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 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพทางการทองเที่ยวของชุมชน
ตาลโตนดเพ่ือใหเกิดความเขาใจในความสําคัญของวิถีชีวิตของชุมชนตาลโตนด ตําบลถํ้ารงค 
อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี และสามารถนําเสนอแนวทางในการสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อการ
อนุรักษและสืบทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนใหเกิดการพัฒนาไดอยางยั่งยืน โดยใชวิธีการศึกษา
จากเอกสารขอมูลท่ีไดจากทองถ่ิน และสัมภาษณแบบมีสวนรวมจากการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล โดย
ศึกษาจาก กลุมตัวอยางแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมคนในชุมชนท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการ
ทองเท่ียวในชุมชนตาลโตนด และกลุมผูบริหารงานทองเท่ียวในชุมชน 
 ผลการศึกษาพบวาชุมชนตาลโตนด ตําบลถํ้ารงคนั้น มีความพรอมดวยทรัพยากรธรรมชาติ 
ไมวาจะเปน สวนตาล ปายาง ภูเขา แมน้ําเพชรบุรี ลําหวยตาง ๆ หรือผลิตภัณฑท่ีข้ึนช่ือ เชน น้ําตาล
สด น้ําตาลปบ ขนมหวาน รวมท้ังเปนวัฒนธรรมประเพณี ท่ีมาจากวิถีชีวิตประจําวันท่ีมีความ
เกี่ยวของกับตาลโตนด ซ่ึงในปจจุบันก็ยังคงเปนเอกลักษณ ท่ีทําใหถํ้ารงคโดดเดนดวยการอนุรักษ
สืบทอดจากคนในชุมชน และถือวาเปนจุดเดนท่ีมีความสําคัญในการที่จะพัฒนาชุมชนตาลโตนด 
ใหเปนแหลงทองเท่ียวเพื่อการเรียนรูและศึกษาวิถีชีวิตอันจะกอใหเกิดรายได และกอใหเกิดกระแส
ของการอนุรักษและหวงแหนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนไวได ท้ังนี้จะตองอาศัยความ
รวมมือจากทุก ๆ ซ่ึงบุคคลท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาการทองเท่ียวของชุมชนตาลโตนดบาน
ถํ้ารงค ก็คือสมาชิกในชุมชนเองจะตองมีความรูความเขาใจในเรื่องของการจัดการการทองเท่ียว
อยางยั่งยืน และจะตองสงเสริมใหมีการมีการสรางเครือขายทางการทองเท่ียวภายในชุมชนและกับ
ชุมชนทองเท่ียวภายนอก เพื่อกอใหเกอดเครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชนท่ีมีศักยภาพมากยิ่งข้ึน 
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 This thesis aims to study the potential for tourism of Tan Tanod sugar making 

community, Tham Rong sub-district, Ban Lad District, Phetchaburi Province to create 

understanding the importance of local culture, to suggest how to promote conservation 

tourism and to conserve the local culture for sustainable development. 

 The study is based on the information from documents and field data collected 

from the locals and from participant observations which carried out on two sample groups – 

the locals engaged in tourism activities and the locals engaged in tourism management. 

 The study shows that Tan Tanod sugar making community in Tham Rong sub-

district is blessed with resources, starting from sugar palm plantations, wild rubber trees, 

mountains, Phetchaburi River and her tributaries, then to a variety of well-known products 

such as palm syrup, palm sugar and sweets, finally to local culture and ways of life related to 

the making of palm sugar. All these are still the outstanding identity of the community today; 

They are regarded as important elements to turn Tan Tanod sugar making community into the 

destination for educational and cultural tourism and to generate income. The study finds that 

collaborations of all sectors, both government and private ones, are required in order to 

develop tourism in Tan Tanod community. Nevertheless, it is the local individuals to be 

considered the most important to help develop tourism in the community. The locals need to 

have understanding on managements of sustainable tourism. A tourism network should be 

taken into account to manage tourism within and outside the community which results in 

creating a potentially better tourism network. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เพราะไดรับความกรุณาและการสนับสนุน
จากบุคคลหลายฝาย ซ่ึงผูศึกษากราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ท่ีนี้คือ 
 ศาสตราจารยพิเศษ พิสิฐ เจริญวงศ ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธท่ีไดกรุณา
ใหคําแนะนํา และการตรวจแกวิทยานิพนธใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน อีกท้ังยังเปนอาจารยผูให
ความรูในดานวิชาการตาง ๆ รองศาสตราจารย ดร.ธนิก  เลิศชาญฤทธ ท่ีไดใหความกรุณาเปน
กรรมการในการตรวจสอบวิทยานิพนธ และศาสตราจารยสายันต  ไพรชาญจิตร อาจารยท่ีปรึกษา
และควบคุมวิทยานิพนธ ผูซ่ึงใหคําแนะนํา คําปรึกษา ขอเสนอแนะความคิดเห็นตาง ๆ ในการจัดทํา
วิทยานิพนธ ตลอดจนแนวทางในการดําเนินการศึกษา และชวยผลักดันใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จ
ลุลวงไดดวยดี   
 ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทาน ท่ีกรุณาอบรมส่ังสอนใหความรูและวิชาการแขนง
ตาง ๆ รวมท้ังนักวิชาการท่ีทําการศึกษาคนควาเร่ืองราวทางวิชาการท่ีเปนประโยชน ท่ีผูวิจัยได
นํามาใชเปนแนวทางในการศึกษาคนควาและนําขอมูลบางสวนไปใชในการอางอิงประกอบการ
จัดทําวิทยานิพนธ 
 ขอขอบคุณ องคการบริการสวนตําบลถํ้ารงค พี่บรรพต พี่ไพโรจน ลุงจอย ปาแจว พี่สมจิตร 
ลุงผุด ลุงถนอม และชาวตําบลถํ้ารงค ท่ีกรุณาชวยตอบแบบสัมภาษณในการลงพ้ืนที่  
 ขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ ท่ีใหความชวยเหลือในการจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้ ท้ังการ
ชวยลงพื้นท่ีสัมภาษณเก็บขอมูล การใหคําปรึกษาในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ ตลอดจนกําลังใจท่ีมีให 
 ขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ นอง ๆ คณะโบราณคดี สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
ภาคพิเศษรุน 1 ท่ีเปนกําลังใจ และใหการชวยเหลือกันมาตลอด 
 สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณบุคคลผูเปนท่ีรักยิ่งของผูศึกษา คุณพอรอยตํารวจตรี
เกษม, คุณแมราตรีพร สวางพนาพันธุ ผูซ่ึงเปนแรงบันดาลใจท่ีสําคัญ และคอยเปนกําลังใจตลอด
ระยะเวลาการจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้  
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