
                                                           
 

ศักยภาพทางการทองเท่ียวอยางยั่งยนืของชุมชนตาลโตนด : กรณีศึกษาชุมชนตาลโตนด 
ตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบรีุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นางสาวเกสร  สวางพนาพันธุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธนีเ้ปนสวนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปการศึกษา 2555 
ลิขสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ศักยภาพทางการทองเท่ียวอยางยั่งยนืของชุมชนตาลโตนด : กรณีศึกษาชุมชนตาลโตนด 
ตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบรีุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นางสาวเกสร  สวางพนาพันธุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธนีเ้ปนสวนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปการศึกษา 2555 
ลิขสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



SUSTAINABLE TOURISM POTENTIAL OF THE TAN TANOD : A CASE STUDY OF 
TAN TANOD COMMUNITY, THAM RONG SUB DISTRICT, BAN LAT  DISTRICT, 

PHETCHABURI PROVINCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Miss Kesorn  Sawangpanapan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Master of Arts Program in Cultural Resource Management 

Graduate School, Silpakorn University 
Academic Year 2012 

Copyright of Graduate School, Silpakorn University 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหวิทยานิพนธเร่ือง  “ ศักยภาพทางการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนของชุมชนตาลโตนด กรณีศึกษาชุมชนตาลโตนด ตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด 
จังหวัดเพชรบุรี ”  เสนอโดย นางสาวเกสร  สวางพนาพันธุ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
 
 
 ........................................................................... 
    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ4) 
          คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 วันท่ี.........เดือน.............................พ.ศ............... 
 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
 ศาสตราจารยสายันต  ไพรชาญจิตร 
 
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ 
 
.....................................................ประธานกรรมการ 
(ศาสตราจารยพิเศษ พิสิฐ  เจริญวงศ) 
................./................./................. 
 
.....................................................กรรมการ 
(รองศาสตราจารย ดร.ธนิก  เลิศชาญฤทธ) 
................./................./................. 
 
.....................................................กรรมการ 
(ศาสตราจารยสายันต  ไพรชาญจิตร) 
................./................./................. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ง 

51112301: สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
คําสําคัญ: ตาลโตนด / ศักยภาพทางการทองเท่ียว / การทองเท่ียวอยางยั่งยืน / การทองเท่ียวทาง

วัฒนธรรม 
 เกสร  สวางพนาพันธุ: ศักยภาพทางการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของชุมชนตาลโตนด: 
กรณีศึกษาชุมชนตาลโตนด ตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี.  อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ: ศ. สายันต  ไพรชาญจิตร.  128 หนา. 
 
 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 
 

  
สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือช่ือนักศึกษา............................................ ปการศึกษา 2555 
ลายมือช่ืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ............................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 จ 

51112301: MAJOR: CULTURAL RESOURCE MANAGEMENT 

KEY WORDS: TAN TANOD / TOURISM POTENTIAL / SUSTAINABLE TOURISM /  

 CULTURAL TOURISM 

 KESORN  SAWANGPANAPAN: SUSTAINABLE TOURISM POTENTIAL OF THE 

TAN TANOD: A CASE STUDY OF TAN TANOD COMMUNITY, THAM RONG SUB DISTRICT, 

BAN LAT DISTRICT, PHETCHABURI PROVINCE. THESIS ADVISOR: PROF. SAYAN 

PRAICHARNJIT.  128 pp. 

 

 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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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบัน อุตสาหกรรมทองเท่ียวไดเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ขยายตัวไปทุกสวน ทําให
กระแสการทองเท่ียวเปนกิจกรรมท่ีมีบทบาทสําคัญตอสังคม ความเปนอยู เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอมท้ังระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ และระดับโลก เปนผลใหเกิดองคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชนรวมมือกันพัฒนาการทองเท่ียวใหยั่งยืนและเปนประโยชนตอสวนรวมใหมากท่ีสุด 
ซ่ึงจะมีท้ังองคกรระดับทองถ่ิน ระดับชาติ รวมไปถึงองคกรระหวางประเทศดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ประเทศไทย ถือไดวาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไดมีบทบาทสําคัญอยางมาก ในการชวยพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมของชาติใหมีความกาวหนาทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ โดยเราจะเห็นได
จากรายไดจากอุตสาหกรรมการทองเท่ียวท่ีมีตัวเลขเพิ่มข้ึนในทุก ๆ ป ท้ังนี้ อาจกลาวไดวาการ
ทองเท่ียวเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับภาวะเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดลอม แตอยางไรก็ตาม 
แมวาการขยายตัวของการทองเที่ยวจะสงผลดีในดานการสรางงาน สรางรายไดใหแกชุมชนและ
ประเทศชาติเปนสําคัญ แตในทางตรงกันขามภายใตการเจริญเติบโตของการทองเท่ียวซ่ึงใช
ทรัพยากรการทองเท่ียวท้ังทางธรรมชาติละวัฒนธรรมเปนตนทุนสําหรับจัดกิจกรรมเพื่อสราง
รายไดใหแกชุมชนและประเทศชาตินั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจากอุตสาหกรรมดังกลาวคือปญหาส่ิงแวดลอม 
ความเส่ือมโทรมของแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงและลมสลายของวัฒนธรรม
ชุมชน จากสาเหตุดังกลาว จึงทําใหปจจุบันเกิดกระแสการเดินทางทองเที่ยวแบบใหมเกิดข้ึน เปน
การทองเท่ียวที่สรางกระแสทางดานความคิด ใหเกิดการคํานึงถึงการอนุรักษและสรางความยั่งยืน
ใหแกแหลงทองเท่ียว เปนการเดินทางไปทองเท่ียวเพื่อเรียนรู สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความ
เปนธรรมชาติใหมากท่ีสุด และหลีกเล่ียงการเขาไปเปล่ียนแปลงหรือทําลายใหนอยท่ีสุด  
 การทองเท่ียวอยางยั่งยืน (Sustainable Tourism) ก็ถือวาเปนการพัฒนาทางดานการ
ทองเท่ียวท่ีสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวและชุมชนท่ีเปนเจาของแหลง
ทองเท่ียว โดยมีการปองกันสงวนรักษาโอกาสตาง ๆ ของชนรุนหลังไวดวย เพราะการพัฒนาการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนคือการจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวเพื่อตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจ 
สังคม และความงามทางสุนทรียภาพในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมและ
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ระบบนิเวศดวย ดังนั้นจากท่ีกลาวมาแสดงใหเห็นวาการทองเท่ียวแบบยั่งยืนเปนแนวความคิดท่ีมี
ความนาสนใจในการนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาการทองเท่ียวเพื่อสามารถสรางใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอการทองเท่ียวและการอนุรักษไวซ่ึงขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี และวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของชุมชนเจาของแหลง 
 จังหวัดเพชรบุรีถือไดวาเปนจังหวัดท่ีมีความอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรการ
ทองเท่ียวท้ังธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ท่ีมีความอุดมสมบูรณโดดเดนเปน
เอกลักษณ ไมวาจะเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ท้ังปาไม ภูเขา น้ําตก ทะเล รวมไปถึง วิถีชีวิต
วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินท่ีมีความงดงามเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ิน ซ่ึงยังคงสืบทอดใหคงอยู 
กลายเปนทรัพยากรทางการทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพทางการทองเท่ียวสูง สงผลใหมีนักทองเท่ียวนิยม
เดินทางไปทองเท่ียวยังจังหวัดเพชรบุรีเพื่อไปสัมผัสกับธรรมชาติ และเรียนรูวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ชุมชนของชาวเพชรบุรีเปนอยางมาก  
 จังหวัดเพชรบุรีมีตาลโตนดเปนตนไมคูบานคูเมืองมาชานาน เปนสัญลักษณอยางหนึ่ง
ของจังหวัด มีความเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนในจังหวัดเพชรบุรี ถาเปรียบวาแมน้ําเพชรบุรีเปน
สายเลือดหลักอันหลอเล้ียงชาวเพชรบุรี ตนตาลท่ีมีอยูอยางดาษดื่นในทองทุงเมืองเพชร ก็คือท่ีมา
แหงภูมิปญญาและจิตวิญญาณของคนเมืองเพชร เปนภูมิปญญาท่ีส่ังสมความรูสืบทอดมาหลายช่ัว
อายุคนในการรูจักใชประโยชนจากตนตาลนับแตปลายใบถึงปลายราก ท้ังเปนจิตวิญญาณอันรอยรัด
วงจรวัฒนธรรม จังหวะการดําเนินชีวิตของชาวบานเพชรบุรีใหเคล่ือนไปอยางสอดคลองเหมาะเจาะ
กับชวงกาลแหงธรรมชาติ ตั้งแตการทําอาหารคาวหวาน เคร่ืองใชสอย บานเรือน เชน น้ําตาลโตนด 
จาวตาลเช่ือม ขนมตาล ขาวเหนียวลูกตาล ขนมโตนดทอด แกงหัวตาล ถาน โตะ เกาอ้ี เตียงนอน 
ครก บานไม เปนตน และจากการที่ตนตาลกับชีวิตของชาวเมืองเพชรตางเปนสวนหน่ึงของกันและ
กันเชนนี้ ตนตาลจึงเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญท่ีทํารายไดเปนกอบเปนกําใหกับชาวเพชรบุรีมาต้ังแต
โบราณ เคยเปนสินคาท่ีสมารถเรียกเก็บภาษีไดเปนอันดับ 1 ของจังหวัด ดังเห็นไดจากรายงาน
ประจําป ศก ๑๑๗ ของเจาพระยาสุรพันธพิสุทธ์ิ (เทศ บุนนาค) ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลราชบุรี ท่ี
กลาวถึงหมวดการคาขายของเมืองเพชรวา “ น้ําตาลโตนดตามจํานวนท่ีดานภาษีรัฐบาลตั้งเก็บแก
ราษฎร ๑๐๐ ละ ๒ บาท ๓๒ อัฐ เปนน้ําตาลท่ีสงไปจําหนายในกรุงเทพฯ รัฐบาลเก็บภาษีไดเงินใน
ศก ๑๑๗ นี้ เงิน ๑๘๘๗๑๗ บาท ๓๓ อัฐ เห็นวาน้ําตาลมีแตเจริญข้ึนทุกที”  
 ในอดีตกาลตนตาลไดทําคุณประโยชนใหกับผูปกครองและชาวบานเพชรบุรีเหลือคณา
นับ แตปจจุบันกลับมีคนทําน้ําตาลนอยลงมาก ท้ังท่ียังมีการใชน้ําตาลทําขนมหวานตาง ๆ จําหนาย
กันอยางแพรหลายสาเหตุสําคัญตาง ๆ ท่ีทําใหชาวบานเพชรบุรีทําน้ําตาลกันนอยลงก็คือ เกษตรกร
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สูญเสียท่ีดินใหกับสนามกอลฟ และนายทุนตางถ่ินท่ีมาซ้ือท่ีดินไวเพื่อเก็งกําไรในสมัยรัฐบาลพล
เอกชาติชายชุณหะวัณ เปนนายกรัฐมนตรีทําใหไมมีท่ีนาและตนตาลไวทํากิน  
 เกษตรกรไมตองการที่จะข้ึนตนตาลตอไปอีกแลว เนื่องจากเปนอาชีพท่ีเส่ียงอันตราย 
การเปนคนงานสนามกอลฟ โรงแรม แหลงบริการตาง ๆ ในจังหวัด เปนทางเลือกท่ีสะดวกและทํา
รายไดพอ ๆ กัน นอกจากน้ีเด็กเพชรบุรีรุนใหม ๆ ตางก็เรียนหนังสือ ไมไดฝกข้ึนตาลมาตั้งแตเด็ก 
ทําใหกลัวการข้ึนตนตาล อีกท้ังไมรูเทคนิคในการดูงวงตาลเพ่ือปาดรองน้ําตาล เค่ียวน้ําตาล จึงผละ
ไปหาอาชีพอ่ืนท่ีคุนเคยกวา ซ่ึงไมตองอาศัยการรูจักธรรมชาติอยางละเอียดออนดังเชนการทํา
น้ําตาล 
 นอกจากนี้ จากการท่ีตนตาลโตนดใหผลผลิตชา ตองใชระยะเวลาในการปลูกประมาณ 
18-20 ปถึงจะใหผลผลิต เกษตรกรเมืองเพชรบุรีจึงใหความสําคัญกับอาชีพอ่ืนมากกวา ประกอบกับ
ท่ีการปลูกตาลโตนดริมฝงคันนา ปจจุบันเกษตรกรทํานามีการเพิ่มระยะเวลาในการทํานามากข้ึน
จากปละ 2 คร้ังเปนปละ 4 คร้ัง จึงทําใหรากของตาลโตนดเนาและลมตายไปในท่ีสุด 
 จากขอมูลของสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีพบวานับต้ังแตป พ.ศ.2538 จํานวน
ตาลโตนดไดลดลงอยางตอเนื่องจนนาเปนหวง ในป พ.ศ.2541 มีจํานวนตาลโตนด 1,444,954 ตน 
ในป พ.ศ.2548 มีจํานวนตาลโตนดลดลงเหลือเพียง 440,535 ตน และป พ.ศ.2550 มีจํานวนตน
ตาลโตนด 45,726 ตน และจากการที่ตาลโตนดในจังหวัดเพชรบุรีลดลงนี้เปนตัวช้ีวัดถึงการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของบุคคลตาง ๆ ท่ีมีวิถีชีวิตเกี่ยวของกับตาลโตนดอยางมาก   
 ตําบลถ้ํารงค อําเภอบานลาด เปนตําบลหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี ท่ีชาวบานไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของตาลโตนดและวิถีชีวิตท่ีเกี่ยวของกับการทําตาลโตนด เนื่องจากภายในตําบลถํ้า
รงคมีตาลโตนดอยูเปนจํานวนมากและไดใชประโยชนจากตาลโตนด ตั้งแตการปลูกสวนตาล
ตลอดจนการแปรรูปตาลโตนดท่ีมีอยูออกมาในรูปแบบตาง ๆ เชน การเค่ียวตาล การทําของท่ีระลึก
จากตาล การยีโตนด จักสานจากใบตาล การทําน้ําตาลสด และผลตาลสด สงผลใหเกิดการกระจาย
รายไดข้ึนภายในตําบล ในตําบลมีกลุมวิทยาการชุมชนไดแก กลุมสวนตาล กลุมเตาเค่ียวตาล กลุม
ของท่ีระลึกจากตาล กลุมยีโตนด กลุมจักสาน ตลอดจนมีปราชญชาวบานท่ีสามารถใหความรู
เกี่ยวกับตาลโตนดซ่ึงเปนผูบุกเบิกการปลูกตาลแบบสวนเปนคนแรก และนับเปนสวนตาลตนแบบ
ของจังหวัดเพชรบุรี 
 จากการรวมตัวกันของคนภายในตําบลเพื่อคิดหาวิธีการตาง ๆ เพื่อใหตาลโตนดเกิด
ประโยชนมากท่ีสุด จนสามารถสรางรายไดเพิ่มข้ึนอีกทางหน่ึง สงผลใหไดรับความสนใจจากส่ือ
ตาง ๆ จํานวนมาก เชน การเขามาของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย มีการทําสารคดีเกี่ยวกับสวน
ตาลโตนด เปนตน ผลท่ีตามมาคือ ตําบลถํ้ารงคไดกลายเปนแหลงทองเท่ียวเพื่อศึกษาวิถีชีวิตท่ีหนึ่ง
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ของประเทศไทยที่ไดรับความนิยม แตวิธีการทองเท่ียวของตําบลถ้ํารงคนี้ จะเนนการทองเท่ียวเพื่อ
การศึกษาเรียนรู การดูงานเปนหลัก เปนแหลงทองเท่ียวเกี่ยวกับวิถีชีวิต ซ่ึงตาลโตนดเปนจุดเดน
ของท่ีตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 
 จากท่ีกลาวมาขางตนนั้น จะเห็นไดวาชุมชนตาลโตนด ตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด 
จังหวัดเพชรบุรีมีความนาสนใจท่ีจะพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวเพื่อการเรียนรูวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตชุมชนอยางมากและผูศึกษามีแนวคิดท่ีตองการใชการทองเท่ียวเปนเคร่ืองมือสําหรับสงเสริมให
มีการเห็นความสําคัญของวีถีชีวิต และวัฒนธรรมชุมชนใหสามารถสืบทอดตอไปได ดังนั้นผูศึกษา
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพของชุมชนตาลโตนด ตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด 
จังหวัดเพชรบุรีเพื่อนําไปสูการสงเสริมการทองเท่ียวเพื่อการอนุรักษวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน 
ใหมีความยั่งยืนสืบตอไป 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาศักยภาพทางการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมของชุมชนตาลโตนด ตําบลถํ้า
รงค อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี  
 2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการการทองเท่ียวเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรมท่ีมีควมยั่งยืน สําหรับชุมชนตาลโตนด ตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มุงศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพของชุมชนตาลโตนด
เพื่อใหเกิดความเขาใจในความสําคัญของวิถีชีวิตของชุมชนตาลโตนด และสามารถนําเสนอ
แนวทางในการสงเสริมการทองเท่ียวเพื่อการอนุรักษและสืบทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนใหเกิด
การพัฒนาไดอยางยั่งยืน 
 1. ขอบเขตดานพื้นท่ี 
  ทําการศึกษาครอบคลุมพื้นท่ี 6 หมูบาน ในตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด จังหวัด
เพชรบุรี  
 2. ขอบเขตดานเน้ือหา 
  2.1 ลักษณะทางวัฒนธรรมของชุมชนตาลโตนด 
  2.2 ศึกษาศักยภาพของชุมชนตาลโตนด ตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด จังหวัด
เพชรบุรี โดยยึดหลักองคประกอบของแหลงทองเท่ียวไดแก  
   2.2.1 ส่ิงดึงดูดใจทางการทองเท่ียว  
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   2.2.2 ความพรอมดานการเขาถึงแหลงทองเท่ียว  
   2.2.3 ความพรอมดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีชวยสนับสนุนการทองเท่ียว 
   2.2.4 การมีสวนรวมของชุมชน และความตองการในการพัฒนาการทองเท่ียว
ของชุมชน 
  2.3 วิเคราะหหาขอเสนอแนะแนวทางในการจัดการการทองเท่ียวเพื่อสงเสริมให
เกิดการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีมีความยั่งยืน สําหรับชุมชนตาลโตนด ตําบลถํ้ารงค อําเภอบาน
ลาด จังหวัดเพชรบุรี 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับศักยภาพทางการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมของชุมชน
ตาลโตนด ตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี วามีความพรอมในการจัดการการทองเท่ียว
ทางวัฒนธรรมเพ่ือการอนุรักษวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน หรือไม อยางไร 
 2. สามารถเสนอแนะแนวทางในการจัดการการทองเท่ียวเพ่ือการสงเสริมอนุรักษ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนท่ีมีความเหมาะสม สําหรับชุมชนตาลโตนด ตําบลถ้ํารงค อําเภอ
บานลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใหเกิดการจัดการการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 ตาลโตนด หมายถึง พืชตระกูลปาลมพัดชนิดหนึ่ง จัดเปนไมตระกูลเกาแก ตระกูลหนึ่ง
ในโลกซ่ึงมีมากกวา 4,000 ชนิด เปนตนไมท่ีมีอายุยืนนับเปนรอยป ประเทศไทยพบมากท่ีจังหวัด
เพชรบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สวนภาคใตพบมากที่อําเภอสทิงพระ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
ในวิจัยเลมนี้หมายถึง ตาลโตนดในตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี  
 การทองเท่ียวอยางยั่งยืน หมายถึง กิจกรรมการทองเท่ียวท่ีมีการวางแผนและกําหนด
แนวทางการใชประโยชน การบํารุงรักษา และการพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียวไวอยางชัดเจน 
โดยกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรการทองเท่ียวใหนอยท่ีสุด  
 ส่ิงดึงดูดใจ หมายถึง ปจจัยท่ีทําใหนักทองเท่ียว เกิดความสนใจและตองการเดินทางมา
ทองเท่ียวในชุมชนตาลโตนด ตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงไดแกวัฒนธรรม
ชุมชน และวิถีชีวิตท่ีเกี่ยวของกับตาลโตนด สภาพความเปนอยู รวมท้ังอัธยาศัยไมตรีของคนใน
ชุมชน 
 การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีตําบลถ้ํารงค 
อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยเปนการเดินทางไปโดยมีวัตถุประสงคเพื่อความเพลิดเพลิน 
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ประกอบกับการเรียนรูและสัมผัสกับชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนท่ีเกี่ยวของ
กับตาลโตนด ในพื้นท่ีตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 
 ทรัพยากรการทองเท่ียว หมายถึง สถานท่ีทองเท่ียว กิจกรรม และวัฒนธรรมประเพณีท่ี
สะทอนใหเห็นถึงอารยธรรมทองถ่ิน ท่ีมีลักษณะเดน ดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียวแบงแยกได 
3 ประเภทคือ 
 1. ประเภทธรรมชาติ 
  เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความสวยงามเกิดข้ึนตามธรรมชาติ ไดแก ภูเขา น้ําตก ถํ้า 
น้ําพุรอน บอน้ํารอน เขตรักษาพันธุสัตว สวนสัตว อุทยานแหงชาติ วนอุทยาน สวนรุกชาติ ทะเล 
หาดทราย หาดหิน ทะเลสาบ เกาะ เข่ือน อางเก็บน้ํา แหลงน้ําจืด (หวย หนอง คลอง บึง) 
 2. ประเภทประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถาน และศาสนา 
  เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความสําคัญในทางประวัติศาสตร โบราณคดีหรือศาสนา
ไดแก วัด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร ชุมชนโบราณ พิพิธภัณฑ ศาสนสถาน กําแพงเมือง คู
เมือง อนุสาวรีย และอนุสรณสถาน เปนตน 
 3. ประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม 
  เปนทรัพยากรการทองเท่ียวอีกรูปแบบหนึ่ง ในลักษณะของพิธี งานประเพณี ความ
เปนอยู วิถีชีวิต (เชนหมูบานชาวเขา สภาพชีวิตในชนบท) ศูนยวัฒนธรรม สินคาพื้นเมือง ไร/สวน 
พืช ผัก ผลไม และเหมือง ตัวอยาง เชน ตลาดน้ําดําเนินสะดวก งานชางจังหวัดสุรินทร สวนสาม
พราน เปนตน (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2538) 
 ศักยภาพของทรัพยากรการทองเท่ียว หมายถึง ความดึงดูดใจของแหลงทองเท่ียวนั้นวา
จะมีมากนอยเพียงใด เพียงพอท่ีจะดึงดูดใจใหมีผูมาทองเท่ียวหรือไม และถาจะดําเนินการพัฒนาใน
เชิงธุรกิจจะตองพิจารณาวาผลตอบแทนคุมคาพอท่ีจะลงทุนหรือไม (ชยาภรณ, 2537) ในท่ีนี้หมายถึง
ศักยภาพของทรัพยากรการทองเท่ียวของชุมชนตาลโตนด ตําบลถ้ํารงค อําเภอบานลาด จังหวัด
เพชรบุรี ท้ังทรัพยากรทางธรรมชาติ และทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
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บทท่ี 2 
 

แนวคิด วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 ในการศึกษาเร่ืองการจัดการการทองเท่ียวเพื่อการอนุรักษวิถีชีวิต และวัฒนธรรมชุมชน 
กรณีศึกษา: ชุมชนตาลโตนด ตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี คร้ังนี้ ผูศึกษาไดศึกษา
จากแนวคิด ทฤษฎี ตํารา เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 
เพื่อใหเกิดความยั่งยืน ดังตอไปนี้ 
 1. ความหมายและองคประกอบของการทองเท่ียว 
 2. บทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวตอสังคมและวัฒนธรรม 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรการทองเท่ียว 
 4. แนวคิดเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 5. แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิต 
 6. ผลกระทบทางวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการทองเท่ียว  
 7. แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพ 
 8. แนวคิดเกี่ยวกับการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
 9. แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชน 
 
ความหมายและองคประกอบของการทองเท่ียว 
 การทองเท่ียวตามความหมายขององคการสหประชาชาติ คือ การเดินทางเพื่อความ
บันเทิง ร่ืนเริงใจ เยี่ยมญาติหรือการไปรวมประชุม แตมิใชเพื่อการประกอบอาชีพเปนหลักเปนฐาน 
หรือไปพํานักอยูเปนการถาวร ซ่ึงการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ภราเดช พยัควิเชียร, 2524) ได
อธิบายวา การทองเท่ียว คือ การเดินทางตามเง่ือนไขท่ีกําหนดเปนสากล 3 ประการ 
 1. เดินทางจากท่ีอยูปกติไปท่ีอ่ืนช่ัวคราว 
 2. เดินทางโดยสมัครใจ 
 3. ไมใชเดินทางไปประกอบอาชีพหรือหารายได และไมใชนักศึกษาท่ีศึกษาอยูใน
จังหวัดท่ีเดินทางไป โดยท่ีจุดประสงคของการเดินทางไมเฉพาะเพื่อการพักผอนหรือสนุกสนาน ร่ืน
เริง แตรวมถึงเพื่อประชุม สัมมนา ศึกษาหาความรูเพื่อการกีฬา ติดตอธุรกิจ หรือเยี่ยมญาติ  
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 เสรี วังสไพจิตร (2534: 12) ไดกลาวไววา การทองเท่ียว (Tourism) หมายถึง ผลรวมของ
ปรากฏการณและความสัมพันธตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นมาจากปฏิสัมพันธหรือการกระทําตอกันและกันของ
นักทองเท่ียว ผูประกอบการ รัฐบาล และชุมชนผูเปนเจาของบานในการดึงดูดใจและตอนรับขับสู
นักทองเท่ียวและผูมาเยือน 
 เศกสรรค ยงวณิชย (2536: 11) ไดอธิบายความหมายของการทองเท่ียวไววา การ
ทองเท่ียว คือ การเดินทางจากที่อยูอาศัยปกติไปยังท่ีอ่ืนเปนการช่ัวคราวดวยความสมัครใจ ตาม
วัตถุประสงคใด ๆ ก็ไดท่ีไมใชเพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได 
 จากความหมายของการทองเท่ียว สรุปไดวา การทองเที่ยว คือ การเดินทางจากท่ีอยู
อาศัยปกติไปยังท่ีอ่ืนเปนการช่ัวคราว เพื่อทําการศึกษาและพักผอนหยอนใจ หรือกอใหเกิดการ
กระทํารวมกันของมนุษยท้ังทางธรรมชาติและสังคม ซ่ึงกิจกรรมทางการทองเท่ียวจําเปนตองอาศัย
องคประกอบหลายอยาง 
 วรรณา วงษวาณิช (2539: 19) ไดกลาวถึงองคประกอบของการทองเท่ียวไวดังนี้  
 1. นักทองเท่ียว 
 2. สินคาทองเท่ียวหรือสถานท่ีทองเท่ียว 
 3. การคมนาคมขนสง 
 4. ขอมูลขาวสารและการบริการ 
 5. ความปลอดภัยและการอํานวยความสะดวกในการเขาถึง 
 6. องคประกอบดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 7. การสนับสนุนอ่ืน ๆ  
 นักทองเท่ียว หมายถึง ผูท่ีเดินทางจากถ่ินท่ีอยูอาศัยจะถาวรหรือไมก็ตามไปยังบริเวณ
อ่ืน ๆ โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
 1. ความสุขารมณ เพื่อเหตุผลเกี่ยวกับเคหสถานของตนเอง เพื่อสุขภาพหรือเพ่ือเร่ือง
อ่ืน ๆ อันเปนเร่ืองเฉพาะตัว 
 2. การประชุมประเภทใดประเภทหน่ึง หรือปฏิบัติภารกิจอยางใดอยางหนึ่ง ไมวาจะ
เปนเชิงวิทยาศาสตร  เชิงการสํารวจวิจัย การบริหาร การทูตหรือศาสนา ฯลฯ 
 สินคาทองเที่ยวหรือสถานท่ีทองเทียว หมายถึง การรวบรวมเอาสินคาและบริการหลาย
ประเภทท้ังท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรมไวดวยกัน เชน ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี 
อัธยาศัยไมตรี สาธารณูปโภคตาง ๆ สินคาเหลานี้มีคุณสมบัติท่ีแตกตางกัน และจะตองเปนส่ิงซ่ึง
นักทองเที่ยวไปแลวเกิดความประทับใจ (Attraction) เพราะมีส่ิงท่ีมีคุณคาดานตาง ๆ หลายอยางท่ี
ใหความรู ความเพลิดเพลินแกนักทองเท่ียว เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีคุณคาตาง ๆ ดังนี้ 
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 1. คุณคาทางวัฒนธรรม เชน มีส่ิงท่ีนาสนใจดานโบราณคดี ประวัติศาสตร สถาบันทาง
การเมือง สถาบันทางการศึกษา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อนุสาวรีย ส่ิงกอสรางใหม ๆ  
 2. วิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในประเทศนั้น ๆ เชนขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะตาง ๆ การละเลนพื้นเมืองและงานหัตถกรรมพื้นบาน 
 3. ทิวทัศนหรือทัศนียภาพ เชน ภูเขา น้ําตก ทะเล ปาไม สัตวปา และอุทยานแหงชาติ 
 4. สถานท่ีพักผอนหยอนใจตาง ๆ เชน การแขงขันกีฬา การแสดง สวนสนุก และสวน
สัตว 
 5. ความประทับใจจากลมฟาอากาศ เชน อากาศเย็นสบาย ไมรอนจัด หนาวจัด 
 การคมนาคมขนสง หมายถึง การเขาถึงแหลงทองเท่ียวหรือสถานท่ีทองเท่ียวนับเปน
ปจจัยสําคัญท่ีทําใหนักทองเท่ียวเกิดความพึงพอใจ และธุรกิจการทองเท่ียวสามารถดําเนินตอไปได 
ในเร่ืองการคมนาคมจะตองพิจารณาถึงส่ิงตาง ๆ ดังนี้ 
 1. รูปแบบของการคมนาคมขนสง การคมนาคมขนสงแตละรูปแบบจะแตกตางกันไป
ตามลักษณะของการประกอบการ และความตองการของนักทองเท่ียว 
 2. การคมนาคมขนสงสูแหลงทองเท่ียว สภาพการเดินทางสะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว
และมีมาตรฐานดีมากนอยแคไหน 
 3. การคมนาคมขนสงสูแหลงทองเท่ียว เปนรูปแบบมาตรฐานของการคมนาคมขนสง
ภายในแหลงทองเท่ียว เชน รถนําเท่ียวมีจํานวนเพียงพอหรือไม คุณภาพและมาตรฐานของ
ยานพาหนะ ตลอดจนความสะดวกและความปลอดภัย 
 4. แบบแผนการเดินทางของนักทองเท่ียว ตองพิจารณาวาเปนแบบใด เชน เปนหมูคณะ 
กลุมเล็กหรือกลุมใหญ ยานพาหนะท่ีใชเปนของสวนตัวหรือของสาธารณะ 
 5. บริเวณหรือสถานท่ีใหบริการแกผูโดยสาร หรืออุปกรณอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
ในการใชยานพาหนะประเภทนั้น เชน สถานีขนสง หรือบริการตนทาง ระหวางทาง ปลายทาง 
 6. รูปแบบหรือปญหาการจราจรของแหลงทองเท่ียวท่ีสามารถมองเห็นชัดเจน คือ 
กรุงเทพมหานคร ประเทศคูแข็งทางทางการทองเท่ียวของประเทศไทยมักจะใชปญหาการจราจรใน
กรุงเทพมหานครเปนเคร่ืองชี้ถึงขอเสียทางการทองเท่ียวของประเทศไทย 
 ขอมูลขาวสารและการบริการ เปนเอกสารเพ่ือใหความรูเกี่ยวกับเร่ืองตาง ๆ แก
นักทองเท่ียว เพื่อชักจูงใหนักทองเท่ียวเขามาเท่ียวในประเทศมากยิ่งข้ึน เชน หนังสือแนะนํา
เกี่ยวกับแหลงทองเท่ียว แผนพับ แผนท่ีและเอกสารแนะนําตาง ๆ เชน  
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 1. การโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อชักจูงใหนักทองเท่ียวเขามาเท่ียว เชน รายการ
เทศกาลทองเท่ียวของจังหวัดตาง ๆ หรือเทศกาลของการทองเท่ียวแตละภาค เชน เทศกาลสงกรานต 
ลอยกระทง แขงเรือ เปนตน 
 2. การสงเสริมและใหความรูใหม ๆ โดยเผยแพรเอกสารการนําเท่ียวแกชุมชน 
 3. อบรมการนําเท่ียวหรือมัคคุเทศก เปนการใหความรูแกบุคคลท่ีสนใจในอาชีพการจัด
นําเท่ียวและเพ่ือใหความรูท่ีถูกตองแกนักทองเท่ียว 
 4. รายละเอียดเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวแตละแหลง จัดพิมพเปนเอกสารเผยแพรแก
นักทองเท่ียว 
 5. จัดทําแผนที่เสนทาง และแผนท่ีทองเท่ียวของสถานที่ทองเท่ียวแตละแหลงจัดพิมพ
เปนเอกสารเผยแพร เพื่อใชเปนคูมือประกอบการเดินทางทองเท่ียว 
 6. การจัดบริการตาง ๆ ใหแกนักทองเท่ียว เชน ท่ีพัก อาหารและเคร่ืองดื่ม ของท่ีระลึก
และสินคาพื้นเมือง บริการสถานท่ีจอดรถยนต บริการสถานที่และอุปกรณออกกําลังกาย ควรจะมี
ทุกรูปแบบใหเหมาะสมแกนักทองเที่ยวแตละประเภท และเหมาะสมกับสถานท่ี เชน สนามกีฬา 
สระวายน้ํา สนามกอลฟ สนามเทนนิส เปนตน 
 ความปลอดภัยและการอํานวยความสะดวกดานการเขาเมือง เปนส่ิงท่ีธุรกิจการ
ทองเท่ียวจะตองคํานึงถึงมากท่ีสุด อาจจะทําไดหลายอยาง เชน  
 1. การแนะนําเจาของทองถ่ินใหชวยเหลือนักทองเท่ียวเม่ือไดรับความเดือดรอน 
 2. การแนะนํานักทองเท่ียวเกี่ยวกับเร่ืองการปองกันและระวังตนเพ่ือไมใหรัยอันตราย
ในดานตาง ๆ  
 3. กําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อความปลอดภัยของนักทองเท่ียว 
 4. ขอความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ในการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย
แกนักทองเท่ียว 
 5. จัดหนวยพิเศษเพื่อชวยเหลือและใหบริการดานตาง ๆ แกนักทองเท่ียว 
 นอกจากความปลอดภัยแลวการอํานวยความสะดวกดานการเขาเมืองยังสามารถดึงดูด
นักทองเท่ียวไดมาก เพราะจะทําใหนักทองเท่ียวเกิดความประทับใจต้ังแตกาวแรกท่ีไดเดินทางเขาสู
เมืองนั้น ๆ โดยใหความสะดวกในเร่ืองตาง ๆ ดังนี้ 
 1. ระเบียบพิธีการเขาเมือง เชน การทําวีซาและศุลกากร 
 2. การขนกระเปาของผูโดยสาร 
 3. บริการขนสงระหวางทาอากาศยานหรือสถานีขนสงกับท่ีพัก 
 4. การอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ แกผูโดยสารท่ีสถานีขนสงและทาอากาศยาน 
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 องคประกอบดานโครงสรางพื้นฐาน  เปนองคประกอบท่ีสนับสนุนใหธุรกิจการ
ทองเท่ียวสามารถดําเนินไปไดดวยดี และกอใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินธุรกิจ ไดแก 
 1. การไฟฟา มีเพียงพอและใชการไดดี ไมกอใหเกิดความเสียหายแกผูประกอบกิจการ
และผูใชบริการ รวมท้ังมีความปลอดภัยดวย 
 2. การประปา สะอาดถูกหลักอนามัย และมีปริมาณเพียงพอแกการบริการ 
 3. การส่ือสาร โทรเลข โทรศัพท โทรสาร สะดวก รวดเร็ว และปริมาณของหนวย
บริการเพียงพอ 
 4. ความสามารถในการกําจัดขยะและส่ิงปฏิกูลตาง ๆ  
 5. สถานพยาบาลและโรงพยาบาลตาง ๆ ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และคา
รักษาพยาบาลอยูในอัตราท่ียุติธรรม 
 การสนับสนุนอ่ืน ๆ เปนการเพ่ิมความสะดวกสบายใหแกนักทองเท่ียว เชน การเงินการ
ธนาคาร ระเบียบตาง ๆ สถานท่ีศึกษาหรือแหลงคนควาทางดานตาง ๆ ความรวมมือระหวาง
ประเทศ ตลอดจนความสุภาพออนโยนและมีไมตรี (วรรณา วงษวาณิช, 2539: 5-23)  
 
บทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวตอสังคมและวัฒนธรรม 
 1. การทองเท่ียวมีสวนในการสงเสริมความสัมพันธ กอใหเกิดสันติภาพ ความเปนมิตร
ไมตรี และความเขาใจอันดีระหวางเจาของประเทศและผูมาเยือน และสรางความสามัคคีของคนใน
ประเทศ มีการเดินทางไปมาหาสูกัน พบปะทําความรูจักกัน 
 2. ชวยใหสภาพแวดลอมของทองถ่ินดียิ่งข้ึน เพราะตองอนุรักษและบํารุงรักษา
สภาพแวดลอมและปองกันแกไขปญหาตาง ๆ เชน ปญหาความสกปรก ความเส่ือมโทรม ความไม
ปลอดภัย โดยทุกคนจะชวยกันสอดสองดูแล เพราะถาหากสถานท่ีใดสภาพแวดลอมไมดี ไมมีความ
ปลอดภัย ไมสะดวก นักทองเท่ียวก็ไมประสงคท่ีจะเดินทางไปเยือนดังเชนท่ีจังหวัดภูเก็ตพยายาม
รณรงคในการชวยดูแลรักษาสภาพแวดลอมในทองถ่ินใหดียิ่งข้ึน จึงมีนโยบายของจังหวัด 3 ส่ิง คือ 
ส.ป.บ. หมายถึง สงเสริมส่ิงแวดลอม พิทักษความปลอดภัย และประทับใจบริการ (Safety 
Environment And Services: SEAS)  
 3. การทองเท่ียวชวยขจัดปญหาความแตกตางระหวางเมืองกับชนบท ชวยขจัดการ
เคล่ือนยายอพยพเขามาหางานทําหรือเส่ียงโชคในเมืองใหญ ๆ ของประชาชนในชนบท เชน 
ปจจุบันที่พยายามสงเสริมพัฒนาการทองเท่ียวในชนบทตาง ๆ ตามภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อ
สกัดกั้นการหล่ังไหลของผูคนทางแถบภูมิภาคนั้นเขามาหางานทําในภาคกลาง มีการสงเสริมและ
พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหม ๆ เชน ศึกษาวิถีชีวิตบนผืนผาไหมมัดหม่ี อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 
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ทองเท่ียวเชิงเกษตรท่ีฟารมโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เปนตน นอกจากนี้ มีการกอสรางสถานท่ี
พักแรม สถานท่ีพักผอนหยอนใจ เชน สนามกอลฟ สปา ฯลฯ และพัฒนาสนามบินมากข้ึน 
 4. ชวยใหประชาชนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการผลิตและประดิษฐส่ิงของ
เคร่ืองใชในรูปของสินคาพื้นเมือง ของท่ีระลึก ใชเวลาใหเนนประโยชนในการหาอาชีพเสริม (Part 
Time Job) เปนการหารายไดจุนเจือครอบครัวเพ่ิมข้ึน 
 5. สงเสริมใหประชาชนเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมประเพณีของตน ชวยกัน
อนุรักษและรักษาความเปนเอกลักษณของชาติ เชน ความเปนมิตรไมตรีของคนไทย ไดแก การ
ตอนรับตามประเพณีไทย การไหว การชวยเหลือมีน้ําใจซ่ึงกันและกัน การยิ้มตอนรับ การจัด
เทศกาลประเพณีตาง ๆ ซ่ึง ส่ิงตาง ๆ เหลานี้เปนการจูงใจใหนักทองเท่ียวเดินทางกลับมาเยือนอีก
คร้ังแลวคร้ังเลา 
 
แนวคิดเก่ียวกับทรัพยากรการทองเที่ยว 
 ความหมายของทรัพยากรการทองเที่ยว 
 ทรัพยากรการทองเที่ยว (tourism resource) หมายถึง  สถานท่ีทองเท่ียว  กิจกรรม 
(อุตสาหกรรมทองเท่ียวประจําถ่ิน, 2550: 19) ส่ิงท่ีดึงดูดใจนักทองเท่ียวท่ีมีอยูในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่ง  
ตั้งแตระดับทองถ่ินจนถึงระดับภูมิภาค และวัฒนธรรมประเพณี  อาชีพ  รวมถึงวิถีการดําเนินชีวิต
อันดีงาม ท่ีสะทอนใหเห็นถึงอารยธรรมทองถ่ินท่ีทรงคุณคา และมีลักษณะเดนเปนเอกลักษณท่ี
สามารถดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียวใหมาเยือนหรือศึกษาหาความรูได เชน ภูมิปญญา
ทองถ่ิน  ภาษา ความเปนชนเผา  การละเลน  และการแสดงพ้ืนบาน เปนตน (ธนกฤต สังขเฉย, 
2550: 80)  
 ประเภทของทรัพยากรการทองเที่ยว 
 ในปจจุบันการจําแนกประเภทของทรัพยากรการทองเท่ียวมีหลายวิธี  ข้ึนอยูกับ
วัตถุประสงคของการจําแนก ไดแก   
 การจําแนกประเภททรัพยากรการทองเที่ยวตามลักษณะของทรัพยากร  การทองเท่ียว
แหงประเทศไทย  ไดจําแนกทรัพยากรการทองเท่ียวออกเปน 2 ประเภท คือ 
      1. ทรัพยากรการทองเท่ียวประเภทธรรมชาติ  เปนทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีเกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติ  คือ  ลักษณะท่ีเปนนามธรรมไมสามารถสัมผัสไดดวยการจับตอง เชน อากาศ  ซ่ึง
เปนทรัพยากรที่มองไมเห็น  ตองอาศัยการสัมผัสทางกาย  และลักษณะท่ีเปนรูปธรรมสามารถ
สัมผัสไดดวยการจับตอง (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2548: 25) ไดแก  สภาพภูมิอากาศ  รวมทั้งอากาศ
และทรัพยากรธรรมชาติ เชน  น้ําตก  ภูเขา  ทะเล ปาไม ฯลฯ  ก็เปนส่ิงดึงดูดความตองการพื้นฐาน
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ของนักทองเท่ียว  ตัวอยางเชน  ผูคนท่ีอยูในพื้นท่ีหุบเขาท่ีมีอากาศหนาว  ยอมไมมีโอกาสไดสัมผัส
อากาศอบอุน  หรือไดเห็นชายทะเล  ความตองการนี้เองท่ีทําใหแหลงทองเท่ียวชายทะเลเปนท่ีนิยม
ของนักทองเท่ียวหลายประเทศ โดยเฉพาะชาวยุโรป (อุตสาหกรรมทองเท่ียวประจําถ่ิน, 2550: 19)  
 2. ทรัพยากรการทองเที่ยวท่ีมนุษยสรางขึ้น  แบงออกเปน  
  2.1 ทรัพยากรการทองเที่ยวดานประวัติศาสตร  หมายถึง  แหลงทองเท่ียวท่ีมีความ
เกี่ยวของในฐานะท่ีเปนหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรท่ีสืบสานมาต้ังแตอดีต  แบงออกเปน 
   2.1.1 โบราณสถาน  หมายถึง  ส่ิงของโบราณท่ีเคล่ือนท่ีไมได  โดยมีอายุ
เกาแกกวา 10 ปข้ึนไป (รอง ศ. ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, 2548: 80) หรือโดยลักษณะแหงการกอสราง 
หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสถานท่ีนั้นเปนประโยชนในทางประวัติศาสตรหรือ
โบราณคดี (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2548: 27)  
   2.1.2 โบราณวัตถุ  หมายถึง  ส่ิงของโบราณท่ีเคล่ือนท่ีได โดยมีอายุเกาแกกวา 
100 ปข้ึนไป (วศิน อิงคพัฒนากุล, 2548: 80) รวมถึงส่ิงประดิษฐหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือ
สวนหนึ่งสวนใดของโบราณสถาน ซ่ึงโดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการประดิษฐเปนประโยชน
ในทางประวัติศาสตรหรือโบราณคดี อาจเก็บสะสมไวในพิพิธภัณฑหรือสถานท่ีเก็บอ่ืน ๆ เพ่ือให
ประชาชนเขาชม เปนเคร่ืองช้ีใหเห็นถึงความยาวนานของประเทศ และความภาคภูมิใจของคนใน
ทองถ่ิน เชน ภาพเขียนโบราณ วัตถุโบราณ สมบัติโบราณ พระพุทธรูปโบราณ รูปปนโบราณ     
เปนตน (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2548: 27)  
   2.1.3 ศาสนสถานหรือปูชนียสถาน  หมายถึง สถานท่ีควรแกการนับถือหรือ
ควรแกการบูชา 
   2.1.4 ศาสนวัตถุหรือปูชนียวัตถุ  หมายถึง วัตถุท่ีควรแกการนับถือหรือควร
แกการบูชา 
   2.1.5 แหล งประวั ติ ศ าสตร   หมาย ถึ ง  สถาน ท่ี ท่ี มี ความ สํ า คัญทาง
ประวัติศาสตร (วศิน อิงคพัฒนากุล, 2548: 80)  
  2.2 ทรัพยากรการทองเท่ียวดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และกิจกรรม หมายถึง  
แหลงทองเท่ียวหรือทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีมีคุณคาทางศิลปะ และขนมธรรมเนียมประเพณีท่ี
บรรพบุรุษไดสรางสมและถายทอดเปนมรดกสืบมา (ธนกฤต สังขเฉย, 2550: 82) และมีทรัพยากร
การทองเท่ียวท่ีแตกตางไปตามระบบสังคมของแตละเมือง และแตกตางทางสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ (พรสวรรค มโนพัฒนะ, 2547: 60) แตละประเทศตางมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทางสังคมท่ี
เปนเอกลักษณเฉพาะ  ท้ังท่ีเปนรูปธรรม  ท่ีแสดงออกทางดานลักษณะความเปนอยูของผูคน  ภาษา  
เทศกาล ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา  ศิลปหัตถกรรม การแตงกาย การละเลนและการบันเทิง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 14 

ตางๆ สภาพบานเรือน ฯลฯ และท่ีเปนนามธรรม  ท่ีแสดงออกดานความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ภูมิ
ปญญาชาวบาน ฯลฯ ส่ิงเหลานี้สามารถตอบสนองความอยากรูอยากเห็นส่ิงท่ีแปลกแตกตางของ
นักทองเท่ียว (ธนกฤต สังขเฉย, 2550: 83) และยังหมายรวมถึง  “อัธยาศัยไมตรีและการตอนรับ” 
ของผูคนในทองถ่ิน นับเปนทรัพยากรที่สําคัญอยางยิ่ง หากนักทองเท่ียวเกิดความรูสึกวาไมไดรับ
การตอนรับจากคนในทองถ่ิน  ส่ิงอํานวยความสะดวก หรือทิวทัศนก็ไมสามารถดึงดูดให
นักทองเที่ยวกลับมาเยือนซํ้าได  การตอนรับท่ีชัดเจนอยางหน่ึง คือ การติดปายตอนรับ เชน ปาย 
“Aloha” ภาฮาวาย แปลวา สวัสดี  หรือการจัดนําเท่ียวท่ีมีหลายภาษา 
   สําหรับประเทศไทยก็ประสบความสําเร็จในการใช “อัธยาศัยไมตรีและการ
ตอนรับของผูคนในทองถ่ิน”  ซ่ึงเปนทรัพยากรหลักท่ีมีเอกลักษณเฉพาะ ไมวาจะเปน “ยิ้มสยาม” 
หรือ “ความเอ้ืออาทรในการชวยเหลือนักทองเท่ียว” สงผลใหนักทองเท่ียวกลับมาเยือนซํ้าอีกหลาย
คร้ัง (อุตสาหกรรมทองเท่ียวประจําถ่ิน, 2550: 20)  
  2.3 ทรัพยากรการทองเท่ียวดานความบันเทิงและความเพลิดเพลิน หมายถึง 
สถานท่ีหรือกิจกรรมท่ีสรางความบันเทิงและความเพลิดเพลิน ใหแกนักทองเท่ียวทุกประเภท เชน 
   2.3.1 กีฬาตาง ๆ เชน  การแขงขันประเภทตาง ๆ สามารถจูงใจใหนักทองเท่ียว
เดินทางไปชมการแขงขันในประเทศนั้น 
   2.3.2 สถานที่เทคนิคและอุตสาหกรรม ไดแก เข่ือน สถานีอวกาศ หรือโรงงาน
เฉพาะถ่ิน เชน โรงงานเคร่ืองปนดินเผา ฟารมโคนม  ทาเรือ มหาวิทยาลัย  เปนสถานท่ีอนุญาตให
เขาชมได 
   2.3.3 กิจกรรมบันเทิง  เปนกิจกรรมท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจมาก ไดแก 
ไนตคลับ ดิสโกเธค ภัตตาคาร สถานเริงรมย การแสดงโชว บอนคาสิโน และเรือสําราญตาง ๆ  
   2.3.4 สวนสาธารณะท่ีสวยงาม  เปนแหลงดึงดูดนักทองเท่ียวใหเขามาชม
ความงามตามธรรมชาติ ในปจจุบันสวนสาธารณะบางแหงไดจัดเตรียมสถานท่ีใหนักทองเท่ียวได
ตั้งแคมปเพื่อพักคางคืน     
   2.3.5 สวนสนุก  มีกิจกรรมร่ืนเริงประเภทเกมกีฬา การละเลน ละครสัตว และ
การแสดงตาง ๆ เชน สวนสนุกดิสนียแลนด สวนสยาม สวนสัตว เปนตน มีรานคาบริการอาหาร
เคร่ืองดื่มรวมถึงของท่ีระลึกดวย 
   2.3.6 ศูนยการคาและรานคาของท่ีระลึก  นักทองเท่ียวสวนใหญเม่ือเดินทาง
ไปเท่ียว  ก็ตองการซ้ือของท่ีดีท่ีสุด หรือซ้ือสินคาท่ีแตกตางไปจากท่ีตนอยู ท่ีมีราคาถูกและเปน
สินคาพื้นบาน  ตลอดจนสินคาของท่ีระลึกตาง ๆ เปนตน (พรสวรรค มโนพัฒนะ, 2547: 60-61)  
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 แตทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีนี้ก็มีการเส่ือมสลายไดตามกาลเวลา  สภาพดินฟาอากาศ 
การทําลายของมนุษย และขาดการดูแลเอาใจใส  จึงตองสงเสริมและพัฒนา ตลอดจนการดูแลรักษา
จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ (อุตสาหกรรมทองเท่ียวประจําถ่ิน, 2550: 21)  
 องคประกอบของทรัพยากรการทองเที่ยว 
 ราณี (2545) และวรรณา (2545) ทรัพยากรที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียว
ได ควรมีลักษณะท่ีสําคัญ 4 ประการ (4As) ไดแก 
 1. ความดึงดูด (attraction) ทรัพยากรการทองเท่ียวควรมีจุดดึงดูดความสนใจของ
นักทองเท่ียวได หรือมีลักษณะชวนตา ชวนใจ มีเสนหเฉพาะตัวอันมีสาเหตุมาจาก 
  1.1 มีความงดงามตามธรรมชาติ เชน ชายหาดทรายขาว  แนวปะการังท่ีสวยงาม  
ปลาชนิดตาง ๆ พันธุไมนานาชนิด หรือความงดงามท่ีมนุษยสรางข้ึน เชน รีสอรทในหุบเขา 
  1.2 เหตุการณสําคัญเฉพาะกาล เชน งานประเพณีในทองถ่ิน การจัดขบวนผุปผชาติ  
การแสดงแสง สี เสียง ในแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร 
 2. ความสามารถในการเขาถึงไดงาย (accessibility) หากนักทองเท่ียวสามารถเขาถึง
แหลงทองเท่ียวไดอยางสะดวกและใกลชิด  ทําใหเกิดอรรถรสในการทองเท่ียวมากข้ึน   
 3. ความประทับใจ (Amenity) ทรัพยากรการทองเท่ียวควรกอใหเกิดความประทับใจ 
สุขใจ ซาบซ้ึงในการเท่ียวชม  เชน ทรัพยากรการทองเท่ียวทางประวัติศาสตร ท่ีแสดงถึงอารยธรรม
ในอดีต  หรือทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหมาะแกการพักผอน หรือกอใหเกิดความสนุกสนาน เชน งาน
คารนิวัล ประเทศบราซิล 
 4. องคประกอบของการบริหาร (Ancillary Service) สถานท่ีทองเท่ียวควรจัดการ
บริการดานตาง ๆ ใหกับนักทองเท่ียว เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว ไดแก 
  4.1 การบริการดานการตลาด เชน การใหบริการขอมูลขาวสารการทองเท่ียว การ
สงเสริมการทองเท่ียว  
  4.2 การประสานความรวมมือดานการพัฒนาและจัดกิจกรรมการทองเท่ียว เชน 
สงเสริมใหมีการอนุรักษและพัฒนาแหลงทองเท่ียวจากความรวมมือของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ  การใช
ทรัพยากรการทองเท่ียวในทองถ่ิน  และการจัดการระบบอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน (อุตสาหกรรม
ทองเท่ียวประจําถ่ิน, 2550: 23)  
 ดังนั้น  การกําหนดความหมายของทรัพยากรการทองเท่ียวจึงมีความแตกตางกันข้ึนอยู
กับปจจัยหลาย ๆ ประการ หรือการจําแนกตามแนวความคิดท่ีแตกตางกัน  แตทรัพยากรการ
ทองเท่ียวอาจหมายความถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน  ท้ังอยูใน
ลักษณะท่ีจับตองได  และจับตองไมได  
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แนวคิดเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 ชาญวิทย เกตรศิริ (2540: 1-10) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไววา 
เปนวิธีการศึกษาประวัติศาสตรและวัฒนธรรมผานการทองเท่ียว เปนการทองเท่ียวท่ีเนนการพัฒนา
ดานภูมิปญญา สรางสรรค เคารพตอส่ิงแวดลอม วัฒนะรรม ศักดิ์ศรีและวิถีชีวิตผูคน หรือจะ
สามารถกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา การทองเท่ียวทางวัฒนธรรม คือ การทองเท่ียวเพื่อเรียนรูผูอ่ืนและ
ยอนกลับมามองตนเอง อยางเขาใจกันของส่ิงตาง ๆ ในโลกท่ีมีความเกี่ยวโยง พึ่งพา ไมสามารถแยก
ออกจากกันได 
 บริษัท มรดกโลก  จํากัด  (2537) กลาวถึง การทองเท่ียวทางวัฒนธรรม  (Culture 
Tourism) วาเปนกลไกลท่ีแยก “นักทองเท่ียว” ออกจาก “นักเท่ียว” ไดอยางชัดเจน ตั้งแตอาชีพ 
ฐานะทางเศรษฐกิจ โลกทัศน รสนิยม และความสนใจท่ีคอนขางไปทางการศึกษา ทําใหอยากรู
อยากเห็นเพื่อเปรียบเทียบกับบานเมืองของตน สะทอนถึงความเปนนักคิด นักจัดการท่ีแสวง
ประสบการณเพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตากกวาจะสนุกอยางเดียว เหมือนกับนักทองเท่ียวท้ังหลายท่ี
เอาความพึ่งพอใจของตนเองเปนท่ีตั้ง โดยไมคํานึงถึงผลกระทบอยางหน่ึงอยางใดตอชุมชนหรือปร
เทศท่ีตนไปเท่ียว 
  Irish Tourists Board (อางถึงใน นารีภรณ ศรีจิต, 2551: 15) การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
วาเปนการทองเท่ียวเพื่อสนองตอบความต้ังใจและความสนใจท้ังหมดหรือบางสวน อันเปนการเพิ่ม
ความปติยินดี พึงพอใจของคนท่ีมีตอแหลงทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
 Mcintosh and Goeldner (1989) ไดใหคําจํากัดความของการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมวา 
“เปนการเดินทางทองเที่ยวท่ีครอบคลุมทุกแงทุกมุมของการทองเท่ียวที่มนุษยสามารถศึกษาถึงวิถี
ชีวิต และความนึกคิดซ่ึงกันและกัน”  
 The European Center for Traditional Cultures หรือ ECTARC (อางถึงใน สองบุญ    
ปกปนเพชร, 2551:16) ไดกลาวไววาองคประกอบท่ีเปนส่ิงดึงดูดใจของการทองเท่ียวทางวฒันธรรม 
อันไดแก 
 1. โบราณคดี และพิพิธภัณฑสถานตาง ๆ  
 2. สถาปตยกรรม ส่ิงปลูกสราง ผังเมือง ซากปรักหักพังของส่ิงปลูกสรางในอดีต 
 3. ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ประเพณี และเทศกาลตาง ๆ  
 4. ความนาสนใจในเร่ืองของดนตรี ไมวาจะเปนรูปของดนตรีคลาสสิค ดนตรีพื้นบาน 
หรือดนตรีรวมสมัย 
 5. การแสดง ละคร ภาพยนต มหรสพตาง ๆ  
 6. ภาษาและวรรณกรรม 
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 7. ประเพณีและความเช่ือท่ีเกี่ยวของกับศาสนา 
 8. วัฒนธรรมเกาแกโบราณ วัฒนธรรมพื้นบาน หรือวัฒนธรรมยอย 
 Suger (อางใน นารีภรณ ศรีจริต, 2551: 16) กลาวถึงสวนประกอบทางวัฒนธรรมท่ี
สามารถดึงดูดนักทองเท่ียวในเชิงการทองเท่ียววัฒนธรรม ประกอบไปดวยเร่ืองราวประวัติศาสตร 
งานหัตถกรรม กิจกรรมงานประเพณี ภาษา อาหาร ศิลปะ ดนตรี ศาสนา สถาปตยกรรม การศึกษา 
ลักษณะการแตงกาย เทคโนโลยีชุมชนทองถ่ิน และกิจกรรมยามวาง 
 สรุปไดวาความหมายของการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม หมายถึง การเดินทางของผูคน
หรือกลุมคนออกจากสถานที่ซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัยประจําไปยังทองถ่ินอ่ืนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเท่ียว การแสวงหาประสบการณใหม ๆ ประกอบการเรียนรู การสัมผัส การชื่นชมกับเอกลักษณ
ความงดงามทางวัฒนธรรม คุณคาทางประวัติศาสตรวิถีชีวิต ความเปนอยูของกลุมชนอ่ืน ความ
แตกตางทางวัฒนธรรมของชนตางสังคม ไมวาจะเปนในดานของศิลปะ สถาปตยกรรม โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ เร่ืองราวและคุณคาทางประวัติศาสตร รูปแบบวิถีชีวิต ภาษา การแตงกาย การบริโภค 
ความเช่ือ ศาสนา จารีตประเพณี ลวนแลวแตเปนส่ิงดึงดูดใจท่ีสําคัญท่ีทําใหเกิดเปนการทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรมข้ึน 
 ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการดําเนินการเพ่ือจัดการการทองเท่ียวก็คือชุมชนเจาของแหลง
ทองเที่ยว ท่ีจะตองเขามามีสวนรวม เพื่อแสดงความคิดเห็น และแจงถึงระดับความตองการของ
ชุมชนในการจัดการทรัพยากรของชุมชนใหเปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม นอกจากน้ันการ
จัดการการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมยังจะตองอาศัยความรวมมือท้ัวจากคนในชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย เพื่อพัฒนาเปนแนวทางในการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน ตอไป  
 
แนวคิดเก่ียวกับวิถีชีวิต 
 ความหมายของวิถีชีวิต 
 วิถีชีวิต  หมายถึง  ความเปนอยูในชีวิตประจําวัน  คือ  ตองรับประทานอาหาร  แตจะ
รับประทานอะไรหรือแบบไหนเปนเร่ืองของวัฒนธรรม  นอกจากนี้ตองมีบานเรือนหรือท่ีอยูอาศัย  
เคร่ืองนุงหม  เม่ือเจ็บไขไดปวยก็พยายามท่ีจะคิดแกไข  รักษาดูแล  สมัยตอมาก็ตองมีความรู  จะ
ดํารงชีวิตไดก็ตองเลาเรียน  ตองทํามาหากินเพื่อเล้ียงชีพ  ตองการเคร่ืองประเทืองใจรองรําทําเพลง  
ฟงคําพูดท่ีไพเราะเปนวรรณกรรมอะไร  ตองมีความรูสึกนึกคิด  มีเคร่ืองยึดเหน่ียวทางจิตใจซ่ึงเปน
ความเช่ือของเร่ืองตาง ๆ ลวนเปนวิถีชีวิตท้ังส้ิน (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 
2543: 10-11)  
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 วิถีชีวิต  หมายถึง  การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันหรือการดําเนินชีวิตประจําวัน  รวมท้ัง
แสดงพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคลสืบเนื่องมาจากการประพฤติปฏิบัติบอยคร้ังจนเกิดเปนนิสัยและ
เปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิตท่ีมีความคงท่ีภายใน  เปนการกระทําท่ีเปนเอกลักษณ  ซ่ึงอาจทํา
ใหเกิดผลดีหรือผลเสียตอการดํารงชีวิตของตนเองได (พรสุข  หุนนิรันดร, 2545: 114-117)  
 วิถีชีวิตเปนพฤติกรรมเฉพาะของแตละบุคคลที่กระทําจนเปนกิจวัตรประจําวัน  ซ่ึง
สะทอนเจตคติ  คานิยมของบุคคล  ในเร่ืองลักษณะของครอบครัวท่ีอยูอาศัย  คานิยมทางสังคม  
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม  และองคกรทางสังคม (ชลลดา  ไชยกุลวัฒนา, 2542: 21)  
 วิถีชีวิตของบุคคลเปนมุมมองมิติกวาง  เกี่ยวของกับประสบการณการเรียนรูทางสังคม
ในชีวิตมนุษย ท่ี เ รียงลําดับต้ังแต ส่ิง ท่ีจํา เปนสําหรับชีวิตต้ังแต เกิดจนกระท่ังตาย   และมี
ความสัมพันธกับบริบททางกายภาพ  สังคม  วัฒนธรรมของสังคมทองถ่ินท่ีอยูอาศัยและปรัชญาใน
การดําเนินชีวิต (ขริษฐา นาคะ, 2542: 7)  
 วิถีชีวิต  คือ  ส่ิงท่ีเกิดจากการที่สังคมมีกรอบแนวความคิด  ทําใหบุคคลในสังคมมี
พฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นไดอยางเดนชัดและแตกตางกันไป (ถวิล ธาราโภชน และศรันย  ดําริสุข, 
2543)  
 สรุปไดวา  วิถีชีวิต  คือ  ความเปนอยูหรือการดําเนินชีวิตในแตละวัน  เกี่ยวของกับ
ประสบการณการเรียนรูทางสังคมในชีวิตมนุษยท่ีเรียงลําดับต้ังแตส่ิงท่ีจําเปนสําหรับชีวิตต้ังแตเกิด
จนกระทั่งตาย  รวมท้ังแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคลสืบเนื่องมาจากการประพฤติปฏิบัติ
บอยคร้ังจนเกิดเปนนิสัย   
 มิติของวิถีชีวิต 
 วิถีชีวิตของบุคคลมี 3 มิติ (อรวรรณ  ปลันธนโอวาท และคนอ่ืนๆ, 2545)  
 1. กิจกรรมตาง ๆ เชน  การทํางาน (work) การทํางานอดิเรก (hobbies) การทํากิจกรรม
สังคม (social event) การใชเวลาวางใหเปนประโยชน (vacation) การพักผอนสนุกสนาน 
(entertainment) การเปนสมาชิกคลับตาง ๆ (club  membership) การรวมทํากิจกรรมของชุมชน 
(community) การเลือกซ้ือสินคาเพื่ออุปโภคบริโภค (shopping) การเลนกีฬา (sport) วิถีชีวิตของ
บุคคล 
 2. ความสนใจ  เชน  ใหความสนใจครอบครัว (family) สนใจบานเรือน (home) สนใจ
งานประเภทตาง ๆ (job) สนใจนันทนาการ (recreation) มีคานิยมการแตงกาย (fashion) มีความ
สนใจเร่ืองอาหาร (food) สนใจส่ือตาง ๆ (media) สนใจกับความสําเร็จ (achievement) และวิถีชีวิต
ของบุคคล 
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 3. ความคิดเห็น  เชน มีความคิดเห็นตอตนเอง (themselves) มีความคิดเห็นตอปญหา
สังคม (social issues) มีความคิดเห็นตอการเมือง (politics) มีความคิดเห็นตอระบบธุรกิจ (business) 
มีความคิดเห็นตอสภาพเศรษฐกิจ (economic) มีความคิดเห็นตอระบบการศึกษา (education) มีความ
คิดเห็นตอผลิตภัณฑ (product) มีความคิดเห็นตออนาคต (future) มีความคิดเห็นตอวัฒนธรรม 
(culture) โดยเรียกวิถีชีวิตดังกลาววา AIOs  
 
ผลกระทบของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวตอสภาวะแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การทองเท่ียวมีบทบาทและความสําคัญในทุก ๆ ดานตอมวลมนุษยชาติ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในดานจิตใจ ซ่ึงเปนพื้นฐานของการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศ ผลท่ีสุดคือ
ความเจริญกาวหนาเกิดข้ึนทุกหนทุกแหงควบคูกับสันติภาพของโลก แตในขณะเดียวกันเม่ือการ
ทองเท่ียวเจริญเติบโตและไดรับการพัฒนาจนเปนอุตสาหกรรมท่ีทํารายไดอันดับหนึ่งใหกับ
ประเทศตาง ๆ หลายประเทศ กอนจะมีรายไดก็ตองมีการผลิตการแปรรูปวัตถุดิบตามกระบวนการ
ตาง ๆ นั่นคือ มีการใชวัตถุดิบ และวัตถุดิบทางการทองเท่ียวก็คือสภาวะแวดลอม ดังนั้น การกระทํา
อันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมทองเท่ียว ตั้งแตกระบวนการผลิตจนถึงการบริโภค ก็ยอมสงผลกระทบ
ตอสภาวะแวดลอมอยางแนนอนซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้จะกลาวถึงผลกระทบของอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวท่ีมีตอสภาวะแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม ดังนี้ คือ  
 1. ผลกระทบของการทองเท่ียวท่ีมีตอสภาวะสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีสําคัญ คือ 
  1.1 กอใหเกิดปญหาอาชญากรรม ปญหาน้ันเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมเมือง 
สังคมเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว เศรษฐกิจดีข้ึน แตคาครองชีพก็สูงข้ึนตามดวย ในขณะท่ีประชาชน
ในสังคมนั้นสวนหนึ่งยังมีรายไดคงท่ีไมไดสูงตาม จึงเกิดปญหาความเหล่ีอมลํ้าทางสังคม ท้ังอัตรา
การเพิ่มของแรงงานจากตางถ่ินท่ีหล่ังไหลเขามา (รวมท้ังแรงงานตางชาติ) จึงกอปญหาสังคม
โดยเฉพาะในการขมขู ปลนจี้ หรือการขโมยทรัพยสินท้ังของประชาชนและของนักทองเท่ียว 
  1.2 ปญหาโสเภณี ปญหาโสเภณีหรือปญหาเพศพาณิชยนี้มีอยูทุกประเทศ แต
ตนเหตุของปญหานั้นมีสาเหตุมาจากผูชาย สวนใหญจะเปนผูชายท่ีชอบเท่ียว สนุกสนานเฮฮา จึง
อาจกลาวไดวา การทองเท่ียวทําใหเกิดปญหาโสเภณี แตในประเทศไทย ปญหาโสเภณีเปนปญหาท่ี
เกิดจากปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม เชน การขายเด็กและผูหญิงของครอบครัวยากจนเพ่ือความ
อยูรอด การหลอกลวงหรือบังคับขูเข็ญเพศหญิงเพราะความดอยทางการศึกษา เปนตน จนกระท่ัง
โสเภณีเปนอาชีพหนึ่งในสังคมไทย ซ่ึงเปนการสรางปญหาใหกับสังคมในดานอ่ืน ๆ อีกดวย อาทิด 
ปญหาโรคเอดส ปญหายาเสพติด ปญหาความเส่ือมทางศีลธรรมประเพณี 
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  1.3 ปญหาการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนักทองเท่ียว สังคมท่ีมีการทองเท่ียวยอม
เปล่ียนแปลงประชาชนในทองถ่ิน ประชาชนในทองถ่ินจึงมีความเปนอยูแบบสังคมท่ีพึ่งตนเองมาก
ข้ึนกวาเดิม ตองพึ่งพาตนเองมากท่ีสุด เปนสังคมท่ีทุกคนตองเอาตัวรอดจึงขาดความมีน้ําใจ ขาด
ความมีคุณธรรม เล็งเห็นแตประโยชนของตนเอง มีผูผลิตบางรายหรือผูเกี่ยวของกับการทองเท่ียว
บางกลุมตองการกอบโกยหลอกลวงทรัพยสินจากนักทองเท่ียว เชน การปลอมปนสินคา การคา
กําไรเกินควร นําสินคาท่ีไมมีคุณภาพมากขายในราคาที่สูงมาก เปนตน 
  1.4 ปญหาในความไมเสมอภาคในการมุงเนนการพัฒนาเฉพาะพื้นท่ี เปนธรรมดาท่ี
รัฐและเอกชนจะตองมุงพัฒนาพื้นท่ีท่ีใหผลตอบแทนสูงและมีความสําคัญกอนพื้นท่ีอ่ืน ดังนั้น การ
พัฒนาดานตาง ๆ ท้ังโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) และส่ิงอํานวยความสะดวกและความสบาย
ตาง ๆ เชน ระบบการคมนาคมขนสง การติดตอส่ือสาร การประปา ไฟฟา และอ่ืน ๆ จึงมักจะ
ดําเนินการในพื้นท่ีเหลานั้นกอนจนทําใหเกิดความไมเทาเทียมกัน ประชาชนจะรูสึกวารัฐบาลไมเอา
ใจใสดูแลเทาท่ีควร และจะเกิดการท้ิงถ่ินท่ีอยูมาอยูในพ้ืนท่ีท่ีสะดวกสบายกวา สรางปญหาความ
แออัดในแหลงทองเท่ียวและปญหาอ่ืน ๆ ก็ตามมา 
 2. ผลจากการกระทําของการทองเท่ียวท่ีมีตอสภาวะแวดลอมทางวัฒนธรรม คําวา 
“วัฒนธรรม” (Culture) หมายถึง ส่ิงท่ีดีงามท่ีมีคุณคา ซ่ึงคนในสังคมประพฤติ ปฎิบัติ หรือแสดง
ออกมาชานานไมวาจะเปนคานิยม (Value) ท่ีแสดงออกมาในรูปของการกระทํา ลักษณะท่ีเปน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปกรรม เชน การทักทายดวยการไหวของคนไทย การสละท่ีนั่งบน
รถเมลของผูชายใหแกเด็ก ผูหญิง และคนชรา เปนตน 
  หรืออาจจะหมายถึงส่ิงตาง ๆ ท่ีคนในสังคมกําหนดข้ึนเพื่อการอยูรวมกันและเปนท่ี
ยอมรับของสมาชิกในสังคมนั้น ๆ โดยอาจจะวางขอกําหนดไว หรือเปนระเบียบแบบแผน เปน
รูปแบบท่ีประพฤติปฏิบัติกันมากมาย เปนมรดกทางสังคมของมนุษย ซ่ึงเวลาผานไปก็กลายเปน 
“เอกลักษณ” (Identity) ของสังคมนั้น ๆ  
  แต “วัฒนธรรม” (Culture) ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานไดให
ความหมายไววา หมายถึง ลักษณะท่ีแสดงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความ
กลมเกลียวกาวหนาของชาติและศีลธรรมของประชาชน 
  วัฒนธรรมยอมเกิดจากคนท่ีอยูรวมกันในสังคมนั้น วัฒนธรรมจึงมีการเปล่ียนแปลง
ไปตามยุคตามสมัย (ตามกาลเวลาและสถานท่ี) วัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของทรัพยากรการทองเท่ียว 
ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญยิ่งตออุตสาหกรรมทองเท่ียว ดังน้ัน วัฒนธรรมท่ีสัมพันธกับอุตสาหกรรมทองเท่ียว
สวนใหญจะเปนวัฒนธรรมท่ีมีความเปนเอกลักษณ เชน งานศิลปกรรม สถาปตยกรรม โบราณวัตถุ 
โบราณสถาน เทศกาลประเพณี งานหัตถกรรม และวิถีชีวิตของคนในสังคม 
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  การทองเท่ียวมีผลกระทบตอวัฒนธรรม ดวยเหตุท่ีวานักทองเท่ียวก็มีวัฒนธรรมเปน
ของตนเองเชนกัน เม่ือมีจํานวนนักทองเท่ียวมากขึ้น วัฒนธรรมของนักทองเท่ียวจะเกิดการ
เลียนแบบ แลกเปล่ียนกับผูคนในทองถ่ินทองเท่ียวนั้น แตจะมีปริมาณมากหรือนอยข้ึนอยูกับ
พฤติกรรมและการยอมรับท้ังหมด หรือการยอมรับเพียงบางสวน หรือการตอตานวัฒนธรรมของ
คนในทองถ่ินนั้นดวย 
  ผลกระทบของการทองเท่ียวท่ีมีตอสภาวะแวดลอมทางวัฒนธรรมพอจะสรุปได
ดังตอไปนี้ 
  2.1 ทําใหคานิยมเปล่ียนแปลงไป นักทองเท่ียวเปนผูนําเอาวัฒนธรรมของชาติตน
เขาไปในประเทศท่ีตนเขาไปทองเท่ียวและผูคนในทองถ่ินมีการยอมรับวัฒนธรรมนั้นก็จะทําให
พฤติกรรม ทัศนคติ คานิยม และการประพฤติปฏิบัติระเบียบแบบแผนตาง ๆ อาจเปล่ียนแปลงไป
ท้ังหมดหรือบางสวนได เชน วัฒนธรรมตะวันตกท่ีเขามาในประเทศไทยบางเร่ืองเปนคานิยมท่ีไม
ถูกตองตามความคิดตามแบบแผนเดิม เชน พฤติกรรมการบริโภคเปล่ียนไปตามแบบอยางสังคม
ตะวันตกมากข้ึน ไดแก การเกิดภัตตาคารรานอาหารมากข้ึน ประชาชนชอบรับประทานอาหารนอก
บาน การขยายตัวของธุรกิจในอาหารจานดวน (Fast Food) มีมากข้ึน การทักทายโดยการจับมือ 
(Shake Hand) แทนการไหว การแตงตัวท่ีขัดตอประเพณีไทย เปนตน 
  2.2 ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม ผลการทองเท่ียวมีผลตอศิลปวัฒนธรรม ทําให
ศิลปกรรมและสถาปตยกรรมเปล่ียนแปลงรูปแบบหรือบางอยางก็สูญหายไปกลายเปนลักษณะ
ศิลปกรรมแบบโรงงานขาดความเปนประเพณีเดิมและคุณคาของงานศิลปะด้ังเดิมลดนอยลง ดังนั้น 
คุณภาพสินคาจึงขาดหายไปดวย ทําใหอาชีพบางอาชีพท่ีเกี่ยวกับศิลปกรรม สถาปตยกรรมลด
นอยลงหรือสูญหายไป เชน อาชีพตีทอง อาชีพชางแกะสลักไมหรือหิน งานฝมือ (Handicraft)  
  2.3 เกิดการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม เทศกาล ประเพณี การทองเท่ียวเปนสาเหตุ
ใหญในการเกิดการเปล่ียนแปลงระบบสังคมวัฒนธรรม เชน แบบแผนวิถีชีวิตพื้นเมืองเปล่ียนแปลง
ไป  ระบบคานิยมของคนในทองถ่ินเปลี่ยนไปเปนแบบการตามอยาง  หรือลอกเลียนแบบ
นักทองเท่ียว  หรือเพื่อเอาใจนักทองเท่ียว มีการบิดเบือนเปล่ียนรูปแบบ ไดแกการจัดเทศกาล
ประเพณีการละเลนเทศกาลของทองถ่ินเปล่ียนไปจากเดิม ไดแก การจัดเทศกาลประเพณีโดย
เนนหนักความสวยงามมากกวาเนื้อหาสาระของประเพณีเดิม หรือเปนการจัดแสดงมากกวา
พิธีกรรมท่ีสืบทอดกันมา ซ่ึงวัฒนธรรม ประเพณี เทศกาล การละเลนหลายอยางของไทยถูก
บิดเบือนหรือเปล่ียนอัตลักษณเดิม เพื่อการคาการพาณิชยมากข้ึน เชน เทศกาลกินเจท่ีจังหวัดภูเก็ต 
เทศกาลประเพณีบุญบ้ังไฟ จังหวัดยโสธร หมอลําซ่ิงเปนการละเลนของชาวอีสาน เปล่ียนรูปเปน
หมอลําซ่ิง เปนตน (พงศธร เกษสําลี, 2530, 11-13)  
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แนวคิดเก่ียวกับศักยภาพ 
 ศักยภาพของแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ พิจารณาจากสภาพทรัพยากรท่ีมีความเหมาะสม 
มีลักษณะเฉพาะและคงลักษณะพ้ืนถ่ิน โดยเนนความสําคัญของระบบนิเวศ หรือวัฒนธรรมของ
พื้นท่ีและความดึงดูดใจวามีมากนอยเพียงใด เพื่อใหความสําคัญท่ีแตกตางกันในแตละปจจัย เชน 
สภาพธรรมชาติ ความสําคัญของระบบนิเวศ ความเดนดานกายภาพ ความสวยงามของธรรมชาติ 
แหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพสามารถรองรับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ คือ แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ
ท่ีมีระบบนิเวศสมบูรณ มีความสําคัญมากตอการศึกษาเรียนรูและการอนุรักษ รวมทั้งแหลง
ทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวของกับระบบนิเวศในพ้ืนท่ี มีความดึงดูดใจ และมีโอกาสจัดกิจกรรม
เชิงนิเวศไดมาก อีกทั้งมีองคประกอบท่ีดึงดูดใจนักทองเท่ียวดานอ่ืน ๆ นอกจากน้ี แหลงทองเท่ียวท่ี
มีการจัดการท่ีดี จะมีศักยภาพสูงในการนํามาใชสงเสริมการทองเท่ียวไดกอน โดยไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอพื้นท่ี (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย: 2542)  
 ความหมายของคําวา “ศักยภาพ” 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2542: 1095) ไดใหความหมายของศักยภาพ หมายถึง ภาวะแฝง
อํานาจ หรือคุณสมบัติท่ีมีแฝงอยูในส่ิงตาง ๆ อาจทําใหพัฒนาหรือใหปรากฏเปนส่ิงท่ี ประจักษได  
 วิวัฒนชัย บุญยภักดิ์ (2529: 40-42) ไดใหคําจํากัดความคําวา “ศักยภาพ” หมายถึง 
ความสามารถหรือความพรอมในตัวเองของส่ิงหนึ่งส่ิงใด ท่ีจะเอ้ืออํานวยตอการพัฒนา การ
ปรับปรุง การจัดการ หรือการเขาไปทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงใด ๆ ข้ึน ฉะนั้นแหลงทองเท่ียวแตละ
แหงจึงมีศักยภาพหรือความสําคัญของตัวเองแตกตางกันออกไป การพิจารณาศักยภาพของแหลง
ทองเท่ียวในพื้นท่ีตาง ๆ จําเปนตองพิจารณาถึงความพรอมของแหลงทองเท่ียว วาสมควรปรับปรุง 
หรือพัฒนาแหลงทองเท่ียวใดกอนในลําดับแรก โดยไดเสนอหลักเกณฑการพิจารณาและกําหนด
ศักยภาพหรือความสําคัญของแหลงทองเท่ียว โดยพิจารณาจากองคประกอบหลัก ๆ ดังนี้ 
 1. คุณคาของแหลงทองเท่ียว ไดแก ความสวยงาม ลักษณะเดนในตัวเอง ความเกาแก
ทางประวัติความเปนมา ความสําคัญทางลัทธิและศาสนา บรรยากาศ สภาพภูมิทัศนทางธรรมชาติ 
และวิถีชีวิตโดยรอบ เปนตน 
 2. สภาพการเขาถึง ไดแก สภาพของเสนทางลักษณะการเดินทางใชวิธีใดระยะทางจาก
ตัวเมืองไปยังแหลงทองเท่ียว เปนตน 
 3. ส่ิงอํานวยความสะดวก ไดแก ท่ีพักแรม รานอาหาร เคร่ืองดื่ม สถานบริการตาง ๆ 
ระบบไฟฟา ประปา โทรศัพท สถานรักษาพยาบาล การรักษาความปลอดภัย เปนตน 
 4. สภาพแวดลอม ไดแก สภาพทางกายภาพ สภาพอากาศ กล่ิน เสียง ควัน ระบบนิเวศ 
และสภาพอ่ืน ๆ ของแหลงทองเท่ียวและบริเวณใกลเคียง 
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 5. ขอจํากัดในการรับนักทองเท่ียว ไดแก ขอจํากัดทางพ้ืนท่ี ขอจํากัดทางการบริการ
สาธารณูปโภค ปญหาความปลอดภัยของนักทองเท่ียว เปนตน 
 6. ความมีช่ือเสียงในปจจุบัน ไดแก ความเปนผูรูจักแพรหลายของแหลงทองเท่ียว 
จํานวนนักทองเท่ียวในแหลงเที่ยวแตละแหง 
 จุฑามาศ ไชยศร (2536: 32-33) ไดแบงองคประกอบท่ีสําคัญ ท่ีนํามาเปนตัวบงช้ี
ศักยภาพ ของแหลงทองเท่ียว 4 ประการ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ปจจัยจูงใจหลักของแหลงทองเท่ียว พิจารณาความสําคัญของสถานที่ตั้ง และ
ลักษณะของแหลงทองเท่ียวนั้น ตอความตองการ นักทองเท่ียวหลาย ๆ ดาน เชน ความตองการ
ทางดานความสงบ ความสนุกสนานต่ืนเตน การหาประสบการณและความจริง ซ่ึงปจจัยจูงใจหลัก 
แบงไดเปน 3 ชนิด คือ 
  1.1 ปจจัยจูงใจดานธรรมชาติ (Natural assets) ไดแก หาดทราย ชายทะเล ปาไม 
น้ําตก เปนตน 
  1.2 ปจจัยจูงใจทางดานประวัติศาสตรและศาสนา (Historical and Religious assets) 
ไดแก แหลงประวัติศาสตรและโบราณคดี วัด อนุสาวรีย เปนตน 
  1.3 ปจจัยจูงใจทางดานกิจกรรมที่มนุษยสรางข้ึน (Contemporary) ไดแก ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี การดําเนินชีวิต เปนตน 
 2. ปจจัยประกอบ ไดแก สภาพแวดลอม ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และลักษณะภูมิทัศน 
อันเปนเอกลักษณ สภาพเศรษฐกิจและสังคม ความปลอดภัยธรรมชาติ และการเมือง 
 3. ปจจัยสนับสนุนและส่ิงอํานวยความสะดวก ไดแก ส่ิงอํานวยความสะดวกในดาน ท่ี
พักและอาหารแกนักทองเท่ียว การใหขาวสารและการประชาสัมพันธ ส่ิงอํานวยความสะดวก ดาน
บันเทิง และรานคาของท่ีระลึก 
 4. ปจจัยดานโครงสรางพื้นฐานและการคมนาคม พิจารณาโครงขายการคมนาคม ท้ัง
ทางบก ทางน้ํา และทางอากาศท่ีสะดวก บริการสาธารณะ เชน ไฟฟา การกําจัดขยะส่ิงปฏิกูล 
ตลอดจนระบบส่ือสารโทรคมนาคม 
 ลองแมน (Longman. 1987: 805) ใหความหมายวา ศักยภาพ หมายถึง พลัง
ความสามารถ ของบุคคลท่ีซอนเรนอยูภายในตน หากมีการกระตุนจากบุคคลหรือส่ิงแวดลอม จะ
สามารถแสดงพลังหรือความสามารถที่มีอยูออกมาใชได หรือยับยั้งพลังท่ีมีอยูมิใหบังเกิดขึ้น 
 วิคทอเรีย นิวเฟลดท (Neufeldt. 1990: 460) ใหความหมายวา ศักยภาพ หมายถึง พลัง
หรืออํานาจท่ีมีอยูในบุคคลซ่ึงสามารถดึงออกมาใช หรือแสดงออกมาไดหากไดรับการกระตุนจาก
ส่ิงภายนอก 
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 จากท่ีกลาวมาแลวผูศึกษาสามารถสรุปไดวา ศักยภาพ หมายถึง ความสามารถ หรือ
ความพรอมของแหลงทองเท่ียว ในดานตาง ๆ ท่ีจะรองรับนักทองเท่ียวท่ีเขามาใชบริการในแหลง
ทองเท่ียวนั้น โดยมีองคประกอบของคุณคาของแหลงทองเท่ียว ส่ิงอํานวยความสะดวก
สภาพแวดลอม ขอจํากัดในการรองรับนักทองเท่ียว ความมีช่ือเสียงในปจจุบัน ท่ีสามารถสนองตอบ
ตามความตองการของนักทองเท่ียวในแตละรูปแบบไดอยางเหมาะสม 
 เกณฑการประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยว 
 เกณฑในการประเมินศักยภาพของแหลงทองเท่ียวสําหรับการทองเท่ียวเชิงนิเวศของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยไดทําการศึกษาเพ่ือใหสอดคลอง กับการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศคือเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณเฉพาะถ่ินและ
เกี่ยวเน่ืองกับระบบนิเวศมีการจัดการท่ียั่งยืน ตลอดจนมุงเนนใหการสงเสริมดานการศึกษาเรียนรู
รวมท้ังจัดใหมีการมีสวนรวมของประชาชนดังนั้นจึงไดกําหนดเกณฑเพื่อคัดเลือกแหลงทองเท่ียวที่
มีศักยภาพรองรับการทองเท่ียวเชิงนิเวศในเบ้ืองตนไวดังนี้ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร  และ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย. 2540: 3-12, 3-14) คือ 
 1. ศักยภาพของทรัพยากรแหลงทองเท่ียว พิจารณาจากสภาพทรัพยากรที่เหมาะสมมี
เอกลักษณเฉพาะ โดยเนนความสําคัญของระบบนิเวศ หรือวัฒนธรรมทองถ่ิน และความดึงดูดใจ วา
มีมากนอยเพียงใด เพื่อใหความสําคัญท่ีตางกันในแตละปจจัยดังนี้ 
  1.1 ชนิดของแหลงทองเท่ียว พิจารณาจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติของแหลง
ทองเท่ียว โดยเปนแหลงทองเที่ยวท่ีมีสภาพธรรมชาติดั้งเดิม หรือเปนแหลงท่ีสภาพธรรมชาติถูก
ดัดแปลง ตกแตงบางสวน แตยังคงสภาพเดิมไวเปนหลัก หรือเปนแหลงธรรมชาติที่สรางข้ึนโดย
การผสมผสาน จําลองหรือตกแตงใหม โดยไมมีลักษณะเปนระบบนิเวศที่เหมาะสมกับสภาพ พื้นท่ี
มีคาตอความเปน แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศนอยลงตามลําดับ 
  1.2 องคประกอบท่ีเปนเอกลักษณ พิจารณาความสําคัญ ของระบบนิเวศความ
สมบูรณ ความหมายหลายความสัมพันธท่ีเปนระบบในพื้นท่ี ความโดดเดนดานศักยภาพ คือ มีความ
โดดเดน มาก หรือมี ความโดดเดนลดลงตามลําดับ มีองคประกอบดาน ธรรมชาติประวัติศาสตร 
และวัฒนธรรมท่ีผสมผสาน หรือเพ่ิมความดึงดูดใจ มากนอยเพียงไร 
 2. ศักยภาพของการจัดการ พิจารณาจากสภาพการจัดการในปจจุบันวาอยูในกรอบของ
การทองเท่ียวเชิงนิเวศมากนอยเพียงใด การพิจารณาการจัดการนี้ จะบงช้ีถึงโอกาสในการเพิ่ม
ศักยภาพของแหลงทองเท่ียวใหสูงข้ึนได ศักยภาพการจัดการประกอบดวย 
  2.1 มีการใหการศึกษาดานส่ิงแวดลอมพิจารณาจากรูปแบบการจัดส่ือความหมาย 
กิจกรรมดานการศึกษาท่ีมีลักษณะของการศึกษาดานส่ิงแวดลอมของแหลงทองเท่ียว 
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  2.2 การจัดการปองกันและรักษาส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียวพิจารณาจากการ มี
การรักษา และคุมครองส่ิงแวดลอม โดยมีมาตรการควบคุมดูแลส่ิงแวดลอม อยางมีประสิทธิภาพ
เพียงใด มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินและ มีมาตรการควบคุมจํากัดจํานวนนักทองเท่ียว 
และบริการอยางมีประสิทธิภาพมาก นอยเพียงใด 
  2.3 องคกรในการจัดการท่ีใหความสําคัญของการรวมมือพิจารณาจากรูปแบบ
องคกรในการจัดการเนนความเปนองคกรประชาชนรัฐและเอกชน และดูระดับของการมีสวนรวม
วาชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการควบคุมการทองเท่ียว มากนอยเพียงใด 
 จารุจน กล่ินดีปลี (2541: 32-33) สรุปการพิจารณาศักยภาพของ แหลงทองเท่ียวจะตอง
ประกอบดวย หลักเกณฑพิจารณาท่ีครอบคลุมองคประกอบการทองเท่ียวท้ัง 4 ดานดังนี้ 
 1. เกณฑการประเมินศักยภาพแหลงทองเท่ียวท่ีครอบคลุมองคประกอบดานพ้ืนท่ีคือ
การดึงดูดนักทองเท่ียวดวยทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีลักษณะเฉพาะหรือมีความเปนเอกลักษณ 
ประวัติศาสตรโบราณวัตถุสถานที่มีความเกี่ยวเน่ืองกับระบบนิเวศ วัฒนธรรมประเพณีในทองถ่ิน 
รวมท้ังตองมีปจจัยอ่ืนท่ีดึงดูดใหนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวในพื้นท่ี ไดแก ลักษณะภูมิทัศน ความ
ยากงายในการเขาถึง เชนสภาพของเสนทาง ฤดูกาล ระยะทางจากจุดศูนยกลางการทองเท่ียวใน
พื้นที่เปนตน 
 2. เกณฑการประเมินศักยภาพแหลงทองเท่ียวที่ครอบคลุมองคประกอบดานการจัดการ 
คือความปลอดภัยในการทองเท่ียวในพ้ืน และบริเวณใกลเคียง การจัดการส่ิงอํานวยความสะดวก ใน
การเขาถึง เชน ถนน ไฟฟา แหลงน้ํา การจัดการควบคุมนักทองเท่ียว ในพื้นท่ีทองเท่ียว ไมใหเกิน 
ขีดความสามารถในการรองรับ (Over carrying capacity) การจัดการควบคุมกิจการทองเท่ียว ใน 
พื้นที่ 
 3. เกณฑการประเมินศักยภาพแหลงทองเท่ียวท่ีครอบคลุมองคประกอบดานกิจกรรม
และกระบวนการคือการพิจารณาถึงความหลากหลายของกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในพ้ืนท่ี 
โอกาสในการสรางจิตสํานึกและการใหการศึกษาดานส่ิงแวดลอม 
 4. เกณฑการประเมินศักยภาพแหลงทองเท่ียวท่ีครอบคลุมองคประกอบดานการมีสวน
รวม คือ การพิจารณาวาองคกรทองถ่ินมีสวนรวมในการควบคุมดูแลแหลงทองเท่ียวในรูปแบบ
ใดบาง และประชาชนในทองถ่ินมีความพอใจ หรือสนใจท่ีจะใหแหลงทองเท่ียวในทองถ่ินของตน
ไดรับการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวหรือไม 
 สํานักพัฒนาแหลงทองเท่ียว สํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา (2550) ไดจัดทําคูมือ การประเมินศักยภาพแหลงทองเท่ียวเพื่อจัดอันดับ ความเรงดวนในการ
พัฒนา โดยใชหลักเกณฑสําคัญ 2 เกณฑ คือ 
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 1. หลักเกณฑการประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวเพ่ือจัดอันดับความสําคัญ ใช
หลักเกณฑ ดังนี้ 
  1.1 ความมีช่ือเสียง/เปนท่ีรูจักของคนท่ัวไปโดยพิจารณาถึง การเปนท่ีรูจักของ
ชุมชน/ทองถ่ิน/จังหวัด/ภูมิภาค/จังหวัด/ประเทศ 
  1.2 เอกลักษณ/คุณคาเฉพาะเชิงการทองเท่ียวโดยพิจารณาถึง ความเปนเอกลักษณ 
ตามประเภทของแหลงทองเท่ียว เชน ความสวยงามตามธรรมชาติ คุณคาทางโบราณคดี คุณคาทาง
ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
  1.3 สรางอาชีพและรายไดใหกับชุมชนทองถ่ิน/จังหวัด/ประเทศ โดยพิจารณาถึง 
การสรางเสริมรายไดใหกับ ชุมชน/อําเภอ/จังหวัด/ประเทศ 
  1.4 สรางเสริมความสามัคคี/ความภาคภูมิใจใหกับทองถ่ิน โดยพิจารณาถึงการ
สรางความสามัคคีในหมูคณะ/ความผูกพันตอชุมชนทองถ่ินและความเขมแข็งในการดํารงรักษา
เอกลักษณเฉพาะของแตละประเภทแหลงทองเท่ียว ทําใหมีความภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน 
  1.5 สรางความเจริญใหกับชุมชน ดานสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ โดยพิจารณา
ถึงการมีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ถนน ไฟฟา น้ําประปา ฯลฯ 
  1.6 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยพิจารณาถึง ความเปน
ธรรมชาติ/การรักษา/การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ 
  1.7 การอนุรักษส่ิงกอสรางทางโบราณคดี/ประวัติศาสตรโดยพิจารณาถึง การดูแล 
รักษา ทํานุบํารุง การบูรณะเพื่อใหเกิดความสมบูรณ 
  1.8 อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินโดย
พิจารณาถึง วัฒนธรรมของชุมชน เชน การแตงกาย ภาษา การเลนการแสดง และวิถีชีวิตของทองถ่ิน 
ใหไดรับการดูแลรักษา 
  1.9 คุณคาทางวิชาการและการเรียนรู โดยพิจารณาถึง การเปนแหลงเรียนรูทาง
ประวัติศาสตร/ส่ิงแวดลอม/ศิลปวัฒนธรรม/วิทยาศาสตร 
  1.10 เปนแหลงพักผอนหยอนใจ/นันทนาการแกชุมชน โดยพิจารณาถึงระดับการ
ใหบริการจากทองถ่ิน ข้ึนไปจนถึงระดับประเทศ ถึงนานาชาติ 
 2. หลักเกณฑการประเมินศักยภาพแหลงทองเท่ียว เพื่อจัดอันดับความเส่ือมโทรม 
  2.1 ดานกายภาพ ประกอบดวยคุณลักษณะ 3 ประการดังนี้ 
   2.1.1 เสนทางท่ีเขาถึงจากภายนอก โดยพิจารณาถึง ความชํารุด/เหมาะสมทุก
ฤดูกาล 
   2.1.2 เสนทางการเท่ียวชมภายในแหลงทองเท่ียว โดยพิจารณาถึง ความชํารุด/
ความเพียงพอของเสนทาง ท่ีเขาชมภายในแหลงทองเท่ียว 
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   2.1.3 ปายส่ือความหมาย โดยพิจารณาถึง ความเพียงพอ/ความชัดเจนของปาย
บอกเสนทางสูแหลงทองเท่ียว 
  2.2 ดานสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
   2.2.1 ศูนยบริการนักทองเท่ียว 
   2.2.2 หองน้ํา/หองสุขา 
   2.2.3 ท่ีจอดรถ 
   2.2.4 รานอาหาร – รานขายของท่ีระลึก 
   2.2.5 ท่ีพัก 
   2.2.6 ระบบไฟฟา 
   2.2.7 ระบบน้ําประปา 
   2.2.8 โทรคมนาคม 
  2.3 คุณคาของแหลง/ทรัพยากรการทองเท่ียว 
   2.3.1 ความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอมในแหลงทองเท่ียว 
   2.3.2 ความสุนทรียและความสวยงามของธรรมชาติ 
   2.3.3 ส่ิงกอสรางทางประวัติศาสตรและโบราณสถาน 
   2.3.4 คุณคาทางประวัติศาสตร 
   2.3.5 คุณคาทางศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ิน 
   2.3.6 คุณคาทางวิชาการและการเรียนรู 
  2.4 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ – สังคม 
   2.4.1 การเปล่ียนแปลงโครงสรางอาชีพของชุมชน โดยพิจารณาถึงคนสวน
ใหญ เปล่ียนอาชีพหลักไปสูอาชีพท่ีเกี่ยวพันกับการทองเท่ียว 
   2.4.2 ผลกระทบตอรายไดชุมชน โดยพิจารณาถึงความไมแนนอนของรายได
ของชุมชน/รายไดลดลง 
   2.4.3 การกอใหเกิดปญหาสังคม โดยพิจารณาถึงปญหาอาชญากรรม/คาครอง
ชีพ/เพศพาณิชย 
   2.4.4 ความขัดแยงของชุมชนในสังคม โดยพิจารณาถึง การแกงแยง/การ
ทะเลาะวิวาท 
   2.4.5 การทําลายจิตสํานึกชุมชน โดยพิจาณาถึง ความเห็นแกตัว/การขาดความ
รวมมือของชุมชน 
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แนวคิดเก่ียวกับการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
 เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว แนวความคิดการทองเท่ียวแบบ
ยั่งยืน จึงไดรับความนิยม และแพรหลายคอนขางมาก โดยเฉพาะในระยะ 5-6 ปมานี้ ในการประชุม 
Globe’90 ณ ประเทศคานาดา ไดใหคําจํากัดความ การทองเท่ียวแบบยั่งยืนวา หมายถึง “การพัฒนา
ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว และผูเปนเจาของทองถ่ินในปจจุบัน โดยมีการ
ปกปองและสงวนรักษาโอกาสตาง ๆ ของอนุชนรุนหลัง” การทองเท่ียวนี้มีความหมายถึง การ
จัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม และความงามทางสุนทรียภาพ 
ในขณะท่ีสามารถรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศดวย  
 บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2542) ไดใหความหมายการทองเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable 
Tourism) วาหมายถึงการทองเท่ียวกลุมใหญหรือกลุมเล็กท่ีมีการจัดการอยางดีเยี่ยม เพราะสามารถ
ดํารงไวซ่ึงทรัพยากรทองเท่ียวใหมีความดึงดูดใจอยางไมเส่ือมคลาย และธุรกิจทองเท่ียวมีการ
ปรับปรุง คุณภาพใหไดผลกําไรอยางเปนธรรม โดยมีนักทองเท่ียวเขามาเยี่ยมเยือนสม่ําเสมออยาง
เพียงพอ แตมีผลกระทบทางลบตอส่ิงแวดลอมท่ีสุดอยางยืนยาว 
 ลักษณะการทองเท่ียวแบบยั่งยืน 
 การทองเท่ียวแบบยั่งยืน มีลักษณะสําคัญอยู 6 ประการดังนี้ คือ 
 1. เปนการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวทุกประเภท ทุกแหง 
 2. เปนการทองเท่ียวท่ีเนนคุณคาและความเปนเอกลักษณของแตละแหลงทองเท่ียว 
 3. เปนการทองเท่ียวท่ีรับผิดชอบตอทรัพยากรการทองเท่ียวและส่ิงแวดลอม 
 4. เปนการทองเท่ียวท่ีใหนักทองเท่ียวไดรับความรูและประสบการณเกี่ยวของกับ
ธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 5. เปนการทองเท่ียวท่ีใหผลตอบแทนแกผูประกอบธุรกิจทองเท่ียวอยางยืนยาว 
 6. เปนการทองเท่ียวที่ใหผลประโยชนตอชุมชนทองถ่ิน และคืนผลประโยชนกลับสู
ทรัพยากรทองเท่ียวและส่ิงแวดลอมของทองถ่ิน 
 หลักการการทองเท่ียวแบบยั่งยืน 
 การทองเท่ียวแบบยั่งยืน มีหลักการดังนี้ (อุษาวดี พูลพิพัฒน, 2545)  
 1. การอนุรักษและการใชทรัพยากรอยางพอดี (Using Resource Sustainable) ท้ังใน
สวนท่ีเปนทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมเปนส่ิงสําคัญและเนนการทําธุรกิจในระยะยาว 
 2. การลดการบริโภคท่ีเกินความจําเปนและการลดของเสีย (Reducing Over-
consumption and Waste) จะชวยลดคาใชจายในการทํานุบํารุงส่ิงแวดลอมท่ีถูกทําลายในระยะยาว 
และเปนการเพิ่มคุณภาพของการทองเท่ียวดวย 
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 3. การรักษาและสงเสริมความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ (Maintaining 
Diversity) สังคม และวัฒนธรรม จะชวยขยายฐานของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในอนาคต 
 4. การประสานการพัฒนาการทองเท่ียว (Integrating Tourism into Planning) เขากับ
กรอบแผนกลยุทธการพัฒนาแหงชาติ การพัฒนาทองถ่ิน และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
จะชวยขยายศักยภาพการทองเท่ียว 
 5. การทองเท่ียวท่ีรองรับกิจกรรมในทองถ่ิน (Supporting Local Economic) โดย
คํานึงถึงราคาและพัฒนาคุณคาของส่ิงแวดลอมไว ไมเพียงแตทําใหเกิดการประหยัด แตยังปองกัน
ส่ิงแวดลอมไมใหถูกทําลายอีกดวย 
 6. เนนการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน (Involving Local Communities) ในดานการ
จัดการผลตอบแทนของประชาชน และส่ิงแวดลอมเพื่อชวยยกระดับคุณภาพชีวิตและการจัดการการ
ทองเท่ียว 
 7. การประสานความรวมมือระหวางผูประกอบการ ประชาชนทองถ่ิน องคกรและ
สถาบันท่ีเกี่ยวของ (Consulting Stakeholders and the Public) เพื่อลดขอขัดแยงและรวมแกปญหา 
 8. เปนการฝกอบรมบุคลากร (Training Staff) โดยสอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบัติใน
การพัฒนาแบบยั่งยืนแกบุคลากรทองถ่ินทุก ๆ ระดับ เพื่อยกระดับการบริการการทองเท่ียว 
 9. ขอมูลขาวสารที่ส่ือใหกับนักทองเที่ยว โดยมุงสรางความเขาใจในการเคารพตอ
ธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมท่ีเปนแหลงทองเท่ียว (Marketing Tourism Responsibly) อีกท้ัง
เปนการชวยยกระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวอีกทางหนึ่ง 
 10. การวิจัยและติดตามผล (Undertaking Research) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน รวมท้ังปญหาและอุปสรรคตาง ๆ เพื่อนําไปสูแนวทางการแกไขท่ีเปนประโยชนตอ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย 
 ลักษณะของการทองเที่ยวแบบยั่งยืน 
 การทองเท่ียวแบบยั่งยืน ควรมีลักษณะดังตอไปนี้ (อุษาวดี พูลพิพัฒนผล, 2545)  
 1. เปนการทองเท่ียวท่ีมีความตอเนื่อง (Continuity) หมายถึง ความตอเนื่องของ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และความตอเนื่องของวัฒนธรรมซ่ึงจัดเปนทรัพยากรหลักในการทองเท่ียว 
และสามารถมอบประสบการณนันทนาการท่ีดีใหแกนักทองเท่ียว 
 2. เปนการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ (Quality) หมายถึงการเนนคุณภาพของสามสวนหลัก 
คือคุณภาพของส่ิงแวดลอม คุณภาพของประสบการณ นันทนาการท่ีนักทองเที่ยวไดรับ และ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
 3. เปนการทองเท่ียวท่ีมีความสมดุล (Balance) หมายถึงความสมดุลระหวางความ
ตองการอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ความตองการของชุมชนทองถ่ินและขีดความสามารถของทรัพยากร 
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 จะเห็นวา แนวความคิดการทองเท่ียวแบบยั่งยืน มุงเนนใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียว
โดยรวม ปรับสภาพการจัดการเพื่อเขาสูยุคใหมของกระแสโลกท่ีเปล่ียนไป ดังนั้นขอบเขตของการ
พัฒนาจึงครอบคลุมทุกองคประกอบทุกสวนของการทองเท่ียว หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การ
พัฒนาการทองเท่ียวท้ังหมด ตองมุงสูความยั่งยืน กลาวโดยสรุป กิจกรรมการทองเท่ียวจะตอง
สามารถดํารงอยูได มีนักทองเท่ียวมาเยี่ยมเยือนอยางสมํ่าเสมอ ทรัพยากรการทองเท่ียวยังคงรักษา
ความดึงดูดไวไดไมเส่ือมคลาย กิจการ การบริการมีกําไร แมตองมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการ
ใหบริการอยูเสมอ ผลกระทบท่ีมีตอส่ิงแวดลอมท้ังทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม จะตองไมมี 
หรือมีนอยท่ีสุด มีแตการจัดการอยางยั่งยืนเทานั้น จึงจะสามารถคงความยั่งยืนของการทองเท่ียวไวได 
 หลักการพื้นฐานของความยั่งยืน จะตองไดรับการปฏิบัติ โดยอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวท้ังหมด ไมจําเพาะแตการทองเท่ียวเฉพาะอยาง การทองเท่ียวขนาดเล็ก การทองเท่ียวราคา
แพง หรือการทองเท่ียวของกลุมตลาดบนเทานั้น หากยังรวมถึงการทองเท่ียวคณะใหญดวย 
 
แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชน 
 บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548) กลาววา แนวทางการสงเสริมใหประชาชนทองถ่ินมีสวน
รวมและไดรับประโยชน ควรมีการพิจารณาถึงส่ิงตอไปนี้ คือ  
 1. การดําเนินการใหชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการกําหนดความตองการในการ
พัฒนาการทองเท่ียวแบบยั่งยืนในพื้นท่ีของตนเอง โดยพิจารณาจาก ท่ีตั้ง กิจกรรม ความพรอม และ
ความตองการของชุมชนทองถ่ิน รวมท้ังมีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวแบบยั่งยืน 
 2. ดําเนินการใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของจัดการศึกษา และเผยแพรความรูความเขาใจ ใน
เร่ืองการทองเท่ียวแบบยั่งยืนในสื่อตาง ๆ ท้ังในระบบและนอกระบบแกเยาวชน ประชาชน หรือ
ผูนําทองถ่ิน 
 3. สงเสริมใหธุรกิจทองเท่ียวในทองถ่ินรวมตัวกันเปนชมรมหรือสหกรณ เพื่อรวม
กําหนดทิศทางในการพัฒนาการทองเท่ียวแบบยั่งยืนและเพื่อความเขมแข็งมีอํานาจตอรองทางการ
ตลาด อันจะทําใหธุรกิจทองเท่ียวทองถ่ินสามารถดํารงอยูไดในเชิงธุรกิจ โดยใหองคกรพัฒนา
เอกชนและนักวิชาการไดเขามามีสวนรวมเปนท่ีปรึกษาแนะนําการจัดการ 
 4. ในการดําเนินการใด ๆ ควรคํานึงถึงทรัพยากรทองถ่ินเปนอันดับแรก ไมวาจะเปน 
บุคลากร วัตถุดิบ ภูมิปญญาทองถ่ิน และเอกลักษณทางทองถ่ินนั้น ๆ  
 ไพรัชน เตชะรินทร (2527: 6-7) กลาวถึงการมีสวนรวม วาหมายถึงกระบวนการท่ีรัฐทํา
การสงเสริม ชักนํา สนับสนุน และสรางโอกาสใหประชาชน ท้ังในรูปแบบของบุคคล กลุมคน 
ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองคกรอาสาสมัคร ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานเร่ืองใดเร่ือง
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หนึ่ง หรือหลายเร่ืองรวมกัน ท่ีเกี่ยวของกับในเร่ืองตอไปนี้ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค และนโยบาย
การพัฒนาท่ีกําหนดไว คือ 
 1. รวมทําการศึกษาคนควาปญหาและสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน ตลอดจน
ความตองการของชุมชน 
 2. รวมคิดหา และสรางรูปแบบ และวิธีการพัฒนาเพ่ือแกไข และลดปญหาของชุมชน 
หรือเพื่อสรางสรรคส่ิงใหมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน หรือสนองความตองการของชุมชน 
 3. รวมวางนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือขจัดและแกไขปญหา 
และสนองความตองการของชุมชน 
 4. รวมตัดสินใจการใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม 
 5. รวมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 6. รวมการลงทุนในกิจกรรม โครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและ
ของหนวยงาน 
 7. รวมปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานโครงการและกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมายท่ี 
วางไว 
 8. รวมควบคุม ติดตามและประเมินผล และรวมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ได
ทําไวท้ังโดยภาคเอกชน และภาครัฐใหใชประโยชนไดตลอดไป 
 นโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชนทองถ่ิน ตอการทองเที่ยว มีดังนี้ 
 1. พัฒนาแบบแผนการมีสวนรวมของประชาชนทองถ่ิน ตลอดรวมถึงการมีสวนรวม
ขององคกรทองถ่ิน เอกชน และประชาชนท่ัวไปในการลงทุน การผลิตสินคาและการบริการ ท้ังนี้
ตองมีความเสมอภาค เปนธรรมในกรอบท่ีเหมาะสม สอดคลองกับการพัฒนาดานอ่ืน ๆ และมี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม นอยท่ีสุด 
 2. สนับสนุนการจัดต้ังเครือขายความรวมมือในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ใน
รูปขององคกรหรือคณะกรรมการระดับชาติ ภูมิภาค และทองถ่ิน โดยมีเครือขายครอบคลุม
ผูเกี่ยวของทุกสวนและทุกระดับ โดยใหองคกรมีขอบเขตความสามารถในการตัดสินใจ และ
ดําเนินการอยางอิสระภายใตกรอบท่ีตอบสนองความจําเปนในการจัดการแตละระดับ 
 3. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนตัดสินใจและติดตามประเมินผล
ตลอดจนไดรับประโยชนจากการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ รวมท้ังปรับทัศนคติและปรับปรุงขีด
ความสามารถของหนวยงานภาครัฐใหสามารถรวมมือและเกื้อหนุนการมีสวนรวมของประชาชน
มากข้ึน 
 4. สงเสริมการจัดต้ังองคกรพัฒนาเอกชน และองคกรประชาชนท่ีดูแลดานส่ิงแวดลอม 
และสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ท้ังท่ีเปนนิติบุคคลและไมเปนนิติบุคคล 
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 5. แกไข ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย และระบบงบประมาณของภาครัฐ ใหสามารถ
สงเสริมและเอ้ืออํานวยตอการประสานงานความรวมมือของหนวยงานปฏิบัติทุกระดับกับ
ประชาชนทองถ่ิน ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ในการใหชุมชนมีโอกาสในการควบคุม 
กํากับ ดูแล และจัดการทรัพยากรดวยตนเอง 
 6. สนับสนุนพัฒนาศักยภาพของคน โดยการเพิ่มความรู ทักษะ การมีจิตสํานึก ในดาน
การจัดการพัฒนาการดําเนินธุรกิจการทองเที่ยว การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอมสําหรับชุมชนใหกวางขวางมากข้ึน 
 7. สนับสนุนองคการปกครองสวนทองถ่ิน ใหเขมแข็งมีประสิทธิภาพ ในดานการ
จัดการพัฒนา การทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางมีอิสระและสามารถจัดเก็บรายไดเพื่อการอนุรักษ ฟนฟู
การทองเท่ียวไดดวยตัวเอง โดยใหมีการพัฒนาทักษะการจัดการท่ีถูกตอง 
 8. สนับสนุนองคกรพัฒนาเอกชนท่ีมีวัตถุประสงคในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอม และการพัฒนาทางสังคม 
ใหมีโอกาสในการเขาชวยเหลือและยกระดับการมีสวนรวม ตลอดจนการจัดต้ังองคกรชุมชนและ
องคกรจัดการธุรกิจของประชาชนอยางสรางสรรค 
 การทองเท่ียวที่มีการคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนทองถ่ิน หรือชุมชนทองถ่ิน 
(Involvement of local community or People participation) ท่ีมีบทบาทและสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น รวมวางแผน รวมปฏิบัติตามแผน และรวมไดรับผลประโยชนอยางเสมอภาค คอย
ติดตามตรวจสอบ รวมถึงรวมบํารุงรักษาทรัพยากรการทองเท่ียว อันจะกอใหเกิดประโยชนใน
ทองถ่ิน ท้ังการกระจายรายได การยกระดับคุณภาพชีวิต และการไดรับผลตอบแทน เพ่ือนํากลับมา
บํารุงรักษา และจัดการแหลงทองเท่ียวดวย ในท่ีสุดแลว ทองถ่ินมีสวนรวมในการควบคุมการ
จัดการทองเท่ียวอยางมีประสิทธิภาพ 
 การจัดการการทองเท่ียวใด ๆ ก็ตาม หากหวังจะใหเกิดความยั่งยืน คือทรัพยากรการ
ทองเท่ียวนั้นคงอยูไดโดยผูท่ีเกี่ยวของยังคงไดรับผลประโยชนไปจนรุนลูกหลาน การจัดการจะเปน
เร่ืองสําคัญมาก ไมวาผูประกอบการนั้นจะเปนหนวยงานภาครัฐ หรือใหภาคเอกชนดําเนินการ 
จะตองมีกฎระเบียบและมีการปฏิบัติ และติดตาม ควบคุมใหปฏิบัติอยางจริงจังโดยภาครัฐ มีการ
ตรวจสอบความตองการ ใหเห็นความตองการจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของและขอกําหนดเปนกรอบเปน
ระเบียบ ภาครัฐตองเปนผูใหคําแนะนําแกผูประกอบการ หรือผูท่ีเกี่ยวของได โดยผูประกอบธุรกิจ
ในแหลงทองเท่ียวนั้น ๆ ก็ตองมีจิตสํานึกท่ีจะดูและทรัพยากรที่มาอาศัยทําธุรกิจ ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอยางเครงครัด 
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บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

 การศึกษาเร่ืองการศึกษาศักยภาพทางการทองเท่ียวชุมชนตาลโตนด เพื่อนําไปสูการ
ทองเท่ียวทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืน กรณีศึกษา : ชุมชนตาลโตนด ตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด 
จังหวัดเพชรบุรี เปนการศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพของแหลงทองเท่ียวในชุมชน
ตาลโตนด ตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี และนําเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมในการ
จัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืนตอไป การศึกษาดังกลาวใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ
โดยมีองคประกอบของการศึกษา ดังนี้ 
 1. วัตถุประสงคในการศึกษา 
 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3. เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. การวิเคราะหขอมูลและนําเสนอขอมูล 
 
วัตถุประสงคในการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาศักยภาพทางการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมของชุมชนตาลโตนด ตําบลถํ้า
รงค อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี  
 2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการจัดการการทองเท่ียวเพื่อสงเสริมใหเกิดการทองเท่ียว
ทางวัฒนธรรมท่ีมีความยั่งยืน สําหรับชุมชนตาลโตนด ตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ใชวิธีการศึกษากลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เพ่ือใหไดตัวแทนประชากรจากหลายกลุม 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ แบงออกเปน 2 กลุม คือ  
 1. กลุมคนในชุมชนท่ีมีความเชี่ยวชาญในการผลิตผลผลิตท่ีทําจากตาลโตนด ไดแก 
  1.1 เค่ียวตาล และนํ้าตาลสด 
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  1.2 สวนตาล 
  1.3 ยีโตนด และขนมตาล 
  1.4 ผลิตภัณฑจากเมล็ดตาล และจักสานใบตาล 
 2. กลุมผูวางแผนงาน และดําเนินโครงการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียวในชุมชน ไดแก 
  2.1 องคการบริหารสวนตําบล 
  2.2 การทองเทียวแหงประเทศไทย 
  2.3 การศึกษานอกโรงเรียนตําบลถํ้ารงค  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมุงเนนศึกษา
เกี่ยวกับศักยภาพในการจัดการการทองเท่ียวของชุมชน เพื่อการอนุรักษวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ดั้งเดิม การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการการทองเท่ียว และสามารถเสนอแนะแนวทางในการ
สงเสริมการจัดการการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมใหแกชุมชน ดังนั้น ผูศึกษาจึงเก็บขอมูลโดยวิธีการ
สัมภาษณ แบบใชชุดคําถามในการสัมภาษณ พรอมการบันทึกเสียง และการถายภาพท้ังภาพนิ่ง 
ดังตอไปนี้ 
 1. การสัมภาษณ สําหรับ กลุมคนในชุมชนท่ีมีความเชี่ยวชาญในการผลิตผลผลิตท่ีทํา
จากตาลโตนด และ กลุมผูวางแผนงาน และดําเนินโครงการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียวในชุมชน 
ดังนี้ 
  กลุมคนในชุมชนท่ีมีความเชี่ยวชาญในการผลิตผลผลิตท่ีทําจากตาลโตนด 
  ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ 
  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงดึงดูดใจ และศักยภาพดานการทองเท่ียวของชุมชน 
  ตอนท่ี 3 การมีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียว 
  ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  
  กลุมผูวางแผนงาน และดําเนินโครงการตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการทองเที่ยวในชุมชน 
  ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ 
  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงดึงดูดใจและศักยภาพดานการทองเท่ียวของชุมชน 
  ตอนท่ี 3 การมีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวของหนวยงาน 
  ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 2. การสังเกตการณแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม ใชวิธีการสังเกตการณจากการลง
พื้นที่ศึกษาและเก็บขอมูล  
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การรวบรวมขอมูล 
 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแก ขอมูลท่ีไดรับจากประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษาท่ี
เดินทางมาทองเท่ียวในพื้นท่ีท่ีไดกําหนดไวในขอบเขตของการศึกษา ท้ังนี้ขอมูลดังกลาวประกอบดวย 
  1.1 ขอมูลเกี่ยวกับส่ิงดึงดูดใจดานการทองเท่ียวของชุมชนตาลโตนด ตําบลถํ้ารงค 
อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี(สัมภาษณท้ังชุมชนเจาของแหลง และนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมา
ทองเท่ียวในพื้นท่ี) 
  1.2 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับศักยภาพและความพึงพอใจใน
การจัดการการทองเท่ียว ของชุมชนตาลโตนด ตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 
 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแก หนังสือ วารสาร บทความ จุลสาร เอกสาร
เผยแพร วรรณกรรม รายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของ นํามาเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อใชประกอบการศึกษา 
ซ่ึงไดรับจากแหลงดังนี้  
  2.1 แหลงขอมูลของขาราชการ ตั้งแตระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับทองถ่ิน
ท่ีมีสวนเกี่ยวของกับชุมชนตาลโตนด ตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี  
  2.2 แหลงขอมูลของสถาบันการศึกษา ไดแก รายงานการวิจัย ตําราจากหองสมุด  
การคนควาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืน การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและ
ทฤษฎี การจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน การจัดการการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 
แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการการทองเท่ียว  แนวคิดเกี่ยวกับส่ิงดึงดูดใจ
ทางการทองเท่ียว หลักการวิเคราะห SWOT การจัดทํากลยุทธทางการตลาด รวมถึงบทบาทในการ
พัฒนาการทองเท่ียวขององคการปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานระดับจังหวัด  
 
การวิเคราะหขอมูล และนําเสนอขอมูล  
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแกขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ 
การสังเกตการณจากการลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอมูล วิเคราะหเนื้อหา และนําเสนอดวยการพรรณนา และ
เสนอแนะแนวทางในการสงเสริมการทองเท่ียวเพื่อการอนุรักษวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน 
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บทท่ี 4 
 

ขอมูลท่ัวไป 
 
ขอมูลท่ัวไปของตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 
 ขอมูลท่ัวไป 
 ตําบลถํ้ารงคมีช่ือมาจาก  ประวัติท่ีเลาตอกันมาวา มีเจาเมืองไมปรากฏนามองคหนึ่งได
เสด็จประพาสปาและแมน้ําบริเวณนี้ พระองคทรงประทับใจมาก ในขณะท่ีพระองคประพาสชมวิว
ทิวทัศนในชวงเวลากลางวันนั้น ไดมีหญิงสาวชาวบานคนหนึ่งเห็นพระองคทรงเหน็ดเหนื่อยและ
พระวรกายชุมโชกไปดวยพระเสโท จึงไดประทานน้ําใหดื่มแกกระหาย แตในภาชนะใสน้ํานั้น
นอกจากจะมีน้ําแลวยังมีใบหญาประเภทหนึ่ง เรียกวา หญาคาใสไปดวย เจาเมืองเห็นเชนนั้น
พระองคทรงกร้ิวมาก จึงไดเรียกหญิงสาวผูนั้นเขาเฝาฯ และไดไตรถามสาเหตุท่ีนางใสหญาคาผสม
น้ําใหเสวย ไดรับคําตอบวา เห็นพระองคทรงเหน็ดเหนื่อยและกระหายน้ํา จึงไดใสหญาคาไวเพื่อ
กันไมใหพระองคทรงรีบเสวยน้ํานั้นเพราะจะทําให พระองคเกิดอาการจุกเสียดและอาจทรง
ประชวรได เจาเมืองไดรับฟงเชนนั้นทรงปล้ืมพระทัยและรูสึกขอบใจในความหวงใยของหญิง
ชาวบาน จึงไดมอบแหวนซ่ึงแตกอนเรียกวา “ ธรรมรงค ” ใหแกสาวผูนั้น ตอมาชาวบานเลยขนาน
นามใหบริเวณนี้เรียกวา “ บานธรรมรงค ” ซ่ึงตอมาเพ้ียนเปน “ บานถํ้ารงค ” จนถึงปจจุบัน 
 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศของตําบลถํ้ารงคเปนท่ีราบลุม มีแมน้ําเพชรบุรีไหลผานตลอด
แนวทางดานตะวันตกของตําบล เปนแนวแบงเขตระหวางตําบลถํ้ารงคกับตําบลตําหรุ ซ่ึงไหลผาน
หมู 1 บานทามะเฟอง และหมู 2 บานมวงงาม นอกจากนี้ยังมีหวยถํ้ารงค หวยมะเฟอง หวยบอใหญ 
อางเก็บน้ําหวยอางหิน มีคลองชลประทานและมีถนนเพชรเกษมตัดผานตําบล มีภูเขาท้ังหมด 5 ลูก 
คือ เขาถํ้ารงค เขานอย เขาบอนไก เขาพรหมชะแง และเขากระปุก ซ่ึงสภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปแลว
เหมาะท่ีจะทําเกษตรกรรม  
 พื้นที่สวนใหญเปนดินรวนปนทราย เหมาะแกการเพาะปลูก เชน ทํานา ทําสวนผลไม 
เปนตน มีถนนเพชรเกษมตัดผานตําบล ถนนสายบานลาด-พุกาม และถนนเรียบคลองชลประทาน 
ทําใหการคมนาคมสะดวกในการสัญจร ภายในตําบลและกับตําบลใกลเคียงรวมถึงการขนสงสินคา
พืชผลออกสูตลาด 
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 อาณาเขตตําบล 
 เนื้อท่ีองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค มีเนื้อท่ีท้ังหมด 6,438 ไร (10.3 ตารางกิโลเมตร) 
 ทิศเหนือ ติดตอกับ ต.ทาเสน อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 
 ทิศใต ติดตอกับ ต.ทายาง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ ต.ไรมะขาม อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ ต.ตําหรุ อ.บานลาด จ.เพชรบุรี และ ต.ยางหยอง อ.ทายาง จ.
เพชรบุรี 
 จํานวนประชากรในตําบล 
 ตําบลถํ้ารงคแบงออกเปน 6 หมูบาน  มีประชากรท้ังหมดประมาณ 3,392 คน แยกเปน
ชาย 1,623 คน  หญิง 1,769 คน มีครัวเรือนท้ังส้ิน 884  ครัวเรือน โดยแยกตามพื้นท่ีหมูบานได ดังนี้ 
 
ตางรางท่ี 1 จํานวนประชากรในตําบลถํ้ารงค (ขอมูล ณ เมษายน 2551) 
 
หมูท่ี ช่ือหมูบาน จํานวนครัวเรือน ประชากรชาย ประชากรหญิง รวมประชากร 

1 บานทามะเฟอง 145 262 281 543 
2 บานมวงงาม 176 317 359 676 
3 บานถํ้ารงค 85 135 169 304 
4 บานไรสะทอน 143 231 252 483 
5 บานดอนตะโก 195 401 423 824 
6 บานหนองชางตาย 140 277 285 562 

รวม 884 1,623 1,769 3,392 
 
 คนสวนใหญในตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด เปนคนไทย จะมีคนไทยทรงดํา (ลาวโซง) 
บางในบริเวณหมู 2 บานมวงงาม และภาษาถ่ินเฉพาะของตําบลถํ้ารงคนี้ คือ ภาษาถ่ินเพชรบุรี
สําเนียงบานลาด ซ่ึงมีลักษณะเปนภาษาพูดท่ีผิดแปลกไปจากภาษากลาง  
 ศาสนา  
 ประชากรตําบลถํ้ารงค นับถือศาสนาพุทธ  มีวัด จํานวน 4 วัด และท่ีพักสงฆ ภายใน
ตําบลจํานวน 1 แหง  ไดแก  วัดขลุบ  วัดมวงงาม  วัดถํ้ารงค  วัดเขาพรหมชะแง  สํานักสงฆเขานอย   
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 การประกอบอาชีพของตําบล 
 ประชากรในตําบลสวนใหญประกอบอาชีพ ทํานา คาขาย  ทําไร  ทําสวน  รับจาง งาน
ประดิษฐ  และรับราชการ  เรียงตามลําดับ  ดังนั้นประชากรตําบลถ้ํารงคสวนใหญจึงดําเนินวิถีชีวิต
ท่ีเรียบงาย รักษาเอกลักษณดั้งเดิมไวไดมาก  ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
เกาแกท่ีดีงามไว และสืบทอดกันมาจวบจนปจจุบัน 
 ทรัพยากรธรรมชาติท่ัวไปในตําบลถํ้ารงค 
 1. ทรัพยากรน้ํา เนื่องจากตําบลถํ้ารงคเปนหมูบานหนึ่งท่ีมีความอุดมสมบูรณในดาน
แหลงทรัพยากรน้ํา ทําใหทราบวามีแหลงน้ําหลายแหงในพ้ืนท่ีดังตอไปน้ี แมน้ําเพชรบุรี  คลอง
ชลประทาน ลําหวย  คลองยอ  คลองสามงาม   
 2. ทรัพยากรภูเขา  ตําบลถ้ํารงคนี้มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนภูเขา ท้ังส้ิน 5 ลูก โดย
สวนใหญเปนภูเขาขนาดเล็ก กระจายตามหมูบานตาง ๆ ดังนี้ เขาถํ้ารงค เขาบอนไก  เขานอย เขา
กระปุก  เขาพรหมชะแง   
 3. ทรัพยากรดิน ภายในตําบลถํ้ารงค มีสภาพพื้นดินท่ีอุดมสมบูรณเหมาะแกการ
เพาะปลูก มีลักษณะเปนดินรวน และยังมีดินจากบริเวณเชิงเขาท่ีชาวบานนิยมมาใชเพาะปลูก เพราะ
เช่ือวาเปนดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ สามารถแบงโดยใชสมรรถนะท่ีแบงแยกออกตามลักษณะและ
คุณสมบัติเปนดินชุดตาง ๆ ดังนี้  ดินชุดทามวง ดินชุดสรรพยา ดินชุดเพชรบุรี ดินชุดกําแพงแสน  
 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงการใชพื้นที่ในตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 
 

การใชพื้นที ่ เนื้อท่ี (ไร) รอยละ 
พื้นที่ท้ังหมด 5811 100 
พื้นที่นา 3,461.04 59.56 
พื้นที่ไร 966.37 16.63 
พื้นที่ในการอยูอาศัย 578.78 9.96 
พื้นที่สาธารณะ 11.68 2.01 
อ่ืน ๆ (พื้นที่วางเปลา) 793.21 11.48 
 
 อาชีพ 
 อาชีพหลักของคนในชุมชนตําบลถ้ํารงคคือการทําเกษตรกรรม โดยแบงเปนการทํานา 
ทําสวนผลไม ปลูกพืชผักและการทําตาล ท้ังการเค่ียวตาล เฉาะตาล เพราะในหมูบานถํ้ารงคจะมีตน
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ตาลเปนทรัพยากรหลัก ชาวบานจะทําตาลกันชวงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวโดยสวนใหญชาวบานจะทํา
ตาลท่ีมีอยูในพื้นท่ีของตนเอง นอกจากการทําตาลยังมีการทําสวนผลไม พบวาทุกหมูบานในตําบล
ถํ้ารงคมีการทําสวนผลไม เชน ชมพู ละมุด มะมวง กลวย มะละกอ มะนาว โดยเฉพาะผลผลิตของ
ชมพูสามารถทําช่ือเสียงใหกับจังหวัดเพชรบุรีเพราะนักทองเที่ยวนิยมแวะซ้ือชมพูจากเพชรบุรี 
โดยเฉพาะชมพูเพชร การทําเกษตรกรรมของชาวบานยังเปนการทําการเกษตรแบบพ่ึงพาธรรมชาติ 
คือ อาศัยน้ําจากธรรมชาติ คลองชลประทาน แมน้ําเพชรบุรีและหวยตาง ๆ ซ่ึงไหลผานทุกหมูบาน 
ทําใหไมคอยพบปญหาการขาดแคลนนํ้า ยกเวนบางหมูบานท่ีตั้งบานเรือนอยูกระจัดกระจายก็จะมี
การขุดน้ําบาดาลใชในการทําการเกษตร ปจจัยท่ีเอ้ือตอการทําเกษตรของชาวบาน คือ สภาพพ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสมกับการทําการเกษตรเพราะพ้ืนท่ีมีสภาพเปนท่ีราบลุม มีน้ําอุดมสมบูรณ สภาพดินมีความ
อุดมสมบูรณ 
 อาชีพรองของคนในชุมชนตําบลถํ้ารงคนอกเหนือจากการทําการเกษตร คือ การรับจาง 
คาขาย  เ ล้ียงสัตว  รับราชการ  และอาชีพอ่ืน  ๆ  ซ่ึงพบวามี เพียงไมกี่ รายท่ีทําอาชีพอ่ืน  ๆ 
นอกเหนือจากการทําการเกษตรกรรม การรับจางหรือการคาขาย สวนใหญจะนําผลผลิตการเกษตร
จากชุมชนเปนวัตถุดิบท่ีสําคัญ ซ่ึงอาจสรุปไดวาเปนระบบเศรษฐกิจในชุมชนท้ังการรับจาง คาขาย
และการเล้ียงสัตว สวนใหญเปนการตอบสนองสินคาการเกษตรท่ีมีอยูในชุมชน เชน การรับจาง
ปลูกผัก ฉีดสารกําจัดศัตรูพืช และรับจางอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกับการทําการเกษตรกรรม สวนการคาขายจะ
นําผลผลิตจากเกษตรกรในชุมชนเปนสินคาหลัก ตลาดท่ีสําคัญของชุมชน คือ ตลาดสหกรณ
การเกษตรบานลาด ซ่ึงสินคาท่ีนํามาจําหนายจะเปนผลผลิตทางการเกษตร ในการเล้ียงสัตวของ
ชุมชนจะมีการเล้ียงไกท้ังไกพันธุไขและไกพันธุเนื้อ นกกระทา สุกร ปลานิล ปลาชอน ปลาดุก ปลา
กัด โดยการทําการเล้ียงสัตวของชาวบานบางรายจะทําควบคูไปกับการทําอาชีพอ่ืน ๆ เชน การทํา
การเกษตรหรือบางรายจะยึดการเล้ียงสัตวเปนอาชีพหลักของครอบครัว จากการสํารวจพบวามีเพียง
นอยรายเทานั้น 
 
ประเพณีและการละเลน 
 วิถีชีวิตที่เปนเกษตรกรรมของชาวตําบลถํ้ารงคเปนวิถีชีวิตท่ีเรียบงายรักษาความเปน
ดั้งเดิมไวไดมากและสามารถรักษาประเพณีเกาแกท่ีดีงามไวไดแมวาจะมีความเจริญทางดาน
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตรเขามามาก  แตก็ยังไมทําใหวิถีชีวิตของชาวตําบลถํ้ารงคนั้นเปลี่ยนไป
มากนัก  ในรอบปหนึ่ง ๆ จะมีประเพณีและพิธีกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ศาสนา 
ความเช่ือ มากมาย  ชาวบานก็ยังรวมกันสืบทอดไวใหลูกหลาน คนรุนหลังไดเห็น และรูจักกันอยูมา
จนถึงปจจุบัน  
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 ประเพณีการเลนผีสุม ผีกระดง จะมีการแสดงออกมาในรูปการละเลนพื้นบาน คือ จะมี
พิธีอันเชิญผีท่ีเปนบรรพบุรุษมายังกระดงหรือสุม จากนั้นผูท่ีเปนทายาทก็จะมาฟอนรําหรือเตนไป
ตามจังหวะกลองยาว เม่ือผูใดวิ่งไปจับกระดงมากวัดแกวงอยางแรงและไลตีผูอ่ืนก็แสดงวาผีกระดง
เขาแลวจึงตองเอากระดงไปซอน เขาก็จะฟอนรํา เตนไปตามจังหวะกลองยาวอยางไมรูตัว หากเขา
เห็นกระดงเม่ือไร ก็จะเตนอยางสุดแรงจะตองชวยกันยึดแลวนํากระดงมาใหผูนั้นจับผีก็จะไปอยูท่ี
กระดง รอผูเลนคนตอไป วิธีการเลนผีสุมก็คลาย ๆ กัน ซ่ึงประเพณีการเลนผีสุมผีกระดงเปนความ
เช่ือของชาวตําบลถํ้ารงคท่ีสืบตอกันมาหลายช่ัวอายุคนแลว  
 ประเพณีรับทองขาว เปนประเพณีท่ีเกี่ยวของกับการเพาะปลูก เปนประเพณีท่ีมีมาต้ังแต
คร้ังโบราณกาล แตจะเร่ิมมาต้ังแตสมัยใดนั้น ยังคงหาคําตอบไมไดชัดเจน  ในทุก ๆ ป  ชาวตําบลถํ้า
รงคท่ีประกอบอาชีพทํานา  ปลูกขาว ซ่ึงเปนอาชีพหลักของคนในชุมชน  จะมีการทําพิธีรับทองขาว
ตอนท่ีขาวออกรวง  โดยจะทําในวันศุกรขางข้ึนของเดือนสิบสองของทุกป  และจะทําเฉพาะนาป
เทานั้น  ประเพณีรับทองขาวนี้  จะไมทําในวันพระ  เพราะเปนวันทําบุญของชาวบาน  ชาวนาสวน
ใหญจะมีความเชื่อวา  ตอนท่ีขาวออกรวง  คือตอนท่ีพระแมโพสพตั้งทอง  ฉะนั้นจึงตองมีการฝาก
ทองรับทองขาว  เพื่อใหขาวออกรวงสมํ่าเสมอ  เวลาจะทําพิธีตองมีเคร่ืองเซน  ประกอบดวยของมี
คา  เชน  สรอยทอง  กําไลทอง  แหวน  นอกจากนี้ก็มี  แปงหอม  น้ํามันหอม  ดอกไม  ธูปเทียน  
กลวย  สม  เผือก  มัน  ขนมถ่ัวขนมงา  หมากพลู  การนําเคร่ืองเซน  เชน  สรอย  แหวน  แปงหอม  
น้ํามันหอม  ไปเซนไหว  เปรียบเสมือนเปนการแตงตัวใหพระแมโพสพที่กําลังตั้งทองนั่นเอง  
หลังจากเตรียมเคร่ืองเซนแลว  นําไมไผลําเล็ก 1 ลํา  กาบกลวยยาว  1 ศอก  จากน้ันผาไมไผเปน 2 
ซีก  ไมใหขาดจากกัน  มีลักษณะเหมือนงาม  นํากาบกลวยมาเสียบท่ีไมไผ  โดยเสียบในแนวนอน  
จากน้ันนําเครื่องเซนไปวางบนกาบกลวย  แลวนําไมไผไปปกท่ีทองนาของตน  ใชดายขาวดายแดง
รวบตนขาวกับไมไผ  ผูกเขาดวยกันใหเปนกอ  จากน้ันผูนําในการประกอบพิธีรับทองขาว  ซ่ึง
สวนมากจะเปนเจาของท่ีนา จะเปนคนจุดธูปเทียนบอกกลาวแมโพสพขอใหขาวออกรวงดี  ท่ีดินทํา
กินอุดมสมบูรณไมแหงแลง  จากนั้นจะบอกกลาวอะไรก็ไดตามความปรารถนาของตน  เชน  ขอให
อยูเปนสุข  รางกายแข็งแรง  เปนตน  เม่ือทําพิธีเสร็จแลว  ผูประกอบพิธีจะเก็บของมีคากลับบานไป  
สวนเคร่ืองเซนอ่ืนจะเก็บกลับไปหรือวางไวท่ีเดิมก็ได  ปจจุบันประเพณีรับทองขาวยังมิไดหายไป
จากสังคมเกษตรกรรม  ตราบใดชาวตําบลถํ้ารงคยังคงประกอบอาชีพทํานาอยู  ประเพณีรับทองขาว
ก็จะยังคงไดรับการสืบทอดตอไปยังรุนลูกรุนหลาน 
 ประเพณีแขงวัวลาน ซ่ึงก็เปนอีกประเพณีหนึ่งท่ีเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ เพราะ
ในสมัยกอนเทคโนโลยียังไมเจริญเหมือนในปจจุบัน เม่ือถึงฤดูเก็บเกี่ยวขาวชาวนาจะใชวัวในการ
นวดขาวโดยนําวัวหลาย ๆ ตัวมาผูกเรียงตอกันเปนแถวหนากระดานแลวใหวิ่งไปพรอมกันเปน
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วงกลมรอบเสา เพ่ือย่ํารวงขาวท่ีวางกองไวบนลานกลางแจงเพื่อเปนการนวดขาว แตในปจจุบันมี
เคร่ืองมือเขามาชวยในการนวดขาวจึงไมตองใชวัวลานในการนวดขาว แตยังคงมีการสืบทอดการวิ่ง
วัวลานมาจนถึงปจจุบันในรูปแบบของประเพณีแขงวัวลานท่ีมีใหเห็นกันอยูในตําบลถํ้ารงค 
 ประเพณีการไหวผีเขมร เปนพิธีกรรมท่ีประกอบข้ึนเพื่อไหวบรรพบุรุษและเซนไหวผี
บานผีเรือน  ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ีนับถือ  บานท่ีไหวผีเขมรจะมีความเชื่อวาเม่ือไหวแลวจะอยูเย็นเปนสุข  
ทํามาหากินสะดวก  ไมมีโรคภัยไขเจ็บมารบกวน  การไหวผีเขมรมีจุดประสงคคลายกับการไหว
ตรุษจีน  คือ เปนการไหวบรรพบุรุษแสดงความกตัญู  มีการสันนิษฐานโดยผูสืบทอดวา  
บรรพบุรุษของตนมีเช้ือสายเขมรสืบทอดกันมานานนับเปนเวลาหลายรอยป  การสืบทอดจะสืบ
ทอดไปเปนรุน ๆ จากรุนลูกสูรุนหลานสูรุนเหลนเร่ือยไป  พิธีไหวผีเขมรจะทําเปนประจําทุกป  
โดยจะทําวันพุธ  ขางข้ึนของเดือนส่ีเทานั้น  สวนใหญจะไหวหลังเทศกาลตรุษจีนผานไปแลว  
เคร่ืองเซนไหวใชอยางละ 1 ชุด  คือ  ตมวุนเสน  ผัดหม่ี  ไกตม  หมูสามช้ัน  ไขเปดตม  ขาวสุก  
กลวยน้ําวา  ขนมตมขาวตมแดง  ขาวตมมัด  ขาวเหนียวเหลือง  หมากพลู  เหลาขาว  ธูปเทียน  และ
เช่ือกันวา  หากปใดผูสืบทอดเช้ือสายไมไหว  หรือลืมไหว  คนในบานจะเกิดโรคภัยไขเจ็บ  ดังนั้น
ในปถัดไปจะตองเพิ่มเคร่ืองเซนเปน 2 ชุด  หลังจากนั้น  จะตองไหว 2 ชุด  ไปตลอดทุกปเรียกวาถูก
ปรับ  แตถาทําเปนประจําทุกปเปนปกติก็ใชเคร่ืองเซน  1 ชุดตามปกติ 
 คนในสังคมชนบทมักมีความเปนอยูกันอยางเรียบงาย เม่ือภาวะการเจ็บปวยท่ีไมรุนแรง
เกิดข้ึนก็จะพึ่งตนเองกอนโดยใชภูมิปญญาท่ีมีอยูในทองถ่ิน ดวยการรักษาดวยสมุนไพร เชน เม่ือ
เปนไขหวัดก็จะนําฟาทะลายโจรมาตมกินน้ําจะสามารถหายเองได หากเกิดการเจ็บปวยท่ีรุนแรงจึง
จะพึ่งแพทยหรือ พยาบาลท่ีสถานพยาบาล นอกจากนี้การรักษาโรคดวยความเช่ือยังเปนส่ิงท่ีอยูคูกับ
คนในสังคมชนบท เชน หมอปดเปา การเขาทรงเจา โดยเปนความเช่ือสวนบุคคล ซ่ึงอาจจะหาขอ
พิสูจนหรือเหตุผลอางอิงจากวิทยาศาสตรไมได แตสามารถเปนท่ีพึ่งท่ียึดเหน่ียวทางจิตใจของผูปวย
ท่ีมาเขารับการรักษาไดเปนอยางดี เพราะเช่ือวาเม่ือเขาไปรับการรักษาแลวจะหายเปนความเช่ือท่ี
ปลูกฝงอยูในวัฒนธรรมของไทยมานานจนยากท่ีจะเปล่ียนเชนเดียวกับประชาชนในตําบลถํ้ารงค 
อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี การรักษาโรคดวยความเช่ือในหมูบานยังพอมีอยูยังเปนท่ีนิยมของ
คนในหมูบานและนอกหมูบานในการเขารับการรักษา ซ่ึงวิธีการรักษามีดังนี้ 
 1. การรักษากระดูกหักหรือแตก โดยวิธีการนวดน้ํามันแลวพันดวยผายืดพันแผล 
 2. การรักษาอาการปวดเม่ือย เคล็ด ขัด ยอก อาการบวมตามขอ โดยโดยใชส่ิงท่ีมี
ลักษณะคลายมีดหมอกดลงบริเวณท่ีมีอาการเจ็บปวดแลวเปาพนน้ํามนต 
 3. การรักษาอาการซางในเด็ก โดยวิธีกวาดยา  
 4. การรักษาบาดแผลท่ีเกิดจากสุนัขกัด โดยการปดเปา 
 5. การรักษาตาแดง โดยการปดเปาดวยคาถา  
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  ในการรักษาโรคตาง ๆ นั้น เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชเปนส่ิงท่ีหาไดงายในทองถ่ินโดย
ไมตองเสียคาใชจายมาก วิธีการดูแลรักษากระดูกหัก (แตก) ใชน้ํามันซ่ึงทําจากมะพราวนํามาเค่ียว 
ใสสวนประกอบตาง ๆ เชนปลิงสด เคร่ืองยาตาง ๆ ท่ีผูรักษาไมสามารถบอกได และผายืดพันแผล 
 การรักษาอาการปวดเม่ือย เคล็ด ขัด ยอก และอาการบวมตามขอ  ใชน้ํา 1 แกว เทียน 1 
เลม จุดเทียนใหน้ําตาเทียนหยดลงในแกวพรอมกับทองคาถา และใชส่ิงท่ีมีลักษณะคลายมีดหมอพนั
ดวยผาแพรสามสีกดลงบริเวณท่ีเจ็บปวดแลวพนน้ํามนตรดบริเวณนั้น 
 การรักษาอาการซาง ใชยากวาดคอท่ีไปซ้ือตามรานขายยาแผนโบราณมาผสมกับน้ําแลว
ใชนิ้วลนเปลวเทียนจุมน้ํายากวาดท่ีคอหรือโคนล้ินของเด็กสําหรับเด็กอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึง 4 ขวบ 
 การรักษาบาดแผลสุนัขกัด ผูรักษาจะเค้ียวหมาก พลู จากน้ันพนน้ําหมากลงบนบดแผล
พรอมกับทองคาถาไปดวย 
 การรักษาอาการตาแดง ไมตองใชอุปกรณใด ๆ ผูรักษาเพียงแคทองคาถาเปาไปท่ีตา
เทานั้นก็เปนอันเสร็จวิธีการรักษา 
 การรักษาโรคดวยความเช่ือยังเปนความเช่ือท่ียังอยูคูกับสังคมชนบทไทย โดยเฉพาะคน
ในตําบลถํ้ารงค หากแตคนในชุมชนนี้มิไดเช่ืออยางงมงายแตเพียงอยางเดียว แตการรักษาโรคตาง ๆ 
นั้นยังมีการรักษาควบคูไปกับการรักษาแพทยแผนปจจุบันดวย 
 มวยใบตาล  เปนหนึ่งในศิลปะพ้ืนบานของชาวตําบลถารงค เปนการนําวัสดุทองถ่ินท่ีมี
อยูมาใชเปนสวนหน่ึงในการละเลน เพื่อความสนุกสนานร่ืนเริง และเปนการเพ่ิมทักษะและฝกใช
สมาธิในการฟง มวยใบตาลจะใชใบตาลมาประกอบการเลน  ท่ีมาก็คือในอดีตคนในหมูบานจะนิยม
นําใบตาลมาลอมคอกวัวคอกควายเพื่อกันคนไมใหเขามาขโมยควายของตน เหตุท่ีใชใบตาลเพราะ
ถามีคนหรือสัตวเดินมาเหยียบใบตาลหรือโดนใบตาลที่ลอมคอกอยูก็จะเกิดเสียงดัง เจาของวัวควาย
ก็จะรูตัววามีคนกําลังเขามาขโมยวัวควายของตน ตอมาใบตาลก็ถูกนํามาประยุกตใชในการเลนมวย
ใบตาล สมัยกอนเรียกวา “เลนหึ่ง” ซ่ึงจะนิยมเลนในชวงสงกรานตเทานั้น คาดกันวาประเพณีนี้เร่ิม
ตั้งแตเม่ือ 40 ปกอน แตขอเท็จจริงแลวเปนอยางไรนั้นก็มิอาจทราบได เพราะไมมีผูบันทึกหลักฐาน
ไวแตอยางใด สําหรับสถานท่ีท่ีใชเลนนั้นก็เหมือนเวทีมวยท่ัวไป แตมีขอแตกตางตรงท่ีพื้นของเวที
จะใชใบตาลตากแหงมาปูไวจนเต็มเวลาเดินจะมีเสียงดังกอบแกบ ๆ  
 อุปกรณท่ีใชในการเลน 
 อุปกรณท่ีนักมวยใชในการขึ้นชกแตละคร้ังก็จะมี นวม(ถาในสมัยกอนเคาใชผาขนหนู
พนัมือกัน) กระพรวน และผาสําหรับปดตาเพื่อจะไดมองคูตอสูไมเห็น  
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 กติกาและวิธีการเลน 
 สําหรับวิธีการเลนนั้น กอนอ่ืนก็นําใบตาลตากแหงมาเลือก เอาเฉพาะใบแลวปาดกาน
ออก เอามาผูกกันเรียกวา “ทําตับ” ใหมีความยาวประมาณ 2 เมตรตอ 1 ตับ จากน้ันก็นําอันท่ีทําตับ
แลวมาเรียงกันจนเต็มเวทีมวย ฝายจัดท่ีการเร่ืองการจัดหานักมวยจะประกาศหาผูท่ีตองการจะเขา
แขงขันซ่ึงผูท่ีตองการจะลงแขงจะเปนใครก็ไดแตตองเปนผูชายเทานั้นเพราะการแขงขันมวยใบตาล
ยังไมมีการแขงขันประเภทหญิง จากนั้นจะมีการช่ังน้ําหนักตัวและวัดสวนสูงเพื่อเทียบรุน สําหรับ
การเทียบรุนมวยนั้นทางฝายจัดการจะเทียบตามอายุ น้ําหนักและสวนสูงของผูเขาแขงขันเพื่อไมให
มีการไดเปรียบหรือเสียเปรียบกัน กอนการข้ึนชกทางฝายจัดการจะคัดเลือกกรรมการโดยกรรมการ
ท่ีจะทําหนาท่ีบนเวทีและกรรมการท่ีตัดสินผลแพชนะอาจเปนผูท่ีเคยชกมวยมากอน เปนผูท่ีรูกติกา
การชกมวยใบตาลอยางดี หรือเปนผูอาวุโสท่ีชาวบานในตําบลใหความเคารพ อาจจะเปนผูท่ีมี
ตําแหนงทางราชการในตําบลของตน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน อยางไรก็ตาม
กรรมการท่ีทําหนาท่ีตัดสินนั้นไมจําเปนวาจะตองเปนผูท่ีมีตําแหนงหนาท่ีทางราชการเสมอไป  
 กอนท่ีจะทําการชกกรรมการจะนํากระพรวนมาคาดไวท่ีเอวของนักมวยท้ังสองฝายและ
คาดท่ีเอวของตัวเองเพื่อจะไดฟงเสียงตําแหนงของคนที่อยูบนเวทีแตละคนได เม่ือนักมวยท้ังสอง
ฝายข้ึนเวที กรรมการจะนําผาขาวมาปดตาไวไมใหมองเห็นกันและกัน สําหรับกติกาในการชกน้ัน
จะใชกติกาเดียวกับกติกาของมวยสากลสมัครเลน ชกท้ังหมด 5 ยก หามตอยใตเข็มขัด หามตีเขา 
หามใชหัวโขก แตปจจุบันเปล่ียนมาตอยแค 3 ยกเทานั้น ยกละ 3 นาที เม่ือหมดเวลากรรมการ
ท้ังหมดจะรวบรวมคะแนนตัดสินผูแพผูชนะ และมอบรางวัล รางวัลท่ีมอบใหข้ึนอยูกับผูจัดการ
แขงขันวาจะใหอะไรแกผูชนะ 
 ปจจุบันมวยใบตาลยังไดรับการสืบทอดไปยังคนรุนหลังตอ ๆ มาจึงทําใหการละเลนนี้
ไมหายไปจากสังคมของชาวถํ้ารงค สวนใหญแลวการแขงขันจะไมเนนในเร่ืองของผลการแขงขัน
แพชนะแตจะเนนในเร่ืองของความสมัครสมานสามัคคีและเพื่อความสนุกสนานมากกวา  การเลน
มวยใบตาลสวนใหญจะเลนในชวงเทศกาลสงกรานตหรืองานประจําปของวัดในทองถ่ินนั้น ๆ และ
การเลนในแตละคร้ังจะไดรับความสนใจจากชาวบานในตําบลเปนจํานวนมาก จึงทําใหการละเลน
ชนิดนี้ไดรับการสืบทอดตอไปเร่ือย ๆ ตราบเทาท่ีชาวบานยังเห็นคุณคาของการละเลนพื้นบานท่ี
บรรพบุรุษของตนสรรสรางข้ึนมา  
 แรลล่ีลอโตนด  คือการละเลนพื้นบานท่ีนาสนใจอีกชนิดหนึ่งของตําบลถํ้ารงค เม่ือถึง
งานสงกรานตประจําปชาวบานทุกคนจะมารวมทําบุญ ตักบาตร ฟงเทศนฟงธรรม จากนั้นก็จะรวม
เลนสงกรานตกันอยางสนุกสนาน งานสงกรานตประจําปของตําบลนี้มีเอกลักษณเฉพาะไมเหมือน
ใครก็ตรงที่งานสงกรานตจะมีการละเลนพื้นบานหลากหลายประเภทดวยกัน และการละเลนแตละ
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ประเภทสวนใหญจะไดรับความสนใจจากท้ังคนในตําบลเองและคนนอกท่ีแวะมาเท่ียวชมงาน แรล
ล่ีลอโตนดเปนการละเลนประเภทหนึ่งท่ีผูคนใหความสนใจไมนอยไปกวาการละเลนผีกระดง ผีสุม
และผีกะลา แรลล่ีลอโตนดที่ใชแขงกันจะมีอยู 2 ประเภทคือ ลอโตนดแบบท่ีใชลากและลอโตนด
แบบท่ีใชลุนหรือดุน 
 อุปกรณท่ีใชในการทํา 
 ลอโตนดแบบท่ีใชลากมีอุปกรณดังตอไปนี้ 
 1. ทางตาล (ชาวบานเรียกวา ขาตาล) 1 ทางตอ1คัน 
 2. ลูกตาลแก 2 ลูกตอรถ 1 คันตองเปนลูกตาลแกท่ีอยูบนตน ถาใชลูกตาลแกท่ีหลน
แลวลูกลอจะเนาหรือเสียเร็ว  
 3. ไมลวกใชสําหรับทําเพลา 
 ลอโตนดแบบท่ีใชลุนมีอุปกรณดังตอไปนี้ 
 1. ไมไผใชสําหรับทําดามเอาไวลุน 
 2. ลูกตาลแกแบบเดียวกับท่ีใชทําลอโตนดแบบลาก 2 ลูก 
 3. ไมรวกใชสําหรับทําเพลา 
 วิธีทํา 
 ข้ันแรกตองหาอุปกรณท่ีตองใชใหครบเสียกอนเม่ือหาไดแลวนําลูกตาลมาตัดหัว-ทาย
ใหดานท้ังสองเรียบอาจนําลอตาลมาตกแตงลายเพื่อความสวยงามได ข้ันตอไปนําไมรวกมาทําเพลา
เสียบไวท่ีลูกตาลท่ีลูกตาลแลวนํามาเสียบเขากับทางตาล ลองเข็นดูวาใชไดหรือยัง ถาใชไดแลวก็
เปนอันเสร็จ รถลอโตนดท่ีทําเสร็จแลวจะท้ิงไวไดนานประมาณ 3 วันเพราะลูกตาลและทางตาลจะ
เนาเร็ว  การทํารถลอโตนดนั้นถาเปนผูท่ีทําจนชํานาญจะใชเวลาไมเกิน 15 นาทีตอรถ 1 คัน  
 1กติกาและวิธีการเลน 
 กติกาการแขงขันแรลล่ีลอโตนดจะข้ึนอยูกับฝายจัดงานวาจะกําหนดกติกาใหเปนแบบ
ใด แตสวนใหญแลวกติกาท่ีกําหนดข้ึนในแตละปมักไมคอยมีการเปล่ียนแปลง ผูเลนแรลล่ีลอโตนด
สวนใหญจะเปนเด็กผูชายอายุประมาณ 8 –12 ป การแขงขันลอโตนดมักใชเด็กท่ีมีน้ําหนักเบาเพื่อวา
เวลาข้ึนไปนั่งใหเพื่อนอีกคนหนึ่งลากจะไดไมหนักเกนิไป ถาคนท่ีข้ึนไปนั่งมีน้ําหนักมากเกนิไปรถ
จะพังและลากไมไปดวย กอนทําฝายท่ีจัดการแขงขันจะนําเชือกหรือปูนขาวมาโรยบนสนามหญา
เพื่อทําเปนลูวิ่ง เหตุท่ีตองใชสนามหญาเพ่ือกันมิใหเกิดอันตรายตอผูเลนในกรณีท่ีเกิดการหกลม 
หลังจากเตรียมสถานท่ีแขงเรียบรอยแลว ผูท่ีลงแขงขันจะมารวมตัวกันท่ีลานแขงแตละฝายก็จะมี
กองเชียรของตนมาใหกําลังใจดวย การแขงขันสวนใหญจะแบงตามหมูบาน โดยแขงคร้ังละ 2 
หมูบาน หมูบานละ 2 คน จากนั้นจึงคอยนําผูชนะท่ีไดในแตละคร้ังมาแขงกันอีกคร้ัง การแขงขันจะ
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เร่ิมตนดวยการแขงลอโตนดแบบลากกอน เวลาแขงจะตองลากไปกลับผูเลนตองสลับตัวกัน ขาไป
ใหคนหน่ึงลากอีกคนหนึ่งนั่งขากลับตองเปล่ียนใหอีกคนหนึ่งมาลากแทนสลับกัน เม่ือครบเท่ียว
หนึ่งแลวคอยเปล่ียนเปนรถลอโตนดแบบรุน สลับกันรุนท้ังขาไปและขากลับเชนเดียวกัน เวลาแขง
ผูแขงขันตองลากรถใหอยูในลูท่ีขีดเอาไว ถาออกนอกลูจะถูกปรับฟาวลแตปจจุบันการแขงขันท่ีทํา
กันอยูไมยึดกติกามากนัก ชาวบานจะถือวาเปนการละเลนเพื่อสมานสัมพันธใหคนแตละหมูบานได
มีกิจกรรมรวมกัน เวลาเด็ก ๆ ที่เขาแขงขันเข็นรถออกนอกลูไปบางก็ไมถือเปนการผิดกติกาแตอยาง
ใดเพราะสวนใหญแลวไมคอยมีรถคันท่ีวิ่งไดตามลูมากนัก เด็กท่ีเขาแขงขันมักสรางความสนุกสนาน
ใหกองเชียรเพราะมักจะลากรถออกนอกลูบางวิ่งชนกันบาง บางคร้ังเด็กท่ีนั่งอยูก็ตกจากรถเปนท่ี
สนุกสนานเฮฮา ของรางวัลท่ีเด็ก ๆ ไดมักเปนอุปกรณการเรียนเชน สมุด ดินสอ ปากกา เปนตน 
 
วีถีชีวิตของชาวถ้ํารงคท่ีมีความเกี่ยวของกับตาลโตนด 
 อาชีพท่ีเก่ียวของกับตาลโตนด 
 การเฉาะตาล  
 อาชีพการเฉาะตาลเปนอาชีพท่ีสืบทอดกันมาต้ังแตในอดีต  เนื่องจากตําบลถํ้ารงค  
อําเภอบานลาดมีตนตาลข้ึนอยูเปนจํานวนมาก  ชาวบานสวนใหญท่ีข้ึนตนตาลจะประกอบอาชีพ
หลักคือ  การทํานา  ทําสวน  ทําไร  สวนการขึ้นตาลเปนอาชีพเสริมเพราะชาวบานจะทําเม่ือวางเวน
จากการทํานา  ในปจจุบันคนท่ีข้ึนตาลสวนใหญจะเปนผูสูงอายุท่ีมีความชํานาญในการข้ึนตาล  
สวนคนรุนหลังมักจะไมใหความสนใจในอาชีพนี้เพราะเปนงานท่ีเส่ียงอันตราย ตนตาลท่ีข้ึนจะเปน
ของตนเองหรือเปนตนตาลท่ีเชาจากผูอ่ืน โดยการเชาตนตาลจะคิดตนละ  200  บาท/ป  การเฉาะ
ตาลเปนอาชีพท่ีลงทุนนอยแตไดรับผลตอบแทนคอนขางสูง  ตองอาศัยความชํานาญ ประสบการณ  
ทักษะในการขึ้นตาล 
 วัสดุและอุปกรณ 
 1. มีดปาดตาล 
 2. เชือกไนลอนเสนใหญ 
 ขั้นตอนการเฉาะตาล  
   การเฉาะตาลมีข้ันตอนท่ีคลายคลึงกัน ดังสรุปไดดังน้ี 
 1. เลือกตนตาลท่ีมีเตาตาลท่ีออนพอดี  โดยสังเกตไดจากสีของเปลือกลูกตาลท่ีอยู
บริเวณใกลข้ัวตาลจะมีสีขาว 
 2. เม่ือเลือกตนตาลท่ีจะข้ึนไดแลว  จะใชพะองในการปนข้ึนไปเก็บลูกตาล โดยเราจะ
พาดพะองกับตนตาลและผูกติดกันไว ถาตนตาลสูงมากก็ตองตอกันข้ึนไปถึงยอดเพื่องายตอการปน
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ข้ึนไป สวนผูท่ีชํานาญแลวจะใชวิธีการโอบหรือการปนข้ึนตนตาลโดยไมใชพะองในการปนข้ึนไป
เก็บลูกตาล 
 3. การขึ้นตนตาล ควรจะไปอยางนอย 2 คน เพื่อชวยกันรับสงลูกตาลลงมาจากตน 
วิธีการข้ึนตนตาลจะเร่ิมจากการนําเชือกมาผูกเอวตนเอง และนํามีดเหน็บเอวข้ึนไปดวย ถามีพะองก็
ข้ึนพะองไปจนสุด แตถาไมมีก็ใชวิธีโอบขึ้นไป เม่ือข้ึนไปถึงทลายของลูกตาลแลวก็จะดูวาทลาย
ไหนออนกําลังดี จากน้ันจะใชเชือกผูกกับข้ัวทลายลูกตาลโดยผูกใหแกงายแตแนนและไมหลุด 
จากนั้นจะตัดข้ัวทลาย ปลอยเชือกลงมาโดยใชกานตาลเปนตัวชวยรับน้ําหนักของทลายเม่ือลงมาถึง
ดานลาง อีกคนท่ีอยูดานลางจะเปนคนแกเชือก สวนคนท่ีอยูบนตนตาลก็จะดึงเชือกข้ึนไปเหมือนเดิม 
โดยจะนําปลายเชือกไปผูกกับทลายอ่ืนตอไปทําเชนนี้จนหมดจํานวนทลายตาลออนบนตน 
 4. เม่ือไดลูกตาลออนมาแลวก็จะนํามาพลอม(การเอาเปลือกออก)แลวนําไปแชน้ําไว
เพื่อจะทําใหงายตอการเฉาะ 
 5. โดยจะเฉาะตามรองที่แบงเตาตาลออกเปนสามสวน จะเร่ิมเฉาะจากดานลางกอน  
แลวคอยเฉาะสวนบนซ่ึงจะแข็งมากวาเม่ือเฉาะลงไปแลวจะแกะเปลือกออก จากนั้นใชมีดงัดลูกตาล
ออนออกมา ชวงของการเฉาะตาลนี้ไมควรเฉาะแรงเกินไปเพราะจะทําใหลูกตาลออนภายในแตก
เละได ทําใหขายไมไดราคา เม็ดตาลออนท่ีไดจะมีขนาดแตกตางกันข้ึนอยูกับขนาดของเตา เม่ือเฉาะ
ตาลเสร็จแลวจะช่ังใสถุงละ ๆ 1 กิโลกรัม แลวมัดปากถุงใหเรียบรอยเพื่อไมใหลมเขาเพราะจะทําให
เปลือกลูกตาลตาลมีสีแดง และพรอมท่ีจะนําไปสงขายใหกับแมคา 
 การเคี่ยวน้ําตาลโตนด 
 การเค่ียวน้ําตาลมีการทํากันมาต้ังแตสมัยโบราณและสืบทอดตอกันมา เปนการนํา
วัตถุดิบในทองถ่ินคือ นําผลผลิตจากตนตาลมาทําเปนน้ําตาล เพื่อใชในการเค่ียวน้ําตาลปบหรือ
น้ําตาลปก เปนงานท่ีตองอาศัยฝมือและความชํานาญประกอบกับประสบการณ โดยจะใชตนตาลใน
ทองถ่ินเปนวัตถุดิบ เปนการรักษาภูมิปญญาชาวบานในเร่ืองการขึ้นตนตาล การนวดตาล การปาด
ตาล และการเค่ียวน้ําตาลปบ ในปจจุบันนี้การข้ึนตนตาล การเค่ียวน้ําตาลยังคงดําเนินอยู แตขาด
บุคคลท่ีจะมารับชวงตอ เพราะคนรุนหลังไมสนใจการทําตาลเพราะตองเส่ียงกับอันตราย โดยสวน
ใหญผูท่ีทําน้ําตาลโตนดจะข้ึนตนตาลดวยตัวเอง โดยปกติแลวตนตาลตนหนึ่งจะใหน้ําตาลไดตองมี
อายุ  10  ปข้ึนไป การเค่ียวตาลโตนดเปนอาชีพเสริมของชาวบาน นอกเหนือจากฤดูเก็บเกี่ยว ซ่ึง
ผลผลิตจากตาลจะมีเพียง 4 เดือน คือ เดือนมกราคม กุมภาพันธ  มีนาคม เมษายน เทานั้น ซ่ึงเปน 4 
เดือนที่วางเวนจากการทํานา ทําสวน ก็จะมาข้ึนตาล นําน้ําตาลไปทําน้ําตาลปบขาย ซ่ึงในแตละปก็
จะมีหลายครอบครัวท่ีมีรายไดจากการทําน้ําตาลปหนึ่งหลายหมื่นบาท และเปนอาชีพท่ีทํารายได
ใหกับคนทํานํ้าตาลอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย เพราะไมตองลงทุนปลูกตนตาลหรือดูแลรักษา การเค่ียว
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น้ําตาลจะทําเม่ือหมดฤดูเก็บเกี่ยว ในความเปนจริงการประกอบอาชีพทําตาลนั้นสามารถทําได
ภายในครอบครัว ตั้งแตการข้ึนตาล การทําน้ําตาลสด การทําน้ําตาลปบหรือน้ําตาลปก ซ่ึงสามารถ
ทําไดภายในครอบครัว และสามารถทําท่ีบานได เพียงลงทุนคาอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการเค่ียว
น้ําตาลเทานั้น ซ่ึงน้ําตาลปบท่ีไดจากการแปรรูปสามารถเก็บไวไดนาน เพราะนําน้ําตาลสดท่ีไดไป
เค่ียวจนขน ซ่ึงสามารถเก็บไวรับประทานหรือนําไปประกอบอาหารไดนาน 
 วัสดุและอุปกรณ 
 1. ตนตาล  
 2. มีดปาดตาล 
 3. กระบอกไมไผ สําหรับรองน้ําตาล 
 4. กระทะขนาดใหญ 
 5. ไมกระหนวน, ไมกระแทก 
 6. ไมพยอม 
 7. ไมคาบ 
 ขั้นตอนการทํา 
 การเค่ียวน้ําตาลโตนดมีข้ันตอนท่ีคลายคลึงกัน ดังสรุปไดดังน้ี 
 1. นํากระบอกไมไผท่ีจะไปรองน้ําตาลสดมารมควัน เพื่อเปนการฆาเช้ือ แลวนํามารอย
เชือก เพื่อใชแขวนกระบอก แลวก็นําไมพยอมใสในกระบอกคร่ึงฝามือ เพื่อปองกันน้ําตาลสดท่ีรอง
ไวมีรสเปร้ียว 
 2. เลือกตนตาลท่ีออกงวง เม่ือเลือกไดแลวก็จะปนข้ึนไปเก็บน้ําตาล โดยใชไมคาบนวด
ท้ิงไวประมาณ 7 วัน แลวจึงใชมีดปาดหนาตาล  การนวดและปาดหนาตาลทุกวัน  เพื่อไมใหหนา
ตาลแหง  ตาลตัวผูจะมีงวง ซ่ึงเมื่อใชไมทาบนวดแลวจะตองแชหนาตาลไวในน้ํา  เพื่อเปนการลอ
น้ําตาลใหออกการปาดหนาตาลจะปาดทุกวันจนกวางวงตาลจะหมดก็จะถือวาน้ําตาลจะหมดไปดวย  
แตถาหากน้ําตาลหมดไปแลวแตงวงตาลยังมีอยูก็จะเลิกข้ึนตนตาลตนนี้ 
 3. เม่ือไดนําตาลสดแลว นํามากรองเอาไมพยอมออกจากน้ําตาลสด จากนั้นนําน้ําตาล
สดใสกระทะข้ึนต้ังไฟใหรอน หม่ันคน เพื่อปองกันน้ําตาลลนออกนอกกระทะ   
 4. พอตมน้ําตาลสดไดสัก 1 ช่ัวโมง สามารถน้ําออกมาขายในรูปของน้ําตาลสดได 
เพราะจะมีความหวานมากข้ึน  
 5. ถานําน้ําตาลต้ังไฟตอไปพอเร่ิมงวดไดท่ี คือเร่ิมมีความหนืด ก็ยกลงมาจากเตาใชไม
กระแทกตีน้ําตาลท่ีเร่ิมงวด เม่ือตีไดสักพักน้ําตาลจะเร่ิมมีความหนืด จากนั้นใชไมกระหนวนคน 
พอน้ําตาลเริ่มขาวข้ึนและแหง คือ เปนน้ําตาลปบ ตักใสภาชนะขาย  หรือถาตองการเปนน้ําตาลปก 
ตักใสพิมพรอจนแหง แลวแกะออกมาขาย 
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 หมายเหตุ    
 1. ชวงเวลาในการขึ้นตนตาลประมาณ 5.00 น. จะเค่ียวน้ําตาลเสร็จประมาณ 11.30 น. 
 2. กระบอกน้ําตาลกอนท่ีจะนําไปลองน้ําตาลจะตองนําไปลนไฟเพ่ือเปนการฆาเช้ือ
แลวจะนําไมพยอมใสลงไปในกระบอก  เพื่อปองกันไมใหน้ําตาลเปร้ียว 
 3. ปจจุบันในตําบลถํ้ารงคมีบานที่ยังคงเคียวน้ําตาลอยูเพียง 2  ครอบครัว 
 การยีโตนด 
 การยีโตนดการทํากันมาต้ังแตสมัยโบราณและสืบทอดตอกันมา เปนการนําวัตถุดิบใน
ทองถ่ินคือ นําผลผลิตจากตนตาลมาทําเปนขนมตาลซ่ึงกอนท่ีจะทําขนมตาลไดตองยีเอาเนื้อตาลท่ี
ติดอยูตามใยตาลออกมากอน โยวิธีการทํานั้น ตองใชลูกตาลท่ีสุกหอมแลวมาปอกเปอกเอาสีดําออก 
เอาแตเนื้อสีเหลือง ใสน้ํา นวดจนหมดเมือกของเนื้อล่ืน ๆ จากนั้นนํามากรองหยาบเพื่อท่ีจะเอาเศษ
กากตาลออก แลวนํามาใสผาขาวบางท้ิงไว เพื่อที่จะทําใฟน้ําแหง โดยใชของหนักเชน ครก ทับไวก็ได 
 ผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากตาล 
 เปนการประยุกตนําวัสดุท่ีเหลือจากการทําตาลมาใชใหเกิดประโยชนและสรางรายได
ใหแกชุมชน โดยนําวัสดุท่ีเปนสวนประกอบของตาล เชน ใบตาล ลูกตาลท่ีไมใชแลว นํามา
ประดิษฐเปนของเลนหรือเปนของท่ีระลึก เชน โมบายปลาตะเพียร โมบายทุเรียน ชอดอกไม และ
โคมไฟ สาวนลูกตาลก็นํามาประดิษฐเปนท่ีเสียบปากกา โดยดัดแปลงใหเปนรูปตาง ๆ เชน เตา ชาง 
นก โมบาย เปนตน 
 สวนตาลโตนด 
 จังหวัดเพชรบุรีถือเปนจังหวัดท่ีมีตนตาลมากท่ีสุด  และตําบลถํ้ารงคเองมีตนตาลอยู
จํานวนมาก  สวนใหญจะข้ึนเองตามธรรมชาติในพ้ืนท่ีนา ชาวบานท่ัวไปไมนิยมปลูกตาลเพราะเปน
พืชท่ีใหผลผลิตชา ตองใชระยะเวลานานในการเจริญเติบโต และเปนอาชีพท่ีคอนขางเส่ียง  มีเพียง 1 
รายเทานั้น  คือ  กํานันถนอม  ภูเงิน ท่ีมีการปลูกตาลในพื้นท่ีของตนจํานวน  400  ตนโดยกํานัน
ถนอมบอกวาตองการอนุรักษตนตาลไว  เพราะในปจจุบันไมคอยมีใครปลูกตาลเพิ่ม  มีแตตัดเพื่อ
นําไมตาลไปทําการกอสรางบานเรือน ตาลเปนไมสารพัดประโยชนสามารถใชไดเกือบทุกสวนคือ 
ลําตนใชไมเปนวัสดุในการกอสราง ใบตาลใชหอขนม หอข้ีไต ใชในงานจักสาน งวงตาลใชเปน
เช้ือเพลิง น้ําตาลเค่ียวเพื่อทําน้ําตาลปบ  น้ําตาลปก  น้ําตาลสด  ลูกใชเปนอาหารและเฉาะขาย  ซ่ึงทํา
รายไดใหกับเกษตรกรในแตละปสูง   
 ขั้นตอนการปลูก 
 การปลูกตาลในข้ันแรกจะทําการเพาะตนกลา  โดยการนําเมล็ดตาลท่ีแกจัดไปแชน้ํา
และกองรวมกัน  ซ่ึงตองมีการรดน้ําใหชุมช้ืนอยูเสมอและท้ิงไว จนออกรากยาว  หลังจากนั้นจึง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 49 

นําไปปลูกในหลุมท่ีเตรียมไว  แตละหลุมตองหางกันประมาณ 5 เมตรข้ึนไป เพราะตาลมีลักษณะ
เปนพุม  ถาปลูกใกลกัน จะทําใหไมเติบโตเต็มท่ีมีการบดบังรมเงากัน การปลูกตาลไมตองมีการใส
ปุยหรือฉีดสารเคมี  เพราะไมมีโรคและแมลงรบกวน  แตตองใชระยะเวลานาน  ประมาณ  10 – 15  
ป  ตาลจึงจะใหผลผลิต  ในชวงแรกของการปลูกตองคอยระวังไมใหพื้นท่ีแหงเพราะจะทําใหตน
กลาตาย หลังจากนั้นก็ปลอยใหเติบโตไปตามธรรมชาติ  มีการใหน้ําบางในบางชวง   
 
ตารางท่ี 3 ตารางแสดงข้ันตอนและชวงเวลาในการปลูกตาลของสวนตาลคุณลุงถนอม ภูเงิน 
 

เดือน การดําเนินกิจกรรม 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ผลกระทบ 

1. เพาะตนกลาจากเมล็ดตาล
ที่แกจัด  โดยการนําไปแช
นํ้าและนํามากองรวมไว  
ใชฟางคลุมไวเพ่ือรักษา
ความช้ืน (บางรายจะนํา
เมล็ดลงปลูกในหลุมที่
เตรียมไว  แลวรดนํ้า
จนกระทั่งงอกเปนลําตน) 

            - 

2. เตรียมพื้นที่ในการปลูก  
โดยการไถเพ่ือกําจัดวัชพืช
และฆาเช้ือโรคในดิน 

            - 

3. นําตนตาลที่งอก ไปปลูก
ในพ้ืนที่ที่เตรียมไว  โดย
การเวนระยะหางระหวาง
ตนประมาณ 3-4  เมตร 

            - 

4. บํารุง  โดยการดนํ้า  และ
ใหปุยคอกตลอด 

            - 

5. เมื่อตนตาลอายุได
ประมาณ  10-15 ปก็จะเริ่ม
ใหผลผลิต 

            - 

ผลิตผลจากตาล -  นํ้าตาลสด 
1. นํ้าตาลปก   
2. เฉาะตาล 

            - 
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 อาหารท่ีประกอบจากตาลโตนด 
 แกงหัวโตนด  
 เปนอาหารอยางหนึ่งของชาวถํ้ารงคหรือคนเมืองเพชรก็วาได  เนื่องจากเพชรบุรีมี
ลักษณะภูมิประเทศท่ีอุดมไปดวยตนตาลโตนด  ชาวบานจึงนําผลผลิตท่ีไดจากตนตาลมาทําอาหาร
ทานกันในครัวเรือน  อยางไรก็ตามไมมีหลักฐานวาแกงหัวโตนดมีมาต้ังแตคร้ังใด  เพราะทําทาน
กันมาต้ังแตคร้ังปูยาตายายจึงมิอาจหาหลักฐานได แกงหัวโตนดมักนิยมทํารับประทานกันตามงาน
ใหญ ๆ เชน  งานบวช  งานสงกรานต  งานแตงงาน  สวนใหญจะทํารับประทานกันในชวงหนารอน
เพราะเปนชวงท่ีตนตาลออกลูกและใหผลผลิตมาก  ลูกตาลท่ีไดจากตนตาลนํามาทําอาหารไดหลาย
อยาง  เชน  ขนมตาล  ลูกตาลลอยแกว  โตนดทอด  เปนตน 
 โตนดทอด 
 ขนมโตนดทอดเปนขนมพื้นเมืองท่ีข้ึนช่ืออยางหน่ึงในตําบลถํ้ารงค นิยมทําทานกัน
ในชวงเดือน 3 ถึง เดือน 4 เพราะเปนชวงท่ีตนตาลใหผลผลิตมาก ขนมโตนดทอดมักทําทานในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน วันพระ หรืองานบุญตาง ๆ ชาวบานจะมาชวยกันทํา ขนมโตนด
ทอดเปนอาหารท่ีทําไดงายกรรมวิธีไมยุงยากแตผูทําตองอาศัยความชํานาญในการทําคอนขางมาก 
เวลาทอดแปงจะไดไมติดกันในกระทะ เพราะถาแปงติดกันจะทําใหสุกยาก ในชวงหนารอนนี้
สามารถพบเห็นขนมโตนดทอดไดไมยากในตลาดเมืองเพชรบุรี สวนใหญขายในราคา 4 ช้ิน 10 
บาท  ปจจุบันขนมโตนดทอดไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวท่ีแวะเวียนเขามายังเพชรบุรีเพราะ
รสชาดท่ี หอมหวานอรอย ถูกปากนักชิมไดไมยากจึงไมนาแปลกใจท่ีขนมโตนดทอดไดข้ึนช่ือวา
เปนขนมท่ีนาล้ิมลองอยางหนึ่งของชาวถํ้ารงคและชาวเพชรบุรี 
 ขาวเหนียวโตนด 
 หากจะนับอาหารหวานท่ีไดรับความนิยมมากอยางหน่ึงในตําบลถํ้ารงคเราคงมองขาม
ขาวเหนียวโตนดไปไมได ขาวเหนียวโตนดเปนอาหารหวานท่ีชาวเพชรบุรีประยุกตมาจากขาว
เหนียวมะมวงท่ีทานกันท่ัวไปมีรสชาดหวานมันอรอยไมแพขาวเหนียวมะมวง เพราะชาวถํ้ารงคจะ
นําขาวเหนียวมูลท่ีทํากันเองไมไดซ้ือตามทองตลาดกินกับโตนดเช่ือมในน้ําตาลทรายแทนมะมวงสุกท่ี
ทานกัน เหนียวโตนดเปนของหวานท่ีทําทานกันมาต้ังแตรุนปู ยา ตา  ยาย ไมปรากฏหลักฐานวามีมา
ตั้งแตสมัยใด เหตุท่ีช่ือขาวเหนียวโตนดเพราะสวนประกอบหลักท่ีใช คือ ขาวเหนียวและลูกตาลท่ี
ไดจากตนตาลโตนดจึงไดช่ือวาขาวเหนียวโตนด ซ่ึงต้ังช่ือตามสวนประกอบท่ีใชนั่นเอง 
 ขนมตาล 
 ขนมตาลถือเปนผลิตภัณฑท่ีไดจากสวนของตนตาล  นั่นคือ  ลูกตาลแกนํามายีเอาแต
สวนสีเหลืองสม  เหตุท่ีชาวบานแถบนี้มีการทําขนมตาลกันอยางแพรหลายเน่ืองจากวัตถุดิบ
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สามารถหางายในทองถ่ินและเปนการแปรรูปไดขนมรับประทานท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน  การ
บริโภคขนมตาลนิยมบริโภคท่ัวไปไมจํากัดวาเปนเทศกาลไหน  แตสวนใหญชาวบานตําบลถํ้ารงคมิ
คอยไดทําขาย  มักจะทํากันในงานบุญ  เชน  งานบวช  งานแตง  ฯลฯ 
 น้ําตาลเมา หรือกระแช 
 น้ําตาลใสท่ีไดจากการข้ึนตาลนั้น ถาท้ิงไวนานเกิน 24 ช่ัวโมง จะเปล่ียนสภาพเปน
น้ําสมสายชู ถานําไปตมหรือเค่ียวเพื่อไมใหบูดเสียจะเรียกวาน้ําตาลตงุน นอกจจากกน้ีน้ําตาลใสยัง
นิยมทําเปนเคร่ืองดื่มประเภทหมักดองผสมแอลกอฮอลเรียกวา น้ําตาลเมา หรือกระแช โดยการทํา
น้ําตาลเมานี้จะใสในภาชนะจําพวกไหหรือตุม ซ่ึงมีขนาดความจุประมาณ 2-3 ลิตร เยกกันวา “ท่ี” 
สวนภาชนะสําหรับดิ่มกระแชนิยมใชกะลามะพราวขัดผิวจนเปนมันเล่ือมเรียกวา “หลอ”  
 วิธีการทํากระแชตองใชรากไม หรือกิ่งไมจําพวกไมมะเกลือ นํามางานเปนช้ิน ๆ แลว
ยางไฟจนหอม เรียกวา “เช้ือ” เม่ือจัดเรียงลําดับเชื้อลงในภาชนะท่ีเตรียมไวแลวจึงเติมน้ําตาลใส
หรือน้ําตาลอุนใหทวมเช้ือ ท้ิงไวประมาณ 12 ช่ัวโมงจึงดื่มได เม่ือดื่มน้ําตาลเมาหมดแลว ตองเติม
น้ําตาลใสลงไปแทนท่ีเดิมอีก ดังนั้นการดื่มกระแชจึงอยูในชาวงเวลาระหวาตอนเชากับตอนเย็น 
กรณีดื่มกระแชไมหมดและปลอยท้ิงไวเกิน 12 ช่ัวโมง จะทําใหกระแชเปล่ียนรสกลายเปน
น้ําสมสายชู ดวยเหตุนี้ผูท่ีนิยมดื่มน้ําตลเมาจะตองคอยเปล่ียน “ท่ี”หรือ “เช้ือ” ในเวลาอันควร โดย
นําเอาเปลือกหรือรากของมะเกลือของเกาออกประมาณคร่ึงหนึ่ง แลววนําของสวนใหมเติมลงไปให
เทาเดิม กรณีจะเปล่ียนใหมอาจจะตองหมักกระแชใหนานกวาเดิมข้ึนไปอีกหลายวัน ท้ังนี้เพราะการ
ทําปฏิกริยาของน้ําตาลเมายังไมสมบูรณพอ ซ่ึงนอกจากการใชมะเกลือเปนใสเปนเช้ือของกระแช
แลว อาจจะมีสมุนไพรอ่ืน ๆ ไดอีก เชน ไมเค่ียม ไมมะคา รากมะแวง เถาวัลยเปรียง รากหนามพรม 
กาฝากตนมะมมวง แตสวนใหญนิยมกันมากคือรากมะเกลือ เพราะมีรสขมชวนรับประทาน เรียกวา 
“ขมหลอม”  
 การซูดตาล 
 การกินลอนตาลออน คนเพชรจะใชวีธีซูดตาลมักนิยมใหกับลูกตาลท่ีออนมาก ๆ จนไม
สามารถปอกได หรือปอกแลวเนื้อเละ เราก็มีวีธีกินโดยวิธีซูดตาลซ่ึงเปนวิธีกินท่ีอรอยมากวิธีหนึ่ง
วิธีกินก็คือ หลังเฉาะเปลือกสวนหัวเตาแลว จึงใชหัวมือดันลูกตาลแลวเอาปากดูดเสียดังซูด ๆ โดย
จะกินท้ังเนื้อและเปลือกหวานอรอยท้ังน้ําและเนื้อตาล กรอบ นุม หวานน้ําผสมขมนิด ๆ จากเปลือก 
เปนการกินท่ีใหรสชาติแบบลูกทุงขนานแท ๆ ในบางทีก็มีการแขงขันซูดตาล เปนการแขงขันท่ี
สนุกมากเพราะผูเขาแขงขันท่ีไมเคยกินดวยวิธีนี้ หนาตาแตละคนจะเลอะเทอะไปหมด จากนํ้าและ
เนื้อลูกตาล พอเห็นหนากันก็จะหัวเราะอยางขบขัน และตาลท่ีเปนตาลซูดปอกแลวเอาไปเช่ือมใสใน
ขนมหมอแกงจะอรอยมาก 
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ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับตาลโตนด 
 ขอมูลท่ัวไป (สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี, 2550)  ตาลโตนดเปนพืชตระกูลปาลม
พัดชนิดหนึ่งท่ีทนทานตอสภาพแวดลอมสามารถข้ึนไดในดินแทบทุกชนิด  แทบไมตองดูแลและ
สามารถใชประโยชนไดทุกสวนต้ังแตรากถึงดอก  เปนตนไมท่ีมีอายุยืนนับเปนรอยป  จัดเปนไม
ตระกูลเกาแกตระกูลหนึ่งในโลก  ซ่ึงมีมากกวา 4,000 ชนิด  นาจะมีถ่ินกําเนิดทางฝงตะวันออกของ
อินเดียขยายไปสูศรีลังกา  สหภาพเมียนมาร  ไทย  อินโดนีเซีย  กัมพูชา สวนในประเทศไทยพบมาก
ท่ีจังหวัดเพชรบุรี  สุพรรณบุรี  นครปฐม  สวนภาคใตพบมากท่ีอําเภอสทิงพระ  อําเภอระโนด  
จังหวัดสงขลา 
 ลําตน  ตาลโตนดเปนพืชลําตนเดี่ยว  (Single  stem)  ข้ึนจากพื้นดินเพียงตนเดียว  ไมมี
การแตกหนอ  มีขนาดใหญเสนรอบวงประมาณ  2-4 ฟุต  ผิวดําเปนเส้ียนแข็ง  มีความสูงจากพ้ืนดิน
ถึงยอดประมาณ  24-30 เมตร   
 ใบ  มีลักษณะยาวใหญเปนรูปพัด (Palmate)  ใบจะมีใบยอยเรียกวา  Segment  จะแตก
จากจุด ๆ เดียว  ขอบกานใบจะมีหนามแข็งและคมติดอยูเปนแนวยาวคลายใบเล่ีอย  ยอดตาล
ประกอบดวยใบตาลประมาณ  20-40 ใบ  มีสีเขียวเขมลอมรอบลําตน  ใบแกจะมีสีน้ําตาลหอยแนบ
ลําตน 
 ดอก  จะออกดอกเปนชอ  ดอกตัวผูและดอกตัวเมียจะแยกกันอยูคนละตน  ชอดอกตัวผู
จะมีลักษณะเปนงวงยาวประมาณ  30-40 เซนติเมตร  โดยมีกระโปงหอหุมอยู  ภายในกระโปงจะมี
ชอดอกตัวผูประมาณ 3-5 ชอ  สวนดอกตัวเมียจะออกกระโปงเหมือนกัน  จากการสังเกตลักษณะ
ของกระโปง  พบวา  ถาปลายกระโปงแหลมจะเปนตัวผูและถาผิวกระโปงมีลักษณะเปนคล่ืน ๆ จะ
เปนตัวเมีย  ชอดอกตัวเมียจะมีลักษณะเปนทะลายมีผลตาลเล็ก ๆ ติดอยู  ถา 1 กระโปงมี 1 ทะลาย  
จะไดทะลายท่ีมีผลขนาดใหญ  แตถา 1 กระโปง มีมากกวา  1 ทะลาย  จะไดทะลายท่ีมีผลขนาดเล็ก  
คุณภาพของผลจะไมดีเทาท่ีควร  
 ผล  ผลจะเกิดกับตนตัวเมียเทานั้น  โดยจะออกเวียนรอบตนตามกาบใบ  คือ 1 กาบใบ
จะออก 1 กระโปง  ใน 1 ป  จะออกประมาณ 10-20 กระโปง  ใน 1 กระโปงจะมีชอดอก 1-3 ทะลาย  
และใน 1 ทะลาย  ประกอบดวยผลตาลออนประมาณ 1-20 ผล  และใน 1 ผลจะมี 2-4 เมล็ด 
 จํานวนตนตาล  ปริมาณตนตาลของจังหวัดเพชรบุรีเทาท่ีปรากฏหลักฐานทางสถิติสรุป
ไดวา ในป พ.ศ. 2541 เพชรบุรีมีตนตาลราว 1,444,954 ตน เปนตาลตัวผู 833,394 ตน ตาลตัวเมีย 
611,560 ตน  (สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี, 2543) และในป พ.ศ. 2548 เพชรบุรีเหลือตนตาล
ประมาณ 440,535 ตน (วีระชัย ณ นคร, 2549)  (สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี,2552) ไดรวบรวม
สถิติตนตาลของจังหวัดเพชรบุรี ป พ.ศ. 2550 ไวดังตอไปนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4 สํามะโนประชากรตนตาล จังหวัดเพชรบุรี ประจําป พ.ศ. 2550 
 

ประเภทตนตาลท่ีสํารวจ ลําดับ 
ท่ี 

อําเภอ 
ตนตาลยืน 
ตนตาย   
(ตน) 

ตนตาล 
เพศเมีย   
(ตน) 

ตนตาล 
เพศผู 
(ตน) 

ไมสามารถ 
ระบุเพศได 

(ตน) 

รวม 
(ตน) 

1 บานลาด 1,958 101,610 69,563 57,275 230,406 
2 เมืองเพชรบุรี 2,604 43,118 32,742 32,107 110,571 
3 ชะอํา 729 8,397 8,155 7,963 25,144 
4 ทายาง 636 9,205 7,693 5,401 22,935 
5 เขายอย 123 4,677 2,649 2,931 10,380 
6 บานแหลม 40 786 549 1,267 2,642 
7 แกงกระจาน 20 592 549 1,399 2,560 
8 หนองหญาปลอง 145 330 240 373 1,088 

รวม 6,265 168,615 122,140 108,716 405,726 
 
 ดังนั้นสรุปไดวา  ตาลโตนดเปนพืชตระกูลปาลมพัดชนิดหนึ่ง  มีถ่ินกําเนิดอยูในทวีป
แอฟริกาตะวันออก ตอมาไดแพรพันธุเขาไปในอินเดีย ศรีลังกา และกลุมประเทศในแถบเอเชีย 
ปจจุบันมีมากในแถบทวีปเอเชีย อินเดีย ศรีลังกา พมา กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย 
สําหรับในประเทศไทยพบมากในพ้ืนท่ีแถบภาคกลาง เชน  เพชรบุรี นครปฐม และภาคใตท่ีจังหวัด
สงขลา 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี 5 
 

ผลการศึกษา 
 
 การศึกษาเร่ืองศักยภาพทางการทองเท่ียวชุมชนตาลโตนด เพื่อนําไปสูการทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรมอยางยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนตาลโตนด ตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี มี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาศักยภาพทางการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมของชุมชนตาลโตนด ตําบลถํ้ารงค 
และเสนอแนะแนวทางในการจัดการการทองเท่ียวเพ่ือสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของชุมชนเพื่อกอใหเกิดการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีมีความยั่งยืน ซ่ึงการศึกษาดังกลาวเปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพโดยใชแบบสัมภาษณเปนเคร่ืองมือในการศึกษา  ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางรูปแบบของคําถาม ใหมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย กลุมตัวอยางแบงออกเปน  2 กลุม ไดแก กลุมคนในชุมชนท่ีมีสวน
เกี่ยวของกับการทองเท่ียวในชุมชน และกลุมผูบริหารงานทองเท่ียวในชุมชน ผูศึกษาขอนําเสนอผล
การศึกษาโดยแบงเปน 5 สวนใหญๆ ดังนี้ 
 1. ขอมูลแหลงทองเท่ียว และกิจกรรมการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมในตําบลถํ้ารงค  
 2. ส่ิงดึงดูดใจทางการทองเท่ียวและกระบวนกาจัดการการทองเท่ียวของชุมชนตาลโตนด 
 3. ความพรอมดานการเขาถึงแหลงทองเท่ียว และความพรอมดานส่ิงอํานวยความ
สะดวกท่ีชวยสนับสนุนการทองเท่ียว 
 4. การมีสวนรวมของชุมชน และความตองการในการพัฒนาการทองเท่ียวของชุมชน 
 
ขอมูลแหลงทองเที่ยว และกิจกรรมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในตําบลถํ้ารงค  
 จากการลงพื้นท่ี ชุมชชนตาลโตนด ตําบลถ้ํารงค อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี ผู
ศึกษาไดทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมจาก
ขอมูลเอกสารตางๆและจากการลงพื้นท่ีศึกษา เพื่อศึกษาวาปจจุบันแหลงทองเท่ียว และกิจกรรมการ
ทองเท่ียวทางวัฒนธรรมของตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรีมีกิจกรรม พบวามีแหลง
ทองเท่ียวท่ีสําคัญ และกิจกรรมการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ดังนี้ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 แหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญ 
 1. ถํ้าหลวงพอดํา 
หลวงพอดํา  เปนพระพุทธรูปปางหามญาติ  เปนรูปหลอสีดําท้ังองค  ปจจุบันทรุดโทรมลงไปมาก  
กรมศิลปากรตรวจสอบแลวคาดวา  หลวงพอดํามีอายุประมาณเกือบ 1000 ปแลว  บริเวณขอเทาของ
หลวงพอดํามีโซลามอยู  มีตํานานเลากันวา  หลวงพอดําเปนพระเจาชู  เวลาพลบคํ่า  พอสาว
ชาวบานเสร็จจากการทําไรทํานา  ตางก็พากันเดินกลับบาน  พอหลวงพอดําเห็นสาว ๆ  ก็จะเขาไป
พูดจาเกี้ยวพาราสี  ชาวบานอดทนตอพฤติกรรมของทานไมไดจึงนําโซมาลามท่ีขาไมใหทาน
ออกไปพบปะพูดคุยกับใคร  แตเร่ืองนี้จะจริงเท็จประการใดไมมีใครทราบได  เนื่องจากเปนตํานาน
ท่ีบรรพบุรุษเลาใหคนรุนหลังฟงสืบตอกันมาเร่ือย จนถึงปจจุบัน 
  บริเวณหนาถํ้าหลวงพอดํา  มีเจดียรูปทรงส่ีเหล่ียม  2  ช้ัน  ฐานกวาง  160  ซ.ม.  สูง  
240    ซ.ม.  ช้ันท่ี 1 มีพระพุทธรูป 4 ดานดวยกันพระพุทธรูปดานทิศตะวันออกและทิศเหนือเปน
พระพุทธรูปปางมารวิชัย  พระพุทธรูปดานทิศตะวันตกและทิศใตเปนพระพุทธรูปปางสมาธิ ทุก
องคมีความกวางหนาตัก 69  ซ.ม.  ความสูงจากฐานถึงเกศา 82 ซ.ม. ช้ันท่ี 2 เปนที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางหามญาติท้ัง 4 ดาน หนาตัก  30  ซ.ม. ยอดเกศาถึงหัวเขา 41  ซ.ม. ฐานเปนกลีบบัว 
(พระ) และเจดียทรงแปดเหล่ียม  ความกวางเหล่ียมละ  50  ซ.ม.  ความสูงจากยอดถึงฐาน 210  ซ.ม. 
เปนเจดียยอมุม 4 ดาน 3  ช้ันรวมจากฐานถึงยอดมี 5 ช้ัน  สวนยอดของเจดียเปนรูประฆังคว่ํา  
บริเวณดานในถํ้าเปนท่ีประดิษฐานหลวงพอดําและพระพุทธรูปมากมาย   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริเวณหนาถํ้าหลวงพอดํา หลวงพอดํา 
 
ภาพท่ี 1 ภาพบริเวณถํ้าหลวงพอดํา 
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เจดียทรงแปดเหล่ียม เจดียทรงส่ีเหล่ียม 
 
ภาพท่ี 2 ภาพบริเวณถํ้าหลวงพอดํา 
  
 2. หลวงพอขาว  
  ตามความเช่ือของคนสมัยกอนจะเชื่อกันวาหลวงพอขาวนาจะเปนพระสงฆท่ีมี
ตัวตนจริง ๆ มากอน  เปนพระท่ีบวชเรียนมานาน  ชาวบานใหความเคารพนับถือ  จึงสรางรูปหลอ
หลวงพอขาวข้ึนมา (ยังไมมีการสํารวจวาใชวัสดุชนิดใด) มีตํานานเลาวา  หลวงพอขาวมีลูกสาวคน
หนึ่ง  แตหลวงพอดําลักพาตัวไปไวในถํ้า หลวงพอดํากับหลวงพอขาวจึงไมถูกกัน  ชาวบานบางคน
เชื่อวา  หลวงพอดําเปนรูปหลอแกะสลักธรรมดา  แตมีวิญญาณมาสิงสถิตอยู  ตอนพลบค่ํา  
วิญญาณมักจะออกมาหาหญิงสาวตามหมูบานตาง ๆ  ชาวบานจึงนําโซมาลามไวเพื่อไมใหวิญญาณ
ออกมาเพนพาน  บางก็เช่ือวาหลวงพอขาวสามารถปราบหลวงพอดําได  แตเร่ืองเหลานี้เปนเพียง
ตํานานท่ีบรรพบุรุษเลาตอ ๆ กันมาเทานั้น  ไมมีใครทราบวาแทท่ีจริงแลว  ประวัติของหลวงพอขาว
และหลวงพอดํามีความเปนมาท่ีแนนอนอยางไรบาง    
  บริเวณหนาศาลาหลวงพอขาว  เคยมีโบสถเกาต้ังอยู  แตไดถูกร้ือถอนไปแลว  และมี
เจดียยอมุมสองช้ัน 4 ดาน  ความกวางของฐานเจดีย 2.45 เมตร  สูง 4.30 เมตร  แตละช้ันมี
พระพุทธรูปปางมารวิชัยท้ัง 4 ดาน หนาตักกวาง 45 เซนติเมตร ความสูงจากเกศถึงเขา 57 เซนติเมตร  
ความสูงจากเกศถึงฐานกลีบบัว 70 เซนติเมตร  ช้ันบนเปนพระพุทธรูปปางหามญาติ 4 ดาน  ความ
สูงจากเกศถึงพระบาท 90 เซนติเมตร ความสูงจากเกศถึงฐานกลีบบัว 96 เซนติเมตร  เปนเจดียกออิฐ
แดงทั้งองค  ปจจุบันชํารุดทรุดโทรมลงไปมาก  และยังไมมีโครงการที่จะบูรณะซอมแซมแตอยางใด 
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บริเวณหนาศาลาหลวงพอขาว 
 
 
 
 
 

 

 

ภายในศาลาหลวงพอขาว เจดียบริเวณศาลาหลวงพอขาว 

 
ภาพท่ี 3 ภาพบริเวณหลวงพอขาว 
 
 3. สวนอนุรักษตนตาลแหงแรกของประเทศไทย 
  บนเนื้อท่ี 10 ไร ของกํานันถนอม ภูเงิน ณ บานไรสะทอน ตําบลถํ้ารงค อําเภอบาน
ลาด จังหวัดเพชรบุรี เปนแนวความคิดของอดีตกํานันถนอม ภูเงิน ซ่ึงเล็งเห็นถึงประโยชนของตน
ตาลโตนดมาชานาน พูดถึงจังหวัดเพชรบุรี ผูคนตองนึกถึงตนตาลโตนดเปนไมคูบานคูเมือง แต
กอนตนตาลโตนดเปนตนตาลท่ีมีการขยายพันธุทางธรรมชาติ  แตส่ิงท่ีกํานันถนอม ภูเงิน ตองการ
เห็น คือ การปลูกสวนตาลอยางเปนระเบียบ แมบานเราจะปลูกตาลกันมาก แตยังไมมีคนท่ีจัด
ระเบียบการปลูกตนตาลเปนสวน ซ่ึงการปลูกสวนตาลอยางเปนระเบียบ จะสามารถสรางจุดสนใจ 
ใหกลายเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวิถีชีวิต ดังนั้น กํานันถนอม ภูเงิน จึงไดริเร่ิมการปลูกสวนตาล เพ่ือ
อนุรักษตาลโตนดข้ึน  
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ภาพท่ี 4 สวนอนุรักษตาลแหงแรกของประเทศไทย (สวนตาลคุณลุงถนอม) 
  
 4. ปายางนา 
  ตําบลถ้ํารงค เปนแหลงยางนาท่ีสําคัญ และปจจุบันไดรับการประกาศใหเปนปา
สงวน   ในอดีตเพชรบุรีมีแหลงยางนาอยู เปนจํานวนมาก   จะเห็นไดจากชื่อของชุมชนท่ีมี 
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ความสัมพันธกับยางนา มีอยูดวยกันหลายแหง  เชน วัดยาง  ทายาง  ยางหยอง  และดอนยาง เปนตน 
แรกเร่ิมมีคนบอกวามีถึงสองพันกวาตน  แตปจจุบันลดนอยลงอยางนาใจหายจากการขยายตัวของ
ชุมชน  ไมเวนไปถึงการขยายถนนสายเพชรเกษม ทําใหตนยางนาอายุรวมสองรอยปหลายตนตอง
ถูกตัดลง เพื่อเปดเสนทางคมนาคม 
 

 

    
 
ภาพท่ี 5 ปายางนาในบานถํ้ารงค 
  
 5. พิพิธภัณฑภูมิปญญาทองถ่ินวัดมวงงาม 
  โบราณวัตถุในวัดมวงงามมีมากมายท้ังประเภทถวยชาม คันฉอง กระโถน กาน้ํารอน 
โถแกง เตาปูน  เช่ียนหมาก ซ่ึงทางวัดไดเก็บรวบรวมไวภายในกุฏิเปนอยางดี มีท้ังท่ีเปนของเกาจาก
ในวัดและจากชาวบานนํามาถวายเพื่อใหทางวัดเก็บรักษา  โดยรวบรวมไดดังนี้ 
  5.1 ถวยชามกระเบื้อง 49 ใบ 
  5.2 กระโถน 28 ใบ 
  5.3 กาน้ํารอน 7 ใบ 
  5.4 คันฉอง 2 บาน ใชไมมูกสลักซ่ึงเปนไมเนื้อนิ่มและทน 
  5.5 เช่ียนหมาก  ทําจากทองเหลืองสภาพไมสมบูรณคาดวานาจะทําในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน 
  5.6 ถวยชามเบญจรงคขอบทอง  สมัยรัตนโกสินทร 
  5.7 โถแกงมีลวดลายแบบจีน 
 ในปจจุบันโบราณสถานและโบราณวัตถุเหลานี้ไดรับการดูแลจากทานเจาอาวาสและ
พระในวัด  เจาอาวาสตองการรวบรวมและจัดเปนพิพิธภัณฑเพื่อเก็บไวใหชนรุนหลังไดศึกษาตอไป 
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 กิจกรรมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในตําบลถํ้ารงค 
 องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค ไดสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรมในตําบลถํ้ารงค คือ มีรถรางนําเท่ียวเพื่อไปชมวิถีชีวิตเกี่ยวกับตาลโตนด ไดแก ชมการ
ข้ึนตนตาล การเค่ียวตาล การยีโตนด การเฉาะตาล และผลิตภัณฑตาลประดิษฐ ซ่ึงนักทองเท่ียวท่ี
เดินทางเขามาทองเท่ียวสวนใหญจะเปนกลุมนักเรียนนักศึกษา และกลุมคณะศึกษาดูงาน เพื่อมา
เรียนรูถึงวิถีชีวิตของชุมชนตาลโตนดบานถํ้ารงค โดยจะมีเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล
ถํ้ารงคทําหนาท่ีเปนวิทยากร บรรยายใหความรู รวมถึงปราชชาวบานท่ีมีความเชียวชาญในแตละ
ดานคอยตอบขอซักถามใหแกนักทองเท่ียวท่ีใหความสนใจ 
 

 
 
ภาพท่ี 6 การทําตาลประดิษฐ 
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ภาพท่ี 7 การยีโตนด 
 

 
 
ภาพท่ี 8 การข้ึนตาลเพ่ือรองเอาน้ําตาลสด 



 62 

ส่ิงดึงดูดใจทางการทองเที่ยวและกระบวนการจัดการการทองเที่ยวของชุมชนตาลโตนด 
 ผลจากการลงพื้นท่ีศึกษาพบวาส่ิงดึงดูดใจทางดานการทองเท่ียวทางของชุมชน
ตาลโตนดตําบลถํ้ารงคนั้น สามารถสรุปเปนประเด็นได ดังตอไปนี้ 
 กลุมคนในชุมชนท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการทองเท่ียวในชุมชน ผลจากการสัมภาษณกลุม
ตัวอยางผูศึกษาสรุปประเด็นหลักได ดังน้ี 
 1. ประเด็นดานเอกลักษณของชุมชน 
  ผูศึกษาพบวากลุมตัวอยางซ่ึงไดแก ตัวแทนจากกลุมตาลประดิษฐ และ ผูประกอบ
อาชีพรับจางและเค่ียวตาล ใหความเห็นเกี่ยวกับเอกลักษณของชุมตาลโตนด  บานถํ้ารงค คือ วิถี
ชีวิตของ ชาวบานท่ีดําเนินชีวิตโดยการเค่ียวตาลซึ่งถือเปนเอกลักษณท่ีโดดเดนประจําทองถ่ิน ท่ีมี
การถายทอดมาจากบรรพบุรุษ และเปนวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตท่ีทรงคุณคา รวมท้ังมีทรัพยากร
ทองเท่ียวท่ีดึงดูดใหนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวในชุมชน ไดแก เขาถํ้ารงค เขานอย และ
สภาพแวดลอมท่ีเปนธรรมชาติ  โดยเฉพาะสวนตาลที่มีขนาดใหญท่ีสุดในจังหวัดเพชรบุรี 
นอกจากนี้ยังพบวาเอกลักษณของชุมชนอีกประการหนึ่งคือการนําภูมิปญญาพื้นบานมาผสมผสาน
กับวิถีการดําเนินชีวิต อาทิ การรมกระบอกไมไผท่ีใชสําหรับรองน้ําตาลเพ่ือฆาเช้ือและทําใหน้ําตาล
ไมบูด รวมถึงวิถีชีวิตท่ีเกี่ยวกับตาลทุกชนิด ประการสุดทายไดแกความมีอัธยาศัยไมตรีของคนใน
ชุมชน ซ่ึงสามารถดึงดูดใหเกิดการทองเท่ียวได ซ่ึงผูศึกษาไดสรุปจากคําสัมภาษณกลุมตัวอยาง 
ไดแก 
  1.1 “เอกลักษณท่ีโดดเดนท่ีสุดของชุมชน  คือตนตาลและการเค่ียวตาลของ
ชาวบาน” ( ปาแจว ศิรินันท, 2555) 
  1.2 “ผมคิดวาเอกลักษณของชุมชน คือตาลโตนด และแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ี
เปนธรรมชาติ” “มีส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติท่ีเอ้ืออํานวย เชน ภูเขา คือเขาถํ้ารงค, เขานอย, ถํ้า มี
แมน้ํา ทุงนา และตนตาล (ลุงผุด นามม่ัน, 2555) 
  1.3 “สาเหตุท่ีทําใหนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียวชุมชนตาลโตนดคือ สวนตาล 
และวิถีวิตท่ีเกี่ยวกับตาลทุกชนิด ผลิตภัณฑจากตาล และเม่ือนักทองเท่ียวมาเห็นก็จะเห็นประโยชน
ของตนตาลวามีมากมาย อยางเชน ลูกตาลท่ียีแลว ก็จะเอาไปตัดขนตาล เอาขนตาลไปตากแหง 
สามารถนําไปผลิตเปนเสนไหมใยตาลโตนดได สวนลูกตาลก็นําไปเพาะโดยการแชน้ําไว 1 เดือน 
ตาลก็จะงอกแลวก็ตัดรากตาลวางไวอีก 1 เดือนเสร็จก็นํามาผาขางในก็จะไดจาวตาล สมารถท่ีจันํา
ไปประกอบอาหารได” (สมจิตร กองแกว, 2555)   
  1.4 “ประโยชนของตาลโตนดมีมาก น้ําตาลเปนสมุนไพร คนที่เปนเบาหวานทาน
น้ําตาลแลวไมเปนอันตราย” (ถนอม ภูเงิน, 2555) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 2. ประเด็นดานความคิดเห็นท่ีมีตอทรัพยากรการทองเทียวและกระบวนการจัดการ
ทองเที่ยวในชุมชน 
  สําหรับประเด็นดานความคิดเห็นท่ีมีตอทรัพยากรการทองเท่ียวและกระบวนการ
จัดการทองเท่ียวในชุมชน พบวา  
  กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวาทรัพยากรการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมคือวิถี
ชีวิตที่มีความเกี่ยวของกับตาลโตนด และกิจกรรมทางการทองเท่ียวที่จัดข้ึนมีความเหมาะสม อาทิ 
การจัดนําชมการข้ึนตนตาล การเค่ียวตาล และการยีตาล เนื่องจากเปนการเผยแพรวิถีชีวิตของชุมชน  
สรุปจากคําสัมภาษณได ดังน้ี 
  2.1 “กิจกรรมที่จัดข้ึนในชุมชนมีความเหมาะสมดีแลว เพราะทําใหคนอ่ืนได
รับทราบของดีของตําบลถํ้ารงค” (ปาแจว ศิรินันท, 2555) 
  2.2 “ในกรณีท่ีนักทองเที่ยวเขามาก็จะมาเรียนรูวิธีการยีตาล และมีโอกาสได
ทดลองยีตาลดวยตัวเอง” (สมจิตร กองแกว, 2555)   
 3. ประเด็นดานผลกระทบท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมทองเที่ยวในชุมชน 
  ผูศึกษาพบวาในประเด็นดังกลาว กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวา กิจกรรม
ทองเท่ียวท่ีจัดข้ึนสงผลกระทบตอชุมชนเพียงเล็กนอยเทานั้น มีเพียงปญหาขยะมูลฝอย แตไมมี
ผลกระทบมากนักเนื่องจากจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียวในชุมชนมีจํานวนไมมากนัก ดาน
ผลกระทบทางบวกพบวาสามารถสรางรายไดใหกับชุมชนจากการขายสินคาท่ีระลึกทําใหมีรายได
เพิ่มข้ึน นอกจากนี้ยังเปนการนําผลผลิตใทองถ่ิน อาทิ ชมพู กระทอนและผลิตภัณฑจากตาลมาเปน
จุดขายใหกับชุมชนไดดวย ซ่ึงผูศึกษาไดสรุปจากคําสัมภาษณ ดังนี้ 
  3.1 “การทองเท่ียวท่ีเกิดข้ึนไมมีผลตอการดําเนินชีวิต และไมสงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมของชุมชน”  (ลุงจอย ศิรินันท, 2555) 
  3.2 “การทองเท่ียวไมไดสงผลกระทบตอลุง เพราะถามีนักทองเท่ียวเขามาก็จะทํา
ใหขายของไดเยอะข้ึน”   “คิดวาการจัดใหมีการทองเท่ียวในชุมชนกอใหเกิดปญหาตอ
สภาพแวดลอมบาง เชน ปญหาขยะ ถุงพลาสติก แตก็ยังไมมากนัก เนื่องจากจํานวนนักทองเท่ียวมี
นอย และไมไดเดินทางมาทองเท่ียวเปนประจํา”  (ลุงผุด นามม่ัน, 2555) 
  3.3 “การทองเท่ียวกอใหเกิดรายไดในชุมชน เพราะเม่ือนักทองเท่ียวเดินทางเขามา
ทองเท่ียว ชุมชนก็สามารถท่ีจะนําผลผลิตท่ีมีในชุมชนมาขายใหแกนักทองเที่ยวได เชน ชมพู 
กระทอน และผลิตภัณฑจากตาล” “ การทองเท่ียวทําใหชีวิตของคนในชุมชนเปล่ียนแปลงไปในทาง
ท่ีดี เพราะทําใหชุมชนมีรายไดเพิ่มมากข้ึน” (สมจิตร กองแกว, 2555) 
 

   ส
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 4. ประเด็นดานอุปสรรคในการดําเนินงานในชุมชน 
  ประเด็นหลักท่ีผูศึกษาไดจากการสัมภาษณไดแก จํานวนของผูทําธุรกิจเค่ียวตาลใน
ชุมชนปจจุบันมีเหลือเพียงไมกี่รายเทานั้น และยังพบอีกวาเยาวชนหรือคนรุนใหมไมคอยสนใจใน
อาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษเทาท่ีควร และไมมีใครสืบทอด เนื่องจากไดรายไดนอย ซ่ึงจะสงผลให
วัฒนธรรมทองถ่ินเลือนหายไปในที่สุด  อุปสรรคอีกประการหน่ึงคือสภาพของพื้นท่ีในชุมชน
หลังจากเหตุการณน้ําทวมในป พ.ศ. 2554 ทําใหจํานวนนักทองเท่ียวลดนอยลง ยิ่งไปกวานั้นยัง
พบวาหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการยังไมเคยมีการจัดการอบรมอาชีพใหกับคนในชุมชน 
เนื่องจากคนในชุมชนสวนใหญเห็นวาการทําส่ิงประดิษฐ หรือของท่ีระลึกท่ีไดจากใบตาลหรือตน
ตาลสรางรายไดเพียงเล็กนอยเทานั้น รวมถึงปญหาเร่ืองงบประมาณในการจัดหาเคร่ืองมือและ
อุปกรณในการประกอบอาชีพ และประเด็นสุดทายไดแก แนวคิดและวีธีการดําเนินงานของผูท่ี
เกี่ยวของ ไดแก  อบต. ซ่ึงไมมีนโยบายหลักในการสนับสนุนการทองเที่ยวในชุมชน นอกจากนี้
อุปสรรคดานความขัดแยงในเร่ืองความคิด และผลประโยชนในการพัฒนาการทองเท่ียวของชุมชน
ก็เปนอุปสรรคโดยรวมตอการบริหารงานและการจัดการดวยเชนกัน ซ่ึงสรุปจากคําสัมภาษณจาก
กลุมตัวอยาง ดังน้ี 
  4.1 “ตอนน้ีในชุมชนถํ้ารงคมีบานท่ีเค่ียวตาลหลงเหลืออยูเพียง 2  เตา ลูกหลานก็
ไมมีใครอยากสืบทอด เนื่องจากรายไดจากการประกอบอาชีพอยางอ่ืนมากกวาทําน้ําตาลโตนด” 
“ปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงผูนําทองถ่ิน ทําใหมีการสงเสริมเร่ืองการทองเท่ียวนอยลง” “ปญหาของ
ชุมชนตาลโตนดในปจจุบันคือ ไมมีคนข้ึนตาล และไมมีใครสืบทอด”  (ลุงจอย ศิรินันท, 2555) 
  4.2 “ชวงนี้ไมคอยมีนักทองเท่ียว  พอเกิดน้ําทวม  ป  54 หลังน้ําทวมจํานวน
นักทองเท่ียวก็เบาบางลง คนสวนใหญท่ีเขามาก็จะเปนทัวรนักเรียน” “ปจจุบัน อบต. ยังไมเคย
จัดการอบรมอาชีพใหกับคนในชุมชน เนื่องจากคนในชุมชนยังไมเห็นวาการทําตาลประดิษฐจะเปน
ส่ิงท่ีสรางรายได รวมถึงปญหาเคร่ืองมือในการทําก็ยังไมมีเคร่ืองือในการสนับสนุน” “อดีต นายก 
อบต เกงในเร่ืองประชาสัมพันธทําใหมีนักทองเท่ียวเดินทางเขามาทองเท่ียวในชุมชนเปนจํานวน
มาก ไมเหมือนคนปจจุบันพูดไมคอยจะเกง” “ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการทองเท่ียวคือ
ความขัดแยงในเร่ืองของความคิด และผลประโยชนในการพัฒนาการทองเท่ียวของชุมชนท่ีมีความ
ขัดแยงกันบาง แตไมมาก” (ลุงผุด นามม่ัน, 2555) 
  4.3 “ตั้งแตมีการเปลียนนายก อบต. การทองเท่ียวในชุมชนก็คอนขางจะเบาบางลง 
ไมมีความเขมขนไมจริงจังเหมือนกับนายก อบต. คนเดิม  ซ่ึงเปนผูริเร่ิมท่ีจะสนับสนุนและ
พัฒนาการทองเท่ียวในชุมชน แตเม่ือมีการเปล่ียนแปลงตัวผูบริหาร ก็สงผลใหเกิดความไมตอเนื่อง
ในการพัฒนาการทองเท่ียวในชุมชนหยุดชะงักลงนิดหนอย” (สมจิตร กองแกว, 2555) 
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 กลุมผูบริหารงานทองเที่ยวในชุมชน  
  ผลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางผูศึกษาสรุปประเด็นหลักได ดังน้ี 
 1. ประเด็นดานเอกลักษณของชุมชน   
  สําหรับกลุมตัวอยางท่ีเปนกลุมผูบริหารงานทองเท่ียวในชุมชน ซ่ึงไดแกหนวยงาน
ภาครัฐ ผูศึกษาพบวาประเด็นท่ีเกี่ยวกับเอกลักษณของชุมชน สวนใหญใหความเห็นวา วิถีชีวิตของ
ชุมชนท่ีมีความเกี่ยวของกับตาลโตนด การสนับสนุนการทองเที่ยวโดยไมทําลายวิถีชีวิตความ
เปนอยูของคนในชุมชนรวมท้ังอัธยาศัยไมตรีของคนในชุมชนคือเอกลักษณท่ีโดดเดนที่สุด 
  1.1 “จุดยืนดานการทองเท่ียวของชุมชน คือการทองเที่ยวท่ีตองไมทําลายวิถีชีวิต
ของคนท่ีอยูในชุมชน” “ คนเพชรบุรีไมเหมือนคนท่ีอ่ืน เวลามีคนมาอยูบาน จะคอยเปนหวงความ
สะดวกของคนท่ีมาเยี่ยมบาน” (ไพโรจน เปยผอง, 2555) 
  1.2 “ตําบลถํ้ารงคมีแหลงอารยะธรรม วัฒนธรรม วิถีชีวิตท่ีเกี่ยวของกับตาล และ
ตองการท่ีจะนําเสนอใหระลึกวาตนตาลมีความสําคัญกับคนเมืองเพชรยังไง” (บรรพต กําไรแกว, 
2555) 
 2. ประเด็นดานความคิดเห็นท่ีมีตอทรัพยากรการทองเทียวและกระบวนการจัดการ
ทองเที่ยวในชุมชน 
  สําหรับประเด็นดานความคิดเห็นท่ีมีตอทรัพยากรการทองเท่ียวและกระบวนการ
จัดการทองเท่ียวในชุมชน พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาทรพยากรการทองเท่ียวท่ีสําคัญของ
ตําบลถารงค คือแหลงทองเท่ียวทางอารยธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนท่ีเกี่ยวของกับตาลโตนด แต
กระบวนการจัดการการทองเท่ียวในชุมชนยังคงมีชองวางอยู ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องมาจากการเมือง
ทองถ่ินท่ีมีการปล่ียนแปลง จึงทําใหเกิดชองวางและไมมีความตอเนื่องในการจัดการทองเท่ียว 
สําหรับความคิดเห็นท่ีมีตอทรัพยากรทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในรูปแบบงานเทศกาลและงาน
ประเพณี พบวาไมมีการจัดกิจกรรมสําหรับนักทองเท่ียวโดยเฉพาะเนื่องจากเปนประเพณีศักดิ์สิทธ 
ดังนั้นหากนักทองเท่ียวอยากจะชมเทศกาลท่ีสําคัญของชุมชนตองเดินทางมาในชวงวันดังกลาว
เทานั้น  
  2.1 “ในชุมชนมีประเพณีและกาลละเลนตางๆ ตามฤดูกาล แตเนื่องจากเปน
ประเพณีท่ีศักดิ์สิทธจึงไมไดจัดแสดงใหนักทองทเยวชม ไมอยากบิดเบือนประเพณี วัฒนธรรมของ
ชุมชน” (ไพโรจน เปยผอง, 2555)  
  2.2 “ตาลโตนดมีความผูกพันธกับวิถีชีวิตของคนเมืองเพชร เนื่องจากเปนคน
อนุรักษนิยมจึงมองเห็นวาเรามีทรัพยากรที่มีคุณคา จึงคิดหาวิธีท่ีจะพัฒนาใหเกิดประโยชนแก
ชุมชน เพื่อท่ีจะไดเปนการอนุรักษวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนเมืองเพชรบุรีไว” (บรรพต กําไรแกว, 2555) 
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 3. ประเด็นดานอุปสรรคในการดําเนินงานในชุมชน 
  3.1 ประเด็นหลักท่ีดานอุปสรรคในการดําเนินงานในชุมชน ท่ีไดจากการสัมภาษณ 
พบวา ปญหาหลักท่ีพบไดแก คนในชุมชนสวนใหญยังไมใหความสนใจในเร่ืองของการทองเท่ียว
ชมวิถีชิวิตชุมชน จะมีเพียงบางกลุมเทานั้นท่ีเห็นความสําคัญ รวมถึงคนในชุมชนสวนใหญยังไม
รูจักและไมเขาใจวาการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมคืออะไร อีกท้ังจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามา
ทองเที่ยวในชุมชนคอนขางนอยในแตละชวงเวลา และการทองเที่ยวในชุมชนดังกลาวถือเปนการ
ทองเท่ียวเฉพาะกลุมเฉพาะดานทําใหมีเฉพาะผูท่ีสนใจเทานั้น นอกจากนี้ปญหาความขัดแยงใน
ชุมชนระหวาง อบต. และปราชญผูทรงคุณวุฒิในชุมชนก็เปนอุปสรรคท่ีทําใหการดําเนินงาน
ทองเท่ียวในชุมชนไมสามารถดําเนินไปไดดีเทาท่ีควร รวมท้ังการสรางในเครือขายในชุมชนไมดี
เทาท่ีควรทําใหการทํางานตางคนตางทําไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สําหรับดานกายภาพและแหลง
ดึงดูดในชุมชนพบวา นักทองเท่ียวสวนใหญมาทองเท่ียวเร่ืองตาลอยางเดียว กอปรกับเวลาในการ
ข้ึนตาลและเค่ียวตาลมีจํากัดทําใหนักทองเท่ียวมีเวลาเพียงไมกี่ช่ัวโมงเทานั้น และชาวบานเองไมมี
ทักษะในการบรรยายและอธิบายใหกับนักทองเท่ียวได ทําใหนักทองเท่ียวเพียงชมกิจกรรมอยาง
เดียว นอกจากน้ีปญหาการจัดสรรงบประมาณก็สงผลกระทบตอชุมชนเชนกัน อาทิ การจัดทําปาย
ส่ือความหมายซ่ึงทรุดโทรมและบดบังทัศนียภาพของแหลงทองเท่ียว ดานผลผลิตในชุมชนพบวา
บางชวงเวลาไมสามารถผลิตสินคาเปนจํานวนมากเพื่อรองรับความตองการของนักทองเท่ียว ทําให
สูญเสียโอกาสในการเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน และประการสุดทายคือ การเลือนหายไปของวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของชุมชน โดยพบวาคนรุนใหมไมใหความสนใจกับวิถีชีวิตเทาท่ีควร 
  3.2 “ปญหาประการหนึ่ง ท่ีประสบคือ  ความตอเนื่องของคนท่ีมาทองเท่ียว 
เนื่องจากเปนการทองเท่ียวเฉพาะดานไมใชทะเล ภูเขา หรือ น้ําตก ทําใหคนท่ีเขามาเปนกลุมเฉพาะ
ดานและมีจํานวนนอย”  “ความขัดแยงระหวาง อบต. และปราชญผูทรงคุณวุฒิในชุมชนเร่ืองของ
การจัดกิจกรรมการทองเท่ียวก็ยังมีอยูบาง”  “ชุมชนไมมีการสรางเครือขายการทองเท่ียวในชุมชน” 
“คนสวนใหญมาถํ้ารงค เร่ืองตาลอยางเดียว” “ปจจุบันส่ิงท่ีเปนปญหาของอาชีพตาล คือคนข้ึนตาล 
ถาไมมีคนข้ึนตาล วิถีชีวิตการทําตาลก็มีความเส่ียงท่ีจะสูญหายไป เนื่องจากการขึ้นตาลเปนอาชีพท่ี
มีความเส่ียงสูง” “ปญหาอีกอยางหน่ึงคือคนมาเท่ียวอยากซ้ือของท่ีระลึกกลับไปดวย แตผลผลิตไม
เพียงพอ” (ไพโรจน เปยผอง, 2555)  
  3.3 “ปญหาท่ีสําคัญคือ คนไมเห็นความสําคัญของการทองเท่ียวชมวิถีชีวิตชุมชน 
คนในชุมชนยังไมมีแนวคิดในเร่ืองของการทองเท่ียว ยังไมเขาใจวาการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมคือ
อะไร คือทําอะไรก็ทํากันไป” (บรรพต กําไรแกว, 2555) 
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ความพรอมดานการเขาถึงแหลงทองเท่ียว และความพรอมดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีชวย
สนับสนุนการทองเที่ยว 
 จากการลงพื้นท่ีเก็บขอมูลท้ังท้ังการสัมภาษณและสังเกตการณ พบวาความพรอมดาน
การเขาถึงแหลงทองเท่ียวและความพรอมดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีชวยสนุบสนุนการทองเท่ียว
ในชุมชนถํ้ารงคโดยผลจากการลงพื้นท่ีเก็บขอมูลผูศึกษาสรุปไดดังนี้ 
 การคมนาคมขนสง 
 การเดินทางไปยังชุมชนตาลโตนด ตําบลถํ้ารงค ไมมีรถโดยสารประจําทางท่ีจะไปถึง
ตําบลถํ้ารงคไดโดยตรงท้ังน้ีสามารถเดินทางไปได 2 วิธี คือ  
 1. ทางรถยนต  ทางท่ีสะดวกและใกลท่ีสุดคือ จากกรุงเทพฯ ใชทางหลวงหมายเลย 35 
(สายธนบุรี-ปากทอ) ผานสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และอําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี แลวแยกเขา
ทางหลวงหมายเลข 4 ไปจังหวัดเพชรบุรี ขับรถผานตัวจังหวัดเพชรบุรีไปประมาณ 5 กิโลเมตร รวม
ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร หรือ ไปตามทางหลวงหมายเลย 4 ผาน นครปฐม ราชบุรี ไปยัง
เพชรบุรี เปนระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตร 
 2. โดยรถประจําทาง จากสถานีขนสงสายใต กรุงเทพฯไป ทายาง หรือ รถท่ีวิ่งผาน เชน 
รถปรับอากาศช้ัน 2 กรุงเทพฯ – ชะอํา  กรุงเทพฯ – หัวหิน  กรุงเทพฯ – ประจวบคีรีขันธ  
 ขอมูลขาวสารและการบริการ 
 การใหบริการขอมูลขาวสารและการบริการดานการทองเท่ียวในตําบลถํ้ารงคมีการ
ใหบริการดังนี้ คือ  
 1. แผนพับ และแผนท่ีแนะนําขอมูล เสนทางทองเท่ียวในชุมชนใหแกนักทองเท่ียว 
โดยนักทองเท่ียวจะตองปติดตอขอรับท่ี องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค 
 2. ใหบริการขอมูลขาวสารผานทางเว็ปไซดขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค 
 3. ในกรณีท่ีเดินทางมาทองเท่ียวเปนหมูคณะ และติดตอมาลวงหนา จะมีเจาหนาท่ีคอย
บรรยายและใหขอมูลการทองเท่ียว 
 4. มีรถรางใหบริการนําเท่ียวจํานวน 1 คัน สามารถรับนักทองเท่ียวไดคร้ังละประมาณ 
15 – 20 คน   
 5. ปายบอกทางไปยังแหลงทองเท่ียว พบวายังมีจํานวนนอยและทรุดโทรมเนื่องจากยัง
ไมมีงบประมาณในการพัฒนา 
การมีสวนรวมของชุมชน และความตองการในการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชน 
 ผลจากการลงพ้ืนท่ีศึกษาพบวาการมีสวนรมของชุมชน และความตองการในการพัฒนา
ทางดานการทองเท่ียวทางของชุมชนตาลโตนดตําบลถํ้ารงคนั้น สามารถสรุปเปนประเด็นได 
ดังตอไปนี้ 
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 กลุมคนในชุมชนท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการทองเท่ียวในชุมชน ผลจากการสัมภาษณกลุม
ตัวอยางผูศึกษาสรุปประเด็นหลักได ดังน้ี 
 1. ประเด็นดานการดําเนินงาน และกิจกรรมท่ีจัดขึ้นในชุมชน 
  สําหรับประเด็นการดําเนินงานและกิจกรรมท่ีจัดข้ึนในชุมชน พบวามีการรวมกลุม
กันเพื่อศึกษาดูงานชุมชนอ่ืน และมีการนําแนวคิดท่ีเปนประโยชนมาพัฒนาการทองท่ียวของชุมชน 
นอกจากนี้ชุมชนยังเปดโอกาสใหหนวยงานและสถานศึกษา รวมท้ังนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ชาวตางชาติ ไดเขามารวมกับการทองเท่ียวในชุมชน ในขณะท่ีชุมชนก็ทํากิจกรรมของตนแบบเดิม 
โดยเนนการดําเนินชีวิตประจําวันและใหนักทองเท่ียวเรียนรูการดําเนินชีวิตในแบบดั้งเดิมของ
ชุมชน นอกจากนี้ยังพบวาชุมชนเองก็มีการขายผลิตภัณฑท่ีทําจากตาลโตนด และมีการสอน
นักเรียน และเยาวชนในชุมชนโดยมีปราชญชาวบานเปนผูสอน และยังจัดกิจกรรมสอน และสาธิต
ใหนักทองเท่ียวชาวตางชาติทําผลิตภัณฑจักสานใบตาลใหเปนรูปสัตวตางๆ และยังพบชุมชนมี
แนวคิดท่ีจะจัดกิจกรรมทัวรจักยานทองเท่ียวในชุมชนถํ้ารงค เพื่อชมธรรมชาติโดยมีระยะทาง
ประมาณ  1 กิโลเมตรดวย ตัวอยางคําสัมภาษณของกลุมตัวอยาง ไดแก  
  1.1 “ไดรวมเดินทางไปศึกษาดูงานชุมชนทองเท่ียวอ่ืนๆ  และหลังจากกลับมาจาก
ศึกษาดูงานก็ไดมีการจัดประชุมกันในกลุมเพื่อนําเอาส่ิงท่ีไดไปเห็นมาพูดคุย และนํามาพัฒนาการ
ทองเท่ียวของชุมชน” “มีคนเขามาศึกษาดูงานในชุมชนถํ้ารงคเปนจํานวนมาก แตชุมชนก็ทํา
กิจกรรมของตนแบบเดิม แระกอบอาชีพและทํากิจวัตรประจําวันของตนเชนเดิม” (ปาแจว ศิรินันท, 
2555) 
  1.2 “สอนใหนักเรียนในชุมชนไดเรียนรูการประดิษฐส่ิงของจากตาลโตนด และ
ผลิตขายอยูท่ีบาน นักทองเที่ยวท่ีทราบขาวก็จะเดินทางมาทองเท่ียวและมาซ้ือสินคา” “เวลา
นักทองเท่ียวตางชาติมาเท่ียว กิจกรรมที่ทําคือการเรียนจักสานใบตาลใหเปนรูปสัตวตางๆ  ซ่ึงสวน
ใหญจะมาเปนกลุมเล็ก เปนกลุมครอบครัว” “ตอนนี้มีบริษัททัวรเขามาสอบถามเพ่ือจะจัดทัวรมา
เท่ียว และฝกทําตาลประดิษฐท่ีบานลุง” “มีคนใหความสนใจเขามาประสานงานเพ่ือท่ีจะจัด
โปรแกรมทัวรทองเท่ียวที่ชุมชนถํ้ารงค โดยใชบานลุง และมีการจัดทัวรจักยานทองเท่ียว เพื่อปนไป
ชมธรรมชาติ โดยจัดใหมีระยะทาง  1 กิโลเมตร” (ลุงผุด นามม่ัน, 2555) 
 
 2. ประเด็นดานการมีสวนรวมในชุมชน 
  กลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมกับการทองเท่ียวของชุมชนเกือบทุกระดับท้ังการ
เขาประชุม การหารือปญหาตางๆ รวมทั้งใหความรวมมือกับกิจกรรมตาง เชนเปนวิทยากรใหกับ
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โรงเรียน และเยาวชน รวมท้ังเขารวมการศึกษาดูงานในพื้นท่ีตาง ๆ เพื่อนําความรูท่ีเปนประโยชน
มาปรับปรุงในชุมชนของตน บางสวนของคําสัมภาษณของกลุมตัวอยาง ไดแก 
  2.1 “ไมไดทําขนมตาลเปนอาชีพ จะทําก็ตอเม่ือมีนักทองเที่ยวหรือนักเรียนเขามา
เท่ียวก็จะจัดสาธิตใหดู” “บางทีก็ไปเปนวิทยากรภายนอกที่เขามาศึกษาดูงานในชุมชนตาลโตนด” 
(สมจิตร กองแกว, 2555) 
  2.2 ”ทุกคร้ังท่ีมีการประชุมก็จะมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการ
พัฒนาการทองเท่ียวของชุมชน” (ภนอม ภูเงิน, 2555) 
 3. ประเด็นเก่ียวกับความตองการและขอเสนอแนะ 
  ผู ศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญอยากใหมีการอนุรักษขนบธรรมเนีบยม
ประเพณีดั้งเดิมไว โดยมีความประสงคใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขามาชวยวางแผนดานการทองเท่ียว
ทางวัฒนธรรมท้ังดานการตลาดและการประชาสัมพันธ  และอยากใหคนรุนหลังเห็นความสําคัญ
และสืบทอดวิถีชีวิตดังกลาวตอไป นอกจากนี้สวนใหญอยากใหมีการพัฒนาดานการทองเท่ียวให
มากยิ่งข้ึน เนื่องจากในปจจุบันมีนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวเปนจํานวนนอยมาก และอยากใหมี
การพัฒนาการทองเท่ียวในชุมชนในเชิงอนุรักษส่ิงแวดลอมมากข้ึน และประการสุดทายคืออยากให
มีการจัดการอยางจริงจังและเปนความรวมมือของทุกฝาย ซ่ึงผูศึกษาไดสรุปประเด็นจากการ
สัมภาษณกลุมตัวอยาง อาทิ 
  3.1 “ถามีการพัฒนาการทองเ ท่ียวของตําบลถํ้ารงคื  กอยากให มีการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว”  “อยากใหมีหนวยงานเขามาชวยพัฒนาเยอะๆ เพราะตอนน้ีดูจะ
เงียบๆ ไป อยากใหมีการสานตอเหมือนอยางเดิม อยางท่ีนายก อบต. ทานเดิมเคยทําไว” “อยากให
คนรุนหลังๆ ไดเรียนรูวิถีชีวิตชุมชน เชน การข้ึนตาล” (ปาแจว  ศิรนันท, 2555) 
  3.2 “อยากใหมีหนวยงานเขามาทําเร่ืองการประชาสัมพันธ โดยท่ีมีองคการ
ปกครองสวนทองถ่ินเปนสวนสําคัญในการพัฒนาการทองเท่ียวของชุมชน”  “อยากใหมีการ
สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวขงชุมชนตาลโตนดถํ้ารงคอยางจริงจัง” (ลุงผุด นามม่ัน, 2555) 
  3.3 “อยากใหมีหนวยงานเขามาชวยเหลือเร่ืองการเผยแพรประชาสัมพันธการ
ทองทเยวของชุมชน” “ส่ิงท่ีควรพัฒนาคือการทําถนนหนทางใหสะดวก ปายบอกทางใหชัดเจน การ
ทําการประชาสัมพันธท่ีมากข้ึน” (สมจิตร กองแกว, 2555) 
 
 กลุมผูบริหารงานทองเที่ยวในชุมชน 
 ผลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางผูศึกษาสรุปประเด็นหลักได ดังน้ี 
 1. ประเด็นดานการดําเนินงาน และกิจกรรมท่ีจัดขึ้นในชุมชน 
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  สําหรับประเด็นการดําเนินงานและกิจกรรมท่ีจัดข้ึนในชุมชน พบวามีจัดเสนทางให
นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ รวมท้ัง นักเรียนและนักศึกษาไดเขามาเท่ียวชมการขึ้นตาล
และการเค่ียวตาลโดยมีเจาหนาท่ีของชุมชนคอยใหขอมูลอยูดวย อยางไรก็ดีพบวาหนวยงานท่ี
เกี่ยวของไมเคยมีการประเมินรายดท่ีเกิดจากการทองเท่ียวในชุมชน  มีเพียงการประมาณการจาก
การเขามาดูงาน นอกจากนี้ยังพบวา อบต.ไมมีการจัดเก็บรายไดจากการทองเท่ียว หรือคาการบริหาร
จัดการ เนื่องจากไมตองการใหเกิดปญหาในเร่ืองการมีสวนเสียของการเดินทางเขามาทองเท่ียว และ
ยังพบวา ผูวาราชการจังหวัดมีนโยบายสงสริมใหคนมาอบรมปนตนตาลเพื่อท่ีจะหาคนมาปนตน
ตาลใหมากข้ึน แตปรากฏวา ไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากผูท่ีจัดหลักสูตรเปนคนนอกพ้ืนท่ี จึ่งไมรู
ถึงข้ันตอนและวิธีการปนตนตาลอยางแทจริง ยิ่งไปกวานั้นยังพบวาเคยมีการจัดทัวรจักรยาน
ทองเที่ยวในชุมชน แตก็ไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากระยะทางในการเดินทางไปเท่ียวตามบาน
ตางๆ จะคอนขางไกล จึงไดยกเลิกกิจกรรมดังกลาวไป   
  “ทัวรชาวตางชาติชอบท่ีจะทองเท่ียวไปตามบานตางๆในชุมชนมากกวาและตองการ
ทราบอะไรก็จะถามไกด แตเจาหนาท่ีจะใหขอมูลท่ีถูกตองใหแกไกดท่ีนํามากอนใหมีขอมูลท่ี
ถูกตอง” ”ไมมีการประเมินรายไดจากการทองเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน มีแตเพียงการประเมินจาก
การเขามาศึกษาดูงาน และ อบต.ไมไดมีการจัดเก็บรายไดจากการทองเท่ียว หรือคาการบริหาร
จัดการเน่ืองจากไมตองการใหมีปญหาในเร่ืองของการมีสวนไดสวนเสียของการเดินทางเขามาของ
นักทองเท่ียว เพราะฉะนั้นกลไกการทองเท่ียวของชุมชนก็จะข้ึนอยูกับวาจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดิน
ทางเขามาทองเท่ียวจะมากหรือจะนอย และรายไดท่ีไปสูกลุมคนท่ีอยูในกลุมการทองเท่ียวก็จะไมมี
ความแนนอน”  (ไพโรจน เปยผอง, 2555) 
 2. ประเด็นดานการมีสวนรวมในชุมชน 
  กลุมตัวอยางมีความเห็นวา  องคการปกครองสวนทองถ่ินมีสวนสําคัญท่ีจะ
ขับเคล่ือนการพัฒนาการทองเท่ียวของชุมชนใหสามารถเดินหนาตอไปได โดยจะตองมีการทําความ
เขาใจกับชุมชน และตองทําใหทุกคนในชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาและวางแผนการทองเท่ียว
ของชุมชนรวมกันโดยจัดใหมีการรวมกลุมของคนในชุมชนท่ีมีภูมิปญญาเกี่ยวของกับตาลโตนด 
และเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาเกือบทุกระดับท้ังการเขาประชุม การ
หารือปญหาตางๆ รวมท้ังการเขารวมกิจกรรมตางๆ  เชนเปนวิทยากรใหกับโรงเรียน และเยาวชน 
รวมท้ังเขารวมการศึกษาดูงานในพื้นท่ีตาง ๆ เพื่อนําความรูท่ีเปนประโยชนมาปรับปรุงในชุมชน
ของตน บางสวนของคําสัมภาษณของกลุมตัวอยาง ไดแก 
  “มีการประชุมชี้แจงโดยเริ่มตน เราตองเขาไปคุยกับบานท่ียังคงมีวิถีชีวิตท่ีเกี่ยวของ
กับตาลโตนดกอน แลวก็ชักจูงใหมารวมกลุมกันมารวมประชุมกัน เพ่ือท่ีวาเราจะสามารถรักษาวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของเราไวได” (บรรพต กําไรแกว, 2555)  
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สรุปผลการศึกษา 
 กลาวไดวาการทองเท่ียวท่ีถํ้ารงคนั้น มีความพรอมดวยทรัพยากรธรรมชาติไมวาจะเปน    
สวนตาล ปายาง ภูเขา แมน้ําเพชรบุรี หรือลําหวยตางๆ หรือผลิตภัณฑท่ีข้ึนช่ือ เชน น้ําตาลสล 
น้ําตาลปบ หรือฝมือการทําขนมหวานท่ีไมนอยหนาตําบลอ่ืนๆในจังหวัดเพชรบุรี หรือจะเปน
วัฒนธรรมประเพณี ท่ีมาจากวิถีชีวิตประจําวันท่ีมีความเก่ียวของกับตาลโตนด มาจากวิถี
ชีวิตประจําวัน ซ่ึงในปจจุบันก็ยังคงเปนเอกลักษณ ที่ทําใหถํ้ารงคโดดเดนดวยการอนุรักษสืบทอด
จากคนในชุมชน และถือวาเปนจุดเดนท่ีมีความสําคัญในการท่ีจะพัฒนาใหชุมชนตาลโตนด 
กลายเปนแหลงทองเท่ียวเพื่อการเรียนรูและศึกษาวิถีชีวิตอันจะกอใหเกิดรายได และกอใหเกิด
กระแสของการอนุรักษและหวงแหนวิถีชีวิตและวัฒธรรมดั้งเดิมของชุมชนไวได  
 นอกจากนี้การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนใหเปนแหลงทองเท่ียวจะตองไดรับความ
รวมมือจากหนวยงานท่ีม่ีสวนเก่ียวของทุกๆฝาย โดยผูท่ีเปนกลไกหลักในการพัฒนาชุมชน
ตาลโตนด ตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี คือ องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค 
เนื่องจากเปนหนวยงานหลักในชุมชนท่ีเปนผูนําแนวคิดการจัดการการทองเท่ียวเขามาสูชุมชนโดย
มีวัถตุประสงคเพื่อท่ีจะใหบุคคลในชุมชนไดเกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมท่ีทรงคุณคา อีกท้ังยังกอใหเกิดการสรางงานสรางรายไดสงผลดีตอเศรษฐกิจโดยรวม
ของชุมชน แตท้ังนี้ท้ังนั้นเนื่องจากปจจัยทางการเมืองทองถ่ิน สงผลใหมีการเปล่ียนผูบริหารชุมชน 
ทําใหการดําเนินงานในดานตางๆ อาจจะหยุดชะงักและไมมีความตอเนื่องในการพัฒนาซ่ึงถือวา
เปนปญหาท่ีสําคัญของการพัฒนาชุมชนตาลโตนดบานถํ้ารงคไปสูชุมชนเพื่อการทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรมอยางยั่งยืนเนื่องจากขาดหนวยงานหลักท่ีท่ีจะเปนผูนําในการพัฒนา 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



72 

 
 

บทท่ี 6 
 

สรุปผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเร่ืองศักยภาพทางการทองเท่ียวชุมชนตาลโตนด เพื่อนําไปสูการทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรมอยางยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนตาลโตนด ตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี ผู
ศึกษาไดสรุปผลการศึกษาโดยนําขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกท่ีไดจากกลุมตัวอยางมาใชวิเคราะห
ขอมูล เพ่ือสรุปผลการศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการจัดการการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนตาลโตนด ท้ังนี้ผูศึกษาไดอภิปรายตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังตอไปนี้ 
 1. ศักยภาพทางการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมของชุมชนทองเที่ยวตาลโตนด ตําบลถํ้า
รงค อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี และปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดลักษณะการทองเท่ียวท่ีเหมาะสมกับ
ชุมชนตาลโตนด บานถํ้ารงค อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี  
 2. นําเสนอแนวทางในการจัดการการทองเที่ยวเพื่อสงเสริมการอนุรักษณวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของชุมชนท่ีมีความเหมาะสม สําหรับชุมชนตาลโตนด ตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด 
จังหวัดเพชรบุรี  
 3. ขอเสนอแนะ 
 
ศักยภาพทางการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมของชุมชนทองเท่ียวตาลโตนด ตําบลถ้ํารงค อําเภอบาน
ลาด จังหวัดเพชรบุรี 
 จากการศึกษาพบวาชุมชนตาลโตนด ตําบลถํ้ารงค มีความพรอมดวยทรัพยากรการ
ทองเท่ียวท้ังทรัพยากรณทางธรรมชาติ ไมวาจะเปน ถํ้า ภูเขา แมน้ําเพชรบุรี หรือลําหวยตาง ๆ หรือ
จะเปนวัฒนธรรมประเพณี และความดํารงคอยูของวิถีชีวิตชุมชนด้ังเดิมท่ีรักษาเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมประเพณีท่ีเกี่ยวของกับตาลโตนดและเปนจุดขายท่ีสําคัญท่ีทําใหชุมชนตาลโตนดบานถํ้า
รงคยังคงมีความโดดเดนในเร่ืองของวิถีชีวิต ซ่ึงศักยภาพทางกาทองเท่ียวดังกลาวของชุมชนถํ้ารงค
นั้น กอใหเกิดคุณคาโดยสามารถวิเคราะหไดเปน 4 ดาน ดังนี้  
 คุณคาทางวิชาการ 
 จากการที่ชุมชนตาลโตนดตําบลถํ้ารงค ยังคงสามารถรักษาวิถีชีวิต ความดังเดิมของ
ชุมชนไว ทําใหชุมชนตาลโตนดกลายเปนแหลงทองเท่ียวเพื่อการศึกษาเรียนรู ท้ังแกนักเรียน
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นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่มีความสนใจ อีกท้ังชุมชนก็มีวิทยากรที่มีความรูความชํานาญ รวมถึง
มีปราชญชาวบานท่ีพรอมจะถายทอดภูมิปญญญาทองถ่ินท่ีตนมีอยูใหแกผูท่ีสนใจ รวมถึงส่ือการ
เรียนการสอนท่ีผูท่ีเดินทางเขาไปทองเท่ียวจะสามารถไดสัมผัสกับวิถีชีวิตท่ียังคงมีความดังเดิม
สงผลใหนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขาไปทองเท่ียวในชุมชนตาลโตนดตําบลถํ้ารงคเกิดองคความรู
เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนซ่ึงถือไดวาเปนคุณคาทางวิชาการที่นักทองเท่ียวจะไดรับจาก
การจัดการทองเท่ียวของชุมชน 
 คุณคาทางดานการทองเท่ียว 
 จากการท่ีชุมชนตาลโตนดบานถํ้ารงคไดพัฒนาและสงเสริมใหชุมชนเปนแหลง
ทองเท่ียวทางวัฒนธรรม สงผลใหชุมชนเกิดคุณคาทางดานการทองเท่ียว กลายเปนแหลงทองเท่ียว
เพื่อการศึกษาเรียนรูวิถีชีวิตท่ีมีความสําคัญ เนื่องจากมีจุดเดนในดานของความมีวิถีชีวิตท่ีมีความ
ดั้งเดิมของชุมชน ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ถือไดวาเปนทรัพยากรที่สามารถดึงดูดความสนใจของ
นักทองเท่ียวได เนื่องจากมีลักษณะของความดึงดูด (attraction) คือทรัพยากรการทองเท่ียวท่ี
สามารถดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียวมีลักษณะหรือเอกลักษณท่ีมีความเฉพาะตัว นักทองเท่ียว
สามารถที่จะมีประสบการณรวมในการเดินทาง กอใหเกิดความผูกพันธกับชุมชน และมีความ
ตองการท่ีจะกลับมาทองเท่ียวซํ้าอีก 
 คุณคาเชิงเศรษฐกิจ 
 การสงเสริมการทองเท่ียวในชุมชนตาลโตนด กอใหชุมชนเกิดรายไดจากการทองเท่ียว
สงผลใหเกิดดคุณคาทางเศรษฐกิจเกิดการกระจายรายไดในชุมชน เนื่องจากเมื่อนักทองเที่ยวเดิน
ทางเขามาทองเท่ียวแลวก็จะจับจายใชสอย อาทิ การซ้ือผลิตผลทางการเกษตรท่ีชุมชนนํามาจําหนาย 
ซ้ือของท่ีระลึก รานคารานอาหาร สถานบริการตาง ๆ ในชุมชน กอใหเกิดรายไดหมุนเวียนใน
ชุมชนสงผลใหเศรษฐกิจของชุมชนตาลโตนด ตําบลถํ้ารงคดีข้ึน 
 คุณคาทางสังคม 
 การจัดการการทองเท่ียวชุมชนตาลโตนดถือไดวาเปนสวนหน่ึงท่ีจะชวยสงเสริมให
ประชาชนเห็นความสําคัญของวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมประเพณีของตน กอใหใหเกิดอัตลักษณของ
ชุมชน สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเปนสวนท่ีจะชวยเสริมสรางใหเกิดการรวมกลุมกันในชุมชน
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีมีอยูในชุมชนของตนใหมีมูลคาซ่ึงจะสามารถทําใหการ
ทองเท่ียวทางวัฒนธรรมของชุมชนดํารงคอยูไดตอไป 
 นอกจากนี้ผูศึกษาไดศึกษาปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดลักษณะการทองเที่ยวท่ีเหมาะสมกับ
ชุมชนตาลโตนด ตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 4 ดาน คือ 
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 1. ทรัพยากรการทองเที่ยว พบวา ชุมชนตาลโตนด บานถํ้ารงคมีทรัพยากรการ
ทองเท่ียวท่ีเหมาะสมในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ในระดับท่ีมาก ไมวาจะเปน ถํ้า
หลวงพอดํา หลวงพอขาว พิพิธภัณฑภูมิปญญาทองถ่ินวัดมวง วิวทิวทัศน ปายางนา สวนตาลโตนด 
แมน้ําเพชรบุรี ทรัพยากรตาง ๆ ท่ีกลาวมาขางตน กอใหเกิดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภายในพ้ืนท่ี 
คือทองเท่ียวเพื่อศึกษาวัฒนธรรมพื้นบาน ประเพณี วิถีชีวิต การทองเท่ียวทางศาสนสถาน เพื่อชม
สถาปตยกรรมโบราณ ซ่ึงทรัพยากรตาง ๆ ท่ีกลาวมาสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวเขาสูพื้นท่ี ทําให
ชุมชนมีรายไดจากการทองเท่ียว อีกท้ังยังมีหนวยงานภาครัฐเขามาใหการสนับสนุน รวมกับชุมชน 
โดยใหชุมชนมีสวนในการบริหารจัดการและมีผลประโยชนจากการทองเท่ียว 
 2. กิจกรรมทางการทองเท่ียว พบวา ชุมชนตาลโตนด ตําบลถํ้ารงค มีกิจกรรมในพื้นท่ี
ท่ีเหมาะสมในระดับท่ีมาก ไดแก การทองเท่ียว เรียนรูวิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม การละเลน และ
เทศกาล คือ การข้ึนตาล การเคียวตาล การยีโตนด การซูดตาล การทําตาลประดิษฐ การจักรสานจาก
ใบตาล ประเพณีการเลนผีสุม ผีกระดง ประเพณีรับทองขาว ประเพณีแขงวาลาน ประเพณีการไหวผี
เขมร มวยใบตาล แรลล่ีลอโตนด ซ่ึงแตละกิจกรรมท่ีกลาวมาขางตนนั้นลวนแตมีความโดดเดนและ
มีเอกลักษณเฉพาะตัวของชุมชนท่ีสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวเขมาในพ้ืนท่ีได ซ่ึงสอดคลองกับ The 
European Center for Traditional and Regional Cultures (อางถึงใน สองบุญ ปกปนเพชร, 2551: 26) 
กลาววา องคประกอบท่ีเปนส่ิงดึงดูดใจของการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมอันไดแก ศิลปะ หัตถกรรม 
ประเพณีและเทศกาลตาง ๆ ภาษาและวัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม
พื้นบาน หรือวัฒนธรรมยอย 
  จากการศึกษาพบวากิจกรรมทางการทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวใหความนิยม คือการ
ชมสาธิตการข้ึนตาล สาธิตการเค่ียวน้ําตาลโตนด การยีโตนด ฝกหัดทําขนมตาล เดินชมสวน
ตาลโตนด ฝกจักรสานจากใบตาล และการฝกทําตาลประดิษฐ ซ่ึงเปนวัสดุท่ีไดมาจากธรรมชาติ 
สอดคลองกับแนวคิดของ สรัสวดี อาสาสรรพกิจ (2545) กลาววา การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวตองมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และสังคมนอยท่ีสุด และ Globe’ 90 Conference (2536) 
กลาววาการใชวัสดุและผลผลิตจากทองถ่ิน (Local Product) ควรสนับสนุนการใชวัสดุท่ีหาไดใน
ทองถ่ินในการกอสราง ตลอดจนการใชประโยชนจากผลผลิตตาง ๆ ของคนทองถ่ินซ่ึงจะชวยลด
การคากับตางประเทศไดทางหนึ่ง และเปนการเพิ่มายไดใหกับคนในทองถ่ินนั้น ๆ ดวย 
 3. การทองเท่ียวอยางยั่งยืน พบวา แหลงทองเท่ียวระดับชุมชนตาลโตนด บานถํ้ารงค มี
หนวยงานภาครัฐ (องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค) ใหการสนับสนุน การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
โดยชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด ภักดี รัตนผล (2554) กลาวไววา 
การทองเท่ียวในเชิงวัฒนธรรมองคกรท่ีเหมาะสมท่ีสุดที่จะเปนผูบริหารจัดการเอง คือ ชุมชน และ
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องคการบริหารสวนตําบล เนื่องจากเปนเจาของพื้นท่ี เจาของทรัพยากรการทองเท่ียว มีความผูกพัน
แนบแนนกับวิถีชีวิต กับธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมของตนเองมาต้ังกิดจนตาย โดยการจัดการการ
ทองเท่ียวในพื้นท่ีบานถํ้ารงค มุงเนนความยั่งยืนของชุมชน ในดาวิถีชีวิต วัฒนธรรมท่ีมีความโดด
เดน ไวเพื่อใหเปนมรดกสืบทอดไปยังชนรุนหลัง 
 4. ความสามารถในการรองรับ พบวา ชุมชนตาลโตนด ตําบลถํ้ารงค มีสาธารณูปโภค
ข้ันพื้นฐานท่ีสามารถรองรับนักทองเท่ียวอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับแนวคิดของ การ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย. (2541) ไดกลาวเกี่ยวกับปจจัยในการพิจารณากําหนดความสามารถใน
การรองรับของแหลงทองเท่ียว คือ พื้นท่ีสําหรับรองรับนักทองเท่ียว ไดแก พื้นท่ีจอดรถ พื้นท่ีตั้งส่ิง
บริการ เชน รานอาหาร รานขายของท่ีระลึก หองสุขา เปนตน พื้นท่ีสําหรับกิจกรรมตาง ๆ เชน 
ทางเดินท่ีชมวิว ท่ีชมส่ิงมีคุณคาในสถานท่ีทองเท่ียว ท่ีสําหรับไหวพระ เปนตน 
 
นําเสนอแนวทางในการจัดการการทองเท่ียวเพื่อสงเสริมการอนุรักษณวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ชุมชนท่ีมีความเหมาะสม สําหรับชุมชนตาลโตนด ตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 
 จากการศึกษาศักภาพทางการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมของชุมชนตาลโตนดตําบลถํ้ารงค 
แลวพบวาชุมชนตาลโตนดตําบลถํ้ารงค มีศักยภาพในดานของทรัพยากรทางการทองเท่ียวท่ีมีความ
เปนเอกลักษณ และยังคงสามารถรักษาวิถีชีวิตดังเดิมของชุมชนเอาไวได แตท้ังนี้ท้ังนั้น หาก
พิจารณาถึงเร่ืองของการจัดการทรัพยากรทางการทองเท่ียวเพ่ือนําไปสูการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม
อยางยั่งยืนแลวนั้น ผูศึกษาขอนําเสนอแนวทางในการจัดการแยกประเด็นออกเปน 3 ประเด็นหลัก 
ไดแก 1. การจัดการในปจจุบัน ซ่ึงแยกประเด็นยอย ไดแก ดานผูมีสวนเกี่ยวของและการดําเนินงาน 
ซ่ึงเปนประเด็นท่ีสามารถช้ีวัดถึงผลกระทบตาง ๆ ท่ีกําลังเกิดข้ึนในปจจุบัน และสามารถคาดการณ
สําหรับอนาคตได 2. การจัดการในอนาคต และ 3. ขีดความสามารถในการพัฒนา ท่ีจะมุงเนน
พัฒนาบนพ้ืนฐานความสามารถในการรองรับของพืนท่ีหนึ่ง ๆ โดยสงผลกระทบใหนอยที่สุด ผู
ศึกษาขอเสนอแนะแนวทางโดยเรียงลําดับความสําคัญ ดังนี้ 
 การจัดการในปจจุบัน  
 สําหรับประเด็นผูมีสวนเกี่ยวของ ซ่ึงหมายรวมถึงทุกคนในชุมชนที่มีสวนไดสวนเสีย 
ถือวามีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนา คนในชุมชนทุกภาคสวนควรชวยกันอนุรักษ รักษา
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีทรงคุณคาใหคงอยู ซ่ึงถือวาเปนจุดเดนของการทองเท่ียวในชุมชน
ตาลโตนด ทุกคนควรจะตองตระหนักถึงความสําคัญของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน สราง
จิตสํานึกใหเกิดการรักและหวงแหนตอวิถีชีวิตท่ีมีความเปนเอกลักษณดั่งเดิม ในการพัฒนาควา
จะตองใหทุกคนที่มีสวนเก่ียวของไดแสดงความคิดเห็นรวมกัน และเม่ือเกิดปญหาก็ตองรวมกัน
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แกไขปญหาไมใชรอใหใครหรือหนวยงานใดเขามาชวย เพราะชุมชนจะตองชวยเหลือตัวเองกอน 
หากชุมชนเกดความเขมแข็งแลวก็จะสามารถตอสูกับแรงกระแทกที่มาจากภายนอกได นอกจากนี้
คนในชุมชนควรรวมมือกันสรางกฎ ระเบียบตาง ๆ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือการอนุรักษควบคูไปกับ
การทองเท่ียวอยางยั่งยืน ซ่ึงกฎเกณฑตาง ๆ ตองสรางข้ึนจากความเห็นโดยรวมของคนในชุมชน 
มิใชของคนใดคนหนึ่ง มิเชนนั้น อาจจะกิดความขัดแยงข้ึนได และทําใหไมสามารถนําไปสูการ
พัฒนาท่ีทุกคนมีสวนรวมในการจัดการรวมกัน และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของจําเปนจะตองทราบบทบาท
ของตนเองท้ังในฐานะเจาบาน และผูอนุรักษควบคูกันไป หากผูมีสวนเกี่ยวของรับรูบทบาทหนาท่ี
ของตนเอง ก็จะสงผลใหเกิดการกระทําและแสดงความคิดเห็นในสิทธิของความเปนเจาของ
ทรัพยากรรวมกัน 
 สําหรับประเด็นดานการดําเนินงาน ชุมชนควรมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมโดย
เนนความรวมมือของผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกคน แตผูท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการดําเนินการ
พัฒนาการทองเท่ียวของชุมชนคือ องคการปกครองสวนทองถ่ิน (อบต.) จะตองเปนผูนําในการ
ขับเคล่ือนการดําเนินการพัฒนาการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม โดยจะตองเปนผูสรางความเขาใจ
ใหแกชุมชนในการพัฒนาชุมชนใหเปนชุมชนทองเท่ียวทางวัฒนธรรม รวมถึงจะตองเปนตัวกลาง
ในการประสานงานระหวางชุมชนกับหนวยงานภายนอกท้ังเร่ืองของการโฆษณาประชาสัมพันธ 
การอบรมใหความรูแกชุมชน และการทําการตลาด เพื่อท่ีวาชุมชนจะไดมีผูนําในการขับเคล่ือนการ
พัฒนาการทองเท่ียวของชุมชนไปได ท้ังนี้ผูนําชุมชนจะตองเปนผูมีความรูความเขาใจเร่ืองการ
จัดการการทองเท่ียงวทางวัฒนธรรมเปนอยางดี และจะตองรับฟงความคิดเห็นของคนในชุมชนเพื่อ
ลดปญหา อุปสรรค และขอขัดแยงในการดําเนินการพัฒนาได 
 การจัดการในอนาคต 
 การพัฒนาตามกระแสการทองเท่ียวในปจจุบัน เปนปจจัยที่ทําลายทรัพยากรการ
ทองเท่ียวและวัฒนธรรมทองถ่ินโดยไมรูตัว หากเจาของแหลงทองเท่ียวไมมีการจัดการท่ีเปนระบบ 
ไมมีวัตถุประสงคการพัฒนาอยางชัดเจน ก็อาจจะทําใหชุมชนเกิดความเสียหายข้ึนได ดังนั้นผูศึกษา
มีความเห็นวาการพัฒนาตลาดบานใหมควรพัฒนาตามขีดความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว 
ควบคูไปกับการอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ินและส่ิงแวดลอม การสรางองคความรูเร่ืองการทองเท่ียว
ทางวัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีชุมชนจะตองเรียนรูและเขาใจอยางถองแท การพัฒนาส่ิงอํานวย
ความสะดวกขั้นพื้นฐานตาง ๆ ดานการทองเท่ียวก็ถือวาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียว อยางเชนปายบอกทาง ปายส่ือความหมาย จะตองมีความสอดคลองเหมาะสมกับชุมชน 
กอนท่ีจะมีการพัฒนาก็ควรที่จะตองมีการทําประชาวิจารณและสรางความเขาใจ ระดมความคิดเห็น
รวมกันในชุมชนเพ่ือท่ีจะไดขอตกลงในการพัฒนรวมกัน รวมถึงการวางแผนในเร่ืองของการ
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ประชาสัมพันธก็ควรท่ีจะวางแผนใหสอดคลองกันท้ังชุมชน โดยจะตองสรางความเขาใจใหกับคน
ในชุมชน มีการจัดการในกรอบของการพัฒนาและสรางพันธกิจ วัตถุประสงค และโครงสรางใน
การพัฒนาตาง ๆ อยางชัดเจนและเปนระบบ เพื่อรับรูและยอมรับรวมกัน ซ่ึงจะสามารถนําไปสูการ
จัดการอยางยั่งยืนในอนาคตได 
 ขีดความสามารถของการพัฒนา 
 เนื่องจากชุมชนตาลโตนด ตําบลถํ้ารงคอยูในข้ันตอนแรกเร่ิมของการพัฒนาชุมชนให
เปนชุมชนเพ่ือการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ถึงแมวาจะมีการเดินทางเขามาทองเท่ียวของ
นักทองเท่ียวในชวง 3-4 ปท่ีผานมา แตเนื่องจากการขาดความตอเนื่องในการพัฒนา สาเหตุมาจาก
การเปล่ียนผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ทําใหเร่ืองการทองเท่ียวในชุมชนตาลโตนดยังถือวา
เปนเร่ืองท่ีใหมสําหรับชุมชน ดังนั้นการพัฒนาใด ๆ ก็ตามควรคํานึงถึงขีดความสามารถในการ
รองรับของทรัพยากรทางวัฒนธรรมในชุมชนเนื่องจากเปนทรัพยากรที่มีความเปราะบาง และ
ออนไหวงายหากไดรับแรงกระแทกจากกระแสวัฒนธรรมภายนอกมากเกินไปอาจจะสงผลตอ
วัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนท่ีมีอยู ดังนั้นในการพัฒนาการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมของชุมชนจึงไม
ควรที่จะคํานึงถึงเพียงความสําคัญดานเศณษฐกิจเพียงอยางเดียวเทานั้น แคควรคํานึงถึงความเปนอยู
และวิถีชีวิตของชุมชนดวย หากการพัฒนาเปนสวนหนึ่งท่ีจะทําใหวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของ
ชุมชนตองเสียหายไป ผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนตองชวยกันวางแผนโดยใชความตองการของ
ชุมชนเปนกรอบในการพัฒนา 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาโดยการใช SWOT Analysis ผูศึกษาพบประเด็นตาง ๆ ท่ีสามารถ
นํามาใชประโยชน เพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับชุมชนตาลโตนด 
ตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี และเพื่อใหชุมชนเปนที่นาสนใจของนักทองเท่ียวมาก
ยิ่งข้ึน จึงขอเสนอแนวคิด ของหลักการวิเคราะห SWOT และจัดทํากลยุทธทางเลือกโดยใช TOWS 
Matrix  ซ่ึงสอดคลองกับหลักการวิเคราะห SWOT และจัดทํากลยุทธทางเลือกโดยใช TOWS 
Matrix ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5 การวิเคราะหสภาพแวดลอท SWOT ของชุมชนตาลโตนด ตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด 
จังหวัดเพชรบุรี มาจับคู TOWS Matrix 

 
 
 
 

ปจจัยภายใน 
 
   
 
 
 
ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง(Strengths – S) 
1. มีวิถีชีวิตและวฒันธรรมท่ีมี
ความเปนเอกลักษณ  
2. มีธรรมชาติท่ีสวยงาม 
3. คนชุมชนมีอัธยาศัยด ี
4. มีกิจกรรมการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

จุดออน (Weaknesses – W) 
1. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถในการพัฒนาการ
ทองเท่ียว 
2. ขาดการประชาสัมพันธ
สถานท่ีทองเท่ียว 
3. ส่ิงอํานวยความสะดวกแก
นักทองเท่ียว 
4. ความไมตอเน่ืองของ
นโยบายในทองถ่ิน (อบต.) 

โอกาส (Opportunities – O) 
1. ชุมชนมีความตองการที่จะ
พัฒนาตนเองใหเปนแหลง
ทองเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

2. เสนทางทองเท่ียวสามารถ
เช่ือมโยงกับพืน้ท่ีใกลเคียง 

3. เปนแหลงทองเท่ียวท่ี
นักทองเท่ียวตองการ
ทองเท่ียวดานวัฒนธรรม 

กลยุทธ : SO 
1. กลยุทธสงเสริมดาน
การตลาด 

2. กลยุทธประชาสัมพันธ 

กลยุทธ : WO 
กลยุทธจัดการแบบชุมชนมี
สวนรวม 

 อุปสรรค (Threats –T) 
1. ขาดงบประมาณสนับสนุน
ในการพัฒนา ปรับปรุงดาน
ตาง ๆ จากองคกรทองถ่ิน 

2. ยังไมไดรับการสงเสริมจาก
หนวยงานภาครัฐเทาท่ีควร 

3. การบริหารจัดการดานการ
ทองเท่ียวของชุมชนมีสวน
รวมยังไมชัดเจน 

กลยุทธ : ST 
1. กลยุทธการดําเนินงาน 
2. กลยุทธดานการสราง
เครือขาย 

กลยุทธ : WT 
กลยุทธการสรางคุณคา 
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 ขอเสนอแนะเชิงกลยุทธ  
 ผูศึกษาขอเสนอแนะดานกลยุทธท่ีสําคัญเพื่อสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขัน โดยนํา
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของชุมชนตาลโตนด ตําบลถ้ํารงค อําเภอบาน
ลาด จังหวัดเพชรบุรี มาเปนกลยุทธในการพัฒนา ดังนี้ 
 1. กลยุทธสงเสริมการตลาด (SO) 
  1.1 การใหชุมชนศึกษาการนําส่ิงท่ีโดดเดน เปนเอกลักษณของชุมชน ซ่ึงมีลักษณะ
เดนในเร่ืองของิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมความเช่ือ การละเลน นํามาเปนส่ิงดึงดูดใจ
นักทองเท่ียว เรียกวาจุดขาย 
  1.2 นําอกลักษณหรือกิจกรรมที่นาสนใจหรือจุดแข็ง และโอกาส เชนการเค่ียวตาล 
การยีโตนด การทําตาลประดิษฐ มาเสนอเปนจุดขายท่ีสําคัญในการทําการตลาด 
  1.3 พัฒนาการบริการท่ีมีคุณภาพ เพื่อสงเสริมการบริการนําเท่ียว 
  1.4 การสรางความแตกตาง เปนการพัฒนาสินคาและบริการที่มีอยูเดิมใหดีข้ึน 
สามารถส่ือสารออกมาไดอยางชัดเจน และนักทองเท่ียวรับรูถึงความแตกตางนั้นได สามารถ
ตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวได และตองเปนราคาที่นักทองเท่ียว
จายได เกิดความรูสึกคุมคากับการจาย เชน เม่ือนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวในชุมชนตาลโตนด 
บานถํ้ารงค นักทองเท่ียวจะไดสัมผัสวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีมีอยูในแตละชวงเทศกาล 
หมุนเวียนสลับกันไป ทําใหนักทองเท่ียวสามารถเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดตลอดป และไดรับ
ความรู ควบคูไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 2. กลยุทธประชาสัมพันธ SO (Promotion Mix) เปนการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด 
โดยใชสวนประสมทางการตลาดเปนการสงเสริม ไดแก การโฆษณา การสงเสริมการขาย การ
ประชาสัมพันธ และการขายตรงโดยพนักงานขาย ทําใหเราทราบถึงความตองการขอลูกคา และ
ทราบถึงพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว ทําใหสามารถเขาถึงกลุมนักทองเท่ียวเปาหมาย 
สามารถสรางความสัมพันธกับนักทองเท่ียวไดอยางใกลชิดมากข้ึน โดยมีวิธีการดังนี้ 
  2.1 การโฆษณา (Advertising) เปนการนําเสนอสินคาและบริการทางการทองเท่ียว
ผานส่ือตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ เปนตน 
  2.2 การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) เปนการใหสิทธิพิเศษในชวงเวลาส้ัน ๆ 
เพื่อจูงใจใหเกิดการซ้ือสินคาหรือบริการ เชน กรเดินทางเขามาทองเท่ียวในชุมชนตาลโตนด 1 
โปรแกรมการเดินทางท่ีเปนกลุมทัวรตั้งแต 10 คนข้ึนไปจะไดรับสวนลดพิเศษในการซ้ือของท่ี
ระลึกในราคาพิเศษ เปนตน 
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  2.3 การประชาสัมพันธ (Public Relation) เปนการดําเนินกิจกรรมทางการทองเท่ียว 
เพื่อสรางภาพพจนท่ีดีใหกับสินคาและบริการทางการทองเท่ียว เชน การนํากิจกรรมาธิตไปโชวใน
งานประเพณีข้ึนเขาวังประจําป เพื่อเปนการประชาสัมพันธและสงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ิน 
  2.4 การขายโดยบุคคล (Personal Selling) เปนการสําเสนอโดยใชบุคคลเปนผูเสนอ
ขายสินคาและบริการทางการทองเที่ยว และสรางสัมพันธท่ีดีแกลูกคา ทําใหกลุมลูกคาเปาหมายมี
ความเขาใจในสินคาและบริการทางการทองเท่ียวของเรามากข้ึน เชน เจาหนาท่ีภาครัฐ เจาหนาท่ี 
อบต.ถํ้ารงค เดินทางเขารวมประชุมในงานสําคัญตาง ๆ ใหไดทําการประชาสัมพันธพื้นทีใหแก
บุคคลท่ัวไปไดรับทราบและเชิญชวนมาทองเท่ียวในพื้นท่ี 
 3. กลยุทธ WO  กลยุทธจัดการแบบชุมชนมีสวนรวม (WO Strategies) เปนการ
ปรับปรุงจุดออนภายในโดยการใชประโยชนจากโอกสท่ีเกิดข้ึน เม่ือชุมชนมีจุดออนหรือจุดดอยท่ี
ตองแกไข แตในขณะเดียวกันชุมชนมีโอกาสท่ีจัฒนาพ้ืนท่ีใหเปนการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ดังนี้ 
  3.1 จัดอบรมใหความรูกับผูนําชุมชน เกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการทองเท่ียว
โดยตรง 
  3.2 สนับสนุนใหพนักงานหรือเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค และ
สมาชิกในชุมชน ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
  3.3 ประชาชนในพื้นท่ีชุมชน มีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู การศึกษาปยหา 
การรวมคิดวิเคราะห และรวมวางแผน มีสวนรวมในการดําเนินการในทุก ๆ ดานท่ีเกิดข้ึนภายใน
ชุมชน 
  3.4 จัดหางบประมาณสวนกลางเพ่ือสนับสนุนงานดานการทองเท่ียว และจัดใหมี
การประชุมเพื่อพัฒนาการทองเท่ียว เชน การเตรียมรับมือหรือแกไขปญหาที่เกิดข้ึนเปนประจําทุก
เดือน 
 4. กลยุทธ WT (WT Strategies) เปนยุทธวิธีปองกันตัว เพื่อลดจุดออนภายในใหเหลือ
นอยท่ีสุด และเพื่อหลีกเล่ียงอุปสรรคภายนอก เม่ือชุมชนมีท้ังจุดออนซ่ึงเปนขอดอยและมีอุปสรรค
ท่ีมีผลตอการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชึมชนตาลโตนด บานถํ้ารงค อําเภอบานลาด 
จังหวัดเพชรบุรี ดังนั้นผูศึกษาจึงไดเสนอแนะใหดําเนินการ ดังน้ี 
  4.1 ควรฟนฟู อนุรักษ วัฒนธรรมและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติใหอยูในระดับ
ท่ีดี และยั่งยืน  
  4.2 ควรสง เสริมให ชุมชนตระหนักถึงคุณคาทางวิ ถี ชีวิต  วัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอมท่ีจะตองรักษาใหคงไวสืบไป 
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  4.3 ควรแสดงใหสมาชิกในชุมชนเห็นวาผลประโยชนืจากการทองเท่ียวตกอยูกับ
สวนรวม ไมใชของบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
  4.4 ควรสงเสริมองคความรูในการบริหารจัดการดานการทองเท่ียว พัฒนาบุคลากร
ทุกฝายใหมีความรูความเขาใจในเร่ืองการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 5 กลยุทธ ST (ST Strategies) 
  5.1 กลยุทธการดําเนินงาน  มีการจัดต้ังคณะกรรมการในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการหมูบานแตละหมูบาน ใหข้ึนตรงตอองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค โดยให
หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของเขามามีบทบาทในการบริหารจัดการ โดยมีการดําเนินงานของแตละ
หมูบานอยางชัดเจน ตลอดจนกําหนดระเบียบ การปฏิบัติตาง ๆ ท่ีเห็นชอบจากมติท่ีประชุม และ
นํามาถือเปนขอปฏิบัตเดียวกันท้ังชุมชน ใหมีทิศทางกรดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยท่ี
สมาชิกและคณะกรรมการ หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบการทํางานไดทุกข้ันตอนและ
ตลอดเวลาในเร่ืองท่ีเกี่ยวของ ไดแก ฝายสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพันาการทองเท่ียวประจํา
หมูบาน ฝายจัดการตาง ๆ ฝายบัญชี ฝายการเงิน เปนตน ท่ีสําคัญในแตละเดือนควรมีการประชุม
เพื่อสรุปการดําเนินงาน และเสนอความคิดเห็นในการดําเนินการเพื่อพัฒนาตอไป 
  5.2 กลยุทธการสรางเครือขาย  ควรมีการสรางเครือขายระดับชุมชนกอน เพื่อสราง
ความรูสึกของการเปนเจาของ และใหชุมชนไดรับประโยชนจากสินคา และบริการทางการ
ทองเท่ียวใหมากท่ีสุด ตลอดจนมีการจัดต้ังหนวยประสานงานท่ีคอยดูแลใหความชวยเหลือ และให
ความรูในการปลูกจิตสํานึกใหชุมชนมีทัศนคติท่ีดีในการทํางานรวมกันเพื่อผลประโยชนสวนรวม 
ตลอดจนรวมกันรับผิดชอบผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทางดานวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม จากน้ันสราง
เครือขายระหวางชุมชน เพื่อกอใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูความคิดเห็น ประสบการณ โดยอาจใช
ทรัพยากรทางการทองเท่ียวและทําการวางแผนรวมกัน ดังนั้นผูศึกษาจึงขอเสนอแนะใหชุมชนควร
ดําเนิการดังนี้ 
   5.2.1 จัดหาแหลงเงินทุนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุน
พัฒนาดานตาง ๆ  
   5.2.2 รวมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในการขอความรวมมือใน
การวางยุทธศาสตรการสรางเครือขายภายในชุมชนอยางเขมแข็ง ตลอดจนการฝกอบรม แนะนําให
ความรุ อันจะนําไปสูการพัฒนาการสรางเครือขายในการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง 
   5.2.3 มีการชี้แจงสมาชิกในชุมชนใหเขาใจถึงกระบวนการบริหารจัดการ
เพื่อใหเกิดความโปรงใส และเกิดความเขาใจอันดีซ่ึงกันและกัน  
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 จากการวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนตาลโตนด 
ตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี สามารถสรุปเพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน ดังนี้ 
 1. ดานการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวในการรองรับนักทองเท่ียว 
  ใหมีการพัฒนาและสงเสริมจากหนวยงานภาครัฐในการจัดสรางละพัฒนาปรับปรุง
สถานท่ีทองเท่ียว ใหมีความพรอมตอนรับนักทองเท่ียว และใหมีการจัดการใหมีการอนุรักษวิถีชิวิต 
วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน รวมถึงทรัพยากรทองเท่ียวท่ีเปนโบราณสถาน และท่ีเปนทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ ใหคงไวเพื่อลูกหลานในอนาคต มีการประชาสัมพันธสถานท่ีทองเท่ียวเพื่อเพิ่มความ
นาสนใจ รักษาความสะอาดของสถานที่ทองเท่ียว มีนโยบายในการจัดระเบียบพื้นท่ีในการขาย
สินคาใหเปจุดท่ีเขาถึงไดงาย และมีความเปนระเบียบเรียบรอย 
 2. กิจกรรมการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว กิจกรรมการทองเท่ียวท่ีมีในแหลง
ทองเท่ียวยังมีไมเพียงพอ ควรจัดใหมีกิจกรรมทองเท่ียวเพิ่มมากข้ึน และหนวยงานของรัฐ ควรให
การสนับสนุน ปรับปรุง และสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียว ตลอดจนสงเสริมใหประชาชน หรือ
กลุมตาง ๆ ในชุมชน เชน แมบาน นักเรียน นักศึกษา มีสวนรวมในกิจกรรม โดยใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมของชุมชน 
 3. ดานการบริการและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีควรจะจัดใหมีในการทองเที่ยวในพื้นท่ี 
 เพ่ิมส่ิงอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว เชน หองน้ํา โทรศัพทสาธารณะ แผนพับใหความรู
ในดานตาง ๆ ระบบรักษาความปลอดภัย สถานพยาบาล ท่ีพักนักทองเท่ียว รานอาหาร รานขายของ
ท่ีระลึก การกําจัดขยะ มีการประชาสัมพันธขอมูลตาง ๆ ท่ีจําเปนใหนักทองเท่ียวไดรับทราบ โดย
ทางชุมชนจะตองมีการประสานงานกับหนวยงานของทางรัฐ ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนในพื้นท่ีมี
อัธยาศัยไมตรีท่ีดีตอนักทองเท่ียว 
 อนึ่งขอเสนอแนะตาง ๆ ขางตนเปนเพียงแนวทางกวาง ๆ เทานั้น โดยผูศึกษาหวังวา
การศึกษาดังกลาวจะเปนแนวทางใหผูท่ีเกี่ยวของ ไดใชเปนขอมูลเบื้องตนในการพิจารณาเพื่อหา
แนวทางในการจัดการ และวางแผนการพัฒนาการทองเท่ียวของชุมชนในอนาคต อยางไรก็ตาม
ขอสรุปตาง ๆ ในงานวิจัยนี้ ข้ึนอยูกับผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนจะนําไปประยุกตใชใหเหมาะสม
กับแผนงาน หรือการดําเนินกาดานตาง ๆ ในชุมชนของตน อันจะเปนประโยชนในการพัฒนาการ
ทองเท่ียวของชุมชนควบคุไปกับการอนุรักษวัฒนธรรมยั่งยืนตอไปในอนาคต  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  83 

รายการอางอิง 
 
ภาษาไทย 
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา. (2547).  โครงการวิจัยความตองการ การบริหารจัดการและการ 
 ใหบริการเกี่ยวกับ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) เพื่อสงเสริมการทองเท่ียว”.  
 กรุงเทพฯ: สํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว. 
การทองเที่ยวโดยชุมชน : แนวคิดและประสบการณพื้นท่ีภาคเหนือ. (2546).  เชียงใหม : สํานักงาน 
 สนับสนุนกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
การประชุม Globe’90.  (2550).  การทองเที่ยวอยางยั่งยืน. เขาถึงเม่ือ  4 มกราคม.  เขาถึงไดจาก  
เครือขายทองเท่ียว โดยชุมชน จังหวัดเชียงราย และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
 “การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน”. เอกสารประกอบคําบรรยายในการสัมมนา  
 โครงการวิจัยพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน(ระยะท่ี1)  
 ม.ป.ท.: 2550.  (อัดสําเนา). 
ฐาปณีย  บุญมณี.  (2551).  “นวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา บานทาตอน  
 อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม.  การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
 การทองเท่ียวคณะอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต. 
บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา.  (2542).  การวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน.  เชียงใหม: 
 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542. 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  (2551).  การจัดการและการสรางเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน. 
 กรุงเทพมหานคร: โดยมหาวิทยาลัยรามคําแหงรวมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร.  (2526).  โครงการเรียนรูรวมกัน สรางสรรคชุมชน : มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 2486-2546 ตําบลถํ้ารงค  อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี.  กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท. 
ระพีพรรณ  ทองหอ และคณะ. (2545).  รายงานการวิจัยเร่ือง การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม  
 และวัฒนธรรมท่ีเปนผลจากการทองเที่ยว กรณีศึกษาจังหวัดนาน.  นาน: ม.ป.ท. 
อุษาวดี  พลพิพัฒน.  (2545).  “การทองเท่ียวแบบยั่งยืน : กรณีศึกษาการทองเท่ียวเชิงนิเวศโดย 
 ชุมชนในประเทศไทย.”  จุลสารการทองเท่ียว  21, 4 (ตุลาคม- ธันวาคม): 38-48. 
โฮสเตยไทย. (2554).  แนวคิดเก่ียวกับการทองเที่ยวอยางยั่งยืน.  เขาถึงเม่ือ 26 มกราคม.  
 เขาถึงไดจาก  0http://homestaythai.tourism.go.th/curriculum/b1_028.php,  
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  84 

ชาญวิทย  เกษตรศิริ. (2540). โครงการวิถีทัศน วิถีไทย การทองเท่ียวทางวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ :  
 อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพัพลีสซ่ิง. 
ภราเดช  พยัฆวิเชียร. (2548).  “การทองเท่ียวชุมชนทิศทางและศักยภา”  ใน  เอกสารคําบรรยายใน 
 การสัมมนาการทองเท่ียวนิเวศ – การทองเท่ียวชุมชน (2-3 พฤศจิกายน). ม.ป.ท. 
 (อัดสําเนา). 
ภักดี  รัตนผล.  (2554).  “การบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืน” เอกสารประกอบการบรรยาย 
 หลักสูตรการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน โครงการลงทุนเพ่ือสังคม. เชียงราย:  
 สถาบันราชภัฏเชียงราย. 
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย. (2542).  การทองเท่ียวไทยวิสัยทัศน 2555.  กรุงเทพฯ : การ 
 ทองเท่ียวแหงประเทศไทย. 
 
ภาษาตางประเทศ 
Collier, A. and S. Harraway.  “The New Zealand Tourism Industry” 2nd edition.  Auckland:  
 Longman NZ Ltd, 1997. 
Kotlor, Philip. (1999).   Kotler on Marketing: How to Create, Win and Dominate Market.   
 USA : Tpttle  Mori Big Apple Agengy. 
Mclntosh, Robert W . and Charies R. Goeldner. (1994). Tourism Practices, Philosophies.  
 5th ed.  USA : Tpttle  Mori Big Apple Agengy. 
Cooper, Chris and Other.  (1994). Tourism Principle and practice. London: Clays Ltd. 
Gunn, Clare A. (1994).  Travel Tourism and Hospitality.  New York: John Wiley and Sons  
 Inc. 
Stark and Bloom. (1993). Ecotourism. Boston: Houghton Miffin,1993. 
Tourism Authority of Thailand. (2003). Annual Report 2002 Tourism Authority of Thailand.  
 Bangkok: TAT. 
Whelan, Tensie.  (1991).  Nature Tourism Managing for Environment. Washington D.C. :  
 Island Press. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ก 

แผนท่ีเสนทางสายทองเท่ียวตําบลถํ้ารงค 
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แผนท่ีเสนทางสายทองเท่ียวตําบลถํ้ารงค 
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ภาคผนวก ข 
เตาเคี่ยวตาล / กระบอกไมไผสําหรับรองน้ําตาล / ไมพะองสําหรับใชขึ้นตนตาล 
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เตาเค่ียวตาล / กระบอกไมไผสําหรับรองน้ําตาล / ไมพะองสําหรับใชข้ึนตนตาล 
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ภาคผนวก ค 

เนื้อตาลโตนดท่ียีแลวสําหรับใชทําขนมตาล 
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เนื้อตาลโตนดท่ียีแลวสําหรับใชทําขนมตาล 
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ภาคผนวก ง 
ผลิตภณัฑตาลประดิษฐ และจักรสานใบตาล 
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ผลิตภัณฑตาลประดิษฐ และจักรสานใบตาล 
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ภาคผนวก จ 
รถรางบริการนําเท่ียวของ อบต. 
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รถรางบริการนําเท่ียวของ อบต. 
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ภาคผนวก ฉ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน และกลุมอาชีพในตําบลถํ้ารงค 
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ภูมิปญญาทองถ่ิน และกลุมอาชีพในตําบลถํ้ารงค 
 

ชื่อกลุม ผูรับผดิชอบ ท่ีอยู 
กลุมแมบานตนตาลประดิษฐ นางชิน อวมพวง 47/2 ม.4 ต.ถํ้ารงค อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 
ยีโตนด นางสมจิตร กองแกว 76/1 ม.2 ต.ถํ้ารงค อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 
กระแช นายสมพงษ กล่ินสน 9 ม.3 ต.ถํ้ารงค อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 
จักรสานใบตาล นางใบ นามม่ัน 84 ม.2 ต.ถํ้ารงค อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 
โรงงานปุยอินทรีย นายทองอยู พกุพวง 57 ม.2 ต.ถํ้ารงค อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 
การทําวาว นายอุดม โฉมงาน 51 ม.3 ต.ถํ้ารงค อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 
แรลล่ีลอโตนด นายสุริยะ ชูวงค 21 ม.2 ต.ถํ้ารงค อ.บานลาด จ.เพชรบุรี  
ขนมตาล นางชิน อวมพวง 47/2 ม.4 ต.ถํ้ารงค อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 
แกงหวัโตนด นางชิน อวมพวง 47/2 ม.4 ต.ถํ้ารงค อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 
ผีกระดง นางแจว ศิรินนัท 10 ม.2 ต.ถํ้ารงค อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 
วัวลาน นายมงคล สะสิชะ 12 ม.2 ต.ถํ้ารงค อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 
กลุมแมบานทําน้ําพริก นางพรอย พุมนุช 56 ม.5 ต.ถํ้ารงค อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 
เค่ียวตาล นายสัมฤทธ์ิ ศิรินันท 10 ม.2 ต.ถํ้ารงค อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 
กลุมปนแปง นางสาวดวงกมล ดนตรี 32 ม.2 ต.ถํ้ารงค อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 
ผลิตภัณฑจากเมล็ดตาล นายผุด นามม่ัน 84 ม.2 ต.ถํ้ารงค อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 
การทําข้ีใต นางสงวน กําไลแกว 14 ม.4 ต.ถํ้ารงค อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 
น้ําตาลสด/การเลนกลองยาว นายสัมฤทธ์ิ ศิรินันท 10 ม.2 ต.ถํ้ารงค อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 
โตนดทอด/ลูกตาลเช่ือม นางสายหยุด พงษเผือก 69 ม.4 ต.ถํ้ารงค อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 
ลิเกเด็ก นายรัศมี ประเสริฐพันธ 144 ม.5 ต.ถํ้ารงค อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 
แหเรือบก นางเผ่ือน ทองทิพย 75/2 ม.5 ต.ถํ้ารงค อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 
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ภาคผนวก ช 
แบบสัมภาษณ แบงออกเปน 2 ชุด 

 ชุดท่ี 1 สําหรับคนในชุมชน 
 ชุดท่ี 2 สําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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แบบสัมภาษณ 
ชุดท่ี 1 สําหรับคนในชุมชน  

 
เร่ือง การศึกษาศักยภาพทางการทองเท่ียวชุมชนตาลโตนด เพือ่นําไปสูการทองเท่ียวทาง

วัฒนธรรมอยางยั่งยืน  
ศึกษากรณ ี ชุมชนตาลโตนด ตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด จังหวดัเพชรบุรี 
  
 
ผูใหสัมภาษณ...................................................................................................................................... 
วันท่ี.....................................................เวลา......................................................................................... 
ผูสัมภาษณและจดบันทึก..................................................................................................................... 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  
1. เพศ................................................................................................................................................... 
2. อายุ................................................................................................................................................... 
3. ระดับการศึกษา................................................................................................................................ 
4. อาชีพ............................................................................................................................................... 
5. ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน.......................................................................................................... 
 
สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับส่ิงดึงดูดใจ และศักยภาพดานการทองเที่ยวของขุมชน  
 1. ทานคิดวาเอกลักษณของชุมชนตาลโตนด ตําบลถ้ํารงค คืออะไร? (ในอดีต และ 
ปจจุบัน) 
 2. เม่ือมีการพัฒนาชุมชนแหงนี้ใหเปนแหลงทองเท่ียวแลว เอกลักษณดังกลาวมี
ผลกระทบหรือไม อยางไร? 
 3. เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงชุมชนมีปญหาเรื่องส่ิงแวดลอม ท้ังทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมหรือไม อยางไร 
 4. ทานคิดวาการจัดใหมีการสงเสริมการทองเท่ียวในปจจุบัน (กิจกรรมการทองเท่ียว) 
มีความเหมาะสมหรือไม และสงผลตอการดําเนินชีวิตของทานอยางไร? 
 5. ทานคิดวาอะไรคือสาเหตุหลักของการพัฒนาชุมชนตาลโตนดมาเปนสินคาเพื่อการ
ทองเท่ียว? 
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สวนท่ี 3 การมีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวของขุมชน 
 1. ทานมีสวนรวมอะไรบางในการพัฒนาชุมชนแหงนี้เพื่อการทองเท่ียว ท้ังข้ันตอน
กอนและระหวางการเปล่ียนแปลงชุมชนสําหรับการทองเท่ียว (เชน เสนอความคิดเหน็ วางแนวทาง
การพัฒนาชุมชน การจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว รวมตัดสินใจ และแกปญหาการจัดอบรม
การบริการดานการทองเท่ียว ฯลฯ)   
 2. ทานตองการใหองคกรหรือหนวยงานใดเขามาชวยพัฒนาฟนฟูชุมชนตาลโตนดเพ่ือ
การทองเท่ียวทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืน? เขามาชวยอะไรบาง? และอยางไร? 
 3. มีการจัดอบรม ใหความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยววัฒนธรรม หรือการอนรัุกษ
ทรัพยากรวัฒนธรรมประจําทองถ่ินเพื่อการทองเท่ียว บางหรือไม? โดยหนวยงานใด? อยางไร? 
 4. ทานคิดวาผลกระทบ (ดานบวกและลบ ท้ังทางตรงและทางออม) ท่ีเกิดจากการเปด
ชุมชนใหเปนแหลงทองเท่ียวคืออะไรบาง?  
 5. โดยสวนตัว ทานเห็นดวยกับการพัฒนาชุมชนและชุมชนตาลโตนดเพ่ือการ
ทองเท่ียวหรือไม? อยางไร? หากไมเห็นดวย ทําไมจึงไมเห็นดวย? 
 6. ชุมชนแหงนี้ควรตองพัฒนาอะไรเพิ่มเติมเพื่อการทองเท่ียว? 
 7. ทานตองการใหชุมชนพัฒนาไปในทิศทางใด? 
 8. ทานคิดวาอะไร คือ อุปสรรคในอนุรักษ พฒันา ฟนฟูชุมชนตาลโตนดเพื่อการ
ทองเท่ียวทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืน? และทานมีขอเสนอแนะอยางไร? 
 
สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะ 
ขอคิดเห็น/คําแนะนําเพิ่มเตมิอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดการการทองเท่ียวชุมชนตาลโตนด หรือ การ
ฟนฟู อนุรักษชุมชนตาลโตนด เพื่อการทองเท่ียวทางวฒันธรรมอยางยั่งยืน 
 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณ 
ชุดท่ี 2 สําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 
เร่ือง การศึกษาศักยภาพทางการทองเท่ียวชุมชนตาลโตนด เพือ่นําไปสูการทองเท่ียวทาง

วัฒนธรรมอยางยั่งยืน  
ศึกษากรณ ี ชุมชนตาลโตนด ตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด จังหวดัเพชรบุรี 
  
 
ผูใหสัมภาษณ...................................................................................................................................... 
วันท่ี.....................................................เวลา......................................................................................... 
ผูสัมภาษณและจดบันทึก..................................................................................................................... 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  
1. เพศ................................................................................................................................................... 
2. อายุ................................................................................................................................................... 
3. ระดับการศึกษา................................................................................................................................ 
4. อาชีพ............................................................................................................................................... 
5. ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน.......................................................................................................... 
 
สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับส่ิงดงึดดูใจ และศักยภาพดานการทองเที่ยวของขมุชน  
 1. ทานคิดวาอะไรคือเอกลักษณท่ีโดดเดนของชุมชนถํ้ารงค?  
 2. เอกลักษณในอดีตและปจจุบัน เหมือน หรือแตกตางกัน หรือไม? อยางไร? 
 3. ทานมีแนวคิดหรือแนวทางในการพัฒนาชุมชนถํ้ารงคเพื่อการทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรมอยางยั่งยืนอยางไร? 
 4. ผลกระทบ (ท้ังบวกและลบ  ทางตรงและทางออม) ท่ีเกิดจากการเปดชุมชนใหเปน
แหลงทองเท่ียวคืออะไร? 
 5. อุปสรรคในการดําเนินงานตามข้ันตอนตาง ๆ ท้ังกอนการพัฒนา ขณะพัฒนา และ
หลังการพัฒนาคืออะไร ทานมีแนวทางในการแกปญหาอยางไร? 
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สวนท่ี 3 การมีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวของหนวยงาน 
 1. หลังจากการพัฒนาชุมชนมาเปนสินคาการทองเท่ียว มีการสนับสนุนดานนโยบาย
จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ท้ังในระดับชาติและระดับภูมิภาคในดานการทองเที่ยววัฒนธรรม หรือไม 
อยางไร? 
 2. คณะผูดําเนินงานในชุมชนเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมไดรวมแสดง
ความคิดเห็น และขอเสนอแนะตาง ๆ ท้ังกอนและหลังการพัฒนาชุมชนใหเปนแหลงทองเท่ียว 
หรือไม อยางไร? 
 3. การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของชุมชนตาลโตนด อาทิ จํานวนตนตาลท่ีลดลง และ
การลดลงของการประกอบอาชีพทําตาลโตนดของคนในชุมชน สงผลตอการบริหารงานโดยรวม
ของชุมชนเพื่อนําไปสูการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืน หรือไม อยางไร? 
 4. โดยสวนตัว ทานคิดวาอะไรคือสาเหตุของการเปล่ียนแปลงชุมชนตลาดโตนดใน
ปจจุบัน? 
 5. หนวยงานใดบาง ท่ีจะตองเขามาชวยในการอนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาชุมชน
ตาลโตนดเพ่ือการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืน? และชวยอยางไร? 
 
สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะ 
ขอคิดเห็น/คําแนะนําเพิ่มเตมิอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดการการทองเท่ียวชุมชนตาลโตนด หรือ การ
ฟนฟู อนุรักษชุมชนตาลโตนด เพื่อการทองเท่ียวทางวฒันธรรมอยางยั่งยืน 
 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ซ 
การจัดทํายุทธศาสตรเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative City) จังหวัดเพชรบุรี  

“เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” 
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การจัดทํายุทธศาสตรเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative City) จังหวัดเพชรบุรี  
“เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” 
 จากการท่ีกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ไดพิจารณาคัดเลือกจังหวัด
เพชรบุรี เปน 1 ใน 10 จังหวัดเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค ในดาน ”เมืองเพชร เมือง
ตาลโตนด” และเพื่อใหเกิดการขับเคล่ือนยุทธศาสตรเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค “เมืองเพชร 
เมืองตาลโตนด” ไปสูการปฏิบัติ เกิดผลสัมฤทธ์ิอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อมุง
ไปสูการเปนเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรคอยางสมบูรณ 
 จังหวัดเพชรบุรี จึงไดจัดทํายุทธศาสตรเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative 
City) จังหวัดเพชรบุรี”เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” ข้ึน โดยวางยุทธศาสตร 4 ประการ เพ่ือพัฒนา
อยางยั่งยืน คือ 1. สงเสริมการปลูกตาลโตนด 2. การสรางมูลคาเพิ่มจากตาลโตนด 3. วิจัยและ
พัฒนาการใชประโยชนจากตาลโตนด 4. ประชาสัมพันธเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค “เมือง
เพชร เมืองตาลโตนด” โดยมุงหวังใหตาลโตนดอยูคูกับจังหวัดเพชรบุรีตลอดไปช่ัวลูกช่ัวหลาน 
และนํารายไดเขาสูชุมชน/จังหวัดเพชรบุรี อยางยั่งยืนม่ันคงและตอเน่ืองตลอดไป 
 แนวทางในการพัฒนา เพื่อเปนเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรคอยางสมบูรณ มีดังนี้ 
 1. บรรจุเร่ืองเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรคไวในยุทธศาสตร นโยบาย และ
งบประมาณของจังหวัดเพชรบุรี 
 2. วางแผนกลยุทธ แผนแมบท แผนธุรกิจ แผนปฏิบัติงาน และระบบบริหาร เพื่อ
ขับเคล่ือนใหเกิดการพัฒนาชุมชนสรางสรรคไดอยางยั่งยืน 
 3. จัดหางบประมาณในการพัฒนาเมืองเพชรบุรี ใหเปนเมืองตนแบบเศรษฐกิจ
สรางสรรค (จากภาครัฐ ภาคเอกชน ทองถ่ิน ฯลฯ) 
 4. จัดทําประชาพิจารณเพื่อรับฟงแนวความคิดและความตองการของประชาชนใน
จังหวัด ตอการเปนเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค 
 แผนการดําเนินการ (Road Map) ในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) 
 1. จัดต้ังคณะทํางานขับเคล่ือนโครงการเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค 
 2. สํารวจและศึกษาหาขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับธุรกิจตาลโตนด จัดทําฐานขอมูลท่ีได 
โดยรวบรวมองคความรูจากปราชญชาวบาน จัดทําทะเบียนปราชญชาวบาน พรอมมอบโลและใบ
ประกาศเกียรติคุณ 
 3. เสริมสรางบุคลากรท่ีมีความรูเกี่ยวของกับธุรกิจตาลโตนด การเก็บเกี่ยวผลผลิตอยาง
ปลอดภัย ดานการพัฒนาแปรรูปตาลโตนด จัดกิจกรรมแขงขันข้ึนตาล เฉาะตาล โกงคอตาลหรือพับ
คอมา แรลลี่ตาล เย็บตับตาล จัดอบรมดานภาษาเพ่ือรับรองประชาคมอาเซียน จัดประกวดผลิตภัณฑ
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ท่ีเกิดจากตาลโตนด ประกวดตาลผลใหญและรวมกลุมชุมชนและผูประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจ
ตาลโตนด 
 4. สงเสริมการปลูกตาลโตนด โดยสรางเคร่ืองมือทุนแรงในการเก็บเกี่ยวผลผลิตจาก
ตาลโตนดเพื่อทดแทนการใชทรัพยากรมนุษย สงเสริมใหเกษตรกรใชตาลโตนดพันธุดีในการปลูก 
สงเสริมการปลูกไมไผ เพื่อใชในการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากตาลโตนด สงเสริมการปลูกตนพะยอม
และไมเค่ียม เพื่อใชในการรักษาผลผลิตท่ีได สงเสริมการปลูกตาลโตนดใหเปนสัญลักษณของเมือง
เพชรบุรีและใหเปนอาชีพของประชาชนเพชรบุรี 
 5. การสรางมูลคาเพิ่มจากตาลโตนด โดยสงเสริมใหมีการจัดต้ังเครือขาย Cluster 
ตาลโตนดสงเสริมและการพัฒนาการแปรรูปตาลโตนดใหหลากหลาย นําผูประกอบการเขารวมงาน
แสดงสินคาท้ังในและตางประเทศจัดเจรจาการคาใหแกผูผลิต/ผูคา สงเสริมผลิตภัณฑจากทุกสวน
ของตาลโตนด สูอุตสาหกรรมการทองเที่ยว สรางมูลคาใหผูบริโภคไดทราบถึงประโยชนจากการ
บริโภคผลิตภัณฑตาลโตนด เชน สารตานอนุมูลอิสระ เปนตน 
 6. รณรงคใหความรู และประชาสัมพันธโครงการเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค ”
เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” ท่ีเกี่ยวของกับตาลโตนดทุกโครงการ ใหกับประชาชนท่ัวไป ไดเห็น
ความสําคัญ และประโยชนของตาลโตนดและสนใจประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวของกับตาลโตนด ซ่ึง
เกี่ยวกับเมืองเพชรบุรี และวิถีชีวิตของคนเพชรบุรีอยางแยกกันไมออก 
 7. สงเสริมการพัฒนาสวนตาลโตนดใหเปนแหลงเรียนรูแบบครบวงจร โดยปรับปรุง
และพัฒนาสวนตาลโตนดตัวอยางเศรษฐกิจสรางสรรคของลุงถนอม ตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด 
จังหวัดเพชรบุรี ใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรและจัดทํา Home Stay รองรับนักทองเท่ียวท่ีสนใจ
ในเร่ืองของตาลโตนด 
 8. จัดงาน “วันตาลโตนด เมืองเพชร” ระดับประเทศ 
 9. เ ช่ือมโยงเสนทางการทองเท่ียวในเพชรบุรี โดยเร่ิมจากสวนตาล ไปสูแหลง
ทองเท่ียวอ่ืน ๆ ในจังหวัดถนนสายวัฒนธรรมตาง ๆ  
 10. สอดแทรกวิถีชุมชนเมืองเพชร เขากับการทองเท่ียวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม 
 11. ฟนฟูวิถีชีวิตเกี่ยวกับตาลโตนด เชน การกวนน้ําตาลใส ทําน้ําตาลงุน กระแช(น้ําตาล
เมา) 
 12. ฟนฟูวัฒนธรรมประเพณีการแสดงท่ีเกี่ยวของกับตาลโตนดเขาไปยังสถานศึกษาใน
พื้นที่ เชน การเตนรําทําตาล เปนตน 
 กรอบการจัดทํายุทธศาสตรเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative City) จังหวัด
เพชรบุรี “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” 
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 หลักการเหตุผล 
 ดวยรัฐบาลมีนโยบายสําคัญในการเรงดําเนินการแกไขปญหาวิกฤตเศรษฐกิจใน
ประเทศและท่ีมีผลกระทบจากตางประเทศ โดยกําหนดใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย 
ดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการเพ่ือขับเคล่ือนแผนพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค เพื่อสราง
มูลคาทางเศรษฐกิจและทองเท่ียวอยางบูรณาการ เพื่อใหเกิดความเช่ือม่ันแกภาคประชาชนและ
เอกชนในการบริโภคและการลงทุน 
 ภายใตนโยบายของรัฐบาล กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ตระหนักถึง
ความสําคัญในการกระตุนและสงเสริมใหคนไทยมีความตื่นตัวและสรางสรรคนวัตกรรม และการ
จัดการธุรกิจในรูปแบบใหมโดยนําภูมิปญญาทองถ่ินไทย ใหสามารถนําไปใชประโยชนในเชิง
พาณิชย รวมถึงการการนําไปใชประโยชนใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจ กอใหเกิดการสรางงาน สราง
รายไดใหกับภาคประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย จึงไดจัดใหมีโครงการเมืองตนแบบ
เศรษฐกิจสรางสรรค โดยพัฒนาจังหวัดท่ีมีศักยภาพเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคท่ังประเทศไทย 
และคัดเลือกเปนเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรคจากจังหวัดท่ีมีความโดดเดนทางภูมิปญญา
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีสามารถนําไปพัฒนาสรางจุดเดนใหแกสินคาหรือบริการของจังหวัด และสราง
รายไดใหแกทองถ่ินและประเทศชาติได ประมาณ 10 จังหวัดท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ เชน 
สุโขทัย เพชรบุรี สุพรรณบุรี และ สุราษฎรธานี เปนตน 
 โครงการเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรคจะเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจใหแกชุมชน / 
เมือง และสรางภาพลักษณประเทศไทยเปนประเทศท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจดาน
ความคิดสรางสรรค ท่ีสามารถนําภูมิปญญาท้ังในสวนบุคคลและชุมชน / เมือง มาสรางสรรค สราง
เอกลักษณทางเศรษฐกิจ สรางมูลคาเพิ่มใหกับส้ินคาและบริการ ใหสามารถเพ่ิมรายไดแกประชาชน
ของประเทศและสรางความแข็งแกรงทางเศษฐกิจและการคาใหกับประเทศได 
 จังหวัดเพชรบุรี เปน 1 ใน 10 จังหวัดเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค จากกรม
ทรัพยสินทางปญญากระทรวงพาณิชย โดยไดรับคัดเลือกเปนเมืองสรางสรรคในดาน “เมืองเพชร 
เมืองตาลโตนด” ซ่ึงมีประเด็นสําคัญถือเปนจุดแข็งของจังหวัดเพชรบุรีท่ีไดรับการคัดเลือกเปนเมือง
ตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรคมน 4 ดาน ดังนี้ 
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ศักยภาพ รายละเอียด 

1. ศักยภาพดานทุนทางปญญาท่ีเปนปจจัยตอการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค 
มีทุนทางปญญา หรือการพัฒนา
ตอยอด ขยายผลจากส่ิงท่ีมีอยูเดิม
ใหโดดเดนและมีศักยภาพ 
ทุนทางกายภาพ 
  

1. มีภูมิประเทศท่ีเอื้ออํานวย อยูใกลกรุงเทพฯ 
2. เปนสภาพภูมิอากาศท่ีด ี
3. เปนดานทางผานลงใต การคมนาคมสะดวก 
4. มีแหลงทองเท่ียวมากมาย เปนเมืองสามวัง สามทะเล 

สามรส มีภูเขา น้ําตก วดั หาดชะอํา ปกเตียน ทะเลหมอก 
เขาพะเนนิทุง แกงกระจาน 

5. มีตาลโตนดมากท่ีสุดในประเทศไทย มีโครงการปลูก
ตาลโตนดลานตน 

6. มีส้ินคาเกษตรท่ีมีช่ือเสียง (กลวยหอมทอง ชมพูเพชร 
มะนาว เกลือทะเล เปนตน) 

7. มีการสงเสริมการเกษตรท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ทุนทางวัฒนธรรม 1.  เนื่องจากเพชรบุรีเปนเมืองสามวัง มีการสรางวัง 3 แหง จึง

มีชางสกุลตาง ๆ เกิดข้ึนมากมาย อาทิ ชางสิบหมู ชางแทง
หยวก ชางไม ชางตอกกระดาษ ชางทองโบราณ (ทองเมือ
เพชร) ชางปน รวมท้ังมี จิตกรรม ประติมากรรม และลาย
รดน้ําท่ีสวยงาม 

2. มีอาหาร ขนมหมอแกง และขนมหวานท่ีมีช่ือเสียง ขาวแช
เพชรบุรี ขาวเกรียบเมืองเพชรท่ีทําจากตาลโตนด น้ําตาล
โตนดปก ท่ีมีช่ือเสียง 

3. วัฒนธรรม ประเพณีท่ีหลากหลาย มีละครชาตรีเพชรบุรี หนัง
ตะลุงเพชรบุรีแตกตางจากภาคใต วดัพลับพลาชัย งาน
ประเพณกีินขาวหอ 

4. มีความหลากหลายทางชาติพันธุ นอกจากมีชนพื้นถ่ินแลว
ยังมีไทยทรงดํา (ลาวโซง) ซ่ึงมีเอกลักษณเปนของตัวเอง 
ท้ังภาษาและการแตงกาย 

5. มีวัดท่ีเกาแกและสําคัญ ศิลปกรรมมากมายในแหลงตาง ๆ  
6. มีภาษาเพชรเปนภาษาพื้นบานท่ีเปนเอกลักษณ 
7. เปนเมืองมรดกโลกท่ีมีชีวิต 
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ศักยภาพ รายละเอียด 

ทุนดานองคความรู หรือภูมิ
ปญญา 

1. มีการถายทอดทางดานภูมิปญญาทองถ่ินของชาง สิบหมู 
และชางแขนงอื่น ๆ อาทิ ชางปูนปน แกะสลัก ลายลอดน้ํา 
ปนหัวสัตว หวัโขน ตอกกระดาษ แทงหยวก ปดทอง
ประดับกระจก ชางทอง 

2. มีช่ือเสียงและความเช่ียวชาญในการทําขนม 
3. มีปราชญชาวบานสาขาตาง ๆ มากมายไมวาจะเปนชางสิบ

หมู และการทําตาลโตนด ซ่ึงภูมิปญญาทองถ่ินเชน สวน
ตาลลุงถนอม 

4. มีกลุมวรรณศิลป กลุมชางภาพถายตนตาลโตนด กลุมเรียง
กลอน กลุมทําหนังสือศิลปะแมน้ําเพชร 

5. มีพิพิธภัณฑรวมองคความรูดั้งเดิมของเมืองเพชรท้ังหมด 
6. มีการถายทอดความรูทักษะทางศิลปะใหกบัเยาชน (ศิลปะ

ไมตาล) การใชน้ําตาลโตนดผสมในงานปูนปน 
มีการใชแนวคิดเชิงสรางสรรคใน
การสรางมูลคาเพิ่มใหแกเมือง/
ชุมชน 

1. มีการผลิตสารกันบูดจากใบพะยอม แทนการทําสารเคมี 
2. มีการพัฒนาบรรจุภัณฑท่ีชวยใหผลิตภณัฑสามารถอยูได

นานมากยิ่งข้ึน 
3. มีการรวมมือกบัสถานศึกษา เพื่อพัฒนาอาหาร ขนม 

ผลิตภัณฑ สรางมูลคาเพิ่มใหกับตัวผลิตภณัฑ 
4. วางแผนดําเนนิงานโครงการ “ตลาดอาหารปลอดภัยปลอด

สารพิษ” รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
5. ใชผลผลิตทุกสวนจากตนตาลโตนด เชน ลูกตาล เตาตาล

ออน เนื้อตาล ทําขนม รากตาลทํายาบํารุงสตรี ตนตาลแกทํา
เคร่ืองใช เคร่ืองเรือน เฟอรนเิจอร เปนตน 

มีการใชแนวคิดเชิงสรางสรรคใน
การสรางงานและสรางรายไดเพิ่ม
ใหแกประชาชนในเมือง/ชุมชน 

1. ทําเคร่ืองใช เคร่ืองเรือน เฟอรนิเจอร ของตกแตงบานจาก
ตนตาลแก 

2. พัฒนาขนมหมอแกง ทําหมอแกงกระปอง ลดความหวาน
ของหมอแกง เพื่อตอบสนองความตองการของตลาด 
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ศักยภาพ รายละเอียด 
มีการสงเสริม สนับสนุนการสราง
แรงบันดาลใจใหเกิดความคิด
สรางสรรค เพื่อผลิตงานดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1. จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมเปนจํา 
2. รวมกลุมยอยของชุมชนชางแตละทองถ่ิน และรวมกลุม

ใหญของชางสกุลเมืองเพชร 
3. จัดต้ังกลุมโขนเด็ก 
4. รวมกลุมอนุรักษละครชาตรี วัดใหญ 
5. สงเสริมครูชางจากชุมชนตาง ๆ โดยเปดสอนใหกับเยาวชน

ท่ีสนใจ 
6. จัดนิทรรศการ ประกวดปูนปน ภาพถาย ลายเขียน และ

ศิลปะแขนงอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในงานพระนครคีรี 
มีตนทุนท่ีสามารถสนับสนุนการ
เปนเมืองตนแบบเศรษฐกิจ
สรางสรรคบนพื้นฐานของการมี
สวนรวมโดยคํานึงถึงการใชวัสดุ
จากทองถ่ินและธรรมชาติ 

1. ใชผลผลิตทุกสวนจากตนตาลมาใชประโยชนอยาง
หลากหลายและคุมคา 

2. ใชวัสดุจากธรรมชาติมาเปนสวนผสมตําท่ีนํามาใชปน เชน 
การใชน้ําตาลเคี่ยว กาวหนังสัตว เปลือกหอยเผา เปนตน 

3. มีน้ําตาลโตนด เปนวัตถุดิบของจังหวดั ชุมชนมีสวนรวม 
คํานึงถึงความเปนตัวของตัวเอง
ในการดําเนินกิจกรรมเมือง
ตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค 

เอกลักษณเมืองเพชรบุรีทางดานวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภาษา
เพชรบุรี อาหารคาว-หวาน ปูนปน ตนตาลโตนด 

2. ศักยภาพของเมือง/ชุมชนตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค 
มีจุดเดนและจุดขายท่ีชัดเจน 1. มีภูมิประเทศท่ีเอื้ออํานวย อยูใกลกรุงเทพ มีอากาศท่ีดี มี

ภูเขา มีน้ําตก มีทะเล เปนดานทางผานลงภาคใต 
2. แหลงทองเท่ียว ตนทุนทางธรรมชาติ (แกงกระจาน ทะเล 

ภูเขา น้ําจืด น้าํเค็ม) 
3. มีความหลากหลายทางดานศิลปะในแขนงตาง ๆ เปนแหลง

ผลิตชางท่ีมีฝมือ 
4. มีวัฒนธรรม วถีิชีวิตและภาษาเพชรบุรี ท่ีเปนเอกลักษณ 
5. มีอาหาร ขนม ของหวานเล่ืองช่ือท่ีเปนเอกลักษณ เชน ขนม

หมอแกง แกงหัวตาล ผลไม เปนตน 
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ศักยภาพ รายละเอียด 
มีความคิดสรางสรรค เปนท่ี
ยอมรับและพฒันาตอยอด 

1. มีความคิดสรางสรรคคือเปนท่ียอมรับและพัฒนาตอยอด 
2. ใชตนและผลของตาลโตนดมาทําขนมและอาหาร 
3. นําตนตาลท่ีมีอายุมากแลวมาใชประโยชน อาทิ ทําเคร่ืองใช 

เคร่ืองเรือน เฟอรนิเจอร รวมถึงของตกแตงบาน 
4. การทําน้ําตาลโตนดผง 
5. มีการคัดเกรดชมพูเพชรและพัฒนาบรรจุภณัฑมี

กระบวนการผลิตกลวยหอมทองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
รวมมือกับตลาดตางประเทศ (ญ่ีปุน) 

มีโอกาสทางการตลาด 1. ปจจุบันตลาดมีความตองการน้ําตาลโตนดของแทมาก
ยิ่งข้ึน เพราะหายาก 

2. มีการใชงานศิลปะมาพัฒนาผลิตภัณฑจากตนตาลโตนด 
เพื่อเพ่ิมมูลคาแกผลิตภณัฑมากยิ่งข้ึน 

3. ชองทางจําหนายหลากหลาย ผลิตภัณฑเปนท่ียอมรับและมี
ความโดดเดน 

4. การแกะสลักไมท่ีเปนเอกลักษณ ลายกนกปากนกแกว 
มีสภาพแวดลอมของเมืองท่ีเอ้ือ
ตอการเปนเมืองสรางสรรค และมี
ภูมิทัศนทางวฒันธรรมท่ี
ขับเคล่ือนดวยความคิดสรางสรรค  

1. มีภูมิทัศนท่ีสวยงาม ท้ังทางดานวัฒนธรรมมีวัง 2 แหง และ 
 มีวัดเกาอีกมากมาย มีสถาปตยกรรม โบราณหลากหลาย 
2. ถนนสายวัฒนธรรม เชน สายปูนปน ณ วดัตาง ๆ ฯลฯ ซ่ึง

เปนเอกลักษณของเมืองเพชร 
เคยเปนเจาภาพจัดการประชุม/
งานนิทรรศการ/กิจกรรม ฯลฯ ใน
ดานความคิดสรางสรรค 

1. งานวาวนานาชาติ 
2. งานประชุมอาเซียน 
3. งานพระนครคีรี จัดเปนประจําทุกป 

3. ระบบการบริหารจัดการและการวางแผนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
มีวิสัยทัศนในการเปนเมือง
สรางสรรคท่ีชัดเจน 

เมืองเพชร เมืองแหงตาลโตนด 

มีจุดมุงหมายในการเปนเมือง
สรางสรรคท่ีชัดเจน 

พัฒนาเมืองเพชรบุรีใหเปนเมืองตาลโตนดแบบครบวงจร โดย
สงเสริมการปลูกตาล สงเสริมอาชีพการข้ึนตาล สงเสริมและ
พัฒนาผลิตภณัฑจากตาลโตนด รวมถึงการใชประโยชนจาก
ตาลโตนดอีกดวย ตลอดจนสงเสริมเชื่อมโยงดานการตลาด
อยางเปนรูปธรรม 
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ศักยภาพ รายละเอียด 
มีแผนปฏิบัติงาน และระบบการ
บริหารเพื่อขับเคล่ือนใหเมือง/
ชุมชนเกิดการพัฒนาไดอยาง
ยั่งยืน 

มีแผนชุมชนทุกหมูบาน ประกอบดวยกจิกรรมทําเองและทํา
รวมกัน 

การดําเนนิงานอยูภายใตองคกรท่ี
เกี่ยวของและทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงานพาณิชยจงัหวัดเปนท่ีปรึกษา 

มีเครือขายในการรวมมือรวมใจ
ทํางานเพื่อใหเมือง/ชุมชน
ตนแบบสามารถพัฒนาไดอยาง
ยั่งยืน 

ภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา รวมท้ังกลุมชางทองถ่ินใหความ
รวมมือกับกจิกรรมของจังหวัดเปนอยางด ี

มีองคกรท่ีสามารถขับเคล่ือนให
เมือง/ชุมชนตนแบบสามารถ
พัฒนาไดอยางยั่งยืน มีแผนการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจนและ
สอดคลองกับมาตรฐานของ
เศรษฐกิจสรางสรรค 

สํานักงานพาณิชยจงัหวัด 

องคกรขับเคล่ือนมีเจาหนาท่ีท่ีมี
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ 

สํานักงานพาณิชยจงัหวัด 

4. มีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) เปนท่ีพลังขับเคล่ือนและพลังงานในการ
ถายทอดองคความรูในชุมชน 

มีผูนํา และผูนาํมีทักษะและ
ประสบการณเกี่ยวกับการ
ถายทอดองคความรูเร่ืองเศรษฐกิจ
สรางสรรค 

1. ผูบริหารจังหวดั 
2. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. ปราชญชาวบาน 
4. ชางสิบหมู 

มีผูรู และผูรูมีทักษะและ
ประสบการณเกี่ยวกับการ
ถายทอดองคความรูเร่ืองเศรษฐกิจ
สรางสรรค 

1. ปราชญชาวบาน 
2. ชางสิบหมู 
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ศักยภาพ รายละเอียด 
มีเครือขาย และใหความรวมมือ
ในการวางแผนและดําเนินงาน 

1. กลุมวิสาหกจิชุมชน/กลุมอาชีพตาง ๆ  
2. กลุมเยาวชน 
3. กลุมชางตาง ๆ  

ภาครัฐเขามามีบทบาทในการ
ผลักดันเมืองตนแบบเศรษฐกิจ
สรางสรรคอยางจริงจัง 

1. ผูวาราชการจังหวัด 
2. ผูบริหารของจังหวัด สํานกังานพาณิชยจังหวัด สํานกังาน

ประชาสัมพันธจังหวัด สถาบันการศึกษาวทิยาลัยสารพัด
ชาง ฯลฯ 

การมีสวนรวมขององคกรอิสระ 
และองคกรอิสระใหความรวมมือ
ในการวางแผนและดําเนินงาน 

1. มีการชวยกันสงเสริมการปลูกตนตาลโตนด 
2. กลุมศิลปน กลุมขนม ฯลฯ 

หนวยงานการศึกษาใหความ
รวมมือเปนอยางดี โดยใหความ
รวมมือในดานการสอน และการ
วิจัยเร่ืองความคิดสรางสรรค 

1. สถาบันการศึกษาสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด 
2. มหาวิทยาลับราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาอ่ืน ๆ ใน

จังหวดัเพชรบุรีใหความรวมมือทางดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑการแปรรูปอาหารและอ่ืน ๆ  

3. วิทยาลัยเทคนคิเพชร ใหความรวมมือทางดานการแปรรูป
ผลิตภัณฑและเคร่ืองมือ อุปกรณตาง ๆ ท่ีเกีย่วของ 

มีความรวมมือของประชาชนใน
พื้นที่ 

ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  

ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ มีบทบาทใน
การรวมพัฒนาและนําไปปรับใช 

เชน บริษัทเพชรไทย โดยมีการสงเสริมการปลูกตาลโตนดท่ี
แกงกระจาน 

จัดทําการประชาสัมพันธ เพื่อ
เผยแพรการเปนเมืองตนแบบ
เศรษฐกิจสรางสรรค 

1. ประชาสัมพันธทางเคเบิลทีวีทองถ่ิน/เอกสารเผยแพร 
2. ใหขอมูลแกผูนําชุมชน เพื่อแจงใหแกชุมชน 
3. จัดทําปายบิลบอรท 
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ขอบเขตของการจัดทํายุทธศาสตรเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative City) จังหวัด
เพชรบุรี”เมืองเพชร เมืองตาลโตนด”  
 1. คําจํากัดความของคําวา “เมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative City)” 
  เมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative City) คือเมืองท่ีมีความชัดเจนในการ
นําเอาความคิดสรางสรรคมาพัฒนาเมืองหรือชุมชน จากรากฐานของตนทุนทางภูมิศาสตร สังคม 
วัฒนธรรมและภูมิปญญาภายในทองถ่ิน ชุมชนของแตละจังหวัด จนกอใหเกิดเอกลักษณท่ีมีคุณคา
ทางเศรษฐกิจ โดยหนวยงานภาครัฐ องคกร เอกชน ผูประกอบการ ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา 
รวมท้ังหนวยงานท่ีมีสวนเกี่ยวของมีบทบาทและมีการดําเนินงานรวมกันสอดคลองและเกื้อกูล 
สามารถสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจสงผลใหเมือง/ชุมชน มีสภาพสังคม ส่ิงแวดลอม และคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนอยางยั่งยืน 
 2. คําจํากัดความของคําวา “โครงการเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative 
City)” 
  โครงการเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรคเปนการนําความคิดสรางสรรคมาใชใน
การพัฒนาและขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดเมืองตนแบบ
เศรษฐกิจสรางสรรค ท่ีประชาชนในภูมิภาคและทองถ่ินตาง ๆ สามารถใชเปนตัวอยางและแนวทาง
ในการสรางรายไดภายในพื้นท่ี โดยการนําภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินมาเช่ือมโยงเปน
เร่ืองราวกับส้ินคาและบริการของเมือง เกิดเปนเอกลักษณของเมืองท่ีจะสรางงานสรางรายได 
ตลอดจนเปนการสรางความตื่นตัว สรางแรงกระตุนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม และให
ความสําคัญกับการนําเศรษฐกิจสรางสรรคมาสรางายไดใหกับชุมชนมากข้ึนเพื่อสรางโอกาสทาง
สังคมและเศรษฐกิจใหแกชุมชน 
 3. คําจัดของคําวา “ยุทธศาสตรเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative City)”
จังหวัดเพชรบุรี “เมือเพชร เมืองตาลโตนด” 
  คือยุทธศาสตรการขับเคล่ือนเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative City) 
จังหวัดเพชรบุรี  “เมือเพชร เมืองตาลโตนด” เพื่อใหเกิดการสรางรายไดในสินคาและบริการใหเกิด
มูลคาเพิ่ม ในจังหวัดเพชรบุรี โดยการนําภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเกี่ยวพันกัน  “เมืองเพชร 
เมืองตาลโตนด” มาเช่ือมโยงเปนเร่ืองราวกับตาลโตนด ซ่ึงแยกกันไมออกกับเมืองเพชรบุรีและวิถี
ชีวิตของคนเพชรบุรี ท้ังนี้เนื่องมาจาก  “น้ําตาลโตนด” มีเอกลักษณเฉพาะตัว มีความหวาน หอม 
อรอย ซ่ึงเปนท่ีติดใจของผูบริโภค ไมวาจะเปนอาหารคาวหวาน อีกท้ัง เคร่ืองใชไมสอย ของ
ประดับตกแตงบาน เฟอรนิเจอรตาง ๆ วิถีชีวิตคนทําตาลโตนด ซ่ึงเปนภูมิปญญาทองถ่ินอยางหนึ่ง 
โดยผูวาราชการจังหวัด (นายชาย พานิชพรพันธุ) เล็งเห็นถึงชองทางการทางการเพ่ิมมูลคาทาง
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เศรษฐกิจจึงมีการสงเสริมใหปลูกตาลโตนดเปนสวนหรือเขาแถว เพื่อนสะดวกในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตน้ําตาลโตนด ตลอดจนเปนแหลงทองเท่ียวทาทาย  (Adventure)เชน บานทารซานบนตน
ตาลโตนด เปนตน และเปนแหลงศึกษาดูงานตาลโตนดตนแบบของประเทศหรือของโลก รวมท้ัง
สงเสริมใหมีการแปรรูปน้ําตาลโตนดปกเปนน้ําตาลโตนดผงบรรจุซอง ซ่ึงเปนการสรางมูลคาสินคา
ตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค จากเดิมน้ําตาลโตนดปกราคากิโลกรัมละ 30-40 บาท เม่ือนํามา
แปรรูปเปนน้ําตาลโตนดผง รับซ้ือน้ําตาลโตนดปกจากชาวบาน เปนกิโลกรัมละ 80 บาท ในขณะท่ี
ราคาขายปลีกท่ัวไป รานจําหนายของฝากจังหวัดเพชรบุรี จําหนายน้ําตาลโตนดปกในราคากิโลกรัม
ละ 100 บาท สําหรบน้ําตาลโตนดผง จําหนายกิโลกรัมละ 300 บาท เปนตน 
 4. หนวยงานท่ีสนับสนุน 
  หนวยงานตางท่ีมีบทบาทในการสนับสนุนใหเกิดการสรางรายไดเพิ่มในจังหวัด
เพชรบุรี โดยการนําคามคิดสรางสรรคและนําภูมิปญญาทองถ่ินมาสรางใหเกิดมูลคาเพิ่มข้ึน 
ประกอบดวยหนวยงานท่ีสงเสริมดานการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ การสนับสนุนดานโลจิสติกส 
การสนับสนุนดานแหลงเงินทุนใหผูผลิต/ผูประกอบการการสนับสนุนดานการตลาด การ
ประชาสัมพันธ รวมถึงการเช่ือมโยง และการเพ่ิมชองทางการกระจายสินคา โดยมีบทบาทหนาท่ี
ดังนี้ 
  1. ภาคราชการ ไดแก ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี 
คณะทํางานขับเคล่ือนโครงการเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรคจังหวัดเพชรบุรี สถาบันการศึกษา 
เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณจังหวัด พาณิชยจังหวัด การคาภายในจังหวัด พัฒนาการจังหวัด 
การทองเท่ียวประเทศไทย (ททท.) สํานักงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ประชาสัมพันธจังหวัด 
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอําเภอทองท่ี และองคการบริหารสวนทองถ่ิน (อบจ./อบต./เทศบาล) 
   บทบาทหนาท่ี 
   1. สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค  “ 
เมืองเพชร เมืองตาลโตน” 
   2. ใหคําปรึกษาแนะนําสนับสนุน และแกไขปญหาในการดําเนินการเมือง
ตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค 
   3. ใหความรู / พัฒนา / สงเสริมศักยภาพ เมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค  “ 
เมืองเพชร เมืองตาลโตน” 
   4. สงเสริม / สนับสนุน / การรวมกลุมเพ่ือนสรางความเขมแข็ง   สรางอํานาจ
การตอรอง 
   5. สงเสริมการปลูก / พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร 
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   6. สงเสริมระบบสหกรณ สอนทําบัญชีดานดานทุน กําไร เพื่อใหรูหลักบัญชี
เบ้ืองตน สามารถคิดตนทุน กําไร แบบงายได 
   7. สงเสริมพัฒนาผูผลิต / ผูประกอบการ เร่ืองตัวส้ินคา / บรรจุภัณฑ ดานการ
แปรรูปอุตสาหกรรมอาหาร เชน ทําน้ําตาลไซรัป น้ําสมสายชู น้ําตาลโตนด น้ําตาลโตนดเม็ด ฯลฯ 
และอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไมสอย เชน โคมไฟ พวงกุญแจ ของใช ของฝาก / ของท่ีระลึก เปนตน 
สงเสริมดานทรัพยทางปญญา การพัฒนาสงเสริมดานการตลาด เช่ือมโยงตลาด 
   8. ประชาสัมพันธ เมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค   “เมืองเพชร  เมือง
ตาลโตนด” จัดงานสงเสริมการทองเท่ียว “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” 
   9. สงเสริมสนับสนุนชุมชน / รวมท้ังงบประมาณในการพัฒนาเมืองเพชร เมือง
ตาลโตนด อีกทั้งพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑใหหลากหลาย 
  2. ภาคเอกชน ไดแก หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมรมจังหวัด สมาคมธุรกิจ
การทองและโรงแรมจังหวัดเพชรบุรี และผูประกอบการตาง ๆ  
   บทบาทหนาท่ี  
   1. เช่ือมโยงประชาสัมพันธ จัดงานสงเสริมการทองเที่ยว “เมืองเพชร เมือง
ตาลโตนด” ใหนักทองเท่ียวไดรูจักวิถีของการทําตาลโตนดและไดทดลองข้ึนตนตาลอยางปลอดภัย 
ทดลองทําน้ําตาลโตนด/เค่ียวตาลโตนด พักผอนรีสอรทตาลโตนด ศึกษาวิถีชีวิตผูปลูกตาลโตนด 
   2. สนับสนุน สงเสริมดานการตลาด 
   3. สงเสริม สนับสนุนการผลิต / แปรรูปน้ําตาลสดเปนน้ําตาลโตนดปก น้ําตาล
โตนดผง น้ําตาลโตนดเม็ด น้ําสมสายชู / ไซเดอร หรืออ่ืน ๆ  
   4. สงเสริม สนับสนุนการแปรรูปดานอุตสาหกรรมเร่ืองใชไมสอย เชน ชุด
รับแขก โคมไฟตูโชว นาฬิกา เปนตน 
  3. ภาคประชาชน ไดแก เกษตรกร ศิลปน ปราชญชาวบาน และกลุมอาชีพ 
   บทบาทหนาท่ี  
   1. อนุรักษ ตอยอด ขยายภูมิปญญาใหสืบตอคูกับวิถีชีวิตคนเมืองเพชร 
   2. ดูแล  อนุรักษวิ ถีชีวิตและตนตาลโตนดเพ่ิมข้ึนเพ่ือรับรองการเปนพืช
เศรษฐกิจในอนาคต 
   3. พัฒนา เรียนรู ตลอดจนเช่ือมโยงวัตถุดิบ / การผลิต การตลาดผลิตภัณฑ
ตาลโตนดใหเกิดมูลคาเพิ่ม 
 5. ความเชื่อมโยงหรือแนวทางการประสานงานระหวางองคกรท่ีเปนผูบริหารจักการ
กับผูท่ีมีสวนเก่ียวของและประชาชนในชุมชน ในการขับเคล่ือนเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค 
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(Creative City) จังหวัดเพชรบุรี “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” อยางมีศักยภาพและมีสภาพสังคม
ส่ิงแวดลอม รวมท้ังคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  5.1 ผูวาราชการจงหวัดเพชรบุรี (นายชาย พานิชพรพันธุ) มีนโยบายในการสงเสริม
การปลูกตาลโตนดอยางชัดเจน โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน เกษตรจังหวัดเพชรบุรี พานิชย
จังหวัดเพชรบุรี และทองถ่ินใหการสนับสนุนเกษตรกรผูปลูกตาล และผูประกอบการน้ําตาลโตนด 
และขอความรวมมือจากทุกภาคสวนรวมทั้งประชาชน 
  5.2 ประชาสัมพันธทุกภาคสวนและขอความรวมมือในการขับเคล่ือนใหเพชรบุรี
เปนเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด”  
  5.3 ประชาสัมพันธใหประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีตระหนักถึงคุณคาและศักยภาพ
น้ําตาลโตนดเมืองเพชรท่ีเปนหนึ่งในประเทศไทยและในโลก 
 6. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative City) 
จังหวัดเพชรบุรี “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” 
  การท่ีจะใหยุทธศาสตรเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative City) จังหวัด
เพชรบุรี “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” สามารถนําไปใชดําเนินการไดอยางสัมฤทธ์ิผล จําเปนอยางยิง่
ท่ีจะตองมีการเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรอ่ืน ๆ ดังตอไปนี้ 
  6.1 ยุทธศาสตรรัฐบาล ดังนี้ 
   ขอ 3. นโยบายเศรษฐกิจ 
   ขอ 3.2 นโยบายสรางรายได 
   ขอ 3.2.4  ยกระดับความสามารถในการแขงขันและขยายชองทางการตลาดของ
ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจในประเทศ และธุรกิจวิสาหกิจชุมชนใหเขาสูระบบเศรษฐกิจสรางสรรค
ในการผลิตสินคาและบริการท่ีมีคุณคาและคุณภาพสูง ซ่ึงจะตองสรางคนท่ีมีฐานความรู ความ
ชํานาญ และความคิดสรางสรรคตอยอดความรู โดยเฉพาะงานศิลปะหัตกรรม ผลิตภัณฑชุมชน 
อัญมณี และอ่ืน ๆ  
   ขอ 3.3 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
   ขอ 3.3.2 ภาคอุสาหกรรม 
   ขอ 3 พัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบนฐานความรู ความคิด
สรางสรรค ภูมิปญญาทองถ่ิน และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาและยกระดับสินคาใหมีคุณภาพ มีความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และมีโอกาสในการขยายตลาด เชน สินคาเกษตรอินทร อาหารฮาลาล 
เปนตน เพื่อเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกร 
   ขอ 3.3.4  การตลาด การคา และการลงทุน 
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   ขอ 6) พัฒนาสินคาและบริการท่ีสรางโอกาสใหมในการหารายได การผลิต
สินคาและบริการอันเปนท่ีตองการของผูบริโภคในตลาดโลก ซ่ึงพัฒนาจากแนวคิดระบบเศรษฐกิจ
เชิงสรางสรรคท่ีใชนวัตกรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน โดยคํานึงถึงการเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ซ่ึงจะ
ขยายโอกาสในการสงออก โดยใหความสําคัญในการเชื่อมโยงใหกับประเทศไทยเปนประตูสู
ตลาดโลกของภูมิภาค รวมท้ังพัฒนาและสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการสินคาและ
บริการระหวางประเทศและศูนยกลางการผลิตและสงออกอาหารฮาลาลในโลก 
  6.2 ยุทธศาสตรกระทรวงพาณิชย 
   ภาคการคา สรางความเขมแข็งและขยายฐานการคาในประเทศใหเจริญเติบโต 
พรอม ๆ กับการใหความสําคัญกับการคาระหวางประเทศ 
   ภาคการผลิต เนนสงเสริมการผลิตท่ีคนสวนใหญไดประโยชน เชน เกษตร 
เกษตรอุตสาหกรรม (Food & Non-Food) รวมถึงการผลิตท่ีใชความคิดสรางสรรคสูง และธุรกิจ
บริการท่ีมีศักยภาพ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว กระทรวงพาณิชยไดกําหนดยุทธศาสตร
การคาไทยเพื่อเปนแนวทางในการสรางความม่ันคงและยั่งยืนใหแกเศรษฐกิจการคาของประเทศ 
โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวของกับ  10 
ยุทธศาสตรการคาไทย (Thai Trade Strategies) ป 2553 -2558 (2010-2015) ดังนี้ 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 ปรับโครงสรางการผลิต และกระตุนใหเกิดการลงทุน โดยเนน
การปรับปรุงและพัฒนาตัวสินคาและธุรกิจเพ่ือเพิ่มผลผลิตภาพและลดตนทุนการผลิต 
    กลยุทธ 
   1. การสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสมัยใหม 
   2. การสรางมูลคาเพิ่มตลอดวงจรสินคา (Value Chain) 
   3. การพัฒนา Supply Chain และ Cluster 
   4. การพัฒนามาตรฐาน/คุณภาพสินคาและบริการ 
   ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบการตลาดและขยายชองทางการคา โดยการเนน
พัฒนาระบบตลาดใหกับผูซ้ือ ผูขาย ผูบริโภค Trader 
   สงเสริมพัฒนาตลาดและชองทางการจําหนายท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อสงเสริม
ระบบตลาดชุมชนยานการคา ยกระดับตลาดชายแดนและตลาดภูมิภาค และสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจในตางประเทศ 
   ยุทธศาสตรท่ี 6 เสริมสรางพาณิชยภูมิปญญา 
   เปนการผสมผสานระหวางเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค เศรษฐกิจบนฐานความรู 
และเศรษฐกิจแบบภูมิปญญา เพื่อนํามาใชประโยชนในเชิงพาณิชย โดยจะตองนําเทคโนโลยี
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สมัยใหมมาใชประโยชนรวมดวยนอกจากนี้ ยังมุงสรางธุรกิจและผูประกอบการใหม โดยเฉพาะ
ทางดาน Content Industry การพัฒนารูปลักษณการออกแบบตราสินคา การคุมครองสงเสริม และ
ใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาในเชิงพาณิชย และสนับสนุนสินคานวัตกรรมแหงอนาคต 
เชน Biotech, Nano Tech, Info Tech, และInfo. Structure 
   กลยุทธ 
   1. ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินไทยเขากับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมรวมสมัย 
   2. เสริมสรางธุรกิจใหม ๆ ท่ีเนนศักยภาพศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของไทย 
   3. สงเสริมการออกแบบโดยเนนความคิดสรางสรรค 
   4. สนับสนุนธุรกิจและนวัตกรรมแหงอนาคต 
   5. คุมครอง สงเสริมและใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาในเชิงพาณิชย 
  6.3 ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 2553-2556) ดังนี้ 
   ประเด็นยุทธท่ี 1 เปนแหลงผลิตสินคาเกษตร อาหารปลอดภัย 
   กลยุทธ 
   1. สนับสนุนการผลิต ควบคุมคุณภาพสินคาเกษตรเปาหมายและอาหาร
ปลอดภัย 
   2. สนับสนุนการเพิ่มปริมาณ และมูลคาสินคาเกษตรอาหาร และอุตสาหกรรม
แปรรูปท่ีปลอดภัย และไดมาตรฐานตามความตองการของตลาด 
   3. สงเสริมการตลาด การประชาสัมพันธสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูป 
ท้ังในและตางประเทศ 
   4. พัฒนาและสรางความรวมมือระหวางเครือขายผูผลิตดานเกษตรและ
อุตสาหกรรมแปรรูป 
   ประเด็นยุทธท่ี 2 พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร ประวัติศาสตร วิถี
ชุมชน 
   กลยุทธ 2.5  การพัฒนาตลาดและการประชาสัมพันธ 
   ประเด็นยุทธท่ี 4 เปนสังคมเขมแข็งบนฐานความรูคูคุณธรรม 
   กลยุทธ 
   1. สรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนและพัฒนาเครือขายชุมชน 
   2. สงเสริมการพัฒนาอาชีพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑชุมชน OTOP 
และ SMEs     
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   3. สรางสังคมแหงการเรียนรูและยกระดับคุณภาพการศึกษา ท้ังในและนอก
ระบบ รวมท้ังการศึกษาตามอัธยาศัย 
  6.4 ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 (พ.ศ.2553-2556) ดังนี้ 
   ประเด็นยุทธท่ี 1 พัฒนากลุมจังหวัดใหเปนศูนยกลางการผลิตและแปรรูป
สินคา ประมง พืชเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑชุมชน และอุตสาหกรรม 
   กลยุทธ 
   1. พฒันาศักยภาพดานการเพาะปลูก การประมง และการแปรรูปสินคาเกษตร 
   2. พัฒนาคุณภาพสินคาใหไดมาตรฐาน เพื่อการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ
และการสงออก 
   3. พัฒนาและสงเสริมระบบการตลาดการบริหารจัดการ (Logistics) และ
การคาชายแดนเช่ือมโยงกลุมจังหวัด 
  6.5 ภารกิจหลังของพาณิชยจังหวัด ดังนี้ 
   Core Business 5 การสงเสริมการพัฒนาการตลาดสินคาและบริการจังหวัด 
  6.6 ยุทธศาสตรและขอมูลหนวยงานอื่นท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรเมืองตนแบบ
เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative City) จังหวัดเพชรบุรี “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด”                            
  
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” 
 ในการจัดทํายุทธศาสตรเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative City) จังหวัด
เพชรบุรี “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” จังหวัดเพชรบุรี ไดจัดทําการวิเคราะหสภาพแวดลอม “เมือง
เพชร เมืองตาลโตนด” (SWOT Analysis) แบงเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 การวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายใน (Strength and Weakness) ดั้งนี้ 
  จุดแข็ง (STRENGTH) 
 1. สภาพพื้นที่ ลักษณะดิน และภูมิอากาศมีความเหมาะสมกับการเพาะปลูก 
 2. แนวโนมการปลูกตาลโตนดเพิ่มข้ึน 
 3. มีการตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน พัฒนาผลิตภัณฑใหมท่ีตรงตามความตองการของลูกคา 
 4. คูแขงมีนอย 
 จุดออน (WEAKNESS) 
 1. ฐานขอมูลเกี่ยวกับจํานวนตนตาลโตนดในจังหวัดยังไมครอบคลุม 
 2. ชาวบานไมเห็นคุณคาและรายไดจากตาลโตนดเทาท่ีควร 
 3. การเก็บเกี่ยวผลผลิต/การใชประโยชนจากตนตาลโตนด ตองใชเวลายาวนาน 
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 4. ขาดการบูรณาการท่ีดีระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกรผูผลิตฯ 
 5. ขาดความรู ความเขาใจในการปลูกตาลโตนด เปนพืชเศรษฐกิจ 
 สวนท่ี 2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (Opportunity and Threat) ดังนี้ 
 โอกาส (OPPORTUNITY) 
 1. ความตองการการบริโภคในตลาดมีจํานวนมาก 
 2. สามารถพัฒนาทางดานการตลาดไปสูตลาดใหมได 
 3. มีศักยภาพที่จะพัฒนาผลิตภัณฑใหมในตลาดเดิมได 
 อุปสรรค (THREAT) 
 1. การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐมีนอย 
 2. ขาดการสนับสนุนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 3. ขากแหลงเงินทุนสนับสนุน 
 
 การกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative City) จังหวัดเพชรบุรี 
“เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” คือ “เปนเมืองตนแบบท่ีกอใหเกิดรายไดจากตาลโตนดอยางม่ันคงและ
ยั่งยืน” โดยมีประเด็นยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค จังหวัด
เพชรบุรี “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ประกอบดวย 
 1. การสงเสริมการปลูกตาลโตนด 
 2. การสรางมูลคาเพิ่มจากตาลโตนด 
 3. การวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนจากตาลโตนด 
 4. ประชาสัมพันธเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” 
 
แผนยุทธศาสตรเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative City) จังหวัดเพชรบุรี “เมืองเพชร 
เมืองตาลโตนด” 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : สงเสริมการปลูกตาลโตนด 
 เปาประสงค 
 1. สรางความรูความเขาใจและสรางจิตสํานึกแกทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหเห็น
ความสําคัญและประโยชนของตาลโตนด 
 2. สงเสริมการปลูกตาลโตนดใหเปนพืชเศรษฐกิจ 
 3. เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเกี่ยวกับตาลโตนดไดอยางม่ันคงและยั่งยืน 
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 ตัวชี้วัด 
 1. จํานวนเกษตรกร/ประชาชน/ผูประกอบการ/ภาคราชการ ท่ีไดรับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับตาลโตนด 
 2. จํานวนผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับตาลโตนดเพ่ิมข้ึน 
 กลยุทธท่ี 1 รณรงคใหความรูเก่ียวกับตาลโตนด 
 1. โครงการรณรงคใหความรูเกี่ยวกับเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค “เมืองเพชร 
เมืองตาลโตนด” ในดานตาง ๆ แกทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ 
 2. โครงการรณรงคสงเสริมการอนุรักษและพัฒนาการผลิตตาลโตนดเมืองเพชร 
 3. โครงการสํารวจและศึกษาขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับธุรกิจตาลโตนด 
 4. โครงการรวบรวมภูมิปญญาทองถ่ินดานการทําตาลโตนด ใหเปนแหลงเรียนรูและ
เผยแพรความรูแกประชาชนเพื่อขับเคล่ือน “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” 
 กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการปลูกตาลโตนดใหเปนอาชีพ 
 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูแกประชาชนเพื่อสงเสริม “การปลูก
ตาลโตนดใหเปนพืชเศรษฐกิจ” ในดานตาง ๆ ดังนี้ 
  1.1 ดานเพราะปลูกตาลโตนด 
  1.2 การฝกอาชีพคนข้ึนตาลโตนด 
  1.3 ดานเขาถึงแหลงเงินทุน 
  1.4 ดานการพัฒนา/แปรรูปตาลโตนด 
  1.5 การถายทอดความรูและภูมิปญญาดานการทําตาลโตนดเปนอาชีพแกเกษตรกร 
  1.6 การสงเสริมการรวมกลุมและพัฒนาอาชีพผูทําตาลโตนดใหมีรายไดเพิ่มข้ึน 
 2. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ/ผูผลิต/ผูใชแรงงาน ใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตสินคาเกษตร 
  2.1 ฝกทักษะอาชีพการข้ึนตาลใหกับแรงงานนอกระบบ 
  2.2 โครงการสงเสริมการปลูกตาลโตนด 
   2.2.1 สรางเคร่ืองมือทุนแรงในการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากตาลโตนด เพื่อ
ทดแทนการใชทรัพยากรมนุษย 
   2.2.2 สงเสริมใหเกษตรกรใชตาลโตนดพันธุดีในการปลูก 
   2.2.3 สงเสริมการปลูกไมไผเพื่อใชทําพะองขึ้นตนตาลโตนดและกระบอก
รองน้ําตาลโตนด 
   2.2.4 สงเสริมการปลูกตนพะยอมและไมเค่ียมเพื่อใชในการรักษาผลผลิตท่ีได 
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   2.2.5 สงเสริมการปลูกตาลโตนดใหเปนสัญลักษณของเมือง 
   2.2.6 สงเสริมการปลูกตาลโตนดใหเปนอาชีพ 
   2.2.7 สงเสริมการศึกษาวิจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของตาลโตนด (ตาล
แหยง) การศึกษา รวบรวมและ พัฒนาพันธุตาลโตนด 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การสรางมูลคาเพิ่มจากตาลโตนด 
 เปาประสงค 
 1. เพิ่มมูลคาตาลโตนดและผลิตภัณฑจากตาลโตนด 
 2. เพิ่มชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑจากตาลโตนด 
 3. สงเสริมการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑเกี่ยวกับตาลโตนดและผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  
 ตัวชี้วัด 
 1. จํานวนผลิตภัณฑแปรรูปจากตาลโตนดเพ่ิมข้ึน 
 2. จํานวนรายไดของเกษตรกร/ผูผลิต/ผูประกอบการเพิ่มขึ้น 
 3. จํานวนชองทางการตลาดเพ่ิมข้ึน 
 กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาผลผลิตจากตาลโตนดใหหลากหลายและเพิ่มมูลคา 
 1. โครงการเพ่ิมมูลคาตาลโตนด 
  1.1 สงเสริมใหมีการจัดต้ัง CLUSTER ตาลโตนด 
  1.2 สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑจากตาลโตนดใหหลากหลายโดยใชนวัตกรรม
ใหม ๆ เพื่อเพ่ิมมูลคาสินคา 
  1.3 ตอยอดผลิตภัณฑแปรรูปจากตาลโตนดเปนเคร่ืองใชเคร่ืองประดับ โดยนํา
ลวดลายตาง ๆ จากชางฝมือเมืองเพชรบุรีเพิ่มเติมเขาไปในผลิตภัณฑเพื่อเพ่ิมมูลคา 
  1.4 จัดประกวดการออกแบบผลิตภัณฑจากตาลโตนดและผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ในงาน
ลานวัฒนธรรม 
  1.5 ประชาสัมพันธผลิตภัณฑตาลโตนด โดยเฉพาะคุณประโยชนทางโภชนาการ
ของนํ้าตาลโตนด ตอผูบริโภค 
  1.6 จัดจําหนายสินคาผลิตภัณฑตาลโตนดและสินคาท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัด
เพชรบุรีในงานเทศกาล “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” ณ ตลาด อตก. จตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 2. โครงการสงเสริมและพัฒนาสวนตาลโตนดตัวอยางตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค
ของ(นายถนอม ภูเงิน)ใหเปนแหลงเรียนรูแบบครบวงจร 
  2.1 ปรับปรุงและพัฒนาสวนตาลโตนดตัวอยางตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรคของ
นาย ถนอม ภูเงิน ใหเปนแหลงเรียนรูตนแบบเชิงเศรษฐกิจและแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
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  2.2 สงเสริมและพัฒนาสวนตาลโตนดจากเกษตรกรรายอื่น ๆ ใหเปนแหลง
ทองเท่ียวเชิงเกษตร 
  2.3 จัดทํา HOME STAY รองรับนักทองเท่ียวท่ีสนใจในเร่ืองของตาลโตนด 
  2.4 เ ช่ือมโยงเสนทางการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี โดยเร่ิมตนจากสวน
ตาลโตนดไปสูแหลงเรียนรูวัฒนธรรมแขนงตาง ๆ หรือแหลงทองเท่ียวอ่ืน ๆ ในจังหวัด เชน จาก
สวนตาลโตนดไปกลุมอาชีพยีลูกตาล ทําจาวตาล และไปกลุมอาชีพทําเครื่องใชเคร่ืองประดับจาก
กะลาจาวตาล เปนตน 
 การเชื่อมโยงตลาด 
 1. โครงการเช่ือโยงตลาดภายในประเทศและตางประเทศ 
  1.1 นําผูประกอบการตาลโตนดเขารวมงานแสดงและจําหนายสินคาท้ังในและ
ตางประเทศ 
  1.2 นําผูประกอบการตาลโตนดเขารวมเจรจาการคาภายใน/ตางประเทศ, จัดเจรจา
การคาใหแกผูผลิต/ผูคา (BUSINESS MATCHIMG) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : วิจัยและกรพัฒนาการใชประโยชนจากตาลโตนด 
 เปาประสงค 
 1. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนทุกสวนจากตาลโตนด 
 2. สงเสริมการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑใหม ๆ จากตาลโตนดโดยการใชนวัตกรรม 
 ตัวชี้วัด 
 มีผลิตภัณฑใหม ๆ ท่ีหลากหลายจากตาลโตนดเพ่ิมข้ึน 
 กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนทุกสวนจากตาลโนด 
 1. โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ ท่ีหลากหลายจากตาลโตนดโดยการใช
นวัตกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : ประชาสัมพันธเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค “เมือง
เพชร เมืองตาลโตนด” 
 เปาประสงค 
 1. เผยแพรประชาสัมพันธเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค “เมืองเพชร เมือง
ตาลโตนด” ใหเปนท่ีรูจักกวางขวางยิ่งข้ึน 
 2. สงเสริมการทองเท่ียวภายในจังหวัดเพชรบุรี 
 3. เปนแหลงศึกษาดูงานเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค  “เ มืองเพชร เ มือง
ตาลโตนด” 
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 ตัวชี้วัด 
 1. จํานวนคนท่ีรูจักเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” 
เพิ่มข้ึน 
 2. จํานวนนักทองเท่ียวเพิ่มข้ึน 
 3. จํานวนผูศึกษาดูงานเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” 
เพิ่มข้ึน 
 กลยุทธท่ี 1 ประชาสัมพันธเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค “เมืองเพชร เมือง
ตาลโตนด” 
 1. โครงการประชาสัมพันธเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค “เมืองเพชร เมือง
ตาลโตนด” 
  1.1 จัดทําแผนพับและวีดีทัศนประชาสัมพันธเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค 
“เมืองเพชร  เมืองตาลโตนด” 
  1.2 จัดนิทรรศการ/ประกวดผลิตภัณฑท่ีเกิดจากตาลโตนด/ประกวดตาลผลใหญ/
กิจกรรมการทองเท่ียวภายในจังหวัด เชน กิจกรรมแขงขันข้ึนตาล,เฉาะตาล, แรลล่ีตาล  เปนตน 
  1.3 จัดสัมมนาการขับเคล่ือน “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” เปนเมืองตนแบบ
เศรษฐกิจสรางสรรคอยางยั่งยืน 
 
แนวทางในการพัฒนาและแผนการดําเนินการ (ROAD MAP) “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” 
 แนวทางในการพัฒนา “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” เพื่อเปนเมืองตนแบบเศรษฐกิจ
สรางสรรคอยางสมบูรณ   มีดังนี้ 
 1. บรรจุเร่ืองเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรคไวในยุทธศาสตร นโยบาย และ
งบประมาณของจังหวัดเพชรบุรี 
 2. วางแผนกลยุทธ แผนแมบท แผนธุรกิจ แผนปฏิบัติงาน และระบบบริหาร เพื่อ
ขับเคล่ือนใหเกิดการพัฒนาชุมชนสรางสรรคไดอยางยั่งยืน 
 3. จัดหางบประมาณในการพัฒนาเมืองเพชรบุรี ใหเปนเมืองตนแบบเศรษฐกิจ
สรางสรรค (จากภาครัฐ ภาคเอกชน ทองถ่ิน ฯลฯ) 
 4. จัดทําประชาพิจารณเพื่อรับฟงแนวความคิดและความตองการของประชาชนใน
จังหวัดตอการเปนเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค 
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แผนการดําเนินการ (ROAD MAP) เมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค “เมืองเพชร เมือง
ตาลโตนด” ในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) 
 1. จัดต้ังคณะทํางานขับเคล่ือนโครงการเมืองตนแบบ 
 2. สํารวจและศึกษาหาขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับธุรกิจตาลโตนด จัดทําฐานขอมูล 
 3. เสริมสรางบุคลากรท่ีมีความรูเกี่ยวของกับธุรกิจตาลโตนด การเก็บเกี่ยวผลผลิตอยาง
ปลอดภัย ดานการพัฒนาแปรรูปตาลโตนด จัดกิจกรรมแขงขันข้ึนตาล เฉาะตาล โกงคอตาลหรือพับ
คอมา แรลล่ีตาล เย็บตับตาล จัดอบรมดานภาษาเพ่ือรับรองประชาคมอาเซียน จัดประกวดผลิตภัณฑ
ท่ีเกิดจากตาลโตนด ประกวดตาลผลใหญและรวมกลุมชุมชนและผูประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจ
ตาลโตนด 
 4. สงเสริมการปลูกตาลโตนด โดยสรางเคร่ืองมือทุนแรงในการเก็บเกี่ยวผลผลิตจาก
ตาลโตนดเพื่อทดแทนการใชทรัพยากรมนุษย สงเสริมใหเกษตรกรใชตาลพันธุดีในการปลูก 
สงเสริมการปลูกไมไผ เพื่อใชในการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากตาลโตนด สงเสริมการปลูกตนพะยอม
และไมเค่ียม เพื่อใชในการรักษาผลผลิตท่ีได สงเสริมการปลูกตาลโตนดใหเปนสัญลักษณของเมือง
และใหเปนอาชีพ 
 5. การสรางมูลคาเพิ่มจากตาลโตนด โดยสงเสริมใหมีการจัดต้ังเครือขาย CLUSTER 
ตาลโตนดสงเสริมและการพัฒนาการแปรรูปตาลโตนด นําผูประกอบการเขารวมงานแสดงสินคา
ท้ังในและตางประเทศ จัดเจรจาการคาใหแกผูผลิต/ผูคา สงเสริมผลิตภัณฑจากตนตาล สู
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว สรางมูลคาใหผูบริโภคไดทราบถึงประโยชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ
ตาลโตนด เชน สารตานอนุมูลอิสระ 
 6. วิจัยและพัฒนาการใชประโยชนจากตาลโตนด โดยสงเสริมการวิจัยและพัฒนาการ
ใชประโยชนทุกสวนจากตาลโตนด 
 7. รณรงคใหความรู และประชาสัมพันธโครงการเกี่ยวกับตาลโตนด ทุกโครงการ ให
กัประชาชนท่ัวไปใหเห็นความสําคัญและประโยชนของตาลโตนด และสนใจประกอบอาชีพท่ี
เกี่ยวของกับตาลโตนด ซ่ึงเกี่ยวพันกับเมืองเพชรและวิถีชีวิตของคนเพชรบุรีโดยแยกกันไมออก 
 8. สงเสริมการพัฒนาสวนตาลโตนดใหเปนแหลงเรียนรูแบบครบวงจร โดยปรับปรุง
และพัฒนาสวนตาลลุง ถนอม ใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรและจัดทํา HOME STAY รองรับนัก
ทองท่ีสนใจในเร่ืองของตาลโตนด 
 9. จัดงาน “วันตาลโตนด เมืองเพชร” ระดับประเทศ 
 10. เช่ือมโยงเสนทางการทองเท่ียวในเพชรบุรี โดยเร่ิมตนจากสวนตาล ไปสูแหลง
ทองเท่ียวอ่ืน ๆ ในจังหวัดถนนสายวัฒนธรรมอ่ืน ๆ  
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 11. สอดแทรกวิถีชีวิตชุมชนเมืองเพชร เขากับการทองเท่ียวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม 
 12. ฟนฟูวิถีชีวิตเกี่ยวกับตาลโตนด เชน การกวนน้ําตาลใส ทําน้ําตาลงุน กระแช 
(น้ําตาลเมา) 
 13. ฟนฟูวัฒนธรรมประเพณีการแสดงท่ีเกี่ยวของกับตาลโตนดเขาไปยังสถานท่ีศึกษา
ในพื้นท่ี เชน การเตนรําทําตาล เปนตน 
 
ขอเสนอแนะ และมาตรการดําเนินการ 
 จากการดํา เนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร เ มืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค 
(CREATIVE CITY) จังหวัดเพชรบุรี “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด”  ไดนําประเด็นปญหา ของสังเกต
และความคิดเห็นตาง ๆ มาประมวลเปนขอเสนอแนะ และนํามาเปนมาตรการดําเนินการในการ
จัดทํายุทธศาสตรเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค (CREATIVE CITY) จังหวัดเพชรบุรี “เมือง
เพชร เมืองตาลโตนด” เพื่อทําใหการจัดทําและการผลักดันยุทธศาสตรเมืองตนแบบเศรษฐกิจ
สรางสรรค “เมืองเพชร  เมืองตาลโตนด” เกิดสัมฤทธ์ิผลมากยิ่งข้ึน โดยมีขอเสนอแนะและ
มาตรการดําเนินการดังนี้ คือ 
 กําหนดผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ 
 ในการผลักดันยุทธศาสตรเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค “เมืองเพชร เมือง
ตาลโตนด” ไปสูการปฏิบัติ มีการจัดทําแผนงาน/โครงการท่ีชัดเจน เพื่อทําแผนงาน/โครงการไปสู
การปฏิบัติ และการจะทําใหเกิดแผนงาน/โครงการตาง ๆ ไดจะตองเร่ิมจากการกําหนดผูรับผิดชอบ
ชัดเจน โดยใหเปนไปตามบทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 การประสานงานระหวางกระทรวง 
 การท่ีจะสนับสนุนใหการทํายุทธศาสตรเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค “เมืองเพชร 
เมืองตาลโตนด” ไปสูการปฏิบัติไดสําเร็จ โดยควรมีการประชาสัมพันธการจัดทํายุทธศาสตรเมือง
ตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” ไปยังกระทรวงตาง ๆ เพื่อรับทราบและ
ใหการสนับสนุนดานงบประมาณแกหนวยงานของตนเองท่ีไดมีการเสนอแผนงาน/โครงการท่ี
สนับสนุนยุทธศาสตร เมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” 
 การสรางระบบการทํางานใหชัดเจน 
 ตองมีความชัดเจนในการดําเนินงานตอไปในอนาคตอยางเปนระบบท้ังในระยะส้ันและ
ระยะยาวนับต้ังแตการจัดทํายุทธศาสตรเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค “เมืองเพชร เมือง
ตาลโตนด” สามารถนําไปสูการปฏิบัติดวยตนเอง การแปลงแผนยุทธศาสตรฯ ไปสูแผนงาน/
โครงการตาง ๆ การขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณ การติดตามผลดําเนินงาน ตลอกจนการ
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รายงานความกาวหนา และความสําเร็จตามยุทธศาสตรเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค “เมือง
เพชร เมืองตาลโตนด” 
 การติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 ควรใหมีการติดตามรายงานผลการดําเนินงานท้ังในตัวช้ีวัดและแผนงาน /โครงการ ซ่ึง
ควรมีการกําหนดรูปแบบในการติดตาม ท่ีดําเนินการภายใตตัวช้ีวัด และควรมีการแสดงขอมูล
เปรียบเทียบ ดังนี้ ผลจากปท่ีผานมา เพื่อใชเปนบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบคาเปาหมาย 
(TARGET) เพื่อแสดงใหเห็นวามีการต้ังเปาหมายเปนเทาใด ผลการดําเนินงานจริง (REOULT) เพื่อ
แสดงผลจากการดําเนินงาน ท้ังนี้ควรมีการติดตามเปนระยะ ๆ และแสดงผลการติดตามเปนคา
ปจจุบัน 
 แผนงานโครงการ 
 ควรมีการแสดงวาโครงการดังกลาวใครเปนผูรับผิดชอบ และแผนงาน/โครงการ
ดังกลาวมีความกาวหนาเพียงใด เม่ือไดมีการเก็บขอมูลดังกลาวแลวควรมการจัดทํารายงานผล โดย
มีการประมวลผลขอมูลมาแสดงผลการรายงานความกาวหนาตามโครงการ ปญหาอุปสรรค 
ผลสัมฤทธ์ิตามโครงการท่ีเกิดข้ึน จะชวยใหหารยุทธศาสตรเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค 
“เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” ของจังหวัดเพชรบุรีครบวงจร และมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึนใน
อนาคต 
 การติดตามประเมินผล 
 เม่ือดําเนินการแลวควรมีการประเมินผลยุทธศาสตรเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค 
(CREATIVE CITY) จังหวัดเพชรบุรี “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” ท้ังในรูปแบบของแผนงาน/
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 128 

ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ ชื่อสกุล  นางสาว เกสร สวางพนาพนัธุ 
วัน/เดือน/ป เกิด  22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 
สถานท่ีเกิด  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
สถานท่ีอยูปจจุบัน  186/119 หมูบานพารคเวยชาเลต ซ.รามคําแหง190/1 ถ.รามคําแหง 

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
เกียรติบัตร ผูนําเยาวชน สาขาการสงเสริมการทองเท่ียวในชุมชนประจําป 2555 
  ณ ประเทศญ่ีปุน 
ประวัติการศึกษา ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิมอันดับ 2), คณะวทิยาการจดัการ  

สาขาการจัดการการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถานท่ีทํางานปจจุบัน  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
ตําแหนงหนาท่ีการงาน พนักงานสงเสริมการทองเท่ียว ระดับ 5 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


	title_page
	abstract
	content
	chapter1
	chapter2
	chapter3
	chapter4
	chapter5
	chapter6
	bibliography
	appendix

