยมรับประทานกันมาก และยังมีการรับประทานกันทั่ว
ทุกภาคของประเทศไทย 

2) กะปิคลองโคน เป็นกะปิท าจากเคยตาด ารสชาติอร่อย หอม มัน ผลิตกันมากที่บ้านคลองช่อง ต าบล
คลองโคน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ชาวบ้านรวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตกะปิคลองโคน โดย
เริ่มจากการดักเคยทะเล น ามาหมักเกลือ จากนั้นน ามาตากจนแห้งและนวดให้เป็นเนื้อเดียวกัน หากมาซื้อที่
หมู่บ้านจะได้กะปิของแท้ราคาย่อมเยา นอกจากนี้ที่หมู่บ้านคลองช่องยังมีโฮมสเตย์ และจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์
ส าหรับนักท่องเที่ยว 
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3) หอยแครงดอง เป็นอาหารพ้ืนเมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม และเนื่องจากการถนอมอาหารมีการ
สืบทอดกันมาช้านานจนเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม หอยแครงดองของสมุทรสงคราม มีรสชาติอร่อย 
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  

4) น้ ำตำลมะพร้ำว หรือที่เรารู้จักทั่วไปในรูปน้ าตาลปึก หรือน้ าตาลปี๊บ น้ าตาลมะพร้าวของจังหวัด
สมุทรสาคร มีความโดดเด่นทางด้านรสชาติกลมกล่อมไม่แสบคอ หวานมัน หอม สามารถใช้แทนน้ าต าลทราย
ประกอบอาหารทั้งคาวและหวานได้ทุกอย่าง 

2. จังหวัดสมุทรสำคร 
จังหวัดสมุทรสาครเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดกับทะเล อยู่ติดกับพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม นอกจาก

ประกอบอาชีพท าประมงเป็นส่วนใหญ่และยังเห็นการท านาเกลือได้มากในพ้ืนที่จังหวัดนี้ อาหารในพ้ืนที่นี้
เหมือนกับพ้ืนที่อ่ืนในภาคกลาง   แต่มีส่วนผสมของวัตถุดิบทางอาหารที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น  ส่วนใหญ่เป็นอาหาร
ทะเลสดที่มีความโดดเด่น ได้แก่  ปลาทู กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก ก้ัง ฯลฯ อาหารพื้นถ่ินที่เป็นที่นิยมได้แก่ 

1) หอยพิม มีรูปร่างกลมยาวรี เปลือกขาวบางเปราะ มีปุ่มสากมือ มีขนาดใหญ่ อ้วนสมบูรณ์จะพบมาก
ในช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม การจับหอยพิมใช้วิธีด าน้ าลงไปเก็บด้วยมือ เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสาคร 
เนื่องจากพบมากบริเวณชายฝั่งทะเล ต าบลโกรกกราก ต าบลพันท้ายนรสิงห์ ต าบลบางหญ้าแพรกและต าบล
กาหลง อ าเภอสมุทรสาคร น ามาท าเป็นอาหารได้หลายรูปแบบ เช่น ตากแห้ง ลวก แกงจืด แกงส้ม หรือผัดฉ่า เป็น
ต้น แต่ก่อนจะน ามาท าเป็นอาหาร ต้องน าเขี้ยวออกเสียก่อนและถ้าน าหอยสดๆ มาท าอาหาร ควรน าหอยเป็นๆ 
มาแช่น้ าเค็ม 1 คืน เพ่ือให้คายโคลนและแกะเปลือกออก ล้างส่วนหัว รีดส่วนที่เป็นงวง เพ่ือให้สิ่งที่ยังคงค้างอยู่
ภายในออกท้ิงน าเขี้ยวออกแล้ว จึงน าไปประกอบอาหารตามต้องการ 
 

 
 
 
 

 

 
 

รูปที่ 2 หอยพิม 
                   2) ชะครำม เกิดขึ้นตามล่องนาเกลือที่ชาวบ้านท านาเกลือ เพราะ เป็นพืชที่ยอมความเค็ม 
ชาวบ้านเห็นว่ามีมากและขึ้นเองตามธรรมชาติ จึงนิยมน ามาประกอบอาหาร การทานชะครามนั้นจะต้องน ามาต้ม
และบีบน้ าทิ้งเสียก่อน จึงน ามาประกอบอาหารได้ เช่น แกงยอดชะครามกับปูทะเล ซึ่งแต่ก่อนเคยใช้เป็นอาหารที่
ใช้บริโภคประจ าวัน แต่ปัจจุบันแทบไม่มีผู้รู้จักแกงยอดชะครามกับปูทะเล อาจเนื่องมาจากพ้ืนที่ท านาเกลือของ
พ้ืนที่ดังกล่าวมีน้อยลงและชาวบ้านหันไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ นอกจากท านาเกลือท าให้ไม่มีชะครามเจริญเติบโต
ทั่วไป 
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รูปที่ 3  ชะคราม 

3. จังหวัดเพชรบุรี 
เพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก ทั้งทรัพยากรในทะเลอันได้แก่ อาหารทะเลมากมายหลาย

ชนิดแล้ว ทรัพยากรในดินยังมีมากท าให้สามารถปลูกพืชผักเจริญงอกงามได้ดี และเป็นพ้ืนที่ที่ปลูกต้นตาลมากที่สุด
ในประเทศด้วย ท าให้ ตาลโตนด เป็นพืชและอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ส าหรับอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีมี
มากมายจึงขอน าเสนออาหารที่ได้รับความนิยมจากทั้งคนในพ้ืนที่และนักท่องเที่ยวมาพอสังเขปดังนี้ 

1) ผัดไทยท่ำยำง มีชื่อเสียงในอ าเภอท่ายาง รสชาติเข้มข้นเด่นด้วยรสเปรี้ยวหวานเค็ม เผ็ดจากพริก
กะเหรี่ยงคั่วป่น เปรี้ยวน้ ามะนาวและหวานกลมกล่อมจากน้ าตาลโตนด 

2) ข้ำวแช่ เอกลักษณ์ของข้าวแช่คือ ใช้พันธุ์ข้าวเมล็ดใหญ่ใส่น้ าอบควันเทียนที่อบในหม้อดิน ใช้ช้อน
ทองเหลืองคู่กับจานเชิงและถ้วยลายดอกผักชีด้วยข้าวแช่เป็นของเย็นกินกับช้อนทองเหลืองจะช่วยให้เย็นขึ้น 

3) หมึกหวำนน้ ำตำลโตนด ปลาหมึกกล้วยเคี่ยวกับน้ าตาลโตนดและเครื่องปรุงรสเคี่ยวนานข้ามคืนจน
ข้นเหนียว เนื้อปลาหมึกกรอบเด้ง รสหวานหอมใส่ขิงและกระเทียม 

4) ขนมจีนทอดมัน นิยมทานเป็นมื้อเช้าขนมจีนและทอดมันปลาอินทรีทอดกับใบกะเพรา 
5) แกงหัวตำล เป็นอาหารโบราณประจ าครัวเรือนของเพชรบุรีมานานแล้วฝานเต้าตาลอ่อนเป็นชิ้นบาง

ใส่เครื่องแกงที่มีส่วนผสมกระชาย ใส่น้ าพริกและเนื้อกุ้งสดนิยมประกอบอาหารแกงหัวตาลกล่อมนี้ในงานเลี้ยง
ต่างๆ 

6) ขนมหม้อแกง เป็นขนมพ้ืนเมืองจังหวัดเพชรบุรี ประมาณกว่า 40 ปีมาแล้ว เป็นขนมที่มีรสหวาน
กลมกล่อมชวนกิน จึงมีผู้เรียกว่า "ขนมเค้กไทย"นับเป็นของฝากที่นิยมมากกว่าสินค้าประเภทอ่ืน ๆ ของจังหวัด
เพชรบุรี 

7) ขนมตำล ขนมตาลนุ่มหวาน สีเหลืองน่ารับประทานหยอดใส่กระทงท าด้วยใบตาลสาน นุ่มฟูนิ่มนวล
หวานด้วยกลิ่นตาลสุก 

8) โตนดทอดหรือจาวโตนดทอดเป็นขนมพ้ืนบ้านของชาวจังหวัดเพชรบุรี ท าจากเต้าตาลที่ฝานเป็นชิ้น
บางๆเชื่อมในน้ าตาลโตนดสักพักพอชุ่มแล้วน าไปชุบแป้งผสมหัวกระทิใส่ลงไปทอดในน้ ามันเดือดพล่าน 

 

http://cs.ssru.ac.th/s51122201037/nuphet/f5.html
http://cs.ssru.ac.th/s51122201037/nuphet/f6.html
http://cs.ssru.ac.th/s51122201037/nuphet/f13.html
http://cs.ssru.ac.th/s51122201037/nuphet/f18.html
http://cs.ssru.ac.th/s51122201037/nuphet/s1.html
http://cs.ssru.ac.th/s51122201037/nuphet/s2.html
http://cs.ssru.ac.th/s51122201037/nuphet/s3.html
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4. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
วิถีการด าเนินชีวิตของชาวประจวบคีรีขันธ์ผูกพันอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ป่าเขาและทะเล นิยม

ประกอบอาชีพด้านการเกษตรและเนื่องจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพ้ืนที่ติดกับชายฝั่งทะเลกว่า 200 กิโลเมตร 
ท าให้ชาวบ้านในพ้ืนที่ติดชายฝั่งนิยมท าประมงด้วย คนนิยมรับประทานอาหารทะเลทั้ง กุ้ง หอย ปูและปลาได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากหาได้ง่ายในพ้ืนที่รวมทั้งมีราคาไม่สูง การปรุงอาหารจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่ง
ได้รับความนิยมว่าเป็นอาหารประจ าถ่ินที่มีรสอร่อยและมีรูปแบบในการปรุงแตกต่างไปจากท้องถิ่น ได้แก่ 

1) แกงส้มปลำเลียวเชียว หรือปลาริวกิว นิยมรับประทานส่วนหัว พุงและไข่ปลา โดยไม่ใส่ผัก 
2) จับหลัก เป็นการดัดแปลงปรุงอาหารประเภทเนื้อปลาสด เดิมนิยมโขลกเนื้อปลาสดผสมกับ

เครื่องแกงเผ็ดจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันและมีความเหนียว (หากน าไปปั้นเป็นแผ่นและทอดจะเรียกว่า ทอดมัน และ
หากน าผสมกับเนื้อมะพร้าวขูดและใบกะเพราแล้วน าไปห่อด้วยใบตองหรือใบข่า ปิ้งจนสุกจะเรียกว่า งบ) นิยม
รับประทานกับข้าว 

3) ผลิตภัณฑ์แปรรูปอำหำรทะเล เช่น ปลาเค็ม ปลาหมึกแห้ง กุ้งแห้ง เป็นต้น อร่อย สะอาด ถูกหลัก
อนามัย ให้คุณค่าทางอาหารสูง ไม่ใส่สารกันบูด โดยเฉพาะปลาหมึกแดดเดียว ที่อ าเภอปราณบุรีมีให้เลือก
หลากหลายร้านและมีขนาดปลาหมึกให้เลือกหลายขนาด รวมทั้งผลไม้ตามฤดูกาลที่วางขายริมถนนได้รับความนิยม
เป็นอย่างมาก 

4) สับปะรด ชื่อเสียงของสับปะรดจังหวัดประจวบฯ นั้นอร่อยเลื่องลือจนต้องน าไปประกอบไว้ใน ค า
ขวัญประจ าจังหวัดสับปะรดประจวบฯ มีจุดเด่นคือเนื้อสีเหลืองกรอบฉ่ า รสชาติอมเปรี้ยวอมหวาน ต้นสับปะรดต้น
หนึ่งจะออกผลให้ 3-4 ครั้งเท่านั้นก็จะตาย ปีหนึ่ง ๆ ชาวไร่จะปลูกสับปะรดกันประมาณ 2 ครั้ง จากนั้นคือการ
ดูแลรักษาซึ่งกว่าจะได้สับปะรดมาสักผลหนึ่งนั้นใช้เวลากันเกือบปีเลยทีเดียว  

5) ขนมปังชีสเชคไส้สับปะรด เป็นสินค้าของฝากของจังหวัดประจวบที่รู้จักกันมานาน แหล่งผลิตที่
ส าคัญ คือ อ าเภอปราณบุรีและอ าเภอสามร้อยยอด อันเนื่องมาจากพ้ืนที่ 2 อ าเภอนี้ เป็นพ้ืนที่ปลูกสับปะรดผืน
ใหญ่ของจังหวัด โดยเริ่มจากการคิดแปรรูปเป็นสับปะรดกวน และได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นขนมปังชีสเชค
ไส้สับปะรด ที่มีรสชาติดี ถูกปากลูกค้า จนถึงปัจจุบัน 

5. จังหวัดรำชบุรี 
เป็นเมืองที่มีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย อาหารการกินจึงมีลักษณะทั้งที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และน า

ของกลุ่มอ่ืนมาผสมจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการกินที่ร่วมกันบางอย่าง โดยเฉพาะอาหารประเภทที่นักไปทางต้มจืด 
และผัดน้ ามันของคนจีน ซึ่งปัจจุบันได้สอดแทรกไปอยู่ในทุกส ารับของคนถิ่นราชบุรี อย่างไรก็ตามทุกกลุ่มยังคง
เหลืออาหารจานเฉพาะอันบ่งบอกรสนิยม และวัฒนธรรมการกินของกลุ่มคนมากน้องแตกต่างกันไป ดังนี้ 

อาหารพื้นเมืองหรืออาหารท้องถิ่นของชาวราชบุรี ได้แก่  
1) น้ ำปลำ มีทั้งน้ าปลาของชาวมอญและน้ าปลาของชาวจีน ซึ่งมีการหมักปลากับเกลือเช่นเดียวกัน โดย

น้ าปลาของชาวมอญมักหมักใช้เองในครอบครัว (มักใช้หัวปลาในการหมัก) ส่วนน้ าปลาชาวจีนนั้นหมักไว้ขายเป็น
อุตสาหกรรมในครัวเรือน รสชาติหอมชวนรับประทานโดยเฉพาะน้ าปลาโพธาราม 

2) ข้ำวหมำก ข้าวหมากบ้านโป่งจัดเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการกินอยู่ มีชื่อเสียวงมากในด้านรสชาติ
ที่หวานกลมกล่อม  เป็นของหวานรับประทานเล่น และซื้อเป็นของฝากญาติมิตร โดยการหมักข้าวเหนียวกับลูก
แป้งข้าวหมาก มีการรักษาความสะอาดเป็นอย่างมากเพ่ือรักษาความสะอาดทั้งล้างมือให้สะอาด ไม่ปรุงอาหารใน
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บริเวณใกล้เคียง ล้างใบตองและเช็ดด้วยผ้าสะอาด เพ่ือป้องกันข้าวหมากเสีย โดยทั่วไปมักเกิดเชื้อราท าให้ข้าว
หมากมีสีแดง ออกรสเปรี้ยว ขายไม่ได้ การฆ่าเชื้อราคนโบราณใช้ปูนแดงกินกับหมากทาภาชนะที่ใช้ผสมคลุกเคล้า
หรือบรรจุข้าวหมากนั้น นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่น่าสนใจ 

3) ข้ำวแห้ง อาหารพ้ืนบ้านราชบุรีที่มีชาวจีนเป็นต้นต ารับ ท าขายกันแต่ในอ าเภอด าเนินสะดวกเลยไป
ถึงสมุทรสงคราม ข้าวแห้งคือ ข้าวสวยราดด้วยน้ าไก่ปรุงรส ซึ่งได้จากไก่ทั้งตัวมาเลาะกระดูกออก หั่นเป็นชิ้น ผัด
กับกระเทียม ซีอ๊ิวหวานและเกลือ จนน้ าไก่ข้นก็เติมน้ าธรรมดา ใส่เลือด จากนั้นราดกระเทียมเจียว โรยตังฉ่าย 
ผักชี ต้นหอม ขึ้นฉ่ายและกุ้งทอดกรอบหรือหนังปลาทอด หรือเห็ดนางฟ้าทอดแทนก็ได้ 

4) ข้ำวแช่ชำวมอญ อาหารส าคัญส าหรับประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญ กับข้าวที่กินกับข้าวแช่ที่ต้อง
เตรียมในวันสงกรานต์ต้องมีห้าอย่าง คือ หัวผักกาดเค็มผัดไข่ ปลาช่อนป่น ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กผัด ย ามะม่วง และย า
ขนุนอ่อน ส่วนข้าวแช่นั้นหุงแบบเช็ดน้ า เติมน้ าสุกลอยด้วยดอกมะลิ  

5) ขนมจีน เป็นอาหารพ้ืนบ้านของคนไทยสมัยโบราณ นิยมรับประทานในงานมงคล เช่น งานบวช งาน
สมรส งานขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น นับเป็นอาหารมงคลแสดงถึงความสุข ความเจริญที่ยาวนานและยั่งยืน การ
รับประทานขนมจีนเป็นที่นิยมในทุกภูมิภาค เช่น ภาคกลาง นิยมรับประทานกับน้ าพริก น้ ายา           แกง
เขียวหวาน ภาคเหนือนิยมทานกับน้ าเงี้ยว ภาคอีสานนิยมคลุกเคล้ากับน้ าส้มต า ภาคใต้นิยมทานกับ     แกงเหลือง 
แกงไตปลา เป็นต้น การท าเส้นขนมจีนของชาวราชบุรี อดีตนิยมท ากันเองในหมู่บ้าน โดยนิยมใส่ภาชนะขนาดเล็ก 
เช่น เข่งขนาดเล็ก เพราะอ าเภอบ้านโป่งมีหัตถกรรมจักสานเข่งเป็นจ านวนมาก และเพ่ือความสวยงาม เป็น
เอกลักษณ์ท้องถิ่น ในปัจจุบันย่านการผลิตเส้นขนมจีนอยู่ในอ าเภอบ้านโป่ง ส่งจ าหน่ายในจังหวัดราชบุรี และ
จังหวัดใกล้เคียง เช่น นครปฐม ราชบุรี กรุงเทพฯ 

6) น้ ำตำลมะพร้ำว วิถีชีวิตของชาวสวนมะพร้าว น าน้ าตาลจากต้นมะพร้าวมาเคี่ยวแบบดั้งเดิมและเตา
ปล่องซึ่งมีหลายเตา ซึ่งมีการพัฒนาเพ่ือให้ประหยัดเวลาแลค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง น้ าตาลที่เคี่ยวแล้วจะงวดลงเหลือ
ประมาณ 1 ใน 5 หรือ 1 ใน 7 จึงยกกระทะลง ตีและหมุนน้ าตาลไปรอบๆกระทะเพ่ือให้น้ าตาลอุ้มอากาศ เปลี่ยน
ลักษณะใสเป็นขุ่นขาวแข็งตัวแล้วจึงเทใส่ปี๊บหรือภาชนะท่ีเตรียมไว้ 

7) ไชโป๊ว ชาวจีนในอ าเภอโพธารามเป็นผู้เริ่มต้นการท าไชโป๊วดองในจังหวัดราชบุรีขึ้น เริ่มจากการท า
ไชโป๊วดองเค็มเป็นอย่างแรก ส่งไปขายยังจังหวัดใกล้เคียงและที่ตลาดปากคลองตลาดกรุงเทพฯ  มาเป็นเวลากว่า 
30 ปี ภายหลังจึงมีการคิดค้นท าไชโป๊วแบบหวานขึ้นอีกอย่างหนึ่ง ไชโป๊วทั้งแบบเค็มแบบหวานของโพธารามมีทั้ง
แบบหัวใหญ่ แบบชิ้น แบบฝอยและแบบแว่น โดยเฉพาะไชโป๊วหวานได้ชื่อว่าเป็นไชโป๊วที่มี     รสหวานอร่อยกว่า
ที่อ่ืนๆ  ในปัจจุบันไชโป๊วกลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อของต าบลเจ็ดเสมียนและส่งเป็นสินค้าออกไปจ าหน่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ 

8) เต้ำหู้ด ำ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของกินระดับ OTOP ประจ าถิ่นนี้เลยก็ว่าได้ เต้าหู้ด าคือการน าเต้าหู้ที่มี
คุณภาพน ามาต้มในน้ าพะโล้ นานถึง 3 วัน จนได้รสชาติที่ออกมาเข้มข้น เป็นสูตรเฉพาะตัวของที่นี่ตั้งแต่การ
รับประทานเต้าหู้ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย จะกินเปล่าๆ หรือน ามาประกอบอาหาร ทั้งย า ผัด ต้ม ทอด  

6. จังหวัดนครปฐม 
ชาวนครปฐมส่วนใหญ่รับประทานข้าวเจ้า และผลิตภัณฑ์ที่ท าจากเนื้อหมู เช่น ข้าวหมูแดง ร้านเก่าแก่ 

คือร้านฮะเส็ง อยู่ในตลาดล่างริมสะพานเจริญศรัทธา ลูกชิ้นหมูเต็กกอ เป็นโรงงานที่ผลิตลูกชิ้นหมูส่ งขายทั้งใน
นครปฐมและกรุงเทพฯ เป็ดพะโล้เป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่ก าลังเป็นที่รู้จักแพร่หลายในปัจจุบัน  ร้านที่ขาย ได้แก่ 
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ร้านนายสมชัย ที่อ าเภอบางเลน ร้านเจียมจันทร์ ที่ตลาดอ าเภอนครชัยศรี และร้านนายหนับและนายโอ ที่ตลาด
ดอนหวาย อ าเภอสามพราน ส่วนไก่ย่างพ้ืนบ้านหรือไก่อบฟางนั้น มีคนไทยท าการอบจ าหน่ายอยู่ริมสองข้างทาง
ถนนเพชรเกษม บริเวณนครชัยศรี ก่อนถึงตัวจังหวัดนครปฐม มีเกือบ 100 ร้าน อาหารดังกล่าวเป็นอาหารที่มีชื่อ 
กับข้าวพวกเนื้อสัตว์ได้จากปลาในแม่น้ าล าคลอง ทั่วๆไป โดยเฉพาะแม่น้ านครชัยศรี อาหารพ้ืนถิ่นที่ได้รับความ
นิยม ได้แก่ 

1) ข้ำวหมูแดง เป็นอาหารจานด่วนที่มีชื่อเสียงมาก จนมีผู้น าไปเผยแพร่ยังจังหวัดอ่ืนๆ มากมาย แต่ก็
ยังใช้ชื่อว่า “ข้าวหมูแดงนครปฐม” ในการประชาสัมพันธ์ร้าน จุดเด่นของข้าวหมูแดงนครปฐมอยู่ที่      การหมัก
หมูย่าง และซอสที่ราดข้าวนั่นเอง ที่มีความหอมและรสกลมกล่อมต่างจังหวัดอ่ืน 

2) เป็ดพะโล้ เป็นอาหารที่มีชื่อเสียงมากอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดนครปฐมกสิกรในเขตอ าเภอ  นครชัยศรี 
บางเลน และพุทธมณฑล เลี้ยงเป็ดกันมาก และได้น ามาแปรรูปเป็นเป็ดพะโล้ ที่คนรับประทานแล้วติดใจ เช่น เป็ด
พะโล้ดอนหวาย เป็ดพะโล้บางเลน เป็ดพะโล้นครชัยศรี และเป็ดพะโล้พุทธมณฑล เป็นต้น 

3) ขนมเปี๊ยะ แหล่งผลิตขนมเปี๊ยะรสอร่อยอยู่ที่อ าเภอบางเลน และอ าเภอเมืองนครปฐม เป็นขนมที่มีผู้
นิยมรับประทานกับน้ าชากาแฟ และเป็นของว่าง มีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ สามารถเก็บไว้ได้นาน ทั้งที่ปราศจาก
สารกันบูด ในงานประจ าปีเทศกาลอาหาร และผลไม้จังหวัดนครปฐม ประจ าปีพุทธศักราช 2541 คณะกรรมการ
จัดงานได้จัดท าขนมเปี๊ยะท่ีใหญ่ที่สุดในโลกขึ้น เพ่ือเข้าร่วมขบวนแห่และคัดแจก 

4) ข้ำวหลำม เป็นของฝากท่ีขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐมซึ่งการท าข้าวหลามของชาวนครปฐมได้ท ากันมา
หลายชั่วอายุคนแล้วจนเป็นรู้จักของผู้มาท่องเที่ยวทั่วไป จึงนับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดถือว่าเป็น
อุตสาหกรรมในครัวเรือน มีท ากันอยู่ทั่วไปในจังหวัดนครปฐม ข้าวหลามที่นิยมขายนั้นจะท าทั้งข้าวหลามข้าว
เหนียวขาว ข้าวหลามข้าวเหนียวด า ข้าวหลามสังขยา และข้าวหลามบ๊ะจ่าง เป็นต้น 

7. จังหวัดกำญจนบุรี 
สภาพภูมิประเทศของกาญจนบุรีเป็นป่าเขา มีแม่น้ าล าธารมาก ท าให้มีพืชผักของป่าหลายชนิดที่ชาวบ้าน

รู้จักและน ามาปรุงอาหารพ้ืนบ้านรับประทานตลอดมา ผักบางชนิดตนจังหวัดอ่ืนไม่รู้จัก เช่น ผักหวานป่า ดอก
ขี้เหล็ก ผักกูด ผักหนาม สะเดา ดอกอีนูน ดอกดิน ลูกตาลเสี้ยน เห็ดโคน เห็ดรวก เห็ดไผ่ เห็ดเผาะ หน่อไม่รวก 
หน่อไม่ไผ่ ดังนั้นอาหารที่ชาวบ้านรับประทานในชีวิตประจ าวันในชนบทมักเป็นอาหารที่ประกอบด้วยพืชผักเหล่านี้
ตามฤดูกาล และน ามาปรุงเป็นอาหารหลายชนิดทั้งน ามาดอง น ามาลวก น ามาต้มจิ้มน้ าพริก ท าแกงจืด แกงป่า 
แกงส้ม ย า ต้มย า โดยมีปลาที่หาได้ตามแม่น้ าล าธารประกอบการปรุงอาหารประเภทแกง ต้มย า นึ่ง ทอด ย่าง เช่น 
ต้มย าปลายี่สก ปลารากกล้วยทอด แกงป่าปลาคัง เป็นต้น 

เมื่อสภาพพ้ืนที่ของกาญจนบุรีอุดมไปด้วยพืชผักตามธรรมชาติและมีปลาชุกชุม อาหารในชีวิตประจ าวัน
ของชาวกาญจนบุรีจึงเป็นประเภทน้ าพริกผักจิ้ม แกงส้ม แกงป่า น้ าพริกมันนิยมปรุงแบบน้ าพริกเผา โดยเฉพาะ
กาญจนบุรีมีพริกป่าชนิดหนึ่ง เรียกว่า พริกกะเหรี่ยง (คล้ายพริกขี้หนูแต่เผ็ดจัดเมื่อตากแห้งจะมีสีออกขาว ไม่แดง
สด) ชาวบ้านนิยมน ามาท าน้ าพริกแกงเผ็ด แกงส้ม และท าน้ าพริกเผา ให้รสชาติเผ็ดร้อนแรงแต่อร่อย น้ าพริกเผา
ของชาวบ้านได้วิวัฒนาการเป็นน้ าพริกเผาสูตรต่างๆ มีขายตามร้านขายของฝากทั่วไป ของดีประจ าจังหวัด
กาญจนบุรีซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญอย่างหนึ่ง ได้แก่ เห็ดโคน ต้องอาศัยเก็บเอาเองตามธรรมชาติ เป็นเห็ดที่ไม่สามารถ
เพาะเลี้ยงได้ เห็ดโคนสามารถน ามาประกอบอาหารได้หลายชนิด เช่น ย าเห็ดโคน น าไปผัดเหมือนเห็ดทั่วไป ผัด
กระเพราเห็ด ต้มย า แกงคั่ว แกงเลียง เป็นต้น นอกจากนี้สามารถน ามาแปรรูปโดยการบรรจุขวด เพ่ือเก็บไว้
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รับประทานนอกฤดู อีกด้วยนอกจากอาหารประจ าวันดังกล่าวแล้ว ยังมีอาหารประเภทหนึ่งที่ชาวกาญจนบุ รีนิยม
รับประทานมาตั้งแต่สมัยโบราณและปัจจุบันมีจ าหน่ายทั่วไป คือ ข้าวต้มมัดไต้ ข้าวหลาม ขนมจีน วุ้นเส้น  

1) เห็ดโคนบรรจุขวด เห็ดโคนเป็นของดีของจังหวัดกาญจนบุรีที่กล่าวขวัญอย่างหนึ่ง เป็นเห็ดที่ไม่
สามารถเพาะเลี้ยงได้เองเหมือนเห็ดฟาง และเห็ดนางรม ต้องอาศัยเก็บเอาเองตามธรรมชาติโดยเฉพาะเห็ดโคน
จังหวัดกาญจนบุรีมีรสชาติอร่อยมาก เห็ดโคนรุ่นแรกหมวกดอกจะมีสีด า และเนื้อแน่น ส่วนเห็ดโคนที่ ออกมารุ่น
หลัง สีจะจางลงและขาวมากขึ้น เนื้อดอกเห็ดจะนุ่ม เห็ดโคนสามารถน ามาประกอบอาหารได้หลายชนิด เช่น น าไป
ผัดเหมือนเห็ดทั่วไป ผัดกระเพราเห็ด ข้าวต้มเห็ด ท าน้ าพริกเห็ด เห็ดย่างย า ผัดเผ็ดเห็ด     แกงคั่วเห็ด เป็นต้น 

 
รูปที่ 4 เห็ดโคนบรรจุขวด 

2) ไม้ไผ่ เป็นพืชที่ขึ้นง่ายทุกสภาพพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนดินแห้งแล้ง เช่น ที่ราบสูงภูเขา หรือสภาพดิน
ชุ่มฉ่ าตามริมแม่น้ า โดยเฉพาะแม่น้ าสายส าคัญจะมีไม้ไผ่ขึ้นตามริมฝั่งตลอดเส้นทางแม่น้ า ชาวกาญจนบุรีจึงขนาน
นามตามประเภทของไผ่ที่ขึ้นริมฝั่งแม่น้ าว่า แควน้อยไม้ไผ่ แควใหญ่ไม้ รวก จากการที่มี    ไม้ไผ่มากมาย ชาว
กาญจนบุรีจึงน าไม้ไผ่มาใช้ประโยชน์ทั้งด้านต่างๆ มากมาย ในด้านอาหารด้านการปรุงอาหาร หน่ออ่อนของไม้รวก
และไม้ไผ่น ามาเป็นอาหารได้โดยปอกเปลือกออก น าไปต้มให้สุก แล้วน าไปปรุงอาหาร เช่น แกงป่า ผัด จิ้มน้ าพริก 
และน าไปเคล้าเกลือหมักไว้เป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง และน ามาปรุงอาหาร เช่น แกงส้ม แกงป่า แกงกะทิ 
ส่วนปล้องไม้ไผ่ท าเป็นกระบอกใส่น้ า กระบอกใส่น้ าตาลโตนด และท ากระบอกข้าวหลาม 

 
รูปที่ 5 หน่อไม้ดอง 
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3) แกงป่ำไก่ไทยใส่มะเขือขื่น แกงป่าเป็นอาหารพ้ืนบ้านที่ชาวกาญจนบุรีนิยมรับประทาน และเป็น
อาหารประเภทแกงเผ็ดใส่กะทิ ประกอบด้วยเนื้อสัตว์จ าพวกปลา หมู ไก่ เป็ด นก และผัก เช่น มะเขือชนิดต่างๆ 
หน่อไม้ ถั่วฝักยาว เป็นต้น มะเขือขื่น คือ มะเขือชนิดหนึ่ง ขึ้นทั่วไปตามป่าละเมาะ ล าต้นและใบมีหนามและมีขน 
ดอกสีม่วง ผลอ่อนมีสีขาวอมเขียวและค่อยๆ เหลือง พอแก่จัดจะมีสีเหลืองส้มอมแดง เนื้อบาง เมล็ดมาก เมื่อยัง
ดิบมีรสขื่น จึงเรียกเรียกมะเขือชนิดนี้ว่ามะเขือขื่น เวลาน าไปปรุงอาหารต้องผ่าแล้วล้างเมล็ดออกเอาแต่เนื้อ 
ชาวบ้านนิยมน ามะเขือขื่นที่แก่จัดไปท าแกงส้มกับปลาดุกหรือแกงป่ากับเนื้อสัตว์ต่างๆ หรือจิ้มน้ าพริก แต่ที่ เป็น
อาหารขึ้นชื่อที่ชาวกาญจนบุรีนิยมมากคือน ามาใส่แกงป่าไก่ไทย ดังนั้น แกงป่าไก่ไทยใส่มะเขือขื่น จึงเป็น
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านอาหารของชาวกาญจนบุรีที่ขึ้นชื่อเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป 

 
รูปที่ 6 แกงป่าไก่ไทยใส่มะเขือขื่น 

8. จังหวัดสุพรรณบุรี 
อาหารในชีวิตประจ าวันของชาวสุพรรณบุรี รับประทานเหมือนภาคกลางทั่วไป คือ ข้าวสวยกับ กับข้าว

ที่เป็นพวกแกงภาคกลาง น้ าพริก ผักจิ้ม ฯลฯ แต่จุดโดดเด่นของอาหารในพ้ืนที่สุพรรณบุรี คือ การถนอมอาหาร 
ซึ่งในแต่ละท้องที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี มีการถนอมอาหารหรือการประกอบอาหารที่ขึ้นชื่อของแต่ละท้องที่
แตกต่างกัน การประกอบอาหารที่ถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านประจ าท้องถิ่น มีดังนี้  

1) หน่อไม้ไผ่ตงสลักดอก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของชาวอ าเภอเดิมบางนางบวช โดยน าหน่อไม้ไผ่ตงมา
แกะสลักเป็นรูปและลวดลายต่างๆเช่น เป็นดอกไม้ ใบไม้ รูปสัตว์ และอ่ืนๆ ในรูปบรรจุภัณฑ์กระป๋องและขวด 

2) หน่อไม้รวกอัดขวด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของชาวอ าเภอเดิมบางนางบวช ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นภูเขา 
ประชาชนมีอาชีพเก็บหน่อไม้ แต่เนื่องจากหน่อไม้รวกมีปริมาณมาก มีผู้คิดค้นวิธีการถนอมอาหารเพื่อรักษาคุณค่า
และรสชาติของหน่อไม้ในรูปบรรจุขวดที่จะเก็บหน่อไม้ไว้รับประทานได้นาน 

3) หน่อไม้เปรี้ยว ที่ท ามากคืออ าเภอด่านช้าง ที่มีมีหน่อไม้เป็นวัตถุดิบตามธรรมชาติปริมาณมากตาม
ฤดูกาล ได้แก่ หน่อไม้นวล และหน่อไม้ป่า ซึ่งจะมีช่วงที่มากเพียงไม่กี่เดือน ดังนั้นการที่จะเก็บถนอมหน่อไม้
เหล่านั้นไว้รับประทานอีกวิธีหนึ่ง คือการท าหน่อไม้เปรี้ยว 

4) เห็ดโคนอัดขวด ผลิตมากที่อ าเภอด่านช้าง ซึ่งเป็นอ าเภอที่มีเห็ดโคนมากที่สุดเห็ดโคนเป็นผลิตผล
ตามธรรมชาติที่หายาก มีราคาแพง รสชาติอร่อย น ามาประกอบอาหารได้หลายชนิด เป็นเห็ดโคนที่ขึ้นตาม
ธรรมชาติ ในช่วงอากาศที่เหมาะสม ปีหนึ่งจะมีช่วงระยะเวลาเดียวและเป็นช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น ชาวอ าเภอด่าน
ช้างได้คิดวิธีการถนอมเห็ดโคน เพ่ือที่จะได้เก็บไว้ประกอบอาหารได้นาน 
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5) แห้ว แห้วจีนเป็นผลิตผลด้านการเกษตรที่มีชื่อเสียงของอ าเภอศรีประจันต์ เนื่องจากสภาพภูมิ
ประเทศและภูมิอากาศเอ้ืออ านวยในการปลูกแห้ว อ าเภอศรีประจันต์จึงเป็นอ าเภอเดียวที่มีผลผลิตแห้วออกสู่
ตลาดทั่วไปเป็นจ านวนมาก 

ส าหรับของฝากที่มีชื่อของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ ข้ำวเกรียบผัก กลุ่มแม่บ้านของอ าเภอดอนเจดีย์ ได้
คิดวิธีการท าข้าวเกรียบจากการน าผักต่างๆ มาผสมท าให้ได้รสชาติแปลกแตกต่างกันออกไป รักษาคุณค่าด้าน
อาหารเพราะมีส่วนประกอบของผัก ท าให้ได้รสชาติข้าวเกรียบหลากหลาย ไข่เค็ม ของดีอ าเภอดอนเจดีย์อีกอย่าง
หนึ่ง ได้แก่ การท าไข่เค็มดินโป่ง เนื่องจากดอนเจดีย์ มีผู้เลี้ยงเป็ดจ านวนมาก วัตถุดิบคือ ไข่เป็ดจึงหาง่าย นอกจาก
ผู้เลี้ยงนั้นจะปล่อยให้เป็ดหาอาหารกินตามธรรมชาติ ไข่เป็ดจึงแดงมากกว่าไข่เป็ดที่เลี้ยงจากอาหารส าเร็จมาก 
กลุ่มแม่บ้านอ าเภอดอนเจดีย์ ได้คิดค้นวิธีการถนอมอาหารโดยการ ท าไข่เค็มจากดินโป่ง คือดินจากจอมปลวกซึ่ง
เหมาะที่จะท าไข่เค็ม ปลำอบรมควัน มีมากที่อ าเภอด่านช้าง ซึ่งมีเขื่อนกระเสียว เป็นสถานที่เพาะพันธุ์และ
ขยายพันธุ์สัตว์น้ าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรี ท าให้อาชีพการประมงจับปลาของอ าเภอด่านช้างมีมากตามไป
ด้วย 

โดยสามารถสรุปกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารและอาหารที่โดดเด่นของจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาคตะวันตก 
ได้ดังที่แสดงในตารางที่ 5 ดังนี้ 
ตารางที่ 5 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และอาหารที่โดดเด่นของจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาคตะวันตก 

จังหวัด กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอำหำร อำหำรที่โดดเด่น 
1.สมุทรสงครำม 1. กำรท ำน้ ำตำลมะพร้ำว เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบ

ลุ่ม มีแม่น้ าแม่กลอง และมีล าคลองมากมาย พ้ืนที่ส่วน
ใหญ่นิยมปลูกมะพร้าวกันมาก  การผลิตน้ าตาลมะพร้าว
นั้นมีความพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกลักษณะงวง การนวด
งวง การท าความสะอาดงวง เพ่ือให้ได้น้ าตาลสดที่มี
คุณภาพดี 
2. กำรท ำประมง เช่น กำรจับหอยหลอด   
อ้อมด้วยเครื่องมือที่ประดิษฐ์ด้วยภูมิปัญญา ซึ่งจะน าไป
บริโภคในครอบครัว จนถึงท าเป็นอาชีพหลัก กำรเก็บ
หอยแครงบริเวณปากอ่าวสมุทรสงครามชายฝั่งทั้ง 2 ด้าน
ของปากแม่น้ าแม่กลองใกล้ๆ กับดอนหอยหลอด มีพ้ืนที่
ท าการเลี้ยงหอยแครง 
3. กำรท ำกะปิจำกเคอย จะต้องพิถีพิถันเอาใจใส่ใน
ขั้นตอนการท าอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการท าความสะอาด
เคยสด การตาก การเก็บรักษาซึ่งภูมิปัญญาของคนใน
หมู่บ้านคลองโคน คลองช่อง ปากมาบที่อาศัยอยู่ชายฝั่ง
ทะเลปากอ่าวแม่กลอง  ท าให้ได้กะปิคลองโคนที่ดีและมี
คุณภาพ 
4. กำรท ำนำเกลือ มีทรัพยากรธรรมชาติจ าพวกแร่ธาตุ
น้อยกว่าจังหวัดอ่ืนๆ แต่การที่จังหวัดอยู่ติดทะเลอ่าวไทย

1. อำหำรจำกทะเล เช่น  หอยหลอด  
หอยแครง 
2. วัตถุดิบของอำหำรที่ส ำคัญ เช่น 
กะปิ ปลำทู กุ้งแห้ง น้ ำตำลมะพร้ำว 
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พ้ืนที่ที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลของจังหวัดจึงนับเป็นมรดก
ทางธรรมชาติที่เอ้ือต่อการท านาเกลือ 

2.สมุทรสำคร 1. กำรท ำประมง มีทั้งน้ าจืดและน้ าเค็ม ผลผลิต    ส่วน
ใหญ่ได้รับจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ บริเวณอ่าวไทย 
ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย รวมทั้ งทะเลด้าน
ประเทศเวียดนาม 
2. กำรท ำนำเกลือ ท ากันมากในบริเวณพ้ืนที่ติดทะเล
เพราะเป็นดินเลนมีคุณสมบัติสามารถขังน้ าไม่ให้ซึมลงดิน
ได ้

1. แกงชะครำมกับปูทะเล น าพันธุ์ไม้ที่
เกิดตามป่าชายเลนมาประกอบอาหาร
ส าหรับบริโภค ซึ่ งพืชบางชนิด  เช่น 
ชะครามนั้นต้องน ามาต้มและบีบน้ าทิ้ง
เสียก่อน จึงน ามาประกอบอาหารได้ 
2. อำหำรจำกทะเล  เช่น กุ้ง หอย ปู 
ปลำ 

3.เพชรบุรี 
 

1. การท าน้ าตาลโตนด พ้ืนที่มีการปลูกต้นตาลมากจึง
น ามาแปรรูปจนได้เป็นน้ าตาลที่อาศัยภูมิปัญญาตั้งแต่การ
ปาดตาล  ขี้นตาล เคี่ยวตาล ท าให้น้ าตาลโตนดถือเป็น
วัตถุดิบที่มีความส าคัญมาก  แม่น้ าเพชรที่ลากผ่านใจกลาง
จังหวัดท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนทั้งน้ าตาลโตนดและ
เครื่องแกงจากทุกภูมิภาค 
2. กำรท ำนำเกลือหรือเกลือสมุทร เป็นอาชีพหนึ่งของ
ชาวบ้านแหลม  ซึ่ งกระบวนการผลิต เกลือทะเลนั้ น
จ าเป็นต้องใช้เทคนิคผสมผสานเป็นพิเศษ ซึ่งแสดงถึงการ
สืบทอดภูมิปัญญาของชาวบ้าน 
3. กำรท ำนำข้ำว 

1.วัตถุดิบทำงทะเล   เช่น ปลา หอย 
หมึกและกุ้ง 
2.วัตถุดิบของอำหำรที่ ส ำคัญ  เช่น  
น้ าตาลโตนด (ใช้น้ าตาลโตนดแทน
น้ าตาลทราย ท าให้อาหารทั้งคาวและ
หวานของจังหวัดเพชรบุรีมีกลิ่นหอม
หวานละมุนกว่า) มะพร้าวกะทิ (ใช้ใน
การปรุงอาหาร ท าให้มีรสชาติมันและ
เข้มข้น) 
3. ข้ำวแช่ เป็นอาหารที่เหมาะสมกับฤดู
ร้อน นิยมท าเป็นอาหารว่างรับประทาน
กันในครอบครัวหรือท าบุญเลี้ยงพระใน
เทศกาลตรุษและสงกรานต์ 
4. ขนมจีนทอดมันและขนมจีนห่อหมก 
เป็นอาหารเอกลักษณ์ที่นิยมรับประทาน
กันมานานแล้ว 
5. ขนมโค เป็นขนมที่นิยมรับประทานมี
จ าหน่ายเฉพาะที่จังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น
มีลั กษณ ะคล้ ายขนมต้มใส่ ไส้ อยู่ ใน
น้ ากะท ิ
6. ขนมขี้หนูหรือขนมทรำย เป็นขนมที่
มีชื่อเสียงมาตั้งแต่รัชกาลที่  4 ซึ่งทรง
โปรดปรานมากการท าต้องอาศัยทักษะ
และความช านาญจะท าให้เนื้อขนมมี
ความนุ่มนวล ไม่กระด้างหรือแฉะ 

4.
ประจวบคีรีขันธ์ 

1. กำรท ำประมง สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้ง
การใช้งานในการจับสัตว์น้ า 

1. จับไม้ (จับหลัก) 
2. อำหำรทะเล 
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3. สับปะรด มีรสชาติหวานฉ่ าไม่บาดลิ้น 
จะไม่มีการน าสับปะรดมาประกอบเป็น
อาหารคาว หวานรับประทานในบ้าน 
นิยมรับประทานแบบสดมากกว่า 

5. รำชบุรี 1. กำรประมงน้ ำจืด โดยจับจากแหล่งน้ าธรรมชาติ และ
การขุดบ่อเลี้ยงปลา ท าฟาร์มกุ้งก้ามกราม ปลาน้ าจืดที่ขึ้น
ชื่อ คือ ปลายี่สก ที่แม่น้ าแม่กลองราชบุรี หรือคนในแถบนี้ 
เรียกว่า ยี่สกทอง 
2. กำรท ำนำข้าว ซึ่งมีทั้งนาด าและนาหว่าน พันธุ์ข้าวที่
นิยมปลูกได้แก่ ข้าวเหลืองใหญ่ ข้าวเหลืองประทิว 
 
 

1. น้ ำปลำ มีทั้ งน้ าปลาของชาวมอญ
และน้ าปลาของชาวจีน ซึ่งมีการหมัก
ปลากับเกลือเช่นเดียวกัน โดยน้ าปลา
ของชาวมอญมักหมักใช้เองในครอบครัว 
(มักใช้หัวปลาในการหมัก) ส่วนน้ าปลา
ชาวจีนนั้นหมักไว้ขายเป็นอุตสาหกรรม
ใน ค รั ว เรื อ น  ร ส ช า ติ ห อ ม ช ว น
รับประทานโดยเฉพาะน้ าปลาโพธาราม 
2. ข้ำวหมำก ข้าวหมากบ้านโป่งจัดเป็น
ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการกินอยู่  มี
ชื่อเสียงมากในด้านรสชาติที่หวานกลม
กล่อม  เป็นของหวานรับประทานเล่น 
3. ข้ำวแห้ง อาหารพ้ืนบ้านราชบุรีที่มี
ชาวจีนเป็นต้นต ารับ ข้าวแห้งคือ ข้าว
สวยราดด้วยน้ าไก่ปรุงรส ซึ่งได้จากไก่
ทั้งตัวมาเลาะกระดูกออก หั่นเป็นชิ้น ผัด
กับกระเทียม ซีอ๊ิวหวานและเกลือ จนน้ า
ไก่ข้นก็เติมน้ าธรรมดา ใส่เลือด จากนั้น
ราดกระเทียมเจียว โรยตังฉ่าย ผักชี 
ต้นหอม ขึ้นฉ่ายและกุ้งทอดกรอบหรือ
หนังปลาทอด หรือเห็ดนางฟ้าทอดแทน
ก็ได้ 
4. ข้ำวแช่ชำวมอญ  อาหารส าคัญ
ส าหรับประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญ 
กับข้าวที่กินกับข้าวแช่ที่ต้องเตรียมในวัน
สงกรานต์ต้องมีห้าอย่าง คือ หัวผักกาด
เค็มผัดไข่ ปลาช่อนป่น ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก
ผัด ย ามะม่วง และย าขนุนอ่อน ส่วนข้าว
แช่นั้นหุงแบบเช็ดน้ า เติมน้ าสุกลอยด้วย
ดอกมะลิ  
5. ขนมจีน เป็นอาหารพื้นบ้านของคนไทย
สมัยโบราณ การท าเส้นขนมจีนของชาว
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ราชบุรี อดีตนิยมท ากันเองในหมู่บ้าน โดย
นิยมใส่ภาชนะขนาดเล็ก เช่น เข่งขนาดเล็ก 
เพราะอ าเภอบ้านโป่งมีหัตถกรรมจักสาน
เข่งเป็นจ านวนมาก และเพื่อความสวยงาม 
เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น ในปัจจุบันย่านการ
ผลิตเส้นขนมจีนอยู่ในอ าเภอบ้านโป่ง 
6. น้ ำตำลมะพร้ำว วิถีชีวิตของชาวสวน
มะพร้าว น าน้ าตาลจากต้นมะพร้าวมา
เคี่ยวแบบดั้งเดิมและเตาปล่องซึ่งมีหลาย
เตา 

6.นครปฐม 
 

1.กำรท ำสวนยกร่อง โดยใช้น้ าจากแม่น้ านครชัยศรีมี
พ้ืนดินต่ าเป็นที่ลุ่ม น้ าไหลได้ช้า ชาวสวนส่วนใหญ่เลือก
ท าเลที่เป็นฝั่งเลน (เป็นแถบที่มีตะกอนดินซึ่งถูกน้ าพัดพา
มาทับถม ดินจะงอกออกไปจากชายตลิ่ง) ฝั่งนี้จะมีความ
อุดมสมบูรณ์มาก   
2.กำรท ำนำ มีการท านาตลอดทั้งปี มักอยู่ถัดออกไปจาก
สวนผลไม้ชายฝั่งแม่น้ าขึ้นไป คนไทยมักมีอาชีพท านา คน
จีนมักมีอาชีพค้าขาย กระบวนการค้าข้าวเปลือกเริ่มจากที่
มีการท านา จะมีพ่อค้าซื้อข้าว มีโรงสีข้าว มีเรือบรรทุก
ข้าวอยู่ริมแม่น้ า โดยเฉพาะลุ่มแม่น้ านครชัยศรีตั้งแต่
อ าเภอบางเลน อ าเภอนครชัยศรี และอ าเภอสามพราน 
3. กำรจับปลำในแม่น้ ำนครชัยศรี แม่น้ านครชัยศรีเป็น
แหล่งน้ าขนาดใหญ่มีปลาชุกชุม พ้ืนดินบริเวณแม่น้ าเป็นที่
ลุ่มและมีน้ าท่วมตลิ่งในปลายฤดูฝน ต้นฤดูหนาวทุกปี 
วิธีการหาปลาของชาวบ้านมีหลากหลายวิธี ดังนี้ การยก
ยอ ใช้เรือกระทุ้งช้อน ใช้เรือผีหลอก ใช้โพงพางดักจับซึ่งมี
ลักษณะคล้ายสวิงขนาดใหญ่ 

1.อำหำรกำรกินของคนนครปฐมส่วน
ใหญ่ไม่ต่างจากของคนภาคกลาง 
2. ข้ำวหลำมนครปฐม มีมาก่อนสมัย
รัชกาลที่ 5 เพราะจากภาพถ่ายครั้งที่
พระองค์ท่านเสด็จมานครปฐม ผ่าน
บริเวณสถานีรถไฟมาองค์พระปฐมเจดีย์ 
ในภาพมีคนขายข้าวหลามสองข้างทาง 
แสดงว่าข้าวหลามนครปฐมมีประวัติมา
ยาวนานแล้ว แหล่งก าเนิดการท าข้าว
หลามนครปฐมขณะนั้น ทั้งจังหวัดมีท า
เพียงแห่งเดียว คือ บริเวณชุมชนหมู่บ้าน
พระงาม ต าบลพระปฐมเจดีย์ 
 

7. กำญจนบุรี 
 

1. เห็ดโคนบรรจุขวด  เห็ดโคนเป็นของดีของจังหวัด
กาญจนบุรี เป็นเห็ดที่ไม่สามารถเพาะเลี้ยงได้เองเหมือน
เห็ดฟาง และเห็ดนางรม ต้องอาศัยเก็บเอาเองตาม
ธรรมชาติมีรสชาติอร่อยมาก เห็ดโคนรุ่นแรกหมวกดอกจะ
มีสีด า และเนื้อแน่น ส่วนเห็ดโคนที่ออกมารุ่นหลัง สีจะ
จางลงและขาวมากขึ้น เนื้อดอกเห็ดจะนุ่ ม เห็ดโคน
สามารถน ามาประกอบอาหารได้หลายชนิด เช่น น าไปผัด
เหมือนเห็ดทั่วไป ผัดกระเพราเห็ด ข้าวต้มเห็ด ท าน้ าพริก
เห็ด เห็ดย่างย า ผัดเผ็ดเห็ด แกงคั่วเห็ด เป็นต้น 

1. พื ช ผั กของป่ ำห ลำยชนิ ด  เช่ น 
ผั ก ห ว าน ป่ า  ด อ ก ขี้ เห ล็ ก  ผั ก กู ด 
ผักหนาม สะเดา ดอกอีนูน ดอกดิน ลูก
ตาลเสี้ยน เห็ดโคน เห็ดรวก เห็ดไผ่ เห็ด
เผาะ หน่อไม่รวก หน่อไม่ไผ่ 
2. แกงป่ำไก่ไทยใส่มะเขือขื่น แกงป่า
เป็นอาหารพื้นบ้านที่ชาวกาญจนบุรีนิยม
รับประทาน และเป็นอาหารประเภทแกง
เผ็ดใส่กะทิ ประกอบด้วยเนื้อสัตว์จ าพวก



46 
 

2. กำรแปรรูปหน่อไม้ แม่น้ าสายส าคัญจะมีไม้ไผ่ขึ้นตาม
ริมฝั่งตลอดเส้นทางแม่น้ า ชาวกาญจนบุรีจึงขนานนาม
ตามประเภทของไผ่ที่ขึ้นริมฝั่งแม่น้ าว่า แควน้อยไม้ไผ่ 
แควใหญ่ไม้รวก จากการที่มีไม้ไผ่มากมาย ชาวกาญจนบุรี
จึงน าไม้ไผ่มาใช้ประโยชน์ทั้งด้านต่างๆ มากมาย ในด้าน
อาหารด้านการปรุงอาหาร หน่ออ่อนของไม้รวกและไม้ไผ่
น ามาเป็นอาหารได้โดยปอกเปลือกออก น าไปต้มให้สุก 
แล้วน าไปปรุงอาหาร เช่น แกงป่า ผัด จิ้มน้ าพริก และ
น าไปเคล้าเกลือหมักไว้เป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง 
และน ามาปรุงอาหาร เช่น แกงส้ม แกงป่า แกงกะทิ ส่วน
ปล้องไม้ไผ่ท าเป็นกระบอกใส่น้ า กระบอกใส่น้ าตาลโตนด 
และท ากระบอกข้าวหลาม 

ปลา หมู  ไก่  เป็ ด  นก และผัก  เช่ น 
มะเขือชนิดต่างๆ หน่อไม้ ถั่วฝักยาว เป็น
ต้น มะเขือขื่น คือ มะเขือชนิดหนึ่ง ขึ้น
ทั่วไปตามป่าละเมาะ ล าต้นและใบมี
หนามและมีขน ดอกสีม่วง ผลอ่อนมีสี
ขาวอมเขียวและค่อยๆ เหลือง พอแก่จัด
จะมีสีเหลืองส้มอมแดง เนื้อบาง เมล็ด
มาก เมื่อยังดิบมีรสขื่น จึงเรียกเรียก
มะเขือชนิดนี้ว่ามะเขือขื่น เวลาน าไป
ปรุงอาหารต้องผ่าแล้วล้างเมล็ดออกเอา
แต่เนื้อ ชาวบ้านนิยมน ามะเขือขื่นที่แก่
จัดไปท าแกงส้มกับปลาดุกหรือแกงป่า
กับเนื้อสัตว์ต่างๆ หรือจิ้มน้ าพริก แต่ที่
เป็นอาหารขึ้นชื่อที่ชาวกาญจนบุรีนิยม
มากคือน ามาใส่แกงป่าไก่ไทย  ดังนั้น 
แกงป่ าไก่ ไทย ใส่ มะเขื อขื่ น  จึ ง เป็ น
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านอาหารของ
ชาวกาญจนบุรีที่ขึ้นชื่อเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวทั่วไป 
 

8. สุพรรณบุรี 1. กำรท ำนำข้ำว มีพันธุ์ข้าวพ้ืนบ้านที่ส าคัญ ได้แก่ พันธุ์
ข้าวสุพรรณบุรี 

1. สำลี่สุพรรณแต่เดิมนั้นได้ก าเนิดมา
ตั้งแต่ครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ อ.บาง
ปลาม้าแต่เดิมทีนั้นได้มีกาผลิตสาลี่ขึ้นมา
เพ่ือเป็นขนมหวานที่ใช้ทานกับน้ าแข็งใส
หรือขนมสาลี่ที่ทานร่วมกับไอศกรีมกะทิ
สด ใช้ ท าน เล่ น เวล าไป เที่ ย วดู หนั ง
กลางแปลงตามแบบคนสมัยก่อนและ
ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยจนสาลี่
ก ล าย เป็ น ขอ งฝ ากป ระจ าจั งห วั ด
สุพรรณบุรี   ขนมสาลี่สามารถทานเป็น
อาหารว่าง หรือทานกับกาแฟก็ย่อมได้ 
หรือจะรับประทานแบบโบราณ คือ 
รั บ ป ร ะ ท า น กั บ น้ า แ ข็ ง ใ ส  ห รื อ
รับประทานกับไอศกรีมกะทิสด 
2. ปลำสลิดดอนก ำยำน ปลาสลิด เป็น
ปลาที่คนไทยรู้จัก และนิยมบริโภคกันมา
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นาน เพราะมีรสชาติดีแต่มักบริโภคกัน
ในรูปปลาตากแห้ งมากกว่าปลาสด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาสลิดเค็มแดด
เดียวแหล่งปลาสลิดที่มีชื่อเสียงที่สุดมา
แต่อดีตอยู่ ในจังหวัดสุพรรณบุรี จาก
คลองดอนก ายาน 
3. ปลำหม ำ ดั้งเดิมเป็นอาหารของคน
ญวน ค าว่า หม า มาจากภาษาญวน
แปลว่า การหมัก ซึ่งในสมัยก่อนนี้มีปลา
มากมาย เมื่อหาปลามาได้จ านวนมาก 
ชาวบ้านจึงหาวิธีที่จะเก็บรักษาถนอม
อาหารประเภทปลา ให้สามารถเก็บไว้ได้
นานๆ จึงได้ท าปลาหม าขึ้นมา และใน
สมัยก่อนไม่มีการค้าขาย จะท าไว้เพ่ือ
แลกเปลี่ยนกันในหมู่บ้านเท่านั้น 
4. ปลำม้ำ  น ามาแปรรูปได้หลายเมนู  
เช่น ปลาม้าต้มย า  ปลาม้าแดดเดียว   
 

 
จากการศึกษาข้อมูลอาหารพ้ืนถิ่น และวัตถุดิบภายในพ้ืนที่ทั้ง 8 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สุพรรณบุรี 

ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร พบว่าอาหารที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัด
ต่างๆ จะมีความสอดคล้องกับวัตถุดิบในพื้นที่  ทั้งในส่วนของอาหารกับภูมิปัญญา  ส่วนใหญ่วิถีชีวิตของชาวบ้านจะ
เลือกที่จะแปรรูปอาหารตามวัตถุดิบดั้งเดิมในแต่ละพ้ืนที่ที่มีอยู่ โดยอาจแบ่งพ้ืนที่เป็น 2 ส่วนใหญ่ ได้แก่ พื้นที่ไม่
ติดชำยฝั่งทะเล คือ นครปฐม  สุพรรณบุรี กำญจนบุรีและรำชบุรี จะเป็นวัตถุดิบที่เกิดจากการเพาะปลูกได้และ
ได้จากน้ าจืด  เช่น ข้าว  ผลไม้ หน่อไม้ เห็ด ตาลโตนดและปลาน้ าจืด ส่วนพื้นที่ติดชำยฝั่งทะเล คือ เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์  สมุทรสงครำมและสมุทรสำคร เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดกับทะเล  ดังนั้นวัตถุดิบหลักๆ ในพ้ืนที่
ดังกล่าวจะเป็นสัตว์น้ าในทะเล  เช่น อาหารทะเลต่างๆ  ปลาทู หอยชนิดต่างๆ  และมะพร้าว 

ส่วนภูมิปัญญาส่วนใหญ่จะเกิดจากการต้องการถนอมอาหารหรือยืดอายุอาหารหรือเกิดจากการหมักเป็น
เครื่องปรุงรสต่างๆ  เช่น กะปิ น้ าปลา น้ าตาลมะพร้าว น้ าตาลโตนด  เห็ดดอง หอยแครงดอง หน่อไม้ดอง ปลาอบ
รมควัน เป็นต้น สินค้าของฝากจะขึ้นกับวัตถุดิบในแต่ละพ้ืนที่  และมีความโดดเด่นแตกต่างกันไป เช่น  
สมุทรสงคราม มีปลาทูแม่กลอง น้ าตาลมะพร้าวและกะปิคลองโคน สมุทรสาครมีผลไม้และอาหารทะเล เพชรบุรี มี
น้ าตาลโตนด  ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากน้ าตาลโตนดและขนมหวานต่างๆ ประจวบคีรีขันธ์มีของฝากสับปะรด ชีสเชค
และปลาหมึกแดดเดียว  สุพรรณบุรีมีขนมสาลี ปลาอบรมควัน ข้าวเกรียบผักและแห้ว ราชบุรีมีไชโป๊ว เต้าหู้ด าและ
องุ่นหวาน นครปฐม  มีหมูย่าง  ข้าวหลามและส้มโอ กาญจนบุรีมีทองม้วน ขนมตระกูลทอง วุ้นเส้นและมะขาม
กวน ซึ่งล้วนแต่เป็นสินค้าที่เกิดจากการน าวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูปทั้งสิ้น 
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ดังนั้นคณะนักวิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้อาหาร โดยอาจจัดแบ่ง
ตามเส้นทางบกและเส้นทางทะเล ซึ่งกลุ่มพ้ืนที่ไม่ติดชายฝั่งทะเลจะเป็นการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับอาหารที่เป็นทาง
บกเนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่เพาะปลูก ป่าไม้และแม่น้ าต่างๆ วัตถุดิบหลักในพ้ืนที่ คือ ปลาน้ าจืด เห็ด  
ข้าว  หน่อไม้   ในส่วนของกลุ่มพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเลเป็นเส้นทางที่มีชายฝั่งติดกับทะเลทั้งหมดท าให้วัตถุดิบหลักๆ
ในพ้ืนที่จะมาจากชายฝั่งทะเล เช่น ปลาทู หอย ปลาหมึก อาหารทะเลต่างๆ ซึ่งคณะนั กวิจัยจะได้ท าการศึกษา
ข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้ข้อมูลอาหารท้องถิ่นหรืออาหารพ้ืนบ้านและอาหารกับของฝากท่ีอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ศึกษาซึ่งทาง
คณะนักวิจัยจะต้องท าการศึกษาและลงพ้ืนที่ในแต่ละจังหวัด 
  
4.2 กำรศึกษำรูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ผ่ำนอำหำรพื้นถิ่น 

จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือศึกษารูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหาร
พ้ืนถิ่น ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ แหล่งเรียนรู้ทางอาหาร ธุรกิจประกอบการอาหาร ธุรกิจผลิตอาหารแปร
รูป ท าให้ได้ข้อมูลตั้งแต่วัตถุดิบ การท าการเกษตร การพัฒนาแปรรูป จนถึงการประกอบอาหารแต่ละชนิด ซึ่งล้วน
แต่มีองค์ความรู้เฉพาะตัวในแต่ละด้านที่มีความโดดเด่นแตกต่างกันไปดังข้อมูลในตารางที่ 6 



49 
 

ตารางที่ 6 สรุปธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหารพ้ืนถิ่น 
ที ่ ข้อมูลทีม่ีควำมเชี่ยวชำญ พ้ืนที่/จังหวัด ชื่อ-นำมสกุล ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ 
1 เกลือสมุทร สมุทรสงคราม คุณบุญปรอด  เจริญฤทธิ์ (ครูโต) ศูนย์มหาลัยวิชชาลัยภมูิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม  

(โรงเรียนนาเกลือแห่งแรกของประเทศไทย)   
ตั้งอยู่ที่  99/1 ม.7 ต.บางแก้ว  อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 
ติดต่อ 08-1856-2673 

2 เกลือสมุทร สมุทรสาคร คุณเลอพงษ์ จั่นทอง ศูนย์เรียนรู้การท านาเกลือต าบลโคกขาม หรือสหกรณ์กรุงเทพจ ากดั 
ตั้งอยู่ที่ 20/10 หมู่ที่ 9 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 
ติดต่อ 08-6524-1021 หรือ 034-869-696   

3 เกลือสมุทร/โรงล้างเกลือ เพชรบุร ี คุณกรัฐศรี  เรียบเรียง   กลุ่มเกษตรกรท านาเกลือบ้านแหลม  
182/6  ม.9  ต.บ้านแหลม  อ.บ้านแหลม จ.เพชรบรุี  76110 
โทรศัพท์ 081-0075433, 032-450600 

4 สปาเกลือ เพชรบุร ี สปาเกลือกังหันทอง กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง  
ตั้งอยู่ที่  90 หมู่ 7  ต.บางแก้ว  อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  76110  
โทรศัพท์ 086-5444473,032-450100, 405239 

5  กะปิเคยตาด าหรือกะปิคลองโคน   สมุทรสงคราม คุณสมหมาย สมปรุง ศูนย์ผลติและจ าหน่ายอาหารปลอดภัย OTOP  
กะปิคลองโคน     ตั้งอยู่เลขท่ี 69 หมู่ที่ 2 ต.คลองโคน  อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 
75000 โทรศัพท์ 089-8875573 

6 น้ าตาลมะพร้าว สมุทรสงคราม คุณปรีชา เจีย๊บหย ู เตาตาลมติรปรีชา 
ชุมชนบ้านลมทวน ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 
โทรศัพท์ 081-4122777 

7 น้ าตาลโตนด เพชรบุร ี คุณถนอม  ภู่เงิน สวนตาลเรยีงแถว  อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี   
โทรศัพท์ 032 440355 และ 087 8007716 

8 น้ าตาลโตนด เพชรบุร ี วัดนาพรหม ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมวัดนาพรหม   
41 หมู่ 8 ต าบลนาพันสาม อ าเภอเมืองเพชรบุรี จ.เพชรบรุี 76000  
โทรศัพท์ 0-3259-8123 

9 กุนเชียงปลายี่สก กาญจนบุร ี นายพสิษฐ์ เต่งภาวด ี "เต่ง กุนเชียงปลายี่สก" 
เลขท่ี 54 หมู่ 2 ต าบลพงตึก อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120 

10 หน่อไม้แปรรูป กาญจนบุร ี นางแสงตะวัน เคียงประคอง วิสาหกิจชุมชนหน่อไม้แปรรูปแสงตะวัน ที่อยู่ 94 ม.5 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขาม
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เตี้ย จ.กาญจนบุรี โทร. 081-628-4468 
11 เห็ดโคน กาญจนบุร ี นางกิมไน้ ศิริพฤกษา กลุ่มเหด็โคนเมืองกาญจน ์

284/31ถ.แสงชูโต ต าบลบ้านเหนอื อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบรุี 71000 
โทรศัพท์  034-512-144/ 081-858-8833 

12 ปลานวลจันทร์ทะเล ประจวบครีีขันธ์ คุณนิออน พันธ์แก้ว กลุ่มแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเล บ้านคลองวาฬ ตามแนวพระราชด าริ  
เลขท่ี 323 หมู่ที่ 1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000  
โทรศัพท์ 082-364-4087, 086- 975-0913 

13 ข้าวลอยน้ า สุพรรณบุร ี นายสุพรรณ เมธะสาร เกษตรกรปลูกข้าวลอยน้ า 
ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ าท่าจีน ม.1 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุร ี
โทรศัพท์: 087-097-7865/081-295-4174 
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4.3 กำรประเมินศักยภำพธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ผ่ำนอำหำรพื้นถิ่น 
จากการศึกษารูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหารพ้ืนถิ่นในพ้ืนที่ 8 

จังหวัด พบว่าวัฒนธรรมด้านอาหารและวิถีชีวิตตลอดจนจุดสนใจทางการท่องเที่ยวที่เกี่ ยวข้องกับวัฒนธรรม
ด้านอาหารมีความหลากหลายเป็นอย่างมากเนื่องจากในแต่ละจังหวัดมีลักษณะทางภูมิประเทศที่แตกต่างกันซึ่ง
เป็นตัวก าหนดทรัพยากรทางธรรมชาติและวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่มีความแตกต่างกัน แบ่งพ้ืนที่เป็น 2 
ส่วนส าคัญ ได้แก่ พ้ืนที่ไม่ติดชายฝั่งทะเล (นครปฐม  สุพรรณบุรี กาญจนบุรีและราชบุรี) และพ้ืนที่ติดชายฝั่ง
ทะเล (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  สมุทรสงครามและสมุทรสาคร) หากจะก าหนดเส้นทางการท่องเที่ยวขึ้น ควร
มีเกณฑ์ในการคัดเลือกจุดสนใจทางการท่องเที่ยวที่มีเกี่ยวข้องกับอาหารที่มีความโดดเด่นและส าคัญ จึงได้
ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกจุดสนใจทางการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับแนวคิดการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้
อาหารโดยอาศัยหลักการของศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยว
เชิงเกษตรและการท่องเที่ยวโดยชุมชน สรุปได้เกณฑ์ในการก าหนดจุดสนใจทางการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้
อาหารดังนี้ดังต่อไปนี้ 

1. จุดท่องเที่ยวมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพ้ืนที่นั้นๆ 
2. จุดท่องเที่ยวมีภูมิปัญญาด้านอาหาร และประเพณี วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร 
3. จุดท่องเที่ยวมีศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้อาหาร 
4. จุดท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับจุดการท่องเที่ยวอื่นที่สอดคล้องกัน 
เมื่อได้เกณฑ์ในการคัดเลือกจุดสนใจทางการท่องเที่ยวแล้ว จึงก าหนดจุดท่องเที่ยว โดยแบ่งตาม

แนวคิดส าคัญของวัตถุดิบทางอาหารที่ส าคัญในพื้นที่ร่วมกันเพ่ือสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ การ
ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลภาคสนาม คณะนักวิจัยได้จัดท าแบบสอบถามส าหรับการลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ชัดเจนและมีแนวทางที่ตรงกันซึ่งจะเป็นการสอบถามรายละเอียดของกิจกรรมที่มีอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว
แต่ละแห่ง โดยอธิบายรายละเอียดของกิจกรรม องค์ประกอบด้านการท่องเที่ยวของกิจกรรม ลักษณะพ้ืนที่ใน
การประกอบกิจกรรม การจัดการในพ้ืนที่ การจัดการกิจกรรมให้ความรู้ ด้านองค์กร/การมีส่วนร่วมของชุมชน  
การบริการด้านการท่องเที่ยว/บริษัทน าเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการประกอบกิจกรรม / คน  
(รวมการบริการด้านการท่องเที่ยว/ บริษัทน าเที่ยวที่เกี่ยวข้องเข้าด้วย) การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยวในการ
ร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว  ตลอดจนข้อมูลอื่นๆท่ีจ าเป็น  ซึ่งได้ข้อมูลดังนี้ 

 
สถำนที่ท่องเที่ยวที่ 1 มหำวิชชำลัยภูมิปัญญำท้องถิ่น หรือโรงเรียนกำรท ำนำเกลือ 

คุณบุญปรอด เจริญฤทธิ์ (ครูโต) เป็นปราชญ์นาเกลือจังหวัดสมุทรสงคราม และเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์มหา
ลัยวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม (โรงเรียนน าเกลือแห่งแรกของประเทศไทย) เป็นแนวทางที่
พัฒนาความรู้และถ่ายทอดออกมา นาเกลือในจังหวัดสมุทรสงครามเหลือเพียง 133  ราย  แต่มีชาวนาเกลือที่
เป็นเจ้าของพ้ืนที่นาเองเพียงแค่ 2 ราย  และเริ่มลดจ านวนลงมาเรื่อยๆ  เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่ได้ให้
ความส าคัญกับอาชีพท านาเกลือ  ส่วนคุณบุญปรอดเองได้สืบทอดมาเป็นรุ่นที่ 7 ของบรรพบุรุษ  โดยได้เป็นผู้
ก่อตั้งโรงเรียนนาเกลือแห่งแรกของประเทศไทย เพ่ือให้เกิดวิธีการใหม่ในการท านาเกลือ สร้างผลผลิตต่อปีต่อ
ไร่ให้สูงขึ้น ทางโรงเรียนยินดีที่จะสอนวิธีการต่างๆ ให้ ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของนาเกลือยินดีที่จะยอมรับและเรียนรู้
น ากลับไปใช้หรือไม่ หรือเจ้าของนาเกลือมีวิธีการใหม่ในการท านาเกลือให้ผลผลิตต่อปีต่อไร่ให้สูงขึ้น แต่ยัง
ไม่ได้รวบรวมและเขียนออกมาเป็นวิธีการขั้นตอนที่จะเผยแพร่ให้กับประชาชน  และเนื่องจากคุณโตถือเป็น
ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญเนื่องจากคลุกคลีกับการท านาเกลือมาตลอดชีวิตท าให้แตกฉานในความ
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เข้าใจส่วนต่างๆ ของเกลือและนาเกลือเป็นอย่างดี ประกอบการอุปนิสัยที่เป็นกันเองจึงท าให้สามารถเล่าเรื่อง
ได้สนุกสนานเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทุกคน 

ลักษณะพ้ืนที่ในการประกอบกิจกรรม โรงเรียนการท านาเกลือสมุทรสงครามตั้งอยู่ที่  99/1 ม.7 ใน
ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม บนถนนธนบุรี – ปากท่อ ขาเข้ากรุงเทพฯ มีนาเกลืออยู่
ด้านหน้าส่วนด้านในสุดเป็นบ้านทรงไทยหลังคาสีน้ าเงิน (สังเกตได้ชัดเจน) เนื่องจากในบริเวณกิจกรรมมีส่วนที่
เป็นนาเกลือและยุ้งฉางส าหรับเก็บเกลือของจริงและชาวบ้านยังคงใช้พ้ืนที่ดังกล่าวท านาเกลือเพ่ือจ าหน่ายอยู่
ในปัจจุบัน ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิถีชาวนาเกลือได้อย่างเข้าใจ เห็นภาพและเรียนรู้จากสถานที่จริง
ของชาวบ้านในพ้ืนที่ มีการจัดการพ้ืนที่ที่ดีจัดส่วนของการบรรยายเป็นฐานๆ อย่างเป็นระบบระเบียบ มีนา
เกลือที่เป็นสัดส่วนสามารถเรียนรู้กระบวนการเกิดเกลือได้อย่างเข้าใจ ชัดเจน มียุ้งฉางเก็บเกลือท าให้
นักท่องเที่ยวเห็นภาพของการท านาเกลือได้จริง รวมทั้งมีห้องน้ าบริการ 4 ห้อง เพียงพอกับจ านวน
นักท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าอากาศจะค่อนข้างร้อนแต่ภายในบ้านทรงไทยที่ตีสูงท าให้ใต้ถุนบ้านมีอากาศที่เย็นสบาย
เหมาะสมต่อการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง 

การจัดการกิจกรรมให้ความรู้ วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเรื่อง “เกลือ” ในจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้ง
ในส่วนของบรรยายวิธีการท านาเกลือ ประเภทของเกลือชนิดต่างๆ การน าใบชะครามมาประกอบการ (พืชที่
เจริญเติบโตในนาเกลือเท่านั้น) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากเกลือ เช่น เกลือส าหรับการบริโภค เกลือ
ส าหรับการท าสปา มีฐานกิจกรรมให้มาเรียนรู้ทั้งหมด 10 ฐาน  เช่น  การท าไข่เค็มด้วยแป้งเกลือจืด  การท า
ไอศกรีม  การท าแป้งเกลือจืดหน้าสวยใส การน าเกลือและขี้เลนมาท าไข่เค็ม การใช้ประโยชน์จากขี้แดด       
นาเกลือ (ปุ๋ยหวาน) ซึ่งเป็นของเสียที่สร้างปัญหาให้แก่ชาวนาเกลือ ต้องจ้างคนขนไปทิ้งเสียแรงงาน เงินและ
เวลา เกิดความคิดต่อยอดน าขี้แดดนาเกลือไปท าปุ๋ยใช้ในการเพาะปลูกเพ่ิมสารอาหารแก่พืช ท าให้ผลไม้หวาน
หอม เก็บไว้ได้นาน พืชผักสวนครัวออกดอกดีใบสมบูรณ์ทรัพยากรชายฝั่ง (พืช ผัก)  ความรู้เองเกลือสมุทร  
พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)  ชาใบขลู่  สบู่ดอกเกลือ  และสบู่เกลือ  ซึ่งคิดค่าฐานกิจกรรมฐานละ 800 – 
1,200 บาท  โดยใช้ระยะเวลาในการรับฟังการบรรยายและเข้าร่วมฐานกิจกรรมละไม่เกิน 30 นาท ี 

ด้านองค์กร/การมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนการท านาเกลือสมุทรสงครามได้รับการสนับสนุนจาก
ชุมชนพอสมควร จากการที่สามารถจัดเตรียมสถานที่เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านเกลือเป็นฐานจ านวน 5 ฐานได้ 
และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมากที่สุดถึง 60 คน ตามขนาดของพ้ืนที่ที่มีเอ้ืออ านวยโดยได้รับความ
ร่วมมือจากชาวบ้านในพ้ืนที่และผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างดี  ไม่มีค่าใช้จ่ายส าหรับการเข้าเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ดังกล่าว หากแต่ต้องการจัดกลุ่มมาศึกษาเรียนรู้หลายคน อาจต้องติดต่อเพ่ือให้คุณโตจัดเตรียมกิจกรรมตาม
ความเหมาะสมและงบประมาณของผู้จัดกิจกรรมได้ ในส่วนของนาเกลือจะมีอากาศที่ค่อนข้างร้อนและแดด
แรง แต่บริเวณชั้นล่างบ้านทรงไทยของคุณโตเย็นสบายโดย แม้ว่าบ้านดังกล่าวจะไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงแต่คุณโตใช้
พลังงานจากแสงแดดในการให้ก าเนิดไฟเล็กน้อยเพ่ือใช้ภายในบ้านเช่น พัดลม 
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รูปที่ 7 โรงเรียนการท านาเกลือสมุทรสงคราม 

 
รูปที่ 8 สื่อการสอน ด้านซ้าย : แบบจ าลองการท านาเกลือ และ ด้านขวา : ประเภทของเกลือ  

 
รูปที่ 9 ยุ้งฉางส าหรับเก็บเกลือจากการท านาเกลือและอุปกรณ์ส าหรับการเกลี่ยเกลือ 

 
รูปที่ 101 ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากเกลือที่ทางคุณบุญปรอด เจริญฤทธิ์ (ครูโต) พัฒนาขึ้น 
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สถำนที่ท่องเที่ยวที่ 2 ชำวเล โฮมกระเตง 
ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ล้วนแล้วแต่เป็นจังหวัดที่มี

พ้ืนที่ติดกับทะเลทั้งสิ้นจึงท าให้เกิดการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับประมงอยู่ทั่วไป อย่างไรก็ตามที่เด่นชัดใน
เรื่องวิถีชาวประมงแบบดั้งเดิม คือส่วนของ “คลองโคน” ในจังหวัดสมุทรสงครามและ “บ้านแหลม” ในจังหวัด
เพชรบุรี ที่ยังคงมีการด าเนินชีวิตสอดคล้องกับทะเลอย่างใกล้ชิด ดังนั้นจุดท่องเที่ยวตามเส้นทาง “วิถี
ชาวประมง” จึงให้ความส าคัญไปที่ “โฮมกระเตงชาวเล” ในพ้ืนที่คลองโคนซึ่งเป็นสถานที่พักตากอากาศที่มี
กิจกรรมเกี่ยวข้องกับชาวประมงและธรรมชาติอยู่มากมาย ส าหรับค าว่า “โฮมกระเตง” มีความหมายมาจาก   
ค าว่า “กระเตง” ซึ่งคือกระท่อมของชาวประมงที่ปลูกกลางทะเลเพ่ือใช้เฝ้า ฟาร์มหอยแครงเมื่อทะเลมีคลื่น
และลมแรง กระท่อมที่ปลูกไว้ในลักษณะชั่วคราวก็จะมีอาการโยกเยกชาวทะเลเรียกอาการดังกล่าวว่ากระเตง
จึงเป็นที่มาของกระเตงกลางทะเล “โฮมกระเตงชาวเล” ที่ทางคณะวิจัยได้ลงพ้ืนที่และประเมินศักยภาพ
เบื้องต้นแล้วเห็นว่าเหมาะสมต่อการเป็นจุดพักผ่อนและท่องเที่ยวภายในโครงการได้อย่างเหมาะสม ซึ่งบ้าน    
โฮมกระเตงสร้างอย่างมั่นคงแข็งแรงในท าเลที่บังคลื่นและลมแรงจึงมีความมั่นคง ปลอดภัย นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมมากมายที่สามารถสัมผัสได้ถึงวิถีชีวิตของชาวประมงพ้ืนบ้านเช่น การชมการเลี้ยงหอย นั่งเรือลุยเลน 
ถีบกระดานเลน ชมการประมงพ้ืนบ้าน ชมป่าชายเลนให้อาหารลิงแสม หรือจะนั่งตกปลาบริเวณชานเรือนก็
สามารถท าได้ รวมทั้งกิจกรรมเล่นสกีน้ าท่ียังไม่มีที่ใดในบริเวณคลองโคนมีบริการ 
กิจกรรมที่ 1 ดูฟำร์มหอยนำงรม 

ฟาร์มหอยนางรมในบริเวณคลองโคนจะอยู่ห่างชายฝั่งมากที่สุดประมาณ  6 กิโลเมตร เนื่องจากหอย
นางรมต้องการน้ าที่มีความเค็มมากกว่าน้ าจืด จึงต้องตั้งฟาร์มอยู่ห่างกับชายฝั่งและน้ าจืดมาก และมากกว่า
หอยแครงที่มีการวางไว้บริเวณใกล้กับชายฝั่ง โดยชาวประมงจะท าทุ่นหลอกที่ประกอบขึ้นจากหินขนาดเล็ก
ร้อยด้วยเชือกจุ่มลงไปในน้ าที่มีโครงไม้รองรับตามภาพ เพ่ือจ าลองสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติให้หอยนางรม
เกาะและเจริญเติบโตจนสามารถเก็บบริโภคหรือจ าหน่ายได้ 

 
รูปที่ 11 กิจกรรมการเยี่ยมชมฟาร์มหอย 

กิจกรรมที่ 2 เก็บหอยแครง 
ทั่วไปหอยแครงจะจมอยู่ใต้เลนประมาณ 1 – 2 นิ้ว ซึ่งพ้ืนที่อ่ืนๆ อาจเป็นการเติบโตตามธรรมชาติ

ของหอยแครง เช่น บ้านแหลม แต่ในพ้ืนที่คลองโคนแห่งนี้จะเป็นการซื้อพ้ืนที่เพ่ือหว่านพันธุ์หอยซึ่งส่วนใหญ่
มาจากประเทศมาเลเซียในพ้ืนที่ของตัวเองแล้วรอจนหอยโตจึงค่อยเก็บเพ่ือบริโภคหรือจ าหน่าย นักท่องเที่ยว
สามารถลงมือเก็บหอยแครงด้วยตัวเองได้โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ การเก็บหอยด้วยมือตัวเองโดย
นักท่องเที่ยวจะลงไปในน้ าและท าการควานหาหอยแครงด้วยมือของตัวเองโดยให้เอาฝ่ามือกดลงไปในเลน
ประมาณ 1 นิ้วแล้วควานหาหอยไปเรื่อยๆ หรือการคลาดหอยจากบนเรือ คือการน าไม้ที่ปลายเป็นสวิงแกว่งไป
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มาในน้ าโดยให้กดลงเลนประมาณ 1 – 2 นิ้ว หรืออาจถือแล้วให้เรือเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ ก็ได้ ซึ่งทั่วไปชาวประมง
จะนิยมวิธีที่ 2 หรือการคลาดหอยด้วยไม้บนล าเรือมากกว่าเนื่องจากใช้เวลาในการเก็บน้อยกว่าและได้ปริมาณ
หอยมากกว่า หลังจากนั้นจึงน าไปส่งขายยังบริเวณหมู่บ้านเพ่ือให้พ่อค้าน าไปจ าหน่ายในตลาดต่อไป 

กิจกรรมที่ 3 นั่งเรือลุยเลน ถีบกระดำนเลน และปลูกป่ำชำยเลน 
กิจกรรมเหล่านี้จะมีกิจกรรมการปลูกป่าชายเลนเป็นจุดส าคัญ โดยทางเจ้าหน้าที่จะเลือกสถานที่ใน

การปลูกป่าชายเลนอย่างเหมาะสม เพ่ือไม่ให้กระทบต่อเส้นทางการเดินเรือของชาวบ้าน นักท่องเที่ยวจะ
สามารถเล่นถีบกระดานเลนได้ 

กิจกรรมที ่4 ให้อำหำรลิงแสม 
เนื่องจากบริเวณคลองโคนยังคงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและระบบนิเวศไว้ได้อย่างดี ท าให้มีฝูง

ลิงแสมจ านวนมาก หลายฝูงรวมตัวอยู่บริเวณป่าโกงกางซึ่งเราสามารถให้อาหารลิงแสมเหล่านี้ได้โดยลิงแสม
บริเวณนี้ค่อนข้างเชื่องและไม่ดุร้ายท าให้นักท่องเที่ยวสามารถป้อนกล้วยที่ทางเจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้ได้ตลอด
เส้นทางประมาณ 500 เมตร 

ลักษณะพ้ืนที่ในการประกอบกิจกรรม ใช้บริเวณอ่าวรูปตัว ก. ของทะเลอ่าวไทย อ าเภอคลองโคนเป็น
จุดจัดกิจกรรมทั้งหมด โดยเรือน าเที่ยวที่สามารถบรรจุนักท่องเที่ยวได้ล าละ 10 – 12 คน ระยะห่างจากชายฝั่ง
ถึงบริเวณฟาร์มหอยนางรมประมาณ 9 กิโลเมตรจึงใช้เวลาในการเดินทางทางเรือพอสมควร ประมาณ 20 นาที 
การจัดการในการในพื้นที่ มีการแบ่งพ้ืนที่ที่ดีโดยค านึงถึงเวลาของน้ าขึ้นน้ าลง ภายในเรือมีชูชีพเพียงพอส าหรับ
นักท่องเที่ยวทุกคนในกรณีฉุกเฉินโดยคนควบคุมเรือจะแจ้งให้นักท่องเที่ยวสวมชูชีพทุกครั้ง   ทุกเวลาขณะท า
กิจกรรมบนเรือแม้ว่าระดับน้ าจะไม่สูงก็ตาม การจัดการกิจกรรมให้ความรู้ อาศัยคนขับเรือที่เป็นคนพ้ืนที่ของ
จังหวัดสมุทรสงครามที่มีความรู้ด้านพ้ืนที่และการประกอบอาชีพของชุมชนพอสมควรสามารถตอบข้อสงสัย
ของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และมีความเชี่ยวชาญในการควบคุมเรือที่ดีมาก ค่าใช้จ่ายโดยประมาณแล้วแต่
กิจกรรม กิจกรรมทางน้ าควรสวมเสื้อชูชีพไว้เสมอแม้ว่าระดับน้ าจะไม่สูงมากนัก ส าหรับกิจกรรมการให้อาหาร
ลิงแสมควรเชื่อฟังค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ขับเรืออย่างเคร่งครัด 

 
สถำนที่ท่องเที่ยวที่ 3 ร้ำนกังหันทอง สปำเกลือเพชรบุรี 

“กังหันทอง” บ้านทรงไทยสวยงามหลังใหญ่ ณ จังหวัดเพชรบุรี ที่ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นกลุ่ม
อาชีพเกลือกังหันทอง ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สปาเกลือชื่อดังของไทย  ซึ่งโดดเด่นด้วยการน าคุณสมบัติของ          
"ดอกเกลือ" บริสุทธิ์ ของดีจากนาเกลือในท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี มาผสมผสานกับสมุนไพรไทย อาทิ ไพล 
ขมิ้นอ้อย ขมิ้นชัน ทนาคา ว่านนางค า ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณหลากหลายชนิดที่ช่วยท าให้ผิวสะอาด 
กระชับเรียบเนียน มีกลิ่นหอมหอมธรรมชาติของสมุนไพร และยังช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด เกลือ-ช่วยฆ่า
เชื้ อ แ บ ค ที เรี ย  ท า ให้ ผิ ว ส ะ อ า ด  รั ก ษ า ค ว า ม ชุ่ ม ชื่ น  ช่ ว ย ให้ ผิ ว นุ่ ม น ว ล  แ ล ะ เนี ย น ขึ้ น 
สมุนไพร – เช่น ไพล ขมิ้นอ้อย ขมิ้นชัน ทนาคา ว่านนางค า จะช่วยท าให้ผิวกระชับเรียบเนียน ได้รับกลิ่นหอม
ที่เป็นธรรมชาติของสมุนไพร และยังช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด 

ลักษณะพ้ืนที่ในการประกอบกิจกรรม ร้านกังหันทอง บริหารงานโดยคุณสมพงษ์ หนูสาร ประธาน
กลุ่มอาชีพเกลือทะเล ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่  90 หมู่  7 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
ประกอบด้วยอาคาร 2 อาคาร อาคารด้านหน้าเป็นอาคาร 2 ชั้น ด้านบนตกแต่งเป็นเรือนทรงไทย ท าเป็นสปา
ส าหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจทดลองท าสปาจากเกลือ ส่วนอาคารด้านหลังเป็นสถานที่จัดเตรียมเกลือสปาที่
นักท่องเที่ยวสามารถทดลองท า DIY เกลือสปาตามความชอบของตัวเองได้ 
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การจัดการกิจกรรมให้ความรู้เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสปาส าหรับความผ่อนคลายให้กับ
นักท่องเที่ยวมากกว่าการเป็นจุดเรียนรู้ส าหรับการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามเนื่องจากเจ้าของเป็นคนเพชรบุรีที่
คลุกคลีกับวิถีการท านาเกลือมาตั้งแต่เกิดท าให้มีความรู้ความเข้าใจภายในพ้ืนที่เป็นอย่างดี จัดกิจกรรมได้
หลากหลายถึง 7 กิจกรรม เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการท าน าเกลือ การท าสปาเกลือ (DIY เกลือ) การนวด
และขัดหน้า การนวดเท้า การนวดตัว การขัดผิวด้วยเกลือขัดผิวน้ านมและเกลือขัดผิวสมุนไพร และการแช่เท้า
เพ่ือผ่อนคลาย 

ด้านองค์กร/การมีส่วนร่วมของชุมชน สมาชิกภายในกลุ่มอาชีพเกลือสปาจะช่วยกันคิดและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มจากเกลือขัดผิวสมุนไพร และมีการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายขึ้นเมื่อ
ได้รับทราบความต้องการของลูกค้าจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ดี
ยิ่งขึ้น ภายใต้ตราสินค้ า ispa ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์หลายชนิด ได้แก่ สบู่เหลวดอกเกลือสมุนไพร โลชั่นสมุนไพร
บ ารุงผิว เกลือขัดหน้าสมุนไพรพิเศษ เกลือขัดผิวในน้ านม เกลือขัดผิวในน้ าแร่ และผลิตภัณฑ์เกลือแช่มือ       
แช่เท้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวหลังนี้เราได้รับการรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ด้วย อัตราค่าให้บริการในการนวดตัว 
นวดหน้า หรือสปาเกลือแบบเต็มรูปแบบสามารถติดต่อโดยตรงได้จากที่ ร้านกังหันทอง แต่นักท่องเที่ยว
สามารถทดลองท าสปาเกลือบริเวณแขนได้ฟรี 

 

 
รูปที่ 122 ร้านสปากังหันทองและตัวอย่างเกลือส าหรับการท าสปา 

สถำนที่ท่องเที่ยวที่ 4 ศูนย์ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรปลอดภัย OTOP กะปิคลองโคน 
คลองโคน เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆหมู่บ้านหนึ่งของต าบลคลองโคน  อ าเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสงคราม อยู่ติดทะเลบริเวณปากอ่าวแม่กลอง ลักษณะทางภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลที่น้ าทะเล
ท่วมถึง  จึงท าให้พ้ืนที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์จากการทับถมของดินตะกอนที่พัดมาจากกลุ่ มน้ าตอนบน 
ตะกอนน้ าทะเลรวมทั้งผืนป่าโกงกาง  ป่าแสมตลอดแนวชายฝั่งทะเล จากบริเวณชายฝั่งแม่น้ าเป็นที่อยู่อาศัย
ของ    สัตว์น้ า  โดยเฉพาะกุ้งทะเล และเคยตาด า  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลนที่ก าลังได้รับการฟ้ืนฟู
นอกจากท าประมงชายฝั่งแล้ว ชาวต าบลคลองโคนยังมีอีกอาชีพหนึ่งที่ขึ้นชื่อนั่นก็คือ การท ากะปิขาย “กะปิ
คลองโคน” เป็นกะปิที่ท าจากเคยตาด าผสมเกลือโดยไม่มีสิ่งอ่ืนเจือปนให้เสียคุณภาพ จัดว่าเป็นกะปิคุณภาพดี
รสชาติ ถูกปากคนไทย ความมีชื่อเสียงโด่งดังและขายดีของกะปิคลองโคนท าให้ขาดตลาดเป็นประจ า จึงถูก
พ่อค้าแม่ค้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน น าเอากะปิที่ด้อยคุณภาพกว่ามาผสมกับกะปิที่ท าจากเคยตาด าแล้ว
น าไปจ าหน่ายอ้างว่าเป็นกะปิคลองโคน ส่งผลให้ชื่อเสียงสุดยอดกะปิของเมืองไทยต้องขาดความเชื่อถือไป
ระยะหนึ่ง ปัจจุบันชาวคลองโคนพยายามรวมตัวกันผลิตกะปิคุณภาพดีออกมากู้ศักดิ์ศรีและชื่อเสียงกลับคืนมา
ได้อีกครั้ง ศูนย์ผลิตและจ าหน่ายอาหารปลอดภัย OTOP กะปิคลองโคน การรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มกะปิคลอง
โคนขึ้นเพ่ือเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมทางอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษที่สร้างชื่อเสียง
ให้กับต าบลกะปิ    คลองโคน สร้างมาตรฐานที่เด่นชัดและยกระดับมาตรฐานสากลการผลิตประเภทแปรรูป 
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ลักษณะพ้ืนที่ในการประกอบกิจกรรม ศูนย์ผลิตและจ าหน่ายอาหารปลอดภัย OTOP กะปิคลองโคน 
ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ที่ 2 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เป็นอาคาร 1 ชั้น ที่มีห้องผลิตกะปิและลานตาก
เคอยอีกอาคารหนึ่งอยู่ด้านหลังซึ่งเป็นอาคารเรือนกระจกท่ีก าลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันเพราะท า
ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่คงที่ ไม่ต้องเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์หากเกิดฝนตกหรือลมแรง ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นจากอากาศ
ภายนอก อย่างไรก็ตามเนื่องจากอาคารหลักในการผลิตค่อนข้างเล็กและแคบ ท าให้ไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมต่อ
การเรียนรู้และการท่องเที่ยวเท่าใด การจัดการในการในพื้นที่ เป็นอาคารชั้นเดียวท าให้อากาศไม่ไหลเวียน รู้สึก
ร้อนอบอ้าวและยังไม่กระดุมระบายอากาศบนหลังคาโรงเรือน ท าให้บรรยากาศภายในร้อนไม่เหมาะสมส าหรับ
การเรียนรู้ รวมทั้งผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของการผลิตก็เช่นกัน จึงควรต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือให้มีความเหมาะสมต่อการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนดขึ้น ส าหรับส่วนของการบรรจุเป็นห้องปรับอากาศที่แยกออกมาจากส่วนผลิตที่ค่อนข้าง
ชัดเจน แต่โดยรวมแล้วเนื่องจากพ้ืนที่ทั้งหมดค่อนข้างแคบจึงท าให้ต้องจัดวางสายการผลิตที่ติดกันจนเกินไป
ท าให้อาจเกิดการปนเปื้อนได้และยังไม่มีการจัดเก็บวัตถุดิบและอุปกรณ์ส าหรับการผลิตที่ดีมากนัก ท าให้พ้ืนที่
ดูไม่เป็นระเบียบ   ไม่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวเท่าใดนัก 

การจัดการกิจกรรมให้ความรู้ คุณสมหมาย สมปรุง เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านและเป็นผู้จัดการศูนย์ผลิตและ
จ าหน่ายอาหารปลอดภัย OTOP กะปิคลองโคน เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาของกะปิ ความแตกต่าง
ของกะปิที่ผลิตจากเคอยและกุ้ง รวมทั้งจุดสังเกตว่าแบบใดเป็นกะปิจากเคอยหรือจากกุ้ง และกระบวนการ
ผลิตที่ทางศูนย์ฯ ได้ใช้ในการผลิตและจ าหน่ายกะปิคลองโคนของกลุ่มซึ่งมีความแตกต่างกันบ้างในเรื่อง
รายละเอียดเล็กน้อยแต่โดยหลักการและกระบวนการแล้วเหมือนกับชาวบ้านในระหว่างใกล้เคียง  กะปิคลอง
โคนไม่มีส่วนผสมของสารกันราหรือยากันบูดแต่อย่างใด  ส่วนการดูว่ากะปิเคยต าด าคลองโคนของแท้เป็น
อย่างไรนั้น ให้สังเกตลักษณะเด่นของกะปิเคยต าด าของต าบลคลองโคนจะมีกลิ่นหอมไอแดดและไม่เหม็นคาว  
สีจะออกม่วงเข้มจนเกือบเป็นสีน้ าตาล ปัจจุบันกะปิเคยต าด าต าบลคลองโคน ได้รับการคัดสรรเป็นสินค้ าโอทอ
ประดับ 5 ดาวของจังหวัดสมุทรสงคราม แต่เนื่องจากจุดประสงค์ของศูนย์ฯ เป็นการผลิตเพ่ือจ าหน่ายเพ่ือ
ผลตอบแทนเชิงพาณิชย์จึงยังไม่มีส่วนป้ายความรู้หรือสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเพียงพอที่จะท าเป็นแหล่งเรียนรู้ 
แต่สามารถสอบถามจากวิทยากรประจ าศูนย์ฯ ได้ รวมทั้งสามารถทดลองชิมกะปิในระหว่างการหมักได้ด้วย 

ได้รับการสนับสนุนพอสมควรจากชุมชนเนื่องจากมีสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ฯ ค่อนข้างมาก สถานที่
ดังกล่าวจึงเป็นจุดที่ก่อให้เกิดรายได้ของคนในชุมชนทั้งในส่วนของชาวประมงผู้จัดหาวัตถุดิบ (เคอย) และ
ชาวบ้านที่เกี่ยวข้องในส่วนของการผลิต อีกส่วนคือเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ที่จัดจ าหน่ายสินค้าหน้าร้านและส่ง
จ าหน่ายในละแวกใกล้เคียง ไม่มีค่าใช้จ่ายส าหรับการเข้าเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ดังกล่าว เนื่องจากเป็นสถานที่
ส าหรับการผลิตเพ่ือจ าหน่าย และส่วนของการหมักกะปิเพ่ือรอการจ าหน่ายก็อยู่ในภายในอาคารเดียวกันท าให้
เกิดกลิ่นของกะปิพอสมควร ดังนั้นผู้ที่ไม่นิยมกลิ่นและรสชาติของกะปิอาจต้องเตรียมผ้าปิดปากปิดจมูกมาด้วย 

 
 
 

 

 

รูปที่ 13 เคอยสดและกะปิที่ได้จากกระบวนการผลิต 



58 
 

สถำนที่ท่องเที่ยวที่ 5 น้ ำตำลมะพร้ำวป้ำตุ่ม 
สวนมะพร้าวของป้าตุ่ม และป้าจี้ตั้งอยู่ที่ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นสวนมะพร้าว

เพียงสวนเดียวในละแวกนั้นที่ยังคงใช้กรรมวิธีในการผลิตน้ าตาลมะพร้าวแบบดังเดิม ทั้งวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของ
ชาวสวนมะพร้าว เครื่องไม้เครื่องมือ แม้กระทั่งกระบวนการผลิต คุณป้าทั้ง 2 เลือกที่จะให้ความส าคัญต่อการ
ผลิตน้ าตาลมะพร้าวเป็นอย่างมาก เพ่ือให้ได้น้ าตาลมะพร้าวที่มีคุณภาพดี ปลอดสารเติมแต่งใดๆ ทางทีมวิจัย
ได้เข้าไปอยู่ที่สวนของคุณป้าทั้ง 2 ติดตามดูตั้งแต่การเก็บน้ าตาลมะพร้าวสดจากต้น ขั้นตอนการเคี่ยวน้ าตาล
มะพร้าว ไปจนกระทั่งการหยอดและส่งขาย ด้วยการส่งทอดความรู้ด้านการท าน้ าตาลมะพร้าว และวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของ ป้าตุ่ม และป้าจี้ นี้เองที่ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับสวนมะพร้าวแห่งนี้  

ชุมชนบ้านลมทวน เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ที่อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ความน่าสนใจของ
ชุมชนนี้อยู่ที่แนวคิดที่เข้มแข็งที่ต้องการจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของพ้ืนที่นี้เอาไว้ นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง
ชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตน้ าตาลมะพร้าวที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ชุมชนแห่งนี้
ยังคงรักษาวิถีชีวิตในแบบดั้งเดิมเอาไว้หลายประการ หนึ่งในนั้นคือการท าน้ าตาลมะพร้าวที่ได้คุณภาพ และ
ปลอดสารแต่งเติมใดๆ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตตั้งแต่การเก็บน้ าตาลมะพร้าวสด จนถึงการเคี่ยว
น้ าตาลมะพร้าวออกมาเป็นก้อน และด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมานี้เองท าให้ทางทีมวิจัยได้พบกับขนม
ไทยข้างเตาเคี่ยวน้ าตาลมะพร้าวนั้นคือ “กล้วยลอยตาล” นอกเหนือจากการท าน้ าตาลมะพร้าวแล้วที่ชุมชน
แห่งนี้ยังมีโฮมสเตย์ในรูปแบบที่เน้นให้ผู้ที่เข้ามาพักได้สัมผัสกับวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวบ้านลมทวน ทั้ง
เมนูอาหารในแบบของชาวแม่กลอง การพายเรือไม้ชมหิ่งห้อยยามค่ าคืนแทนการใช้เรือยนต์ และการได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้านอย่าง อาจารย์ปรีชา เจี๊ยบหยู และชาวบ้านลมทวน 

ลักษณะพ้ืนที่ในการประกอบกิจกรรม หมู่บ้านบ้านลมทวนสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีถนนตัดเข้าอย่างดี
แต่เส้นทางอาจจะเล็กไปเสียหน่อย ภายในจุดท่องเที่ยวแต่ละจุดมีความเป็นธรรมชาติสูงและชุ่มชื่น ไม่ร้อนจาก
ไอแดด การจัดการในการในพ้ืนที่เนื่องจากจุดท่องเที่ยวในส่วนของสวนมะพร้าวไม่เกิดการจัดการมากนักยังคง
เป็นพ้ืนที่จริงส าหรับการปฏิบัติงานของชาวสวนแต่ส าหรับส่วนของเตาเคี่ยวน้ าตาลถูกสร้างและจัดอย่างเป็น
ระเบียบเนื่องจากชุมชนได้รับการขอเข้าชมงานจากนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ อยู่เป็นประจ าท าให้จัดสรรพ้ืนที่ใน
ส่วนดังกล่าวเป็นระเบียบเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ 

การจัดการกิจกรรมให้ความรู้อาจารย์ปรีชา เจี๊ยบหยู ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านลมทวนมีความเชี่ยวชาญ
เรื่องมะพร้าวและน้ าตาลมะพร้าวอย่างลึกซึ้งท าให้สามารถเล่าเรื่องต่างๆ ได้อย่างสนุกสนาน เข้าใจได้ง่ายและ
ยังท าให้นักท่องเที่ยวรู้ถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อมะพร้าวที่มอบให้แก่คนและชุมชนอีกด้วย 

ด้านองค์กร/การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นความร่วมมือภายในชุมชนของชาวบ้านบ้านลมทวนตาม
ความถนัดของแต่ละบ้านเพ่ือท าให้เกิดคุณค่าภายในหมู่บ้านและก่อเกิดรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว
ที่มาเยือน ไม่มีการบริการด้านการท่องเที่ยว ไม่มีค่าใช้จ่ายส าหรับการเข้าเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ดังกล่าว 

สถำนที่ท่องเที่ยวที่ 6 คุณบรรพตชำวประมงบ้ำนแหลม 
คุณบรรพตประกอบอาชีพการท าประมงมานานกว่า 40 ปี จึงมีความรู้ความเข้าใจในการท าประมง

อย่างไรไม่ให้เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศน์ของธรรมชาติ และมีวิธีการเตรียมอาหารพ้ืนบ้านอย่างง่ายที่ใช้
ทรัพยากรจากทะเลมาใช้ในการปรุงอาหารหลากหลายรายการอาหาร 

ลักษณะพ้ืนที่ในการประกอบกิจกรรม คุณบรรพต อาศัยอยู่ที่หมู่  1 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม         
จ.เพชรบุรี เป็นบ้านชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงเลี้ยงชีพ และอยู่ในซอยที่ค่อนข้างลึกและแคบ รถตู้หรือรถ
ที่ใหญ่กว่ารถตู้ไม่สามารถเดินทางเข้าถึงบ้านของคุณบรรพตได้ ยังไม่มีการจัดการพื้นที่ส าหรับการท่องเที่ยวแต่
อย่างใด 
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การจัดการกิจกรรมให้ความรู้คุณบรรพตได้อธิบายถึงวิธีการเก็บหอยแครงแบบดั้งเดิมของชาวประมง
พ้ืนบ้านว่า การเก็บหอยแครงจะเก็บหอยแครง ด้วยวิธีการที่ไม่มีผลกระทบและไม่ท าลายดินเลนที่เป็นที่อยู่
อาศัยของหอยแครง และช่วยป้องกันไม่ให้ถูกท าลายเสียหาย ด้วยเครื่องมือประมงเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
หอยแครงด้วยวิธีประมงแบบพ้ืนบ้าน เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ เนื่องจากเป็นการเก็บด้วยมือ และคัดเฉพาะ
หอยที่มีขนาดโต ซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีวิธีการเก็บหอยแครงแบบประมงพ้ืนบ้านให้เห็นกันใน  ต.บางตะบูน         
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี และบ้านคลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ลุงบรรพตก็ได้อธิบายว่าเนื่องจาก
เมื่อก่อนหอยแครงที่นี่มีปริมาณเป็นจ านวนมาก ในกรณีที่มีปริมาณมาก ไม่สามารถรับประทานได้หมด          
จึงจ าเป็นต้องเก็บไว้ เพ่ือรับประทานได้นานวัน ชาวบ้านจึงริเริ่มการถนอมอาหารเพ่ือสามารถเก็บหอยแครงไว้
รับประทานได้นาน โดยลุงบรรพตเล่าว่า ด้วยภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น หอยแครงดองของที่นี่จะ
ไม่เหมือนกับหอยแครงดองของจังหวัดสมุทรสงคราม จะแตกต่างกันที่หอยแครงดองบ้านแหลมจะไม่มีการใส่
น้ าตาลแบบของจังหวัดสมุทรสงคราม วิธีการท าหอยแครงดองแบบชาวบ้านแหลม เนื่องจากไม่ใช่จุดท่องเที่ยว
จึงไม่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ไม่มีการบริการด้านการท่องเที่ยวและไม่มีค่าใช้จ่ายส าหรับการเข้าเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ดังกล่าว  

 
รูปที่ 14 สัมภาษณ์และขอข้อมูลการท าประมงจากคุณบรรพต 

สถำนที่ท่องเที่ยวที่ 7 กลุ่มเกษตรกรท ำนำเกลือบ้ำนแหลม อ ำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
การล้างเกลือที่บ้านแหลม สหกรณ์บ้านแหลมจะล้างด้วยน้ าทะเล ดีกรีประมาณ 20 ดีกรีความเค็ม 2 

ครั้งรถน าเกลือมาแทนที่ยุ้งเพ่ือจะล้างเกลือจะมีสายพานและมีตะกร้าตักเกลือติดอยู่ ท าการตักเกลือ แล้วน าไป
ผ่านน้ าเค็มที่มีดีกรีประมาณ 20 ดีกรีความเค็มจากนั้นจะน าไปผ่านน้ าเค็มที่มีดีกรีประมาณ 20 ดีกรีความเค็ม 
อีกครั้งหนึ่งจากนั้นจึงน าไปล้างน้ าเปล่าจะได้เกลือที่ขาวสะอาด 

ลักษณะพ้ืนที่ในการประกอบกิจกรรม กลุ่มเกษตรกรท านาเกลือบ้านแหลมตั้งอยู่ที่ 182/6 หมู่ 9 
ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี อาคารล้างเกลือด้วยน้ าทะเลเป็นโรงเรือนขนาดใหญ่สูง
ประมาณ 10 เมตร ด้านในมีเครื่องล้างเกลือขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางอาคาร และให้บริการกับชาวบ้านในพ้ืนที่   
โดยใช้การลงชื่อจองวันเพ่ือใช้บริการ การจัดการในการในพ้ืนที่เนื่องจากจุดประสงค์ของสถานที่คือการล้าง
เกลือเพ่ือความบริสุทธิ์และหวังผลเชิงพาณิชย์และยังไม่ได้เตรียมการส าหรับการท่องเที่ยว จึงท าให้สถานที่ยัง
ไม่เป็นระเบียบเนื่องจากในแต่ละวันจะมีชาวบ้านน าเกลือที่ได้ในแต่ละวันมาใช้บริการสถานที่ดังกล่าวด้วยการ
ลงตารางจองวัน ซึ่งในช่วงนาเกลือจะมีรอบการใช้งานค่อนข้างสูงและท างานหนักทุกวัน การดูแลรักษา
เครื่องจักรในการล้างเกลือท าได้ดีพอสมควรแต่ความเรียบร้อยของอาคารและการจัดวางสิ่งของเพ่ือใช้ใน
กระบวนการล้างเกลือยังไม่เป็นระเบียบดีต้องได้รับการดูแลที่ดีกว่านี้ 
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การจัดการกิจกรรมให้ความรู้ คุณกรัฐศรี เรียบเรียง ผู้จัดการกลุ่มเกษตรกรท านาเกลือบ้านแหลม เป็น
ผู้ดูแลและให้ข้อมูลเรื่องขั้นตอนการล้างเกลือของกลุ่ม โดยเกลือส่วนใหญ่ที่น ามาล้างที่นี่เพ่ือจ าจัดหน่ายใน
อุตสาหกรรมอาหารหรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการบริการด้านการท่องเที่ยวและไม่มีค่าใช้จ่ายส าหรับการเข้า
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ดังกล่าว  

 
รูปที่ 15 บรรยากาศการท างานของเครื่องล้างเกลือด้วยน้ าทะเล 

สถำนที่ท่องเที่ยวที่ 8 ศูนย์เรียนรู้กำรท ำนำเกลือต ำบลโคกขำม 
โดยปกติแล้ว "ชาวนาข้าวชอบฝน ชาวนาเกลือชอบแดด" ฤดูการผลิตเกลือจะเริ่มตั้งแต่เดือน 

พฤศจิกายน จนถึงเดือน พฤษภาคม หรือจนกว่าจะถึงฤดูฝน การท านาเกลือสมุทรแบ่งพ้ืนที่ ท านาเกลือ
ประมาณ 30-40 ไร่ กว้างประมาณ 1 เส้น ยาว 30-40 เส้น เรียกว่า 1 แถบ ลักษณะดินเป็นดินเหนียวและดิน
เค็ม ระบบน้ าการท านาเกลือมี "กังหันลม" เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง ในการท านาเกลือสมุทร ท าจากไม้เนื้อแข็ง 
และไม้ไผ่ และมีล าแพนใช้ส าหรับท าใบเพ่ือรองรับลม ให้เกิดการหมุน มีหน้าที่ หมุนเวียนน้ า จากอีกอันหนึ่ง
ไปสู่อีกอันหนึ่ง เพ่ือให้น้ าเกิดความเข้าข้น จนสามารถตกผลึกเป็นเม็กเกลือสมุทร และ"ระหัดวิดน้ า" เป็น
อุปกรณ์ที่ช่วยในการหมุนเวียนน้ า จากซีกอันหนึ่ง ไปสู่พ้ืนที่อีกอันหนึ่ง เพ่ือให้น้ ามีความเข้มข้นสูงขึ้นจากนั้น
การแบ่งพ้ืนที่เป็น 6 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 เรียกว่า "วังขังน้ า" มีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ มีลักษณะ เหมือน   นาข้าว
ทั่วไป สามารถใช้เลี้ยงกุ้งและปลาเป็นผลพลอยได้อีกด้วย ส่วนที่2 เรียกว่า "นาประเทียบ" มีเนื้อที่ประมาณ 4 
ไร่ สูบน้ าหรือไขน้ ามาจากวังขังน้ า ท าคันดินกั้นเป็นกระทงแบบนาข้าวเนื้อที่แปลง (กระทง) ละประมาณ 1 -2 
ไร่ ใช้ส าหรับตากน้ าทะเล ส่วนที่ 3 เรียกว่า "นาตาก" มีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ น าน้ าจากนาประเทียบมาตากให้
ความเข้มข้นมากขึ้น ส่วนที่4 เรียกว่า "นารองเชื้อ" มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ใช้เป็นที่เพาะเชื้อเกลือ ส่วนที่ 5 
เรียกว่า "นาเชื้อ" มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ใช้เก็บน้ าเชื้อที่มีความเข้มข้นที่สามารถตกผลึกเป็นเม็ดเกลือ และส่วน
ที่6 เรียกว่า "นาปลง" มีเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ โดยจะแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นแปลงๆ (กระทง) ละประมาณ 1 ไร่ ใช้
เป็นที่ให้น้ าทะเลตกผลึกเป็นเม็ดเกลือชาวนาเกลือจะต้องตื่นแต่เช้าตรู่ พอฟ้าเริ่มสาง อาทิตย์ทอแสงสีทองอ่อน 
ๆ กระทบผิวน้ าทะเลในผืนนาเกลือจะถูกแดดและลมพัดให้แห้งจนได้ความเค็มประมาณ 20-25 ดีกรี เกิดเกสร
เกลือ หรือ เกลือแรกเริ่มตกผลึก ชาวนาเกลือช้อนเก็บ "ดอกเกลือ" ซึ่ง จะเป็นผงเล็กๆ ลอยจับตัวกันเป็นแพอยู่
เหนือน้ าผืนนาเกลือ ก่อนที่แสงแดด และสายลมจะท าให้ดอกเกลือจมลงด้านล่าง ดอกเกลือ ที่เก็บได้ในเวลา
เช้าตรู่นี้จะมีไอโอดีนสูง มีสีขาว เมื่อกระทบแสงแดดเป็นประกายแวววาว รสชาติเค็มอมหวาน เป็นดอกเกลือที่
สะอาด เพิ่งเกิดใหม่ๆ ไม่ได้สัมผัสกับพ้ืนดิน หรือตากลม ตากฝุ่นอยู่นาน มีแร่ธาตุต่างๆสูงมาก จึงมีคุณภาพสูง 
อีกท้ังเพราะมีปริมาณน้อย ราคาจึงแพง "ดอกเกลือ จึงเปรียบเสมือนอัญมณี" สมบัติล้ าค่าของชาวนาเกลือ เมื่อ
น้ าทะเลตกผลึกเป็นเม็ดเกลือแล้วก็ถึงเวลา "การรื้อนา" เป็นการท าให้เกลือแตกออกจากกัน โดยการใช้ "อีรุณ" 
หรือ พลั่วซอย เพราะเกลือเมื่อตกผลึกจะรวมตัวเกาะกันแน่นมาก เกลือที่แตกออกจากกันแล้วก็จะท า "การจัด
แถว" เพ่ือให้เป็นแถวยาวตามแนวของพ้ืนนาหลังจากชักแถวเกลือแล้ว ก็จะลอมเกลือให้เป็นลูก โดยใช้ "กะทา
ลอม" เมื่อลอมเกลือเสร็จแล้วก็จะปล่อยน้ าออก เพ่ือให้เกลือแห้ง ทิ้งเอาไว้ 1 คืน รุ่งเช้าก็จะเก็บเกลือเข้ายุ้ง
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ฉาง ปัจจุบันใช้รถเข็นเกลือ เพ่ือน าเกลือมาเก็บรักษาไว้ในยุ้งฉาง ที่มีความปลอดภัยจากฝน เพ่ือรอการ
จ าหน่ายให้พ่อค้า แม่ค้ามารับซื้อต่อไปบนถนนแห่งการเรียนรู้ทางหลวงชนบทหมายเลข 2021 ชมทัศนีย์ภาพ
ความสวยงาม "วิถีแห่งเกลือสมุทร" ตลอด เส้นทางที่ขับรถผ่าน  ท าให้ได้เห็นถึงวิถีชีวิตและเกิดการเรียนรู้ใน
การท านาเกลือ  ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญในการท าไปใช้ปรุงอาหารและถนอมอาหารตั้งแต่วิถีชีวิตในอดีต
จนถึงปัจจุบัน 

ลักษณะพ้ืนที่ในการประกอบกิจกรรม ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร หรือ “ศูนย์
เรียนรู้การท านาเกลือต าบลโคกขาม” หรือ สหกรณ์กรุงเทพฯ จ ากัด ตั้งอยู่ที่ 20/10 หมู่ที่ 9 ต.โคกขาม อ.
เมือง จ .สมุทรสาคร 74000 (ติดต่อ 08-6524-1021 หรือ 034-869-696) มีคุณเลอพงษ์  จั่นทอง เป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการท านาเกลือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการบริหารจัดการน้ า ลักษณะของพื้นที่ประกอบ
กิจกรรมเป็นบ้านของคุณเลอพงษ์ที่ต้องการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการท านาเกลือ 
เพ่ือให้ลูกหลานได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความยากล าบากของการท านาเกลือของบรรพบุรุษกว่าจะได้เกลือเพ่ือใช้
ในการบริโภคต้องเหน็ดเหนื่อยเพียงใด รวมทั้งต้องการอนุรักษ์การท านาเกลือไว้คงนานเท่านาน การจัดการใน
การในพ้ืนที่เนื่องจากเป็นบ้านคนยังไม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเต็มตัว ข้าวของบ้างส่วนที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง
จึงยังไม่ได้ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบมากนัก รวมทั้งอุปกรณ์และตัวอย่างสาธิตการเรียนรู้ต่างๆ มี
ค่อนข้างมากประกอบกับพ้ืนที่ของบ้านที่มีไม่มากนักท าให้พ้ืนที่โดยรวมไม่เป็นระเบียบมากนัก 

การจัดการกิจกรรมให้ความรู้แม้ไม่มีป้ายให้ความรู้ส่วนต่างๆ ของสิ่งที่จัดแสดงมากนั กแต่ความ
เชี่ยวชาญของคุณเลอพงษ์ จั่นทองก็สามารถท าให้ตอบค าถามของนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้อย่างกระจ่าง 
รวมทั้งมีอุปกรณ์ส าหรับการท านาเกลือจัดแสดงอยู่ครบครันท าให้นักท่องเที่ยวเห็นภาพการท านาเกลืออย่าง
แน่นอน รวมทั้งคุณเลอพงษ์ค่อนข้างให้ความส าคัญเกี่ยวกับพิธีการต่างๆ เพ่ือแสดงความเคารพต่อดินฟ้า
อากาศจึงจะพบเห็นการสอดแทรกความเชื่อด้านดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ หากนักท่องเที่ยวต้องการศึกษาข้อมูล
เชิงลึกของเกลือควรมีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นมาพอสมควร เพ่ือจะสามารถเข้าใจได้มากขึ้น รวมทั้งสามารถ
เก็บรายละเอียดอื่นๆ ได้อย่างเต็มที ่

 
รูปที่ 163 สัมภาษณ์และขอข้อมูลจากคุณเลอพงษ์ จั่นทอง 

  สถำนที่ท่องเที่ยวที่ 9 วิสำหกิจชุมชนแปรรูปผักและผลไม้แสงตะวัน (หน่อไม้ดอง) 
หน่อไม้ เป็นผลผลิตที่ได้จากไผ่ ซึ่งมีหลากหลายชนิด เช่นไผ่ตง ไผ่บง ไผ่เลี้ยง ไผ่บ้าน ไผ่ลวกแต่ละ

ชนิดก็มีลักษณะของหน่อที่แตกต่างกัน สามารถน าไปท าอาหารได้หลากหลายชนิด ไผ่ในประเทศไทย ส่วนมาก
จะให้ผลผลิตในช่วงฤดูฝน ด้วยสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ของกินขึ้นชื่อของกาญจนบุรีจึงเป็นอาหาร
จากพืชผักเป็นส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับไม้ไผ่เป็นพืชที่ขึ้นง่ายทุกสภาพพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนดินแห้งแล้ง เช่น ที่
ราบสูงภูเขา หรือสภาพดินชุ่มฉ่ าตามริมแม่น้ า โดยเฉพาะแม่น้ าสายส าคัญจะมีไม้ไผ่ขึ้นตามริมฝั่งตลอดเส้นทาง
แม่น้ า ชาวกาญจนบุรีจึงขนานนามตามประเภทของไผ่ที่ขึ้นริมฝั่งแม่น้ าว่า แควน้อยไม้ไผ่ แควใหญ่ไม้รวก  
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วิสาหกิจชุมชนหน่อไม้แปรรูปแสงตะวัน ตั้งอยู่บริเวณด่านมะขามเตี้ย เพ่ือให้ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบซึ่ง
เมืองกาญฯเป็นแหล่งวัตถุดิบหน่อไม้ที่ดีที่สุด มีคุณภาพสูง หน่อไม้รวกตามธรรมชาติ มีสีสัน (เหลืองอ่อน) และ
ขนาดก าลังดี ต่างจากภาคเหนือท่ีมีเนื้อหยาบและมีสีขาว ชาวเมืองกาญเรียกหน่อไม้นี้ว่า หน่อไม้เหลืองมันปูซึ่ง
มีผิวละเอียด สีเหลืองอ่อน ในช่วงฤดูกาล (พ.ค.-มิ.ย.) หน่อไม้ลอตแรกที่น ามาสไลด์ดอง เป็นหน่อไม้ไผ่ป่าที่
เอาไว้เผาข้าวหลาม จากนั้นเป็นหน่อไม้บงซึ่งเอามาเกลาเป็นก้อนหรือสไลด์เป็นเส้นเล็กหรือหั่นเป็นแท่ง (strip) 
ตามความต้องการของลูกค้า หลังจากนั้นช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมจะเป็นหน่อไม่รวก ซึ่งรับซื้อจาก
เกษตรกรและชาวบ้านในพ้ืนที่ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีการผลิตผักกาดดองซึ่งเป็นผักกาดที่ปลูกในจังหวัด
กาญจนบุรีที่มีการมีการปลูกตลอดทั้งปี รวมถึงมีแผนในการท าผักดองชนิดอ่ืนๆแบบครบวงจร เพราะในแถบ
จังหวัดกาญจนบุรีมีพ้ืนที่ทางการเกษตรมาก เพาะปลูกพืชได้หลายชนิด 

ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรู้อาหารภายในวิสาหกิจชุมชม สามารถเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหน่อไม้ดอง 
ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่พบได้มากในแถบจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งมีการสาธิตเมนูอาหารที่ท าจากหน่อไม้ดองให้กับ
นักท่องเที่ยว อีกทั้งแวะชมสินค้าเพ่ือน ากลับไปของฝากหรือน าไปรับประทานเองที่บ้านได้ นอกจากนี้ยัง
สามารถเดิมชมวิวแม่น้ าและภูเขาบริเวณวิสาหกิจชุมชนได้ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย 

 
รปูที่ 17 กิจกรรมการเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหน่อไม้ดอง 

ลักษณะพ้ืนที่ในการประกอบกิจกรรม เป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้ 
มีการแบ่งสัดส่วนของบริเวณการแปรรูป บริเวณตัวบ้าน บริเวณจุดชมวิวอย่างชัดเจน มีอากาศถ่ายเทสะดวก 
ไม่ร้อนมากนัก มีภูมิทัศน์สวยงาม การเข้าถึงพ้ืนที่มีความสะดวกสบาย เป็นทางผ่านของน้ าตกไทรโยคน้อย 
และปราสาทเมืองสิงห์ สิ่งอ านวยความสะดวกมีพอเพียงเป็นพ้ืนฐานความต้องการส าหรับนักท่องเที่ยว เช่น 
ห้องสุขา ที่พักบังฝนแดด ถังขยะ เป็นต้น โดยแยกเป็นสัดส่วนชัดเจน ทั้งพ้ืนที่เรียนรู้และพ้ืนที่พักผ่อนอาศัย
ตามอิริยาบถ ในส่วนของพ้ืนที่ เรียนรู้การแปรรูปหน่อไม้ มีการจัดแบ่งโซนและจัดพ้ืนที่ เป็นระเบียบ 
ประกอบด้วย โซนรับวัตถุดิบ โซนเตรียมวัตถุดิบ โซนแปรรูป เป็นต้น ทั้งนี้แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวยังไม่มี
มาตรการรักษาความปลอดภัย การจัดการขยะ การจัดการคุณภาพเสียง การจัดการคุณภาพน้ า มาตรการเฝ้า
ระวังและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ 

กิจกรรมหลัก คือ การเรียนรู้ขั้นตอนการแปรรูปหน่อไม้ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนถึงการบรรจุ 
นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมแหล่งผลิตจริง พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อสินค้ากลับไปเป็นของฝาก นอกจากนี้ยังมี
มุมพักผ่อน สัมผัสกับบรรยากาศแม่น้ าและภูเขา ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายได้อีกด้วย ได้รับการประชาสัมพันธ์
ผ่านหน่วยงานรัฐอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นสินค้า OTOP ประจ าจังหวัด นอกจากนี้ยังเป็นการกระจายรายได้
ให้กับเกษตรกรและสมาชิกในวิสาหกิจ โดยการรับซื้อหน่อไม้มาแปรรูป ซึ่งท าให้เกิดการพึ่งพาตนเอง   
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สถำนที่ท่องเที่ยวที่ 10 เห็ดโคนดองกำญจนบุรีร้ำนอนันตพลพลอยกำญจน์ 
ป่าเมืองกาญจน์เป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดก็ว่าได้ เมื่อเป็นป่าที่สมบูรณ์อากาศที่นี้จึงเปลี่ยนแปลงเร็ว 

โดยเฉพาะฤดูร้อนกลางวันจะร้อนมาก แต่พอตกเวลากลางคืนอากาศเริ่มเปลี่ยนจากร้อนกลายเป็นหนาวเย็น 
เหมือนฤดูหนาวอย่างไรอย่างนั้น จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของจังหวัดกาญจนบุรี ท าให้เกิด
เห็ดชนิดหนึ่งที่สามารถพบเห็น หรือเก็บมารับประทานได้เพียงปีละครั้ง เห็ดดังกล่าวนี้ชาวบ้านเรียกชื่อว่า  
เห็ดโคนเห็ดโคน เป็นเห็ดที่เกิดเองตามธรรมชาติ ไม่สามารถเพาะพันธ์หรือปลูกขึ้นมาเองได้ เห็ดโคนจึงต่างจาก
เห็ดทั่วไปคือ เป็นเห็ดที่มีคุณสมบัติที่เกิดขึ้นมาปีละครั้ง ท าให้มีผู้ที่สนใจน ามาบริโภคมากแม้ว่าราคาจ าหน่าย
จะสูงก็ตาม “กลุ่มเห็ดโคนเมืองกาญจน์” ซึ่งมีนางกิมไน้ ศิริพฤกษา เป็นประธานประธานกลุ่ม เป็นผู้รวบรวม
เห็ดโคนจากกลุ่มชาวบ้าน มาแปรรูปเป็นเห็ดโคนบรรจุขวด/โหล ท าให้มีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น เป็นการ
เพ่ิมมูลค่าและเป็นการผลิตอาหารเพ่ือรองรับความต้องการของผู้บริโภค หากต้องการรับประทานช่วงนอก
ฤดูกาล จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือ “เห็ดโคน” เมืองกาญจน์นั้น จะแตกต่างจาก “เห็ดโคน” โดยเห็ดโคนเมือง
กาญจน์ จะมีคุณค่าทางอาหารมากกว่า เพราะพ้ืนที่ของดินเมืองกาญจน์จะมีแร่ธาตุเหล็กมาก เห็ดเมืองกาญจน์
จะมีรสหวานกรอบอร่อยกว่าเห็ดโคนจังหวัดอ่ืนๆ นอกจากนี้ เห็ดโคนเมืองกาญจน์ยังมีสรรพคุณช่วยเจริญ
อาหาร บ ารุงก าลัง แก้บิด แก้คลื่นไส้ อาเจียน แก้ไอ ละลายเสมหะ การน าเห็ดโคนไปทดลองทางเภสัชศาสตร์ 
พบว่าน้ าที่สกัดจากเห็ดโคนสามารถยับยั้งเชื้อโรคบางชนิด เช่น เชื้อไทฟอยด์ เห็ดโคนจึงเป็นที่นิยมรับประทาน
กันมาก    

 

รูปที่ 18 กิจกรรมของเห็ดโคนดองกาญจนบุรีร้านอนันตพลพลอยกาญจน์ 

กลุ่มเห็ดโคนเมืองกาญจน์ ตั้งอยู่ที่ ที่อยู่ 284/31 ถ.แสงชูโต ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี 71000 เป็นอาคารอาคารพาณิชย์ 2 คูหา มีพ้ืนที่ท ากิจกรรมอยู่บริเวณด้านหลังร้าน ซึ่งเป็นส่วนที่
รับวัตถุดิบและแปรรูปสินค้า การเดินทางมีความสะดวกสบาย ตั้งอยู่บริเวณกลางเมือง ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว
ที่ส าคัญ คือ สุสานของเชลยศึกสัมพันธมิตร มีสิ่งอ านวยความสะดวกมีพอเพียงเป็นพ้ืนฐานความต้องการ
ส าหรับนักท่องเที่ยว เช่น ห้องสุขา ที่พักบังฝนแดด ถังขยะ เป็นต้น โดยแยกเป็นสัดส่วนชัดเจน และมีพ้ืนที่
จ าหน่ายสินค้า โดยแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวยังไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัย การจัดการขยะ การจัดการ
คุณภาพเสียง การจัดการคุณภาพน้ า และมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ 

มีกิจกรรมการเรียบรู้การแปรรูปเห็ดโคน แต่มีการสาธิตเฉพาะในช่วงเทศกาล คือช่วงเดือนตุลาคม-
พฤศจิกายน หากนอกฤดูกาลจะมีการสาธิตการดองหน่อไม้ทดแทน ได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานรัฐ
อย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นสินค้าประจ าจังหวัด นอกจากนี้ยังเป็นการกระจายรายได้ให้กับชาวบ้านที่เก็บเห็ด
มาขาย ซึ่งท าให้เกิดการพ่ึงพาตนเอง  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม (ยกเว้นรายจ่ายจากการซื้อสินค้า) เปิดทุกวัน  
การสาธิตการแปรรูปเห็ดโคน ถูกจ ากัดเฉพาะในช่วงฤดูกาลเท่านั้น ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 
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สถำนที่ท่องเที่ยวที่ 11 ไชโป้วแม่กิมฮวย 
ต าบลเจ็ดเสมียนเป็นพ้ืนที่ส าคัญในการผลิตไชโป๊ว เนื่องจากพ้ืนที่แห่งนี้และบริเวณใกล้เคียง เป็น

แหล่งเพาะปลูกที่ส าคัญของหัวไชเท้าในอดีต ซึ่งเป็นวัตถุดิบส าคัญในการผลิตไชโป๊ว และแม้ว่าวันนี้แหล่งผลิต
หัวไชเท้าจะไม่มีปรากฏให้เห็นในพ้ืนที่ต าบลเจ็ดเสมียนหรือแม้แต่ในอ าเภอโพธาราม มาเป็นระยะเวลากว่า 10 
ปีแล้วก็ตาม แต่โรงงานผลิตไชโป้วที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 30-40 ปีเหล่านั้น ก็ยังยืนหยัดอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ เพียงแต่
ได้รับเอาหัวไชเท้ามาจากแหล่งอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นจากนครสวรรค์ อุทัยธานี ก าแพงเพชร กาญจนบุรี หรือจาก
อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยกันเอง เนื่องเพราะผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่ได้สืบทอดวิธีการผลิตสินค้าชนิด
ดังกล่าวตกทอดกันมาไม่น้อยกว่า 2-4 รุ่น และความต้องการสินค้าชนิดนี้ของตลาดก็เพ่ิมสูงขึ้นทุกปี กลายเป็น
สินค้าของฝากที่ขึ้นชื่อของโพธาราม ไชโป๊วหวานเจ้าเก่าแก่ของที่นี่ใช้ชื่อว่า "ไชโป๊วหวานแม่กิมฮวย" ซึ่งเป็นเจ้า
ต ารับพลิกแพลงเอาไชโป๊วดองเค็มแบบดั้งเดิม ที่คนแถวนี้ส่งปากคลองตลาดสมัยเมื่อ 20 กว่าปีก่อน มาทดลอง
ดองหวานจนกระทั่งติดตลาดและติดใจนักชิมทั้งหลาย มีทั้งแบบหัวใหญ่ แบบชิ้น แบบฝอย แบบแว่น 

 

 
รูปที่ 19 สถานที่ของไชโป้วแม่กิมฮวย 

สถานที่ในการประกอบกิจกกรมประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของร้านจ าหน่ายและโรงงาน หน้าวัด
เจ็ดเสมียน และร้านขายของฝากกลุ่มนักท่องเที่ยวบริเวณถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพฯ ทั้งสองส่วนมีพ้ืนที่
กว้างขวาง สามารถขยายพ้ืนที่เพ่ือรองรับกิจกรรมเพ่ิมเติมได้ สภาพภูมิทัศน์สวยงาม ตกแต่งสถานที่มีความ
กลมกลืนกับกิจกรรมการเรียนรู้ การเข้าถึงพ้ืนที่สามารถเดินทางโดยรถส่วนบุคคลและรถประจ าทาง ร้าน
จ าหน่ายสะดุดตา นักท่องเที่ยวสามารถสังเกตได้ง่าย สิ่งอ านวยความสะดวกมีพอเพียงเป็นพ้ืนฐานความ
ต้องการส าหรับนักท่องเที่ยว เช่น ห้องสุขา ที่พักบังฝนแดด ถังขยะ เป็นต้น โดยแยกเป็นสัดส่วนชัด เจน ทั้ง
พ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าและพ้ืนที่พักผ่อนอาศัยตามอิริยาบถ มีระบบการก าจัดขยะและน้ าทิ้ง ส าหรับเรื่องความ
ปลอดภัย ไม่มีอันตรายใดๆท่ีต้องระวัดระวังเป็นพิเศษ  

เป็นระบบอุตสาหกรรมและมีการหมักแบบหมุนเวียน ไม่ได้มีการผลิตทุกวัน แต่ทางโรงงานไชโป้วแม่
กิมฮวยได้เล็งเห็นความส าคัญของการท่องเที่ยว จึงมีการสร้างจุดดึงดูดลูกค้า โดยการสร้างโชว์รูมขนาดย่อม
เพ่ือสาธิตกระบวนการผลิต กระบวนการหมักหัวไชเท้า ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ และมีการสาธิตการซอยหัวไช
โป้วซึ่งถือว่าเป็นความสามารถพิเศษของคนแถวนี้ ที่สามารถซอยได้บางมาก และหาชมได้ยาก นอกจากนี้
สามารถแวะชมสินค้าและซื้อกลับไปเป็นของฝาก ซึ่งมีไชไป้วหลากหลายแบบให้เลือก และภายในบริเวณร้านมี
มุมกาแฟ คอยให้บริการนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมด้วย 
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สถำนที่ท่องเที่ยวที่ 12 เต้ำหู้ด ำโพธำรำม 
ถ้ามีโอกาสเดินทางไปยังอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สิ่ งที่หลายคนต้องซื้อกลับมาเป็นของฝาก

ต้องนึกถึง “เต้าหู้ด า” ส าหรับสูตรต้นต ารับ ที่ได้รับการบอกเล่า คือ “เต้าหู้ด าแม่เล็ก” งเป็นที่รู้จักของคนใน
ละแวกนี้ โดยมี นางเซี่ยมจู แซ่ฉั่ว หรือแม่เล็ก เป็นเจ้าของสูตรเต้าหู้ด าของโพธารามเป็นสูตรดั้งเดิม โดย
ส่วนผสมที่ใช้ประกอบไปด้วย ผงพะโล้ และน้ าตาลทราย เกลือทะเล อบเชย โป๊ยกั๊ก ซึ่งเทคนิคการต้มอยู่ที่การ
ใช้ไฟปานกลางและใช้เวลาในการต้มนานถึง 3 วัน โดยจะไม่มีการใส่สารกันบูดแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หัวใจ
ส าคัญของเต้าหูด าแม่เล็ก คือ การเลือกเต้าหู้คุณภาพดีจากโรงงานที่สั่งซื้อเป็นประจ า เพราะเป็นเต้าหู้ที่ใช้ถั่ว
เหลือง 100% ไม่มีส่วนผสมของแป้ง เหมือนกับโรงงานเต้าหู้อ่ืนๆ ซึ่งที่ผ่านมา เคยมีโรงงานเต้าหู้หลายแห่ง 
เคยทดลองน าเต้าหู้มาให้เราทดลองต้ม แต่ก็ไม่ได้รสชาติอย่างที่ต้องการ ต้องเปลี่ยนมาใช้เต้าหู้รายเดิม แม้ว่า
เต้าหู้แผ่นจะเล็กกว่าโรงงานอ่ืนๆ แต่ได้เต้าหู้ด าที่มีรสชาติที่ต้องการ รสชาติของเต้าหู้ด า จะออกหวานเค็ม 
เหมือนกับพะโล้ สามารถกินเปล่าได้เลย หรือ ถ้าต้องการน าไปปรุงอาหารเพ่ิมก็ได้ โดยทางร้านมีเมนูแนะน า
ให้แก่ลูกค้า ได้แก่ ย าเต้าหู้ด า เต้าหู้ด าผัดกระเพรา แกงป่าเต้าหู้ด า เต้าหู้ด าผัดถั่วงอก และพะโล้ เป็นต้น 

 
รูปที่ 20 เต้าหู้ด าแม่เล็ก 

ร้านเต้าหู้ด าตั้งอยู่ที่  บ้านเลขที่ 17 ถ. ราษฎรอุทิศ หรือ ซอยจับกัง ต.โพธาราม อ.โพธาราม          
จ.ราชบุรี 70120 พ้ืนที่ท ากิจกรรมมีอย่างจ ากัด ไม่สามารถขยายได้เพ่ิมเติม แต่มีสถานที่จอดรถรองรับลูกค้า
และนักท่องเที่ยว การเดินทางไปมาสะดวก อยู่ภายในตลาดโพธาราม สามารถสอบถามเส้นทางคนในละแวก
นั้นได้ สิ่งอ านวยความสะดวกยังไม่พอเพียงเป็นพ้ืนฐานความต้องการส าหรับนักท่องเที่ยว เช่น ห้องสุขา ที่พัก
บังฝนแดด ถังขยะ เป็นต้น โดยแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวยังไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัย การจัดการขยะ 
การจัดการคุณภาพเสียง การจัดการคุณภาพน้ า และมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ 

เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเต้าหู้ด า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งของกินข้ึนชื่อของจังหวัดราชบุรี เต้าหู้ด านั้นอุดมไป
ด้วยสรรพคุณจากสมุนไพรที่ใช้ต้ม และผลิตจากเต้าหู้ถั่วเหลืองแท้ที่ไม่มีส่วนผสมของแป้งน ามาต้มโดยใช้ไฟ
ปานกลางและใช้เวลาในการต้มนานถึง 3 วัน ต้มในน้ าปรุงที่มีส่วนผสมของผงพะโล้ น้ าตาลทราย เกลือทะเล 
อบเชยและโป๊ยกั๊ก นอกจากนี้ยังสามารถซื้อสินค้ากลับไปเป็นของฝากได้อีกด้วย หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของดี/ของฝาก
ประจ าอ าเภอโพธาราม 

 
สถำนที่ท่องเที่ยวที่ 13 ขนมจีนโพธิ์พระยำ 

บ้านขนมจีน โพธิ์พระยา ตั้งอยู่ที่อ าเภอศรีประจันต์ ริมถนนสาย สุพรรณ-ชัยนาท (สายเก่า) จากของ
กินพ้ืนบ้าน ที่ให้บริการมายาวนานใน ตลาดสดโพธิ์พระยา จนถึงปัจจุบัน ชื่อเสียงของขนมจีนโพธิ์พระยาก็เป็น



66 
 

ที่รู้จักกันไม่เฉพาะแต่คนในพ้ืนที่ คนต่างถิ่น นักท่องเที่ยวมากมาย ที่มีโอกาสได้ลองลิ้มชิมรสขนมจีนโพธิ์พระ
ยา ต่างติดใจและซื้อกลับไปเป็นของฝาก ยิ่งท าให้ชื่อเสียงของขนมจีนโพธิ์พระยาเป็นที่รู้จักกันเพ่ิมมากข้ึน จาก
ธุรกิจชาวบ้านในตลาด เริ่มขยายตัวเป็นธุระกิจขนาดเล็ก มีซุ้มอาหารริมน้ าแม่น้ าท่าจีน ซึ่งแต่เดิมมีการมุงเป็น
หลังคาจาก ปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นเรือนมุงหลังคาถาวร สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นจ านวนมากและ
ด้วยรสชาติและราคาที่คงคุณภาพ 

 
รูปที่ 214 กิจกรรมที่ขนมจีนโพธิ์พระยา 

ขนมจีนโพธิ์พระยา เป็นการรวมกลุ่มในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนในการแปรรูปแป้งข้าวเป็น
ขนมจีน  ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ าริมแม่น้ าท่าจีนมีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ลักษณะเป็นสถานที่ผลิตอาหาร แต่เดิมใน
ปีพ.ศ. 2556 ยังเป็นโรงเรือนขนาดเล็ก ส าหรับผลิตและแปรรูปขนมจีน รวมถึงน้ ายา ทั้งจ าหน่ายภายในตลาด
โพธิ์พระยา และจ าหน่ายส าหรับนักท่องเที่ยวที่มาภายในสถานที่ผลิต โดยแต่เดิมภายในสถานที่ผลิตจะมีซุ้มมุง
หลังคาจากส าหรับนั่งรับประทานอาหารจ านวน 4 ซุ้ม ปัจจุบันได้ปรับปรุงตัวอาคารส าหรับการผลิตเพ่ือรองรับ
มาตรฐานการผลิตอาหารที่ดี และยังปรับปรุงซุ้มรับประทานอาหารให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวให้ได้มากข้ึน
ภายใต้บรรยากาศริมแม่น้ าท่าจีน นอกจากนี้การเดินทางเข้า-ออก พ้ืนที่มีความสะดวก เข้าถึงได้โดยง่าย มีป้าย
บอกทางเป็นระยะ  

สิ่งอ านวยความสะดวกมีพอเพียงเป็นพ้ืนฐานความต้องการส าหรับนักท่องเที่ยว เช่น ห้องสุขา ที่พัก
บังฝนแดด ถังขยะ เป็นต้น โดยแยกเป็นสัดส่วนชัดเจน ไม่มีมลพิษที่เกิดจากระบบน้ าทิ้งและเสียงรบกวน 
ส าหรับเรื่องความปลอดภัย ในการเข้าชมการสาธิตการผลิตขนมจีนอาจต้องมีการระวังความปลอดภัยในเรื่อง
ของเครื่องจักรที่ก าลังท างาน หรือความร้อนจากน้ าร้อนระหว่างการโรยเส้นนขนมจีน เป็นต้น มีการจัดสถานที่
ส าหรับการเรียนรู้ทั้งในส่วนของบริเวณบรรยายและบริเวณสาธิตการผลิตขนมจีน และการผลิตน้ ายา แบ่งเป็น
สัดส่วนชัดเจน สามารถรับนักท่องเที่ยวได้สูงสุดประมาณ 50 คน ต่อครั้ง 

กิจกรรมหลัก คือ เรียนรู้ขั้นตอน ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต ขนมจีน ตั้งแต่การหมักข้าว 
ระยะเวลาการหมักข้าว การโม่แป้ง การทับแป้ง การนวดผสมแป้ง การโรยแป้ง และการจับเส้นขนมจีนให้เป็น
จับ ซึ่งจะมีการบรรยายจากวิทยากร และการให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองปฎิบัติจริง ส่วนการผลิตน้ ายาจะเป็น
การสาธิตให้ชมกรรมวิธีการผลิตซึ่งเป็นการผลิตขนาดใหญ่ต่อครั้งประมาณ 50-70 กิโลกรัม หลังจากนั้นจะเป็น
การรับประทานอาหารจากขนมจีนที่ผ่านการแปรรูปแบบสดๆ พร้อมน้ ายาปลา น้ าพริก แกงเขียวหวาน และ
ผักสด รวมถึงผลไม้และขนมหวาน โดยใช้ระยะเวลาในจุดการท่องเที่ยวนี้ประมาณ 2 ชั่วโมง  เป็นการรวมกลุ่ม
ของวิสาหกิจชุมชน โดยงบประมาณมาจากเจ้าของกิจการเอง แต่มีหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 
รวมถึงสื่อต่างๆ ให้การประชาสัมพันธ์ในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อขอโพธิ์พระยา 
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ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการประกอบกิจกรรม/คน บุคลทั่วไป คิดค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหาร
กลางวันแบบบุฟเฟต์ ต่อหัว หัวละ 100 บาท รับประทานอาหารแบบไม่อ้ัน มีทั้งขนมจีนน้ ายาปลา แกง
เขียวหวานไก่ น้ าพริก ผักสด และขนมหวานและเครื่องดื่ม  

สถำนที่ท่องเที่ยวที่ 14 สวนตำลลุงถนอม ภู่เงิน 
การให้ความรู้ของลุงถนอม ปราชญ์ชาวบ้านผู้รอบรู้เรื่องราวของตาลโตนด ให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยว

ตั้งแต่การปลูก การดูแลตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิต อันได้แก่ น้ าตาลโตนดและลูกตาล การแยกเพศผู้และ
เพศเมียของต้นตาล โดยนักท่องเที่ยวสามารถสอบถามประเด็นสงสัยเรื่องเก่ียวกับตาลโตนดจากลุงถนอมได้
อย่างเต็มที่ เพราะลุงเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี  

ลักษณะพ้ืนที่ในการประกอบกิจกรรม   สวนตาลลุงถนอม ตั้งอยู่ ณ ต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี โดยภายในสวนตาลขนาด 15 ไร่ กลางสวนตาลมีศาลาไม้ หลังคามุงด้วยใบตาลเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของที่นี่ ด้วยการเรียงตับตาลอย่างเป็นระเบียบจึงสามารถป้องกันการรั่วซึมหากมีฝนฟ้าคะนองตกหนัก
ได้ พ้ืนของแหล่งเรียนรู้เป็นคอนกรีตที่ปูอย่างดีต้อนรับนักท่องเที่ยว ท าให้สะดวกสบายไม่ต้องระมัดระวังเรื่อง
พ้ืนที่เปียกหากเกิดฝนตก ภายในศาลาไม้มีโต๊ะไม้และเก้าอ้ีพลาสติกจ านวนหนึ่ง สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้
ครั้งละประมาณ 50 คน โดยมีกระดานใช้ประกอบการอธิบายข้อมูลต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจมากยิ่งขึ้น รอบ
ด้านล้อมด้วยใบตาลที่มัดเป็นแผ่น ใช้ทดแทนฝาผนังได้อย่างสวยงาม  เนื่องจากสวนตาลอยู่ค่อนข้างลึกและ
ศาลาไม้ยังตั้งอยู่กลาง   สวนตาลอีกด้วย ท าให้ไม่มีเสียงรถยนต์ดังรบกวนบริเวณแหล่งเรียนรู้ อีกทั้งพ้ืนที่ใน
การเรียนรู้มีไม่มากนัก นักท่องเที่ยวจึงสามารถรับข้อมูลการบรรยายจากวิทยากร (คุณลุงถนอม หรือคุณ
อ านาจ ภู่เงิน) อย่างชัดเจน บริเวณรอบแหล่งเรียนรู้มีถุงขยะสีด ากระจายอยู่ตามทางเข้าและออกของเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวทิ้งขยะได้ พ้ืนที่ภายในค่อนข้างสะอาดเนื่องจากทางทีมงานจะกวาดล้างพ้ืนที่ท าความสะอาด
ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเข้าพ้ืนที่ทุกครั้ง (กรณีที่ติดต่อมาก่อน) มีห้องน้ าส าหรับบริการบริเวณใกล้ๆ ศาลา 4 
ห้อง เป็นห้องน้ าก่อด้วยปูนมั่นคงแข็งแรง น้ าใช้ในห้องน้ าเป็นน้ าประปาสะอาดเหมาะแก่การอุปโภคบริโภค 

การจัดการกิจกรรมให้ความรู้ วิทยากรให้ความรู้ภายในแหล่งเรียนรู้โดยบรรยายเรื่องราวความเป็นมา
ของสวนตาลเรียงแถว  วิธีการปลูก การดูแลต้นตาล การขึ้นตาล การปาดตาล การเก็บน้ าตาล การแยกเนื้อ
ตาล การเพาะพันธุ์ต้นอ่อน  โดยมีการน าส่วนต่างๆ ของต้นตาล เช่น งวงตาลตัวผู้และตัวเมีย ตลอดจนอุปกรณ์
ในการปาดตาล ใช้เป็นตัวอย่างเพ่ือประกอบการบรรยาย รวมทั้งวิทยากรมีความรู้ด้านดังกล่าวค่อนข้างมากท า
ให้สามารถตอบค าถามข้อสงสัยของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี มีส่วนร่วมกับทางชุมชนค่อนข้างน้อย แต่หากมี
นักท่องเที่ยวติดต่อเพ่ือเข้าเรียนรู้จ านวนมาก ทางเจ้าของสวนตาล (ลุงถนอม) จะติดต่อเพ่ือนบ้าน มาช่ว ย
อ านวยความสะดวกและการสาธิตต่างๆ เช่น การท ากับข้าวเลี้ยงนักท่องเที่ยว (กรณีนักท่องเที่ยวต้องการให้
ทางสวนตาลจัดให้) หรือการขึ้นตาลสาธิตให้นักท่องเที่ยวชม ไม่มีค่าใช้จ่ายส าหรับการเข้าเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ดังกล่าว  

เส้นทางการเดินทางมายังศูนย์เรียนรู้ดังกล่าว ค่อนข้างลึกจากถนนสายหลัก (เพชรเกษม) และไม่มีรถ
โดยสารประจ าทางให้บริการ รวมทั้งบริเวณทางเข้าสวนตาลค่อนข้างแคบ และที่จอดรถน้อย อีกท้ังยังเสี่ยงต่อ
การที่จะโดนลูกตาลตกใส่ด้วย โดยทางสวนจะมีที่ให้สามารถจอดรถยนต์ส่วนบุคคลได้อย่างปลอดภัยประมาณ 
4 คัน เส้นทางเข้ามายังสวนตาลลุงถนอม ค่อนข้างล าบากในกรณีที่เกิดฝนตกหนัก เนื่องจากทางเข้าจากหน้า
สวนตาลมายังแหล่งเรียนรู้เป็นดินระยะทางประมาณ 50 เมตร 
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รูปที่ 22 บรรยากาศของสวนตาลลุงถนอม 

สถำนที่ท่องเที่ยวที่ 15 กลุ่มสหกรณ์วัดลำดปลำเค้ำ (กุนเชียงปลำสลิด) ตลำดสำมชุก 
 “ปลาสลิด” นับเป็นปลาน ้าจืดเศรษฐกิจที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่งของไทย นอกจากจะนิยมน าไปแปรรูป

เป็นปลาแห้ง หรือปลาเค็มแล้ว ยังสามารถน าไปแปรรูปเป็นอาหารอย่างอ่ืนอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ปลาสลิด
แดดเดียว, ปลาสลิดหยอง, น ้าพริกปลาสลิดชนิดต่าง ๆ, ปั้นสิบปลาสลิด, ทองม้วนสดไส้ปลาสลิด ฯลฯ รวมทั้ง 
“กุนเชียงปลาสลิด” ของกลุ่มสหกรณ์วัดลาดปลาเค้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งได้ตั้งกลุ่มท าการแปรรูป
ปลาจากธรรมชาติมาตั้งแต่ พ.ศ. 2547 โดยมีทั้งปลาร้าสับสมุนไพร , ปลาย่างอบแห้ง และน ้าพริกจากปลา     
ต่าง ๆ ซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็ได้รับความนิยมมาก โดยเฉพาะ ปลาร้าสับสมุนไพร ที่ได้รับการคัดสรรเป็นสินค้า      
โอทอป 5 ดาว เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน ส าหรับกุนเชียงปลาสลิดนั้นผลิตออกมาเป็นทางเลือกให้กับคนที่รัก
สุขภาพ เพราะโดยทั่วไปเนื้อปลาเป็นอาหารที่ไม่มีสารเคมีตกค้าง มีความปลอดภัยสูง และต้องการจะเป็น
ทางเลือกให้กับคนที่นับถือศาสนาอิสลามก็สามารถทานกุนเชียงได้เช่นกัน   

 
รูปที่ 23 บริเวณหน้าร้านกุนเชียงปลาสลิด 

ตลาดร้อยปีสามชุก มีการสาธิตกระบวนการผลิตภายในร้าน ซึ่งมีพ้ืนที่การท ากิจกรรมค่อนข้างจ ากัด 
ไม่สามารถขยายพ้ืนที่รองรับการท ากิจกรรมได้ ทั้งนี้พ้ืนที่โดยรอบการท ากิจกรรมมีสภาพภูมิทัศน์อันสวยงาม
ของตลาด การเดินทาง การเข้าถึงพ้ืนที่สามารถเดินทางโดยรถส่วนบุคคลและรถประจ าทาง นักท่องเที่ยว
สามารถสังเกตได้ง่าย บริเวณเรียนรู้การท ากุนเชียงปลาสลิด มีสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถใช้สิ่งอ านวยความสะดวก ภายในบริเวณตลาดสามชุก
ได้ ซึ่งมีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงตามความต้องการพ้ืนฐานส าหรับนักท่องเที่ยว เช่น ห้องสุขา ที่พักบัง
ฝนแดด ถังขยะ เป็นต้น โดยแยกเป็นสัดส่วนชัดเจน มีระบบการบ าบัดน้ าทิ้งก่อนลงสู่แม่น้ า มีระบบการจัดเก็บ
ขยะ การรักษาความสะอาดของตลาด มีระบบการจัดการใช้เสียงในพ้ืนที่พอเพียง มีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยโดยการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และประกาศเตือนนักท่องเที่ยวเป็นระยะ ไม่มีมาตรการใน
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การจ ากัดขีดความสามารถการรับนักท่องเที่ยวยังไม่มีความเข้มงวดเพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีบริการข้อมูล
ข่าวสาร ทั้งในส่วนของเว็บไซต์ แผ่นพับ ป้ายประกาศ  เป็นต้น เยี่ยมชมกระบวนการผลิตกุนเชียงปลาสลิด ซึ่ง
เป็นอีกหนึ่งของกินขึ้นชื่อของจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ จนถึงกระบวนการบรรจุ นอกจากนี้ยัง
สามารถซื้อสินค้ากลับไปเป็นของฝากได้อีกด้วย 

สถำนที่ท่องเที่ยวที่ 16 เขื่อนกระเสียว (กระชังปลำทับทิม) อ.ด่ำนช้ำง จ.สุพรรณบุรี 
เขื่อนกระเสียว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523 เป็นเขื่อนดินกักเก็บน้ าสร้างกั้นล าห้วยกระเสียว          

ยาว 4,250 เมตร สูง 32.5 เมตร พ้ืนที่กักเก็บน้ า 28,750 ไร่ ปริมาณ น้ าที่สามารถกักเก็บน้ าได้สูงสุด 240 
ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นเขื่อนดินที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาขนาดใหญ่
แห่งหนึ่ง เขื่อนกระเสียวนอกจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่ส าคัญแล้ว ซึ่งตั้งอยู่ในอ าเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี ซึ่งเปรียบได้ว่าเป็นประตูสู่การเดินทางแนวผจญภัยของเมืองสุพรรณดินแดนที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ
ที่ยังสมบูรณ์ เขื่อนกระเสียวก็เหมือนโอเอซิส แหล่งอาหารแหล่งเสบียง ที่อุดมสมบูรณ์ในเขื่อนเต็มไปด้ายปลา 
นานาชนิด ที่เพาะเลี้ยงและอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ทั้งปลานิล ปลาม้า ปลาบึก และกุ้งจากเขื่อนกระเสียว ที่
หลายคนออกปากว่ารสชาดดี ช่วงปลายฝน ราวเดือนตุลาก็จะมีพืชพันธุ์จากป่าเข้ามาขายเป็นจ านวนมาก มีทั้ง
เห็ดโคน หน่อไม้ ผักหวานป่า น้ าผึ้ง.. อ าเภอด่านช้าง จึงเป็นที่ที่เตรียมพร้อม เพ่ือการเดินทางสู่ดินแดนแห่ง    
ป่าเขา ดินแดนแห่งสายหมอก ปัจจุบันเขื่อนกระเสียว เป็นจุดท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ด้านอาหารที่มีความ
น่าสนใจ เนื่องจากมีการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังเป็นจ านวนมาก มีร้านอาหารริมเขื่อนซึ่งมีเมนูปลามากมาย
ให้เลือกรับประทาน 

 
รูปที่ 5 บริเวณพ้ืนที่เขื่อนกระเสียว 

สถานที่ในการประกอบกิจกกรมตั้งอยู่บริเวณเขื่อนกระเสียว อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี มี
พ้ืนที่กว้างขวาง สามารถขยายพ้ืนที่เพ่ือรองรับกิจกรรมเพ่ิมเติมได้ สภาพภูมิทัศน์สวยงาม ตกแต่งสถานที่มี
ความกลมกลืนกับกิจกรรมการเรียนรู้ การเข้าถึงพ้ืนที่สามารถเดินทางโดยรถส่วนบุคคลและรถประจ าทาง ร้าน
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จ าหน่ายสะดุดตา นักท่องเที่ยวสามารถสังเกตได้ง่าย สิ่งอ านวยความสะดวกมีพอเพียงเป็นพ้ืนฐานความ
ต้องการส าหรับนักท่องเที่ยว เช่น ห้องสุขา ที่พักบังฝนแดด ถังขยะ เป็นต้น โดยแยกเป็นสัดส่วนชัดเจน ทั้งนี้
แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวยังไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัย การจัดการขยะ การจัดการคุณภาพเสียง การ
จัดการคุณภาพน้ า มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ 

เยี่ยมชมการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ด้านอาหารที่มีความ
น่าสนใจ นอกจากนี้ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์บริเวณรอบๆเขื่อนกระเสียวมีการท าประมงเป็นจ านวนมาก 
บรรยากาศรอบ ๆ เขื่อนกระเสียวได้ เช่น ยามพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกเป็นต้น และบรรยากาศวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวประมงที่มีการเลี้ยงปลาในกระชัง นั่งเรือชมบรรยากาศและความงามของเขื่อนกระเสียว ปั่น
จักรยานริมเข่ือน กางเต้นท์นอน  

การเดินทางไปจุดตั้งแค้มป์ จากสี่แยกไฟแดงอ าเภอด่านช้างก่อนถึงทางเข้าตัวเขื่อน จะมีถนนขวามือ 
มีป้าย "แพกระเสียว" วิ่งไปตามทางราดยางอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จะมีแยกซ้ายมือทางไปริมเขื่อนประมาณ 
200 เมตร จะถึงจุดกางเต็นท์ ริมเขื่อน จุดกางเต็นท์ที่น่าสนใจอีกแห่งจะอยู่ทางตะวันตกของตัวเขื่อนชื่อ "แพ
ชาวเขื่อน" สภาพยังเป็นธรรมชาติ เหมาะกับนักเดินทางที่ไม่เน้นความสะดวกสบายมากนัก ใช้เส้นทางไป อ.
หนองปรือ ทางเข้าอยู่ขวามือ เป็นทางลาดยาง จะมีช่วงลูกรังเล็กน้อยก่อนถึงจุดกางเต็นท์ หรือ   ถ้าต้องการ
พักสบายๆในตัวอ าเภอก่อนเดินทางก็มี อย่าง ด่านช้างแค้มปิ้งเฮ้าส์รีสอร์ท ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวใน
อ าเภอด่านช้าง สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวแถบนั้นได้เป็นอย่างดี 

 
สถำนที่ท่องเที่ยวที่ 17 ปลำหม ำป้ำพร 

 “ปลาหม า” ดั้งเดิมเป็นอาหารของคนญวน ค าว่า หม า มาจากภาษาญวนแปลว่า การหมัก ซึ่งใน
สมัยก่อนนี้มีปลามากมาย เมื่อหาปลามาได้จ านวนมาก ชาวบ้านจึงหาวิธีที่จะเก็บรักษาถนอมอาหารประเภท
ปลา ให้สามารถเก็บไว้ได้นานๆ จึงได้ท าปลาหม าขึ้นมา และในสมัยก่อนไม่มีการค้าขาย จะท าไว้เพ่ือ
แลกเปลี่ยนกันในหมู่บ้านเท่านั้น เช่น ข้าว ผัก และผลไม้ต่างๆ แต่ในปัจจุบันนี้ ได้ท าเป็นการ ค้าขายเพ่ือสร้าง
รายได้ให้แก่ครัวเรือนจากการที่ “ ปลาหม า” เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของต าบลต้นตาล อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี นี่เองจึงน ามาตั้งเป็นค าขวัญของอ าเภอสองพ่ีน้อง ที่ ว่า “ ชื่อมีคนน้อย อร่อยปลาหม า เลิศล้ า
พระสงฆ์ หลวงพ่อโหน่งพระเครื่อง รุ่งเรืองนาไร่ พระใหญ่โลกรู้ เสภาชั้นครู อู่น้ าอู่ปลา ราชินีนักร้อง สองพ่ีน้อง
บ้านเรา ” ปลาหม าต่างจากปลาร้า คือ ปลาร้า ใช้วิธีการหมักท้ังตัวปลา ไม่มีการแร่ก้างออก ส่วนปลาหม าเป็น
อาหารของชาวญวน ใช้ปลาช่อน หรือ ปลาชะโด ที่สดเท่านั้น และการผลิตจะต้องแร่ก้างออก และแร่เนื้อปลา
เป็นชิ้นบางๆ เล็กๆ ก่อนที่จะหมัก ในการผลิตที่ใส่ข้าวคั่วเพ่ือให้หอม และเนื้อปลาไม่ติดกัน และใส่สับปะรด
เพ่ือให้เนื้อปลานุ่ม ลดความเค็ม รสชาติกลมกล่อม 

 
รูปที่ 256 สถานที่ผลิตปลาหม า 
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สถานที่ในการประกอบกิจกกรมตั้งอยู่ที่วัดลาดปลาเค้า 127 หมู่ 5 ต าบลศรีประจันต์ อ าเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีพ้ืนที่กว้างขวาง สามารถขยายพ้ืนที่เพ่ือรองรับกิจกรรมเพ่ิมเติมได้ สภาพภูมิ
ทัศน์สวยงาม ตกแต่งสถานที่มีความกลมกลืนกับกิจกรรมการเรียนรู้ การเข้าถึงพ้ืนที่สามารถเดินทางโดยรถ
ส่วนบุคคลและรถประจ าทาง ร้านจ าหน่ายสะดุดตา นักท่องเที่ยวสามารถสังเกตได้ง่าย สิ่งอ านวยความสะดวก
ยังไม่พอเพียงเป็นพ้ืนฐานความต้องการส าหรับนักท่องเที่ยว เช่น ห้องสุขา ที่พักบังฝนแดด ถังขยะ เป็นต้น 
โดยแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวยังไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัย การจัดการขยะ การจัดการคุณภาพเสียง 
การจัดการคุณภาพน้ า และมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอย่างเป็น
ระบบ กิจกรรมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตปลาหม า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งของกินขึ้นชื่อของจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่
การรับวัตถุดิบ จนถึงกระบวนการบรรจุ นอกจากนี้ยังสามารถซื้อสินค้ากลับไปเป็นของฝากได้อีกด้วย 

สถำนที่ท่องเที่ยวที่ 18 ร้ำนป้อนค ำหวำน 
นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมโรงงานป้อนค าหวาน ซึ่งเป็นโรงงานผลิตขนมไทยหลากหลายชนิด ท าให้มี

โอกาสได้เห็นการท าขนมในลักษณะอุตสาหกรรม นักท่องเที่ยวเรียนรู้การท าขนมอาลัว “ตาลคู่” ที่
ประกอบด้วยอาลัวตัวผู้และอาลัวตัวเมีย ท าให้รู้จักเพศของต้นตาล (ต้นตาลตัวผู้และต้นตาลตัวเมีย)  ผลผลิตที่
ได้จากต้นตาลทั้งสองเพศ จากส่วนประกอบของขนมอาลัวตาลผู้และตาลเมียที่ต่างกัน สนุกกับการหยอดอาลัว
ด้วยตนเอง โดยนักท่องเที่ยวสามารถเอาขนมอาลัวที่หยอดด้วยฝีมือตัวเองกลับบ้าน เพ่ือเป็นของฝากและของ
ที่ระลึกจากการร่วมกิจกรรม ระยะเวลาในการประกอบกิจกรรมประมาณ  1  ชั่วโมง 
 เป็นโรงงานผลิต ที่มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ล้อมรอบด้วยรั้วทั้ง 4 ด้าน ด้านหน้าโรงงานเป็นลานกว้าง
ส าหรับจัดกิจกรรม มีส่วนของตัวบ้านที่สามารถใช้จัดโชว์ขนมและการเรียนรู้การท าขนมได้ บริเวณรอบๆ ร่ม
รื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ ที่จัดเป็นที่พักผ่อนระหว่างการจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว พ้ืนที่โดยรอบมีจ ากัด เนื่องจาก
ด้านหลังเป็นส่วนของโรงงานผลิต  

 
ภาพที่ 26 ด้านหน้าโรงงานป้อนค าหวาน 

 การแยกเป็นสัดส่วนชัดเจนระหว่างโรงงานผลิตและร้านขายสินค้า การจัดกิจกรรมเรียนรู้การท าอาลัว
จะจัดในส่วนของพื้นที่โรงงาน บริเวณหน้าโรงงานผลิต การเข้าถึงพ้ืนที่โดยรถยนต์ ทางเข้าออกสะดวก แต่ไม่มี
รถประจ าทาง มีที่จอดรถด้านข้างโรงงาน มีห้องน้ า 2 ห้อง มีที่ทิ้งขยะชัดเจน และมีการจัดการเกี่ยวกับขยะได้
ดี ส าหรับส่วนของพ้ืนที่ผลิตเป็นการแยกออกเป็นสัดส่วนที่ถูกต้องตามหลัก GMP  โดยจัดแบ่งห้องเก็บวัตถุดิบ  
ห้องเตรียม  ห้องผสม  ห้องหยอด  ส่วนห้องอบและห้องบรรจุ กิจกรรมการเรียนรู้ขนมไทยจัดการสอนการท า
ขนมอาลัวและเทคนิคการหยอดอาลัวจากครูติ๋วและคุณแพรเจ้าของร้านป้อนค าหวาน รองรับนักท่องเที่ยวได้
ประมาณ 10-15 คน พร้อมทั้งนักท่องเที่ยวสามารถสอบถามความรู้เพิ่มเติมถึงเทคนิคต่างๆ ในการท าขนมไทย
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จากครูติ๋วและคุณแพร ใช้ระยะเวลาในการท ากิจกรรมประมาณ 1-2 ชั่วโมง ต่อกลุ่ม ราคา 150 บาท ต่อคน 
(ค่าวัตถุดิบในการเตรียม อุปกรณ์ ในการท าขนม) 
 การเที่ยวชมในสถานที่ผลิตเป็นสถานที่ผลิตอาหารที่ถูกต้องตามลักษณะของการผลิตอาหารที่ดีตาม
หลัก GMP  ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่ได้เข้าไปเยี่ยมชมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด  
เพราะการผลิตจะต้องระมัดระวังการปนเปื้อนทั้งทางกายภาพและชีวภาพอันเกิดจากจ านวนของนักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาเยี่ยมชมเป็นจ านวนมาก ควรจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมกิจกรรมและเที่ยวชมสถานที่ผลิต
ต่อรอบหรือครั้งไม่ควรเกิน 20 คน  ทั้งนี้เพ่ือให้ง่ายต่อการควบคุม  การจัดการในส่วนของการให้ความรู้และ
กฎระเบียบในการผลิต 

 
สถำนที่ท่องเที่ยวที่ 19 ลำนวัฒนธรรม วัดนำพรม (ต.นำพันสำม อ.เมือง จ.เพชรบุรี) 

 นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้การเคี่ยวน้ าตาลโตนดจากพ่ีน้อง ที่เป็นคนสาธิตและสอนการท าน้ าตาลโตนด
ที่ลายวัฒนธรรม วัดนาพรม รวมถึงมีโอกาสชิมน้ าตาลโตนดในแต่ละขั้นตอนการท า ซึ่งมีเสน่ห์และความอร่อย
ที่แตกต่างกัน ไม่สามารถซื้อรับประทานได้ หากไม่ได้มาสัมผัสอยู่หน้าเตาตาล เริ่มตั้งแต่ชิมน้ าตาลสดๆ ใหม่ๆ 
จากกระบอกตาลที่รองมาแต่เช้า ชิมน้ าตาลสดๆ ร้อนๆ ระหว่างการเคี่ยวน้ าตาลโตนด ชิมตังเม (น้ าตาลโตนด
ที่ติดข้างกระทะ มีลักษณะเหนียวเป็นตังเม ซึ่งจะเกิดขึ้นตอนน้ าตาลใกล้งวด) ชิมน้ าตาลโตนดแท้ๆ หลังท า
เสร็จใหม่  

การเรียนรู้การท าน้ าตาลโตนด นักท่องเที่ยวจะได้เห็นและได้ช่วยพ่ีน้องท า ตั้งแต่เทน้ าตาลที่รองได้
จากต้นตาลผ่านผ้าขาวบางสองรอบ น้ ามาเคี่ยวให้งวดเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง ระหว่างการเคี่ยว กลิ่นของ
น้ าตาลสดจะหอมมาก นักท่องเที่ยวสามารถตักชิมได้หน้าเตา หลังจากน้ าตาลงวดซึ่งสังเกตจากตังเมข้างๆเตา 
จะยกกระทะลงจากเตามา และรีบตีเพ่ือเพ่ิมฟองอากาศในน้ าตาล น้ าตาลจะเปลี่ยนจากสีน้ าตาลเป็นสีขาวขึ้น 
หลังจากนั้นกวนต่อให้เย็นอย่างทั่วถึง และบรรจุใส่กระบอก ซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาชมการท าจะต้องซื้อ
กลับบ้านจนหมด เพราะเป็นน้ าตาลโตนดแท้ๆ ที่หาได้ยาก ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมประมาณ 2  ชั่วโมง  
ควรมาตั้งแต่ 9.00 – 12.00 น.  ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเค่ียวน้ าตาลปึก 

  
ภาพที่ 27 ลานวัฒนธรรม วัดนาพรม 

 วัดนาพรม ตั้งอยู่ที่ต าบลสามพันนาม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ลักษณะพ้ืนที่ในการประกอบ
กิจกรรมเป็นลานกว้างด้านหน้า ด้านข้างมีต้นไม้ให้ร่มเงา พ้ืนทีมีกว้างขวาง สามารถรองรับการขยายกิจกรรม
ได้ ทัศนียภาพคงความเป็นธรรมชาติ เป็นทุ่งนาและลานดินกว้าง จัดเป็นพ้ืนที่ส าหรับประกอบกิจกรรม
โดยเฉพาะ บรรยากาศในช่วงเช้าและเย็นเหมาะส าหรับท ากิจกรรม พ้ืนที่ท ากิจกรรมมีความกลมกลืนกั บ
สภาพแวดล้อม การเข้าถึงพ้ืนที่ค่อนข้างสะดวก เป็นทางลาดยาง มีป้ายบอกทาง แต่ไม่มีรถประจ าทางเข้าถึง  
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 สิ่งอ านวยความสะดวกมีพอเพียงเป็นพ้ืนฐานความต้องการส าหรับนักท่องเที่ยว เช่น ห้องสุขา ถังขยะ 
ที่พักผ่อน ระหว่างรอเคียวตาล มีร่มไม้และเก้าอ้ีนั่ง พื้นที่การเรียนรู้จัดแบ่งโซนชัดเจน เรื่องความปลอดภัย ไม่
มีอันตรายใดๆ นอกจากความร้อนระหว่างการเคี่ยว ซึ่งพ่ีน้องที่เป็นคนสาธิตคอยดูแลและระวังตลอดกิจกรรม 
 นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้การเคี่ยวน้ าตาลโตนด จากการเห็น การช่วยท า การชิม และการสอบถาม
ปราชญ์ชาวบ้าน (พ่ีน้อง) ระยะเวลาการในการด าเนินกิจกรรมประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง เริ่มประมาณ 10 โมงเช้า 
และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 50 คน ในการเข้าร่วมกิจกรรม นักท่องเที่ยวต้องโทรศัพท์แจ้ง
ล่วงหน้า จากเจตนารมณ์ของหลวงพ่อวัดนาพรม และภาครัฐ (องค์การบริหารส่วนต าบล) จัดตั้งเป็นศูนย์การ
เรียนรู้  จึงท าให้ เกิดลานวัฒนธรรมวัดนาพรมขึ้น ส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลท าหน้าที่ช่วย
ประชาสัมพันธ์ถึงเจตนารมณ์ของหลวงพ่อ เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีให้ด ารงสืบต่อไป ท าให้มี
นักท่องเที่ยวและหน่วยงานภาครัฐ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น มาศึกษา ดูงาน 

   
ภาพที่ 28 การร่วมมือระหว่างภาครัฐและวัดนาพรม 

 

สถำนที่ท่องเที่ยวที่ 20 ทุ่งนำ – ป่ำตำล (สวนตำลลุงสมชำย) 
วิทยากรให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับต้นตาล การปลูก การดูแล การขึ้นตาล การนวดตาลและการเก็บ

น้ าตาล นักท่องเที่ยวสามารถซักถามตามประเด็นที่สงสัยจากวิทยากร (คุณสมชาย มีนุช) ได้ หลังจากนั้นจะ
สาธิตการขึ้นตาลและการเก็บน้ าตาลโตนดให้ชม ทุ่งนา-ป่าตาลอยู่ในต าบลไร่สะท้อน อ าเภอบ้านลาด เพิงไม้มุง
หลังคาจากใบตาล 2 หลัง โดยใช้หลังซ้ายเป็นจุดในการให้ความรู้และการสอนขึ้นต้นตาล การที่จะออกมา
บริเวณด้านนอกเพ่ือสาธิตการขึ้นต้นตาลให้ชม ต้นตาลที่ใช้ในการสาธิตขึ้นตาลเป็นต้นที่ไม่สูงมากนัก และ
ค่อนข้างเทลงมาพ้ืนดินค่อนข้างมาก มีไม้พะเนียงวางพาดรอบล าต้นเพ่ือให้สามารถปีนขึ้นไปยังด้านบนของต้น
ตาลได้ง่าย  

 กิจกรรมให้ความรู้ให้ความรู้ด้านต้นตาลและการเก็บน้ าตาลอย่างละเอียด พร้อมอธิบายอุปกรณ์ต่างๆ 
ที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ อย่างชัดเจน นักท่องเที่ยวที่สนใจปีนต้นตาลสามารถท าได้ โดยวิทยากรจะดู แลการ
ทดลองปีนต้นตาลอย่างใกล้ชิด กรณีที่นักท่องเที่ยวในกลุ่มมีมากจนเกินไป ทางเจ้าของสวนจะเรียกสมัครพรรค
พวกมาช่วยอ านวยความสะดวกและสาธิตการข้ึนตาลได้ 

เจ้าของสวนตาลมีบริการรถจากถนนสายหลักเข้ามายังสวนตาล แต่ต้องติดต่อก่อนล่วงหน้าประมาณ 
10 วัน ทางเข้าจากถนนหลักหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลไร่สะท้อน ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ค่อนข้าง
ล าบากและแคบ รวมทั้งมีหลายช่วงที่เป็นดินจึงควรใช้ความระมัดระวังค่อนข้างมากในการเดินทางเข้ามายั ง
สวนตาล และในช่วงฤดูฝนหรือวันที่มีฝนตกจะไม่สามารถสาธิตกิจกรรมบนต้นตาลได้ เนื่องจากต้นตาลจะลื่น 
ท าให้เสี่ยงต่อการปีนค่อนข้างมาก 
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ภาพที่ 29 สถานที่แหล่งการเรียนรู้ทุ่งนาป่าตาล 

 
สถำนที่ท่องเที่ยวที่ 21 ปลำหมึกแดดเดียว 

“ปลาหมึก” ที่มีจ านวนมากจึงมีการแปรรูปด้วยการถนอมอาหารแบบธรรมช าติ คือ การนาหมึกสด
ที่ได้จากเรือมาผึ่งหรือตากแดดชั่วครู่ ก็จะได้ “หมึกแดดเดียว” ที่มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมไม่เหมือนใครท าให้
เป็นที่นิยมรับประทานของนักท่องเที่ยวและนิยมซื้อเป็นของฝากเพ่ือน  ญาติท าให้มีจ านวนนักท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้ามายังต าบลปากน้ าปราณเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 

หมู่บ้านปากน้ าปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะห่างจากกรุงเทพฯ 240 
กิโลเมตร เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง การเดินทางจากหัวหินใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม 
เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกปราณบุรี เข้าเส้นทางหมายเลข 3168 จนกระทั่งปากน้ าปราณบุรี ระยะทางจากสี่แยก
ปราณบุรีฯ ถึงหมู่บ้านปากน้ าปราณบุรีประมาณ 15 กิโลเมตร ซึ่งสถานที่ประกอบการกิจกรรมนี้ได้แก่ ร้าน
บ้านโบ๊ะ ซึ่งสามารถติดต่อเพ่ือขอดูกระบวนการตาก ตลอดจนขั้นตอนการได้มาซึ่งปลาหมึก (การตกถึ งรับ
ปลาหมึกเข้าร้าน) และชิมปลาหมึกแดดเดียวสดๆ ได้ด้วย พ้ืนที่ส าหรับการเตรียมปลาหมึกเพ่ือตากปลาหมึก
แดดเดียวเป็นอาคารชั้นเดียวที่แบ่งสัดส่วนตามขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การล้าง การผ่าตัว การควักไส้และการ
ตากแดด อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ส าหรับการผลิตจริงในเชิงพาณิชย์ ยังไม่เป็นจุด
ท่องเที่ยวท าให้โดยรอบมีน้ าเจิ่งนองพอสมควร รวมทั้งยังไม่สะอาดเท่าที่ควรเนื่องจากเป็นการผลิตระดับชุมชน
ยังไม่มีการควบคุมความสะอาดจากกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาควบคุมดูแลแต่อย่างใด 

คนดูแลร้านบ้านโบ๊ะน้อยสามารถให้ความรู้ขั้นตอนการท าหมึกแดดเดียวได้อย่างกระจ่าง โดยอธิบาย
ขั้นตอนการเตรียมปลาหมึกแดดเดียวอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ประกอบกับเตรียมตัวอย่างวัตถุดิบในแต่ละ
ขั้นตอนเพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถเห็นภาพการเปลี่ยนสภาพของปลาหมึกได้โดยง่าย โดยขั้นตอนการเตรียม
ปลาหมึกแดดเดียวประกอบด้วย 

1) หลังจากที่ประมงห าหมึกขึ้นมาในตอนเช้าตรู่ของวัน จะท าการคัดขนาดหมึก บางขนาดจะคัดไป
ขายเป็นหมึกสดและหมึกที่เหลือจะแปรรูปเพื่อท าเป็นปลาหมึกแดดเดียว 

2) ล้างหมึกด้วยน้ าทะเลเพ่ือก าจัดสิ่งสกปรกที่ติดมากับหมึก ที่ไม่ใช้น้ าธรรมด าล้างเพราะจะท าให้   
หมึกแดง เมื่อท าเป็นแดดเดียวจะได้หมึกสีไม่สวย และจ าหน่ายไม่ได้ร าค าอีกด้วย 

3) จากนั้นผ่าหมึกตามแนวยาว ล้างและเอาเครื่องในออกทั้งหมด (บางตัวมีไข่จะน าไข่ไปตาก รอ
จ าหน่ายได้เลย) จากนั้นน าหมึกไปวางเรียงบนแผงต าข่ายเพื่อให้มีอากาศผ่านได 

4) เมื่อชาวบ้านน าปลามึกเรียงบนตะแกรงต าขาย โดยต้องท าการคัดขนาดของปลาหมึก ให้ปลาหมึกที่
มีขนาดใกล้เคียงกันอยู่บนตะแกรงเดียวกัน จากนั้นน าหมึกไปตาก ตากเพียงวันเดียวในวันที่แดดดี แต่ถ้ ามีฝน
จะงดตากหมึกหรือน าเข้าเตาอบแทน 
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5) ใช้ระยะเวลาในการตากแดดเพียง 1 วัน จากนั้นชาวบ้านจะเก็บปลาหมึกในช่วงเวลาประมาณ 
15.00- 16.00 น. ของทุกวัน 

มีส่วนร่วมของชุมชนในด้านการจ้างงานของชาวบ้านในพ้ืนที่ รวมทั้งส่วนของการรับซื้อวัตถุดิบทาง
ทะเลจากชาวประมง การบริการด้านการท่องเที่ยวสามารถติดต่อเรือประมงเพ่ือบริการตกหมึกยามค่ าคืนแก่
นักท่องเที่ยวได้ เนื่องจากบริเวณผลิตปลาหมึกแดดเดียวมีน้ าเจิ่งนองและมีกลิ่นคาวพอสมควร การสวมรองเท้า
หุ้มข้อเพ่ือให้เกิดความถนัดในการเดินทางจะช่วยท าให้ไม่ลื่นได้ และหากทนกลิ่นคาวไม่ไหวควรเตรียมผ้าปิด
จมูกมาด้วย 

  
รูปที่ 30 กระบวนการผลิตปลาหมึกแดดเดียว 

สถำนที่ท่องเที่ยวที่ 22 กลุ่มแปรรูปปลำนวลจันทร์ทะเลบ้ำนคลองวำฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
กลุ่มแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเลบ้านคลองวาฬ อ.คลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ก่อตั้งขึ้นด้วยความ

สนใจที่จะน าปลานวลจันทร์ทะเลมาพัฒนาและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเป็นสินค้าของฝากและของที่
ระลึกประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปลานวลจันทร์ทะเลมีรสชาติดีน ามาปรุงอาหารอร่อย  คุณค่าทาง
โภชนาการมากมาย เลี้ยงง่าย โตเร็วด ารงชีวิตในธรรมชาติโดยกินสาหร่ายตะไคร่น้ าไรน้ า ร า รวมทั้งอินทรีย์สาร 
(ขี้แดด) สามารถเลี้ยงได้ทั้งในน้ าทะเล น้ ากร่อยหรือแม้กระท่ังน้ าจืดแต่เนื่องจากปลานวลจันทร์เป็นปลาที่มีก้าง
เล็กก้างน้อยจ านวนมากทั่วตัว ท าให้ไม่เป็นที่นิยมมากนักของคนไทย เพราะมักมีปัญหากับการก าจัดก้างของ
ปลาดังกล่าว อย่างไรก็ตามในปัจจุบันกลุ่มแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเลบ้านคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ได้พัฒนากระบวนก ารถอดก้างให้เป็นปลาไร้ก้างแล้ว สามารถน ามาปรุงอาหารได้หลากหลายทั้งต้ม ผัด ทอดหรื
อย่างส าหรับปลาที่ยังมีก้างนั้นเหมาะส าหรับน าไปบั้งถี่ๆ ให้ก้างถูกตัดละเอียดคลุกเกลือหรือราดน้ าปลาแล้ว
น าไปทอดให้กรอบ หรือท าเป็นปลาต้มเค็ม ต้มหวานแบบเดียวกับปลาตะเพียนต้มเค็ม หรือการน าไปนึ่งในหม้อ
นึ่งความดันไอน้ าให้ก้างนิ่ม อาจปรุงเป็นปลานวลจันทร์นึ่งบ๊วย  

อาคารของกลุ่มแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเลอยู่ติดถนน เป็นอาคารที่ด้านหน้าจัดจ าหน่ายสินค้าของ
กลุ่ม โดยมีแฮมเบอร์เกอร์เป็นรายการอาหารที่ท าสดหน้าร้าน ส่วนด้านหลังเป็นสถานที่ส าหรับการแปรรูปปลา
นวลจันทร์ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ แบ่งเป็นสัดส่วนที่ดีเหมาะสมและสะอาดสะอ้าน โดยสามารถเข้าชมการ
แปรรูปปลานวลจันทร์ได้ด้วยการจัดการพ้ืนที่ค่อนข้างดีและเป็นระเบียบ ส าหรับส่วนของการจ าหน่ายด้าน
หน้าที่เป็นหน้าร้านมีตู้แช่แข็งและตู้เย็นเก็บผลิตภัณฑ์จ านวนมาก โดยผลิตภัณฑ์ก็อยู่ในบรรจุภัณฑ์พลาสติก
สุญญากาศและหากต้องการรับประทานแฮมเบอร์เกอร์ปลานวลจันทร์ที่ร้านก็สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ประจ า
ร้านได้ทันที ซึ่งทางร้านจะปรุงให้นักท่องเที่ยวที่สนใจชิมและรับประทานได้ลองลิ้มรสชาติได้ทันที 
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สาเหตุส าคัญที่ปลานวลจันทร์ไม่ได้ค่อยได้รับความนิยมในการน ามาประกอบอาหารมากนักเนื่องจาก
มีก้างค่อนข้างมากและกระจายอยู่ทั่วล าตัว อย่างไรก็ตามในปัจจุบันส านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ได้คิดค้นวิธีการถอดก้างปลานวลจันทร์และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบแล้ว เพ่ือส่งเสริมให้มี
การเพาะพันธุ์และบริโภคปลาดังกล่าวอย่างกว้างขวางต่อไป โดยสามารถแสดงรายละเอียดขั้นตอนก ารถอด
ก้างได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวกลุ่มแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเลบ้านคลองวาฬ สามารถสอนและถ่ายทอดองค์
ความรู้ในก ารถอดเกล็ดและเลาะก้างปลานวลจันทร์ทะเลให้ชม ตลอดจนสาธิตการท าอาหารที่เกี่ยวข้องกับปลา
นวลจันทร์ทะเลดังที่ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้น 

มีเกี่ยวข้องกับชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ (สถานีประมงคลองวาฬ) โดยตรง เกิด
การจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่เข้ามาเรียนวิธีการเลาะก้างปลานวลจันทร์ โดยทางกลุ่มจะคิด
ค่าจ้างตามจ านวนปลานวลจันทร์ที่ลูกจ้างเลาะได้ในแต่ละวัน ไม่มีการบริการด้านการท่องเที่ยว แฮมเบอร์เกอร์
ซึ่งเป็นอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเล 30 บาทต่อชิ้น เนื่องจากบริเวณการสาธิต
การเลาะก้างปลานวลจันทร์ทะเลอาจมีกลิ่นคาวของปลาทะเลบ้างแต่มีกลิ่นไม่รุนแรงมากนักเนื่องจากทางกลุ่ม
แปรรูปปลานวลจันทร์ทะเลมีการจัดพื้นที่อย่างชัดเจน และมีระบบการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่
สาธารณสุขก าหนดขึ้น 

 
รูปที่ 31 แฮมเบอร์เกอร์ปลานวลจันทร์ทะเล 

สถำนที่ท่องเที่ยวที่ 23 “เต่ง” กุนเชียงปลำยี่สก 
เนื่องจากกาญจนบุรีมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่ามีทั้งป่าโปร่งและป่าดงดิบ มีแม่น้ าส าคัญสองสายคือ 

แม่น้ าแควใหญ่และแม่น้ าแควน้อยซึ่งไหลมาบรรจบรวมกันเป็นแม่น้ าแม่กลองที่ บริเวณอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
นอกจากนี้มีอ่างเก็บน้ าที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาธรรมชาติขนาดใหญ่ จึงเป็นถิ่นที่อุดมสมบูรณ์ด้านอาหารการ
กิน โดยเฉพาะจ าพวกปลา ดังเช่นปลายี่สกที่เป็นปลาประจ าจังหวัดกาญจนบุรี ดูได้จากโคมไฟตรงเกาะกลาง
ถนนแสงชูโต และป้ายถนนซอยจะท าเป็นรูปปลายี่สก ซึ่งแต่เดิมเป็นปลาที่มีมากในจังหวัดกาญจนบุรี 

ปลายี่สกเป็นปลาที่มีความพิเศษ เนื้อเหนียวนุ่ม ยืดหยุ่น และรสดี เทียบได้กับปลากราย จึงท าให้    
ปลายี่สกเป็นปลา ที่เนื้ออร่อยสมบูรณ์แบบเลื่องชื่อมานานหลายสิบปี จนเป็นที่กล่าวขานกันว่า “ไม่ได้ทานปลา
ยี่สกก็เสมือนไปไม่ถึงเมืองกาญจน์” ก่อให้เกิดแนวคิดกันในกลุ่มไส้กรอกสมุนไพรที่จะผลิตสินค้าจากปลายี่สก 
เพ่ือให้คนต่างถิ่นได้รับประทานโดยใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมเสริมกับปัญญาคนรุ่น ใหม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์กุนเชียงปลา
ยี่สก ภายใต้ชื่อ เต่งกุนเชียงปลายี่สกที่อุดมด้วยโปรตีน แคลเซียมจากธรรมชาติ และเสริมสมุนไพรที่บ ารุง
ร่างกายได้อย่างลงตัว ลักษณะโดดเด่นของกุนเชียงปลายี่สก คือเหนียวนุ่ม อร่อย สีสันสวยงามตามธรรมชาติ
คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน 
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รูปที่ 32 สัมภาษณ์ข้อมูลเจ้าของกิจการกุนเชียงปลายี่สก 

ตั้งอยู่เลขท่ี 54 หมู่ 2 ต าบลพงตึก อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120 มีการแบ่งสัดส่วนของ
บริเวณการแปรรูป บริเวณตัวบ้าน อย่างชัดเจน มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ร้อนมากนัก มีภูมิทัศน์สวยงาม แต่
การเดินทางเข้า-ออกพ้ืนที่ ไม่ค่อยสะดวกมากนัก เนื่องจากถนนที่เชื่อมต่อจากถนนใหญ่เป็นถนนขนาดเล็กที่
ต้องระมัดระวังรถสวนทาง และรถประจ าทางยังเข้าไม่ถึงโรงงาน สิ่งอ านวยความสะดวกมีพอเพียงเป็นพ้ืนฐาน
ความต้องการส าหรับนักท่องเที่ยว เช่น ห้องอบรม ห้องสุขา ที่พักบังฝนแดด ถังขยะ เป็นต้น โดยแยกเป็น
สัดส่วนชัดเจน ไม่มีมลพิษที่เกิดจากระบบน้ าทิ้งและเสียงรบกวน ส าหรับเรื่องความปลอดภัย ไม่มีอันตรายใดๆ 
ที่ต้องเตือนหรือควบคุมระหว่างการเยี่ยมชม มีการจัดสถานที่ส าหรับการเรียนรู้ทั้ งในส่วนของบริเวณบรรยาย
และบริเวณสาธิตการแปรรูปปลายี่สก 

กิจกรรมหลัก คือ การเรียนรู้เกี่ยวกับการแปรรูรูปปลายี่สกเป็นกุนเชียงส าหรับเป็นอาหารของฝาก
ประจ าจังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงทดลองท าด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถแวะชมสินค้าเพ่ือน ากลับไปของ
ฝากหรือน าไปรับประทานเองที่บ้านได้อีกด้วย หน่วยงานรัฐหรือเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้อย่างจริงจัง โรงงานเฮียเต่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเวบไซต์ 
แผ่นพับ และหน่วยงานต่างๆ รวมถึงมีการอบรมและสาธิตกระบวนการผลิตให้กับผู้ที่สนใจอยู่ก่อนหน้าแล้ว  
 
4.4 กำรก ำหนดเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ผ่ำนอำหำรพื้นถิ่น 

การศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว โดยก าหนดปัจจัยที่ท าการศึกษาทั้งหมด 4 ด้าน คือ ปัจจัย
บ่งชี้ศักยภาพด้านพ้ืนที่ ปัจจัยบ่งชี้ศักยภาพด้านการจัดการ ปัจจัยบ่งชี้ศักยภาพด้านกิจกรรมและการเรียนรู้ 
และปัจจัยบ่งชี้ศักยภาพด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน คณะวิจัยพบว่าแนวคิดส าคัญในการก าหนดเส้นทางแบ่ง
ได้ดังนี ้

1) เส้นทำง “เกลือ” จุดประสงค์เพ่ือเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านและชาวประมงที่มีทะเล
อ่าวไทยเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน พร้อมการเรียนรู้การเกิดขึ้นของเกลือ การท านาเกลือและการน า
เกลือไปใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากการเป็นเครื่องปรุงรสชาติ เน้นกิจกรรมที่ท าให้เห็นว่าพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลมีความเชื่อมโยงกับทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่มากน้อยเพียงใด ที่ก่อให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะตัวใน
พ้ืนที่ พบว่ามี 3 จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการท านาเกลือและการแปรรูปอาหารจากเกลือ คือ สมุทรสาคร 
สมุทรสงครามและเพชรบุรี สถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางดังกล่ าว ได้แก่ ศูนย์มหาลัยวิชชาลัยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์เรียนรู้การท านาเกลือต าบลโคกขาม กลุ่มเกษตรกรท านาเกลือบ้าน
แหลม กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง และชาวเลโฮมกระเตง มีแผนการท่องเที่ยว ดังนี้ 

กำรเดินทำงวันที่ 1 
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08.00 น. เดินทางออกจากกรุงเทพฯ สู่  มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม ระยะทาง 80 กิโลเมตร (จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) เวลาในการเดินทาง 60 
นาที เพ่ือเรียนรู้การท านาเกลือ โดยมีคุณสรณพงศ์  บัวโรย (ครูโต  ปราชญ์นาเกลือ) เป็น
วิทยากรให้ความรู้ในเรื่องวิถีชาวนาเกลือ เรียนรู้การท านาเกลือสมุทร การท าไอศกรีมปั่น
โบราณ ทดลองปั่นไอศกรีมรสชาติต่างๆ เรียนรู้กระบวนการและสูตรในการท าหอยดองซึ่ง
เป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงคราม ฝึกท าไข่เค็มที่แสนอร่อยโดยใช้ดินปูนขาวที่ได้
จากการท านาเกลือ และสุดท้ายรู้จักชะครามและผักพ้ืนบ้านที่อยู่บริ เวณนาเกลือ ส าหรับใช้
ในการประกอบอาหาร 

12.00 น. เดินทางไปร้านอาหารและที่พัก โฮมกระเตงชาวเล รับประทานอาหารกลางวันที่กระเตงกลาง
น้ า เป็นอาหารทะเลและเมนูหอยชนิดต่างๆ หลังรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. ชมวิถีชีวิตประมงบริเวณพ้ืนที่ป่าชายเลนคลองโคน ชมฟาร์มหอยนางรมขนาดใหญ่ ที่มี
ลักษณะเป็นแถวยาว เป็นฟาร์มหอยที่ท าด้วยไม่ไผ่ ชมการเลี้ยงหอยแครงและหอยแมลงภู่ 
ชมกระเตงซึ่งเป็นกระท่อมพักหรือขน ากลางทะเลที่สร้างขึ้นอย่างง่ายๆไว้เฝ้าฟาร์มหอย  และ
ทักทายให้อาหารลิงแสมที่น่ารักน่าเอ็นดูที่จะมาขออาหารตามบริเวณสองข้างทางที่มีเรือผ่าน 
น าคณะนักท่องเที่ยวเดินทางไปปลูกป่าชายเลน เพ่ือซ่อมแซมและชดเชยป่าชายเลนให้
กลับมาอุดมสมบูรณ์ส าหรับสัตว์น้ า เล่นกระดานไถหอยเพ่ือเก็บหอยแครง ร่วมกิจกรรมเก็บ
หอยแครงที่เลี้ยงไว้ในน้ า ส าหรับไฮไลท์ของช่วงนี้คือกิจกรรมเล่นสกีน้ า 

19.00 น. รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนนอนหลับตามอัธยาศัย 
กำรเดินทำงวันที่ 2 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก   
09.00 น. ออกเดินทางจากจังหวัดสมุทรสงคราม มุ่งสู่จุดหมายปลายทางอ าเภอบ้านแหลม จังหวัด

เพชรบุรี ชมวิถีชีวิตการท านาเกลือซึ่งมีความสวยงามเนื่องจากบนถนนสองข้างทางที่เต็ มไป
ด้วยเกลือสมุทร อัญมณีขาวแห่งอ่าวไทย ซึ่งเป็นวิถีชีวิตการท านาเกลือแบบดั้งเดิม 

11.00 น. น าทุกท่านถึง กังหันทอง  สปาเกลือแห่งเดียวของประเทศไทย  เรียนรู้การท านาเกลือในพ้ืนที่
อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  ชมวีดีทัศน์ที่มาของเกลือจนมาเป็นผลิตภัณฑ์สปา  
ทดลองท าเกลือสปา DIY ด้วยสูตรที่นักท่องเที่ยวจะปรุงแต่งเอง  ทดลองขัดผิว  แช่เท้าด้วย
เกลือสปา  และนวดหน้า   

14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
15.00 น. ชมและเรียนรู้กระบวนการหมักกะปิด้วยเคอยและกุ้ง ที่ร้านกะปิเจ๊จิ๋ม อ าเภอคลองโคน 

จังหวัดสมุทรสงครามและซื้อของฝากของที่ระลึก 
18.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 
2) เส้นทำง “น้ ำตำลโตนด” ใช้รูปแบบการเรียนรู้ของตาลโตนดเป็นตัวสื่อสารและเชื่อมโยงการ

เรียนรู้ทั้งในส่วนของการเรียนรู้เชิงวิถีเกษตร  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้อาหารขนมไทยที่เกี่ยวข้องกับ
ตาลโตนดและน้ าตาล พบว่าจังหวัดเพชรบุรีมีความเกี่ยวข้องกับการปลูกและการแปรรูปอาหารจากตาลโตนด
อย่างลึกซึ้งตลอดจนมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับตาลโตนดมายาวนาน จุดประสงค์เพ่ือเรียนรู้ชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีตาลโตนดเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน พร้อมเรียนรู้สาธิตการขึ้นตาล การเคี่ยวตาล 
การท าขนมจากตาลโตนด เน้นกิจกรรมที่ท าให้เห็นว่าเพชรบุรีเป็นเมืองแห่งขนมหวานอย่างแท้จริง ด้วยการ
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เดินทางกินของอร่อยของดังประจ าจังหวัดทั้งของคาวของหวานที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองทั้งในส่วน
ของอ าเภอเมืองเพชรบุรีและอ าเภอท่ายางด้วย สถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางดังกล่าว ได้แก่ ชุมชน
ขนมไทยวัดนาพรม – ลานวัฒนธรรมวัดนาพรม – อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) – ตะลุยร้าน
อร่อยเมืองเพชร – ทุ่งนา-ป่าตาล – ผัดไทท่ายาง – ร้านป้อนค าหวาน มีแผนการท่องเที่ยว ดังนี้ 
          กำรเดินทำงวันที่ 1 
7.00 น. เดินทางจากกรุงเทพฯ – จังหวัดเพชรบุรี ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ ระยะทาง 140 

กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ถึงลานวัฒนธรรมวัดนาพรม   
9.00 น. ถึงชุมชนขนมไทยวัดนาพรม ชมการสาธิตการขึ้นตาลโตนดและเรียนรู้วิถีของตาลโตนดกับ

ชุมชนจากกลุ่มชาวบ้านวัดนาพรม รวมทั้งกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดนาพรม พระนักพัฒนา
ผู้พัฒนาวัดและชุมชนวัดนาพรมให้เป็นที่รู้จัก 

11.00 น. ลานวัฒนธรรมวัดนาพรม   
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. ชมความงามของ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรี 

เขาวังสร้างจากรายได้จากการเก็บภาษีสินค้าท่ีมาจากต้นตาลโตนดและหม้อตาลเมืองเพชรซึ่ง
ล้ าค่าทางภูมิสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งใน
ปัจจุบัน 

กำรเดินทำงวันที่ 2 
9.00 น. ชมบรรยากาศอันสวยงามทุ่งนา-ป่าตาล บ้านไร่กร่าง ซึ่งเป็นการท าเกษตรเชิงอนุรักษ์ของ  

คุณสมชาย มีนุช ภายใต้แนวคิด “คนเพชร พอหมดหน้าท านา ก็ขึ้นตาล” เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ร้านผัดไทเจ้าเก่า ที่ขายผัดไทมานานกว่า 30 ปี 
13.00 น. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ขนมหวานจากร้านป้อนค าหวาน ที่มีรสชาติ รูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ที่

เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ตั้งอยู่บนถนนบันไดอิฐ อ าเภอเมืองเพชรบุรี ใช้เวลาในการ
เดินทางจากตลาดอ าเภอท่ายาง 18 กิโลเมตร ระยะเวลา 20 นาที 

15.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร 
 

3) เส้นทำง “ปลำ” จุดประสงค์เพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มี “ปลา” ทั้งน้ าจืด
และน้ าเค็ม หรือแม่น้ าและทะเลเข้ามาเกี่ยวข้อง ท าให้เกิดการรับประทานปลาอย่างแพร่หลาย กิจกรรมของ
เส้นทางจึงให้ความส าคัญกับปลาที่เป็นวัตถุดิบหลักของชาวไทยในสมัยก่อน ที่ก่อให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะตัวใน
พ้ืนที่ดังกล่าว สถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางดังกล่าว ได้แก่ เขื่อนแก่งกระจาน – หมึกแดดเดียว 
อ าเภอปราณบุรี – ร้านเพชรในรู – ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเล มีแผนการท่องเที่ยว ดังนี้ 

กำรเดินทำงวันที่ 1 
08.00 น. เดินทางออกจากกรุงเทพฯ สู่ที่พัก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ระยะทาง 230 กิโลเมตร (จาก

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง เพ่ือเดินทางชมกระชังปลา ณ เขื่อนแก่ง
กระจาน 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านพัก  
14.00 น. ล่องเรือยางตามเส้นทางแม่น้ าเพชรบุรี และเล่นน้ าบริเวณบ้านพัก 
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18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ บ้านพัก พร้อมบริการคาราโอเกะ 
กำรเดินทำงวันที่ 2 

07.00 น. รับประทานอาหาร ณ บ้านพัก 
07.30 น. เดินทางออกจากเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 
09.00 น. ชมวิถีชีวิตชาวประมง และกระบวนการตากแห้งหมึกแดดเดียว ที่ อ.ปราณบุรี 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากนั้นเดินทางสู่บ้านคลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านเพชรในรู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
12.30 น. ศึกษาความเป็นมาและชมบ่อเลี้ยงปลานวลจันทร์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
14.00 น. ชิมเบอร์เกอร์ปลานวลจันทร์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเล 
15.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ 
19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

การก าหนดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหารพ้ืนถิ่น ใช้ข้อมูลกิจกรรมและศักยภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยวจากการประเมิน มาเชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวต่างๆ  เพ่ือน ามาจัดท าแผนการ
ท่องเที่ยวตัวอย่างในรูปแบบ 2 วัน 1 คืน จ านวน 3 เส้นทาง และใช้แผนการท่องเที่ยวดังกล่าวส าหรับการ
ประเมินเส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหารพ้ืนถิ่นในภูมิภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย ในหัวข้อต่อไป 

 
4.5 กำรประเมินเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเพื่อกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ผ่ำนอำหำรพื้นถิ่นใน
ภูมิภำคตะวันตกของประเทศไทย 
 เมื่อคณะวิจัยก าหนดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหารพ้ืนถิ่นในภูมิภาคตะวันตกของ
ประเทศไทยจ านวน 3 เส้นทาง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ด าเนินการประเมินศักยภาพของธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน
เส้นทางพร้อมลงพ้ืนที่เพ่ือให้ข้อมูลที่วิเคราะห์สังเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทางเอกสารมีความถูกต้องมากขึ้น สามารถ
น าข้อมูลไปสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น การประเมินเส้นทางการ
ท่องเที่ยวมีรายละเอียดดังนี้ 
 เส้นทำง “เกลือ” แหล่งท่องเที่ยวแต่ละจุดภายในเส้นทางมีความพร้อมส าหรับการท่องเที่ยว
พอสมควร (บางจุดยังไม่เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์) ระยะทางจากแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งไปอีก
แหล่งท่องเที่ยวหนึ่งไม่ห่างกันมากนักและเป็นเส้นทางเดียวกันจึงเดินทางได้สะดวก เส้นทางดังกล่าวโดยใช้
ความมีเอกลักษณ์ของชุมชนเป็นจุดเด่นในการสร้างแหล่งท่องเที่ยว สามารถสร้างความน่าสนใจให้กลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่ต้องการเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนอย่างลึกซึ้งได้ การสร้างความเข้มแข็งและเป้าประสงค์เดียวกัน
ให้กับชุมชนจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวมากกว่าการสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้โดดเด่น
เพียงจุดเดียว เส้นทางท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมโยงของผลิตภัณฑ์ที่มาจากท้องทะเลได้ชัดเจนมากขึ้นจาก
กระบวนการผลิตกะปิที่ใช้เคอยและเกลือจากทะเลร่วมกันในการผลิตกะปิ การใช้เกลือในการขัดผิวและนวดตัว
สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้ารับบริการดี สถานที่ของร้านกังหันทองติดกับชายฝั่งทะเลจึงท าให้มีลมเย็นพัด
มาตลอดสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้เข้ารับบริการอย่างมาก ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน มีความเหมาะสม
เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนกรุงเทพฯ ที่ใช้เวลาในช่วงเสาร์ -อาทิตย์ท่องเที่ยวได้ ควรมี
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การศึกษาหรือสอบถามผู้ประกอบการในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทางทะเลเนื่องจากมีเวลาของน้ าขึ้นน้ า
ลงเป็นปัจจัยส าคัญของการท่องเที่ยวด้วย 

2) เส้นทำง “น้ ำตำลโตนด”  
จากผลการประเมินศักยภาพของการท่องเที่ยวพบว่าในส่วนของศักยภาพของพื้นที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่ง

การท่องเที่ยวที่ได้มีการรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านต่างๆ  อยู่แล้วท าให้มีการจัดการ
ในส่วนของพ้ืนที่ในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี  แต่อย่างไรก็ตามจะพบว่ามีบางพ้ืนที่ที่ยังคงต้องปรับปรุงพ้ืนที่ต่างๆ  
เพ่ือรองรับให้เกิดการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้อาหารด้านขนมไทยมากขึ้น สวนตาลลุงถนอมและทุ่งนาป่าตาลก็
มีการจัดการที่ดีพอประมาณ ทั้งนี้อาจเพราะทุกๆ สถานที่ยังไม่ได้ถูกจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวทั่วไปท าให้ขาดการจัดการบางส่วน  เช่นการจัดการเรื่องขยะ  น้ าทิ้ง  ความปลอดภัยของชีวิตและ
ทรัพย์สิน  ซึ่งควรให้มีหน่วยงานี่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการต่อไปเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ
ในเชิงพาณิชย์  ทุกแหล่งมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความช านาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้ความเข้าใจใน
กิจกรรมต่างๆที่เรียนรู้ บางพ้ืนที่เป็นของเอกชนที่จะเริ่มให้ความสนใจในการพัฒนาเป็นแหล่งการท่องเที่ยว
ร่วมกับการเรียนรู้ขนมไทย  จึงยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนาให้เกิดศักยภาพในการท่องเที่ยวเพ่ือการ
เรียนรู้ทางอาหารด้านขนมไทยต่อไป ส่วนศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ในเส้นทาง “น้ าตาลโตนด” ควร
มีการปรับแก้ไขในบางจุดทั้งนี้เนื่องจากบางแหล่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน  
แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป 

3) เส้นทำง “ปลำ” เที่ยวชิมกินปลา  จังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ แนวคิดการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ที่ปลาเป็นวัตถุดิบหลักในการปรุงอาหาร และมีการเลี้ยงปลาเป็นวิถีชีวิต พบว่า เนื่องจากจุด
ท่องเที่ยวแต่ละจุดยังไม่ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์ท าให้การบริการแก่นักท่องเที่ยวยังท าได้ไม่ดี 
สามารถพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้ ระยะเวลาการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน 
น้อยเกินไปเนื่องจากแหล่งท่องเที่ยว หรือศูนย์วิจัยประมงชายฝั่ง บ้านคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ
กลุ่มแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเลค่อนข้างไกลจากกรุงเทพฯ มากท าให้เสียเวลาในการเดินทางมากเกินไปควร
จัดแผนการท่องเที่ยวให้นอนอีก 1 คืนแล้วจึงเดินทางกลับกรุงเทพฯ จะเหมาะสมและไม่ท าให้เหนื่อยมาก
จนเกินไป อย่างไรก็ตามการจัดวางเส้นทางการท่องเที่ยวท าได้ดีเนื่องจากเป็นจุดท่องเที่ยวที่อยู่ในเส้นทาง
เดียวกันและไม่ห่างกันมาก 

จุดท่องเที่ยวแต่ละจุดที่มีปลาแต่ละชนิดเป็นตัวด าเนินเรื่องท าให้เกิดความน่าสนใจและเป็นการ
ท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยมีผู้ใดน าเรื่องดังกล่าวมาเป็นหัวข้อในการท่องเที่ยวประกอบกับความน่าสนใจของวิถีชีวิตที่
แตกต่างกันของผู้คนในแต่ละชุมชนที่มีปลาเป็นตัวเชื่อมโยงท าให้เห็นความส าคัญของปลาทั้งน้ าจืดและน้ าเค็ม
เป็นอย่างดี การเล่าเรื่องผ่านวิถีการใช้ชีวิต การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับปลาและการน าปลามาท าเป็น
รายการอาหารที่หลากหลาย ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจต้องการศึกษาเรียนรู้กระบวนการที่
แตกต่างกันและการชิมปลาแต่ละชนิดเป็นประสบการณ์การกินใหม่ที่สร้างคุณค่าให้กับการท่องเที่ยวและ
นักท่องเที่ยวอีกด้วย อย่างไรก็ตามเป้าหมายของการท่องเที่ยวแบบดังกล่าวต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องการการ
ท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้อย่างลึกซึ้งมากกว่าการท่องเที่ยวตามตลาดหลัก อย่างไรก็ตามเนื่องจากจุดท่องเที่ยวที่ได้
น าเสนอมานั้น 3 ใน 9 จุดท่องเที่ยวเป็นงานเทศกาลท าให้ต้องหาข้อมูลส าหรับวางแผนการท่องเที่ยว
พอสมควรเพ่ือให้สามารถท่องเที่ยวได้ตรงตามแผนที่วางไว้ 

เนื่องจากจุดท่องเที่ยว 3 จุดได้แก่ เทศการกินปลาแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และเทศกาลปลาทูแม่
กลองจังหวัดสมุทรสงครามและเทศกาลปลาทูท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจุดท่องเที่ยวที่จัดขึ้นเพียงปีละ
ครั้งท าให้ต้องหาข้อมูลเรื่องเวลาในการจัดงานก่อนการวางแผนการเดินทางด้วย ส าหรับจุดท่องเที่ยวอ่ืนๆ 
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สามารถวางแผนท่องเที่ยวได้ตลอดปี อย่างไรก็ตามบางจุดเช่น ปลาหมึกแดดเดียว อ าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ยังไม่เป็นจุดท่องเที่ยวแต่นักท่องเที่ยวสามารถชมกระบวนการท าปลาหมึกแดดเดียวหรือ
ปลาหมึกตากแห้งได้ และสามารถพบเห็นลานตากปลาหมึกได้ทั่วไปบริเวณปากอ่าวแม่น้ าปราณบุรี 

ส าหรับการจัดกิจกรรมทดสอบศักยภาพของเส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้อาหาร  ทั้ง 3  
เส้นทาง  ล้วนแต่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ที่สามารถน าไปประยุกต์เป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ของการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันตก  ซึ่งเหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวอิสระแบบ FIT  และนักท่องเที่ยวที่ต้องการเรียนรู้
ด้านอาหารในรูปแบบ “เที่ยวไป ชิมไป เรียนรู้ไป”  ซึ่งจะต้องน าข้อมูลต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นมาพัฒนา
ปรับปรุงในด้านต่างๆ  และสามารถใช้เป็นข้อมูลส่งเสริมการท างานให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือ 
ททท. ในแต่ละพ้ืนที่น ามาพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านอาหารต่อไป 
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลกำรวิจัย  
 โครงการวิจัยเรื่อง การสร้างและยกระดับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหารพ้ืนถิ่น ใน
ภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย  ประกอบด้วยการด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอนด้วยกัน ผลการวิจัยสามารถ
สรุปได้ตามข้ันตอนดังนี้  

ผลกำรวิจัยตอนที่ 1 เป็นการศึกษาศักยภาพของเส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้อาหาร   โดย
เริ่มจากการส ารวจ รวบรวม เก็บข้อมูลและองค์ความรู้ของอาหารไทย   โดยการศึกษาความเป็นอยู่ และ
อาหารพ้ืนเมืองและอาหารท้องถิ่น เรื่องราวเกี่ยวกับอาหาร อาทิ อาหารและงานเทศกาล งานประเพณี ความ
เป็นมาของอาหารท้องถิ่นในภูมิภาคภาคตะวันตก ทั้ง 8 จังหวัด คือ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม สามารถสรุปได้ดังนี้   

1. ข้อมูลอำหำรพื้นถิ่นในพื้นที่ ข้อมูลอาหารและวัตถุดิบที่มีความโดดเด่นในแต่ละพ้ืนที่ สามารถ
น ามาใช้ในการก าหนดแนวคิดการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร ตามเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ผ่านอาหารพ้ืนถิ่น ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย โดยได้มีการก าหนดจุดของการท่องเที่ยวเพื่อ
การเรียนรู้อาหาร  โดยแบ่งตามลักษณะภูมิประเทศของในแต่ละพ้ืนที่ซึ่งลักษณะภูมิประเทศก็จะมีผลสะท้อน
ไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ด้วย เพราะลักษณะทางภูมิประเทศและ
ภูมิศาสตร์จะเป็นตัวบ่งชี้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มียู่ในแต่ละท้องถิ่น และเป็นตัวก าหนดรูปแบบการท าอาชีพ
และการท ามาหากินของชาวบ้านได้อีกด้วย   

แนวคิดหลักของการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ด้านอาหาร พบว่าอาหารที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดต่างๆ 
จะมีความสอดคล้องกับวัตถุดิบในพ้ืนที่ทั้งในส่วนของอาหารกับภูมิปัญญา ส่วนใหญ่วิถีชีวิตของชาวบ้านจะ
เลือกที่จะแปรรูปอาหารตามวัตถุดิบดั้งเดิมในแต่ละพ้ืนที่ที่มีอยู่ โดยอาจแบ่งพ้ืนที่เป็น 2 ส่วนใหญ่ ได้แก่ พ้ืนที่
ไม่ติดชายฝั่งทะเล คือ นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรีและราชบุรี จะเป็นวัตถุดิบที่เกิดจากการเพาะปลูกได้
และได้จากน้ าจืด เช่น ข้าว ผลไม้ หน่อไม้ เห็ด ตาลโตนดและปลาน้ าจืด ส่วนพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล คือ เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์  สมุทรสงครามและสมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดกับทะเล ดังนั้นวัตถุดิบหลักๆ ในพ้ืนที่
ดังกล่าวจะเป็นสัตว์น้ าในทะเล เช่น อาหารทะเลต่างๆ ปลาทู หอยชนิดต่างๆ และมะพร้าว  

2. กำรศึกษำรูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ผ่ำนอำหำรพื้นถิ่น  
การลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือศึกษารูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหาร

พ้ืนถิ่น ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ แหล่งเรียนรู้ทางอาหาร ธุรกิจประกอบการอาหาร ธุรกิจผลิตอาหาร
แปรรูป ท าให้ได้ข้อมูลตั้งแต่วัตถุดิบ การท าการเกษตรและการพัฒนาแปรรูป สรุปได้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยว หรือ
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหารพ้ืนถิ่นในพ้ืนที่ 8 จังหวัด จ านวน 23 สถานที่ ซึ่งอยู่ใน
พ้ืนที่จังหวัดราชบุรี 1 ราย สมุทรสาคร 2 ราย สมุทรสงคราม 4 ราย สุพรรณบุรี 4 ราย กาญจนบุรี 3 ราย 
เพชรบุรี 6 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 2 ราย ที่ผ่านการคัดกรองว่ามีความโดดเด่นเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบในพ้ืนที่เพ่ือ
ด าเนินการประเมินศักยภาพธุรกิจที่เก่ียวข้องต่อไป 

3. กำรประเมินศักยภำพธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ผ่ำนอำหำรพื้นถิ่น 
การก าหนดเส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย ต้องมีเกณฑ์ในการ

คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่มีเกี่ยวข้องกับอาหารที่มีความโดดเด่นและส าคัญ โดยอาศัยหลักการประเมิน
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการท่องเที่ยว
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โดยชุมชน โดยการก าหนดตัวชี้วัด คือ จุดของการท่องเที่ยวนั้นจะต้องมีวัตถุดิบที่มีอยู่ในแต่ละพ้ืนที่จะต้องมี
ความโดดเด่นและและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพ้ืนที่นั้นๆ จุดท่องเที่ยวมีภูมิปัญญาด้านอาหาร และประเพณี 
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร จุดท่องเที่ยวมีศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้อาหารและจุด
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับจุดการท่องเที่ยวอ่ืนที่สอดคล้องกัน และเลือกใช้จุดท่องเที่ยวที่ผ่านการประเมินทั้งหมด 
และสามารถน าเป็นจุดสนใจทางการท่องเที่ยวของเส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้อาหารที่กระจายอยู่ใน 
ทั้ง 8 จังหวัด 

เมื่อได้เกณฑ์ในการคัดเลือกจุดสนใจทางการท่องเที่ยวแล้ว จึงก าหนดจุดท่องเที่ยว โดยแบ่งตาม
แนวคิดส าคัญของวัตถุดิบทางอาหารที่ส าคัญในพื้นที่ร่วมกันเพ่ือสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ การ
ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลภาคสนาม คณะนักวิจัยได้จัดท าแบบสอบถามส าหรับการลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ชัดเจนและมีแนวทางที่ตรงกันซึ่งจะเป็นการสอบถามรายละเอียดของกิจกรรมที่มีอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว
แต่ละแห่ง โดยอธิบายรายละเอียดของกิจกรรม องค์ประกอบด้านการท่องเที่ยวของกิจกรรม ลักษณะพ้ืนที่ใน
การประกอบกิจกรรม การจัดการในพ้ืนที่ การจัดการกิจกรรมให้ความรู้ ด้านองค์กร/การมีส่วนร่วมของชุมชน  
การบริการด้านการท่องเที่ยว/บริษัทน าเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการประกอบกิจกรรม / คน 
(รวมการบริการด้านการท่องเที่ยว/ บริษัทน าเที่ยวที่เกี่ยวข้องเข้าด้วย) การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยวในการ
ร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว  ตลอดจนข้อมูลอื่นๆท่ีจ าเป็น 

 ผลกำรวิจัยตอนที่ 2 ก าหนดจุดท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหารพ้ืนถิ่น ในภูมิภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย  
 4. กำรก ำหนดเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ผ่ำนอำหำรพื้นถิ่น 
จากข้อมูลที่ได้รับจากการค้นคว้าและการส ารวจพ้ืนที่ โดยระดมความคิดเห็นภายในคณะวิจัยเพ่ือถอดองค์
ความรู้ และอัตลักษณ์ด้านอาหาร สู่การท่องเที่ยวในโครงการ การสร้างและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ผ่านอาหารพ้ืนถิ่นในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย ได้เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่าน
อาหารพ้ืนถิ่นในพ้ืนที่ 3 เส้นทาง โดยใช้วัตถุดิบที่ส าคัญในพ้ืนที่เป็นหลักในการก าหนดจุดท่องเที่ยวและ
วางแผนเส้นทางการท่องเที่ยว ได้แก่ 1) เกลือ 2) น้ าตาลโตนด และ 3) ปลา (น้ าเค็มและน้ าจืด) 
 ทั้ง 3 เส้นทางมีการก าหนดจุดสนใจทางการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับแนวคิดการท่องเที่ยวเพ่ือการ
เรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละจุดสนใจการท่องเที่ยว 
และได้เพ่ิมจุดสนใจทางการท่องเที่ยวเดิมที่มีชื่อเสียงในพ้ืนที่อยู่แล้วที่สอดคล้องกับแนวคิดการท่องเที่ยวเ พ่ือ
การเรียนรู้อาหาร เช่น โฮมสเตย์ ตลาดน้ า พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน ในเส้นทางด้วยเพ่ือให้เกิดความหลากหลาย  
และความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ของเส้นทางทั้ง 3 เส้นทาง 

 ผลกำรวิจัยตอนที่ 3 ประเมินเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหารพ้ืนถิ่นในพ้ืนที่  
 5. กำรประเมินเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเพื่อกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ผ่ำนอำหำรพื้นถิ่นในภูมิภำค
ตะวันตกของประเทศไทย 
 โดยหลังจากการก าหนดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหารพ้ืนถิ่น ในภูมิภาคตะวันตกของ
ประเทศไทยแล้ว จึงด าเนินการส่งเส้นทางดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในพ้ืนที่ประเมินความเหมาะสม เพ่ือน า
ข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงเส้นทางให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น กลุ่มประชากรเป้าหมาย
ส าหรับการประเมินศักยภาพได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว บริษัทน าเที่ยวและนักท่องเที่ยวที่มีความ
สนใจการท่องเที่ยวเฉพาะทาง หรือการท่องเที่ยวแนวใหม่ 
 เมื่อคณะวิจัยก าหนดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหารพ้ืนถิ่นในภูมิภาคตะวันตกของ
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ประเทศไทยจ านวน 3 เส้นทาง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ด าเนินการประเมินศักยภาพของธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน
เส้นทางพร้อมลงพ้ืนที่เพ่ือให้ข้อมูลที่วิเคราะห์สังเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทางเอกสารมีความถูกต้องมากขึ้น 
สามารถน าข้อมูลไปสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น  เส้นทางการ
ท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้อาหารทั้ง 3 เส้นทางมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์สามารถน ามาใช้เป็นเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้อาหารในภูมิภาคตะวันตก  ซึ่งทางคณะนักวิจัยได้จัดท าโปรแกรมการท่องเที่ยวเพ่ือใช้
เป็นตัวอย่างของการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้อาหารไว้ในรูปแบบ 2 วัน 1 คืน (Two days trip)  เพ่ือใช้ในการ
แนะน านักท่องเที่ยวแบบอิสระ  หรือบริษัทน าเที่ยวให้เลือกใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้อาหาร
ต่อไปในอนาคต  ถือเป็นแนวทางในการสนับสนุนการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย  
อันจะเป็นการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเติบโตและพัฒนาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  สามารถ
กระจายรายได้สู่ชุมชนและเพ่ิมมวลรวมเศรษฐกิจของประเทศได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย 

ทั้ง 3 เส้นทางมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ที่สามารถน าไปประยุกต์เป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ของ
การท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันตกได้แต่เหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวอิสระและนักท่องเที่ยวที่ต้องการเรียนรู้ด้าน
อาหาร ซึ่งจะต้องน าข้อมูลต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นมาพัฒนาปรับปรุงในด้านต่างๆ  และสามารถใช้เป็นข้อมูล
ส่งเสริมการท างานให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือ ททท. ในแต่ละพ้ืนที่น ามาพัฒนาการท่องเที่ยวใน
รูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ด้านอาหารต่อไป  ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์การเพ่ิมสมรรถนะและขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ส่งเสริมการค้าบริการที่มีศักยภาพเพ่ือสร้างงาน กระจายรายได้ และหา
รายได้จากเงินตราต่างประเทศ    พัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเพ่ือเพ่ิมการจ้างงาน  และกระจายรายได้สู่ชุมชน 
โดยพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ โดย
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงกลุ่มพ้ืนที่ พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่
สอดคล้องกับศักยภาพเชิงวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพ้ืนที่และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยค านึงถึงขีดความสามารถของพ้ืนที่ในการรองรับนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างถูกวิธี การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  เป็นต้น   
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5.2 อภิปรำยผล  
 โครงการวิจัยนี้เป็นโครงการวิจัยเพื่อสร้างและยกระดับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านอาหาร
พ้ืนถิ่น ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย  ซึ่งเป็นงานวิจัยเพ่ือน าผลงานวิจัยไปใช้และพัฒนาการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย การอภิปรายผลของโครงการวิจัยมีประเด็นดังนี้  
 1. แนวคิดกำรท่องเที่ยวเพื่อควำมสนใจเฉพำะและกำรท่องเที่ยวเพื่อกำรเรียนรู้เกี่ยวกับอำหำร 
การวิจัยนี้มุ่งศึกษาแนวคิดหลักของการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ท่องเที่ยวเฉพาะทาง (Niche tourism) ที่ Robinson and Novelli (2005:4-5) กล่าวการท่องเที่ยวประเภทนี้
พัฒนามาจากการตลาดเฉพาะ (Niche market) ซึ่งหมายถึงการจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
เพ่ือกลุ่มตลาดใดตลาดหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่ หรือเป็นตลาดที่เน้นความเป็นปัจเจก โดยการ
ท่องเที่ยวเฉพาะทางเป็นวาทกรรมที่สร้างขึ้นโดยผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวมากกว่าตัวของ
นักท่องเที่ยวหรือผู้บริโภคเอง อาจกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวเฉพาะทางเป็นการท่องเที่ยวทางเลือกหนึ่งที่
แตกต่างไปจากการจัดการการท่องเที่ยวเดิม และมุ่งกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวขนาดเล็กที่เน้นประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวที่แตกต่างไปจากเดิม การท่องเที่ยวเฉพาะทางมีแนวคิดที่คล้ายกันกับการท่องเที่ยวเพ่ือความสนใจ
เฉพาะที่เป็นการท่องเที่ยวทางเลือกจากการท่องเที่ยวกระแสหลัก และนักท่องเที่ยวมีแรงผลักดันจากความ
สนใจกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ  

สอดคล้องกับผลของโครงการวิจัยนี้ได้เส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ด้านอาหารในภูมิภาค
ตะวันตกของประเทศไทย จุดสนใจทางการท่องเที่ยวที่ผ่านการประเมินประเมินศักยภาพแล้วพบว่าเป็นจุด
สนใจทางการท่องเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะมีความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวได้จ านวนไม่มาก และกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจร่วมการทดสอบเส้นทาง เป็นกลุ่มที่มีความสนใจด้านอาหาร และวัฒนธรรมด้าน
อาหาร ดังนั้น เส้นทางการท่องเที่ยวนี้จึงเป็นการท่องเที่ยวเฉพาะที่เหมาะสมกับกลุ่มตลาดเฉพาะ มิใช่ไม่ตลาด
กระแสหลักกิจกรรมการท่องเที่ยวของเส้นทางส่วนใหญ่เหมาะส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะ
และจ านวนไม่มากนัก หากมีจ านวนมากเกิน นักท่องเที่ยวจะไม่ได้รับประสบการณ์ด้านการเรียนรู้  

นอกจากนี้เส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารในภูมิภาคตะวันตก ยังมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวเพ่ือความสนใจเฉพาะอีก อาทิ เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ
การท่องเที่ยวในชุมชน ตามที่ Hall and Mitchell (2001:308)  ที่กล่าวว่าการท่องเที่ยวเน้นความสนใจด้าน
อาหาร (Food tourism) “เป็นการเดินทางไปเยือนสถานที่ที่ผลิตวัตถุดิบของส าหรับอาหาร และที่ผลิตอาหาร
ปรุงส าเร็จ เทศกาลอาหาร ร้านอาหาร และสถานที่ซึ่งมีการให้ชิมอาหาร และ/หรือสถานที่ที่จะได้รับ
ประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตอาหารที่มีความพิเศษเฉพาะท้องถิ่น”ทั้งนี้แรงจูงใจหรือแรงผลักดันจากความ
ต้องการชิมอาหาร เรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งนี้การ
ท่องเที่ยวเน้นความสนใจด้านอาหาร อาจแบ่งเป็น การท่องเที่ยวการเรียนรู้การท าอาหาร (Culinary 
Tourism) ซึ่งนักท่องเที่ยวมีความสนใจด้านอาหารปานกลาง อาจมีกิจกรรมการท่องเที่ยวอ่ืนๆ ไปพร้อมกับ
ความสนใจในการเข้าชมเทศกาลอาหาร การเรียนรู้การท าอาหารท่องถิ่น กิจกรรมการท่องเที่ยวด้านอาหาร
เป็นกิจกรรมที่ผนวกรวมกับประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยรวม แต่การท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวอาหาร  
(Gastronomic tourism) นักท่องเที่ยวมีความสนใจด้านอาหารสูงและความสนใจเกี่ยวกับอาหารเป็น
แรงผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยว โดยแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ตัดสินใจเลือกไปจะเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการท าอาหาร เริ่มจากการผลิตวัตถุดิบชั้นต้น ชั้นกลาง จนถึงการผลิตอาการ และเน้นการเข้า
ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในสถานที่ กิจกรรมการท่องเที่ยวเกือบตลอดรายการท่องเที่ยวล้วนเกี่ยวกับอาหาร 
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 การท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารนี้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดการท่องเที่ยวเฉพาะ
ทาง การเรียนรู้อาหาร เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม เนื่องจากนักท่องเที่ยวได้มีส่วนในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ได้ชิม และการรับประทานอาหาร เป็นกิจกรรมที่จ าเป็นส าหรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว ส าหรับประเทศ
ไทยการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้อาหารมีแนวโน้มที่จะเติบโตเนื่อง อาหารไทยมีชื่อเสียงโด่งดังในต่างประเทศ
เป็นเวลานาน และภาครัฐโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ความส าคัญกับตลาดการท่องเที่ยวเฉพาะทาง
และการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมากข้ึน    
  
   2. ศักยภำพของแหล่งท่องเที่ยว ผลกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำกำรประเมินศักยภำพของแหล่ง
ท่องเที่ยว ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดของการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้อาหาร อาศัยปัจจัย 4 ปัจจัย กล่าวคือ 1) 
ด้านพื้นที่ ลักษณะทางกายภาพ ความสะดวกในการเข้าถึง  2) ปัจจัยด้านการจัดการ  การต้อนรับนักท่องเที่ยว 
การจัดการสถานที่  3) ปัจจัยกิจกรรมและการเรียนรู้ กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในจุดสนใจทางการท่องเที่ยว 
โดยเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้  และ 4) การมีส่วนร่วมของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนการจัดการจุด
สนใจการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ การบ ารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว  สอดคล้องกับแนวคิดการ
ประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่ จารุจน์ กลิ่นดีปลี (อ้างใน วิภา ศรีระทุ: 2551) กล่าวถึงการประเมิน
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว โดยต้องครอบคลุมองค์ประกอบการท่องเที่ยวทั้ง 4 ด้าน ดังนี้  1) องค์ประกอบ
ด้านพื้นที่ คือ การดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะ หรือมีความเป็นเอกลักษณ์ 
ประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุสถานที่มีความเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศน์ วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น รวมทั้งต้อง
มีปัจจัยอ่ืนที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ได้แก่ ลักษณะภูมิทัศน์ ความสะดวกในการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว เช่น สภาพของเส้นทาง ฤดูกาล ระยะทางจากจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 2) เกณฑ์การ
ประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวที่ครอบคลุมองค์ประกอบด้านการจัดการ คือ ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่ และบริเวณใกล้เคียง การจัดการสิ่งอานวยความสะดวกในการเข้าถึง  3) เกณฑ์การประเมินศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวที่ครอบคลุมองค์ประกอบด้านกิจกรรม และกระบวนการ 4)  เกณฑ์การประเมินศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ครอบคลุมองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม คือ การพิจารณาว่า องค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
ควบคุมดูแลแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบใดบ้าง และประชาชนในท้องถิ่นมีความพอใจ   
 เมื่อประเมินศักยภาพของจุดสนใจทางการท่องเที่ยวของเส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้อาหาร
แล้วพบว่าปัจจัยทั้ ง 4 ปัจจัยมีความส าคัญต่อการก าหนดจุดสนใจทางการท่ องเที่ยวและการรองรับ
นักท่องเที่ยวในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก องค์ประกอบที่มีความส าคัญมากที่สุดจากการประเมินศักยภาพ คือปัจจัย
ทางกายภาพ สิ่งดึงดูดใจที่ต้องมีความน่าสนใจส าหรับนักท่องเที่ยวและมีความสอดคล้องกับแนวคิดของการ 
ปัจจัยด้านกิจกรรมการเรียนรู้ในพ้ืนที่ที่ต้องสามารถสะท้อนแนวคิดหลักของเส้นทางการท่องเที่ยวโดยรวมได้
เนื่องจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มที่มีความสนใจเฉพาะ มีความสนใจในการเรียนรู้อาหาร และมีความ
ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวมากกว่าการถ่ายรูปและเข้าชมสถานที่เท่านั้น และรองลงมาคือ สิ่ง
อ านวยความสะดวกสบายในแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านพ้ืนฐานของนักท่องเที่ยว 
อาทิ ห้องน้ า ทางเดิน การก าจัดขยะ และการจัดการแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น อย่างไรก็ดีผลจากการทดสอบ
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เส้นทางพบว่า ปัจจัยด้านการจัดการการท่องเที่ยวควรเพ่ิม การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นการ
สื่อความหมายจากป้าย และการสื่อความหมายโดยบุคคล  

3. แนวคิดกำรพัฒนำเส้นทำงกำรท่องเที่ยวในประเทศไทย ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า เส้นทางการ
ท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารต้องมองบริบท 2 บริบท คือ เส้นทางการท่องเที่ยว (เรื่องราว) + ความ
เป็นมาของอาหาร + สินค้าของฝาก ซึ่งการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อาหารเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางนี้ด้วย  

นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับ เส้นทางเกลือเมืองเพชรบุรี เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีมีอ าเภอที่ติด
กับทะเลมีอยู่ 4 อ าเภอ แต่อ าเภอที่มีการท านาเกลือมี 2 อ าเภอ คืออ าเภอเมือง และอ าเภอบ้านแหลม โดย
เส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้อาหารได้ประยุกต์เส้นทางการท่องเที่ยวนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการ
ท่องเที่ยวเนื่องจากเกลือมีความส าคัญในการปรุงอาหาร และสอดคล้องกับแนวคิด สไตล์ ของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ที่ก าหนดแนวคิด“เทีย่วท่องล่องชมวิถีชีวิตชุมชน”เที่ยวชมวิถีชีวิตของผู้คนลุ่มน้ าภาคกลางใน
บรรยากาศของชาวไร่ ชาวสวน “เที่ยวตลาดบก-ตลาดน้ า-ตลาดเก่า-ตลาดใหม่ทันสมัย” แถบจังหวัด
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และนครปฐม เส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้อาหารในภูมิภาคตะวันตกนี้ 
เป็นการบูรณาการแนวคิดการท่องเที่ยวเดิมที่มีศักยภาพอยู่แล้ว เข้ากับแนวคิดการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้
อาหารที่มุ่งเน้นวัฒนธรรมด้านอาหารในพ้ืนที่ จึงมีความเป็นไปได้ว่า เส้นทางการท่องเที่ยวที่ได้จากการวิจัยนี้
หากน าไปประยุกต์ใช้จะเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ   

ทั้งนี้แหล่งท่องเที่ยวของเส้นทางการการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ของชุมชน จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่การจัดการเส้นทางต้องได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวและการ
ให้บริการนักท่องเที่ยว จะท าให้เส้นทางการท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์และนักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์การ
การท่องเที่ยวที่เหมาะสม ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   ตามที่
มณฑาวดี พูลเกิด (2552) ที่ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือความยั่งยืน 
พบว่า รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงระบบเพ่ือความยั่งยืนโดยชุมชนด้านปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย
องค์ประกอบด้านความสามารถของชุมชน ด้านสิ่งจูงใจของชุมชน ด้านศักยภาพของชุมชน และการมีส่วนร่วม
ในการลงทุน ด้านกระบวนการแปรสภาพ ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านการจัดองค์การ ด้านการบริหาร
จัดการ การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมการด าเนินกิจกรรม/ปฏิบัติ
ตามแผน และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านผลผลิต การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อาหารจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง  
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http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php จ านวนประชากร (ระบบสถิติทางการ
ทะเบียน) 

http://g8dent54.blogspot.com/2012/02/blog-post_11.html 
http://service.christian.ac.th/ncc/Lakon/HistoryLakon.htmการละเล่นพื้นบ้าน นาฎศิลป์ 
http://www.manager.co.th/travel/viewnews.aspx?NewsID=9560000041004

สถาปัตยกรรมนครปฐม 
http://www.su.ac.th/nkdvaravati/data_page/page5_1_1.htmแหล่งโบราณคดีนครปฐม 

http://g8dent54.blogspot.com/2012/02/blog-post_11.html
http://service.christian.ac.th/ncc/Lakon/HistoryLakon.htm
http://www.manager.co.th/travel/viewnews.aspx?NewsID=9560000041004
http://www.manager.co.th/travel/viewnews.aspx?NewsID=9560000041004
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คู่มือ 
แบบฝึกปฏิบัติการเขียนงานวิจัยนวัตกรรมในยุคVUCA World เชิงพาณิชย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย 
ระหว่างวันที่ 23,24,30,31 มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ 2566    

ณ.ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

 

 

โดย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันนทา 
สถาบันวิจัยและพฒันาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย 

เลขที่ ๒๗/๖๒ ถนนวัชรพล ๑/๑  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๒๐ 

โทร ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ E-mail: amnuay_t@hotmail.com 
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ค าน า 

 
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร "กำรพัฒนำนักวิจัยเชิงนวัตกรรมและส่งเสริมคุณวุฒิวิชำชีพ

นักวิจัยตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพ” โดยมีระยะเวลำในกำรอบรม ๕ วัน คือ วันที่ 23 - 24 มกรำคม 2566 
ณ ห้องสุพรรณิกำร์ โรงแรมวังสวนสุนันทำ วันที่ 30 - 31 มกรำคม 2566 และวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 ณ ห้องสุ
พรรณ์กำร์ โรงแรมวังสวนสบันกำ ส่วนวันที่ 20 มีนำคม 2566 ณ ห้องสุพรรณีกำร์ โรงแรมวังสวนสนันทำ เป็นกำร
จัดสอบวัดควำมรู้เพื่อเข้ำรับกำรประเมิบมำตรฐำนอำชีพ โดยได้รับเกียรติจำกผู้ทรงคุณวุฒิ ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้
จำก ดร.อ ำนวย  เถำตระกูล, รศ.ดร.ประเทือง  ภูมิภัทรำคม, ดร.ณพสร สวัสดิบุญญำ.และทีมงำน เป็นอย่ำงดี และ
สำมำรถตอบข้อซักถำมที่สงสัยด้อย่ำงชัดเจน ได้รับควำมกระจ่ำงกับทุกค ำถำม และช่วยเพิ่มมุมมองในกำรท ำวิจัยใน
หลำยๆ มิติ  
 
 
 
 
 

        ลงชื่อ…………………………..……………………… 
                  (.....เอกณรงค์   วรสีหะ.......) 
                                       ต ำแหน่ง   อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำนวัตกรรมกำรจัดกำรคุณภำพ 
    หน่วยงำน วิทยลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
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โครงการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปนูิ่ม จังหวัดระนอง  
 
 
 
 
 
 

โดย 

 
เอกณรงค ์  วรสีหะ 

 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติการเขียนงานวิจัยนวัตกรรมในยุคVUCA World เชิงพาณิชย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย 

ระหว่างวันที่ 23,24,30,31 มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ 2566    
ณ.ห้องประชุมมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
 
 
 



หน้า 4 จาก 33 

 

ดร.อ ำนวย  เถำตระกูล, รศ.ดร.ประเทือง  ภูมิภัทรำคม, ดร.ณพสร สวัสดิบุญญำ. หลักสูตรสร้ำงนักวิจัยนวัตกรรมในยุคVUCA World เชิงพำณิชย์ รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่  
๒๓,๒๔,๓๐,๓๑ มกรำคม – ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖  ณ.มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โทร ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ E-mail: amnuay_t@hotmail.com 

 
 

สารบัญ 
 
  หน้า 
   

บทที่ 1 บทน า  
 ๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ........................................................................... ๕ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย.................................................................................................. ๖ 
 ๑.๓ ขอบเขตกำรวิจัย................................................................................................................ ๖ 
 ๑.๔ ค ำจ ำกัดควำม/นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย......................................................................... ๗ 
 ๑.๕ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ................................................................................................ ๗ 
   

บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้องกับนวัตกรรม       
 ๒.๑ หลักกำร แนวคิด ทฤษฎ.ี.................................................................................................. ๘ 
  ๒.๑.๑ กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design).................................................... ๘ 
           ๒.๑.๒  กำรออกแบบด้วย ADDIE Model.................................................................. ๑๖ 
 ๒.๒ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง............................................................................................................ ๒๓ 
   

บทที่ 3 วิธีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม   
 ๓.๑ กำรด ำเนินกำรวิจัยสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรม.................................................................. ๒๖ 
 ๓.๒ วิธีกำร ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง เครื่องมือ กำรตรวจสอบเครื่องมือ กำรเก็บข้อมูล กำร 

      วิเครำะหข์้อมูล กำรแปลผล.............................................................................................. 
 

๒๖ 
           ๓.๒.๑.  วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ ๑ เพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรออกแบบ

และพัฒนำผลิตภัณฑ์ปูนิ่ม จังหวัดระนอง โดยใช้อัตลักษณ์พื้นถิ่นเพิ่มมูลค่ำรวมทั้งกำรพัฒนำ
บรรจุภัณฑ์ชุมชน ..................................................................................................................... 

 
 

๒๖ 
          ๓.๒.๒  วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ ๒ เพื่อกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ปูนิ่ม 

จังหวัดระนอง ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) บนฐำนกำรมีส่วนร่วม........................... 
 

๒๘ 
          ๓.๒.๓  วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่  ๓  เพื่อประเมินควำมคิดเห็นต่อรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ปูน่ิม จังหวัดระนอง ที่ออกแบบและพัฒนำขึ้น.......................................................... 
 

๓๐ 
   

 
   

 
 



หน้า 5 จาก 33 

 

ดร.อ ำนวย  เถำตระกูล, รศ.ดร.ประเทือง  ภูมิภัทรำคม, ดร.ณพสร สวัสดิบุญญำ. หลักสูตรสร้ำงนักวิจัยนวัตกรรมในยุคVUCA World เชิงพำณิชย์ รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่  
๒๓,๒๔,๓๐,๓๑ มกรำคม – ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖  ณ.มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โทร ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ E-mail: amnuay_t@hotmail.com 

 
 

 

บทที่ ๑ 
บทน า 

 
๑.๑   ความเปน็มาและความส าคญัของปญัหา  

กำรเลี้ยงปูนิ่มจังหวัดระนองของชำวบ้ำนมีควำมแพร่หลำยและหลำกหลำยชุมชน โดยแต่ละชุมชน ก็จะมี
บริษัทตัวแทนหรือพ่อค้ำคนกลำง เขำรับซื้อทุกขนำด แต่บำงขนำดที่ไม่ได้รำคำทำงกลุ่มก็จะเอำไปแปรรูปเอง แช่แข็ง
ส่งขำยตำมร้ำนอำหำรต่ำงจังหวัด หรือน ำไปท ำเมนู ทอด ย ำ ขำยในช่วงที่ไปออกงำน ซึ่งรำคำในกำรซื้อขำยหรือ
แม้นกระทั่งกำรควบคุมและกำรก ำหนดรำคำไม่ได้ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้เพำะเลี้ยงจึงเป็นควำมยำกล ำบำกในกำรลงทุนและ
กำรเลี้ยงชีพของคนในชุมชน โดยไซส์ของปูที่ขำยได้รำคำดี ณ ตอนนี้คือ ตัวละ 100 กรัมขึ้นไป ขำยส่งโรงงำน 340 
บำทคนไปซื้อกินที่ร้ำนอำหำร ตกตัวละเกือบพันบำท ทั้งนี้ตลำดประเทศจีนมีส่วนก ำหนดรำคำและขนำดปู เช่นถ้ำ
คนจีนนิยมไซส์ 50 กรัม ไซส์นี้ก็จะแพงขึ้นมำได้ โดยวิถีในกำรด ำเนินชีวิตในปัจจุบัน จังหวัดระนองเป็นจังหวัดหนึ่งที่
ประสบควำมส ำเร็จในกำรควบคุมและกำรยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคโควิค 19 ได้ประสบควำมส ำเร็จทั้งทำงด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร กำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ แต่ผลกระทบเกิดจำกกำรที่กลุ่มผู้เพำะเลี้ยงไม่
สำมำรถจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ได้สืบเนื่องจำกพ่อค้ำคนกลำงหรือบริษัทกลำงไม่สำมำรถจัดซื้อหรือส่งจ ำหน่ำยตำม
ร้ำนอำหำรหรือช่องทำงแบบปกติได้ ดังนั้นโครงกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP (ปูนิ่ม) จังหวัดระนอง 
โดยใช้อัตลักษณ์ พื้นถิ่นเพิ่มมูลค่ำรวมทั้งกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมกำรตลำดผ่ำนช่องทำงออนไลน์ 
จะสำมำรถสร้ำงแนวทำงหรือช่องทำงในกำรซึ้อขำยแบบใหม่ (New Formal) กลุ่มวิถีชุมชนมีช่องทำงในกำร
ติดต่อสื่อสำรกับบุคคลภำยนอกมำกยิ่งขึ้นและยังสำมำรถสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ให้แก่คนในชุมชนมำกยิ่งขึ้น  
ผลสมัฤทธิ์/ผลประโยชน์และควำมคุ้มค่ำของโครงกำร  
 โครงกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ปูนิ่ม จังหวัดระนอง โดยใช้อัตลักษณ์ พื้นถิ่นเพิ่มมูลค่ำรวมทั้งกำร
ออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมกำรตลำดผ่ำนช่องทำงออนไลน์ กำรพัฒนำ และกำรยกระดับ
บริกำรให้มีมำตรฐำน โดยผ่ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีศักยภำพ มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำร
ชุมชน (1) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบกำรชุมชนได้รับกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพและ
มำตรฐำนสร้ำงช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรทำงกำรตลำดระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำย ทั้งระดับจังหวัด ระดับประเทศ และ
ต่ำงประเทศพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมมั่นคง กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบกำรสำมำรถด ำเนินกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
ตำมแผนพัฒนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ทั้งด้ำนรูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ท ำให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น มี
แบรนด์สินค้ำที่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรส่งเสริมกำรตลำด สำมำรถน ำเสนอเรื่องรำวที่ สร้ำงสรรค์ น่ำสนใจ และมี
คุณภำพมำตรฐำนสำกล รวมทั้งผลิตภัณฑ์ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนเพิ่มขึ้น มีกำรสร้ำงช่องทำงกำรตลำดทั้งตลำด
นัดชุมชน และกำรจัดแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำระดับจังหวัด ระดับภูมิภำค ระดับประเทศและต่ำงประเทศ ท ำให้มีผล
กำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของดีขึ้นผู้ผลิตผู้ประกอบกำรสินค้ำชุมชนมีรำยได้เพิ่มขึ้น นอกจำกนี้  กลุ่มผู้ผลิต
ผู้ประกอบกำรสินค้ำชุมชนยังเกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี คนในชุมชนมีกิจกรรม
ร่วมกันมำกขึ้นเกิดกำรจ้ำงงำนในชุมชนเพิ่มขึ้น ท ำให้ชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น 
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๑.๒.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

๑) เพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ปูนิ่ม จังหวัดระนอง โดยใช้อัตลักษณ์
พื้นถิ่นเพ่ิมมูลค่ำรวมทั้งกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ชุมชน  

๒) เพื่อกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ปูน่ิม จังหวัดระนอง ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) 
บนฐำนกำรมีส่วนร่วม 

๓) เพื่อประเมินควำมคิดเห็นต่อรูปแบบผลิตภัณฑป์ูนิ่ม จังหวัดระนอง ที่ออกแบบและพฒันำขึ้น 
 

๑.๓  ขอบเขตของการวิจัย 
 ๑) ขอบเขตเนือ้หำ (ชิ้นงำนนวัตกรรม) 

๑) ศึกษำข้อมูลทัว่ไปกลุ่มผู้ประกอบกำรปูนิ่มสดแช่แข็ง จำกฟำร์ม จังหวัดระนอง 
๒) ศึกษำผลิตภัณฑ์รูปแบบเดิม ควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์ในปจัจุบัน ของกลุ่มกลุ่มผู้ประกอบกำรปู

นิ่มสดแช่แข็ง จำกฟำร์ม จังหวัดระนอง 
๓) ควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ปูนิ่ม จังหวัดระนอง โดยใช้อัตลักษณ์โดยกำรวิเครำะห์

ศักยภำพกำรผลิตเทคโนโลยี/กระบวนกำรผลิต ทักษะและควำมพร้อมของสมำชิกกลุ่ม และ
ควำมพรอ้มด้ำนกำรเงินและกำรลงทุน 

๔) ออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ปูนิ่ม จังหวัดระนอง โดยใช้อัตลักษณ์ตำมมำตรฐำน มผช. 
๕) ศึกษำแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Testing) กับกลุ่มผู้บริโภค โดยศึกษำควำมคิดเห็นของ

กลุ่มผู้บริโภคทีม่ีต่อกำรออกแบบผลิตภัณฑ ์
๖) ศึกษำควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ/สมำชิกกลุ่มฯ ต่อผลิตภณัฑ์ปูนิ่ม จังหวัดระนอง โดยใช้อัต

ลักษณ์ ที่ออกแบบและพัฒนำขึ้น 

 ๒)  ขอบเขตประชำกร 
๑) ผู้น ำและสมำชิกกลุ่มอำชีพหรือกลุ่มผู้ประกอบกำรปูนิ่มสดแช่แข็ง จำกฟำร์ม จังหวัดระนอง 

จ ำนวน 10 คน 
๒) ผู้เชี่ยวชำญ/นักวิชำกำรด้ำนกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ จ ำนวน 5 คน 
๓) ผู้บริโภคทั่วไปที่เข้ำร่วมชมงำนแสดงสินค้ำ จ ำนวน 100 คน  

 ๓)  ขอบเขตพื้นที ่
กลุ่มผู้ประกอบกำรปูนิ่มสดแช่แข็ง จำกฟำร์ม จังหวัดระนอง 

๔)  ขอบเขตระยะเวลำวิจัย 
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัย 12 เดือน  
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๑.๔  ค าจ ากัดความ/นิยามศัพทท์ีใ่ช้ในการวิจัย  

๑) การออกแบบผลิตภัณฑ์ หมำยถึง สิ่งที่มนุษย์ค้นคว้ำออกแบบ ประดิษฐ์ขึ้นเพื่ออ ำนวยควำม 
สะดวกสบำยในกำรด ำรงชีพกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ หมำยถึง กระบวนกำรค้นคว้ำ คิดออกแบบ แก้ไขและปรับปรุง
เพื่อให้ได้มำซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นกำรออกแบบผลิตภัณฑ์หมำยถึง กำรรู้จักวำงแผนจัดตั้งขั้นตอน และรู้จักเลือกใช้วัสดุ
วิธีกำรเพื่อท ำตำมที่ต้องกำรนั้น โดยให้สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบและคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดตำมควำมคิด
สร้ำงสรรค์และกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมำ เช่น เรำจะท ำเก้ำอี้นั่งซักตัวจะต้องวำงแผนไว้เป็นขั้นตอนโดยต้องเริ่ม
เลือกวัสดุที่จะใช้ท ำเก้ำอี้นั้นจะใช้วัสดุ อะไรที่เหมำะสม วิธีกำรต่อยึดนั้นควรใช้กำว ตะปูนอต หรือใช้ข้อต่อแบบใด 
ค ำนวณสัดส่วนกำรใช้งำนให้เหมำะสม ควำมแข็งแรงของเก้ำอี้นั่งมำกน้อยเพียงใด สีสันควรใช้สีอะไรจึงจะสวยงำม 
และทนทำนกับกำรใช้งำน เป็นต้นกำรออกแบบมีกำรใช้ควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์ 4 ลักษณะ 

1. ควำมคิดริเริ่ม 
2. ควำมคล่องในกำรคิด 
3. ควำมยืดหยุ่นในกำรคิด 
4. ควำมคิดละเอียดละออ        
 

๒) อัตลักษณพ์ืน้ถิ่น หมำยถึงคณุลักษณะเฉพำะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ลักษณะเฉพำะของบุคคล สังคม  
ชุมชน หรือประเทศ อำจรวมถึง เช้ือชำติ ภำษำ วัฒนธรรมท้องถิ่น และศำสนำ ฯลฯ ซึง่มีคุณลักษณะที่ไม่ทั่วไป ไม่
สำกลกับสังคมอื่น หรือเป็นลักษณะที่ไม่เหมอืนกับของคนอื่น ทั้งนี้อัตลักษณ์สำมำรถเลือ่นไหลไปตำมบริบทและเวลำ
ที่เปลี่ยนไป 

๓) ผลติภัณฑ์ใหม ่หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีกำรประดิษฐ์ขึ้นมำใหม่และไม่เคยมีในอุตสำหกรรมนั้นมำ 
ก่อน ผลิตภัณฑ์ใหม่ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีกำรปรับปรุงหรือดัดแปลงคุณสมบัติอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือทั้งหมด โดยมี
ระดับควำมแตกต่ำงไปจำกผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมที่ท ำให้ผู้บริโภครับรู้ถึงควำมแตกต่ำงนั้นได้  (Booz-Allen & 
Hamilton, 1982) ผลิตภัณฑ์ใหม่สำมำรถเกิดขึ้นได้หลำยประเภทขึ้นอยู่กับระดับควำมใหม่ของแต่ละผลิตภัณฑ์
กำรสร้ำงควำมใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์เดิมสำมำรถท ำได้โดยปรับเปลี่ยนคุณสมบัติต่ำง ๆ ขององค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ได้แก่ คุณภำพ รำคำ ลักษณะพิเศษ ตรำสินค้ำกำรบริกำร เทคโนโลย 

๔) ชุมชน (Commune) หมำยถึง กลุ่มคนหรือกลุ่มครอบครัวที่อำศัยอยู่รวมกันใน พื้นทีห่นึ่งพ้ืนที่ 
ใด (Particular Area) โดยกลุ่มคนเหล่ำนี้ต่ำงก็ท ำงำนร่วมกัน ใช้สิทธิ์และเป็น เจ้ำของพื้นที่และผลประโยชน์ต่ำง ๆ 
ร่วมกัน จนท ำให้เกิดพื้นฐำนทำงควำมคิด ควำมเชื่อ วำรสำรสังคมศำสตร์และมำนุษยวิทยำเชิงพุทธ ปีที่ 5 ฉบับที่ 8 
(สิงหำคม 2563) | 19 ตลอดจนมีกำรด ำเนินกิจกรรม ทำงเศรษฐกิจ สังคมร่วมกัน ประหนึ่งว่ำ กลุ่มคนเหล่ำนี้เป็น
หน่ึง เดียวกัน (as a unit) ทั้งชุมชน (Cambridge University, 2003) 
๑.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

๑) กลุ่มอำชีพหรือกลุ่มผู้ประกอบกำรปูนิ่มสดแช่แข็ง จำกฟำร์ม จังหวัดระนองได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของตลำด 

๒) กลุ่มอำชีพหรือกลุ่มผู้ประกอบกำรปูนิ่มสดแช่แข็ง จำกฟำร์ม จังหวัดระนองได้ผลิตภัณฑ์ตำมมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ที่สำมำรถน ำไปจ ำหน่ำยสร้ำงรำยได้ให้กับกลุ่ม 
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บทที่ ๒ 

แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม 
 

๒.๑ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
กำรศึกษำโครงกำรกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ปูนิ่ม จังหวัดระนอง โดยมีวัตถุประสงค์กำรวิจัย ๑) 

เพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ปูนิ่ม จังหวัดระนอง โดยใช้อัตลักษณ์พื้นถิ่นเพิ่มมูลค่ำ
รวมทั้งกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ชุมชน  ๒) เพื่อกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ปูนิ่ม จังหวัดระนอง ตำมมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) บนฐำนกำรมีส่วนร่วม และ ๓) เพื่อประเมินควำมคิดเห็นต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ปูนิ่ม จังหวัด
ระนอง ที่ออกแบบและพัฒนำขึ้น โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

 ๒.๑.๑ การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) 
 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) เป็นกำรออกแบบเพื่อกำรผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดต่ำง ๆ งำน 
ออกแบบมีขอบเขตกว้ำงขวำงมำกที่สุด และแบ่งออกได้มำกมำยหลำย ๆ ลักษณะ นักออกแบบรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ประโยชน์ใช้สอยและควำมสวยงำมของผลิตภัณฑ์งำนออกแบบประเภทนี้ ได้แก ่
- งำนออกแบบเฟอร์นิเจอร ์
- งำนออกแบบครุภัณฑ ์
- งำนออกแบบเครื่องสุขภัณฑ ์
- งำนออกแบบเครื่องใช้สอยต่ำงๆ 
- งำนออกแบบเครื่องประดับ อัญมณ ี
- งำนออกแบบเครื่องแต่งกำย 
- งำนออกแบบภำชนะบรรจุผลิตภัณฑ ์
- งำนออกแบบผลิตเครื่องมือต่ำง ๆ ฯลฯ 
ความหมายการออกแบบผลิตภัณฑ ์
 ผลิตภัณฑ์หมำยถึง สิ่งที่มนุษย์ค้นคว้ำออกแบบ ประดิษฐ์ขึ้นเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกสบำยในกำรด ำรงชีพ
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ หมำยถึง กระบวนกำรค้นคว้ำ คิดออกแบบ แก้ไขและปรับปรุงเพื่อให้ได้มำซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น
กำรออกแบบผลิตภัณฑ์หมำยถึง กำรรู้จักวำงแผนจัดตั้งขั้นตอน และรู้จักเลือกใช้วัสดุวิธีกำรเพื่อท ำตำมที่ต้องกำรนั้น 
โดยให้สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบและคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดตำมควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรสร้ำงสรรค์สิ่ง
ใหม่ขึ้นมำ เช่น เรำจะท ำเก้ำอี้นั่งซักตัวจะต้องวำงแผนไว้เป็นขั้นตอนโดยต้องเริ่มเลือกวัสดุที่จะใช้ท ำเก้ำอี้นั้ นจะใช้
วัสดุ อะไรที่เหมำะสม วิธีกำรต่อยึดนั้นควรใช้กำว ตะปูนอต หรือใช้ข้อต่อแบบใด ค ำนวณสัดส่วนกำรใช้งำนให้
เหมำะสม ควำมแข็งแรงของเก้ำอี้นั่งมำกน้อยเพียงใด สีสันควรใช้สีอะไรจึงจะสวยงำม และทนทำนกับกำรใช้งำน 
เป็นต้นกำรออกแบบมีกำรใช้ควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์ 4 ลักษณะ 

1. ควำมคิดริเริ่ม 
2. ควำมคล่องในกำรคิด 
3. ควำมยืดหยุ่นในกำรคิด 
4. ควำมคิดละเอียดละออ 

ปัจจัยทีเ่กี่ยวกับการออกแบบผลติภัณฑ์ 
กำรออกแบบผลิตภัณฑ์มีปัจจยัที่เกี่ยวข้อง 4 ประกำรคือ 
1. กำรออกแบบที่สัมพันธ์กับคณุภำพของผลิตภัณฑ ์
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2. กำรออกแบบที่สัมพันธ์กับวัสดุและกระบวนกำรผลิต 
3. กำรออกแบบที่สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของผู้บริโภค 

a. ควำมต้องกำรที่สอดคล้องกับควำมเป็นอยู่ 
b. ควำมสอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ 

4. กำรออกแบบที่มีคุณค่ำทำงควำมสวยงำม 
  กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ที่นักออกแบบต้องค ำนึงถึง และนิยมใช้เป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำสร้ำงสรรค์ 
ผลงำนเชิงอุตสำหกรรม ซึ่งเป็นตัวก ำหนดองค์ประกอบของงำนออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ส ำคญั ได้แก ่

๑) หน้าที่ใชส้อย (Function) 
 ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะต้องมีหน้ำที่ใช้สอยถูกต้องตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ คือสำมำรถตอบสนองประโยชน์ใช้สอย
ตำมที่ผู้บริโภคต้องกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในหนึ่งผลิตภัณฑ์นั้นอำจมีหน้ำที่ใช้สอยอย่ำงเดียวหรือกลำยหน้ำที่ก็ได้ 
แต่หน้ำที่ใช้สอยจะดีหรือไม่นั้น ต้องใช้งำนไประยะหนึ่งถึงจะทรำบข้อบกพร่อง ตัวอย่ำงเช่นกำรออกแบบโต๊ะอำหำร
กับโต๊ะท ำงำน โต๊ะท ำงำนมีหน้ำที่ใช้สอยยุ่งยำกกว่ำ มีลิ้นชักส ำหรับเก็บเอกสำร เครื่องเขียน ส่วนโต๊ะอำห ำรไม่
จ ำเป็นต้องมีลิ้นชักเก็บของ ระยะเวลำของกำรใช้งำนสั้นกว่ำ แต่ต้องสะดวกในกำรท ำควำมสะอำด 

๒) ความสวยงามน่าใช้ (Aesthetics or sales appeal) 
 ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมำนั้นจะต้องมีรูปทรง ขนำด สีสันสวยงำม น่ำใช้ ตรงตำมรสนิยมของกลุ่มผู้บริโภค
เป้ำหมำย เป็นวิธีกำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับควำมนิยมและได้ผลดี เพรำะควำมสวยงำมเป็นควำมพึงพอใจแรกที่
คนเรำสัมผัสได้ก่อนมักเกิดมำจำกรูปร่ำงและสีเป็นหลักกำรก ำหนดรูปร่ำงและสีในงำนออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น ไม่
เหมือนกับกำรก ำหนดรูปร่ำงและสีในงำนจิตรกรรมซึ่งสำมำรถที่จะแสดงหรือก ำหนดรูปร่ำงและสีได้ตำมควำมนึกคิด
ของจิตกร แต่ในงำนออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น จ ำเป็นต้องยึดข้อมูลและกฎเกณฑ์ผสมผสำนของรูปร่ำงและสีสัน 
ระหว่ำงทฤษฎีทำงศิลปะและควำมพึงพอใจของผู้บริโภคเข้ำด้วยกัน ถึงแม้ว่ำมนุษย์แต่ละคนมีกำรรับรู้และพึงพอใจ
ในเรื่องของควำมงำมได้ไม่เท่ำกัน และไม่มีกฎเกณฑ์กำรตัดสินใจใดๆ ที่เป็นตัวช้ีขำดควำมถูกควำมผิด แต่คนเรำส่วน
ใหญ่ก็มีแนวโน้มที่จะมองเห็นควำมงำมไปในทิศทำงเดียวกันตำมธรรมชำติ ตัวอย่ำงเช่นผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ของ
ที่ระลึก และของตกแต่งบ้ำนต่ำงๆ ควำมสวยงำมก็คือหน้ำที่ใช้สอยนั้นเอง และควำมสวยงำมจะสร้ำงควำมประทับใจ
แก่ผู้บริโภคให้เกิดกำรตัดสินใจซื้อได ้

๓) ความสะดวกสบายในการใช้ (Ergonomics) 
 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นต้องเข้ำใจกำยวิภำคเชิงกลเกี่ยวกับขนำด สัดส่วน ควำมสำมำรถและ 
ขีดจ ำกัดที่เหมำะสมส ำหรับอวัยวะต่ำงๆของผู้ใช้กำรเกิดควำมรู้สึกที่ดีและสะดวกสบำยในกำรใช้ผลิตภั ณฑ์ ทั้ง
ทำงด้ำนจิตวิทยำ(Psychology)และสรีระวิทยำ (Physiology) ซึ่งแตกต่ำงกันไปตำมลักษณะเพศ เผ่ำพันธุ์ ภูมิล ำเนำ
และ สังคมแวดล้อมที่ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นข้อบังคับในกำรออกแบบกำรวัดคุณภำพทำงด้ำนกำยวิภำคเชิงกล
(ergonomics) พิจำรณำได้จำกกำรใช้งำนได้อย่ำงกลมกลืนต่อกำรสัมผัส ตัวอย่ำงเช่น กำรออกแบบเก้ำอี้ต้องมีควำม
นุ่มนวล มีขนำดสัดส่วนที่นั่งแล้วสบำย โดยอิงกับมำตรฐำนผู้ใช้ของชำวตะวันตกมำออกแบบเก้ำอี้ส ำหรับชำวเอเชีย 
เพรำะอำจเกิดควำมไม่พอดีหรือไม่สะดวกในกำรใช้งำน ออกแบบปุ่มบังคับ ด้ำมจับของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ 
ที่ผู้ใช้ต้องใช้ร่ำงกำยไปสัมผัสเป็นเวลำนำน จะต้องก ำหนดขนำด (dimensions) ส่วนโค้ง ส่วนเว้ำ ส่วนตรง ส่วนแคบ
ของผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงพอเหมำะกับร่ำงกำย หรืออวัยวะของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อท ำให้เกิดควำมถนัดและ
ควำมสะดวกสบำยในกำรใช้ รวมทั้งลดอำกำรเมื่อยล้ำเมื่อใช้ไป นำนๆ 

๔) ความปลอดภยั (Safety) 
 ผลิตภัณฑ์ที่เกดิขึ้นเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำรงชีพของมนุษย์ มีทั้งประโยชน์และโทษในตัว 
กำรออกแบบจึงต้องค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคเป็นส ำคัญ ไม่เลือกใช้วัสดุ สีกรรมวิธี
กำรผลิต ฯลฯ ที่เป็นอันตรำยต่อผู้ใช้หรือท ำลำยสิ่งแวดล้อม ถ้ำหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องแสดงเครื่องหมำยเตือนไว้ให้
ชัดเจนและมีค ำอธิบำยกำรใช้แนบมำกับผลิตภัณฑ์ด้วย ตัวอย่ำงเช่น กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ควรมี



หน้า 10 จาก 33 

 

ดร.อ ำนวย  เถำตระกูล, รศ.ดร.ประเทือง  ภูมิภัทรำคม, ดร.ณพสร สวัสดิบุญญำ. หลักสูตรสร้ำงนักวิจัยนวัตกรรมในยุคVUCA World เชิงพำณิชย์ รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่  
๒๓,๒๔,๓๐,๓๑ มกรำคม – ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖  ณ.มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โทร ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ E-mail: amnuay_t@hotmail.com 

ส่วนป้องกันอุบัติเหตุที่อำจเกิดขึ้นได้จำกควำมเมื่อยล้ำหรือพลั้งเผลอ เช่น จำกกำรสัมผัสกับส่วนกลไกท ำงำน จำก
ควำมร้อน จำกไฟฟ้ำดูด ฯลฯ จำกกำรสัมผัสกับส่วนกลไกท ำงำน จำกควำมร้อน จำกไฟฟ้ำดูด ฯลฯ หลีกเลี่ยงกำรใช้
วัสดุที่ง่ำยต่อกำรเกิดอัคคีภัยหรือเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ และควรมีสัญลักษณ์หรือค ำอธิบำยติดเตือนบนผลิตภัณฑ์
ไว้ กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ส ำหรับเด็ก ต้องเลือกใช้วัสดุที่ไม่มีสำรพิษเจือปน เผื่อป้องกันเวลำเด็กเอำเข้ำปำกกัดหรือ
ออม ชิ้นส่วนต้องไม่มีส่วนแหลมคมให้เกิดกำรบำดเจ็บ มีข้อควำมหรือสัญลักษณ์บอกเตือน เป็นต้น 

๕) ความแข็งแรง (Construction) 
 ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมำนั้นจะต้องมีควำมแข็งแรงในตัวทนทำนต่อกำรใช้งำนตำมหน้ำที่และวัตถุประสงค์ที่
ก ำหนดโครงสร้ำงมีควำมเหมำะสมตำมคุณสมบัติของวัสดุ ขนำด แรงกระท ำในรูปแบบต่ำงๆ จำกกำรใช้งำน 
ตัวอย่ำงเช่น กำรออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ดีต้องมีควำมมั่นคงแข็งแรง ต้องเข้ำใจหลักโครงสร้ำงและกำรรับน้ ำหนัก 
ต้องสำมำรถควบคุมพฤติกรรมกำรใช้งำนให้กับผู้ใช้ด้วย เช่นกำรจัดท่ำทำงในกำรใช้งำนให้กับผู้ใช้ด้วยเช่น กำรจัด
ท่ำทำงในกำรใช้งำนให้เหมำะส สะดวกสบำย ถูกสุขลักษณะ และต้องรู้จักผสมควำมงำมเข้ำกับชิ้นงำนได้อย่ำง
กลมกลืน เพรำะโครงสร้ำงบำงรูปแบบมีควำมแข็งแรงดีมำกแต่ขำดควำมสวยงำม จึงเป็นหน้ำที่ของนักออกแบบที่
จะต้องเป็นผู้ผสำนสองสิ่งเข้ำมำอยู่ในควำมพอดีให้ได้ นอกจำกกำรเลือกใช้ประเภทของวัสดุ โครงสร้ำงที่เหมำะสม
แล้ว ยังต้องค ำนึงถึงควำมประหยัดควบคู่กันไปด้วย 

๖) ราคา (Cost)  
 ก่อนกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ควรมีกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่จะใช้ว่ำเป็นกลุ่มใด อำชีพอะไร ฐำนะเป็ น
อย่ำงไร ซึ่งจะช่วยให้นักออกแบบสำมำรถก ำหนดแบบผลิตภัณฑ์และประมำณรำคำขำยให้เหมำะสมกับ
กลุ่มเป้ำหมำยได้ใกล้เคียงมำกขึ้น กำรจะได้มำซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีรำคำเหมำะสมนั้น ส่วนหนึ่งอยู่ที่กำรเลือกใช้ชนิดหรือ
เกรดของวัสดุ และวิธีกำรผลิตที่เหมำะสม ผลิตได้ง่ำยและรวดเร็ว แต่ในกรณีที่ประมำณรำคำจำกแบบสูงกว่ำที่
ก ำหนดก็อำจต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนำองค์ประกอบด้ำนต่ำงๆ กันใหม่เพื่อลดต้นทุน แต่ทั้งนี้ต้องคงไว้ซึ่ง
คุณค่ำของผลิตภัณฑ์นั้น 

๗) วัสดุ (Materials) 
 กำรออกแบบควรเลือกวัสดุที่มีคุณสมบัติด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ ควำมใส ผิวมันวำว ทนควำมร้อน ทนกรดด่ำงไม่
ลื่น ฯลฯ ให้เหมำะสมกับหน้ำที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์นั้นๆ นอกจำกนั้นยังต้องพิจำรณำถึงควำมง่ำยในกำรดูแลรักษำ 
ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรผลิต สั่งซื้อและคงคลัง รวมถึงจิตส ำนึกในกำรรณรงค์ช่วยกันพิทักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกำร
เลือกใช้วัสดุที่หมุนเวียนกลับมำใช้ใหม่ได้ (recycle) ก็เป็นสิ่งที่นักอกแบบต้องตระหนักถึงในกำรออกแบบร่วมด้วย 
เพื่อช่วยลดกันลดปริมำณขยะของโลก 

๘) กรรมวธิีการผลิต (Production) 
 ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สำมำรถผลิตได้ง่ำย รวดเร็ว ประหยัดวัสดุ ค่ำแรงและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ แต่
ในบำงกรณีอำจต้องออกแบบให้สอดคล้องกบักรรมวิธีของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยูเ่ดิม และควรตระหนักอยู่
เสมอว่ำไม่มีอะไรที่จะลดต้นทนุได้รวดเร็วอย่ำงมีประสิทธิภำพ มำกกว่ำกำรประหยัดเพรำะกำรผลิตทีละมำกๆ 

๙) การบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม (Maintenance) 
 ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สำมำรถบ ำรุงรักษำ และแก้ไขซ่อมแซมได้ง่ำย ไม่ยุ่งยำกเมื่อมีกำรช ำรุด
เสียหำยเกิดขึ้น ง่ำยและสะดวกต่อกำรท ำควำมสะอำดเพื่อช่วยยืดอำยุกำรใช้งำนของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งควรมีค่ำ
บ ำรุงรักษำและกำรสึกหรอต่ ำ ตัวอย่ำงเช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องมือ เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ และ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำต่ำงๆ ที่มีกลไกภำยในซับซ้อน อะไหล่บำงชิ้นย่อมมีกำรเสื่อมสภำพไปตำมอำยุกำรใช้งำนหรือจำกกำร
ใช้งำนที่ผิดวิธี กำรออกแบบที่ดีนั้นจะต้องศึกษำถึงต ำแหน่งในกำรจัดวำงกลไกแต่ละชิ้น เพื่อที่จะได้ออกแบบส่วน
ของฝำครอบบริเวณต่ำงๆ ให้สะดวกในกำรถอดซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ได้โดยง่ำย นอกจำกนั้นกำรออกแบบยัง
ต้องค ำนึงถึงองค์ประกอบอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น กำรใช้ชิ้นส่วนร่วมกันให้มำกที่สุด โดยเฉพำะอุปกรณ์ยึดต่อกำรเลือกใช้
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ชิ้นส่วนขนำดมำตรฐำนที่หำได้ง่ำย กำรถอดเปลี่ยนได้เป็นชุดๆ กำรออกแบบให้บำงส่วนสำมำรถใช้เก็บอะไหล่ หรือ
ใช้เป็นอุปกรณ์ส ำรับกำรซ่อมบ ำรุงรักษำได้ในตัว เป็นต้น 

๑๐)  การขนส่ง (Transportation) 
 ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบควรค ำนึงถึงกำรประหยัดค่ำขนส่ง ควำมสะดวกในกำรขนส่ง ระยะทำง เส้นทำง 
กำรขนส่ง (ทำงบก ทำงน้ ำหรือทำงอำกำศ ) กำรกินเนื้อที่ในกำรขนส่ง (มิติควำมจุ กว้ำง ยำว สูง ของรถยนต์ส่วน
บุคคล รถบรรทุกทั่วไป ตู้บรรทุกสินค้ำ ฯลฯ) ส่วนกำรบรรจุหีบห่อต้องสำมำรถป้องกันไม่ให้เกิดกำรช ำรุดเสียหำย
ของผลิตภัณฑ์ได้ง่ำย กรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ท ำกำรออกแบบนั้นมีขนำดใหญ่ อำจต้องออกแบบให้ชิ้นส่วนสำมำรถถอด
ประกอบได้ง่ำย เพื่อท ำให้หีบห่อมีขนำดเล็กลง ตัวอย่ำงเช่น กำรออกแบบเครื่องเรือนชนิดถอดประกอบได้ ต้อง
สำมำรถบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในตู้สินค้ำที่เป็นขนำดมำตรฐำนเพื่อประหยัดค่ำขนส่งรวมทั้งผู้ซื้อสำมำรถท ำกำรขนส่ง
และประกอบชิ้นส่วนให้เข้ำรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้โดยสะดวกด้วยตัวเอง งำนออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีจะต้องผสมผสำน 
ทั้งรูปแบบ(form) ประโยชน์ใช้สอย(function) กำยวิภำคเชิงกล(ergonomics) และอื่นๆ ให้เข้ำกับวิถีกำรด ำเนิน
ชีวิต แฟชั่น หรือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคเป้ำหมำยได้อย่ำงกลมกลืนลงตัวมีควำมสวยงำมโดดเด่น มี
เอกลักษณ์เฉพำะตัว ตั้งอยู่บนพื้นฐำนทำงกำรตลำดและควำมเป็นไปได้ในกำรผลิตจ ำนวนมำก ส่วนกำรให้ล ำดับ
ควำมส ำคัญของปัจจัยต่ำงๆ ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ และควำมซับซ้อนของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น กำรออกแบบเสื้อผ้ำ 
กระเป๋ำ รองเท้ำตำมแฟชั่น อำจพิจำรณำที่ประโยชน์ใช้สอย ควำมสะดวกสบำยในกำรใช้ และควำมสวยงำม เป็น
หลัก แต่ส ำหรับกำรออกแบบยำนพำหนะเช่น จักรยำน รถยนต์ หรือเครื่องบิน อำจต้องค ำนึงถึงปัจจัยดังกล่ำวครบ
ทุกข้อหรือมำกกว่ำนั้น 
ความหมายของ"การออกแบบผลิตภณัฑ"์ 
       1. กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ หมำยถึง กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ประเภทหนึ่งของมนุษย์มีควำมสวยงำมโดดเด่น 
โดยใช้องค์ประกอบของทฤษฏีต่ำงๆ และใช้วัสดุนำนำชนิดเป็นวัตถุดิบในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนเพื่อสนองควำม
ต้องกำรในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันให้มีควำมสะดวกสบำยขึ้น หรือเพื่อแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นทำงกำยภำพ หรือเพื่อ
พัฒนำวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ ของมนุษย์ให้มีคุณภำพสูงขึ้นกว่ำเดิม 
(ที่มำ:http://vongthong.blogspot.com/2012/07/blog-post.html) 
        2. กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ หมำยถึง กำรรู้จักวำงแผนเป็นขั้นตอน และรู้จักเลือกใช้วัสดุ และวธิีกำรท ำ ให้
สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบและคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิด ตำมควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
(ที่มำ:http://esan.nfe.go.th/elearning/courses/67/chap7_1.htm) 
        3. กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ หมำยถึง กำรถ่ำยทอดรูปแบบจำกควำมคิดออกมำเป็นผลงำน ที่ผู้อื่น  
สำมำรถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้  เพื่อให้มีควำมเข้ำใจในผลงำนร่วมกัน  
(ที่มำ:http://www.l3nr.org/posts/319321) 
        สรุปตำมควำมคิดเห็น  กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นกำรสร้ำงสรรค์ประเภทหนึ่งที่ท ำให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ มี
ควำมสวยงำมโดดเด่น กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องใช้กำรวำงแผน ตำมควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่จะท ำให้ผลติภัณฑ?
สวยงำมยิ่งขึ้น 
ปัจจัยทีเ่กี่ยวกับการออกแบบผลติภัณฑ์ 
          กำรออกแบบผลิตภัณฑ์มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 4 ประกำรคือ 
          1.กำรออกแบบที่สัมพันธ์กับคุณภำพของผลิตภัณฑ์ 
          2.กำรออกแบบที่สัมพันธ์กับวัสดุและกระบวนกำรผลิต 
          3.กำรออกแบบที่สัมพันธ์กับคควำมต้องกำรของผู้บริโภค 
                3.1ควำมต้องกำรที่สอดคล้องกับควำมเป็นอยู่ 
                3.2ควำมสอดคล้องกับสภำพเศรฐกิจ 
          4.กำรออแบบที่มีคุณค่ำทำงควำมสวยงำม 
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 ความส าคญัของการออกแบบผลิตภณัฑ ์
๑) ควำมส ำคัญ ในด้ำนคุณค่ำทำง ศิลปะ งำนออกแบบที่ดีท ำให้ผลิตภัณฑ์ มีควำมงำมดึงดูดใจ สำมำรถ

ตอบสนอง รสนิยมของผู้บริโภคได ้
๒) มีประสิทธิภำพทำงอุตสำหกรรม มีกำรเลือกวัสดุที่ดีเพื่อน ำเข้ำสู่ กระบวน กำรผลิตที่มีประสิทธิภำพลงทุน

น้อย แต่มีปริมำณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 
๓) มีคุณภำพทำงกำรบริโภค ผลิตภัณฑ์ที่มีกำรออกแบบที่ดี มีกำรใช้วัสดุที่ดีมีกระบวนกำรผลิตอย่ำงมี

ประสิทธิภำพจะท ำให้ผลิตภัณฑ์มีควำมคงทนและ มีควำมปลอดภัยในกำรใช้สอย 
๔) มีศักยภำพในกำรแข่งขันทำงพำณิชย์ ผลิตภัณฑ์ที่มีควำมงำม ควำม คงทนและควำมปลอดภัยจะเป็นที่

ต้องกำรของตลำดท ำให้มียอดขำยสูงสำมำรถแข่งขัน ทำงกำรค้ำกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันของบริษัทอ่ืน 
๕) มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ เมื่อบริษัทมีก ำไรจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ ที่มีกำรออกแบบที่ดี บริษัทจะน ำผล

ก ำไรมำลงทุนเพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยกำร ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมหรือสร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คล้ำยคลึง
กับผลิตภัณฑ์เดิม 

๖) มีศักยภำพในกำรรักษำลูกค้ำเดิม กำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมหรือกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวพันกันขึ้น
ด้วยกำรออกแบบที่ดีจะช่วยให้บริษัทสำมำรถรักษำลูกค้ำเดิมไว้ได้ ในขณะเดียวกันบริษัทยังสำมำรถดึงดูด
ลูกค้ำใหม่ที่มีรสนิยมอย่ำงเดียวกันได้ด้วย 

๗) มีกำรพยำกรณ์ที่ดี เป็นที่คำดหมำยกันว่ำสินค้ำที่มีกำรออกแบบไม่ดี จะไม่ค่อยได้รับกำรยอมรับของ
ประชำชนในทำงตรงกันข้ำมสินค้ำที่มีกำรออกแบบ ที่ดีจะได้รับกำรยอมรับ ท ำให้กำรพยำกรณ์เป็นไป
ในทำงที่พึงประสงค ์

๘) มีกำรรับรองคุณภำพตำมระบบ ISO 9000 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ได้รับ ประกันคุณภำพ มีกำรควบคุมกำร
ออกแบบกระบวนกำรผลิตกำรตรวจและกำรทดสอบลักษณะและคุณลักษณะโดยรวมของผลิตภัณฑ์และ
แสดงให้เห็นได้ ท ำให้ผู้บริโภคเกิดควำมพึงพอใจ 

๙) มีกำรคิดค้นสิ่งใหม่ เมื่อมีควำมต้องกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ ต้องกำรผลิตภัณฑ์ที่มีควำมแปลกและ
แตกต่ำงไปจำกเดิมตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงระดับมำก เป็นต้นว่ำ บริษัทผลิตรถยนต์จะมีกำรเปลี่ยนแปลง
เล็กน้อยกับรถยนต์รุ่นเดิมอยู่เสมอ เพื่อให้กลำยเป็นรถยนต์รุ่นใหม่พร้อมกับรำคำที่เพ่ิมสูงขึ้น 

๑๐) มีกำรพัฒนำทีมงำนในกำรออกแบบ เป็นกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง นักออกแบบด้วยกัน และท ำงำนร่วมกับ
บุคลำกรฝ่ำยกำรตลำด วิศวกร ฝ่ำยผลิต คนงำนรวมทั้งผู้บริหำรองค์กำร ซึ่งท ำให้มี 

 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์    
         ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดองค์ประกอบของงำนออกแบบผลิตภัณฑ ์
         กำรออกแบบผลิตภัณฑ์มีปัจจัย (Design factors)  มำกมำยที่นักออกแบบที่ต้องค ำนึงถึง  แต่ในที่นี้จะขอ
กล่ำวเพียงปัจจัยพื้นฐำน 10 ประกำร  ที่นยิมใช้เป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำสร้ำงสรรค์ผลงำนเชิงอุตสำหกรรม  ซึ่ง
ปัจจัยดังกล่ำวเป็นปัจจัยที่สำมำรถควบคุมได้ และเป็นตัวก ำหนดองค์ประกอบของงำนออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ส ำคัญ  
ได้แก่ 
           1.หน้าที่ใช้สอย (Function) 
            ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะต้องมีหน้ำที่ใช้สอยถูกต้องตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้  คือสำมำรถตอบสนองประโยชน์ใช้
สอยตำมที่ผู้บริโภคต้องกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในหนึ่งผลิตภัณฑ์นั้นอำจมีหน้ำที่ใช้สอยอย่ำงเดียวหรือกลำย
หน้ำที่ก็ได้  แต่หน้ำที่ใช้สอยจะดีหรือไม่นั้น  ต้องใช้งำนไประยะหนึ่งถึงจะทรำบข้อบกพร่อง  ตัวอย่ำงเช่น 
             กำรออกแบบโต๊ะอำหำรกับโต๊ะท ำงำน  โต๊ะท ำงำนมีหน้ำที่ใช้สอยยุ่งยำกกว่ำ มีลิ้นชักส ำหรับเก็บเอกสำร 
เครื่องเขียน  ส่วนโต๊ะอำหำรไม่จ ำเป็นต้องมีลิ้นชักเก็บของ  ระยะเวลำของกำรใช้งำนสั้นกว่ำ แต่ต้องสะดวกในกำร
ท ำควำมสะอำด 
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             กำรออกแบบเก้ำอี้  หน้ำที่ใช้สอยเบื้องต้นของเก้ำอี้คือใช้นั่ง  ด้วยกิจกรรมต่ำงกัน  เช่น  เก้ำอี้รับประทำน
อำหำรลักษณะและขนำดต้องเหมำะสมกับโต๊ะอำหำร  เก้ำอี้เขียนแบบลักษณะและขนำดต้องเหมำะสมกับโต๊ะเขียน
แบบ  ถ้ำจะเอำเก้ำอ้ีรับแขกมำใช้นั่งเขียนก็คงจะเกิดกำรเมื่อยล้ำ  ปวดหลัง  ปวดคอ  และนั่งท ำงำนได้ไม่นำน 
             กำรออกแบบมีดที่ในครัวนั้นมีอยู่มำกกมำยหลำยชนิดตำมกำรใช้งำนเฉพำะเช่น มีดปอกผลไม้  มีดแล่
เนื้อสัตว์  มีดสับกระดูก มีดหั่นผัก เป็นต้น  ถ้ำหำกมีกำรใช้มีดอยู่ชนิดเดียวตั้งแต่แล่เนื้อ สับกระดูก หั่นผัก  ก็อำจจะ
ใช้ได้แต่จะไม่ได้ควำมสะดวกเท่ำที่ควร หรืออำจจะได้รับอุบัติเหตุขณะใช้ได้  เพรำะไม่ได้รับกำรออกแบบมำให้ใช้งำน
เป็นกำรเฉพำะอย่ำงเดียว 
          2. ความสวยงามน่าใช้ (Aesthetics or sales appeal) 
              ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมำนั้นจะต้องมีรูปทรง ขนำด สีสันสวยงำม น่ำใช้ ตรงตำมรสนิยมของกลุ่มผู้บริโภค
เป้ำหมำย  เป็นวิธีกำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับควำมนิยมและได้ผลดี  เพรำะควำมสวยงำมเป็นควำมพึงพอใจแรก
ที่คนเรำสัมผัสได้ก่อนมักเกิดมำจำกรูปร่ำงและสีเป็นหลัก  กำรก ำหนดรูปร่ำงและสีในงำนออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น  ไม่
เหมือนกับกำรก ำหนดรูปร่ำงและสีในงำนจิตรกรรม  ซึ่งสำมำรถที่จะแสดงหรือก ำหนดรูปร่ำงและสีได้ตำมควำมนึก
คิดของจิตกร แต่ในงำนออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น  จ ำเป็นต้องยึดข้อมูลและกฎเกณฑ์ผสมผสำนของรูปร่ำงและสีสัน  
ระหว่ำงทฤษฎีทำงศิลปะและควำมพึงพอใจของผู้บริโภคเข้ำด้วยกัน  ถึงแม้ว่ำมนุษย์แต่ละคนมีกำรรับรู้และพึงพอใจ
ในเรื่องของควำมงำมได้ไม่เท่ำกัน  และไม่มีกฎเกณฑ์กำรตัดสินใจใดๆ ที่เป็นตัวชี้ขำดควำมถูกควำมผิด  แต่คนเรำ
ส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มที่จะมองเห็นควำมงำมไปในทิศทำงเดียวกันตำมธรรมชำติ  ตัวอย่ำงเช่น  ผลิตภัณฑ์
เครื่องประดับ ของที่ระลึก และของตกแต่งบ้ำนต่ำงๆ ควำมสวยงำมก็คือหน้ำที่ใช้สอยนั้นเอง  และควำมสวยงำมจะ
สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้บริโภคให้เกิดกำรตัดสินใจซื้อได ้
           3. ความสะดวกสบายในการใช้  (Ergonomics) 
               กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นต้องเข้ำใจกำยวิภำคเชิงกลเกี่ยวกับขนำด สัดส่วน  ควำมสำมำรถและ
ขีดจ ำกัดที่เหมำะสมส ำหรับอวัยวะต่ำงๆ ของผู้ใช้ กำรเกิดควำมรู้สึกที่ดีและสะดวกสบำยในกำรใช้ผลิตภัณฑ์  ทั้ง
ทำงด้ำนจิตวิทยำ(Psychology)และสรีระวิทยำ(Physiology)  ซึ่งแตกต่ำงกันไปตำมลักษณะเพศ เผ่ำพันธุ์ ภูมิล ำเนำ 
และสังคมแวดล้อมที่ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นข้อบังคับในกำรออกแบบ 
             กำรวัดคุณภำพทำงด้ำน กำยวิภำคเชิงกล(ergonomics) พิจำรณำได้จำกกำรใช้งำนได้อย่ำงกลมกลืนต่อ
กำรสัมผัส  ตัวอย่ำงเช่น  กำรออกแบบเก้ำอี้ต้องมีควำมนุ่มนวล  มีขนำดสัดส่วนที่นั่งแล้วสบำย  โดยอิงกับมำตรฐำน
ผู้ใช้ของชำวตะวันตกมำออกแบบเก้ำอี้ส ำหรับชำวเอเชีย เพรำะอำจเกิดควำมไม่พอดีหรือไม่สะดวกในกำรใช้งำน  
ออกแบบปุ่มบังคับ  ด้ำมจับของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ  ที่ผู้ใช้ต้องใช้ร่ำงกำยไปสัมผัสเป็นเวลำนำน  จะต้อง
ก ำหนดขนำด (dimensions)  ส่วนโค้ง  ส่วนเว้ำ  ส่วนตรง  ส่วนแคบของผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงพอเหมำะกับ
ร่ำงกำยหรืออวัยวะของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อท ำให้เกิดควำมถนัดและควำมสะดวกสบำยในกำรใช้  รวมทั้งลด
อำกำรเมื่อยล้ำเมื่อใช้ไป นำนๆ 
           4. ความปลอดภัย (Safety) 
               ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำรงชีพของมนุษย์  มีทั้งประโยชน์และโทษในตัว  
กำรออกแบบจึงต้องค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคเป็นส ำคัญ  ไม่เลือกใช้วัสดุ สี  
กรรมวิธีกำรผลิต  ฯลฯ  ที่เป็นอันตรำยต่อผู้ใช้หรือท ำลำยสิ่งแวดล้อม  ถ้ำหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องแสดงเครื่องหมำยเตือน
ไว้ให้ชัดเจนและมีค ำอธิบำยกำรใช้แนบมำกับผลิตภัณฑ์ด้วย  ตัวอย่ำงเช่น  กำรออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำ  
ควรมีส่วนป้องกันอุบัติเหตุที่อำจเกิดขึ้นได้จำกควำมเมื่อยล้ำหรือพลั้งเผลอ เช่น จำกกำรสัมผัสกับส่วนกลไกท ำงำน 
จำกควำมร้อน จำกไฟฟ้ำดูด ฯลฯ จำกกำรสัมผัสกับส่วนกลไกท ำงำน จำกควำมร้อน จำกไฟฟ้ำดูด ฯลฯ หลีกเลี่ยง
กำรใช้วัสดุที่ง่ำยต่อกำรเกิดอัคคีภัยหรือเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  และควรมีสัญลักษณ์หรือค ำอธิบำยติดเตือนบน
ผลิตภัณฑ์ไว้  กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ส ำหรับเด็ก  ต้องเลือกใช้วัสดุที่ไม่มีสำรพิษเจือปน  เผื่อป้องกันเวลำเด็กเอำเข้ำ
ปำกกัดหรือออม  ชิ้นส่วนต้องไม่มีส่วนแหลมคมให้เกิดกำรบำดเจ็บ  มีข้อควำมหรือสัญลักษณ์บอกเตือน  เป็นต้น 
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           5. ความแข็งแรง (Construction) 
               ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมำนั้นจะต้องมีควำมแข็งแรงในตัว  ทนทำนต่อกำรใช้งำนตำมหน้ำที่และ
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดโครงสร้ำงมีควำมเหมำะสมตำมคุณสมบัติของวัสดุ ขนำด แรงกระท ำในรูปแบบต่ำงๆ จำกกำร
ใช้งำน ตัวอย่ำงเช่น กำรออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ดีต้องมีควำมมั่นคงแข็งแรง  ต้องเข้ำใจหลักโครงสร้ำงและกำรรับ
น้ ำหนัก  ต้องสำมำรถควบคุมพฤติกรรมกำรใช้งำนให้กับผู้ใช้ด้วย เช่น กำรจัดท่ำทำงในกำรใช้งำนให้กับผู้ใช้ด้วย เช่น 
กำรจัดท่ำทำงในกำรใช้งำนให้เหมำะสม สะดวกสบำย ถูกสุขลักษณะ  และต้องรู้จักผสมควำมงำมเข้ำกับชิ้นงำนได้
อย่ำงกลมกลืน  เพรำะโครงสร้ำงบำงรูปแบบมีควำมแข็งแรงดีมำกแต่ขำดควำมสวยงำม จึงเป็นหน้ำที่ของนัก
ออกแบบที่จะต้องเป็นผู้ผสำนสองสิ่งเข้ำมำอยู่ในควำมพอดีให้ได้  นอกจำกกำรเลือกใช้ประเภทของวัสดุ โครงสร้ำงที่
เหมำะสมแล้ว ยังต้องค ำนึงถึงควำมประหยัดควบคู่กันไปด้วย 
            6. ราคา (Cost) 
                ก่อนกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ควรมีกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่จะใช้ว่ำเป็นกลุ่มใด  อำชีพอะไร ฐำนะ
เป็นอย่ำงไร ซึ่งจะช่วยให้นักออกแบบสำมำรถก ำหนดแบบผลิตภัณฑ์และประมำณรำคำขำยให้เหมำะสมกับ
กลุ่มเป้ำหมำยได้ใกล้เคียงมำกขึ้น  กำรจะได้มำซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีรำคำเหมำะสมนั้น  ส่วนหนึ่งอยู่ที่กำรเลือกใช้ชนิด  
หรือเกรดของวัสดุ  และวิธีกำรผลิตที่เหมำะสม  ผลิตได้ง่ำยและรวดเร็ว  แต่ในกรณีที่ประมำณรำคำจำกแบบสูงกว่ำ
ที่ก ำหนดก็อำจต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนำองค์ประกอบด้ำนต่ำงๆ กันใหม่เพื่อลดต้นทุน  แต่ทั้งนี้ต้องคงไว้ซึ่ง
คุณค่ำของผลิตภัณฑ์นั้น 
            7. วัสดุ (Materials) 
                กำรออกแบบควรเลือกวัสดุที่มีคุณสมบัติด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ ควำมใส ผิวมันวำว ทนควำมร้อน ทนกรด
ด่ำงไม่ลื่น ฯลฯ ให้เหมำะสมกับหน้ำที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์นั้นๆ นอกจำกนั้นยังต้องพิจำรณำถึงควำมง่ำยในกำรดูแล
รักษำ  ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรผลิต สั่งซื้อและคงคลัง รวมถึงจิตส ำนึกในกำรรณรงค์ช่วยกันพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้วยกำรเลือกใช้วัสดุที่หมุนเวียนกลับมำใช้ใหม่ได้ (recycle) ก็เป็นสิ่งที่นักอกแบบต้องตระหนักถึงในกำรออกแบบ
ร่วมด้วย  เพื่อช่วยลดกันลดปริมำณขยะของโลก 
           8. กรรมวิธกีารผลติ (Production) 
               ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สำมำรถผลิตได้ง่ำย รวดเร็ว ประหยัดวัสดุ ค่ำแรงและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 
แต่ในบำงกรณีอำจต้องออกแบบให้สอดคล้องกับกรรมวิธีของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม  และควรตระหนักอยู่
เสมอว่ำไม่มีอะไรที่จะลดต้นทุนได้รวดเร็วอย่ำงมีประสิทธิภำพ มำกกว่ำกำรประหยัดเพรำะกำรผลิตทีละมำกๆ  
           9 .การบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม (Maintenance) 
              ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สำมำรถบ ำรุงรักษำ และแก้ไขซ่อมแซมได้ง่ำย ไม่ยุ่งยำกเมื่อมีกำร
ช ำรุดเสียหำยเกิดขึ้น  ง่ำยและสะดวกต่อกำรท ำควำมสะอำดเพื่อช่วยยืดอำยุกำรใช้งำนของผลิตภัณฑ์  รวมทั้งควรมี
ค่ำบ ำรุงรักษำและกำรสึกหรอต่ ำ  ตัวอย่ำงเช่น  ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  เครื่องยนต์  และ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำต่ำงๆ  ที่มีกลไกภำยในซับซ้อน อะไหล่บำงชิ้นย่อมมีกำรเสื่อมสภำพไปตำมอำยุกำรใช้งำนหรือจำกกำร
ใช้งำนที่ผิดวิธี  กำรออกแบบที่ดีนั้นจะต้องศึกษำถึงต ำแหน่งในกำรจัดวำงกลไกแต่ละชิ้น  เพื่อที่จะได้ออกแบบส่วน
ของฝำครอบบริเวณต่ำงๆ  ให้สะดวกในกำรถอดซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ได้โดยง่ำย  นอกจำกนั้นกำรออกแบบยัง
ต้องค ำนึงถึงองค์ประกอบอื่นๆ ร่วมด้วย  เช่น  กำรใช้ชิ้นส่วนร่วมกันให้มำกที่สุด  โดยเฉพำะอุปกรณ์ยึดต่อกำร
เลือกใช้ชิ้นส่วนขนำดมำตรฐำนที่หำได้ง่ำย กำรถอดเปลี่ยนได้เป็นชุดๆ กำรออกแบบให้บำงส่วนสำมำรถใช้เก็บ
อะไหล่  หรือใช้เป็นอุปกรณ์ส ำรับกำรซ่อมบ ำรุงรักษำได้ในตัว  เป็นต้น 
          10. การขนส่ง (Transportation) 
               ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบควรค ำนึงถึงกำรประหยัดค่ำขนส่ง  ควำมสะดวกในกำรขนส่ง  ระยะทำง  เส้นทำง
กำรขนส่ง (ทำงบก ทำงน้ ำหรือทำงอำกำศ ) กำรกินเนื้อที่ในกำรขนส่ง (มิติควำมจุ  กว้ำง ´ ยำว ´ สูง  ของรถยนต์
ส่วนบุคคล รถบรรทุกทั่วไป ตู้บรรทุกสินค้ำ ฯลฯ) ส่วนกำรบรรจุหีบห่อต้องสำมำรถป้องกันไม่ให้เกิดกำรช ำรุด
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เสียหำยของผลิตภัณฑ์ได้ง่ำย กรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ท ำกำรออกแบบนั้นมีขนำดใหญ่  อำจต้องออกแบบให้ชิ้นส่วน
สำมำรถถอดประกอบได้ง่ำย เพื่อท ำให้หีบห่อมีขนำดเล็กลง ตัวอย่ำงเช่น  กำรออกแบบเครื่องเรือนชนิดถอด
ประกอบได้  ต้องสำมำรถบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในตู้สินค้ำที่เป็นขนำดมำตรฐำนเพื่อประหยัดค่ำขนส่งรวมทั้งผู้ซื้อ
สำมำรถท ำกำรขนส่งและประกอบชิ้นส่วนให้เข้ำรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้โดยสะดวกด้วยตัวเอง 
               งำนออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีจะต้องผสมผสำนปัจจัยต่ำงๆ  ทั้งรูปแบบ(form) ประโยชน์ใช้สอย
(function)  กำยวิภำคเชิงกล(ergonomics)และอื่นๆ  ให้เข้ำกับวิถีกำรด ำเนินชีวิต แฟชั่น หรือแนวโน้มที่จะเกิด
ขึ้นกับผู้บริโภคเป้ำหมำยได้อย่ำงกลมกลืนลงตัวมีควำมสวยงำมโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพำะตัว ตั้ งอยู่บนพื้นฐำนทำง
กำรตลำด และควำมเป็นไปได้ในกำรผลิตจ ำนวนมำก    ส่วนกำรให้ล ำดับควำมส ำคัญของปัจจัยต่ำงๆ ขึ้นอยู่กับ
จุดประสงค์และควำมซับซ้อนของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น กำรออกแบบเสื้อผ้ำ กระเป๋ำ รองเท้ำตำมแฟชั่น  อำจ
พิจำรณำที่ประโยชน์ใช้สอย ควำมสะดวกสบำยในกำรใช้ และควำมสวยงำม เป็นหลัก  แต่ส ำหรับกำรออกแบบ
ยำนพำหนะ เช่น  จักรยำน  รถยนต์  หรือเครื่องบิน  อำจต้องค ำนึงถึงปัจจัยดังกล่ำวครบทุกข้อหรือมำกกว่ำนั้น 
สรุป 
           กำรออกแบบ คือ กิจกรรมกำรแก้ปัญหำเพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำยหรือจุดประสงค์ที่ตั้งไว้  (Design is  a  
goal-directed  problem-solving) เป็นกำรกระท ำของมนุษย์  ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องกำรแจ้งผลเป็นสิ่งใหม่ๆ  มี
ทั้งที่ออกแบบเพื่อสร้ำงขึ้นใหม่ให้แตกต่ำงจำกของเดิมหรือปรับปรุงตกแต่งของเดิม  ควำมส ำคัญของออกแบบเป็น
ขั้นตอนเบื้องต้นที่จะท ำให้กระบวนกำรในกำรผลิตสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ประสบผลส ำเร็จในตลำดและตรงตำม
เป้ำหมำย 
           งำนออกแบบ  คือ สิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้นโดยกำรเลือกน ำเอำองค์ประกอบมำจัดเรียงให้เกิดรูปทรงใหม่ที่
สำมำรถสนองควำมต้องกำรตำมจุดประสงค์ของผู้สร้ำง  และสำมำรถผลิตได้ด้วยวัสดุและกรรมวิธีกำรผลิตที่มีอยู่ใน
ขณะนัน้ 
หลักการพืน้ฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
          กำรออกแบบมีหลักกำรพื้นฐำน โดยอำศัยส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ตำมที่ได้กล่ำวมำแล้วใน
บทเรียนเรื่อง “ องค์ประกอบศิลป์ ” คือ จุด เส้น รูปร่ำง รูปทรง น้ ำหนัก สี และพื้นผิว น ำมำจัดวำงเพื่อให้เกิดควำม
สวยงำมโดยมีหลักกำร ดังนี ้
          1.ความเปน็หน่วย (Unity) ในกำรออกแบบ ผู้ออกแบบจะต้องค ำนึงถึงงำนทั้งหมดให้อยู่ในหน่วยงำน
เดียวกันเป็นกลุ่มก้อน หรือมคีวำมสัมพันธ์กันทั้งหมดของงำนนั้นๆ และพิจำรณำส่วนย่อยลงไปตำมล ำดับใน
ส่วนย่อยๆก็คงต้องถือหลักนี้เช่นกัน 
         2.ความสมดุลหรือความถ่วง (Balancing) เป็นหลักทั่วๆไปของงำนศิลปะที่จะต้องดูควำมสมดุลของงำน
นั้นๆ ควำมรูส้ึกทำงสมดุลของงำนนี้เป็นควำมรู้สึกที่เกิดขึน้ในส่วนของควำมคิดในเรื่องของควำมงำมในสิ่งนั้นๆ มี
หลักควำมสมดลุอยู่ 3 ประกำร 
                 2.1 ความสมดุลในลกัษณะเท่ากัน (Symmetry Balancing) คือมีลักษณะเป็นซำ้ย-ขวำ บน-ล่ำง 
เป็นต้น ควำมสมดุลในลักษณะนี้ดูและเข้ำใจง่ำย 
                2.2 ความสมดลุในลักษณะไม่เทา่กนั (Nonsymmetry Balancing) คือมีลักษณะสมดุลกันใน
ตัวเองไม่จ ำเป็นจะต้องเท่ำกันแต่ดูในด้ำนควำมรู้สึกแล้วเกดิควำมสมดุลกนัในตัวลักษณะกำรสมดุลแบบนี้ผู้ออกแบบ
จะต้องมีกำรประลองดูให้แนใ่จในควำมรูส้ึกของผู้พบเห็นด้วยซึ่งเป็นควำมสมดุลที่เกิดในลักษณะทีแ่ตกต่ำงกันได้ เช่น 
ใช้ควำมสมดุลด้วยผิว (Texture) ด้วยแสง-เงำ (Shade) หรือด้วยสี (Colour) 
                2.3 จุดศูนย์ถ่วง (Gravity Balance) กำรออกแบบใดๆที่เป็นวัตถุสิ่งของและจะต้องใช้งำนกำรทรง
ตัวจ ำเป็นที่ผู้ออกแบบจะต้องค ำนึงถึงจุดศูนย์ถ่วงได้แก่ กำรไม่โยกเอียงหรือให้ควำมรู้สึกไม่มั่นคงแข็งแรง ดังนั้นสิ่งใด
ที่ต้องกำรจุศูนย์ถ่วงแล้วผู้ออกแบบจะต้องระมัดระวังในสิ่งนี้ให้มำก ตัวอย่ำงเช่น เก้ำอี้จะต้องตั้งตรงยึดมั่นทั้งสี่ขำ
เท่ำๆกัน กำรทรงตัวของคนถ้ำยืน 2 ขำ ก็จะต้องมีน้ ำหนักลงที่เท้ำทั้ง 2 ข้ำงเท่ำๆกัน ถ้ำยืนเอียงหรือพิงฝำ น้ ำหนัก
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ตัวก็จะลงเท้ำข้ำงหนึ่งและส่วนหนึ่งจะลงที่หลังพิงฝำ รูปปั้นคนในท่ำวิ่งจุดศูนย์ถ่วงจะอยู่ที่ใด ผู้ออกแบบจะต้องรู้
และวำงรูปได้ถูกต้องเรื่องของจุดศูนย์ถ่วงจึงหมำยถึงกำรทรงตัวของวัตถุสิ่งของนั่นเอง 
          3.ความสัมพันธ์ทางศิลปะ ( Relativity of Arts) ในเรื่องของศิลปะน้ัน เป็นสิ่งที่จะต้องพิจำรณำกันหลำย
ขั้นตอนเพรำะเป็นเรื่องควำมรู้สึกที่สัมพันธ์กัน อันได้แก่ 
                  3.1 การเน้นหรือจุดสนใจ (Emphasis or CentreofInterest) งำนด้ำนศิลปะผู้ออกแบบจะต้อง
มีจุดเน้นให้เกิดสิ่งที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น โดยมีข้อบอกกล่ำวเป็นควำมรู้สึกร่วมที่เกิดขึ้นเองจำกตัวของศิลปกรรม
นั้นๆ ควำมรู้สึกนี้ผู้ออกแบบจะต้องพยำยำมให้เกิดขึ้นเหมือนกัน 
                  3.2 จุดส าคญัรอง ( Subordinate) คงคล้ำยกับจุดเน้นนั่นเองแต่มีควำมส ำคัญรองลงไป
ตำมล ำดับซึ่งอำจจะเป็นรองส่วนที่ 1ส่วนที ่2 ก็ได้ ส่วนนี้จะช่วยให้เกิดควำมลดหลั่นทำงผลงำนที่แสดง ผู้ออกแบบ
จะต้องค ำนึงถึงสิ่งนี้ด้วย 
                  3.3 จังหวะ ( Rhythem) โดยทั่วๆไปสิ่งที่สัมพันธ์กันในสิ่งนั้นๆย่อมมีจังหวะ ระยะหรือควำมถี่ห่ำง
ในตัวมันเองก็ดีหรือสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์อยู่ก็ดีจะเป็นเส้น สี เงำ หรือช่วงจังหวะของกำรตกแต่ง แสงไฟ ลวดลำย ที่
มีควำมสัมพันธ์กันในที่นั้นเป็นควำมรู้สึกของผู้พบเห็นหรือผู้ออกแบบจะรู้สึกในควำมงำมนั่นเอง 
                 3.4 ความต่างกัน ( Contrast) เป็นควำมรู้สึกที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้มีกำรเคลื่อนไหวไม่ซ้ ำซำกเกินไป
หรือเกิดควำมเบื่อหน่ำย จ ำเจ ในกำรตกแต่งก็เช่นกัน ปัจจุบันผู้ออกแบบมักจะหำทำงให้เกิดควำมรู้สึกขัดกันต่ำงกัน
เช่น เก้ำอี้ชุดสมัยใหม่แต่ขณะเดียวกันก็มีเก้ำอี้สมัยรัชกำลที่ 5 อยู่ด้วย 1 ตัว เช่นนี้ผู้พบเห็นจะเกิดควำมรู้สึก
แตกต่ำงกันท ำให้เกิดควำมรู้สึก ไม่ซ้ ำซำก รสชำติแตกต่ำงออกไป 
                 3.5 ความกลมกลืน ( Harmomies) ควำมกลมกลืนในที่นี้หมำยถึงพิจำรณำในส่วนรวมทั้งหมดแม้
จะมีบำงอย่ำงที่แตกต่ำงกันกำรใช้สีที่ตัดกันหรือกำรใช้ผิว ใช้เส้นที่ขัดกัน ควำมรู้สึกส่วนน้อยนี้ไม่ท ำให้ส่วนรวมเสียก็
ถือว่ำเกิดควำมกลมกลืนกันในส่วนรวม ควำมกลมกลืนในส่วนรวมนี้ถ้ำจะแยกก็ได้แก่ควำมเน้นไปในส่วนมูลฐำนทำง
ศิลปะอันได้แก่ เส้น แสง-เงำ รูปทรง ขนำด ผิว สี นั่นเอง 
 
      ๒.๑.๒  การออกแบบด้วย ADDIE Model  
กำรออกแบบด้วย ADDIE Model 

 

ADDIE Model ปรำกฏตัวครั้งแรกในปี 1975 มันถูกสร้ำงขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีกำรศึกษำที่มหำวิทยำลัย
แห่งรัฐฟลอริดำส ำหรับกองทัพสหรัฐและจำกนั้นปรับตัวได้อย่ำงรวดเร็วโดยทุกกองก ำลังสหรัฐ (แบรนสัน, เรย์เนอร์ 
คอคส์, เฟอร์แมนคิง Hannum 1975; วัตสัน, 1981) ห้ำขั้นตอนขึ้นอยู่บ้ำงในรูปแบบ ISD ก่อนหน้ำนี้ได้รับกำร
พัฒนำโดยกองทัพอำกำศสหรัฐ (1970) เรียกว่ำวิธีกำรขั้นตอนห้ำ ADDIE หรือรุ่น ISD ประกอบด้วย 19 ขั้นตอนที่
ได้รับกำรพิจำรณำที่ส ำคัญในกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม (Hannum, 2005) ขั้นตอนที่ถูกแบ่ง
ออกเป็นห้ำขั้นตอน (กำรวิเครำะห์กำรออกแบบกำรพัฒนำน ำไปใช้ประเมิน) เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกกำรสื่อสำรของ
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รูปแบบ ISD ให้กับผู้อื่นขั้นตอนอยู่ภำยใต้ขั้นตอนของตน หกปีต่อมำดร. รัสเซลวัตสัน (1981) หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่และ
คณำจำรย์กองฝึกอบรมของ Fort Huachuca แอริโซนำน ำเสนอกระดำษที่ประชุมนำนำชำติเพื่อกำรเรียนกำรสอน
เป็นรำยบุคคล ในนั้นเขำกล่ำวถึงรูปแบบ ADDIE เป็นที่พัฒนำโดยมหำวิทยำลัยแห่งรัฐฟลอริดำ กำรน ำเสนอของเขำ
ที่มีรูปแบบกำรปรับปรุงเล็กน้อย รูปแบบของวัตสันก็ขึ้นอยู่กับหนึ่งในกำรพัฒนำโดยมหำวิทยำลัยแห่งรัฐฟลอริดำใน
ที่ห้ำขั้นตอนเหมือนกัน แต่ขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนได้รับกำรแก้ไขเล็กน้อย (แบรนสัน , เรย์เนอร์ค็อกซ์เฟอร์แมนคิง 
Hannum, 1975) 

รูปแบบที่เป็นมุมมองที่เป็นนำมธรรมที่เรียบง่ำยของควำมเป็นจริงที่ซับซ้อนหรือแนวคิด Silvern ก ำหนด
รูปแบบเป็น "อะนำล็อกกรำฟิกที่เป็นตัวแทนของสถำนกำรณ์ในชีวิตจริงทั้งที่มันเป็นหรือเป็นมันควรจะเป็น" (AECT, 
1977) นี้จะท ำให้รูปแบบ ADDIE ในขณะที่มันได้รับภำพในหลำยวิธีรูปแบบต่อไปนี้แสดงวิธีหนึ่งที่ได้รับควำมนิยม 
(กองทัพสหรัฐ, 2011, หน้ำ 62) 

1. เนื้อหาสาระรายละเอียดส าคัญของ ADDIE 
ADDIE คือ กระบวนกำรออกแบบระบบกำรเรียนกำรสอน โดยมีขั้นตอนกำรออกแบบตำมรูปแบบ ADDIE 

(ADDIE Model) โดยอำศัยหลักของวิธีกำรระบบ (System Approach) ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ำสำมำรถ
น ำไปใช้ออกแบบและพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่ำงดี ไม่ว่ำจะเป็น CAI/CBT, WBI/WBT หรือ e-
Learning เป็นกระบวนกำรพัฒนำรูปแบบกำรสอนที่นักออกแบบกำรเรียนกำรสอนและนักพัฒนำกำรฝึกอบรมนิยม
ใช้กันเพ่ือกำรวิเครำะห์, กำรออกแบบ, กำรพัฒนำ, กำรด ำเนินกำรให้เป็นผล และกำรประเมินผลของสำรปัจจัย และ
กิจกรรมกำรเรียน 

กำรออกแบบกำรสอนมุ่งหมำยเพ่ือวิธีกำรสอนที่ยึดถือผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงมำกกว่ำวิธีกำรที่ยึดถือผู้สอน
เป็นศูนย์กลำง  จนกระทั่งกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิผลเกดิขึ้นเป็นกระบวนกำรออกแบบกำรสอนที่กระท ำวนซ้ ำใหม่
ในที่ผลของกำรประเมินผลเพ่ือพัฒนำของแต่ละขั้นตอนที่ชี้แนะให้นักออกแบบกำรสอนพิจำรณำกลับไปที่ขั้นตอน
ก่อนหน้ำผลิตผลขั้นสุดท้ำยของขั้นตอนหนึ่งๆเป็นผลิตผลเริ่มต้นของขั้นตอนต่อไปซึ่ง ADDIE Model 
Richey,1986: 96 และ Seels and Glasgow, 1997: 9 ได้มีล ำดับกำรพัฒนำเป็น 5 ขัน้ ซึ่งประกอบด้วย 

๑) กำรวิเครำะห์ (A : Analysis) dynamic, flexible guideline for building 
๒) กำรออกแบบ (D : Design) effective training and performance support 
๓) กำรพัฒนำ  (D : Development) tools. 
๔) กำรทดลองใช้ (I : Implementation) 
๕) กำรประเมินผล (E : Evaluation) 

ซึ่งแต่ละขั้นตอนเป็นแนวทำงที่มีลักษณะที่ยืดหยุ่นเพื่อให้สำมำรถน ำไปสร้ำงเป็นเครื่องมือได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพโดยรอดเดอริค  ซิมส์  (Roderic  Sims)  แห่งมหำวิทยำลัยซิดนีย์  (University  of  Technology 
Sydney)  ได้น ำรูปแบบ  ADDIE  มำปรับปรุงขั้นตอนให้เป็นขั้นตอนกำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ โดยครอบคลุม
สำระส ำคัญในกำรออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 

ADDIE Model คือ เป็นแนวคิดกระบวนกำรออกแบบหลักสูตร สื่อ กิจกรรมตั้งแต่จุดเริ่มต้น ไปจนถึง
ขั้นตอนสุดท้ำย อย่ำงเป็นระบบระเบียบ โดยจะเน้นไปที่กำรเก็บข้อมูลอย่ำงละเอียดเพื่อน ำข้อมูลนั้นมำออกแบบ ตัว
สื่อ หลักสูตร และกิจกรรมให้ครอบคลุมกลุ่ มผู้ เรียน โดยกระบวนกำรออกแบบสื่อของ ADDIE Model นั้น
ประกอบด้วยขั้นตอน 5 อย่ำงดังนี้ 
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๑) Analysis (การวิเคราะห์)  
ในขั้นตอนของกำรวิเครำะห์นี้ เรำจะเริ่มจำกกำรค้นหำควำมคำดหวัง (Expectation) หรือ ก ำหนด

เป้ำหมำย (Target / Goal) ที่อยำกจะได้จำกกำรพัฒนำบุคลำกรให้ได้ก่อน เพื่อใช้ในกำรเปรียบเทียบกับสถำนกำรณ์
หรือระดับควำมสำมำรถของบุคลำกร (Performance) ในปัจจุบัน เพื่อให้ทรำบว่ำบุคลำกรนั้นยังขำดควำมรู้ ทักษะ 
หรือทัศนคติในกำรท ำงำน (Development Gap) มำกน้อยแค่ไหน 

 
โดยหลักๆ แล้วแหล่งที่มำของเป้ำหมำย หรือควำมคำดหวังที่จะใช้ในกำรวิเครำะห์ Development 

Gap มี ๕ แหล่ง ดังนี ้

 

๑.๑  Business Strategy (กลยุทธ์องค์กร) : คือ กำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำบุคลำกร โดย
ค ำนึงถึงทิศทำงกำรเติบโตที่องค์กรต้องกำรเป็นที่ตั้ง แล้ววิเครำะห์ว่ำบุคลำกรขององค์กรจ ำเป็นจะต้องมีควำมรู้ 
ทักษะ หรือพฤติกรรมที่ส ำคัญอะไรบ้ำง เพื่อที่จะท ำให้องค์กรเติบโตตำมที่ก ำหนดในกลยุทธ์ขององค์กรได้ 

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/NMLoMqHTP/PeopleValue/development_gap.png
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๑.๒ Competency (ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ควรมีในการปฏิบัติงาน) คือ กำรก ำหนดเป้ำหมำยใน
กำรพัฒนำบุคลำกร โดยค ำนึงถึงบทบำทหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนเป็นส ำคัญ ว่ำหำกต้องกำรให้บุคลำกรสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำนของต ำแหน่งนั้นๆ เขำจะต้องมีควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติ หรือพฤติกรรมอย่ำงไรบ้ำง 

๑.๓  Law & Regulation (กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ) คือ กำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
บุคลำกร โดยอ้ำงอิงหัวข้อกำรอบรมตำมที่มีระบุไว้ในกฎหมำย และระเบียบข้อบังคับ 

๑.๔  Customer Needs & Expectation (ความคาดหวัง และความต้องการของลูกค้า) คือ กำร
ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำบุคลำกร โดยอ้ำงอิงข้อมูลจำกควำมคำดหวัง หรือควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นที่ตั้ง ว่ำ
หำกองค์กรต้องกำรตอบสนองควำมคำดหวัง และควำมต้องกำรของลูกค้ำให้ได้นั้น บุคลำกรขององค์กรจะต้องมี
ควำมสำมำรถทำงด้ำนใดเพ่ิมขึ้นบ้ำง 

๑.๕  Owner Needs & Expectation (ความคาดหวัง และความต้องการของเจ้าของธุรกิจ) คือ กำร
ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำบุคลำกร โดยอ้ำงอิงข้อมูลจำกควำมคำดหวัง และควำมต้องกำรของเจ้ำของธุรกิจเป็น
ที่ตั้ง ว่ำบุคลำกรขององค์กรจ ำเป็นจะต้องมีควำมสำมำรถทำงด้ำนใดเพ่ิมขึ้นบ้ำง จึงจะท ำให้ควำมคำดหวัง และควำม
ต้องกำรของเจ้ำของธุรกิจเป็นจริงได ้

เมื่อทรำบเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ต้องกำร และสถำนกำรณ์ปัจจุบันแล้ว จึงจะน ำเป้ำหมำยที่ได้มำก ำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ เพ่ือออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำให้กับบุคลำกรที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ในกำรพัฒนำต่อไป 

๒) Design (การออกแบบ)  
ส ำหรับกำรออกแบบนั้น People Value แบ่งกำรออกแบบออกเป็น ๓ ส่วนใหญ่ๆ คือ 

๒.๑ Learning System 
Learning System คือ บริกำรออกแบบระบบกำรเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนกำรเรียนรู้ที่ได้จำกในห้องเรียน 

ไปสู่ควำมเข้ำใจที่ลึกซึ้งขึ้นด้วยกระบวนกำรเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกระบวนกำรเรียนรู้มีควำม
ต่อเนื่อง และส่งมอบผลลัพธ์ได้ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้รำยละเอียดเพิ่มเติม เข้ำไปดูได้ที่ Learning System 

http://www.peoplevalue.co.th/th/learning_system
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๒.๒ Follow Up & Evaluation System 
Follow Up & Evaluation System คือ กระบวนกำรวัด ติดตำม และประเมินผล เพื่อติดตำมและพัฒนำ

ทักษะ รวมถึงกำรปลูกฝังทัศนคติที่ควรมีในกำรท ำงำนให้แสดงออกมำเป็นพฤติกรรมพึงประสงค์ กำรออกแบบใน
ส่วนนี้จึงมุ่งเน้นวิธีกำรวัด ติดตำม และประเมินผลกำรน ำควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ไดจ้ำกกำรเรียนไปฝึกใช้ในกำร
ปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดประสบกำรณ์และพฒันำเป็นควำมเชี่ยวชำญต่อไป รำยละเอียดเพ่ิมเติม เข้ำไปดูได้ที ่Follow 
Up & Evaluation 

๒.๓ Course & Learning Plan 
         นอกจำกเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ กระบวนกำรที่จะใช้ และขั้นตอนกำรวัด ติดตำม และประเมินผลแล้ว เรำยงั
จะต้องออกแบบโครงสร้ำงหลักสูตรและแผนกำรสอนที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยที่ต้องกำรอีกด้วย โดยรำยละเอียดที่
จะออกแบบในส่วนของหลักสูตรและแผนกำรสอนนั้น ประกอบด้วย 
 

 
เนื้อหา (Content) คือ สิ่งที่ผู้เรียนควรรู้เพื่อกำรพัฒนำให้ได้ตำมผลลัพธ์ที่ก ำหนด เช่น องค์ควำมรู้ หลัก

คิด หรือทฤษฎีต่ำงๆกิจกรรม (Activity) คือ กระบวนกำรที่ผู้เรียนจะได้ลงมือท ำ เพื่อกำรสร้ำงควำมตระหนักถึง
ทัศนคติที่ส ำคัญ หรือพฤติกรรมที่ควรแสดงออก ตำมผลลัพธ์หรือเป้ำหมำยที่ก ำหนดภารกิจเพื่อการพัฒนาทักษะ 
(Workshop) คือ กระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะที่ต้องกำรผ่ำนกำรฝึกปฏิบัติ โดยอำจเป็นสถำนกำรณ์จ ำลอง 
หรือกรณีศึกษำที่เกิดขึ้นจริงทั้งในและนอกองค์กรก็ได้ เช่น Role Play กำรระดมสมอง กำรเขียนแผนตำมโจทย์ที่
ได้รับแผนการสอน (Learning Plan) คือ ล ำดับกำรเรียนกำรสอน และกระบวนกำรที่จะใช้ในกำรเรียนรู้ ตั้งแต่ 
เนื้อหำ กิจกรรม และ Workshop โดยค ำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะได้จำกแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ผู้ เรียนเข้ำใจได้ง่ำย 
เสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ที่ตื่นตัว และสำมำรถต่อยอดกำรน ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง 

เมื่อรวมกระบวนกำรออกแบบทั้ง 3 เข้ำด้วยกัน จะได้เป็นบริกำร Learning คือ บริกำรออกแบบ
กระบวนกำรเรียนรู้ วัดผล ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ ด้วยกำรน ำเอำระบบกำร
เรียนรู้  (Learning System) มำผสมผสำนร่วมกับระบบกำรวัด ติดตำม และประเมินผล (Follow Up & 
Evaluation System) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ หรือ ผลลัพธ์ที่ได้ก ำหนดไว้ 

http://www.peoplevalue.co.th/followupevaluation
http://www.peoplevalue.co.th/followupevaluation
http://www.peoplevalue.co.th/th/learning_system
http://www.peoplevalue.co.th/th/followupevaluation
http://www.peoplevalue.co.th/th/followupevaluation
http://www.peoplevalue.co.th/th/result
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๓) Development (การพัฒนา)  
เพื่อกำรพัฒนำโครงสร้ำงหลักสูตร แผนกำรสอน และกระบวนกำรเรียนรู้ให้ได้ผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยที่ต้ังไว้ 

เรำจึงมุ่งเน้นกำรพัฒนำ 2 ปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อคุณภำพกำรเรียนรู้ นั่นคือ 
๓.๑  ผู้สอน (Instructor) 

 
          - ค้นหา / คัดเลือก (Selection)  

People Value จะท ำกำรค้นหำและคัดเลือกผู้สอนที่มีประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญในหัวข้อและ
เนื้อหำที่จะสอนนั้นๆ สำมำรถยกตัวอย่ำงและตอบค ำถำมได้อย่ำงชัดเจน สื่อสำรอย่ำงตรงไปตรงมำ ให้ค ำแนะน ำที่
สำมำรถน ำไปใช้ปฏิบัติได้จริง และสำมำรถที่จะยืดหยุ่นเนื้อหำกำรสอน และกระบวนกำรให้เหมำะสมกับกลุ่มผู้เรียน
ในแต่ละชั้นเรียนได ้

- พัฒนา (Development): Train the Trainer 
นอกจำกจะค้นหำผู้สอนที่มำกประสบกำรณ์จำกในวงกำรแล้ว People Value ยังมีโครงกำร Train the Trainer ที่
จะพัฒนำผู้ที่ต้องกำรเป็นวิทยำกรให้สำมำรถด ำเนินกำรสอน และส่งมอบผลลัพธ์ของกำรเรียนรู้ให้ได้ตำมมำตรฐำนที่ 
People Value ก ำหนดไว้อีกด้วย 

๓.๒ สื่อการเรียนการสอน (Learning Media) 
 ในกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนนั้น เรำให้ควำมใส่ใจต้ังแต่สื่อกำรสอนในห้องเรียน ไปจนถึงสื่อที่ผู้เรียน

จะสำมำรถน ำติดตัวกลับไปสำนต่อกำรเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ เช่น 
          - Power Point & VDO 
          - Manual (คู่มือผู้เรียน) 

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/NMLoMqHTP/PeopleValue/analytic_design04_5_20170124_2.png
https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/NMLoMqHTP/PeopleValue/analytic_design06_2016_12_23.png
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          - Etc. (อื่นๆ) 
และเพื่อยืนยันผลลัพธ์และคณุภำพของกำรออกแบบและพัฒนำกำรเรียนรู้นี้ People Value จึงมีกำรจัดช้ันเรียน
ทดลอง หรือ รุน่ทดลองเรียน (Prototype Class) โดยให้ควำมส ำคัญกบักำรตอบรับควำมคำดหวัง 2 ด้ำน คือ 
Functional (สร้ำง Result หรือผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำย) และ Emotional (สร้ำง Wonder หรือ ควำมรู้สึกบันดำล
ใจ) 

4. Implement (การด าเนนิการ) 

 
เพื่อกำรดูแลและรักษำมำตรฐำนกำรเรียนกำรสอนให้เกิดขึ้นจริง และมีควำมรำบรื่นในกำรด ำเนินกำรตำมที่

ออกแบบและวำงแผนไว้ ในทุกหลักสูตรที่จัดขึ้น เรำจึงมีผู้ประสำนงำนและดูแลกำรฝึกอบรมที่จะช่วยอ ำนวยควำม
สะดวกและประสำนงำน ติดตำมแผนกำรสอนและผลที่ได้รับจำกกำรสอน รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ เพื่อ
สนับสนุนให้เกิดบรรยำกำศกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับผู้เรียนและผู้สอนที่สุด 
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๕. Evaluation (การประเมนิผล)  

ส ำหรับขั้นตอนของกำรประเมินผลนั้น เรำจะประเมินผลจำก 3 ทำงด้วยกัน นั่นคือ 

 
๕.๑ Learner Feedback (Reaction): กำรประเมินผลหลักสูตรหลังกำรอบรมกำรประเมินนี้จะวัดผล

ควำมพึงพอใจที่ได้จำกกำรเรียนรู้ ซึ่งผู้เข้ำอบรมจะเป็นผู้ให้คะแนนด้วยตัวเอง หำกคะแนนในส่วนนี้มำก แสดงถึง
แนวโน้มที่ผู้เรียนจะให้ควำมสนใจในกำรพัฒนำในหัวข้อที่ได้เรียนรู้นี้อย่ำงต่อเนื่อง หรือให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
องค์กรตำมควำมรู้ที่ได้เรียนมำนี้ได้ 

๕.๒   Class Owner Feedback: เสียงสะท้อนจำก HRD ผู้ดูแลหลักสูตรกำรประเมินนี้ จะวัดผล
ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ โดย HRD ผู้ดูแลหลักสูตรเป็นผู้ให้คะแนนหลังจบหลักสูตรนั้นๆ โดยจะประเมินผลจำก
กำรเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับวัตถุประสงค์ หรือเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ว่ำได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยมำกน้อย
เพียงใด 

๕.๓  Quality Assurance: กำรประเมินคุณภำพกำรเรียนกำรสอนจำก People Valueกำรประเมินนี้จะ
วัดคุณภำพกำรเรียนกำรสอน โดย Course Designer ของ People Value ซึ่ งจะประเมินคุณภำพตั้ งแต่
กระบวนกำรเรียนรู้ กำรถ่ำยทอด ตั้งแต่ ก่อน ระหว่ำง และ หลังกำรเรียนรู้ ว่ำสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำย
ที่ต้องกำรมำกน้อยเพียงใด ด้วยกระบวนกำรออกแบบโครงสร้ำงกำรเรียนรู้แบบ ADDIE นี้เอง เรำจึงสำมำรถบริหำร
ผลลัพธ์ของทุกกำรเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 

๒.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จิตพนธ์ ชุมเกตุ.(๒๕๖๐).กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพทำงกำร

จัดกำรชุมชนอย่ำงยั่งยืนของชุมชนไทยมุสลิม อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรีกำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1.) เพื่อศึกษำข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของชุมชนไทยมุสลิม อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี 2.) เพื่อ
พัฒนำต้นแบบผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้ำนไทยมุสลิม อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี ที่แสดงถึงคุณค่ำและอัตลักษณ์
ของชุมชน และ 3) ศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์จำกภูมิปัญญำท้องถิ่นของหมู่บ้ำนไทยมุสลิม อ ำเภอ
ชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี ส ำหรับเป็นแนวทำงส่งเสริม เพื่อให้ชุมชนน ำไปใช้ประโยชน์ในอนำคต ขั้นตอนกำรวิจัย
นี้ผู้วิจัยได้แบ่งกำรวิจัยออกเป็น 3 ได้แก่ กำรสัมภำษณ์เชิงลึก กำรสนทนำกลุ่ม และกำรสังเครำะห์ผลกำรวิจัย
พบว่ำ ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชนนั้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกหนังแพะ ชีสนมแพะ แปรรูป ผลิตภัณฑ์นม
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แปรรูป งำนศิลปหัตถกรรม เช่น หมอนหนุน ผลิตภัณฑ์จำกเมล็ดกระถิน ผลิตภัณฑ์ จำกหญ้ำแฝก ผลิตภัณฑ์
จำกรกบวบหอม ผลิตภัณฑ์จำกใบตะโก เป็นต้น วัสดุส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น ส ำหรับกำรออกแบบ
และพัฒนำผลิตภัณฑ์สินค้ำของหมู่บ้ำนไทยมุสลิม อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี โดยผสมผสำนกับภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นนั้น พบว่ำ ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนำขึ้น ควรสื่อให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์  ที่เกิดมำจำกภูมิปัญญำท้องถิ่น และ
สำมำรถเพิ่มมูลค่ำให้กับผลิตภัณฑ์ได้ ท ำให้ผลิตภัณฑ์นั้นดูมีคุณค่ำ มีมำตรฐำน มีเอกลักษณ์โดดเด่นเน้น
เรื่องรำว วิถีกำรด ำเนินชีวิตของชำวบ้ำนไทยมุสลิม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะท ำให้เศรษฐกิจของคนใน
ชุมชนแข็งแรงขึ้น น ำรำยได้ให้กับชำวบ้ำนมำกยิ่งขึ้น ส ำหรับแนวทำงกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์จำกภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นของชุมชนมุสลิม สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือ กำรเพิ่มมูลค่ำเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ที่ประกอบด้วย กำรเรียนรู้ ภูมิปัญญำ กำรรวมกลุ่ม และกำรเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน ส่วนที่สอง คือ
กระบวนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยพิจำรณำถึงทุนของชุมชน กำรส ำรวจตลำด และส่วนที่ 3 เป็นกำร
จัดกำรชุมชนเพื่อรองรับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน และระบบ
กำรเรียนรู้โดยมีภูมิปัญญำท้องถิ่นเป็นแกนกลำง 

 
วชิรญำ เหลียวตระกูล.(2560) โครงกำร กำรยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปเห็ดตับเต่ำเชิงกำรค้ำสู่

มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยกระบวนกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม  โดยกระบวนกำรวิจัยเชิง
ปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม ได้ท ำกำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกเห็ดตับเต่ำเพื่อใช้เป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์
ชุมชนในกำรยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์เชิงกำรค้ำ โดยกำรใช้แบบสอบถำม จำกประชำชนในชุมชนสำม
เรือน จ ำนวน 100 คน พบว่ำประชำชนในชุมชนสำมเรือนเลือกผลิตภัณฑ์เห็ดตับเต่ำในน ้ำเกลือบรรจุขวด
แก้ว เท่ำกับ 89 คน เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนในกำรยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์เชิงกำรค้ำ 
โดยใช้กรรมวิธีกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดตับเต่ำที่ดีที่สุดจำกผลกำรท ำวิจัยที่ ได้รับกำรสนับสนุนใน
ปีงบประมำณ 2558 จำกระดับห้องปฏิบัติกำร (lab scale) สู่กำรเพิ่มขยำยขนำดกำรผลิต (process scale-
up) ในระดับชุมชนต ำบลสำมเรือน แล้วท ำกำรศึกษำปริมำณสำรประกอบฟีนอลทั้งหมดและกิจกรรมกำรเป็น
สำรต้ำนอนุมูลอิสระ พบว่ำ ปริมำณสำรประกอบฟีนอลิกและกิจกรรมกำรเป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระของ
ผลิตภัณฑ์เห็ดตับเต่ำในน ้ำเกลือบรรจุขวดแก้วที่ท ำจำกห้องปฏิบัติกำรมีปริมำณมำกกว่ำ ท ำ process scale-
up เท่ำกับ 27.54-61.95 และ 22.71-45.69 Gallic acid equivalent (GAE) mg/100 g ตัวอย่ำง 
(เทียบกับน ้ำหนักเห็ดสดพร้อมบริโภค 100 กรัม, %wet basis) และเท่ำกับ 15.00-39.05 และ 28.42-
38.38 GAE mg/ 100 g ตัวอย่ำงสด ตำมล ำดับ ส่วนกำรทดสอบทำงด้ำนประสำทสัมผัส พบว่ำลักษณะ
ทำงด้ำนประสำทสัมผัสทุกด้ำนผลิตภัณฑ์เห็ดตับเต่ำในน ้ำเกลือบรรจุขวดแก้วที่ได้จำก lab scale ได้คะแนน
จำกผู้ทดสอบมำกกว่ำ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำก process scale-up โดยลักษณะด้ำนสี รสชำติ และกลิ่นได้คะแนน
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p<0.05) ผู้วิจัยให้ควำมรู้กับกลุ่มแปร
รูปพัฒนำร่วมใจ ผู้เกี่ยวข้องและผู้วิจัย ในชุมชนสำมเรือนเรื่อง รูปแบบบรรจุภัณฑ์ กำรพัฒ นำบรรจุภัณฑ์ 
กำรออกแบ บตรำสัญลักษณ์สี กรำฟิกบนบรรจุภัณฑ์ โดยกำรมีส่วนร่วม (PAR) ในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์
โดยใช้วิธีกำรสนทนำกลุ่ม (Focus group) เพื่อระดมควำมคิดเห็นในกำรค้นหำอัตลักษณ์ที่ส ำคัญและโดดเด่น
ของชุมชน และท ำกำรสรุปรูปแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมกัน โดยท ำกำรดัดแปลงจำกบรรจุภัณฑ์ที่ได้จำกกำรท ำวิจัย
ในปีงบประมำณ 2558 ดังนี้ ใช้ขวดแก้วขนำด 250 มิลลิกรัม รูปทรงสี่เหลี่ยม ฝำปิดเป็นโลหะสีทอง มีน ้ำ
หนักเนื้อเห็ดตับเต่ำเท่ำกับ 200 กรัม (ร้อยละ 60) ส่วนฉลำกประกอบด้วยชื่อตรำสินค้ำ (Brand) ได้แก่ 
อบต.สำมเรือน ตรำสัญลักษณ์ (logo) คือรูป logo ของอบต.สำมเรือน และมีรูปผลิตภัณฑ์เห็ดตับเต่ำในน ้ำ
เกลือ และเห็ดตับเต่ำสด ข้อมูลทำงด้ำนคุณค่ำทำงโภชนำกำรปริมำณพลังงำนที่ ได้รับจำกกำรบริโภคเห็ด
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ตับเต่ำในน ้ำเกลือ 100 กรัม และสำรต้ำนอนุมูลอิสระ สถำนที่ผลิต ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ ประวัติควำมเป็นมำของเห็ดตับเต่ำและ ต ำบลสำมเรือน วันผลิต วันหมดอำยุ น ้ำหนักสุทธิ 
สัญลักษณ์ขององค์กำรอำหำรและยำที่ยังไม่ได้ลงเลขทะเบียน สัญลักษณ์บ่งบอกถึงควำมเป็นพืชอินทรีย์ 
(organic) ส่วนผสม และรำคำ โดยกำรใช้ลำยแผ่นไม้เป็นพื้นฉลำกและสีน ้ำตำลแดงเป็นหลัก และได้จัดท ำ
คู่มือค ำแนะกำรปรุงเห็ดตับเต่ำในเมนูต่ำงๆ  ผู้วิจัยให้ควำมรู้กับกลุ่มแปรรูปพัฒนำร่วมใจเรื่อง กำรตลำด กำร
ค ำนวณต้นทุนและกำรก ำหนดรำคำขำย กำรท ำบัญชี และช่องทำงกำรตลำด โดยได้ให้กลุ่มแปรรูปพัฒนำร่วม
ใจลอง คิดค ำนวณต้นทุนในกำรผลิตผลิตภัณฑ์เห็ดตับเต่ำในน ้ำเกลือบรรจุขวดแก้ว คิดวิเครำะห์ปัญหำ และ
แนวทำงในกำรจัดจ ำหน่ำย รวมถึงกำรตั้งรำคำขำยผลิตภัณฑ์ด้วย แล้วให้ชุมชนสำมเรือนน ำผลิตภัณฑ์
ออกจ ำหน่ำยในงำนต่ำงๆ ได้แก่ ในงำนแถลงข่ำวและงำนเห็ดตับเต่ำงำมที่สำมเรือนครั้งที่ 7 ณ ศูนย์เพำะเห็ด
ตับเต่ำ ต ำบลสำมเรือน อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ กำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของจังหวัด ตลำด
นัดสินค้ำชุมชน ณ ตลำดคลองผดุงกรุงเกษม และงำนยอยศยิ่งฟ้ำอยุธยำมรดกโลก จ ำหน่ำยให้กับคณะที่มำดู
งำนที่ต ำบลสำมเรือน งำนต่ำงๆ ในชุมชนสำมเรือน เช่น งำนแถลงข่ำวต่ำงๆ เทศกำลต่ำงๆ ซึ่งได้รับกำรตอบ
รับจำกผู้บริโภคที่ดีซึ่งได้รับกำรตอบรับและควำมสนใจจำกผู้บริโภคเป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่น
อีกที่เกิดขึ้นในกระบวนกำรวิจัยแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ เห็ดตับเต่ำอบแห้ง ข้ำวเกรียบเห็ดตับเต่ำ และน ้ำพริก
เผำเห็ดตับเต่ำ และผู้วิจัยยังได้ให้ควำมรู้กับกลุ่มแปรรูปเห็ดตับเต่ำ เรื่อง มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ดีในกำรผลิตอำหำร (Good Manufacturing Practice, GMP) และมำตรฐำนอำหำร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมกำรขอเครื่องหมำยรับรองมำตรฐำนอำหำรต่อไปในกำรยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ให้สำมำรถจัดจ ำหน่ำยได้ในตลำดที่กว้ำงขึ้น 
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บทที่ ๓ 

         วิธกีารสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
 

๓.๑  การด าเนินการวิจยัสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
           กำรวิจัย เรื่อง โครงกำรกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ปูนิ่ม เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นจังหวัด
ระนอง มีวัตถุประสงค์ส ำคัญ  ๓  ประกำร ดังนี้   ๑) เพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์
ปูนิ่ม จังหวัดระนอง โดยใช้อัตลักษณ์พื้นถิ่นเพิ่มมูลค่ำรวมทั้งกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ชุมชน ๒) เพื่อกำรออกแบบและ
พัฒนำผลิตภัณฑ์ปูนิ่ม จังหวัดระนอง ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) บนฐำนกำรมีส่วนร่วม  ๓) เพื่อประเมิน
ควำมคิดเห็นต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ปูนิ่ม จังหวัดระนอง ที่ออกแบบและพัฒนำขึ้น  โดยใช้ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำร
วิจั ยนวัตกรรมตำมแบบแผนกำรวิจั ยของ ADDIE Model ประสำนกับกำรวิจั ยพัฒ นำ  Research and 
Development (R&D) ดังนี ้
 

ขั้นตอนการวจิัยนวตักรรม ระเบยีบวิธีการวิจัย R&D 
ขั้นที่ ๑ กำรวิเครำะห์/สังเครำะห์ (Analysis/Systhesis) วิจัย R๑ 
ขั้นที่ ๒ กำรออกแบบร่ำงนวัตกรรม (Design) พัฒนำรำ่ง/ออกแบบ            D๑ 
         ทดสอบ/ประเมินแบบร่ำงนวัตกรรม  วิจัย(ประเมินต้นแบบ R๒ 
ขั้นที่ ๓ กำรพัฒนำ/สร้ำงนวัตกรรม (Development) พัฒนำตัวนวัตกรรม D๒ 
         ทดสอบ/ประเมินตัวนวัตกรรมที่สร้ำง     วิจัย(ประเมินตัวนวัตกรรม) R๓ 
ขั้นที่ ๔ กำรทดลองใช้นวัตกรรม (Implementation) พัฒนำทดลองใช้ตัวนวัตกรรม D๓ 
ขั้นที่ ๕ กำรประเมินผลนวัตกรรม (Evaluation) วิจัยผลกำรทดลองใช้นวัตกรรม R๔ 
ขั้นที่ ๖ ปรับปรุงแก้ไขนวัตกรรม (ถ้ำมี) พัฒนำแก้ไขข้อบกพร่อง D๔ 

 

๓.๒  ประชากร กลุ่มตัวอยา่ง เครื่องมือ การตรวจสอบเครื่องมือ การเก็บข้อมลู การวิเคราะห์ แปลผล 
          ๓.๒.๑.  วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ ๑ เพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ปูนิ่ม 
จังหวัดระนอง โดยใช้อัตลักษณ์พ้ืนถิ่นเพิ่มมลูค่ำรวมทั้งกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ชุมชน  
 ปญัหา (problem) ที่จะสรา้งนวัตกรรม  

กำรจัดบรรจุภัณฑ์ที่มีประสทิธิภำพที่มีควำมจ ำเป็นต่อควำมส ำเร็จของธุรกิจ ทั้งต่อกระบวนกำรด ำเนินกำร
และกำรลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งอย่ำงไรก็ตำมกำรจัดกำรบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีประสิทธิภำพจะก่อให้เกิดปัญหำ
ดังนี้ 
       3.๒.1 ปัญหาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging Development) เมื่อน ำผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เข้ำสู่ตลำด
เพื่อวำง จ ำหน่ำยจ ำเป็นต้องมีกำรบรรจุภัณฑ์และกำรติดฉลำกกำรพัฒนำออกแบบบรรจุภัณฑ์จะมีบทบำทต่อกำร
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบันกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องมือทำงกำรตลำดที่ส ำคัญเพรำะบรรจุภัณฑ์ที่
ถูกออกแบบมำดีท ำให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน ของผู้บริโภค มีส่วนท ำให้ผู้บริโภคจดจ ำสินค้ำได้ทันทีช่วยในกำร ส่งเสริม
กำรขำยของผู้ผลิตได้ และดึงดูดควำมสนใจของผู้บริโภคหำกไม่มีกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ธุรกิจจะไม่สำมำรถแข่งขัน
ทำงกำร ค้ำได้ดังนั้น กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์จะต้องสอดรับประเด็นกำร ตลำดกำรกระจำยสินค้ำ และกำรผลิตซึ่ง
จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องโลจิสติกส์ทั้ งในส่วนของกำรออกแบบที่ เข้ำกับกำรใช้งำน รวมถึง เป็นเครื่องมือ
ประชำสัมพันธ์ให้เหมำะสมกับรูปแบบกำรขนส่งที่ก ำหนด                      
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๒๓,๒๔,๓๐,๓๑ มกรำคม – ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖  ณ.มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โทร ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ E-mail: amnuay_t@hotmail.com 

        3.2.๒ ปัญหาการออกแบบบรรจุภัณฑ์  (Packaging Design) บรรจุภัณฑ์รวมถึงภำชนะที่บรรจุ
(Container) และกำรออกแบบ สีสัน รูปร่ำง ตรำฉลำก ข้อควำมโฆษณำประชำสัมพันธ์ กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์
ใดๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงบรรจุภัณฑ์ให้สำมำรถเอื้ออ ำนวยคุณประโยชน์ด้ำนหน้ำที่ใช้สอยได้ดีและเพื่อ สร้ำง
บรรจุภัณฑ์ให้สำมำรถสื่อสำรและสร้ำงผลกระทบทำงจิตวิทยำต่อผู้บริโภคปัญหำที่พบในกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์
ได้แก่ตรำเครื่องหมำยไม่เด่นขำดควำมสวยงำมกำรออกแบบไม่สะดวก ต่อกำรใช้งำนและไม่สะดวกในกำรเก็บรักษำ 
ดังนั้นกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์จึงส ำคัญอย่ำงยิ่งในตลำดปัจจุบันนักออกแบบบรรจุภัณฑ์จึงต้องใช้ควำมรู้และข้อมูล
จำก หลำยๆ ด้ำนมำประกอบกัน กำรใช้ทักษะทำงศิลปะในกำรออกแบบ ต้องอำศัยควำมรู้และข้อมูลต่ำง ๆ เพื่อให้
ได้ผลงำนที่ส ำเร็จออกมำมีประสิทธิภำพในกำรใช้งำนจริงและสอดคล้องกับภำวกำรณ์แข่งขันทำงกำรค้ำเช่นในสภำพ
ปัจจุบัน                                                        
          3.๒.3 ปัญหาการขาดบุคลากรในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีควำม
สลับซับซ้อนมำก ๆ ท ำให้เกิดปัญหำหลำยประกำร เช่น กำรผลิต กำรบรรจุ และรวมทั้ง กำรขนส่งถ้ำไม่ค ำนึงถึง
สภำพกำรณ์ที่เป็นจริงแล้ว สิ่งที่ตำมมำก็ คือบรรจุภัณฑ์นั้นจะไม่สำมำรถใช้งำนได้เต็มที่เท่ำที่ควร และจะก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยรวมในกำรลงทุนได้จนกลำยเป็นกำรเพิ่มต้นทุนโดยไม่จ ำเป็นปัญหำกำรขำดบุคลำกรในด้ำนกำร
ออกแบบ บรรจุภัณฑ์ที่มีควำมรู้อย่ำงลึกซึ้งหรือขำดกำรสนับสนุนจำกหน่วย งำนที่เกี่ยวข้อง และขำดกำรศึกษำวิจัย
อย่ำงจริงจังถือเป็นอุปสรรคส ำคัญที่ท ำให้กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ของประเทศยังไม่ครบวงจร   
          3.๒.4 ปัญหาการเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ (Packaging Materials) กำรเลือกใช้บรรจุภัณฑ์มีส่วนส ำคัญ
ในกำรเพิ่มมูลค่ำ และสร้ำงควำมโดดเด่นให้กับตัวสินค้ำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสินค้ำที่มีคุณสมบัติพิ เศษเหนือกว่ำสินค้ำ
อื่นในท้องตลำด ซึ่งต้องเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีมูลค่ำสูงยกระดับมำตรฐำนสินค้ำให้สูงขึ้นกำรเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่
เหมำะสมกับสินค้ำจะท ำให้สินค้ำดูด้อยคุณภำพ ไม่ได้มำตรฐำนดังนั้นผู้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ต้องรู้จักชนิดของวัสดุที่ใช้
ท ำบรรจุภัณฑ์ดำ้นคุณสมบัติทำงกำยภำพและคุณสมบัติทำงเคมี                     
            3.๒.5 ปัญหาต้นทุนบรรจุภัณฑ์ (Packaging Cost) ใน สถำนกำรณ์ปัจจุบันต้นทุนบรรจุภัณฑ์เป็น
ปัจจัยที่ส ำคัญของธุรกิจ ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วย ต้นทุนในกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์  Packaging design 
cost ต้นทุนวัสดุบรรจุภัณฑ์ (Packaging Material Cost) ต้นทุนในกำรขนส่ง (Transportation Cost) และ ต้นทุน
ในคลังสินค้ำ (Warehouse Cost) ปัญหำที่พบในต้นทุนบรรจุภัณฑ์ได้แก่กำรใช้วัสดุในกำร บรรจุภัณฑ์ไม่เหมำะสม
กับรำคำใช้เครื่องมือเครื่องจักรในกำรผลิตบรรจุภัณฑ์ไม่คุ้มค่ำหรือซื้อวัตถุดิบในรำคำที่สูงทั้งนี้กำรจัดวำงบรรจุภัณฑ์
เรียงทับซ้อนกันในทำงสูงก็จะสำมำรถลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ได้นอกจำกนี้ขนำดของบรรจุภัณฑ์ที่เหมำะสมต่อรูปแบบ
กำรขนส่งและประหยัดพื้นที่กำรจัดเก็บในคลังสินค้ำจะเกี่ยวโยงถึงต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์ด้วยเพรำะหำกบริหำรพื้นที่ตู้
คอนเทนเนอร์ และคลังสินค้ำได้คุ้มค่ำมำก ย่อมหมำยถึงปริมำณกำรขนส่งและกำรประหยัดต่อเที่ยวที่มำกขึ้น                                                                                       
          ๓.2.6 ปัญหาบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง บรรจุภัณฑ์เพื่อ กำรขนส่ง เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อบรรจุสินค้ำส ำหรับ
กำรจัดส่งสินค้ำ จำกแหล่งผลิตไปยังแหล่งอ่ืนๆ เช่นกำรส่งต่อไปยังโรงงำนอื่น สถำนที่จัดเก็บ แหล่งจ ำหน่ำย เป็นต้น 
ปัญหำบรรจุภัณฑ์เพื่อกำร ขนส่งที่พบได้แก่ บรรจุภัณฑ์ไม่กะทัดรัด ท ำให้เสียค่ำระวำงสูงบรรจุภัณฑ์ไม่แข็งแรง
ทนทำน ท ำให้สินค้ำแตกหักง่ำยหรือบรรจุภัณฑ์ใช้วัสดุน้ ำหนักมำก ท ำให้ต้นทุนค่ำขนส่งสูงหำกบรรจุภัณฑ์นั้นไม่
สำมำรถใช้งำนได้เต็มที่เท่ำที่ควรจะ ก่อให้เกิดควำมเสียหำยรวมในกำรลงทุนได้จนกลำยเป็นกำรเพิ่มต้นทุนโดยไม่
จ ำเป็น ดังนั้นกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อกำรขนส่ง จึงเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง นักออกแบบจะต้องวิเครำะห์ลักษณะ
ที่ เหมำะสมของบรรจุภัณฑ์ส ำหรับสินค้ำ  
          ๓.2.7 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความเชื่อมโยงกับบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เป็นสำเหตุหนึ่งในกำรก่อปัญหำ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงหลีก เลี่ยงไม่ได้เนื่องจำกบรรจุภัณฑ์มักมีอำยุกำรใช้งำนสั้นและเปลี่ยนเป็นขยะภำยหลังจำกกำรใช้
งำนในแต่ละครั้ง ดังนั้นกำรน ำบรรจุภัณฑ์กลับมำใช้ใหม่หรือมำหลอมใหม่ได้กำรก ำจัดบรรจุภัณฑ์หลังจำกกำรใช้แล้ว
และเลือกใช้วัสดุที่สำมำรถย่อยสลำยได้รวมทั้งกำรลดปริมำณบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในกองขยะทั่วประเทศด้วยวิธีที่
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ดร.อ ำนวย  เถำตระกูล, รศ.ดร.ประเทือง  ภูมิภัทรำคม, ดร.ณพสร สวัสดิบุญญำ. หลักสูตรสร้ำงนักวิจัยนวัตกรรมในยุคVUCA World เชิงพำณิชย์ รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่  
๒๓,๒๔,๓๐,๓๑ มกรำคม – ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖  ณ.มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โทร ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ E-mail: amnuay_t@hotmail.com 

ปลอดภัยและเหมำะสมจะไม่ก่อมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้กำรใช้ระบบกำรจัดกำรบรรจุภัณฑ์และขยะบรรจุภัณฑ์
จะสำมำรถลดปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ไปได้มำก (ปิยะมำศ ลุนลำ,๒๕๕๗) 
   ๓.๒.๒  วัตถุประสงค์การวจิัยข้อที่ ๒ เพื่อกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ปูนิ่ม จังหวัดระนอง ตำม
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) บนฐำนกำรมีส่วนร่วม   
แนวทางการจัดการบรรจภุัณฑ์ให้มปีระสทิธิภาพ 
          เนื่องจำกกำรจัดกำรบรรจุภัณฑ์ เป็นกิจกรรมที่ส ำคัญกิจกรรมหนึ่งของระบบโลจิสติกส์และเป็นหนึ่งใน
กิจกรรมที่สร้ำง มูลค่ำเพิ่มทำงกำรตลำดให้กับสินค้ำ (Value of Goods In The Market) เพรำะเป็นภำพลักษณ์
ของสินค้ำที่ผู้บริโภคได้สัมผัส และมีบทบำทในกำรชี้ขำดกำรตัดสินใจของผู้บริโภคต่อสินค้ำอีกทั้งยัง ท ำหน้ำที่ปกป้อง
ให้สินค้ำให้ถึงมือผู้บริโภคปลำยทำงอย่ำงปลอดภัย โดยสอดคล้องกับวิธีหรือกระบวนกำรในกำรจัดส่งและกำร
กระจำย สินค้ำดังนั้น แนวทำงกำรจัดกำรบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภำพสรุปได้ดังนี้                      

1 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging Development) ในอดีตบรรจุภัณฑ์มีหน้ำที่เพียงห่อหุ้มและ
ปกป้องผลิตภัณฑ์เท่ำนั้น แต่ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์มีหน้ำที่ในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ผ่ำน ผลิตภัณฑ์และรูปลักษณ์ที่
สำมำรถดึงดูดผู้ซื้อตลอดจนสำมำรถใช้ ในกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมด้ำนสังคมขององค์กร เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้กับ
ผู้บริโภคในกำรเลือกซื้อสินค้ำจำกสภำพกำรแข่งขันในตลำดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ เปลี่ยนแปลงไป ท ำให้
อุตสำหกรรมกำรบรรจุภัณฑ์เติบโตมำกทั้งด้ำนกำรออกแบบวัสดุบรรจุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องจักรและเทคโนโลยีกำร
ผลิตพร้อมทั้งบทบำทควำมส ำคัญที่เพิ่มมำกขึ้นของบรรจุภัณฑ์ต่อควำมส ำเร็จทำงกำรตลำด ทั้งนี้ควำมก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยีกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่ำง ๆ จำกวัสดุหลำกหลำยกระแสของกำรรักษำสิ่งแวดล้อมในประเทศที่
พัฒนำแล้วส่งผลให้มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีต่ำง ๆ ที่มุ่งสู่กำรใช้วัสดุน้อยลงและเพิ่มควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมำก
ขึ้นหัวใจส ำคัญในกำรพัฒนำ คือ ควำมพยำยำมลดจุดด้อยของบรรจุภัณฑ์แต่ละชนิด กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์มีผลต่อ
ควำมอยู่รอดของผลิตภัณฑ์จนถึงมือผู้บริโภคโดยมีสภำพสมบูรณ์กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์เพื่อ กำรส่งออกจึงมีเป้ำหมำย
เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์โดยมีต้นทุนต่ ำที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้       

2 การออกแบบบรรจภุัณฑ์โลจิสติกส์ (Packaging Logistics Design) กำรบรรจุภัณฑ์เป็นกิจกรรมที่
เกี่ยวกับกำร ออกแบบกำรสร้ำงสิ่งบรรจุเพื่อห่อหุ้มสินค้ำให้อยู่ในสภำพเรียบร้อย ป้องกันไม่ให้เกิดกำรแตกหักของ
สินค้ำกำรสูญหำยของสินค้ำและกำรเสื่อมสภำพของสินค้ำธุรกิจสำมำรถลดควำมเสี่ยงภัยดังกล่ำว ได้ด้วยบรรจุภัณฑ์
ที่แข็งแรงทนทำนต่อกำรกดทับและกำรเสียดสีที่ เกิดขึ้นจำกกำรเคลื่อนย้ำยและขนส่งสินค้ำรวมทั้งมกีำรก ำหนด 
มำตรฐำนของบรรจุภัณฑ์ เช่น ขนำด น้ ำหนักของหีบห่อเพื่อให้กำรขนสง่สินค้ำไปยังลูกค้ำเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ส ำหรบัโลจิสติกส์ จะต้องมี ลักษณะ ดังนี้                  

2.1 สอดรับกบัเรื่องของกำรตลำด กำรจัดจ ำหน่ำย  ผลิตภัณฑ์ (Marketing/ Distribution/ Product/)                                
2.2 จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องโซ่อุปทำนหรือSupply Chain ทั้งในส่วนของกำรออกแบบที่เข้ำกับกำรใช้งำน 
2.3 เหมำะสมกับรูปแบบกำรขนส่งที่ก ำหนด               
2.4 จะต้องช่วยในกำรลดต้นทุน (Cost) ในกระบวนกำร ต่ำงๆ            
2.5 ค ำถึงกำรจัดเก็บในคลังสินค้ำ (Warehouse)                  
2.6 สำมำรถเสริมช่วยในกำรบริหำรพ้ืนที่ว่ำง(Space)ของ กำรบรรทุกหรือกำรออกแบบกำรขนส่ง

(Transport Design) ที่ต้อง เหมำะกับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภำยใน           
2.7 กำรใช้วสัดุที่เบำ เพรำะจะท ำให้ประหยัดค่ำขนส่ง         
2.8 ช่วยให้บรรทุกสินค้ำได้ท ำให้เกิดกำรบรรทุกสินค้ำ เตม็คันรถ เกิดควำมสะดวกในกำรยกขนและควำม

สะดวกในกำรรองรับสินค้ำ                       
2.9 ช่วยลดของหำยและเสียหำย เช่น กำรใช้พลำสติกใส ส่งผลให้สำมำรถมองเห็นสินค้ำภำยในบรรจุภัณฑ์ 

ท ำให้ทรำบว่ำ สินค้ำสูญหำยหรือเสียหำยหรือไม  ่ นอกจำกนี้ยังช่วยให้ลูกค้ำ สำมำรถเลือกสีของสินคำ้ได้สะดวก  
2.10 ช่วยเสริมภำพลักษณ์ของกิจกำร และค ำนึงถึงกำรน ำ กลับมำใช้ใหม่อีกครั้ง 
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ดร.อ ำนวย  เถำตระกูล, รศ.ดร.ประเทือง  ภูมิภัทรำคม, ดร.ณพสร สวัสดิบุญญำ. หลักสูตรสร้ำงนักวิจัยนวัตกรรมในยุคVUCA World เชิงพำณิชย์ รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่  
๒๓,๒๔,๓๐,๓๑ มกรำคม – ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖  ณ.มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โทร ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ E-mail: amnuay_t@hotmail.com 

2.11 ออกแบบให้สำมำรถวำงทับซ้อนกันได้ส่งผลให้เกิด กำรขนส่งเต็มคันรถ เพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำน ลดควำมสูญ เปล่ำในกระบวนกำร และลดต้นทุนได้จ ำนวนมำก 

3 การเพิ่มการจ้างงานในการบรรจุภัณฑ์ (Increase Employment Rate) ปัจจุบันอุตสำหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์เติบโต ขยำยตัวอย่ำงมำก ก่อให้เกิดอุตสำหกรรมต่อเน่ือง (Continuous Industry) จ ำนวนมำก โดยมีกำร
พัฒนำคิดค้นเทคโนโลยีด้ำนกำร บรรจุภัณฑ์เกิดขึ้นมำก รวมทั้งกำรใช้ระบบกำรบรรจุภัณฑ์แบบ อัตโนมัติ 
(Automatic  Packaging) กระบวนกำรบรรจุภัณฑ์ท ำให้ เกิดกำรจ้ำงงำนบุคคลฝ่ำยต่ำงๆ จ ำนวนมำก ทั้งในระดับ
กำร ออกแบบ เช่น อำชีพนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Designer) งำนด้ำนกรำฟิกดีไซน์ (Graphic Design 
หรือ Visual Design) ตลอดจนระดับแรงงำนที่ใช้ในกำรบรรจุภัณฑ์เป็นต้น กำรเพิ่มบุคลำกรในด้ำนกำรออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ที่มคีวำมรู้อย่ำง ลึกซึ้ง จะช่วยใหธุ้รกิจด ำเนินต่อไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ                                    

๓.๑. การเลือกวัสดุบรรจภุัณฑ์ (Packaging Materials) กำรเลือกวัสดุและวิธีกำรบรรจุภัณฑ์ให้เหมำะ
กับผลิตภัณฑ์ ต้อง อำศัยควำมรู้และพิจำรณำข้อมูลตลอดจนปัจจัยต่ำง ๆ  ซึ่งต้อง พิจำรณำมีควำมคุ้มทุน หรือควำม
เป็นไปได้ในระบบกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยปัจจัยในกำรพิจำรณำเลือกใช้วัสดแุละบรรจุภณัฑ์ได้แก่สภำพทำง
กำรตลำดและข้อจ ำกัดต่ำงๆ ธรรมชำติลักษณะเฉพำะของผลิตภัณฑ์สภำพกำรล ำเลียงกำรขนส่ง กำรเก็บรักษำ 
วิธีกำรบรรจุผลิตภัณฑ์และกำรจัดหำวัสดุบรรจุปัจจุบันวัสดุหลัก ๆ  ที่ใชผ้ลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทต่ำง ๆ แบ่งออกเป็น
4ประเภทคือกระดำษพลำสติก โลหะ และแก้ว ซึ่งแต่ละประเภทมีลักษณะเฉพำะที่โดดเด่นแตกต่ำงกันออกไปกำร
เลือกวัสดุไปใช้จึงต้องค ำนึงถึงสินค้ำที่อยู่ภำยในด้วยลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่เหมำะสมกบัสินค้ำนั้นต้อง สอดคล้อง
กับลักษณะของสินค้ำที่บรรจลุงในบรรจุภัณฑ์ว่ำมีลักษณะเป็น น้ ำ ครีม ผง เม็ด ก้อน แผ่นบำงกรอบก๊ำซหรือ
ลักษณะอื่น ๆ ซึ่งอำจช่วยให้สินค้ำสำมำรถอยู่ในสภำพที่ต้องกำรได้โดยไม่แตกหักเสียหำยและเน่ำเสียก่อนเวลำที่
ก ำหนดไว้   

๓.๒ การลดค่าใช้จ่ายในการบรรจภุัณฑ์ (Cost Saving) บรรจุภัณฑ์ทีใ่ช้เป็นส่วนหนึ่งของกำรขำยให้กับ
ผู้บริโภค ณ จดุซื้อ หรือผูใ้ช้รำยสุดท้ำย บรรจุภัณฑ์มีควำมจ ำเป็นอย่ำงมำกในกำร รักษำสินค้ำให้คงอยู่สภำพเดิม
ที่สุด ในขณะเดียวกันก็ยังมี ประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรขนส่งสินค้ำได้โดยสะดวก เช่น เมื่อน ำ สินค้ำที่เป็นกระป๋อง ลง
กล่องกระดำษจะท ำให้สำมำรถท ำกำรขนถำ่ยได้เป็นจ ำนวนมำกขึ้น พร้อมทั้งลดปริมำณพื้นที่ในกำรเก็บคงคลัง
ก่อให้เกิดควำมสะดวกในกำรเรียงซ้อน ซึ่งผู้ประกอบกำร ค้ำโดยทั่วไปค้นพบว่ำ กำรเพ่ิมต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ จะ
ช่วยลด ค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ยังผลให้ต้นทุนรวมของ สินค้ำมีมูลค่ำถูกลงและผูบ้ริโภคสำมำรถ
ซื้อสินค้ำด้วยรำคำที่ถูก ลง ซึ่งเท่ำกับเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยให้กับผู้บริโภคบรรจุภัณฑ์ที่ดีจะช่วยลดควำมเสียหำยต่ำง 
ๆ จำกกำรระเหยกำรแตกหักกำรเสื่อมสภำพและกำรถูกแมลงหรือสัตว์อื่น ๆ รบกวน เป็นต้น สินค้ำที่ไม่ได้บรรจุ
ภัณฑ์จะเสียหำยได้ง่ำยกว่ำสินค้ำที่มีกำรบรรจุภัณฑ์ที่ดีดังนั้นบรรจุภัณฑ์จึงช่วยลดควำมเสีย หำยและเป็นกำร
ประหยัด โดยเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลรักษำ 

๓.๓ การป้องกันสินค้ามิใหสู้ญหายและเสียหายระหวา่งการขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่เหมำะสมช่วยป้องกัน
สินค้ำไม่ให้เสียหำย ในระหว่ำงกำรขนส่งทั้งนี้ผู้ผลิตสินค้ำควรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรบรรจุ ภัณฑ์ที่เหมำะสม เช่น 
เลือกใช้ภำชนะบรรจุที่แข็งแรงทนทำนต่อกำรกดทับและกระทบกระแทกในระหว่ำงกำรขนส่ง ใช้วัสดทุี่มี คุณภำพซึง่
สำมำรถป้องกันควำมชื้นและก๊ำซออกซิเจนได้มีวิธีกำร บรรจุสินค้ำที่ไมแ่น่นหรือหลวมเกินไป หรือใช้วัสดุเสริม
ภำยในภำชนะบรรจุเพื่อป้องกันกำรเสียดสีหรือกระแทกและกำรใช้อุปกรณ์ช่วยในกำรขนย้ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพก็
สำมำรถช่วยลดปัญหำสินค้ำเสียหำยได้รวมทั้งฉลำก เอกสำรอ้ำงอิงต่ำงๆ และ เทคโนโลยีที่ใช้ติดตำมสินค้ำระหว่ำง
กำรขนส่งเช่น GPS (Global Positioning System) และ RFID (Radio Frequently Identify Detection)  ก็เป็น
สิ่งที่ส ำคัญที่ช่วยไม่ให้สินค้ำสูญหำยได้เช่นกัน 

๓.๔ บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco Packaging) กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจะลดปัญหำ
จำกขยะบรรจุภัณฑ์กำรสิ้นเปลืองทรัพยำกรกำรน ำบรรจุภัณฑ์มำใช้ซ้ ำหรือ กำรน ำกลับมำแปรรูปใหม่จะท ำให้ระบบ
กำรผลิตมีกำรน ำทรัพยำกรเหลือใช้มำท ำประโยชน์ได้ เช่น กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ อำหำรในโรงงำนผลิตอำหำร
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ดร.อ ำนวย  เถำตระกูล, รศ.ดร.ประเทือง  ภูมิภัทรำคม, ดร.ณพสร สวัสดิบุญญำ. หลักสูตรสร้ำงนักวิจัยนวัตกรรมในยุคVUCA World เชิงพำณิชย์ รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่  
๒๓,๒๔,๓๐,๓๑ มกรำคม – ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖  ณ.มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โทร ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ E-mail: amnuay_t@hotmail.com 

กระป๋อง จะมีส่วนที่เหลือทิ้งซึ่งมำกพอมำท ำประโยชน์ในกำรท ำวัตถุผลพลอยได้อื่นๆ เช่นปุ๋ย อำหำร สัตว์เป็นต้น 
ปัจจุบันกำรออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจหรือEco-Design (Economic & Ecological Design) เข้ำมำมีบทบำท
ส ำคัญต่อ กระบวนกำรผลิตสินค้ำ โดยผนวกแนวคิดด้ำนเศรษฐกิจและด้ำน สิ่งแวดล้อมเข้ำไปในขั้นตอนกำร
ออกแบบ เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงกำรวิเครำะห์สมรรถนะทำงด้ำน สิ่งแวดล้อมของ
ผลิตภัณฑ์กำรจัดกำรซำกที่หมดอำยุกำรลดผลก ระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกช่วงของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดย 
ควบคู่กับกำรวิเครำะห์ปัจจัยด้ำนอื่น ๆ เช่น ต้นทุนกระบวนกำรผลิต กำรควบคุมคุณภำพ และกำรตลำด เป็นต้น 
มำตรกำร 7 R ส ำหรับกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมจำกบรรจุภัณฑ์  

๓.๔.1 Reduce เป็นกำรลดปริมำณมูลฝอยที่อำจเกิดขึ้น    
๓.๔.2 Reuse น ำขยะมูลฝอยเศษวัสดุมำใช้ใหม่อีกหรือเป็นกำรใช้ซ้ ำ   
๓.๔.3 Refill กำรใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติมเพ่ือลดกำรใช้ขวดพลำสติก 
๓.๔.4 Repair กำรน ำมำแก้ไขน ำวัสดุอุปกรณ์ที่ช ำรุดเสียหำยซึ่งจะทิ้งเป็นขยะมำซ่อมแซมใชใ้หม่ Return 

กำรน ำผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรใช้แล้วมำใช้ใหม ่
๓.๔.5 Recycle กำรหมุนเวียนกลับมำใช ้
๓.๔.6 Reject, Refuse กำรหลีกเลี่ยงกำรใช้วัสดุที่ท ำลำยยำกหรือวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง   
๓.๔.๗ กำรใช้เทคโนโลยีในกำรบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เป็น ปัจจัยที่ส ำคัญในกำรจัดกำรกำรน ำสินค้ำจำก

แหล่งผลิตสู่มือผู้บริโภคในคุณภำพซึ่งเป็นที่ยอมรับได้กำรบรรจุภัณฑ์จึงมีควำมสัมพันธ์กับขั้นตอนต่ำง ๆ ตั้งแต่กำร
เตรียมสินค้ำกำรบรรจุ กำร ล ำเลียงและขนส่งจนถึงกำรตลำดกำรใช้เทคโนโลยีในกำรบรรจุภัณฑ์ปัจจุบัน 

๓.๔.8 กำรใช้บำร์โค้ด (Barcode) เทคโนโลยีบำร์โค้ดถูกน ำมำใช้ทดแทนกำรบันทึกข้อมูลบำร์โค้ด คือ 
สัญลักษณ์รหัสแท่งที่ใช้แทนข้อมูลตัวเลขมีลักษณะเป็นแถบมีควำมหนำบำง แตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับตัวเลขที่ก ำกับ
ด้ำนล่ำงกำรอ่ำนข้อมูลจะอำศัยหลักกำรสะท้อนแสงเพ่ืออ่ำนข้อมูลเข้ำเก็บในคอมพิวเตอร์ 
  ๓.๒.๓  วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ ๓  เพื่อประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ปูนิ่ม จังหวัดระนอง 
ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น        
 ๑) กำรพัฒนำสร้ำงนวัตกรรม (Development) 
        (๑)  ขั้นกำรเตรียมกำร (Input)   

๑) ศึกษำและรวบรวมข้อมูลทุนทำงวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท่ีสำมำรถน ำมำสร้ำงสรรค์และเพิ่มมูลค่ำ 
ให้กับผลิตภัณฑ์ ชุมชน ถึงลกัษณะเฉพำะที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ ในพื้นทีด่ ำเนินกำรตำม
วิถีวัฒนธรรมต่ำงๆ 

๒) จัดท ำเกณฑ์กำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย โดยใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive  
Sampling) 

๓) สืบค้นข้อมูลของผู้ประกอบกำรเป้ำหมำยและผลิตภัณฑ์ทีผ่ลิต จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดระนอง กำรตั้ง
โต๊ะสัมภำษณ์ผู้ประกอบกำรในแหล่งจัดอบรมสัมมนำ และกำรสุ่มลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล เพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบควำม
สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญำในพืน้ที่ด ำเนินกำรที่จะสำมำรถน ำมำต่อยอดสู่กำรพัฒนำได้ 

๔) ผู้วิจัยลงพ้ืนที่รว่มกับผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ เพื่อด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำ 
แนะน ำเชิงลึกกับผู้ประกอบกำรน ำผลิตภัณฑ์ที่ได้มีกำรพัฒนำจำกกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำเชิงลึกมำร่วมวิเครำะห์
และวิพำกษ์ผลิตภณฑ์ แบบหนึง่ต่อหนึ่ง (one by one) ณ สถำนประกอบกำร 

๕) ส ำหรับกำรประเมินและวิพำกษ์ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรตลำด จ ำนวน 2 คน  
และด้ำนกำรออกแบบ และพัฒนำผลิตภัณฑ์ จ ำนวน 3 คน รวม 5 คน แบ่งระดับควำมพึงพอใจและเกณฑ์กำรให้
คะแนนตำมแบบฟอร์มที่ผ่ำนกำร ออกแบบร่วมกันระหว่ำงผู้วิจัยและผู้แทนกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม ซ่ีงเป็น
ผู้สนับสนุนทุนในกำรวิจัย โดยจ ำแนกระดบกำรวัดเป็น 5 ช่วง ตำมวิธีของลิเคอร์ท (Likert) คือ พอใจมำกที่สุด = 5 
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ดร.อ ำนวย  เถำตระกูล, รศ.ดร.ประเทือง  ภูมิภัทรำคม, ดร.ณพสร สวัสดิบุญญำ. หลักสูตรสร้ำงนักวิจัยนวัตกรรมในยุคVUCA World เชิงพำณิชย์ รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่  
๒๓,๒๔,๓๐,๓๑ มกรำคม – ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖  ณ.มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โทร ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ E-mail: amnuay_t@hotmail.com 

คะแนน พอใจมำก = 4 คะแนน พอใจปำนกลำง = 3 คะแนน พอใจ น้อย = 2 คะแนน และ พอใจน้อยที่สุด = 1 
คะแนน  ใช้ข้อค ำถำม 7 ด้ำน คือ ควำมเหมำะสมด้ำนรูปแบบ/รูปทรง ควำมเหมำะสมด้ำนขนำด ควำมเหมำะสม
ด้ำนลวดลำย/สีควำม เหมำะสมด้ำนประโยชน์ใช้สอย กำรคงอัตลักษณ์ของทุนทำงวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ ควำม
เหมำะสมด้ำนรำคำ และควำมพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยภำพรวม กำรแปลผลค่ำเฉลี่ยโดยรวมใช้ LiKert scale 
คือ ค่ำเฉลี่ยโดยรวม 4.50 ขึ้นไป หมำยถึง ดี มำก 3.50 -4.49 หมำยถึง ดี 2.50-3.49 หมำยถึง ปำนกลำง 
1.50-2.49 หมำยถึงน้อยหรือพอใช้ และค่ำเฉลี่ยโดยรวมตั้งแต่ 1.49 ลงไป หมำยถึง น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุง 
(ลัดดำวัลย์ เพชรโรจน์และอัจฉลำ ช ำนิประศำสน์ , 2547: 173) ซึ่งผล กำรประเมินเป็นรำยกิจกำรและรำย
ผลิตภัณฑ์ได้จัดให้มีกำรแจ้งผลต่อผู้ประกอบกำร เพื่อน ำไปพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป  
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