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กิตติกรรมประกาศ

แล้ววันน้ีก็มาถึง วันที่ได้เขียนกิตติกรรมประกาศ ถือเป็นหน้าที่อยากเขียนที่สุดในเล่มน้ีก็ว่าได้

วันที่งานวิจัยทุ่งทานตะวันเล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์ ทำมาตลอดปี 4 เทอม 1 เทอม 2 เวลาเกือบ 1 ปีทำจน

ครบ 6 บทแล้ว เย่! เย่! ถึงจะเหน่ือยก็มีความสุข

ก่อนอื่นหนูขอขอบพระคุณหลวงอาและป้านอมเป็นอย่างสูง ที่คอยให้ความช่วยเหลือตลอด

เวลาที่หนูทำงานทานตะวันน้ีให้ได้ข้อมูล และทำการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณเกษตรกรทุกท่านโดยเฉพาะลุงสมัยที่หนูโทรไปสัมภาษณ์หลายครั้ง ขอขอบพระคุณ

คนในกองบริการศูนย์สงครามพิเศษที่สละเวลาให้หนูทำการสัมภาษณ์ พ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยวใน

เทศกาล หนูขอขอบพระคุณทุกท่านจากใจจริงที่ให้ความร่วมมือให้การสัมภาษณ์เป็นอย่างดี 

งานนี้สำเร็จได้ หนูขอขอบพระคุณอาจารย์เอกรินทร์ท่ีคอยให้คำปรึกษาหนูเป็นอย่างดี อดทน

กับความไม่ได้เร่ืองของหนู แนะนำสิ่งต่างๆในงานจนสำเร็จเสร็จสมบูรณ์ อาจารย์ช่วยกระตุ้นให้หนูมี

ความรับผิดชอบขึ้นเยอะมากมาก และขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่เคยให้ความรู้กับหนูมาตลอด

4 ปีน้ี

ขอบคุณเพ่ือนๆทุกคนในเอกที่คอยให้กำลังใจกันโดยเฉพาะต๊ะ แหวน วิว มาย พลอยและโจอี้

ท่ีคอยให้กำลังใจไปหาหนังสือด้วยกันไปงานภาคสนามด้วยกัน ซ้อมพรีเซ้นด้วยกัน บางทีแนะนำและ

ช่วยเหลืองานของเพื่อนๆด้วย ขอบคุณมากเลยนะ เลิฟ เลิฟ

ขอบคุณพ่อและแม่ที่ช่วยขับรถไปจังหวัดลพบุรีเป็นสิบๆครั้งให้กับหนู และไปนอนพักเพื่อทุ่ง

ทานตะวันเป็นเพื่อนด้วย ขอบคุณฮารุและอะยูมิที่คอยช่วยพิมพ์งานให้ หาคำผิดให้ขอบคุณมากกกกก

กกเลย

ขอบคุณตัวเองที่พยายามมาตลอดจนสำเร็จไม่เคยคิดว่าจะสามารถพิมพ์งานเป็นร้อยๆหน้าได้

การทำงานน้ีช่วยสอนอะไรเราหลายๆอย่าง สอนให้เรารู้จักความพยายาม รู้จักการทำงานด้วยตัวเอง

รู้จักความรับผิดชอบ รู้จักการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง และทำให้เรารู้จักทานตะวันมากยิ่งข้ึน 

ค
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บทท่ี 1

บทนำ

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปัญหา 

ชีวิตประจำวันของมนุษย์ย่อมต้องการช่วงเวลาในการพักผ่อนหรือการผ่อนคลายจาก

ความเครียดที่เกิดข้ึนในชีวิต โดยเฉพาะในสังคมอุตสาหกรรมดังเช่นปัจจุบัน  ซ่ึงถูกจำกัดด้วย

เวลาในการทำงานและการดำเนินชีวิตอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้ กิจกรรมนันทนาการจึงเกิดขึ้น

เพื่อตอบสนองให้เกิดความสุขและการพักผ่อน ด้วยการทำกิจกรรมตามความชอบของแต่ละ

บุคคล กิจกรรมนันทนาการจึงประกอบไปด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบและหลาย

ประเภท (Jay Shivers, 1981: 1-5 อ้างถึงใน ธนรัฐ นันทนีย์, 2556: 1) 

หน่ึงในกิจกรรมนันทนาการที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอดคือการท่องเท่ียว ซึ่งการ

ท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมท่ีเดินทางไปสู่สถานที่หน่ึงในช่วงระยะเวลาสั้นหรือยาวด้วยความสมัคร

ใจ คนส่วนใหญ่ที่มีวันหยุดเทศกาลเหมือนกัน จึงใช้เวลาเดินทางไปสถานท่ีท่องเที่ยวตาม

ความชอบของตนเอง เมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเป็น

จำนวนมากโดยเฉพาะในส่วนของท้องถิ่น ทำให้การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและเจริญ

เติบโตอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจของประเทศมาตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1950  ในการทอ่งเทีย่วรูปแบบประเพณีนิยม1และ

การท่องเท่ียวแบบมวลชน2 ซ่ึงถือเป็นการท่องเที่ยวที่คำนึงเพียงความต้องการของนักท่อง

เที่ยว  โดยที่ขาดความใส่ใจต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน (ราณี อิสิชัยกุล,

1 การท่องเที่ยวแบบประเพณีนิยม (Conventional Tourism) เป็นรูปแบบการท่อง

เที่ยวที่เน้นความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและรายได้ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว (Jafar

Jafari, 2000 :28)

2 การท่องเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นนักท่องเที่ยว

กลุ่มขนาดใหญ่ และความสะดวกสบายด้านต่างๆที่ทำให้ท้องถ่ินมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่ง

ข้ึน (Jafar Jafari, 2000 :433)

1



2

2557: 8)

อุตสาหกรรมท่ีเจริญเติบโตขึ้นน้ัน เมื่อเวลาผ่านไปในระยะยาว ทำให้เกิดปัญหาต่างๆข้ึน ท้ัง

ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านศิลปวัฒนธรรม และที่สำคัญคือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีหลายพ้ืนท่ี

ท่องเที่ยวและทรัพยากรของท้องถ่ินถูกทำลายจนทรุดโทรม ทำให้บางพ้ืนที่ไม่สามารถเปิดเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวได้อีกต่อไป กลายเป็นปัญหาที่ประสบพบเจอในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย

ด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ทำให้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท่องเที่ยวจากเดิมเป็นการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์และการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับธรรมชาติ

วัฒนธรรม และความจริงแท้ของท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เริ่มมีความนิยมอย่างชัดเจนขึ้น เมื่อ

มีการประชุมของทางภาครัฐและความร่วมมือของหน่วยงานหลายประเทศ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา,

2548: 11-12) โดยเฉพาะการประชุม “Global'90 Conference” ท่ีทำให้เกิดหลักการพัฒนาการ

ยั่งยืน รวมถึงการประชุม “Earth Summit” มีการลงนามของ 182 ประเทศทั่วโลกรับรองเอกสาร

“ปฎิญญาริโอ” (Rio Summit) และเอกสาร “แผนปฏิบัติการ 21” หรือ “Agenda21” เป็นแบบแผน

ท่ีทำให้หลายประเทศเร่ิมดำเนินการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนตามลักษณะภูมิประเทศ สิ่ง

แวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ (Jafer Jafari, 2000: 34-35) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในการท่อง

เที่ยวทางธรรมชาติ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมถึงวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

และมีประวัติศาสตร์ท่ีโดดเด่นของท้อนถิ่นให้เกิดการพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในรูปแบบ

ต่างๆ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548: 20-23) 

จากการผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับ

ประเทศไทยได้ผลักดัน และสนับสนุนท้องถิ่นให้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีรูปแบบตามการลงนามการ

ประชุม โ ดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เน่ืองจากประเทศไทยในแต่ละภูมิภาคมีลักษณะ

ภูมิประเทศท่ีหลากหลาย ทำให้เกิดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีแตกต่างกันนำมาดึงดูดนัก

ท่องเท่ียวทั้งในประเทศและต่างชาติ ตลอดจนเกิดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) ทำให้ประเทศไทยเกิดการพัฒนาแหล่งท่อง

เที่ยวเชิงนิเวศเพิ่มข้ึนเป็นจำนวนมาก การท่องเท่ียวเชิงนิเวศประกอบด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวหลาย

ชนิด เช่น การท่องเท่ียวเชิงศึกษาธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา

หรือศิลา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพธรรมชาติ รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วย 

 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ท้องถิ่นส่วนใหญ่ที่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงแต่ละภูมิภาคมีผลผลิต
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ทางการเกษตรที่หลากหลายและแตกต่างกัน เช่น สวนผลไม้เมืองร้อน สวนผลไม้เมืองหนาว พืชผัก

และดอกไม้นานาชนิด นักท่องเท่ียวในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างให้ความสนใจ ทำให้

หลายพื้นที่ได้รับการส่งเสริมและถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรข้ึน (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา,

2548: 14)

การท่องเท่ียวเชิงเกษตรถือเป็นการท่องเที่ยวที่เน้นท่องเท่ียวธรรมชาติ จากทรัพยากรทางการ

เกษตร กิจกรรมทางการเกษตร วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวมถึงเป็นการนำเอา

ทรัพยากรในท้องถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ท่ีก่อให้เกิดรายได้เสริมแก่เกษตรกรและคนในชุมชน พร้อม

ทั้งสร้างความยั่งยืนและการอนุรักษ์ในทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นควบคู่ไปด้วย ถือเป็นการท่อง

เที่ยวที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จากการรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร (2548) พบ

ว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในประเทศมีทั้งหมดมากถึง 130 แห่ง แบ่งออกเป็น ภาคกลาง 1 2 แห่ง

ภาคตะวันตก 13 แห่ง ภาคตะวันออก 19 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30 แห่ง ภาคใต้ 21 แห่ง

และภาคเหนือ 35 แห่ง (เทิดชาย ช่วยบํารุง, 2553: 36-37) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจึงมีการ

ขยายตัวสูง และมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวท่ีนิยม

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในปัจจุบัน

หากกล่าวถึงงานวิจัยในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั้น ต่างได้รับความสนใจเป็นอย่าง

มาก ทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ โดยสามารถแบ่งประเด็นการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็นใหญ่

ด้วยกัน กล่าวคือ การศึกษาศักยภาพของชุมชนต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การศึกษาผลกระ

ทบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อชุมชน และความสัมพันธ์ของทรัพยากรในชุมชนกับการท่องเที่ยว

เชิงเกษตร 

ประเด็นแรกงานวิจัยการศึกษาศักยภาพของชุมชนต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการ

ศึกษาความสามารถของชุมชนต่อการทำให้พ้ืนท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งมักมีผลการศึกษาใน

ลักษณะคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ หากชุมชนมีทรัพยากรท่ีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มีกิจกรรมรองรับนัก

ท่องเที่ยว รวมถึงมีการจัดการจากการร่วมมือของคนในชุมชน ทำให้สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่อง

เที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในบาลีของงานวิจัย

“Agrotourism Development Bali” (Utama, 2007) ท่ีศึกษาศักยภาพของพ้ืนที่ต่อการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร แม้ว่าพื้นที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงามอย่างทะเลสาบ

วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของเกษตรกรที่ทรงคุณค่า ซึ่งมีเอกลักษณ์และมีความแตกต่างจากที่อื่น อีก
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ท้ังคนในชุมชนยังเห็นด้วยกับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แต่ชุมชนยังไม่ได้รับการส่ง

เสริมมากนัก

ประเด็นที่สองการศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อชุมชนเป็นการศึกษาเพื่อให้

เห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างผลดีหรือผลเสียอย่างไรต่อชุมชน ซ่ึงงานวิจัยส่วนใหญ่มีผลการ

ศึกษาว่าสร้างผลประโยชน์แก่ชุมชนที่ทำให้เกิดรายได้แก่คนในชุมชนและเกษตรกร รวมถึงเห็นคุณค่า

ของทรัพยากรจากการท่ีมีมูลค่าทางการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ ความยั่งยืน และความภาค

ภูมิใจในอาชีพเกษตรกร ตัวอย่างงานวิจัยเรื่อง “The impact of agro-tourism on agricultural

production” (Braseiae, 2006) ท่ีศึกษาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรมีผลต่อปริมาณของผลผลิตทางการ

เกษตรของประเทศโครเอเชีย พบว่าการท่องเท่ียวไม่มีผลต่อการผลผลิตให้ผลิตได้เพ่ิมขึ้นหรือลดลง

เน่ืองจากแยกพื้นที่ทํากิจกรรมของนักท่องเที่ยวกับพ้ืนที่ทําการเกษตรจากกัน แต่ในการศึกษาการท่อง

เที่ยวเชิงเกษตรน้ันสามารถส่งผลเสียต่อชุมชนได้เช่นกัน เช่น จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเป็นจำนวน

มากสามารถสร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรได้ รวมถึงการท่องเที่ยวที่นำความเจริญเข้ามาในชุมชน

สามารถนำพาปัญหาต่างๆ เข้ามา

ประเด็นสุดท้ายคือการศึกษาความสัมพันธ์ของทรัพยากรในชุมชนกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

มักเป็นการศึกษาถึงรูปแบบกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับทรัพยากรทางการเกษตรในชุมชน และ

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรท่ีนำมาจำหน่ายแก่นักท่องเท่ียว ซ่ึงผลการศึกษามักเป็นไปในรูปแบบที่แตก

ต่างกันตามทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถ่ินที่ผสมผสานอยู่ใน

กิจกรรมทางการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จึงทำให้ผลการศึกษาในประเด็นน้ีมีความหลากหลายที่

ข้ึนอยู่กับแต่ละพื้นที่และเอกลักษณ์อันโดดเด่นของทรัพยากรในชุมชน ตัวอย่างงานวิจัยศึกษาชุมชน

ช้างกลางเร่ือง “รูปแบบการจัดการทรัพยากรเกษตรเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ยั่งยืนในอําเภอช้าง

กลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช” (เทพกร ณ สงขลา, 2556) เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เป็นหลักและพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งมีรูปแบบการท่องเที่ยวด้วยการรวม

กลุ่มจําหน่ายผลิตภัณฑ์ เกษตรกรมีประสบการณ์การทําเกษตรอินทรีย์และมีความสามารถในการแนะ

นําธุรกิจทางการเกษตร กิจกรรมทางการท่องเที่ยวล้วนได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและเป็นการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กัน

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในประเทศไทยพบว่า มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายประเภทในรูป

แบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น สวนผลไม้ เกษตรอินทรีย์ เทศกาลขายสินค้าทางการเกษตร รวมถึง
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ทุ่งดอกไม้ หากเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบทุ่งดอกไม้น้ัน ทุ่งทานตะวันของจังหวัดลพบุรีและ

จังหวัดใกล้เคียง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซ่ึงแหล่งท่อง

เที่ยวทุ่งทานตะวันน้ัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามฤดูกาลเพาะปลูกที่ได้พัฒนาจากการปลูกต้นทานตะวัน

เพ่ือการเกษตรและเป็นพืชทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ซ่ึงมีการเพาะปลูกในหลายภูมิภาคทั่ว

ประเทศ เช่น จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครราชศรีมา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดราชบุรี จังหวัดสระบุรี

และจังหวัดที่มีการปลูกต้นทานตะวันมากที่สุดคือจังหวัดลพบุรี เฉลี่ย 106,035 ไร่ (2556) หรือมีพื้นที่

ปลูกมากถึงร้อยละ 60 ของการปลูกทานตะวันทั้งประเทศ (ADVANTA, ม.ป.ป.: 1-2)

การปลูกต้นทานตะวันทางการเกษตรของจังหวัดลพบุรี มักเป็นการปลูกเป็นพืชขั้นที่สอง

กล่าวคือเป็นการปลูกเป็นพืชรองหลังจากการปลูกพืชหลักอย่างต้นข้าวโพดและต้นข้าวฟ่าง เนื่องจาก

ต้นทานตะวันสามารถเจริญเติบโตได้ดีกับดินที่ปลูกต้นประเภทนี้เช่นเดียวกัน อีกทั้งเติบโตได้ในฤดูแล้ง

หรือหลังฤดูฝนในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม ทำให้จังหวัดลพบุรีเป็นพื้นที่ที่มีการ

ปลูกต้นทานตะวันอย่างกว้างขวาง ต้นทานตะวันเป็นพืชทางเศรษฐกิจที่เกษตรกรปลูกเพื่อนำเมล็ด

ทานตะวันไปแปรรูปเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่นำเมล็ดผลิตเป็นน้ำมันทานตะวัน

ผู้บริโภคนิยมนำไปใช้เพ่ือการประกอบอาหารทั้งในประเทศและส่งออกสู่ต่างประเทศ นอกจากน้ียังนำ

ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากทุกส่วนของต้นทานตะวันสามารถนำไปแปรรูปเพื่อการบริโภคได้

เช่น เมล็ดทานตะวันอบน้ำผึ้ง เมล็ดทานตะวันเคลือบช็อคโกแลต น้ำทานตะวัน คุกกี้ทานตะวัน ฯลฯ

กล่าวคือ นิยมแปรรูปเป็นขนมหรือของทานทานเล่นในรูปแบบต่างๆ (ศรีสุดา เตชะสาน และพัฒนา

นรมาศ, ม.ป.ป.: 18-20)

เมื่อช่วงปี พ.ศ. 2540 ราคาผลผลิตของข้าวโพด ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดลพบุรีมี

ราคาตกต่ำลง เน่ืองด้วยภาวะเศรษฐกิจของประเทศซบเซา เพ่ือให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาได้รับราย

ได้ทดแทนกำไรของต้นข้าวโพดท่ีลดลง ทางภาครัฐจึงให้ความช่วยเหลือด้วยการสนับสนุนให้พื้นที่

ทางการเกษตรต้นทานตะวันพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ประกอบกับการสร้างเข่ือนป่าสักชล

สิทธิ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางสู่จังหวัดเพ่ิมมาก

ข้ึน จึงทำให้แหล่งท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา (นาย

รอบรู้, 2550: 13-14)

หน่ึงในแหล่งท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอด ตั้งแต่ทางจังหวัดได้พัฒนา

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว คือ ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล หรือ พ้ืนท่ีทำการเกษตรบริเวณทางเข้าวัดเวฬุวัน
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ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  เริ่มมีดอกทานตะวันบานสะพรั่งสวยงามต้อนรับ

นักท่องเที่ยวในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี ถือเป็นทุ่งทานตะวันที่นัก

ท่องเที่ยวเดินทางมารับชมความสวยงามของต้นทานตะวันเป็นจำนวนมากทุกปี ทั้งนักท่องเท่ียวเป็น

กลุ่มคณะและเดินทางไปเอง เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณน้ีมีลักษณะเป็นทุ่งทานตะวันที่แตกต่างจากที่อ่ืนๆ

กล่าวคือ ทุ่งทานตะวันเขาจีนแลเป็นพ้ืนที่ทำการเกษตรที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขารูปร่างแปลกตา ซ่ึงมี

ลักษณะเป็นภูเขาหินปูนและมีลักษณะแตกต่างจากภูเขาทั่วไป เช่น เขาจีนแล เขาสามยอด เขา

พระบาท ฯลฯ ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีโดด

เด่นและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน รวมถึงมีเนื้อที่มากกว่า 3,000 ไร่ จึงกลายเป็นทุ่งทานตะวันท่ีใหญ่

ท่ีสุดในประเทศ

นอกจากเป็นทุ่งทานตะวันที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายและเป็นทุ่งทานตะวันที่ใหญ่

ท่ีสุดในประเทศแล้ว ช่วงที่ดอกทานตะวันบานสวยงามยังมีการจัดงานเทศกาลทุ่งทานตะวันข้ึนทุกปี

กลายเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังชุมชนมากท่ีสุด กล่าวคือช่วงเทศกาลวันหยุดช่วงวันพ่อ

หรือ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งปีนี้ (2558) เน่ืองจากบริเวณชุมชนเกิดภาวะแห้งแล้งในชุมชนข้ึน ทำให้

สามารถเก็บผลผลิตของข้าวโพดที่เพาะปลูกก่อนต้นทานตะวันได้ล่าช้า ส่งผลให้สามารถปลูกต้น

ทานตะวันได้ล่าช้าตามไปด้วย จึงมีการจัดงานเทศกาลทุ่งทานตะวันเป็นวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ถึงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยมีสโลแกนว่า “แวะพักใจไปกับพวกเรา น๊านน นาน..นน ณ ทุ่ง

ทานตะวันเขาจีนแล” ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งการน่ังรถราง การข่ีม้า ซุ้มถ่าย

รูป ร้านค้าต่างๆ ที่วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทานตะวัน ของที่ระลึก สินค้าพ้ืนบ้าน ผลผลิต

ทางการเกษตรของชุมชน รวมถึงสินค้าท่ัวไปอย่างอาหารและเคร่ืองดื่ม ซ่ึงการจัดเทศกาลน้ีเกิดข้ึน

จากความร่วมมือของหลายกลุ่มบุคลากร ทั้งหน่วยงานศูนย์สงครามพิเศษเป็นหน่วยงานทหารในพื้นที่

จังหวัดลพบุรี และเป็นผู้ดูแลพ้ืนที่บริเวณเขาจีนแล โ ดยมีเกษตรกรซึ่งเป็นคนในชุมชนเป็นผู้เพาะปลูก

และทำการเกษตรในพ้ืนที่นี้ กลุ่มทหารจึงกลายเป็นผู้จัดงานเทศกาลและควบคุมพื้นที่ ทั้งการจัด

กิจกรรมเพิ่มเติมนอกจากรับชมทุ่งทานตะวันให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การนั่งรถรางรอบทุ่งทานตะวัน

และเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิของพ้ืนที่ การขี่ม้ารอบทุ่งทานตะวัน การจัดซุ้มถ่ายรูปมุมต่างๆบริเวณ

โดยรอบ พร้อมทั้งมีการวางแผนและจัดการพื้นที่ส่วนของเส้นทางรถราง พื้นที่ร้านค้า และพ้ืนท่ีจอด

รถ  อีกทั้งกระจายดูแลความปลอดภัยและความสะอาดภายในพ้ืนที่ท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

นอกจากนี้ยังมีคนในชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วยการวางจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆให้แก่นัก
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ท่องเที่ยวมากกว่า 90 ร้าน รวมถึงหน่วยงานรัฐที่ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่ให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว

การพัฒนาพ้ืนที่ทำการเกษตรทุ่งทานตะวันบริเวณเขาจีนแลกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ผู้

ศึกษาเห็นว่าเกิดกระบวนการจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดกิจกรรม ชุมชนมีการนำทรัพยากรทางการ

เกษตรของชุมชนเข้ามามีบทบาททางการท่องเที่ยว ท้ังพื้นที่ทางการเกษตรกลายเป็นกิจกรรมทางการ

ท่องเที่ยว และการแปรรูปทรัพยากรในชุมชนอย่างต้นทานตะวันและผลผลิตทางการเกษตรชนิดอ่ืนๆ

มาจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว จึงถือเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่ทรัพยากรในชุมชน ซ่ึงนำพามาสู่ความ

มั่งคงทางเศรษฐกิจของชุมชนที่มีรายได้และอาชีพให้แก่เกษตรกร คนในชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง อีก

ท้ังนักท่องเท่ียวยังได้เข้ามาสัมผัสธรรมชาติ วิถีแห่งการเกษตร ความเป็นท้องถ่ินของชุมชนจากสภาพ

แวดล้อมและภูมิปัญญาของชุมชนที่สะท้อนออกมาสู่ส่วนต่างๆของการท่องเท่ียว ถือเป็นรูปแบบการ

ท่องเที่ยวที่สร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน

ทำให้พ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรทุ่งทานตะวันเขาจีนแล เป็นพ้ืนที่ที่ผู้ศึกษาเล็งเห็นถึงความ

สำคัญต่อการศึกษาด้วยสาเหตุหลายประการ ประการแรก แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรพ้ืนที่อื่นส่วน

ใหญ่ มักมีทรัพยากรเกษตรหลากหลายชนิดเข้ามาดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เกิดกิจกรรมทางการท่องเที่ยว

หากเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวชมดอกไม้ที่อื่น เป็นการท่องเที่ยวเพื่อชมความสวยงามของดอกไม้เพียง

เท่านั้น แต่ทุ่งทานตะวันเข้าจีนแลมีทรัพยากรเพียงอย่างเดียว คือ “ต้นทานตะวัน” ที่ก่อให้เกิด

กิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่ รวมถึงเกิดผลิตภัณฑ์ต่างๆที่แปรรูปและของที่ระลึกของต้นทานตะวัน ประการ

ท่ีสอง ทุ่งทานตะวันเขาจีนแลมีการจัดงานเทศกาลทุ่งทานตะวันขึ้นทุกปีอย่างท่ีได้กล่าวไปในข้างต้น

ทำให้เห็นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร คนในชุมชน หน่วยงานรัฐ หน่วยงานทหาร และผู้ที่เก่ียวข้อง

อ่ืนๆที่ทำให้เกิดเทศกาลทุ่งทานตะวันที่มีท้ังกิจกรรม การบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้

แก่นักท่องเที่ยว จึงกลายเป็นทุ่งทานตะวันที่มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่ชัดเจน ต่างจากทุ่งทานตะวันพ้ืน

ท่ีอื่นๆที่ไม่มีการจัดงานเทศกาล ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ทำการเกษตรที่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปรับชมทุ่ง

ทานตะวันเพียงเท่านั้น และประการที่สาม แม้ในประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่หลาก

หลายและมีผู้สนใจทำการศึกษาในประเด็นต่างๆมากมายทั้งที่เป็นสวนผลไม้ สวนเกษตรอินทรีย์ สวน

ผัก ฯลฯ แต่ยังไม่มีผู้ทำการศึกษาสวนดอกไม้อย่างทุ่งทานตะวันในประเด็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

และเป็นทรัพยากรสำคัญต่อการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ต่อการมีบทบาทใช้ในกิจกรรมต่างๆ

ทางการท่องเที่ยว
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ดังน้ันพ้ืนที่ทำการเกษตรบริเวณเขาจีนแล ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

เมื่อมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีความสวยงามของต้นทานตะวัน มีทิวทัศน์ธรรมชาติ

ท่ีสวยงามของชุมชนล้อมรอบ และเป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศ รวมถึงมีการจัดการเทศกาล

ทุ่งทานตะวัน ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ และวางจำหน่ายสินค้าแปรรูปของต้นทานตะวัน สินค้าท้องถ่ินให้แก่

นักท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการท่องเที่ยวท่ีเกิดจากหลายกลุ่มบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมให้เกิดกิจกรรม

การบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่นักท่องเที่ยว จากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นทำให้ผู้

ศึกษาทำการศึกษาการจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ซ่ึงทำให้เห็นกระบวนการจัดการท่องเที่ยวทุ่ง

ทานตะวันเขาจีนแลนำไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรในชุมชนกับท่องเที่ยว และผลกระทบที่ส่ง

ต่อเกษตรกรและคนในชุมชน พร้อมทั้งทำการวิเคราะห์ด้วยแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีความ

สัมพันธ์กับทุ่งทานตะวันเขาจีนแลแห่งนี้

1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา

1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับการท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขา

จีนแล ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

2) เพื่อศึกษาการจัดการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี

3) ศึกษาผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ตำบลนิคมสร้างตนเอง

อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

การท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

เป็นการท่องเที่ยวที่มีการจัดการจากความร่วมมือของหน่วยงานทหารศูนย์สงครามพิเศษ เกษตรกร

คนในชุมชน หน่วยงานรัฐ รวมถึงนักท่องเท่ียว ซ่ึงเกิดการจัดการกิจกรรม พ้ืนที่ท่องเที่ยว การบริการ

และสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว และตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว พร้อม

ทั้งเป็นการท่องเที่ยวที่มีการจัดการด้านทรัพยากรในท้องถ่ินอย่าง “ต้นทานตะวัน” มาจัดการให้

เก่ียวข้องกับกิจกรรมต่างๆทางการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวได้รับความรู้จากเกษตรกรเก่ียวกับต้น

ทานตะวัน รวมถึงเลือกซ้ือสินค้าจากทานตะวัน สินค้าพื้นบ้าน และสินค้าทั่วไป ทำให้ผู้มีส่วนร่วมได้
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รับรายได้และผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว โดยการนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวแบบการท่องเที่ยว

เชิงเกษตร

1.4 ขอบเขตในการศึกษา (Scope or delimitation of the study)

ในการศึกษาน้ี ผู้ศึกษาต้องการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจากทุ่งทานตะวันบริเวณเขาจีน

แล ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีถึงรูปแบบกิจกรรมและการจัดการต่อทรัพยากร

ในชุมชนอย่างต้นทานตะวัน กิจกรรม ด้านการบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพ่ือการท่องเที่ยว

จึงเข้าศึกษาเทศกาลทุ่งทานตะวันที่จัดขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.

2559 ตลอดจนช่วงท่ีต้นทานตะวันยังคงบานอยู่ โดยเป็นการศึกษาจากคนในชุมชนเป็นหลัก ซ่ึงเป็นผู้

ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว คือ เกษตรกร ทหาร ผู้นำชุมชน คนในชุมชน พ่อค่าแม่ค้า และนัก

ท่องเที่ยวจากการลงภาคสนาม การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ รวมถึงการศึกษา

ค้นคว้าข้อมูลทางเอกสาร หนังสือ งานวิจัย วารสารและสื่ออิเล็คทรอนิคส์ถึงประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซ่ึง

ประกอบด้วยการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และต้นทานตะวัน

1.5 สถานท่ีในการศึกษา

สถานที่ในการศึกษา คือ ทุ่งทานตะวัน บริเวณเขาจีนแล ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี โ ดยเน้นศึกษาในช่วงเทศกาลทุ่งทานตะวันที่จัดขึ้นวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวัน

ท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2559 และช่วงหลังเทศกาลที่ทุ่งทานตะวันยังคงเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่

จนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์

1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

จากการศึกษา “การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับถนนสายดอกไม้ : ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี” ทำให้เข้าใจถึงรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรกับทุ่งทานตะวันบริเวณเขาจีนแล เห็นถึงความสัมพันธ์ของทรัพยากรของท้องถ่ินกับกิจกรรม

การท่องเท่ียว รวมถึงเข้าใจบทบาทของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรว่าส่งผลต่อเกษตรกรและคนในชุมชน

อย่างไร นอกจากน้ีงานวิจัยช้ินน้ีอาจทำให้ชุมชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่

ส่งผลต่อท้องถ่ินในด้านต่างๆ คนในชุมชนมีความรู้และเข้าใจในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ิมมากข้ึน
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สามารถต่อยอดนำทรัพยากรอื่นๆในท้องถ่ินมาใช้ทางการท่องเที่ยว ซ่ึงสามารถสร้างมูลค่าและอนุรักษ์

ทรัพยากรในท้องถ่ินควบคู่กัน และมีการจัดการท่องเท่ียวในด้านต่างๆด้วยการคำนึงถึงทรัพยากรและ

วัฒนธรรมในชุมชนให้ยังคงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป



บทท่ี 2

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง

เน้ือหาของบทที่ 2 ว่าด้วยเรื่องของแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และเอกสารงานวิจัย

ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาในประเด็น “การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับถนนสายดอกไม้: ทุ่ง

ทานตะวันเขาจีนแล ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี” ซ่ึงมีรูปแบบเป็นการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทำให้มีแนวคิดหลักในการศึกษา คือ แนวคิดการท่องเที่ยเชิงเกษตร ซ่ึง

ถือเป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแนวคิดการ

จัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมท้ังวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

โดยแบ่งการศึกษาออกเปน็ 2 ส่วน กล่าวคือ  วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร และวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทานตะวัน จาก

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา ผู้ศึกษาสามารถนำ

มาใช้ในการวิเคราะห์ เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทุ่งทานตะวันเขาจีนแลต่อไป

2.1 กรอบแนวคิดและทฤษฎี

การศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทุ่งทานตะวันเขาจีนแล เป็นการท่องเที่ยวที่

มีจุดดึงดูดทางการท่องเที่ยว คือ ผลผลิตและพืชทางการเกษตรของชุมชน รวมถึงมีรูปแบบ

การท่องเท่ียวที่ให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมทำกิจกรรมในพ้ืนที่ทำการเกษตร ผู้ศึกษาจึงนำแนวคิด

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ถือเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับรูปแบบการท่องเท่ียวแห่งน้ีมากที่สุด

โดยผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซ่ึงมีราย

ละเอียดดังต่อไปน้ี

2.1.1 การท่องเท่ียวเชิงเกษตร (Agrotourism)

การศึกษากรอบแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรน้ัน ถือเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวของ

11
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ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ถือเป็นแนวคิดที่สำคัญและ

เป็นแนวคิดหลัก ผู้ศึกษาจึงได้แบ่งประเด็นแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรออกเป็น 2 ส่วน

อันประกอบด้วย 1 ) ท่ีมาของแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2 ) ความหมายและความสำคัญของการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงรากฐานของแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร  โดยมีราย

ละเอียดดังต่อไปน้ี

ท่ีมาของแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร (Agrotourism)

แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งในภาษาอ ังกฤษมีการใช้คำประกอบด้วยคำว่า

“Agrotourism” หรือ “Agritourimsm” ทั้ง 2 คำน้ีมีความหมายเช่นเดียวกัน กล่าวคือเป็นแนวคิด

การท่องเท่ียวที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ซ่ึงข้อมูลจากหนังสือ Encyclopedia of Tourism (Jafar Jafari, 2000) การพัฒนาการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) รวมถึงการจัดการการท่องเท่ียวเฉพาะทาง (ราณี อิสิชัยกุล,

2557) ได้อธิบายถึงที่มาของแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และผู้ศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การท่อง

เที่ยวเชิงเกษตรเป็นแนวคิดท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อช่วง

ประมาณปี ค.ศ. 1950 การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นำมาซึ่งผลดีทาง

ด้านเศรษฐกิจของประเทศในรูปแบบของการท่องเท่ียวประเภทประเพณีนิยม (Conventional

Tourism) ซ่ึงเป็นการท่องเที่ยวท่ีคำนึงถึงความต้องการของนักท่องเท่ียวเป็นหลัก รวมถึงรายได้ทาง

เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว อีกทั้งทำให้เกิดการท่องเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism) เป็นการท่อง

เที่ยวที่เน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มขนาดใหญ่และสร้างความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ การ

ท่องเที่ยวในรูปแบบนี้จึงสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ท้องถิ่นมากขึ้น

การท่องเท่ียวในแต่ละประเทศได้เริ่มเจริญเติบโตและขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่การท่อง

เที่ยวที่รองรับนักท่องเที่ยวในปริมาณมากเกินความสามารถของแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวโดยไม่มีการ

คำนึงถึงทรัพยากรและวิถีชีวิตของท้องถิ่น เมื่อเวลาผ่านไปในระยะยาว ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคม

เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม และปัญหาท่ีได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีแหล่ง

ท่องเที่ยวหลายพื้นที่เกิดทรุดโทรมและถูกทำลายอย่างรุนแรงจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเริ่มเห็นชัดเจนข้ึน ทำให้นักท่องเที่ยวเร่ิมเห็นถึง

ความสำคัญของการท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน จนเร่ิมเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท่องเที่ยว
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เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการท่องเที่ยวผจญภัย นอกจากปัญหา

ด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท่องเที่ยวยังเกิดจากปัจจัยด้านอื่น เช่น เศรษฐกิจที่

ตกต่ำ ทำให้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเลือกการเดินทางอย่างคุ้มค่าและสนองต่อความต้องการของ

ตนเองมากที่สุด มักเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเฉพาะทาง เช่น การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฯลฯ หรือด้านเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าในการคมนาคมและ

การสืบค้นข้อมูลที่ช่วยให้นักท่องเท่ียวมีประสบการณ์และรู้จักแหล่งท่องเท่ียวที่หลากหลายเพ่ิมขึ้น

 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท่องเท่ียวน้ันเร่ิมเห็นอย่างชัดเจนเมื่อปี ค.ศ. 1972 จากการที่

นักท่องเที่ยว องค์กรรัฐ และองค์การพัฒนาเอกชน (NGO) ไดเ้รียกร้องและสนับสนุนให้เกิดการท่อง

เที่ยวรูปแบบใหม่ที่ให้การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดเป็นการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่ท้องถ่ิน  โดยเริ่มเกิดแบบแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเกิดข้ึน จากการ

มีประชุมนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา กล่าว

คือเป็นการประชุม “Global'90 Conference” ทำให้เกิดหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่าเป็นการ

ท่องเที่ยวที่จัดการทรัพยากรในชุมชนทุกรูปแบบ ซ่ึงสามารถตอบสนองทางเศรษฐกิจ สังคม และ

สุนทรียภาพได้ พร้อมทั้งรักษาวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน รักษาระบบนิเวศ ความหลาก

หลายของสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติไว้ ด้วยการมีแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ส่งผลทาง

เศรษฐกิจ สังคม ความเสมอภาค รวมถึงการพัฒนาให้เกิดข้ึนในชุมชน รวมถึงนักท่องเที่ยวได้รับ

ประสบการณ์สูงสุดจากแหล่งท่องเที่ยว ท่ีสำคัญคือสามารถรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรของแหล่งท่องเที่ยว

ไว้ จากหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนน้ี ทำให้ได้รับความสนใจจากคนทั่วโลก

เมื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดการประชุมสหประชาชาติ

ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (United Nation Conference on Environment and

Development: UNCED) หรือ “Earth Summit” ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ซึ่งมีการ

ลงนาม 182 ประเทศทั่วโลกด้วยการรับรองต่อเอกสาร “ปฎิญญาริโอ” (Rio Summit) รวมถึง “แผน

ปฏิบัติการ 21” (Agenda 21) เป็นการลงนามเพ่ือยืนยันว่าประเทศที่ลงนามต้องมีการจัดการสภาพ

แวดล้อมในประเทศ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนบนโลกศตวรรษที่ 21 ด้วยการมีข้อเสนอและข้อนโยบายให้

เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืนของการบริโภค จำนวนประชากรและสมรรถนะของโลก พร้อมกับมีการ

จัดการทรัพยากรอย่างระมัดระวังและเน้นย้ำถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหนทางสู่การเอาชนะ

ความยากจนและการทำลายสิ่งแวดล้อม การรับรองปฎิญญาริโอและแผนปฏิบัติการ 21 จึงมีผลทำให้
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กลายเป็นแผนแม่แบบของโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการ

อนุรักษ์ทรัพยากร 

จากการประชุม “Global'90 Conference” และ “Earth Summit” มีส่วนสำคัญที่ทำให้

เกิดแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนข้ึน เมื่อในแต่ละประเทศพัฒนาท้องถิ่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี

ทรัพยากรท้องถิ่นแตกต่างกัน ทำให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่มากมาย สามารถแบ่งรูป

แบบการท่องเที่ยวออกเป็น 2 ประเภท คือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นหลัก ซ่ึงมี

เอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีกระบวนการเรียนรู้

จัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ชุมชนมีส่วนร่วมต่อการท่องเที่ยว พร้อมทั้งมีจิตสำนึก

ต่อสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน เช่น การท่องเที่ยวเชิงศึกษาธรรมชาติ การท่องเท่ียวเชิงผจญภัย การ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาหรือศิลา รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพธรรมชาติ

ส่วนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหรือชมประเพณีต่างๆ ที่ชุมชนจัดข้ึน

นักท่องเที่ยวสามารถได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน พร้อมท้ังศึกษาความเชื่อของชุมชนได้ ซ่ึง

ทำให้เกิดความเข้าใจต่อสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดประสบการณ์แปลกใหม่ รวมถึงเกิด

จิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน เช่น การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

การท่องเท่ียวงานประเพณีและศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท การท่องเที่ยวเชิง

กีฬาและบันเทิง อีกทั้งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรม 

การศึกษาที่มาแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทำให้เข้าใจถึงรากฐานของแนวคิดการท่อง

เที่ยวอย่างยั่งยืน ซ่ึงเกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและได้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน

ทำให้นักท่องเที่ยวภาครัฐและภาคเอกชน เริ่มเห็นถึงความสำคัญของท้องถ่ิน จึงมีการเปลี่ยนแปลงรูป

แบบการท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวแบบประเพณีนิยมและการท่องเที่ยวแบบมวลชน สู่การท่องเที่ยว

ท่ีให้ความสำคัญกับท้องถ่ินมากข้ึนทั้งทรัพยากร วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวควบคู่กัน จากการ

ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่มีให้ประเทศท่ีเข้าร่วมประชุมลงนาม ทำให้

เกิดแผนปฏิบัติในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซ่ึงมีส่วนช่วยให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่

กล่าวคือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็นหน่ึง

ประเภทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน้ันเอง
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ความหมายและความสำคัญของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร (Agrotourism)

การท่องเท่ียวเชิงเกษตรมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่ขยายมาจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซ่ึงเป็น

รูปแบบการท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับธรรมชาติในท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตรจึงให้ความสำคัญกับ

ทรัพยากรธรรมชาติเช่นกัน เพียงแต่ให้เน้นทรัพยากรทางเกษตรกรรม ด้วยการมีรูปแบบการท่องเที่ยว

ให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ตรงจากพ้ืนท่ีทางการเกษตร จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทางการ

เกษตร พร้อมกับได้สัมผัสถึงธรรมชาติของท้องถิ่น รวมถึงเน้นความมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและ

เกษตรกรที่นำไปสู่ผลประโยชน์และรายได้ทางการท่องเที่ยว (กรมวิชาการเกษตร, 2546: 1) การท่อง

เที่ยวจึงได้รับการพัฒนาในประเทศต่างๆท่ีมีพ้ืนที่เกษตรกรรม เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์ แคนาดา ญี่ปุ่น และประเทศไทย 

การให้ความหมายและนิยามของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทั้งจากองค์กรทางการเกษตร การ

ท่องเที่ยว รวมถึงนักวิชาการและนักวิจัยที่ทำการศึกษาประเด็นการท่องเท่ียวเชิงเกษตร สามารถสรุป

ได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีลักษณะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางการเกษตรหรือ

สภาพแวดล้อมของชุมชน ด้วยการเดินทางท่องเท่ียวไปยังพ้ืนที่เกษตรกรรมในแต่ละท้องถ่ินท่ีมีความ

แตกต่างกันออกไป เช่น สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์ ฟาร์มสัตว์เลี้ยง และ

สถาบันวิจัยทางการเกษตร เป็นต้น เพ่ือรับชมวิถีแห่งการเกษตรที่ผสมกลมกลืนกับธรรมชาติของท้อง

ถ่ิน ซ่ึงกลายเป็นสิ่งดึงดูดและเอกลักษณ์อันโดดเด่นทางการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์

แปลกใหม่ ความเพลิดเพลิน และความสนุกสนานจากการเข้าร่วมทำกิจกรรมทางเกษตรกับเกษตรกร

รวมถึงได้เรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม วิถีแห่งการเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกิดข้ึน

จากภูมิปัญญาท้องถิ่น (ราณี อิสิชัยกุล, 2557: 243-244) (อัศวิน แสงพิกุล, ม.ป.ป.: ออนไลน์) 

นอกจากนี้ชุมชนยังรู้จักการนำทรัพยากรในชุมชนมาสร้างประโยชน์ทางการท่องเท่ียว ซึ่งก่อ

ให้เกิดรายได้เสริมแก่เกษตรกรและคนในชุมชน ถือเป็นการช่วยแก้ปัญหาการว่างงาน และสร้างความ

ภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมถึงสร้างความยั่งยืนจากการอนุรักษ์ทรัพยากรของท้องถ่ิน

อย่างมีความความรับผิดชอบ และมีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมควบคู่

ไปด้วย (เทิดชาย ช่วยบำรุง, 2553: 35-36) ทำให้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการท่องเที่ยวที่ส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุด 

ในหลายพื้นที่มีรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่หลากหลายประเภท และมีรูปแบบกิจกรรม

ท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกตามสภาพภูมิประเทศ ลักษณะทางกายภาพ
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และสภาพภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่ แต่มีองค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวที่สำคัญเช่นเดียวกัน คือ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และท่ีสำคัญ คือ ทรัพยากรทางการเกษตร เพ่ือเป็นส่ิง

ดึงดูดนักท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น จึงถือเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเฉพาะ ทำให้นักท่อง

เที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวน้ันเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจด้านการเกษตรเป็นหลัก

ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตของท้องถ่ิน อีกทั้งเมื่อมีนักท่องเท่ียวเข้ามา ชุมชนจึงต้องมีสิ่งอำนวยความ

สะดวกต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวด้วย เช่น ที่พัก ร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ สินค้า และการบริการต่างๆ

(ราณี อิสิชัยกุล, 2557: 246)

แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นทรัพยากรเกษตรต่อกิจกรรมทางการ

ท่องเที่ยว ซึ่งแต่ละพื้นท่ีมีลักษณะการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันออกไป เช่นเดียวกับทุ่งทานตะวัน

บริเวณเขาจีนแล ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เน่ืองจากนำพ้ืนที่ทำการเกษตรที่

มีการปลูกต้นทานตะวันเป็นพืชข้ันท่ีสอง พัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม นักท่อง

เที่ยวสามารถสัมผัสความเป็นธรรมชาติจากท้องถ่ิน รวมถึงมีกิจกรรมจากต้นทานตะวันทั้งการเดินเข้า

ชมดอกทานตะวัน การข่ีม้า การน่ังรถรางวิ่งรอบทุ่งทานตะวัน ซุ้มถ่ายรูป และผลิตภัณฑ์ที่สะท้อน

ภูมิปัญญาออกมา อีกทั้งผลิตถัณฑ์จากต้นทานตะวันเพ่ือจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เห็น

ถึงรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ก่อให้เกิดรายได้แก่คนในชุมชน ธำรงเอกลักษณ์และวัฒนธรรม

ของท้องถ่ิน พร้อมทั้งเสริมสร้างความยั่งยืนและแข็งแกร่งของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน

ชุมชน ถือได้ว่าการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันสอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมากท่ีสุด

2.1.2 กรอบแนวคิดการจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

 การพัฒนาพื้นที่ในท้องถ่ินให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แน่นอนว่าต้องมีการ

วางแผนและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ท้ังทิวทัศน์ที่

สวยงาม กิจกรรม การคมนาคม สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ พร้อมท้ังสามารถ

สร้างผลประโยชน์แก่คนในชุมชน โดยไม่เข้าไปทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

ของท้องถ่ินตามแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซ่ึงในแต่ละพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมี

กระบวนการจัดการ การวางแผน และรูปแบบของการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่มักมีองค์

ประกอบของรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งผู้ศึกษาได้แบ่งประเด็นออกเป็น 1 ) จุดมุ่ง

หมายของการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2) การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว 3) การจัด
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บริการทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ 4) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซ่ึงเป็นการ

เรียบเรียงข้อมูลจากหนังสือเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวเฉพาะทาง (ราณี อิสิชัยกุล, 2557) นโยบาย

และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป. ) และหนังสือ

เรื่องการจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และการท่องเที่ยว (ชัยวุฒิ ชัยพันธุ์, 2542) โดยมรีาย

ละเอียดดังต่อไปน้ี

จุดมุ่งหมายของการจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

การจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในแต่ละพ้ืนที่ เป็นปัจจัยสำคัญท่ีช่วยให้แหล่งท่องเท่ียว

เป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หากมีการวางแผน การพัฒนาและดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพราะการ

จัดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพน้ัน สามารถสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่

เดินทางมาเข้าร่วมทำกิจกรรมพร้อมนำพารายได้ให้แก่คนในชุมชน ช่วยสร้างรากฐานทางเศรษฐกิของ

ท้องถิ่นให้เกิดความมั่นคง กระจายรายได้ และอาชีพได้อย่างทั่วถึงมากข้ึนให้แก่เกษตรกรและคนใน

ชุมชนที่เข้ามาประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่งผลให้เกิดความ

เชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวและคนในชุมชน อีกท้ังความสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรทางการเกษตรของชุมชนด้วย

นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดการพัฒนาชุมชน ท้ังการคมนาคม สาธารณูปโภค น้ำประปา การ

ไฟฟ้า ฯลฯ คนในชุมชนยังสามารถแสดงความคิดเห็นทางด้านการท่องเที่ยวได้ด้วย พร้อมทั้งนักท่อง

เที่ยวและคนในชุมชนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี การจัดการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรที่ดี นอกจากสร้างผลดีแก่นักท่องเที่ยว ชุมชน เกษตรกร และคนในชุมชนแล้ว เมื่อมีกฏ

ระเบียบท่ีชัดเจนและเป็นระบบ ยังช่วยให้ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

ท้องถิ่นให้สูญหายหรือเกิดการทรุดโทรม สามารถควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความ

สามารถในการรองรับของพื้นที่ท่องเที่ยว พร้อมทั้งสามารถแสดงเอกลักษณ์ของชุมชนผ่านการท่อง

เที่ยวเชิงเกษตร จึงมีส่วนที่สนับสนุนพื้นที่เป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดี

การจัดการทรัพยากรทางการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

หากมองในวิถีชีวิตของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การดำเนินชีวิตของมนุษย์ล้วนมีความ

สัมพันธ์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา เมื่อมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์รอบด้าน ทำให้สิ่ง
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แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติกลายเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา,

2548: 26-28) โดยส่วนใหญ่แล้วมีอิทธิพลในด้านวัฒนธรรมและการดำรงอยู่ เน่ืองจากมนุษย์ต้องมี

การปรับตัวตามสภาพแวดล้อมท่ีตนอาศัย ทำให้ทรัพยากรมีความสำคัญมากกว่าปัจจัย 4 ต่อการดำรง

ชีวิต เพราะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติก่อให้เกิดทั้งความเชื่อ ศาสนา วิถีชีวิต อาหาร ภาษา

วัฒนธรรมประเพณีที่มีความสอดคล้องและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สิ่งแวดล้อมจึงถือเป็นปัจจัย

หน่ึงที่ทำให้แต่ละสังคมเกิดวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์กับ

ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถ่ิน ซึ่งนำความโดดเด่นและความเป็น

เอกลักษณ์ของทรัพยากรที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่มาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือความพักผ่อน

หย่อนใจและแสวงหาความร่ืนรมณ์ จากความตึงเครียดด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวจากทรัพยากรธรรมชาติ

ท่ีสวยงาม ซ่ึงสามารถกลายเป็นจุดดึงดูดและทำให้นักท่องเที่ยวสนใจได้ด้วย นอกจากสิ่งแวดล้อมจะ

ทำให้เกิดวัฒนธรรมของสังคมแล้ว ทางด้านเศรษฐกิจมนุษย์ยังสามารถนำทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน

มาใช้ประโยชน์ด้านอาหารด้วยการนำมาสกัด แปรรูป ซึ่งเกิดการผลิตเพ่ือการบริโภคและกลายเป็น

สินค้าผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวได้ด้วย

ยิ่งในปัจจุบันมีแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทำให้เห็นถึง

ความสัมพันธ์ของมนุษย์และธรรมชาติในการเป็นระบบนิเวศเดียวกัน ด้วยการท่องเที่ยวท่ีสร้างแรง

จูงใจให้ชุมชนนำทรัพยากรในพ้ืนท่ีมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นธรรม ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการ

เน้นการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ พร้อมกับการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดกิจกรรมรูป

แบบต่างๆ ทางการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดรายได้ แก่คนในท้องถ่ิน ทำให้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มี

ความสัมพันธ์กับทรัพยากรในชุมชน อีกท้ังคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์จากส่วนน้ีด้วย จึงถือเป็นการ

จัดการทรัพยากรท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ประชิด สกุณะพัฒน์, วิมล จิโรจพันธุ์ และ

อุดม เชยกีวงศ์, 2554: 146)

ดังนั้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์

แล้ว ยังมีอิทธิพลและความสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน โ ดยเฉพาะการท่องเที่ยวเน้นกิจกรรม

กับธรรมชาติ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย

ทรัพยากรในท้องถ่ินจึงเป็นปัจจัยสำคัญของการท่องเที่ยว นอกเหนือจากการบริการและตลาดท่อง

เที่ยว ซ่ึงเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากความโดดเด่น ความสวยงาม และความแตกต่างกันออกไปใน

แต่ละท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
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สัมพันธ์กับทรัพยากร (วรรณา วงศ์วานิช, 2546: 60-61) ทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาพัฒนาเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว เช่น ทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขา ป่าไม้ สัตว์ป่า สภาพอากาศที่แตกต่างจากท้องถิ่นของนัก

ท่องเที่ยว ปรากฏการณ์ธรรมชาติ หรือ ธรรมชาติที่มนุษย์สร้างข้ึนอย่างสวนดอกไม้ ฟาร์มผัก ฯลฯ

(ยศ สันตสมบัติ, 2544: 8) เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพยากร

ทางการเกษตรเป็นปัจจัยสำคัญของการท่องเที่ยว

จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ทำให้เกิดกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป

หลากหลายรูปแบบตามทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นดังที่กล่าวไปในข้างต้น เมื่อ

พัฒนาให้กลายเป็นการท่องเที่ยว แน่นอนว่ามีการจัดการทรัพยากรต่างๆในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว

ข้ึน สิ่งที่ทำให้เกิดแหล่งท่องเท่ียวได้น้ัน ประการแรกคือ สถานที่ หรือ ท่ีดิน เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดิน

ทางเข้ามารับชมและเข้ามาทำกิจกรรม จึงกลายเป็นองค์ประกอบหลักท่ีนำมาใช้เพื่อการท่องเที่ยว

อย่างเช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มักเป็นพ้ืนที่ทางธรรมชาติของแต่ละพ้ืนที่ ทำกิจกรรมในภูเขา ป่าไม้

แม่น้ำ ทะเล ฯลฯ หากเป็นการท่องเท่ียวเชิงเกษตร พื้นที่ในการเข้าร่วมทำกิจกรรม สัมผัสความเป็น

ท้องถิ่นจะเป็นพ้ืนท่ีทางการเกษตรของชุมชน การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ นักท่องเที่ยวเข้าชมและ

ทำกิจกรรมในพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ของแต่ละชุมชน พ้ืนที่เหล่าน้ีจึงเป็นพื้นที่ท่ีมีการจัดการและ

พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยการสร้างกิจกรรมต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย (มิ่งสรรพ์

ขาวสอาด, 2554 :50)

เมื่อพ้ืนที่ในชุมชนได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการแก่นักท่อง

เที่ยวนั้น ประการที่สองคือ ทรัพยาในท้องถิ่นสามารถผลิตของฝาก ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์ต่างๆ

จากทรัพยากรในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ซ่ึงมักมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการท่องเที่ยว ทรัพยากร

ทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน สินค้าจึงมีความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมทางสังคม

วัฒนธรรม และประเพณี มักมีเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถ่ินที่แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิปัญญา

ชาวบ้าน หรือวัฒนธรรมของพ้ืนที่นั้นๆ เน่ืองจากนิยมใช้ผลผลิตหรือวัตถุดิบท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น หาก

เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีการผลิตสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทรัพยากรทางการเกษตร

ผลิตภัณฑ์หน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตของชุมชน ของท่ีระลึกที่

เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางการท่องเที่ยว เป็นต้น ทำให้กลายเป็นสิ่งดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึง

คนในชุมชนยังได้รับผลทางเศรษฐกิจในทางที่ดีจากการท่องเที่ยวอีกด้วย (นิศา ชัชกุล, 2554: 283-

288) 
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เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีนแลมีรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่มีการนำ

ทรัพยากรทางการเกษตรอย่างต้นทานตะวันนำมาเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมทางการท่องเที่ยว พร้อม

ท้ังนำผลผลิตจากต้นทานตะวันนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ สินค้าวางจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว จน

กลายเป็นผลิตภัณฑ์ประจำชุมชน จึงทำให้ผู้ศึกษาสามารถเห็นถึงการจัดการทางด้านทรัพยากรของ

การท่องเท่ียวเชิงเกษตรแห่งนี้

การจัดการบริการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

การท่องเท่ียวเชิงเกษตร นอกจากมีการนำทรัพยากรเกษตรในท้องถิ่นมาพัฒนาให้กลายเป็น

สถานที่ท่องเที่ยว และส่งผลให้เกิดกิจกรรมทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์จำหน่ายทางการท่องเที่ยวที่

แตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่แล้ว การจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ถือเป็นเรื่อง

สำคัญต่อการทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจเช่นเดียวกัน

โดยหลักแล้วการบริการจัดเตรียมให้แก่นักท่องเที่ยว มักเป็นการบริการที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของนักท่องเท่ียว กล่าวคือ แหล่งท่องเท่ียวมีส่วนบริการข้อมูลของการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี ส่ิง

อำนวยความสะดวกด้านต่างๆที่เกิดข้ึนจากทางชุมชน ภาครัฐ และทางเอกชน ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรมักปรากฎศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ท่ีพักแรม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ามา

จัดการท่องเที่ยวและบริการให้แก่นักท่องเที่ยว

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่ (Visitor Center) ซ่ึงแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักมีการจัดตั้ง

ข้ึน เน่ืองจากศูนย์บริการท่องเที่ยวเปรียบเสมือนเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งการเข้ามา

ติดต่อและให้ความช่วยเหลือ เมื่อเกิดปัญหาต่างๆข้ึน ส่วนน้ีมีเจ้าหน้าท่ีคอยอำนวยความสะดวกให้ผู้

เข้ามาท่องเที่ยว พร้อมทั้งยังเป็นพ้ืนที่ที่คอยให้ข้อมูล หรือ ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรของพ้ืนที่น้ันๆ

ด้วย เช่น แผนผังแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในชุมชน รายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมทางการ

เกษตรที่สำคัญ พร้อมกับรายละเอียดต่างๆของที่พัก ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่าย และประโยชน์

ด้านต่างๆของการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ที่เข้ามาเที่ยวชม เป็นต้น

ท่ีพักแรม ถือเป็นการบริการพื้นฐานท่ีในการท่องเที่ยว ซึ่งมีการจัดที่พักในรูปแบบต่างๆให้แก่

นักท่องเที่ยว มีทั้งท่ีพักที่เน้นความสะดวกสบาย หรือ ท่ีพักที่เน้นการสัมผัสกับธรรมชาติและความเป็น

ท้องถิ่นของแหล่งท่องเที่ยวโดยมักเป็นการจัดการของคนในท้องถ่ินโดยตรง การท่องเท่ียวเชิงเกษตร

ท่ีพักมักเป็นเกษตรกรในชุมชนเป็นผู้จัดตั้งและควบคุมดูแล ซ่ึงนิยมเป็นในรูปแบบท่ีพักแบบโฮมสเตย์
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(Home Stay) คือ เป็นที่พักของชาวบ้านในท้องถ่ิน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชน

หรือที่พักแบบฟาร์มสเตย์ (Farm Stay) เป็นท่ีพักที่อยู่ภายในพ้ืนท่ีทำการเกษตร โดยเกษตรกรมักเป็น

ผู้จัดการท่ีพัก อาหาร และกิจกรรมต่างๆให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเสริมสร้างความเพลิดเพลินและความรู้

ด้านการเกษตรควบคู่กันไปด้วย

บุคลากร การจัดการทรัพยากรและการบริการที่ดี ต้องมีบุคลากรในการขับเคลื่อนแหล่งท่อง

เที่ยวให้มีคุณภาพ ทั้งบุคลากรของภาครัฐ ภาคเอกชน หรือคนในชุมชน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงเกษตร เกิดความร่วมมือในการพัฒนาให้แหล่งท่องเที่ยวมีความยั่งยืนได้ โดย

ในการท่องเที่ยว มักมีบุคลากรในแหล่งการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและบุคลากรในภาครัฐหรือภาคเอกชน

กลุ่มบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร กล่าวคือ เกษตรกร หรือ มัคคุเทศน์ท้องถิ่น ต้องมีความรู้

พ้ืนฐานเกี่ยวกับท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนา ความเข้าใจในหลักการให้บริการ ความรู้เกี่ยวกับชุมชน

และเกษตรกรรมในพื้นที่ เพ่ือสามารถบริการนักท่องเที่ยวในอย่างสมบูรณ์ ส่วนกลุ่มบุคลากรจากทาง

ภาครัฐและเอกชน เป็นกลุ่มสำคัญท่ีคอยขับเคลื่อนให้การท่องเท่ียวสามารถพัฒนาได้ เพราะเป็นกลุ่ม

ท่ีให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่คนในชุมชน สนับสนุนและพัฒนาให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังท้อง

ถ่ิน อีกทั้งปรับปรุงพ้ืนท่ีให้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ดังน้ัน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใดก็ตาม แน่นอนว่ามีการจัดเตรียมการบริการด้านต่างๆให้

แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังพ้ืนที่ ซึ่งมีรูปแบบการบริการท่ีแตกต่างกันออกไป ตามรูปแบบการ

ท่องเที่ยวของแต่ละพ้ืนที่ แต่ในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมักมีศูนย์บริการท่องเที่ยว ที่พักแรม และ

บุคลากรต่างๆเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตอบสนองความต้องการนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งให้ข้อมูล ความรู้

และประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยว ซ่ึงทุ่งทานตะวันเขาจีนแลเองเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่มีการบริการแก่

นักท่องเที่ยวเช่นกัน 

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

การท่องเท่ียวเชิงเกษตรน้ัน การที่เกิดกิจกรรมต่างๆทางการท่องเที่ยว การบริการ ท้ังศูนย์

บริการนักท่องเท่ียว ที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆในพื้นที่

ท่องเที่ยว เกิดข้ึนจากการผู้เก่ียวข้องเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา วางแผน และจัดการพื้นที่ท่องเที่ยว

ให้มีรูปแบบต่างๆให้กลายเป็นการท่องเที่ยวท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยหลักแล้วการท่องเท่ียวเกิดข้ึนจาก 4

กลุ่มด้วยกัน คือ ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ นักท่องเที่ยว และคนในชุมชน
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ผู้ประกอบการในแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร คือ เกษตรกร ซ่ึงมีหน้าที่ในการจัดการพ้ืนท่ีให้

เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยที่เกษตรกรรู้จักใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างรู้คุณค่า เสริมสร้าง

เศรษฐกิจของท้องถ่ิน ประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องฝ่ายอื่นๆและช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

วัฒนธรรมของท้องถิ่น นอกจากเกษตรกรแล้วผู้ประกอบการยังหมายถึงผู้ท่ีเข้ามาประกอบอาชีพเกี่ยว

กับการท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นคนในชุมชนและคนนอกชุมชน เช่น ร้านค้า ที่พัก ผู้นำเที่ยว ร้านขายของที่

ระลึก ฯลฯ โ ดยต้องคำนึงถึงทรัพยากรในท้องถิ่นและพัฒนาช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่อให้เกิดความ

ยั่งยืนของการท่องเที่ยว

หน่วยงานทางภาครัฐ เป็นผู้รับผิดชอบและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ท่อง

เที่ยว ซ่ึงรวมต้ังแต่หน่วยงานระดับประเทศจนถึงระดับเทศบาล หน้าที่สำคัญคือ การจัดสาธารณูปโภค

บริเวณพื้นที่ท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเท่ียวสามารถเข้าถึงท้องถ่ินได้ พร้อมทั้งเป็นการประสานงานกับ

ผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืน เพ่ือสนับสนุนท้องถ่ินในด้านต่างๆ และเปิดโอกาสให้คนในท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วม

ทางการท่องเที่ยวให้เกิดรายได้และอาชีพแก่คนในชุมชน พร้อมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้อง

ถ่ินให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

นักท่องเที่ยว บุคลากรที่มีบทบาทสำคัญต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพราะเป็นปัจจัยหลักที่

ทำให้การท่องเที่ยวขับเคลื่อน ซ่ึงนำมาสู่รูปแบบกิจกรรม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และก่อให้เกิด

รายได้แก่คนในชุมชนผ่านการท่องเที่ยว แต่นักท่องเที่ยวสามารถสร้างผลกระทบด้านลบได้ จาก

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การทำลาย การสร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นหน้าที่

ของฝ่ายผู้ประกอบการ หน่วยงานของภาครัฐ และคนในชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้และเข้าใจ

กฎระเบียบของท้องถ่ิน

คนในชุมชน ถือเป็นกลุ่มสำคัญที่มีส่วนร่วมต่อการพัฒนา วางแผน และจัดการท่องเที่ยวใน

หลายระดับ ซ่ึงช่วยในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมถึงเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับท้อง

ถ่ินมากที่สุด จึงถือเป็นกลุ่มที่คอยขับเคลื่อนให้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์

ทรัพยากรและวัฒนธรรมในท้องถ่ินควบคู่กัน

จากแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทำให้เห็นว่าการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ต้องมีการจัดการทางด้านทรัพยากร ซ่ึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์

เพื่อวางจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว มีการบริการทั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ที่พักแรม เพื่อให้ความรู้

ข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตรตามแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และสร้างความสะดวกสบายให้แก่นัก
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ท่องเที่ยว การเกิดกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการต่างๆน้ันในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวย่อมมีลักษณะ

ท่ีแตกต่างกันออกไปโดยมีกลุ่มบุคลากรหลายกลุ่มขับเคลื่อน ซึ่งโดยส่วนใหญเป็นเกษตรกรในพื้นท่ี

คนในชุมชน หน่วยงานรัฐ และกลุ่มคนอื่นๆเป็นตัวขับเคลื่อน วางแผน พัฒนาให้ชุมชนเป็นแหล่งท่อง

เที่ยวเชิงเกษตรที่มีคุณภาพและเป็นระบบ รวมถึงกระจายรายได้ให้แก่เกษตรกรควบคู่กับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมของท้องถิ่นเอาไว้

การศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของทุ่งทานตะวันเขาจีนแล สามารถนำแนวคิดการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเข้ามาเชื่อมโยงและวิเคราะห์ เพราะนอกจาก

นำพื้นที่ทางการเกษตรพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ยังสามารถเห็นการนำทรัพยากรในชุมชนอย่าง

ต้นทานตะวันเข้ามาใช้ในกิจกรรมทางการท่องเท่ียว แปรรูปสินค้าเพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว การ

พัฒนาพ้ืนท่ีให้มีการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงรูปแบบการท่องเที่ยว

ทุ่งทานตะวันเขาจีนแลเองได้มีกลุ่มคนหลายกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันและใน

ช่วงเทศกาลทุ่งทานตะวันด้วยทั้งเกษตรกร คนในชุมชน หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานศูนย์สงคราม

พิเศษ จึงทำให้สามารถนำ 2 แนวคิดมาวิเคราะห์และเชื่อมโยงต่อประเด็นการศึกษาต่อไปเพื่อให้เห็น

การจัดการทางการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน รวมถึงความสัมพันธ์ของรูปแบบการท่องเที่ยวกับแนวคิด

การท่องเท่ียว

2.2 วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

ส่วนของวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษา “การจัดการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรกับถนนสายดอกไม้: ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัด

ลพบุรี” ผู้ศึกษาได้แบ่งการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือ 1 ) วรรณกรรมและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะและรูปแบบการจัดการ

ท่องเที่ยวมากข้ึน ด้วยการเน้นศึกษาความสัมพันธ์ของทรัพยากรกับการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ซึ่งมี

การนำทรัพยากรทางการเกษตรมาประกอบใช้เป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ต่างๆเข้า

วางจำหน่าย อีกทั้งงานวิจัยที่ศึกษาการจัดการท่องเที่ยว 2) วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับต้น

ทานตะวัน เนื่องจากผู้ศึกษาทำการศึกษาทุ่งทานตะวัน จึงถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการศึกษาใน

ครั้งนี้ จึงได้แบ่งประเด็นศึกษาออกเป็น พัฒนาการและความเป็นมาของต้นทานตะวัน ต้นทานตะวัน
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ในมิติเกษตรกรรม และทานตะวันในมิติการท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

ในส่วนของเน้ือหาการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวเชงิ

เกษตร เป็นการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการนำทรัพยากรในชุมชนต่างๆพัฒนาเป็นแหล่งท่อง

เที่ยวเชิงเกษตร จึงเป็นการนำเสนอเพื่อให้เห็นว่าในแต่พ้ืนที่มีการนำทรัพยากรในชุมชนมาใช้ทางการ

ท่องเที่ยวในรูปแบบที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงในการจัดการท่องเท่ียว

พร้อมทั้งศึกษางานวิจัยที่เข้าไปศึกษาแหล่งท่องเที่ยวให้เห็นถึงการจัดการด้านการบริการ กลุ่มคนท่ี

เข้ามาจัดการท่องเที่ยว จึงทำให้ผู้ศึกษาแบ่งประเด็นออกเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงเกษตร และการ

จัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

รูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

การท่องเท่ียวเชิงเกษตรถือเป็นรูปแบบหน่ึงของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ

ธรรมชาติเช่นกัน โดยมีความสัมพันธ์กับทรัพยากรทางการเกษตรเป็นหลัก ซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติ

ในท้องถ่ินท่ีเกิดขึ้นจากคนในชุมชน แน่นอนว่าสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดรูปแบบ

การท่องเท่ียวเชิงเกษตรที่มีรูปแบบกิจกรรมทางการท่องเท่ียวหลากหลายประเภท ซึ่งข้อมูลในหนังสือ

Agrotourism (Sznajder, 2009) จำแนกการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไว้หลายรูปแบบ ซ่ึงรูปแบบความ

แตกต่างเกิดจากลักษณะภูมิประเทศของแต่ละพ้ืนที่ เช่น ที่ราบสูง น้ำตก หุบเขา ที่ราบต่ำ สวน ป่า

ทุ่ง ฯลฯ ทำให้การใช้สอยพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรเป็นปัจจัยหลักท่ีทำให้แต่ละพ้ืนมีการเพาะปลูกผลผลิต

ทางเกษตรแตกต่างกันตามความเหมาะสมของลักษณะพ้ืนท่ี รวมถึงมีทรัพยากรอื่นๆในชุมชนที่ดึงดูด

นักท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน

เมื่อมีการทำการเกษตรที่แตกต่างกันออกไปตามการเพาะปลูกและทรัพยากรในชุมชน ทำให้

รูปแบบกิจกรรมในพื้นที่การเกษตรแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างและเกิดความหลากหลาย เช่น การ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรแบบ Agri-Accomodation เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อน

ในพ้ืนที่ทางการเกษตรแบบการตั้งแคมป์หรือการพักโฮมสเตย์กับเกษตรกร ซ่ึงนักท่องเที่ยวต้องช่วย

เหลือตัวเองและไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากนัก การท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบ Agri-Food Service

เป็นการท่องเที่ยวเพ่ือการรับประทานอาหารของท้องถ่ินจากเกษตรกรและคนในชุมชน ทำให้นักท่อง
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เที่ยวได้รับความเพลิดเพลิน ประสบการณ์แปลกใหม่ และสัมผัสกับความเป็นท้องถิ่นอย่างแท้จริง การ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรแบบ Primary Agritourism เป็นการท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ

เกษตรกรรม นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมในกระบวนการทำการเกษตร 

การท่องเท่ียวเชิงเกษตรแบบ Agr i ta inment เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้ความบันเทิง

และความสนุกสนานแก่นักท่องเที่ยว มักเป็นกิจกรรมเยี่ยมชมสวนดอกไม้หรือสวนสาธารณะ และการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบ Agri-Therapy เป็นการท่องเที่ยวทางการเกษตร ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในการ

รักษาร่างกายหรือการบำบัด จากการใช้พืชสมุนไพรหรือสัตว์ในชุมชนการรักษา ตัวอย่างรูปแบบ

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ Sznajder (2009) ยกตัวอย่างทำให้เห็นว่าลักษณะภูมิประเทศและ

ลักษณะภูมิอากาศที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ ส่งผลให้มีการเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตรที่ต่าง

กัน ทำให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีความหลากหลาย มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นของแต่ละพื้นที่

กิจกรรมที่เกิดขึ้นของการท่องเท่ียวจึงมีความสัมพันธ์กับทรัพยากรท้องถ่ินอย่างชัดเจน ซ่ึงในการท่อง

เที่ยวเชิงเกษตรน้ัน ทรัพยากรทางการเกษตรจึงถือเป็นองค์ประกอบสำคัญน้ันเอง

ความสัมพันธ์ของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรเกษตรกับการท่องเที่ยว ทำให้

เกิดรูปแบบกิจกรรมต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ สินค้า ของที่ระลึกที่เกิดจากทรัพยากรท้องถิ่นที่แตกต่าง

กันของแต่ละพ้ืนท่ี ตัวอย่างเช่นในการศึกษา The hidden cost of the “New” tourism – a

focus on biopiracy in Third World Network (Pleumarom, 1999) ไดท้ำการศกึษาการท่อง

เที่ยวเชิงเกษตรในประเทศที่สามหรือประเทศท่ีกำลังพัฒนา กล่าวคือประเทศในเอเชียน้ันเอง พบว่า

รัฐบาลมีการส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียวในรูปแบบหลากหลาย โดยเฉพาะกับการท่องเท่ียวเฉพาะทาง

หรือการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพ เน่ืองจากในโครเอเชียถือว่ามีลักษณะภูมิประเทศที่มีธรรมชาติสวยงามและโดดเด่น มี

ความหลากหลายเป็นอย่างมากถือเป็นการท่องเที่ยวท่ีช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เกิดอาชีพ

การจ้างงาน และรายได้แก่คนในชุมชน รวมถึงเป็นการท่องเท่ียวที่มีความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนา

ชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ินควบคู่กันไป 

ขณะที่หนังสือ Agrotourism Development Bali (Gusti Bagus Rai Utama, 2007)

เป็นการศึกษาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในบาลี ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามอย่างทะเลสาบ

วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของเกษตรกรอันเป็นเอกลักษณ์ ทำให้เป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมทำ

กิจกรรมต่างๆ ของท้องถ่ิน 
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เช่นเดียวกับหนังสือ Spice and tourism : destination, attraction and cuisines (Lee

Jollife, 2014) ในบทความ Spices and Agro-tourism on Grenada, Isle of Spice in

Caribbean ได้ทำการศึกษาเมือง Belment ท่ีมีพื้นที่การเกษตรเพาะปลูกต้นจันทร์เทศ ต้นโก้โก้

กล้วย และผลไม้ชนิดอื่นๆ ทำการพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่นักท่องเที่ยวสามารถ

เข้ามาเรียนรู้ถึงสมุนไพรและเครื่องเทศได้และเยี่ยมชมฟาร์มแกะ รวมถึงมีการผลิตช็อคโกแลต

จำหน่าย นำโก้โก้ผลิตเป็นเครื่องด่ืม และจำหน่ายสินค้าชีสแกะ สมุนไพร เคร่ืองเทศของพื้นที่ อีกทั้งมี

ร้านอาหารท่ีจำหน่ายอาหารพ้ืนเมืองและนำสมุนไพรต่างๆเข้ามาเป็นส่วนผสมให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส

กับวิถีชีวิตเกษตรกรรมและความเป็นท้องถิ่น ส่งผลให้เกษตรกรได้รับรายได้เพ่ิมขึ้นจากการท่องเที่ยว

ด้วย 

รวมถึงในบทความ The Role of Spice and Herb Garden in Sri Lanka Tourism ศึกษา

การท่องเท่ียวเชิงเกษตรของประเทศศรีลังกา ซึ่งเป็นประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศหลากหลาย พื้นที่

เกษตรกรรมส่วนใหญ่เพาะปลูกเคร่ืองเทศ และสมุนไพรเป็นจำนวนมากจนกลายเป็นพืชทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ เช่น ชินนามอน ก้านพลู หมาก พริกไท ต้นโก้โก้ ต้นกาแฟ ขิง และขมิ้น เร่ิมมีการพัฒนา

ให้พ้ืนที่เกษตรเป็นแหล่งท่องเท่ียวด้วยการให้นักท่องเท่ียวเข้าชมสวนสมุนไพรและเครื่องเทศ พร้อม

ทั้งให้ความรู้ควบคู่กันด้วย และมีกิจกรรมเสริมในการรักษาสุขภาพด้วยสมุนไพรผ่านภูมิปัญญาของ

ท้องถิ่น เช่น การนวด การแช่เท้าด้วยสมุนไพรในสวน ซ่ึงนักท่องเที่ยวได้รับทั้งความผ่อนคลาย การ

รักษาดูแลสุขภาพ และการท่องเที่ยวไปด้วย อีกทั้งสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร กิจกรรม

ทำกาแฟและโก้โก้จากสวนแก่นักท่องเที่ยว

การทบทวนวรรณกรรมของรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทำให้เห็นว่ารูปแบบการท่อง

เที่ยวเชิงเกษตรมีความหลากหลายตามลักษณะทางกายภาพของแต่ละชุมชน ซ่ึงส่งผลให้เกิดกิจกรรม

ทางการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ พร้อมทั้งนำเสนอเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว

การจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

กิจกรรมที่หลากหลายและรูปแบบการท่องเที่ยวท่ีเกิดข้ึน ล้วนเกิดจากการจัดการของ

บุคลากรกลุ่มต่างๆเพ่ือการท่องเที่ยว ซ่ึงล้วนมีระบบการจัดการที่แตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน หาก

กล่าวถึงรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในประเทศไทย ถือเป็นประเทศท่ียังคงมีการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมท่ัวภูมิภาค และมีหลายพ้ืนที่ที่พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การเกษตรใน
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ประเทศมีความหลากหลายในผลผลิตทางเกษตรกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปลูกผลไม้ ข้าว พืชผัก

และดอกไม้ชนิดต่างๆ อีกทั้งท้องถ่ินยังมีภูมิปัญญาทางการเกษตรที่เกิดจากการเรียนรู้และสั่งสมจาก

ของคนในชุมชน ทั้งผลผลิตและภูมิปัญญา รวมถึงวิถีชีวิตของความเป็นท้องถ่ิน ทำให้สามารถดึงดูด

และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวได้ การเกษตรท่ีหลากหลายในประเทศ แน่นอนว่าทำให้รูป

แบบกิจกรรมการท่องเที่ยวมีความหลากหลายไปด้วย (กรมวิชาการเกษตร, 2546: 2-3) โดยสว่นใหญ่

เป็นกิจกรรมเที่ยวชมสวนผลไม้ให้นักท่องเท่ียวเข้าชมสวน สัมผัสวิถีชีวิตได้อย่างใกล้ชิด รวมถึง

สามารถศึกษากระบวนการเพาะปลูก ลิ้มลองผลไม้จากสวน และซ้ือสินค้าผลิตภัณฑ์ได้ การท่องเที่ยว

พบได้ในจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี รวมถึงกิจกรรมชมสวนดอกไม้เป็นการท่องเท่ียวชมความ

สวยงามของดอกไม้นานาพันธ์ุ ซึ่งในประเทศไทยมีสวนกล้วยไม้ ทุ่งทานตะวันให้นักท่องเท่ียวได้มีรับ

ชม และกิจกรรมเที่ยวสวนสมุนไพร ด้วยการเดินป่าสมุนไพร นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาหาความรู้

เกี่ยวกับสมุนไพรได้ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเทศกาลงานวันเกษตร กล่าวคือเป็นงานที่นำผลผลิตทางการเกษตรที่

โดดเด่นของพื้นที่มาวางจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวในราคาถูกและมีสินค้าคุณภาพ มักเกิดความร่วมมือ

ของเกษตรกร องค์กรรัฐ และภาคเอกชน อีกท้ังกิจกรรมการทำนา ซึ่งประเทศไทยการทำนาถือเป็น

เกษตรกรรมหลักของประเทศ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในการทำนา มักมีกิจกรรมวัฒนธรรมการปลูก

ข้าวแบบดั้งเดิมอย่างการไถนาด้วยวัวหรือกระบือ และการเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคน รวมถึงวัฒนธรรม

ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับข้าวล้วนได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวในประเทศและ

ต่างชาติ 

ในการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและการใช้

ทรัพยากรเกษตรของชุมชน: กรณีศึกษาท่องเที่ยวเชิงเกษตรช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช (เทพ

กร ณ สงขลา, 2554) ชุมชนมีกิจกรรมการท่องเท่ียวหลากหลายรูปแบบทั้งการสาธิตฟาร์มเพาะเห็ด

ฟาร์มเลี้ยงผึ้ง และการแปรรูปอาหารซ่ึงมีการ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการสาธิตแก่นักท่องเที่ยว

ด้วย รวมถึงมีกิจกรรมในรูปแบบการให้ความรู้ เช่นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ มีการเตรียมสถานท่ีบรรยาย

และวิทยากรในการให้ความรู้เก่ียวกับเกษตรอินทรีย์ นอกจากน้ียังมีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าของ

ชุมชนด้วยการจำหน่ายผลผลิต  และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยกลุ่มแม่บ้านในชุมชนได้รวบรวมสิน

ค้าในชุมชน อีกทั้งยังมีการสาธิตการแปรรูปขนมชนิดต่างๆ นอกจากน้ียังมีกิจกรรมแนะนำธุรกิจท่อง

เที่ยวซึ่งเป็นจุดเด่นของฟาร์มเลี้ยงผึ้งและฟาร์มเพาะเห็ดที่มีเกษตรจากพ้ืนที่อื่นๆ เข้ามาศึกษาจน
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กลายเป็นพื้นที่ข้อมูลด้านการผลิตและการลงทุน อีกทั้งยังผลิตอุปกรณ์ในการเลี้ยงผึ้งและการเพาะ

เห็ดแก่ผู้สนใจด้วย ถือเป็นงานวิจ ัยท่ีเห็นความสัมพันธ์ของกิจกรรมทางการท่องเที่ยวและ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนได้อย่างชัดเจน

เช่นเดียวกับเช่นเดียวกับงานวิจัยเร่ืองศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนตาลโตนด:

ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (เกสร สว่างพนาพันธุ์, 2555) ศึกษาพ้ืนท่ีจังหวัด

เพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม

ประเพณี วิถีชีวิตที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ ทำให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาโดยตลอด

ต้นตาลโตนดเป็นต้นไม้ท่ีมีมาช้านานมีความเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของคนในจังหวัด ซ่ึงนำมาสู่ภูมิปัญญา

ท่ีสืบทอดกันมา ผ่านการนำมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่ใบถึงรากจนโคจรอยู่ในวัฒนธรรมของจังหวัดที่พบได้

ท่ัวไปการดำเนินชีวิตทั้งการประกอบอาหาร เครื่องใช้สอย บ้านเรือน เช่น น้ำตาลโตนด ขนมตาล ถ่าน

โต๊ะ เก้าอี้ ครก เป็นต้น โดยในอดีตต้นตาลก็เป็นพืชทางเศรษฐกิจมาช้านาน แต่ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอ

บ้านลาด ถือเป็นชุมชนที่ยังคงให้ความสำคัญกับต้นตาลโตนด เพราะยังคงมีต้นตาลอยู่เป็นจำนวนมาก

และยังคงใช้ประโยชน์จากมันท้ังการปลูกต้นตาล การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นตาลที่สามารถสร้างราย

ได้ให้กับคนในชุมชน รวมถึงชุมชนยังเป็นผู้มีความรู้จำนวนมากเกี่ยวกับต้นตาลจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยว

เพ่ือการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถ่ิน เพ่ือนำการท่องเที่ยวเป็นเคร่ืองมือสำคัญในการ

อนุรักษ์ให้ต้นตาลโตนดมีต่อไป รวมถึงการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย ถือเป็นการนำทรัพยากรใน

ท้องถิ่นประกอบเป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง

จากการนำทรัพยากรทางการเกษตร และทรัพยากรในชุมชนเป็นองค์ประกอบในการท่อง

เที่ยวเชิงเกษตรให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายในพ้ืนท่ีทำการเกษตร อีกท้ัง

นำทรัพยากรของพ้ืนท่ีมาผลิตเป็นสินค้าและของที่ระลึกต่างๆที่สะท้อนความเป็นท้องถิ่นออกมา ถือ

เป็นการสร้างมูลค่าให้แก่ผลผลิต สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและคนในชุมชนอย่างกว้างขวางที่ส่งผลดี

ต่อเศรษฐกิจของชุมชน นอกเหนือจากการทำการเกษตรจึงส่งผลให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน

ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและคนในท้องถิ่น ทำให้ปัญหาการย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองของชุมชน

ลดน้อยลง เนื่องจากมีอาชีพคอยรองรับและรายได้ให้กับคนท้องถ่ินเพิ่มข้ึน เมื่อเห็นความสำคัญของ

การท่องเท่ียวเชิงเกษตรแล้ว เกษตรกรยังมีความภาคภูมิใจในอาชีพ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต

ของตนเอง รวมถึงเป็นอีกหนทางที่ช่วยอนุรักษ์ความเป็นท้องถิ่นและเกษตรกรรมให้ยังคงอยู่ต่อไป อีก

ท้ังมีการรื้อฟื้นและอนุรักษ์นวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เกิดความรู้สึกหวงแหนในท้องถ่ิน
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นอกจากน้ีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีการปฏิสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยวและคนในชุมชน ทำให้เกิดการ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน รวมถึงการท่องเที่ยวที่ส่งผลให้ชุมชนมีการพัฒนาในด้านต่างๆ

เป็นการช่วยลดช่องว่างระหว่างชนบทและเมืองให้ลดน้อยลง นอกจากน้ีเพ่ือการพัฒนาชุมชนให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ คนในชุมชนและเกษตรมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวให้ดียิ่งข้ึน

ด้วย (วรรณา วงศ์วานิช, 2546: 150) 

นอกจากนี้การท่องเท่ียวเชิงเกษตรในแต่ละพ้ืนที่ ย่อมมีรูปแบบการจัดการที่แตกต่างกันไปให้

มีความสอดคล้องกับชุมชนและรูปแบบการท่องเท่ียว ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แล้วการท่องเท่ียวเชิงเกษตรมัก

เป็นการจัดการจากคนในชุม หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานเอกชนเข้ามาประสานงานและให้ความช่วย

เหลือในด้านต่างๆ ท้ังกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านการบริการ และการส่งเสริมสนับสนุนพ้ืนท่ี การ

จัดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนำมาสู่การท่องเที่ยวที่ได้ประสิทธิภาพด้วย พร้อมทั้งคนในชุมชนยัง

สามารถได้รายได้จากการท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยาเกษตร วัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญของชุมชนให้ยังคงอยู่ การจัดการท่องเที่ยวที่ดีจึงเป็นส่ิงสำคัญต่อการทำให้พ้ืนที่เป็นแหล่งท่อง

เที่ยวอย่างยั่งยืน  ซ่ึงในการศึกษาเรื่อง A review on the Future of Ecotourism in the Valley

of Flowers National Park : A case study of Garhwal Hamalaya, India (GBG shashi and

others, 2010) ศึกษาการท่องเที่ยวหุบเขาดอกไม้ในอุทยานแห่งชาติของเทือกเขาหิมาลัย ประเทศ

อินเดีย ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญทั้งยอดเขา ทะเลสาป ลำธาร สัตว์หายากมากกว่า

1 3 ชนิด ทัศนียภาพสวยงาม พร้อมทั้งทุ่งดอกไม้นานาชนิดที่หายาก เป็นสาเหตุให้มีนักท่องเที่ยวเดิน

ทางมายังอุทยานแห่งน้ีเป็นจำนวนมากตลอดท้ังปีเพื่อชมธรรมชาติที่สวยงาม ซ่ึงมีทหารจากหน่วยงาน

ของรัฐเป็นผู้ดูแลและควบคุมนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งมีคนในพื้นที่เป็นผู้นำพานักท่องเที่ยวเดินทางไปยัง

หุบเขาดอกไม้ อุทยานแห่งชาติเทือกเขาหิมาลัยจึงมีทั้งหน่วยงานของรัฐท่ีเข้ามาดูแลความปลอดภัย

พร้อมทั้งมีคนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงเป็นมัคคุเทศน์ เป็นผู้นำเดินทาง และขายสินค้าให้แก่นักท่อง

เที่ยว

ส่วนในงานวิจัยศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ยั่งยืน

อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช (เทพกร ณ สงขลา, 2556) เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมเป็นหลัก ชุมชนยังมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติและมีทัศนียภาพโดยรอบที่สวยงาม ทำให้

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 ชุมชนได้มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนมีกิจกรรมอันหลาก

หลายแก่นักท่องเท่ียว เช่น การสาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับผลไม้ เกษตรอินทรีย์ การจำหน่ายผลผลิต
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ทางการเกษตร และมีจุดบริการเพ่ือการแนะนำธุรกิจทางการเกษตรแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงมีการรวม

กลุ่มของเกษตรกรภายในชุมชนการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน แม้คนในชุมชนเป็นผู้ดูแลการท่องเที่ยว แต่รัฐเข้ามามีบทบาทให้ความรู้

เกี่ยวกับการท่องเท่ียวให้พื้นที่กลายเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร

ให้มีความก้าวหน้าขึ้น พร้อมทั้งรัฐยังคอยสนับสนุนให้มีการโปรโมทพ้ืนท่ีผ่านทางเวปไซต์ด้วย เพื่อ

ให้การท่องเท่ียวในพืน้ที่เป็นไปอยา่งมปีระสิทธิภาพ

สอดคล้องกับงานวิจัยเร่ืองการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ล่องเรือชมสวน เลียบคลองมหาสวัสด์ิ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (นิศารัตน์ จุลวงศ์, 2553)

ท่ีทำการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรือชมสวนคลองมหาสวัสด์ิซึ่งเป็นคลองท่ียังคงมีสภาพของ

ธรรมชาติที่สวยงาม มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์และได้พัฒนาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ซึ่งรัฐเข้ามาสร้างส่ิง

สาธารณูปโภคให้แก่ชุมชน ทำให้นักท่องเท่ียวเห็นวิถีชีวิตของชุมชนที่เรียบง่ายตามแบบดั้งเดิม แม้

ปัจจุบันมีถนนตัดผ่านแล้วแต่คนในชุมชนยังคงรักษาการเดินทางด้วยทางเรือ และมีพื้นที่ทำการเกษตร

เช่น พืชไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ กิจกรรมทางการท่องเท่ียวจึงเป็นในรูปแบบการล่องเรือในคลอง การ

เข้าไปสัมผัสในพื้นที่การเกษตรของชุมชน และมีการจำหน่ายผลิตผลแก่นักท่องเที่ยวด้วย ซึ่งเกิดการ

จัดตั้งองค์กรคอยดูแลจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยคนในชุมชน จึงถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหน่ึงท่ี

จัดการท่องเที่ยวโดยคนในชุมชนท้ังหมด

รวมถึงงานวิจัยการจัดการความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษาสวน

ทุเรียนบ้านเขาป้อม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎร์ธานี (วิชชุตา ใ ห้เจริญ และคณะ, 2552) เกาะสมุยมีการทำการเกษตรหลากหลายชนิด ซ่ึง

สวนทุเรียนส่วนใหญ่ปลูกที่เขาป้อมคลอบคลุมพ้ืนท่ีมากกว่า 1,000 ไร่ เพราะสภาพภูมิอากาศค่อน

ข้างเย็นสบาย ฝนตกชุก สภาพน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทำให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การทำการปลูก

ทุเรียน ซ่ึงนำผลผลิตส่งออกไปประเทศจีนและไต้หวัน ส่วนหน่ึงขายในประเทศท้ังในพื้นที่และจังหวัด

อ่ืนๆ  ภายในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชนสวนทุเรียน ทั้งผ่านบริษัททัวร์ที่ร่วมมือกับเกษตรกร

และนักเดินทางมาเอง การท่องเที่ยวเชิงเกษตรท่ีสวนทุเรียนฝ่านบริษัทนำเที่ยวจะมีมัคคุเทศน์เป็นผู้ให้

ข้อมูลหลัก แต่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเองมีข้อจำกัดในการรับข้อมูลหากเจ้าของสวนไม่ว่างสื่อสาร

และให้ข้อมูล พร้อมทั้งในพื้นที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวค่อนข้างสูง ทั้งความ

ปลอดภัยขณะท่องเที่ยว สารเคมีจากการทำการเกษตร จึงมีการจัดการความปลอดภัยและแนวทางใน
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การจัดการของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมสวนทุเรียน ยังมีการจัดการความปลอดภัยต่อนักท่อง

เท่ียวยังไม่เป็นระบบและยังไม่ชัดเจนมากนัด เพราะเจ้าของสวนทุเรียนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงเกษตร การเข้าชมเป็นไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติจะ

มีปัญหาในด้านการสื่อสารทางภาษาที่แตกต่าง การเข้าเยี่ยมชมส่วนใหญ่เป็นการไปเพื่อถ่ายรูปและซื้อ

ทุเรียนมากกว่า ด้านความปลอดภัย เริ่มมีป้ายติดไว้ให้นักท่องเที่ยวระวังทุเรียนล่วงหล่นมา จัดชุด

พยาบาลฉุกเฉิน และสวนยังขาดห้องน้ำ และการประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยว ซ่ึงทางภาครัฐเข้ามา

ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้านการท่องเท่ียว เพราะการจัดการท่ีไม่ครอบคลุมสามารถส่งผลต่อ

การท่องเท่ียวได้

เช่นเดียวกับงานวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยการมีส่วนร่วมในชุมชน ตำบล

คลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์, ภัคพงศ์ ปวงสุข, เดือนรุ่ง

เบญจมาศ, 2557) จากกการทำเกษตรกรรมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนการผลิตเพ่ือทางอุตสาหกรรม

มากข้ึน รวมถึงมีความทันสมัยจากการใช้เคร่ืองทุ่นแรงและสารเคมีในการทำเกษตรต่างๆ ทำให้เกิด

ต้นทุนที่สูงข้ึนและเป็นมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศในเกษตรกรรม ทำให้เกษตรกรรมมี

การปรับเปลี่ยนด้วยการผสมผสานและบูรณาการ จากการเกษตรที่มีฐานทรัพยากร วัฒนธรรม และ

วิถีชีวิตของความเป็นชนบทเข้ามาเชื่อมโยงต่อการท่องเที่ยวให้กลายเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มี

แนวคิดจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการใช้การท่องเที่ยวเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรรธรรมชาติ

และทรัพยากรทางการเกษตรให้มีความยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวได้

แหล่งท่องเที่ยวของตำบลคลองพลูก็เช่นกัน มีทรัพยากรและศักยภาพในการจัดการท่องเท่ียวเชิง

เกษตร เพราะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจ มีการร่วมตัวของคนในชุมชนต่อการบริหารจัดการท่องเที่ยว

เช่น กลุ่มเกษตรอินทรีย์ของคลองพลู กลุ่มโรงเรียน กลุ่มวัฒนธรรม และยังมีหน่วยงานนอกและหน่วย

งานในเข้ามาให้การสันบสนุนชุมชน กล่าวคือหน่วยงานรัฐ อีกทั้งชุมชนยังมีศักยภาพในการจัดท่อง

เที่ยวได้อย่างดี ทั้งข้อมูลในการทำเกษตรโดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว

วัฒนธรรมต่างๆของชุมชน ทั้งภาษาชอง ระบำชอง ยิงธนูชอง พร้อมกับอาหารซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของ

ท้องถิ่น เช่น น้ำพริกชอง เมี่ยงคะน้าอินทรีย์ เป็นต้น นอกจากน้ีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรยังส่งผลให้

เป็นการส่งเสริมความยั่งยืนทั้งทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตรและสิ่งแวดล้อม จากความสำเร็จด้าน

การท่องเท่ียว คนในชุมชนเริ่มต่ืนตัวต่อการจัดการท่องเท่ียว เร่ิมการเข้าร่วมเครือข่ายท่องเท่ียวโดย

ชุมชนของจังหวัดจันทบุรีและเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคตะวันออก เพ่ือการแลกเปลี่ยน
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ข้อมูล และขยายการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว

รายงานการศึกษาการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ้านห้วยน้ำริน อำเภอแม่วาง

จังหวัดเชียงใหม่ (ลีศึก ฤทธ์ิเนติกุล และคณะ, 2547) หมู่บ้านห้วยน้ำริน ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งและเผ่ากะเหรี่ยง เป็นหมู่บ้านที่ยังคงสภาพธรรมชาติและ

วิถีชีวิตชุมชนแบบด้ังเดิม ซึ่งมีหมู่บ้านกะเหรี่ยง แม่น้ำแม่วางนำมาเป็นท่ีล่องแพ และปางช้างอยู่ใกล้

เคียง ทำให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี โ ดยกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวมา

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 จากการส่งเสริมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทำให้ทางภาครัฐ องค์กรส่ง

เสริมการท่องเท่ียวเข้ามาจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวและมีคนในชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนด้านการท่อง

เที่ยว ทำให้ในหมู่่บ้านมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งมีวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างแคน เพลง นิทาน

สุภาษิตพ้ืนบ้าน และบ้านพักพื้นซ่ึงเป็นวัฒนธรรมต้อนรับแขกแบบดั้งเดิมของชนเผ่าม้ง สวนพฤษ

ศาสตร์ชุมชน การผลิตหัตถกรรมจากเคร่ืองเงินซ่ึงชนเผ่าม้งเชื่อว่าเคร่ืองเงินเป็นสิ่งคอยรักษาชีวิต

มนุษย์ แสดงถึงบารมีและความสวยงาม รวมถึงผลิตหัตถกรรมจากวัสดุธรรมชาติ 

ส่วนในงานบทความเร่ืองการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนบ้านบางเหรียงใต้ (สุจิตรา

ภรณ์ จุสปาโล, 2558) ชุมชนบ้านบ้านเหรียงใต้เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมี

ปรัชญาการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการปลูกสวนผักปลอดสารพิษเพื่อการบริโภคและ

นำส่วนที่เหลือไปขายเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำเกษตร เช่น การ

ดูแลศัตรูพืชด้วยการดับจับแมลงด้วยน้ำมันเคร่ือง การหมักน้ำชีวภาพ เป็นกิจกรรมและให้ความรู้

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการทำเกษตรกรรมให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งชุมชนสามารถพัฒนาเป็น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ชุมชนมีส่วนร่วม สามารถสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชน และเปิดโอกาส

ให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับธรรมชาติ ความเป็นท้องถ่ินและวิถีชีวิตของเกษตรกร รวมถึงนำ

ความรู้ในคามพอเพียง และการปลูกผักปลอดสารพิษกลับไปได้ด้วยที่ก่อให้เกิดรายได้และความภาค

ภูมิใจ ถือเป็นการท่องเทียวโดยคนในชุมชน โดยมีรัฐเป็นผู้คอยสนับสนุนให้แก่ชุมชนอีกด้วย

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ทำให้

เห็นว่าทรัพยากรเกษตร ซ่ึงในแต่ละชุมชนที่ความแตกต่างกัน เป็นปัจจัยสำคัญในการนำไปสู่กิจกรรม

ทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในแต่ละพื้นที่ พร้อมท้ังการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งทำให้เห็นถึง

การจัดการท่องเท่ียวด้านทรัพยาเกษตร พร้อมทั้งการจัดการด้านการบริการ แต่ละแหล่งท่องเที่ยวเชิง

เกษตรมีการตอบสนองต่อนักท่องเท่ียวคล้ายกัน กล่าวคือ มีพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และ
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ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ รวมถึงกลุ่มบุคคลต่างๆที่เข้า

มาเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในแต่ละพ้ืนที่มีการจัดการที่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน เห็นได้

จากงานวิจัยข้างต้นท่ีกล่าวมา บางแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเป็นกลุ่มคอยขับเคลื่อน บางแหล่งท่องเที่ยว

หน่วยงานรัฐเป็นตัวขับเคลื่อน หรือ บางแหล่งท่องเท่ียวทั้งคนในชุมชนและหน่วยงานรัฐ ซ่ึงเมื่อแหล่ง

ท่องเที่ยวมีการจัดการที่ดีมีคุณภาพนำมาสู่การท่องเท่ียวที่มีประสิทธิภาพ เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ท่ีสร้างผลประโยชน์แก่คนในชุมชน สร้างรายได้สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรและคนในชุมชน อีกทั้ง

สามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางการเกษตร สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมต่างๆใน

ชุมชนให้ยังคงอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เป็นหน่ึงในรูปแบบการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน 

ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล เป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่นำทรัพยากรทางการ

เกษตรในชุมชนมาใช้เพื่อการท่องเที่ยวที่นำต้นทานตะวันมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือ ของท่ี

ระลึกประเภทต่างๆโดยมีผู้จัดการท่องเที่ยวจากศูนย์สงครามพิเศษ ซึ่งเป็นหน่วยงานทหารของจังหวัด

เป็นผู้ควบคุมดูแลพื้นที่ พร้อมทั้งให้คนในชุมชนเข้ามาวางจำหน่ายสินค้าต่างๆ จึงเป็นประเด็นที่ทำให้

ผู้ศึกษาทำการศึกษาในงานวิจัยชิ้นน้ี และนำการจัดการด้านทรัพยากร ด้านการบริการ และหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้องเป็นประเด็นในการศึกษา เพื่อให้เห็นการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของทุ่งทานตะวันเขา

จีนแล ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันที่เห็น

การจัดการด้านต่างๆอย่างชัดเจน

2.2.2 วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับทานตะวัน

นอกจากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแล้ว ผู้

ศึกษายังค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับต้นทานตะวันซึ่งเป็นทรัพยากรเกษตรที่สำคัญต่อการศึกษาในคร้ังน้ี จึง

ได้แบ่งประเด็นศึกษาออกเป็น พัฒนาการและความเป็นมาของต้นทานตะวัน ต้นทานตะวันในมิติ

เกษตรกรรม และทานตะวันในมิติการท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

พัฒนาการและความเป็นมาของต้นทานตะวัน

ต้นทานตะวันถือเป็นพืชที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์มาเป็นเวลานาน ซ่ึงปรากฎให้เห็นจากการ

ท่ีมนุษย์นำทานตะวันมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆมากมาย โ ดยเฉพาะการนำมาแปรรูปเพื่อการบริโภค
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ซ่ึงต้นทานตะวันเป็นที่รู้จักมาอย่างช้านานเห็นได้จากหนังสือเทพปกรณัมกรีก : ตำนานดอกไม้ (วิมล

พิณโสภณ, 2548) ได้กล่าวถึงตำนานของไคลเทีย (Clytia) หรือไคลที (Clytie) ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับ

ต้นทานตะวัน ผู้เป็นธิดาแห่งไททันโอเซียนัส (Oceanus) และเทธีส (Tethys) ไคลเทยีเคยมีความ

สัมพันธ์กับสุริยเทพอพอลโล และอพอลโลไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่น นางไคลเทียมีความหวังว่า

ความรัของนางกจะกลับมาเหมือนเดิมจึงนั่งรอเทพอพอลโลเป็นเวลา 9 วัน ด้วยสายตาของนางที่ไม่

มองสิ่งอื่นใด จับจ้องเพียงดวงอาทิตย์ที่เต็มไปด้วยน้ำตาและน้ำค้าง นางน่ังจนแขนขาติดฝังดิน ดวง

หน้ากลายเป็นดอกไม้ที่ชื่อว่า “ทานตะวัน” และเป็นดอกไม้ท่ีหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์เสมอ ตำนาน

ไคลทขีองกรีกจึงเป็นสิ่งท่ีบ่งบอกใหเ้ห็นว่ามนุษย์รู้จักต้นทานตะวันมาต้ังแต่ในอดีตกาล

เมื่อถึงยุคสมัยประวัติศาสตร์ จึงเริ่มปรากฎให้เห็นชัดเจนต่อการนำต้นทานตะวันมาประยุกต์

ใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ จากบทความ The Strange History of the Sunfower (Kuriositas,

2014) Sunfower History (Botanical, 2015) และรายการกบนอกกะลา ตอนทานตะวัน สุริยัน

บางแฉ่ง (2556) ได้อธิบายความเป็นมาของต้นทานตะวันในแต่ละยุคสมัยซ่ึงต้นทานตะวันมีต้นกำเนิด

และเป็นพืชพื้นเมืองของทวีปอเมริกาเหนือ เร่ิมมีการปลูกทานตะวันในรัฐแอริโซนาและแม็กซิโก โดยมี

การปลูกหลายสายพันธ์ุทั้งเมล็ดสีดำ สีขาว สีแดง และเมล็ดสีขาวสลับสีดำซ่ึงเป็นพันธุ์ท่ีรู้จักกันดีที่มีด

อกสีเหลือง ทานตะวันกลายเป็นส่วนประกอบของอาหาร เพราะเป็นพืชที่ให้สารอาหารประเภทไขมัน

แทนการบริโภคเน้ือสัตว์ จึงถือเป็นพืชที่มีความสำคัญก่อนที่มนุษย์จะรู้จักข้าวโพดอีกด้วย นอกจากนี้

คนพื้นเมืองอเมริกันนำเมล็ดทานตะวันเป็นเครื่องประดับด้านร่างกาย เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ด้านความ

เชื่อแห่งการป้องกันและเป็นตัวแทนของเทพเจ้าพระอาทิตย์ ผู้นำพิธีกรรมผู้หญิงมีการนำดอก

ทานตะวันมาประดับเป็นมงกุฏ ช่วงปลายศตวรรษที่ 16 การปลูกทานตะวันได้แพร่กระจายไปสู่วทีป

ยุโรปโดยนักสำรวจชาวสเปน ด้วยการนำเสนอว่าทานตะวันเป็นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์และดอกไม้

ทองคำแห่งเปรู ทำให้การปลูกทานตะวันขยายตัวมากข้ึน และพัฒนากลายเป็นไม้ประดับตกแต่งยอด

นิยมในยุโรป ทานตะวันยิ่งเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากจิตรกรผู้มีชื่อเสียง วินเซนต์ แวนโก๊ะ

(Vincent Van Gogh) ไดว้าดรูปทานตะวันในแจกันเป็นจำนวนหลายรูป

ทานตะวันได้แพร่กระจายไปสู่ประเทศรัสเซีย ภายในศตวรรษท่ี 18 ด้วยการเป็นไม้ดอกประดับ

ตกแต่งในพระราชวังรัสเซียโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ทำให้ประเทศรัสเซียขยายตัวการปลูก

ทานตะวันไปทั่วประเทศ ซ่ึงช่วงศตวรรษเดียวกันช่วงปี ค.ศ. 1716 ประเทศอังกฤษได้วางขายน้ำมัน

ทานตะวันเป็นครั้งแรก ทางประเทศรัสเซียจึงนำทานตะวันเจ้าสู่อุตสากรรมด้วยการเป็นธุรกิจน้ำมัน
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ขนาดใหญ่ของประเทศด้วยเช่นกัน การบริโภคน้ำมันทานตะวันยังเป็นที่นิยมโดยเฉพาะในประเทศ

รัสเซีย เน่ืองจากการจำศีลของศาสนาคริสต์ ลัทธิออร์โธดอกซ์ (Orthodox) น้ันมีกฎบังคับห้ามรับ

ประทานอาหารจำพวกไขมัน แต่น้ำมันทานตะวันไม่ได้อยู่ในกฎข้อห้าม ทำให้ได้รับความนิยมในการ

บริโภคและเกิดธุรกิจน้ำมันเติบโตขึ้นจนมีมากถึง 1,833 โรงงาน ในปี ค.ศ. 1830 

จนช่วงต้นศตวรรษที่ 1 9 ประเทศรัสเซียมีพื้นที่ในการปลูกต้นทานตะวันเป็นจำนวนมาก ทำให้

รัฐบาลเข้ามาสนับสนุนธุรกิจน้ำมันทานตะวัน ด้วยการสนับสนุนและให้เงินทุนให้การสร้างเมล็ด

ทานตะวันพันธุ์ใหม่ เพ่ือให้เมล็ดสามารถสกัดน้ำมันได้ปริมาณมากขึ้น ภายใต้โครงการ “V.S.

Pustovoit” ได้ประสบความสำเร็จจนโครงการเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก เมล็ดทานตะวันสายพันธ์ุใหม่

ได้ส่งออกสู่สหรัฐอเมริกา ช่วงเริ่มแรกเริ่มการผลิตเป็นอาหารสัตว์เท่านั้นและเร่ิมสกัดเป็นน้ำมัน

ทานตะวันท่ีมีคุณภาพจำหน่ายเมื่อปี ค.ศ. 1893 ในช่วงเวลาเดียวกัน ต้นทานตะวันไปแพร่กระจายไป

สู่ต้นอาร์เจนตินาจากการอพยพเคลื่อนย้ายของคนยุโรป ปัจจุบันการปลูกต้นทานตะวันสามารถพบได้

ในเขตอบอุ่น เช่น สหภาพโซเวียต อาร์เจนตินา และประเทศในยุโรปตะวันออก รวมถึงประเทศไทย

ต้ังแต่ช่วงปี พ.ศ. 2228 ซ่ึงต้นทานตะวันได้เข้ามาสู่ประเทศไทยต้ังแต่ช่วงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

จากการที่พระองค์ได้เสด็จเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ทำให้คนไทยเร่ิมให้ความสนใจ

ทานตะวันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เริ่มมีการส่งเสริมให้ปลูกทานตะวันเป็นอาชีพเสริมเพ่ือนำไปสู่

อุตสาหกรรมพืชน้ำมันอย่างจริงจังในปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา 

การศึกษาถึงพัฒนาการและความเป็นมาของต้นทานตะวัน ทำให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์และมี

ความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์มาโดยตลอดต้ังแต่อดีตกาล ซ่ึงมีการนำมาประยุกต์ใช้ในหลายมิติ

ท้ังทางการแพทย์ ความเชื่อ ของประดับตกแต่ง ทางศิลปะ โดยเฉพาะทางการบริโภค ด้วยคุณสมบัติ

ของต้นทานตะวัน ทำให้นำมาใช้เพื่อการบริโภคเป็นส่วนใหญ่ จากการแพร่กระจายการปลูกของต้น

ทานตะวัน มีส่วนที่ทำให้เข้ามาสู่ประเทศไทยด้วย รวมถึงการพัฒนาเป็นพืชเกษตรและอุตสาหกรรม

ทำให้ประเทศไทยให้ความสนใจต่อต้นทานตะวันให้กลายเป็นพืชทางเศรษฐกิจ และพืชส่งออกสู่ต่าง

ประเทศ ปัจจัยเหล่าน้ีมีผลทำให้เกิดการพัฒนาทุ่งทานตะวันเป็นแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน

เกษตรกรรมทานตะวันในประเทศไทย

ต้นทานตะวันถือเป็นพืชที่ได้รับความนิยมปลูกในประเทศไทย จนกลายเป็นพืชทางเศรษฐกิจใน

หลายจังหวัด ซึ่งหนังสือการท่องเท่ียวเกษตรทั่วถ่ินไทยเที่ยวได้ทุกฤดูกาล (กนกรัตน์ สิทธิพจน์, 2546)
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ได้อธิบายว่าต้นทานตะวันเป็นพืชที่ชอบแสงแดด สามารถปรับตัวได้ในทุกสภาพอากาศท้ังในเขตร้อน

และเขตเย็น อีกทั้งยังสามารถเจริญเติบโตได้ทันทีถ้ามีฝนและสามารถออกดอกได้ในทุกสภาพดิน มัก

ปลูกในพ้ืนที่ที่มีการปลูกข้าวโพด ข้าวฟ่าง หรือปลูกหลังการพืชหลัก ทำให้ต้นทานตะวันเป็นพืชท่ีนิยม

ปลูกในช่วงหลังฤดูฝนหรือช่วงแห้งแล้ง 

หลังจากต้นทานตะวันได้เข้ามาสู่ประเทศในช่วงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทำให้กลายเป็น

เป็นท่ีรู้จักของคนไทยแล้ว ต้นทานตะวันได้กลายเป็นพืชประดับตกแต่งและปลูกทางการเกษตร แต่

ประเทศไทยเร่ิมส่งเสริมสนับสนุนในการปลูกต้นทานตะวัน พัฒนาเป็นพืชทางเศรษฐกิจในหลาย

ภูมิภาคของประเทศ ปลูกต้นทานตะวันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็น

จำนวนมาก เพื่อนำผลผลิตส่งโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการเพิ่มมากข้ึนในปี พ.ศ. 2531 ท่ีเร่ิม

ต้นมีพ้ืนที่การปลูกประมาณ 7,500 ไร่ และพัฒนาส่งเสริมมาโดยตลอดจนเมื่อช่วงปี พ.ศ. 2547 จนมี

พ้ืนท่ีปลูกต้นทานตะวันมากถึง 320,763 ไร่ ถือเป็นการพัฒนาทางด้านการเกษตรของต้นทานตะวัน

เป็นอย่างดี เกษตรกรรมการปลูกต้นทานตะวันได้เจริญเติบโตมาอย่างต่อเน่ือง จนมีพ้ืนที่ทางการ

เกษตรที่ปลูกต้นทานตะวันทั่วภูมิภาคของประเทศ ทั้งในจังหวัดเชียงราย นครสวรรค์ ตาก อุทัยธานี

เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ พะเยา นครราชศรีมา ปราจีนบุรี สระแก้ว สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี

สระบุรี โดยเฉพาะจังหวัดลพบุรีที่มีพ้ืนที่การปลูกต้นทานตะวันมากที่สุด ซึ่งมีพ้ืนที่การปลูกมากถึงร้อย

ละ 60 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด เน่ืองจากเป็นพื้นที่ท่ีทำการเกษตร โดยการปลูกข้าวโพดเป็นหลักอยู่แล้ว ทำ

ให้หลังการปลูกข้าวโพด สามารถปลูกต้นทานตะวันเป็นพืชรองได้ แต่การปลูกและการผลิตในประเทศ

ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้มีการนำเข้าจากต่างประเทศเพ่ือให้

เพียงพอต่อความต้องการ 

ในเอกสารเร่ืองข้อมูลสินค้า (ทานตะวัน) (ADVANTA, ม.ป.ป. ) ไดก้ลา่วถงึการใชส้ายพันธุ์ตน้

ทานตะวันของจังหวัดลพบุรีในการทำการเกษตร 3 สายพันธ์ุด้วยกัน คือ สายพันธ์ุผสมเปิด เป็นชนิด

สายพันธุ์ที่ปลูกกันมานานก่อนการปรับปรุงสายพันธุ์ให้ดีข้ึน ซ่ึงต้องมีการผสมพันธุ์ด้วยวิธีการทาง

ธรรมชาติเท่าน้ัน ชนิดท่ีสอง คือ สายพันธ์ุผสม เป็นสายพันธุ์ที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบัน เพราะ

สามารถผลิตเมล็ดซึ่งเป็นผลผลิตส่งไปยังโรงงงานได้จำนวนปริมาณมาก และสามารถผสมพันธุ์กันได้

โดยไม่ต้องใช้วิธีทางธรรมชาติซึ่งทำให้เกิดการผสมพันธ์ุกันได้ง่าย จึงเป็นสายพันธุ์ท่ีมีคุณภาพมากกว่า

สายพันธ์ุผสมเปิด และชนิดสุดท้าย คือ สายพันธุ์สังเคราะห์เป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาโดยกรมวิชาการ

เกษตร ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการผลิตเมล็ดพันธ์ุได้ด้วยตัวเอง จึงมีการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ โดยการ
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ปรับปรุงให้สามารถเข้ากับลักษณะภูมิประเทศ สภาพอากาศและส่ิงแวดล้อมของจังหวัดลพบุรี จาก

การนำเข้าจากต่างประเทศ โ ดยมีสายพันธุ์  พันธ์แปซิฟิค พันธ์จัมโบ้ และพันธ์อัลดูเอลที่ได้รับความ

นิยม เพราะสามารถให้ผลผลิตเมล็ดได้ดีและเหมาะกับการปลูกในพ้ืนท่ีได้เป็นอย่างดี รวมถึงให้

ปริมาณน้ำมันสูง

ขณะที่นอกจากน้ีบทความเร่ืองการปลูกทานตะวัน (ศรีสุดา เตชะสาน และพัฒนา นรมาศ,

ม.ป.ป.) อธิบายถึงฤดูกาลที่เหมาะต่อการเพาะปลูกต้นทานตะวัน คือ ช่วงปลายฤดูฝน (เดือนสิงหาคม

ถึงธันวาคม) ทำให้ต้นทานตะวันนิยมปลูกหลังจากปลูกพืชทางเศรษฐกิจหลักเสร็จแล้ว ซ่ึงจังหวัด

ลพบุรีปลูกต้อนข้าว ข้าวฟ่าง และไม้ล้มลุกชนิดต่างๆเป็นหลัก การปลูกต้นทานตะวันเป็นพืชรองหรือ

พืชข้ันท่ีสองที่เกษตรกรปลูกเพื่อได้รายได้เสริม  โดยมีช่วงเก็บเกี่ยว คือ ช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม

การปลูกต้นทานตะวันในจังหวัดลพบุรีเป็นการปลูกเพ่ือส่งโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก ซ่ึงนำไป

แปรรูปจากเมล็ดทานตะวันเป็นอาหารหลากหลายรูปแบบ เช่น ขนม ของคบเคี้ยว  คุ้กก้ี ข้าวตัง ข้าว

เกรียบทานตะวัน และส่งออกไปยังประเทศสหภาพยุโรปในการเป็นส่วนประกอบของอาหารต่อไป

นอกจากนี้ยังนำไปสกัดเป็นน้ำมันทานตะวัน ซ่ึงมีส่วนประกอบของน้ำมันสูงถึงร้อยละ 4 0 ทำให้เป็น

น้ำมันที่มีคุณภาพสูง และเป็นน้ำมันที่สกัดจากธรรมชาติอย่างแท้จริง ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดสูง

แต่การเกษตรของต้นทานตะวันยังพบปัญหาที่เกิดข้ึน คือไม่มีการส่งเสริมการปลูกทานตะวันเพื่อการ

บริโภคเมล็ดโดยตรง เน่ืองจากเมล็ดพันธ์ุมีราคาสูงและมีตลาดท่ีต้องการยังไม่มากนักจึงมีการนำเมล็ด

ทานตะวันมาแปรรูปเป็นน้ำมันสำหรับบริโภคแทน ซ่ึงยุ่งยากต่อการจัดการเพราะเมล็ดมีขนาดเล็ก

รวมถึงการปลูกต้นทานตะวัน เกษตรกรมักปลูกเป็นพืชรุ่นที่สองหรือพืชรอง แต่เมล็ดพันธุ์ในการปลูก

กลับมีราคาสูงและมีราคาการขายผลผลิตที่ไม่แน่นอน ซ่ึงข้ึนอยู่กับตลาดท่ีต้องการมากน้อยของ

โรงงานอุตสาหกรรม ทำให้เกษตรกรได้พบเจอกับวิกฤตบ่อยครั้ง ทำให้เกษตรกรหลายพื้นที่มีการแก้

ปัญหาด้วยการเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น หรือ การส่งเสริมให้พ้ืนที่ที่ปลูกต้นทานตะวันเป็นแหล่งท่อง

เที่ยว เพื่อที่เกษตรกรได้รายได้เสริมมากพอต่อต้นทุนการผลิตต้นทานตะวัน 

จากการศึกษาต้นทานตะวันในมิติเกษตรกรรมของประเทศไทย ถือเป็นพืชที่มีความต้องการสูง

ในระบบอุตสาหกรรมท่ีนำมาแปรรูปเพื่อการบริโภคในรูปแบบต่างๆและการสกัดเป็นน้ำมันทานตะวัน

การเกษตรต้นทานตะวันส่วนใหญ่เป็นการปลูกเป็นพืชรอง หรือ พืชขั้นสอง ทำให้มีอุปสรรคและ

ปัญหาเกิด ซ่ึงเกษตรกรส่วนหน่ึงมีการแก้ปัญหาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือช่วยแก้ปัญหาและเสริม

สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในอีกทางหนึ่ง 
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ต้นทานตะวันกับการท่องเท่ียวในจังหวัดลพบุรี

เกษตรกรรมต้นทานตะวันในจังหวัดลพบุรีถือเป็นพ้ืนที่ที่มีการปลูกต้นทานตะวันมากที่สุด และ

มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วย นอกจากปัญหาเมล็ดพันธ์ุที่มีราคาสูง ทำให้เกษตรกรมี

การพัฒนาพ้ืนที่ปลูกทานตะวันให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวแล้ว หนังสือ “นายรอบรู้” นักเดินทางลพบุรี

สระบุรี (นายรอบรู้, 2550) ได้อธิบายการเกิดแหล่งท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเกิดจาก ความแห้งแล้งที่

เกิดข้ึนในพ้ืนที่ของจังหวัดซ่ึงคนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ตกต่ำของประเทศท่ีส่งผลให้ราคาของข้าวโพดซ่ึงเป็นพืชทางเศรษฐกิจหลักของเกษตรกรมีราคาลดลง

อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้น ทำให้เกิดการส่งเสริมและรณรงค์ให้เกษตรกรปลูกต้นทานตะวัน เพื่อช่วยแก้

ปัญหาและให้เป็นพืชทางเศรษฐกิจทดแทนข้าวโพด นั้นเป็นอีกสาเหตุท่ีทำให้เกิดการท่องเที่ยว

ทานตะวันข้ึนซึ่งเริ่มต้ังแต่ประมาณปี พ.ศ. 2542 

เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรีและจังหวัดลพบุรีต่างให้ความสนใจ และหันมาปลูกต้น

ทานตะวันเป็นจำนวนมาก นักท่องเที่ยวสามารถรับชมความสวยงามของดอกไม้ ตั้งแต่เดือน

พฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ตั้งแต่บริเวณหมวกเหล็ก วังม่วง เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ พัฒนานิคม และ

ชัยบาดาล มีทุ่งทานตะวันบานมากกว่าแสนไร่บานเต็มสะพรั่ง ดอกทานตะวันมีลักษณะพิเศษคือ ดอก

ทานตะวันหันหน้าไปทางดวงอาทิตย์เสมอ ช่วงเวลาเช้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและช่วงบ่ายถึง

เย็นดอกจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ทำให้เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว ซ่ึงในบริเวณทุ่ง

ทานตะวันหน้าวัดเวฬุวันหรือเขาจีนแลมีเทศกาลทุ่งทานตะวันท่ีจัดข้ึนทุกปี นักท่องเท่ียวสามารถซ้ือ

ผลิตภัณฑ์จากทานตะวันกลับไป การท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันจึงเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรท่ีให้ความ

เพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยว เกษตรกรมีความภูมิใจในอาชีพของตนและยังได้รายได้เสริม รวมถึงเห็น

ภูมิปัญญาของท้องถ่ินท่ีสะท้อนออกมาในผลิตภัณฑ์สินค้า และกิจกรรมต่างๆของการท่องเที่ยว นัก

ท่องเที่ยวจึงได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศได้ในอีกทางหน่ึง

ด้วย 

เช่นเดียวกับรายการกบนอกกะลา ตอนทานตะวัน สุริยันบานแฉ่ง (2556) ได้นำเสนอการท่อง

เที่ยวทุ่งทานตะวันในจังหวัดลพบุรี ซ่ึงในจังหวัดสระบุรี และสุพรรณบุรีมีการปลูกเพ่ือการท่องเที่ยว

เช่นกัน แต่จังหวัดลพบุรีถือเป็นทุ่งดอกไม้และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

มีมากถึง 283 ล้านดอก หรือ 34,000 ไร่ โดยพื้นที่ที่มีการปลูกมากที่สุด คือ บริเวณหน้าวัดเวฬุวัน ซ่ึง

มีทัศนียภาพของภูเขารูปร่างแปลกตาล้อมรอบทุ่ง ทำให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว นอกเหนือจาก
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การท่ีนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับดอกทานตะวันแล้ว ยังมีสินค้ามากมายจากต้นทานตะวันเพื่อจำหน่าย

ให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น ของประดับบ้าน ดอกทานตะวันปลอม หมวกติดดอกทานตะวัน หรืออาหาร

แปรรูปอย่าง ทานตะวันคั่วสมุนไพร คุ้กกี้ เป็นต้น ทุ่งทานตะวันบริเวณเขาจีนแลยิ่งได้รับความนิยม

มากข้ึน เมื่อสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิเสร็จซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเช่นกัน และอยู่ไม่

ไกลจากทุ่งทานตะวัน ทำให้นักท่องเที่ยวมีจำนวนเพ่ิมมากข้ึนและยังเป็นที่นิยมของนักท่องเท่ียวจนถึง

ปัจจุบัน

ทุ่งทานตะวันกับการท่องเท่ียวเชิงเกษตรที่เกิดขึ้นในจังหวัดลพบุรีมีสาเหตุหลายประการ กล่าว

คือ เมล็ดพันธ์ุทานตะวันที่มีราคาสูงมากกว่าราคาผลผลิต ความแห้งแล้งของชุมชน ราคาข้าวโพดซ่ึง

เป็นพืชทางเศรษกิจหลักต่ำลง ทำให้ทุ่งทานตะวันได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวซ่ึงได้รับการ

ตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยว รวมถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่เกิดขึ้น ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมา

จำนวนมากขึ้นและได้รับความนิยม โดยทุ่งทานตะวันที่หนังสือท่องเท่ียวกล่าวถึงมากที่สุด คือ บริเวณ

วัดเวฬุวันหรือเขาจีนแล ซึ่งมีเทศกาลทุ่งทานตะวันที่มีการจำหน่ายสินค้าแก่นักท่องเที่ยวด้วย

จากการศึกษากรอบแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่

เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับต้นทานตะวัน ทำให้

ผู้ศึกษาเข้าใจถึงพื้นที่ที่ทำการศึกษา กล่าวคือ ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอ

เมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งทุ่งทานตะวันเขาจีนแลมีรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีการนำพื้นท่ี

ทางการเกษตรเป็นแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งมีการจัดการท่องเที่ยวที่ชัดเจน ซึ่งเกิดข้ึนจากความร่วม

มือของเกษตรกร หน่วยงานทหาร (ศูนย์สงครามพิเศษ) และคนในชุมชน เข้ามาบริหาร จัดการพื้นที่

ท่องเที่ยว จากความสวยงามและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ทำให้ผู้ศึกษา

ทำการศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของทุ่งทานตะวันเขาจีนแล เนื่องจากเป็นทุ่งทานตะวันที่

พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นพ้ืนที่แรกๆ จึงเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว พร้อมท้ัง

เห็นการนำผลิตภัณฑ์ สินค้า ของที่ระลึกเก่ียวกับทานตะวันและผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่นเข้ามา

วางจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีการจัดการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ จึงทำให้

ผู้ศึกษาทำการวิจัยพื้นที่ทุ่งทานตะวันเขาจีนแลพื้นที่น้ี



บทท่ี 3

ระเบียบวิธีการศึกษา (Research Methodology)

งานวิจัยช้ินน้ีศึกษาเก่ียวกับ “การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับถนนสายดอกไม้: ทุ่ง

ทานตะวันเขาจีนแล ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี” จากเดิมที่ต้น

ทานตะวันเป็นพืชทางเศรษฐกิจของจังหวัดลพบุรีที่นิยมเพาะปลูกหลังจากพืชหลัก กล่าวคือ

ต้นข้าวโพด ต้นข้าวฟ่าง หรือพืชสวนครัวชนิดต่างๆ เน่ืองจากความสามารถเจริญเติบโตได้ใน

ช่วงหลังฤดูฝน ความสวยงามของดอกทานตะวัน และการช่วยเหลือเกษตรกร จากภาวะ

เศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ทุ่งทานตะวันเขาจีนแลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

เกษตร 

นอกจากศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันแล้ว ผู้ศึกษายังมีความสนใจในการ

ศึกษาการจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่าง “ต้นทานตะวัน” ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้

เกิดกิจกรรม รวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซ่ึงเป็นผลผลิตทางการเกษตรของต้นทานตะวัน

และชนิดอื่นๆในชุมชนที่นำมาแปรรูปเป็นสินค้าแก่นักท่องเท่ียว รวมถึงศึกษาการจัดการท่อง

เที่ยวที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของเกษตรกร คนในชุมชน หน่วยงานรัฐ และกลุ่มทหาร (ศูนย์

สงครามพิเศษ) ท่ีทำให้เกิดเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแลที่มีการจัดกิจกรรม การบริการ

และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่นักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวยังส่งผลประโยชน์แก่

เกษตรกรและคนในชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านการวิเคราะห์ภายใต้แนวคิดการท่อง

เที่ยวเชิงเกษตรการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซ่ึงแบ่งการเก็บข้อมูลและระเบียบวิธีวิจัยดังน้ี

3.1 กรอบแนวคิดทฤษฎีในการศึกษา

การศึกษาประเด็นการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั้นมีการใช้แนวคิดหลัก คือ

แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซ่ึงนำมาอธิบายและ

วิเคราะห์ผลการศึกษาในส่วนของการนำทรัพยากรเกษตร อย่างต้นทานตะวันได้มีบทบาทใน
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กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

การท่องเท่ียวเชิงเกษตรน้ัน เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เกิดจากแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ท่ีสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุด มีรูปแบบขยายมาจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซ่ึง

เป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นกิจกรรมทางการเกษตร วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมท้ัง

กระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการนำทรัพยากรในชุมชนมาประโยชน์ทางการท่องเที่ยว

ท่ีก่อให้เกิดรายได้แก่เกษตรกรและคนในชุมชน ทำให้สามารถสร้างความยั่งยืนพร้อมกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กัน

การจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างความยั่งยืนให้แก่พื้นที่ท่องเที่ยว

และชุมชน พร้อมทั้งสร้างความมั่งคงทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน หากมีการจัดการที่มีและมีคุณภาพ ซึ่งมัก

เกิดการบุคลากรหลายกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มักมีเกษตรกร คนในชุมชน

หน่วยงานรัฐ กลุ่มอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมถึงนักท่องเที่ยว นำมาสู่กิจกรรมทางการเกษตรจากการนำ

ทรัพยากรในชุมชนเข้ามามีบทบาทในการท่องเท่ียว รวมถึงการบริการทั้งศูนย์บริการนักท่องเท่ียว

ท่ีพักแรมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ผู้ศึกษานำแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการจัดการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนำมาวิเคราะห์ประเด็นที่ศึกษาเป็นแผนผัง 3.1

จากภาพที่ 3.1 เป็นแผงผังที่ผู้ศึกษานำแนวคิด “การท่องเที่ยวเชิงเกษตร” มาศึกษาพื้นที่ทุ่ง

ทานตะวันเขาจีนแล เน่ืองจากทุ่งทานตะวันเขาจีนแลได้พัฒนาจากพื้นที่ทำการเกษตรเป็นแหล่งท่อง

เท่ียว สอดคล้องกับแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีการใช้พื้นที่ทางการเกษตรเป็นกิจกรรมให้แก่

นักท่องเที่ยว พร้อมท้ังใช้แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซ่ึงการจัดการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน

เกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เป็นผู้เพาะปลูกต้นทานตะวัน คนในชุมชนที่เข้ามาวางขาย

สินค้าท่ีสร้างรายได้และอาชีพ หน่วยงานรัฐที่เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้ง

ช่วยโปรโมทผ่านโทรทัศน์ และสื่อทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงหน่วยงานศูนย์สงครามพิเศษที่เข้ามาจัดการ

พ้ืนที่ส่วนต่างๆ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพิ่มเติมให้แก่นักท่องเที่ยวบริเวณน้ีด้วย การมีส่วนร่วมของกลุ่ม

บุคลากรดังกล่าวจึงทำให้เกิดการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน ทำให้แตกต่างจากทุ่งทานตะวันบริเวณอ่ืน

ซ่ึงมีการจัดเทศกาลทุ่งทานตะวันที่มีกิจกรรมต่างๆ ท้ังการขี่ม้า การน่ังรถราง ซุ้มถ่ายรูปบริเวณโดย

รอบ พร้อมทั้งร้านค้ามากมายที่จำหน่ายสินค้าแปรรูปจากทานตะวัน ผลผลิตทางการเกษตรชนิดอ่ืนๆ

สินค้าพื้นบ้าน ของที่ระลึก และอาหารเคร่ืองดื่มแก่นักท่องเที่ยว จึงทำให้เห็นการจัดการท่องเที่ยวที่

ทำให้เกิดรายได้และอาชีพให้แก่เกษตรกรและคนในชุมชน พร้อมทั้งช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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อย่างต้นทานตะวัน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สะท้อนออกมาผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆของการท่องเท่ียว

เชิงเกษตรทุ่งทานตะวันเขาจีนแลแห่งนี้

ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดและขอบเขตประเด็นศึกษา

ภาพวาดโดย ซายากะ ฮายาชิ วาดเมื่อ 30 ตุลาคม 2558

3.2 การลงภาคสนามและกลุ่มประชากรในการศึกษา

การศึกษาในครั้งน้ีผู้ศึกษาได้เลือกพื้นท่ีศึกษา คือ ทุ่งทานตะวันบริเวณเขาจีนแล ตำบล

นิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซ่ึงเป็นสนามศึกษาที่เร่ิมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2542 รวมถึงมีการจัดเทศกาลทุ่งทานตะวันในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีดอกทานตะวันบานที่สุด มี

ร้ายขายสินค้าต่างๆ ทั้งผลิตภัณฑ์จากทานตะวัน ผลิตภัณฑ์พ้ืนเมือง และสินค้าทั่วไปแก่นักท่องเที่ยว

กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ การบริการ

พ้ืนที่ทำการเกษตร บริเวณเขาจีนแล 

ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

การจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

ส่ิงอำนวยความสะดวก

เกษตรกร คนในชุมชน
หน่วยงานทหาร

(ศูนย์สงครามพิเศษ)
หน่วยงานรัฐ

การท่องเท่ียวเชิงเกษตรทุ่งทานตะวัน
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ส่วนของทุ่งทานตะวัน นอกจากนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปถ่ายรูปกับต้นทานตะวัน ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ

เช่น การน่ังรถรางรอบทุ่งทานตะวัน การขี่ม้า ซุ้มถ่ายรูป เป็นต้น ทำให้พ้ืนที่ส่วนน้ีมีความน่าสนใจ

มากกว่าทุ่งทานตะวันบริเวณอื่น เพราะมีการจัดเป็นเทศกาลชัดเจน รวมถึงเห็นคนในชุมชนได้

ประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อม ด้วยการสร้างอาชีพและรายได้จากทุ่งทานตะวัน ผู้ศึกษาได้แบ่งการ

ลงภาคสนามออกเป็น 2 ช่วงเวลาคือช่วงเทศกาลทานตะวัน และในช่วงนอกเหนือจากเทศกาลที่ดอก

ทานตะวันยังคงบานอยู่ และมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียว รวมถึงการสัมภาษณ์คนในชุมชนและ

เกษตรกรภายหลังการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันด้วย

นอกจากนี้ประชากรและกลุ่มท่ีจะศึกษา คือ เกษตรกร คนในชุมชนและแม่ค้าพ่อค้าที่มา

จำหน่ายสินค้าในเทศกาลทานตะวัน เพราะเป็นกลุ่มประชากรที่ได้รายได้ ผลประโยชน์จากการท่อง

เที่ยว รวมถึงทำให้เห็นการนำทรัพยากรในชุมชนมาใช้ในด้านต่างๆเพ่ือการท่องเที่ยว อีกทั้งกลุ่มทหาร

ในพื้นที่ ซ่ึงเป็นกลุ่มที่ประสานงานและจัดการให้เกิดแหล่งท่องเท่ียวและเทศกาลทานตะวันน้ีขึ้น อีก

ท้ังศึกษากลุ่มนักท่องเท่ียว เพื่อให้ได้เห็นมุมมองจากผู้มาเยือนหรือจากคนภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วม

ในการทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะกล่าวอย่างละเอียดในส่วนของระเบียบวิธีการศึกษา

3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา

การศึกษาการท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเป็นการศึกษาถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเก็บข้อมูล

ในเชิงคุณภาพ (Qualitative Rasearch) เพราะเป็นปรากฏการณ์ด้านการท่องเที่ยวท่ีมีรูปแบบการ

ท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเขาจีนแล ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอ

เมือง จังหวัดลพบุรี ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการนำทรัพยากรทางการเกษตรในชุมชนอย่าง “ต้น

ทานตะวัน” เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเท่ียว พร้อมท้ังมีกลุ่มหลายกลุ่มเข้ามาจัดการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน

เขาจีนแล ดังน้ันเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและครอบคลุมต่อประเด็นที่ศึกษา จึงรวบรวมข้อมูลด้าน

ปฐมภูมิและทุติยภูมิ ดังน้ี

3.3.1 แหล่งท่ีมาข้อมูล

1) ข้อมูลปฐมภูมิ คือข้อมูลจากการลงภาคสนาม การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมใน

พ้ืนที่ท่องเที่ยว และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทุ่ง

ทานตะวันบริเวณเขาจีนแล

2) ข้อมูลทุติยภูมิ คือข้อมูลจากหนังสือ งานวิจัย บทความ และสื่อทางอิเล็คทรอนิกส์ที่
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น่าเชื่อถือในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ทรัพยากรท่องเที่ยว

การจ ัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นทานตะว ัน และข้อมูลท ั่วไปของตำบล

นิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

3.3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล

1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน (Documentary Data) ท้ังจากหนังสือ

วิทยานิพนธ์ งายวิจัย บทความ วารสาร และสื่ออิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ โดยแบ่งเน้ือหา

ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท้ัง

พัฒนาการของแนวคิด ความหมาย ความสำคัญ รวมถึงการจัดการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาการท่องเที่ยว

กับทุ่งทานตะวัน และในส่วนที่สอง คือ ข้อมูลทั่วไปของชุมชน การศึกษาประวัติ

ความเป็นมา ข้อมูลของตำบลนิคมสร้างตนเอง และประเด็นเกี่ยวกับต้นทานตะวัน

เพื่อให้ทราบถึงพื้นที่ที่ศึกษาอย่างครอบคลุม ชัดเจน มีความสมบูรณ์ และสามารถ

นำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวิเคราะห์และการลงภาคสนาม

2) การลงภาคสนาม (Field Data) ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการลงภาคสนาม การสังเกตการณ์

อย่างมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภายในทุ่งทานตะวัน สังเกตเกษตรกร

พ่อค้าแม่ค้าในเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแล และนักท่องเท่ียว เพื่อให้เห็นถึงสภาพ

บรรยากาศของการท่องเที่ยว รูปแบบการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน กระบวนการ

ทำการเกษตรในพื้นท่ีและกิจกรรมต่างๆที่เกิดข้ึน เพื่อนำไปประกอบการวิเคราะห์

ข้อมูล

3) การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ในเชิงลึก แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรกเป็นการ

สัมภาษณ์กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน คือ เกษตรกร กลุ่มทหาร

พ่อค้าแม่ค้า และนักท่องเที่ยว ส่วนที่สอง คือ การสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ

พ้ืนที่ ประวัติ ความเป็นมาของชุมชน จากคนในชุมชนทั่วไป
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ตารางที่ 1 รายละเอียดการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวทานตะวันเขาจีนแล

กลุ่มประชากร

ในการสมัภาษณ์

รายละเอียด

เกษตรกร เกษตรกรถือเป็นกลุ่มประชากรที่สำคัญในการสัมภาษณ์ เน่ืองจากเป็นผู้ปลูก

ต้นทานตะวันในพื้นที่ที่ได้รับผลประโยชน์จากการเกษตร และการท่องเที่ยว

รวมถึงเป็นกลุ่มที่อยู่ในทุกกระบวนการของทุ่งทานตะวัน ตั้งแต่การปลูก การ

ท่องเที่ยว และการเก็บผลผลิต ด้วยการสัมภาษณ์เกษตรกรในพื้นที่เขาจีนแล

ซ่ึงมีทั้งหมด 6 คนด้วยกัน โดยมีเกษตรกรผู้ให้ข้อมูลหลักคือคุณโสภี ชัยเกษม

( 4 5 ปี) เน่ืองจากเป็นผู้ประสานงานกับเกษตรกรรายอื่นๆและเป็นเกษตรกร

ตั้งแต่ก่อนมีการพัฒนาให้พ้ืนท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยว ด้วยการสัมภาษณ์

เกษตรกรทั้งหมดในรูปแบบทางการ

ทหาร เน่ืองจากพื้นที่เขาจีนแลเป็นพ้ืนที่ของทหารและทหารจากศูนย์สงครามพิเศษ

เป็นผู้ดูแลและจัดการเทศกาลท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันบริเวณเขาจีนแล กล่าว

คือบุคลากรในกองบริการศูนย์สงครามพิเศษ ผู้ศึกษาจึงทำการสัมภาษณ์เป็น

ท้ังหมด 7 คน ซึ่งเป็นผู้จัดการการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีนแลทั้งหมด

พ่อค้าแม่ค้า

ท่ีจำหน่ายสินค้าใน

เทศกาลทานตะวัน 

การท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล บริเวณทางเข้าทุ่งทานตะวันมีพ่อค้า

แม่ค้า ซ่ึงเป็นคนในชุมชนมาจำหน่ายสินค้าต่างๆ ถือเป็นกลุ่มประชากรที่ได้

รับผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวโดยตรง รวมถึงทำให้ผู้ศึกษาได้เห็นการนำ

ทรัพยากรในชุมชน ทั้งต้นทานตะวันและผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่นๆใน

ชุมชนมาแปรรูปจำหน่ายให้แก่นักท่องเท่ียว จึงเป็นกลุ่มประชากรในการ

ศึกษาท่ีสำคัญโดยมีรูปแบบการสัมภาษณ์ทั้งในรูปแบบทางการ และไม่เป็น

ทางการกับพ่อค้าแม่ค้าเป็นจำนวนมากกว่า 10 ร้านค้า

นักท่องเที่ยว การท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล มีกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ต่างๆเกิดข้ึน

ล้วนเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว จึงเป็นกลุ่มประชากรที่

สัมภาษณ์ เพื่อให้ทราบถึงจุดประสงค์ของการมาท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน

กิจกรรมที่ทำ ผลิตภัณฑ์และสินค้าท่ีบริโภค ด้วยการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่

เดินทางเช้าเย็นกลับโดยไม่จำกัดเพศและวัยทั้งหมด 5 คน เป็นการสัมภาษณ์
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เพื่อให้เห็นมุมมองจากคนภายนอกหรือผู้มาเยือนแหล่งท่องเที่ยว

คนในชุมชน การสัมภาษณ์คนในชุมชน เพ่ือทราบข้อมูลนอกเหนือจากเอกสารทาง

ราชการของตำบลนิคมสร้างตนเองเกี่ยวกับชุมชน พัฒนาการของชุมชนและ

การท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน ด้วยการสัมภาษณ์คนในชุมชนที่อาศัยและตั้ง

ถ่ินฐานอยู่ในชุมชนเป็นเวลานาน โดยมีคนในชุมชนให้ข้อมูล คือ วิภูสิทธ์ มูล

ทองคำ (49 ปี) ผู้เป็นหน่ึงในทหารจากศูนย์สงครามพิเศษ ซ่ึงอยู่ในชุมชนมา

ต้ังแต่กำเนิดและเข้ามาจัดการดูแล ณ พ้ืนที่บริเวณเขาจีนแลมามากกว่า 20

ปี และกัญญวรา อาษา ( 6 2 ปี) ผู้ประกอบอาชีพคุณครูและเคยประกอบ

อาชีพเกษตรกรปลูกต้นทานตะวันด้วย นอกจากน้ียังสัมภาษณ์พระครูสุวรรณ

โสภณ เจ้าอาวาสสามัคคีพัฒนารามที่อยู่ในชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 และ

ได้พูดคุยกับเกษตรกรในชุมชนบ่อยครั้ง จึงรู้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่าง

กว้างขวาง 

3.4 เครื่องมือในการศึกษา

ในการเก็บข้อมูลจากการลงภาคสนาม การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์

นอกจากการจดบันทึกแล้ว เพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้นในการจดบันทึกข้อมูลที่ได้รับมา จึงมี

การนำเครื่องมือทางเทคโนโลยีมาประกอบการศึกษาในครั้งน้ี เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และ

บิดเบือนน้อยที่สุด โดยมีเครื่องมือสำคัญได้แก่  

1) กล้องถ่ายภาพ เพื่อใช้ในการบันทึกภาพน่ิง และภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้เห็นถึง

บรรยากาศในพ้ืนที่อย่างแท้จริง รวมถึงนำมาใช้ในการประกอบรูปเล่มงานวิจัยน้ีด้วย

2) เคร่ืองบันทึกเสียง ถือเป็นเคร่ืองมือสำคัญ เพราะในบางครั้งของการสัมภาษณ์อาจมี

ปัญหาในการจดบันทึก การบันทึกเสียงจึงมีส่วนช่วยไม่ให้ข้อมูลขาดตอน และไม่

บิดเบือนไปจากความจริงได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ที่สุด

3.5 การตีความ วิเคราะห์และผลการศึกษา

จากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดทั้งหลักฐานปฐมภูมิและทุติยภูมิที่ได้มา รวมถึงจากการค้นคว้า

หาข้อมูลทางเอกสาร การสงภาคสนาม การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เกษตรกร
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ทหาร คนในชุมชน พ่อค้าแม่ค้า และนักท่องเที่ยว ซ่ึงนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อม

โยงและตีความด้วยการใช้กรอบแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตรนำ

มาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างละเอียดจึงมีการศึกษาแบ่งออกเป็น 6 บทโดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปน้ี

บทที่ 1 ส่วนของบทนำอธิบายถึงความเป็นมา และความสำคัญของปัญหาในประเด็นที่ศึกษา

ซ่ึงเริ่มจากผลกระทบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทำให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ทำให้เกิดการ

ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่และหน่ึงในนั้นคือการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซ่ึงทุ่งทานตะวันเขาจีนแลเป็นการ

ท่องเที่ยวที่มีหลายกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการท่องเท่ียว พร้อมทั้งนำทรัพยากรของชุมชนอย่างต้น

ทานตะวันมาใช้เป็นกิจกรรมและผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายให้แก่นักท่องเท่ียว นำมามาสู่การสร้าง

ประโยชน์ต่อเกษตรกรและคนในชุมชน นอกจากน้ียังกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการศึกษา สมมติฐาน

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ และนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง โดยอธิบายกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ซ่ึง

การท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันที่ศึกษาน้ัน ผู้ศึกษาใช้กรอบแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการจัดการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทำให้มีวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องถึงการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและเกี่ยว

กับทานตะวัน เพ่ือนำข้อมูลท่ีค้นคว้ามาใช้ในการอธิบายและวิเคราะห์ มาเชื่อมโยงถึงปรากฏการณ์ที่

ศึกษาต่อไป

บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย เป็นบทท่ีอธิบายถึงกระบวนการข้ันตอนในการวิจัย แนวคิดที่ใช้

ในการศึกษา การลงภาคสนาม กลุ่มประชากร เคร่ืองมือในการศึกษา รวมไปถึงแผนการดำเนินงาน

เพื่อให้เห็นภาพรวม และแนวทางในการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับทุ่งทานตะวันเขาจีนแลมาก

ข้ึน

บทที่ 4 ข้อมูลพ้ืนท่ีของพ้ืนท่ีศึกษา เป็นการอธิบายถึงพื้นที่ที่ศึกษาโดยละเอียดในประเด็นที่

เกี่ยวข้อง ซ่ึงการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจึงมีการอธิบายถึง ข้อมูลเบื้องต้น

ของตำบลนิคมสร้างตนเองซ่ึงเป็นท่ีตั้งของทุ่งทานตะวัน ทั้งอาณาเขตที่ต้ัง ประวัติชุมชน ลักษณะ

ภูมิประเทศและอากาศ ลักษณะการปกครอง เส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค เศรษฐกิจและการ

ประกอบอาชีพด้วยการเน้นที่อาชีพเกษตรกรรม และการท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเป็นข้อมูลเบื้องต้น

ของพ้ืนท่ีในการศึกษา
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บทที่ 5 ข้อมูลพ้ืนท่ีการศึกษาด้วยการอธิบายถึงประเด็นงานศึกษาอย่างละเอียดของการท่อง

เที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล เพ่ือให้เห็นถึงการจัดการท่องเท่ียวผ่านการมีส่วนร่วมของเกษตรกร

คนในชุมชน หน่วยงานรัฐและศูนย์สงครามพิเศษ ด้วยการนำต้นทานตะวันมาใช้เป็นกิจกรรมทางการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดข้ึนในทุ่งทานตะวันเขาจีนแล พร้อมทั้งการบริการ

และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกิดข้ึนเพื่อนักท่องเท่ียว

บทที่ 6 วิเคราะห์และสรุป บทน้ีเป็นการนำข้อมูลที่ได้ท้ังหมด ท้ังจากการข้อมูลปฐมภูมิและ

ทุติยภูมิมารวบรวม วิเคราะห์ผ่านแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อใช้การอธิบายการจัดการท่อง

เที่ยวเชิงเกษตรในทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซ่ึง

เป็นการอธิบายภาพรวมทั้งหมดของทั้ง 5 บท เพ่ือให้เห็นถึงกระบวนการในประเด็นการศึกษาว่ามี

พัฒนาการทางการท่องเที่ยว กระบวนการจัดการท่องเที่ยว ผู้มีส่วนร่วม และการวิเคราะห์พื้นที่ท่อง

เที่ยวกับแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

3.6 ระยะเวลาและแผนดำเนินงาน

ระยะเวลาตลอดทำการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการศึกษาภาคสนาม

และการวิเคราะห์ข้อมูล เร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 – เมษายน 2559 รวมระยะเวลาทั้งหมด 9

เดือน โดยการศึกษาในคร้ังน้ีมีระยะเวลาและแผนดำเนินงานโดยมีรายละเอียดจากตารางที่ 2 ดังน้ี

1) การค้นหาเร่ืองท่ีต้องการศึกษา การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ด้วยการศึกษาข้อมูลจาก

เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องเบ้ืองต้น รวมถึงการกำหนดปัญหา วิธีการและขอบเขต

ทางการศึกษา เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558

2) ศึกษาและเก็บข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความ งานวิจัยต่างๆ การค้นหาข่าวสารใน

อินเทอร์เน็ต รวมถึงทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง รวมเป็นระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่

เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2558

3) เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในการลงภาคสนาม และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม

สถานที่ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัด

ลพบุรี อีกทั้งรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาจากการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น และข้อมูลจาก

การลงภาคสนาม เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 - มกราคม 2559

4) วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด และสรุปผลการศึกษาท่ีได้จากการลงภาคสนาม การสัมภาษณ์



49

และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม เป็นระยะเวลา 3 เดือน ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึง

เมษายน 2559  

ตารางที่ 2 ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน

ช่วงเดือนและระยะเวลาในการ

ศึกษา

รายละเอียดการดำเนินการ

สิงหาคม 2558

(1 เดือน)

การค้นหาเร่ืองที่ต้องการศึกษา ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และ

การกำหนดปัญหา วิธีการและขอบเขตทางการศึกษา

กันยายน – พฤศจิกายน 2559

(3 เดือน)

ศึกษาและเก็บข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความ

งานวิจัยต่างๆ การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต รวมถึงทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ธันวาคม - มกราคม 2559

(2 เดือน)

เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในการลงภาคสนาม

การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม รวบรวมหาข้อมูลท้ังหมดที่ได้

มาจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลจากการลงภาคสนาม

กุมภาพันธ์ - เมษายน 2559

(3 เดือน)

วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด และสรุปผลการศึกษา



บทท่ี 4

ข้อมูลท่ัวไปของตำบลนิคมสร้างตนเอง

เน้ือหาในบทน้ีเป็นการอธิบายถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่ที่ทำการศึกษา กล่าว

คือ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นที่ต้ังของแหล่งท่องเที่ยวเชิง

เกษตรทุ่งทานตะวันเขาจีนแล เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมของพ้ืนที่ ทั้งทางสภาพแวดล้อม ประวัติ

ของชุมชน ลักษณะการปกครอง การประกอบอาชีพ การทำการเกษตรของชุมชนเขาจีนแล

รวมถึงการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน ซ่ึงเป็นการเรียงเรียงและสรุปข้อมูลจากการค้นคว้าหางาน

วิจัย วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง รวมถึงเอกสารทางราชการ และการสัมภาษณ์คนในชุมชน เพื่อ

ให้เป็นข้อมูลพื้นที่ในการศึกษาทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ผู้ศึกษาได้แบ่งหัวข้อออกเป็น

3 ประการ ประกอบด้วย 1) ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับตำบลนิคมสร้างตนเอง ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ัวไป

ของพ้ืนท่ีที่ทำการศึกษา 2 ) เกษตรกรรมของพื้นที่เขาจีนแล 3 ) การท่องเท่ียวทุ่งทานตะวัน

เขาจีนแล โดยมีข้อมูลรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของตำบลนิคมสร้างตนเอง

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทุ่งทานตะวันเขาจีนแล เป็นพื้นที่ทำการเกษตรมีที่ตั้งอยู่ใน

ตำบลนิคมสร้างตนเอง ข้อมูลพ้ืนฐานอย่าง ที่ต้ังอาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ประวัติและ

พัฒนาการของชุมชน การเมืองการปกครอง สาธารณูปโภค รวมถึงการประกอบอาชีพของ

คนในชุมชน จึงถือเป็นข้อมูลสำคัญท่ีทำให้ผู้ศึกษาเห็นภาพรวมของชุมชน พร้อมทั้งเข้าใจ

สภาพความเป็นมาของชุมชนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกท้ังเข้าใจวิถีชีวิตของชุมชนมากข้ึน มี

รายละเอียดดังต่อไปน้ี

ท่ีต้ังและอาณาเขต

ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต้ังอยู่ในตำบลนิคมสร้างตนเอง ซ่ึงเป็น
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ตำบลในอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซ่ึงเป็นจังหวัดที่ต้ังอยู่ในภาคกลางของประเทศและเป็นชุมชนที่อยู่

ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีระยะห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 153 กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่โดยรวม

ประมาณ 565.6 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม รวมถึงเป็นท่ีตั้งของ

ภูเขาเป็นจำนวนมาก (เทศบาลตำบลโคกตูม, ม.ป.ป.: 2) ภายในชุมชนนิคมสร้างตนเอง มีอาณาเขต

ติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงดังต่อไปน้ี

ภาพท่ี 4.1 แผนที่ประเทศไทย แสดงตำแหน่งจังหวัดลพบุรี

ท่ีมา: wikipedia.com/thailand

ตารางที่ 3 ทิศทางและอาณาเขตติดต่อข้างเคียงของตำบลนิคมสร้างตนเอง

ทิศ อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง 

และตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ทิศใต้ ตำบลนายาวและตำบลบ้านกลับ  จังหวัดสระบุรี

ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม 

และตำบลกกโก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ทิศตะวันออก ตำบลช่องสาริกาและตำบลดีลัง 

อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
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ทิศตะวันตก ตำบลเขาสามยอด ตำบลเขาพระงาม ตำบลท่าศาลา 

และตำบลกกโก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ท่ีมา: เทศบาลตำบลโคกตูม, ม.ป.ป.: 2

ตำบลนิคมสร้างตนเองประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน คือหมู่ 1 บ้านดงจำปา หมู่ 2 บ้านดงจำปา

หมู่ 3 บ้านนิคม 1 หมู่ 4 บ้านท่าเด่ือใหญ่ หมู่ 5 บ้านท่าเด่ือน้อย หมู่ 6 บ้านนิคม 2 หมู่ 7 บ้านหนอง

ถ้ำ หมู่ 8 บ้านห้วยขมิ้น (ถนนสูง) หมู่ 9 บ้านนิคม 3 หมู่ 10 บ้านซับเสือแมบ และหมู่ 11 บ้านดง

จำปา

ภาพท่ี 4.2 แผนที่แสดงหมู่บ้านและอาณาเขตตำบลนิคมสร้างตนเอง

ท่ีมา: เทศบาลตำบลโคกตูม

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ

ตำบลนิคมสร้างตนเองมีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบน้ำท่วมถึง ลานตะพักน้ำกลางเก่ากลาง

ใหม่รวมทั้งเนินตะกอนรูปพัด พื้นผิวท่ีถูกกัดกร่อนเนินเขา และภูเขา ทำให้การประกอบอาชีพของ

คนในตำบลนิคมสร้างตนเองเป็นการทำเกษตรกรรมเป็นหลัก ตามความเหมาะสมของลักษณะภูมิ

ประเทศ

ลานตะพักน้ำกลางเก่ากลางใหม่รวมท้ังเนินตะกอนรูปพัด มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบเรียบ มี

ความลาดเทเล็กน้อย ส่วนของพื้นที่เนินตะกอนรูปพัดเกิดขึ้นน้อยและอยู่บริเวณเชิงเขา นำพ้ืนท่ีมาใช้

ประโยชน์ด้วยการทำนาท่ีได้ผลผลิตมีประสิทธิภาพเช่นกัน 



53

ท่ีราบน้ำท่วมถึง เป็นลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการทับถมกันของตะกอนลำน้ำใหญ่ น้ำ

จากแม่น้ำเข้ามาไหลท่วมพ้ืนที่บริเวณน้ี ทำให้นำตะกอนเข้ามาทับถมกันทุกปีจนเกิดเป็นพ้ืนที่ราบ

พ้ืนที่ส่วนน้ีนำมาใช้ในการทำนาด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุ ทำให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่มี

คุณภาพ 

ภาพท่ี 4.3 พ้ืนที่ลักษณะภูมิประเทศแบบที่ราบน้ำท่วมถึงในอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ภาพถ่ายโดย ซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 26 กันยายน 2558

พ้ืนผิวที่ถูกกัดกร่อนและเนินเขา เป็นลักษณะพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นคลื่น และมีความลาดเทจึง

นำที่ดินมาใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรกรรมและการปลูกพืชไร่ 

ภูเขา เป็นภูมิประเทศที่เกิดจากการโค้งตัวและยุบตัวของผิวโลก ทำให้เกิดระดับความสูง-ต่ำท่ี

แตกต่างกัน มีความลาดเทสูงและสูงจากระดับน้ำประมาณ 100 - 750 เมตร เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีลาด

ชันสลับซับซ้อนจึงไม่มีการทำการเกษตรในพื้นที่บริเวณนี้ (สำนักงานจังหวัดลพบุรี, 2555: 11) ดังน้ัน

สภาพพ้ืนที่ของชุมชนส่วนใหญ่จึงเป็นที่ราบลอนลาดต่อเน่ืองมาจากแนวภูเขาทางทิศตะวันตก คือ เขา

จีนแล เขาพระพุทธ และเขาวง ลาดเอียงจากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออกซ่ึงมีความชันไม่มากนัก ซ่ึง

เป็นภูเขาแบบหินปูน ทำให้มีรูปร่างแปลกตา รวมถึงเกิดโรงงานปูนเป็นจำนวนมาก สภาพของดินเป็น

ดินร่วนปนทราย ซึ่งเป็นสภาพดินที่ไม่เก็บกักน้ำไว้ได้ในช่วงฤดูแล้งจึงเหมาะแก่การเกษตรพืชล้มลุก

ชนิดต่างๆ เช่น ข้าวโพด ข้างฟ่าง มันสำปะหลัง เป็นต้น (เทศบาลตำบลโคกตูม, ม.ป.ป.: 14)
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ภาพท่ี 4.4 ลักษณะภูเขาจีนแล

ภาพถ่ายโดย ซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 28 ธันวาคม 2558

นอกจากน้ียังมีแหล่งน้ำผิวดินที่สำคัญ 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก มีพ้ืนท่ีเก็บกักน้ำ

ประมาณ 9 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม มีพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 12.5 ล้านลูกบาศก์

เมตร รวมถึงมีลำห้วยท้ัง 13 แห่งที่คอยลำเลียงน้ำไปสู่พื้นที่เกษตรกรรมของชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วย

ห้วยซับเหล็ก ห้วยบง ห้วยจัน ห้วยขมิ้น ห้วยส้ม ห้วยน้ำซับ ห้วยกระแทก ห้วยวังน้ำดำ ห้วยขาด

ห้วยซอย 4-5 ห้วยคล้อ และห้วยหนองถ้ำ (เทศบาลตำบลโคกตูม, ม.ป.ป.: 18)

ภาพท่ี 4.5 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำซับเหล็ก

ภาพถ่ายโดย ซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 10 มีนาคม 2559

ชุมชนนิคมสร้างตนเองมีอาณาเขตที่ต้ังอยู่ในเขตร้อน ทำให้สภาพอากาศโดยปกติร้อนอบอ้าว

ตลอดท้ังปี ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิ
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เฉลี่ยประมาณ 28.37 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 38.7 องศาเซลเซียสในเดือนเมษายน และ

อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 13.4 องศาเซลเซียสในเดือนธันวาคม – มกราคม ปริมาณฝนในพื้นที่ตลอดปีมีค่า

เฉลี่ยประมาณ 1,208.3 มิลลิเมตร ช่วงท่ีมีปริมาณฝกตกมากที่สุด คือช่วงเดือนกันยายน ทำให้เป็น

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การทำการเกษตรมากท่ีสุด และช่วงฝนทิ้งช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึง

เดือนกรกฎาคม (เทศบาลตำบลโคกตูม, ม.ป.ป.: 2) 

จากลักษณะภูมิประเทศ ทำให้พื้นที่ชุมชนนิคมสร้างตนเอง เหมาะแก่การเพาะปลูกทั้งการทำ

นา และปลูกพืช ชนิดข้าวโพด ข้าวฟ่าง และไม้ล้มลุก รวมถึงมีสภาพอากาศไม่ร้อนและไม่เย็นจนเกิน

ไป อีกทั้งมีปริมาณฝนที่เพียงพอต่อการทำการเกษตรในแต่ละปี ทำให้คนในชุมชนประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ียังมีธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบล เน่ืองจากมีภูเขาหินปูน

ซ่ึงมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างจากภูเขาทั่วไป จึงกลายเป็นธรรมชาติที่โดดนเด่นของชุมชนไปด้วย

ท่ีมาของชุมชนนิคมสร้างตนเอง

บริเวณพื้นที่ตำบลนิคมสร้างตนเอง เดิมเป็นพื้นที่รกร้างป่ารกทึบที่มีสัตว์อาศัยอยู่เป็นจำนวน

มากและยังไม่มีผู้คนเข้ามาอาศัยต้ังถิ่นฐาน ต่อมาปี พ.ศ. 2482 รัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม

ได้จัดตั้งนิคมกสิกรขึ้นในจังหวัดลพบุรี ตามแผนการบูรณะและจัดสร้างเมืองใหม่แก่จังหวัดลพบุรี

ทำให้สร้างนิคมกสิกรข้ึน เพ่ือรณรงค์และสนับสนุนให้ประชาชนได้มีพื้นที่ทำมาหากินเป็นของตนเอง

อย่างเป็นระเบียบ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 จึงจัดต้ังนิคมกสิกรขึ้นบริเวณท่ามะเด่ือ ซึ่งปัจจุบัน

คือพ้ืนท่ีหมู่ที่ 4 ของตำบลนิคมสร้างตนเอง เป็นบริเวณพ้ืนที่ที่ได้รับการตรวจสอบจากนักวิชาการของ

กระทรวงทบวงกรมว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเป็นพ้ืนที่ทำเกษตรกรรม หลังจาก

น้ันทางจังหวัดลพบุรีจึงได้แบ่งสรรที่ดินให้แก่ราษฎรและรับเข้ามาประกอบอาชีพในนิคมกสิกร รวมถึง

จัดสร้างถนนถาวรจากถนนพหลโยธินเข้าสู่นิคมกสิกรพร้อมกับก่อตั้งสถานที่ราชการ สถานีตำรวจ

เรือนพักตำรวจ สุขศาลา และจัดสร้างบ้านให้สมาชิกได้เช่าซื้อ เพื่ออยู่อาศัยทั้งหมด 72 หลัง นอกจาก

น้ียังมีการทำฝายกั้นลำห้วยซับเหล็ก เพื่อทดน้ำไว้ทำการเกษตร และสร้างบ่อไว้ใช้สอยด้วย (หวน

พินธุพันธ์ุ, 2515: 181)

นิคมกสิกรจังหวัดลพบุรีเปิดอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2483 โดย

มีคณะกรรมการจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ควบคุมและดำเนินงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด หลังจากนั้นได้มีการ

จัดตั้งกรมประชาสงเคราะห์ขึ้น ทำให้นิคมกสิกรอยู่ภายใต้การดำเนินงานของกรมประชาสงเคราะห์
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ต้ังแต่ปลายปี พ.ศ. 2483 และได้พัฒนาปรับปรุงให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อ

จากนิคมกสิกรจังหวัดลพบุรีเป็นนิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี เพ่ือให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกับนิคมฯ

พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

จากการจัดต้ังเป็นนิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรีแล้ว เร่ิมมีคนที่อาศัยอยู่บริเวณน้ีเดินทางเข้า

มาอาศัยในนิคม และประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามความเหมาะสมของลักษณะภูมิประเทศ ต่อมาได้

เปลี่ยนให้เป็นตำบลนิคมสร้างตนเองเพื่อให้เป็นเขตการปกครองต้ังแต่ปี พ.ศ. 2507 ซ่ึงอยู่ภายใต้การ

ปกครองของเทศบาล ตำบลโคกตูมต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ซึ่งคนในชุมชนยังคงประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมเป็นหลักจนถึงปัจจุบัน (เทศบาลตำบลโคกตูม, ม.ป.ป.: 1-2)

การเมืองการปกครองและประชากร

ตำบลนิคมสร้างตนเองมีเขตการปกครองเป็นส่วนหน่ึงของเทศบาลตำบลโคกตูม ซ่ึงประกอบ

ด้วย 11 หมู่บ้าน คือหมู่ 1 บ้านดงจำปา หมู่ 2 บ้านดงจำปา หมู่ 3 บ้านนิคม 1 หมู่ 4 บ้านท่าเด่ือใหญ่

หมู่ 5 บ้านท่าเด่ือน้อย หมู่ 6 บ้านนิคม 2 หมู่ 7 บ้านหนองถ้ำ หมู่ 8 บ้านห้วยขมิ้น (ถนนสูง) หมู่ 9

บ้านนิคม 3 หมู่ 10 บ้านซับเสือแมบ และหมู่ 11 บ้านดงจำปา

โดยมีประชากรในตำบลนิคมสร้างตนเองทั้งหมด 12,169 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 6,106 คน ผู้

หญิง 6,063 คน และมีหลังคาเรือนทั้งหมด 5,132 หลังคาเรือน (กันยายน 2558) ซ่ึงทุ่งทานตะวันเขา

จีนแลเป็นพ้ืนท่ีที่อยู่ในบ้านท่าเดื่อใหญ่ บ้านท่าเด่ือน้อย และบ้านนิคม โ ดยมีรายละเอียดของจำนวน

ประชากร จำนวนหลังคาเรือน และชุมชนย่อยแต่ละหมู่บ้าน ดังตารางต่อไปน้ี

ตารางที่ 4 รายละเอียดประชากร จำนวนหลังคาเรือน และชุมชนย่อยบริเวณทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

หมู่ หมู่บ้าน ประชากรชาย ประชากรหญิง รวม หลังคาเรือน ชุมชนย่อย

4 ท่าเดื่อใหญ่ 321 367 688 415 บ้านท่าเด่ือ-คงเจริญ

5 ท่าเดื่อน้อย 103 107 210 70 ชุมชนบ้านท่าเดื่อน้อย

6 นิคม 2 552 618 1170 459 บ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี

ท่ีมา: (เทศบาลตำบลโคกตูม, ม.ป.ป.: 9) (ชุติมา ตั้งพินิจกุล, 2558)
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การคมนาคมและสาธารณูปโภค

การคมนาคมภายในของชุมชน ประกอบด้วยเส้นทางหลักจากถนนพหลโยธินเข้าสู่ตำบลนิคม

สร้างตนเองซ่ึงเส้นทางหลักเกิดขึ้นต้ังแต่การพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นนิคมกสิกรในช่วงปี พ.ศ. 2482 - 2483

ส่วนถนนสายในชุมชนนั้น เดิมเส้นทางและถนนภายในตำบลนิคมสร้างตนเองเป็นถนนลูกรัง เพื่อให้

คนในชุมชนใช้เดินทางเท่าน้ันเพราะคนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่แต่เมื่อมีการ

สร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซ่ึงตั้งอยู่ไม่ไกลจากชุมชนมากนัก รวมถึงการพัฒนาทุ่งทานตะวันเป็นสถานที่

ท่องเที่ยว จึงเกิดการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้ถนนภายในชุมชนเป็นแบบลาดยางและถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (เทศบาลตำบลโคกตูม, ม.ป.ป.: 12) เพื่อการเดินทางที่สะดวกสบายมากข้ึน การ

พัฒนาท่องเที่ยวจึงมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาระบบคมนาคมของชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

(พระครูสุวรรณโสภณ, สัมภาษณ์ 14 กันยายน 2558)

 ระบบสาธารณูปโภคในชุมชนมีการพัฒนาทั้งการประปา การไฟฟ้า และการสื่อสารท่ีมีความ

ครบถ้วนสมบูรณ์ ด้านการประปา คนในชุมชนมีแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปา คือ น้ำบาดาล โ ดยเฉลี่ย

ใช้ต่อวันประมาณ 332.61 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งนำส่วนหนึ่งมาใช้ในการทำการเกษตรด้วย การไฟฟ้า

พ้ืนที่ท่ีได้รับไฟฟ้าเป็นร้อยละ 99.6 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด รวมถึงมีไฟฟ้าสาธารณะเป็นจำนวน 950 จุด

ครอบคลุมถนน 80 สายในชุมชน และด้านการสื่อสารในชุมชนมีโทรศัพท์ประจำบ้านและโทรศัพท์

สาธารณะ มีที่ทำการไปรษณีย์ในชุมชน 1 แห่ง อีกทั้งยังมีหน่วยงานกระจายข่าวสารครอบคลุมพ้ืนท่ี

ถึงร้อยละ 70 ของพ้ืนท่ีชุมชนทั้งหมด (เทศบาลตำบลโคกตูม, ม.ป.ป. :12)

เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ

การประกอบอาชีพของคนในชุมชนนิคมสร้างตนเองมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เน่ืองจาก

สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ทำให้พื้นที่ในชุมชนส่วนใหญ่เป็น

พ้ืนที่ทางการเกษตร ทำให้ส่งผลต่ออาชีพของคนในชุมชนเป็นเกษตรกร มักนิยมปลูกข้าวนาปี อ้อย

โรงงาน ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังโรงงาน และทานตะวัน นอกจากการทำการ

เกษตร การปศุสัตว์มีความสำคัญรองลงมา ชนิดของสัตว์ท่ีเลี้ยงกันมากซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ

ของจังหวัด ได้แก่ ไก่ สุกร โคเน้ือ และโคนม ซ่ึงมีพื้นที่ปศุสัตว์กระจายตัวอยู่ในพ้ืนท่ีของตำบล คนใน

ชุมชนบางส่วนยังมีการประกอบอาชีพการประมง เน่ืองจากชุมชนมีพื้นที่ที่แม่น้ำไหลผ่าน เช่น แม่น้ำ

ป่าสัก แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำบางขาม รวมถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทำให้มีคนส่วนหน่ึงในชุมชนประกอบ
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อาชีพประมง อีกทั้งเกษตรกรบางรายมีการขุดบ่อเลี้ยงปลาควบคู่กับการทำเกษตรด้วย นอกจากนี้ใน

ชุมชนและอำเภอรอบข้างเป็นที่ต้ังของโรงงานอุตสาหกรรมหลายราย เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร

อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมไม้ ฯลฯ ทำให้คนในชุมชนมีการประกอบอาชีพ

เป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยส่วนหน่ึง (สำนักงานจังหวัดลพบุรี, 2555: 20-21)

4.2 เกษตรกรรมของพื้นท่ีเขาจีนแแล

ชุมชนนิคมสร้างตนเองมีการทำการเกษตรเป็นการประกอบอาชีพหลักมีเกษตรกร (2558)

ท้ังหมด 672 คนในชุมชน ซ่ึงมีรายได้เฉลี่ย 24,000 บาทต่อปี (เทศบาลตำบลโคกตูม, ม.ป.ป.: 6) นิยม

ปลูกข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ถ่ัว พุทธา งา หรือพืชล้มลุกชนิดอื่นๆ เป็นการปลูกพืชหลักในช่วง

เดือนเมษายนถึงต้นเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนที่เหมาะแก่การทำการเกษตร หลังจากนั้น

เกษตรกรจะพักหน้าดินด้วยการปลูกทานตะวัน เพื่อช่วยปรับสภาพหน้าดินให้มีความสมบูรณ์มากข้ึน

ต้นทานตะวันเหมาะต่อการปลูกในช่วงท่ีหมดฤดูฝนแล้ว เพราะต้นทานตะวันเป็นต้นไม้ที่สามารถเจริญ

เติบโตได้ในสภาพอากาศที่แห้งแล้งจึงเหมาะแก่การปลูกในช่วงนี้ เร่ิมปลูกตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมถึง

เดือนธันวาคมซึ่งเก็บเมล็ดหลังจากต้นทานตะวันตายแล้ว เพ่ือส่งโรงงานไปสู่การสกัดเป็นน้ำมัน

ทานตะวัน หรือนำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ (สำนักงานจังหวัดลพบุรี, 2555: 18) ในช่วงกอ่นการเกบ็

เกี่ยวเมล็ดนั้น ต้นทานตะวันสามารถพัฒนากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้นักท่องเที่ยวเข้า

มาเยี่ยมชมถึงสันสดใสสวยงามของทุ่งทานตะวัน สัมผัสความเป็นธรรมชาติได้เป็นอย่างดี

ต้นทานตะวันได้เข้ามาสู่ชุมชนเป็นเวลานานแล้ว จากการเข้ามาในจังหวัดลพบุรีตั้งแต่สมัย

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้เสด็จเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างชาติ ชาวฝรั่งเศสจึงได้นำเมล็ด

ทานตะวันเข้ามาในประเทศเป็นครั้งแรก เพื่อให้ทดลองปลูกในพ้ืนที่ ทำให้ต้นทานตะวันเป็นที่รู้จัก

ต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา (กนกรัตน์ สิทธิพจน์, 2546: 9) ซ่ึงเป็นการปลูกเพ่ือประดับตกแต่งและการเกษตร

เมื่อต้นทานตะวันเป็นที่รู้จักและเร่ิมมีความต้องการเพ่ิมมากข้ึนของอุตสาหกรรมในการสกัดเป็นน้ำมัน

ทานตะวันและแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ ทำให้เกิดการส่งเสริมให้ต้นทานตะวันเป็นพืชทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ และเร่ิมสนับสนุนอย่างจริงจังปี พ.ศ. 2531 โดยมีหลายจังหวัดทั่วภูมิภาคท่ีมีพืน้ที่เหมาะแก่

การปลูกต้นทานตะวัน แต่จังหวัดลพบุรีถือเป็นพื้นที่ท่ีมีการปลูกต้นทานตะวันมากท่ีสุด  โดยเฉพาะใน

พ้ืนที่ทางการเกษตรบริเวณวัดเวฬุวัน 

ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล เป็นพื้นท่ีทำการเกษตรที่แตกต่างจากพ้ืนที่ทำการเกษตรในชุมชน
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เน่ืองจากพื้นที่ทำการเกษตรบริเวณเขาจีนแลหรือแหล่งท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแลน้ัน เป็นส่วน

หน่ึงของพ้ืนที่ทหารมลฑลที่13 (มทบ.13) อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของศูนย์สงครามพิเศษ ซ่ึงใช้พื้นที่

ในการฝึกซ้อมรบและซ้อมการโดดร่ม ซึ่งมีเวลาที่เหมาะสม คือช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม

ทำให้ช่วงเวลาที่เหลือในเดือนเมษายนถึงธันวาคมได้นำพ้ืนที่มาใช้เพ่ือทำการเกษตรโดยให้คนในชุมชน

ท่ีต้องการทำเกษตรกรในพ้ืนที่บริเวณน้ี เข้ามาเป็นสมาชิกและแบ่งพื้นที่ทำการเกษตร ทำให้เกษตรกร

ไม่เสียค่าเช่าที่ดิน แต่ทางหน่วยทหารเป็นผู้กำหนดชนิดของพืชที่ปลูก คือปลูกต้นข้าวโพดเป็นพืชหลัก

และต้นทานตะวันเป็นพืชรองเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต และมีช่วงเวลาทำการเกษตรที่พอดีและ

เหมาะสมกับช่วงฝึกซ้อมทางการทหารน้ันเอง

ภาพท่ี 4.6 วงเวียนการการเกษตรของชุมชนนิคมสร้างตนเอง

ภาพวาดโดย ซายากะ ฮายาชิ วาดเมื่อ 4 กันยายน 2558

ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงเตรียมไถดิน เพื่อให้หน้าดินพร้อมในการทำการ

เกษตรอีกครั้ง ทำให้วงเวียนของการทำการเกษตรในพ้ืนท่ีเขาจีนแลจึงเป็น การปลูกต้นข้าวโพด ต้น

ทานตะวัน และการฝึกซ้อมของทหารวงเวียนสลับกันไปดังภาพที่ 4.2 ซ่ึงเกษตรกรลงทุนในการซื้อ

เมล็ดพันธุ์และเคร่ืองมือทางการเกษตรต่างๆ อีกทั้งรายได้จากผลผลิตทางการเกษตร เกษตรกรเป็นผู้

ได้รายได้ทั้งหมด  โดยไม่เสียค่าเช่าที่ดิน (โสภี ชัยเกษม, สัมภาษณ์เมื่อ 10 ตุลาคม 2558) ในขณะที่

พ้ืนที่ทำการเกษตรที่อื่นในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีทำการเกษตรท่ีเกษตรกรเป็นเจ้าของที่ดินเอง

ทำให้เกษตรมีสิทธิในการเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆไม่จำเป็นต้องปลูกต้นทานตะวันหรือต้นข้าวโพด ตาม

ความเหมาะสมของสภาพดิน แต่ในช่วงหลังฤดูฝนต้นทานตะวันยังเป็นที่นิยมของเกษตรกรในชุมชนใน

การทำการเพาะปลูก เนื่องจากยังเป็นที่ต้องการเพ่ือส่งผลผลิตเข้าโรงงานสกัดเป็นน้ำมันทานตะวัน 
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4.3 การท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

การท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล เป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันที่หน่ึงของชุมชน

นิคมสร้างตนเอง เน่ืองจากในหลายพ้ืนท่ีมีการเพาะปลูกต้นทานตะวันเช่นกันและไดพัฒนาเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว ดังน้ันเนื้อหาในส่วนนี้จึงเป็นการอธิบายให้เห็นข้อมูลเก่ียวกับพัฒนาการของการท่องเที่ยว

ทานตะวันในชุมชน ตลอดจนการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีน อันเป็นพื้นที่ที่ผู้ศึกษาทำการศึกษา

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

พัฒนาการของการท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันในชุมชน

นอกจากต้นทานตะวันยังเป็นผลผลิตทางการเกษตร ด้วยการนำไปแปรรูปได้หลังจากต้น

ทานตะวันตาย และนำเมล็ดไปสกัดต่อไปแล้ว ช่วงเวลาที่ต้นทานตะวันบานน้ันสามารถทำให้กลาย

เป็นแหล่งท่องเท่ียวได้ โดยเร่ิมมีการส่งเสริมให้จังหวัดลพบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน เกิดจาก

หลายปัจจัย กล่าวคือ เน่ืองจากชุมชนที่มีการทำการเกษตรปลูกข้าวโพดเป็นพืชทางเศรษฐกิจหลักของ

ชุมชน มีช่วงเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำในช่วงปี พ.ศ. 2540 ทำให้ราคาของข้าวโพดลดลง สร้างความเดือด

ร้อนให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก ทางภาครัฐจึงส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นทานตะวัน เพราะ

นอกจากจะสามารถนำผลผลิตไปจำหน่ายแล้ว ยังสามารถได้รายได้จากการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันจึง

มีส่วนช่วยแก้ปัญหารายได้ของเกษตรกร (“นายรอบรู้”, 2550: 19) และทำให้พื้นที่ในจังหวัดมีการ

ปลูกต้นทานตะวันมากข้ึน รวมถึงการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หลังจากเปิดทำการมีนักท่องเที่ยวเดิน

ทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากซึ่งบริเวณเขาจีนแลเป็นหน่ึงในเส้นทางเดินทางสู่เขื่อน ทำให้พื้นที่

บริเวณนั้นที่มีการปลูกต้นทานตะวันส่งเสริมให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งได้รับความนิยม

ในช่วงดอกทานตะวันบานสวยงามประมาณช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม ซ่ึงเริ่ม

สนับสนุนเป็นแหล่งท่องเท่ียวต้ังแต่ช่วงปี พ.ศ. 2542 จากการส่งเสริมของภาครัฐ หน่วยงานทหาร

เกษตรกรและคนในชุมชน จนกลายเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันแห่งแรกๆจวบจนปัจจุบัน

ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของทุ่งทานตะวัน และก่อให้เกิดรายได้แก่คนในชุมชน

อีกด้วย (กนกรัตน์ สิทธิพจน์, 2546: 23) โดยมีกิจกรรมมากมายให้แก่นักท่องเท่ียว มีในการจัดการ

และควบคุมของหน่วยงานทหารศูนย์สงครามพิเศษ ท่ีเข้ามารับผิดชอบในการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน

บริเวณเขาจีนแล ซ่ึงร่วมมือกับเกษตรกร และคนในชุมชนด้วย
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รูปท่ี 4.7 แสดงพื้นที่ทำการเกษตรบริเวณเขาจีนแล

ท่ีมา: google.com/map/23468755

การท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

ตั้งแต่ทางภาครัฐได้ทำการช่วยเหลือเกษตรกรในจังหวัดลพบุรีและสระบุรี จากปัญหาทาง

ด้านเศรษฐกิจ ซ่ึงเกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างหนัก จนเริ่มรณรงค์ให้มีการปลูกต้นทานตะวันเพื่อ

การเกษตรในปี พ.ศ. 2540 จนมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน ซ่ึงเป็นเวลาเดียวกับทาง

จังหวัดลพบุรีมีการสร้างถนนคอนกรีต รวมถึงเส้นทางในจังหวัดสามารถลัดเลาะทะลุผ่านกันได้ พร้อม

ท้ังยังเป็นเส้นทางเหลี่ยงเส้นทางหลักเพ่ือหลีกเหลี่ยงการจราจรที่ติดขัด อีกทั้งทางจังหวัดได้พัฒนาให้

จังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยว ผนวกกับเข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ได้ทำการสร้างเสร็จสมบูรณ์

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียว ทำให้พ้ืนที่ทำการเกษตรที่เกษตรกรมีการ

ปลูกต้นทานตะวัน เมื่อต้นทานตะวันบานจึงมีนักท่องเท่ียวจอดรถเข้าชมสัมผัสดอกทานตะวัน ถ่ายรูป

กับต้นทานตะวัน ทำให้โดยส่วนใหญ่เจ้าของพื้นที่หรือเกษตรกรได้นำพ้ืนที่ทำการเกษตรของตนพัฒนา

เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุ่งทานตะวัน ด้วยการเก็บค่าเข้าชมทุ่งทานตะวันเท่านั้น

และไม่มีร้านค้ามาวางจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ

แต่มีหน่ึงในแหล่งท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก คือ

ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพราะนอกจากเป็นพ้ืนท่ี

ทำการเกษตรที่ปลูกต้นทานตะวันมากที่สุดในประเทศไทยแล้ว ทิวทัศน์ของภูเขาหินปูน ทำให้เป็นที่

ประทับใจถึงความสวยงามของธรรมชาติในท้องถ่ิน จนเมื่อพ.ศ. 2542 ทางศูนย์สงครามพิเศษอันเป็น
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หน่วยงานรับผิดชอบบริเวณพื้นที่ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล จึงมีการจัดงานเทศกาลทุ่งทานตะวัน ใ ห้มี

กิจกรรมต่างๆ สิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ซึ่งมีการจัดซุ้มถ่ายรูป มีร้านค้าเข้ามาวางจำหน่าย

สินค้า รวมถึงมีกิจกรรมการน่ังรถรางชมรอบทุ่งทานตะวัน เพื่อรองรับและตอบสนองต่อนักท่องเที่ยว

ท่ีเดินทางมาเยี่ยมชททุ่งทานตะวันอันสวยงามแห่งนี้ ทำให้ทุ่งทานตะวันเขาจีนแลได้รับความนิยมจาก

นักท่องเที่ยวมาโดยตลอดและมีความแตกต่างจากทุ่งทานตะวันบริเวณอื่น ซึ่งไม่มีการจัดการให้ทุ่ง

ทานตะวันเป็นแหล่งท่องเท่ียวอย่างชัดเจนและเป็นระบบดังเช่นทุ่งทานตะวันเขาจีนแลแห่งน้ี (อาวุธ

ป้องกันทรัพย์, สัมภาษณ์เมื่อ 26 ธันวาคม 2558)

ภาพท่ี 4.8 บริเวณการจัดการท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

ท่ีมา: google.com/map/23468755

ตารางที่ 5 ลำดับเหตุการณ์ของพัฒนาการแหล่งท่องเท่ียวทุ่งทานตะวัน

ช่วงปี (พ.ศ.) เหตุการณ์

2531 รัฐบาลรณรงค์ให้พ้ืนท่ีทางการเกษตรในจังหวัดลพบุรี

ปลูกต้นทานตะวันเป็นพืชทางเศรษฐกิจของจังหวัด

2540 พัฒนาพ้ืนท่ีทางการเกษตรทุ่งทานตะวันเป็นแหล่งท่องเที่ยว

25 พฤศจิกายน 2542 เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ

2542 ทุ่งทานตะวันบริเวณเขาจีนเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวคร้ังแรก

ท่ีมา: (สำนักงานจังหวัดลพบุรี, 2555: 18) (“นายรอบรู้”, 2550: 19) 
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ดังนั้นการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล เป็นการท่องเท่ียวเชิงเกษตรซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ใน

จังหวัดลพบุรี มีลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการทำการเกษตร รวมถึงสภาพดินที่เหมาะต่อการ

ปลูกต้นทานตะวัน จนกลายเป็นพืชทางเศรษฐกิจของจังหวัด ตลอดจนเมื่อเกษตรกรได้ประสบปัญหา

ทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้มีการพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรภายในจังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทุ่ง

ทานตะวันข้ึน เช่นเดียวกับทุ่งทานตะวันเขาจีนแลโดยพ้ืนท่ีในชุมชุมได้รับการพัฒนาการคมนาคมและ

สาธารณูปโภค พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทุ่งทานตะวันเขาจีนแลจึงมี

การจัดงานเทศกาลทุ่งทานตะวันข้ึนทุกปี ซึ่งผู้ศึกษาจะแสดงรายละเอียดของการเทศกาล กิจกรรม

การบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของการท่องเที่ยวในบทต่อไป



บทท่ี 5

การท่องเท่ียวเชิงเกษตรทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา จังหวัดลพบุรีได้ให้การสนับสนุนเกษตรกรในการปลูก

ต้นทานตะวันเป็นพืชทางเศรษฐกิจอีกชนิดหน่ึงของจังหวัด เนื่องจากลักษณะทางกายภาพ

และมีภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการปลูกต้นทานตะวัน แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจของประเทศได้

ตกต่ำลงในช่วงปี พ.ศ. 2539 – 2540 ส่งผลให้เกษตรกรเกิดประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ

ไปด้วย ทำให้ทางภาครัฐได้เข้ามาให้การช่วยเหลือด้วยการสนับสนุนให้พ้ืนที่ทางการเกษตร

ของเกษตรกรในชุมชนที่มีการปลูกต้นทานตะวัน พัฒนาให้พื้นที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทุ่ง

ทานตะวัน จนกลายเป็นการท่องเท่ียวที่ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน

เช่นเดียวกับทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัด

ลพบุรี นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 เริ่มพัฒนาพ้ืนท่ีทางการเกษตรให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

เกษตรทุ่งทานตะวันมาจนถึงปัจจุบัน โดยพื้นที่แห่งน้ีได้มีการจัดเทศกาลทุ่งทานตะวันข้ึนทุกปี

ซ่ึงเป็นการจัดการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันอย่างเป็นทางการ ซ่ึงมีกิจกรรมและสิ่งอำนวยความ

สะดวกต่างให้แก่นักท่องเที่ยว กล่าวคือ กิจกรรมการน่ังรถราง การข่ีม้ารอบทุ่งทานตะวัน ซุ้ม

ถ่ายรูป รวมถึงร้านขายของผลิตภัณฑ์จากทานตะวัน สินค้าท้องถ่ินมากมาย พร้อมท้ังมีศูนย์

บริการนักท่องเท่ียว ห้องน้ำ ลานจอดรถ การดูแลความสะอาดและความปลอดภัย ทำให้การ

ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีนแลแห่งนี้ มีความแตกต่างจากการท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันในพ้ืน

ท่ีอื่นๆ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของศูนย์สงครามพิเศษ อันเป็นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นท่ี

เกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นทานตะวัน คนในชุมชนที่เข้ามาค้าขายในงาน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่

เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ

ดังน้ันการท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแลท่ีมีการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

พร้อมทั้งมีการจัดงานเทศกาลทุ่งทานตะวันข้ึนในทุกปี ทำให้ผู้ศึกษาเห็นถึงกระบวนการจัด

งานการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทำให้บทที่ 5 น้ี มีเน้ือหาแสดงรายละเอียดของการท่องเที่ยวทุ่ง
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ทานตะวันเขาจีนแล ท้ังในช่วงเทศกาลทุ่งทานตะวัน ซึ่งในปีนี้ (2558) มีการจัดงานวันท่ี 26 ธันวาคม

พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 ตลอดจนช่วงเวลาที่ต้นทานตะวันในพ้ืนท่ีแห่งน้ียังคงบาน

สวยงาม รวมถึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมารับชมยังพ้ืนที่ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือน

กุมภาพันธ์ ผู้ศึกษาจึงได้แบ่งประเด็นการศึกษาออกเป็น 1 ) จุดมุ่งหมายของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล 2 ) การท่องเท่ียวเชิงเกษตรทุ่งทานตะวันเขาจีนแล เพื่อให้เห็นถึงจุดประสงค์

ของการจัดงาน รูปแบบการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล รูปแบบและพัฒนาการต้ังแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบันในส่วนของกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆท่ีเกิดข้ึนเพื่อการท่องเที่ยว ตลอดจน

แสดงให้เห็นถึงกลุ่มท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานทุ่งทานตะวันเขาจีนแล มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

5.1 จุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

พ้ืนที่ทำการเกษตรบริเวณเขาจีนแล เป็นพ้ืนท่ีที่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของศูนย์สงคราม

พิเศษซึ่งเป็นหน่ึงในหน่วยงานทหารของจังหวัดลพบุรี ทำให้พ้ืนที่บริเวณน้ีในช่วงเดือนมกราคมถึง

เดือนมีนาคมมีการใช้เพื่อการฝึกโดดร่มและการฝึกซ้อมรบของทหารหน่วยงานต่างๆเป็นหลัก หลังจาก

เดือนมีนาคมทางหทารไม่ได้นำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ใดใด ส่งผลมีการนำพ้ืนท่ีเข้ามาทำการเกษตรโดย

คนในชุมชน ซึ่งมีการปลูกต้นทานตะวันเป็นพืชหลัก และปลูกต้นทานตะวัน ซ่ึงสามารถเก็บเกี่ยว

ผลผลิตได้พอเหมาะกับการฝึกซ้อมของทหารต่อไป พื้นที่ส่วนน้ีจึงเป็นการปลูกข้าวโพด ปลูกต้น

ทานตะวัน และฝึกซ้อมรบของทหารวนเวียนสลับกันเช่นน้ีทุกปี 

ศูนย์สงครามพิเศษได้นำพื้นที่ให้แก่คนในชุมชนมาใช้ประโยชน์ต่อการทำการเกษตรนั้น ถือ

เป็นนโยบายขององค์กรทหารในการนำพื้นที่อันเป็นของทหารมาสร้างประโยชน์แก่คนในชุมชนบริเวณ

ใกล้เคียงซึ่ง คุณอาวุธ ป้องกันทรัพย์ (อายุ 59 ปี) ไดก้ลา่วถึงนโยบายส่วนน้ีว่า

“ทางการทหารมีนโยบายออกมาในการนำพื้นท่ีของทหาร หรือ พื้นท่ีที่ทหารมีส่วนรับผิด

ชอบ เมื่อหน่วยงานไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ จึงนำพื้นที่มาสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนอย่าง

เหมาะสม พื้นที่บริเวณนี้ท้ังตำบลเหมาะแก่การทำการเกษตรมากท่ีสุด พื้นท่ีเขาจีนแลตรง

นี้เลยให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดและต้นทานตะวันเหมือนกับจังหวัดนครนายกท่ีนำพื้นท่ีของ

ทหารมาให้ชาวบ้านปลูกข้าวขายกันหลายร้อยไร่” 

(อาวุธ ป้องกันทรัพย์, สัมภาษณ์เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2559)
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นโยบายที่เกิดขึ้น ศูนย์สงครามพิเศษจึงให้กองบริการศูนย์สงครามพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบ

ค้นหาคนในชุมชนเข้ามาทำการเกษตรในพ้ืนท่ี โดยการให้คนในชุมชนที่ต้องการเข้ามาทำมาลงชื่อ เมื่อ

รวบรวมจำนวนท้ังหมด จึงทำการแบ่งพื้นที่ให้เกษตรกรแต่ละรายให้มีสัดส่วนเท่าๆกัน ซึ่งเกษตรกรไม่

ต้องเสียค่าเช่าพ้ืนที่ใดใด เพียงแต่ต้องซ้ือรถไถดิน เมล็ดพันธ์ุในการทำการเพาะปลูก ส่วนของรายได้

จากผลผลิตทางการเกษตร เกษตรกรเป็นผู้ได้รับรายได้ทั้งหมด ไ ม่ต้องมีการแบ่งรายได้ให้กับทางศูนย์

สงครามพิเศษ (สมัย หมวดกลาง, สัมภาษณ์เมื่อ 10 ตุลาคม 2558) ระบบการทำการเกษตรของพื้นที่

เขาจีนแลจึงเป็นเช่นน้ีมาโดยตลอด

ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช. ) ต้ังแต่ปี

พ.ศ. 2557 ซ่ึงได้ออกนโยบายออกมาเช่นเดียวกันว่า “พ้ืนที่ของหน่วยทหาร อันไม่ได้ใช้เพ่ือทางการ

ทหารให้นำมาใช้ประโยชน์ต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง” (สเกณฑ์ กิตติศุภมานนท์, สัมภาษณ์เมื่อ 3

กุมภาพันธ์ 2559) จากนโยบายที่เกิดขึ้น ทำให้พื้นที่เขาจีนแลได้นำมาใช้เพื่อการเกษตร โ ดยคนใน

ชุมชนเข้าไปเป็นเกษตรกรในช่วงที่ไม่มีการฝึกซ้อมรบและการโดดร่มอย่างที่ได้กล่าวไป นอกจากนี้

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา พื้นที่เขาจีนแลยังได้มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน

และเกิดเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแลข้ึน เพื่อให้เกิดรายได้แก่คนในชุมชน และนำพื้นที่มาสร้าง

ประโยชน์ให้แก่คนในชุมชนมากที่สุด (อาวุธ ป้องกันทรัพย์, 3 กุมภาพันธ์ 2559)

การท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล เริ่มข้ึนจากในช่วงปี พ.ศ. 2540 ทางรัฐและองค์กรต่างๆ

ของจังหวัดได้มีการส่งเสริมให้ทุ่งทานตะวัน ซึ่งมีการปลูกเพ่ือการเกษตรได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่อง

เที่ยวด้วย ส่วนทางศูนย์สงครามพิเศษ จึงได้มีการสร้างแผนการพัฒนาพ้ืนที่เขาจีนแลให้เป็นแหล่งท่อง

เที่ยวด้วยเช่นกัน ซ่ึงหนึ่งในผู้จัดงานทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ได้กล่าวว่า

“...ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นปีที่มีนโยบายของทางรัฐและทางจังหวัดสนับสนุนให้ชาวบ้านท่ี

ปลูกทานตะวันอยู่แล้วพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว ทางศูนย์สงครามพิเศษที่คอยดูแล

พื้นท่ีบริเวณเขาจีนแลและมีการปลูกต้นทานตะวันอยู่แล้วเนี่ย มีความสนใจพัฒนาเป็น

แหล่งท่องเที่ยวเหมือนกัน ช่วงนั้นทางผู้บัญชาการได้มีการปเรียกระชุมว่าควรจะจัด

ออกงานมายังไง รูปแบบไหน เอากิจกรรมอะไรเข้ามาบ้าง แต่ยังเป็นแค่การประชุมและ

การหารือเท่านั้น...” 

(พชรพล พันธุ์กล้า, สัมภาษณ์เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2559)
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ต้ังแต่ก่อนปี พ.ศ. 2540 – 2541 ทางพ้ืนท่ีทำการเกษตรเขาจีนแลได้มีการปลูกต้นทานตะวัน

อยู่แล้ว เพ่ือส่งเมล็ดทานตะวันสู่โรงงานในจังหวัด ไ ด้มีนักท่องเที่ยวเข้าไปรับชมทุ่งทานตะวันในพื้นที่

ซ่ึงเป็นไปในลักษณะของทุ่งทานตะวันพ้ืนที่อื่นๆ กล่าวคือ นักท่องเท่ียวเข้าไปในทุ่งทานตะวัน โดยไม่มี

กิจกรรมอื่นๆเข้ามาเสริมเพิ่มเติม จนเมื่อปี พ.ศ. 2542 ทางศูนย์สงครามพิเศษได้เป็นผู้รับผิดชอบจัด

เทศกาลทุ่งทานตะวันเป็นปีแรก ซ่ึงเกิดขึ้นจากการประชุมกับหัวหน้าหลายฝ่าย โดยมีผลสรุปว่าให้กอง

บริการศูนย์สงครามพิเศษเป็นผู้จัดเทศกาลจัดการกิจกรรมต่างๆตามที่ผู้บัญชาการได้กำหนดไว้ (พชร

พล พันธุ์กล้า, 3 กุมภาพันธ์ 2559)

กองบริการศูนย์สงครามพิเศษ จึงเป็นผู้จัดงานเทศกาลทุ่งทานตะวัน โ ดยให้มีกิจกรรมและรูป

แบบของงานตามการประชุมและหารือของผู้บัญชาการของศูนย์สงครามพิเศษ ซ่ึงมีทีมงานหลัก

ท้ังหมด 6 คนเป็นผู้รับผิดชอบจัดงานทุกปี และมีนักเรียนทหารในจังหวัดเป็นผู้ช่วยเหลือในการจัดงาน

ภายในพื้นที่ ทำให้ลำดับการจัดงานแบ่งเป็น 3 ข้ัน คือ ผู้บัญชาการ ทีมงานจากกองบริการศูนย์

สงครามพิเศษ (6 คน) และนักเรียนทหารของจังหวัดเข้ามาช่วยเหลือหน้างาน (คมกริช พรศิริศักดิ์,

สัมภาษณ์เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2559)

ภาพท่ี 5.1 ลำดับการจัดงานเทศกาลทุ่งทานตะวัน

ภาพโดย ซายากะ ฮายาชิ วาดเมื่อ 3 มีนาคม 2559

การที่ทางศูนย์สงครามพิเศษได้ประชุมให้เกิดกิจกรรมต่างๆแก่นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความ

แตกต่างจากการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันพ้ืนที่อื่นๆและให้ต้องการเป็นที่ดึงดูดของนักเท่ียว ซ่ึงหนึ่งในผู้

จัดเทศกาลทุ่งทานตะวันได้กล่าวว่า 

ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ

กองบริการศูนย์สงครามพิเศษ

นักเรียนทหารในจังหวัดลพบุรี
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“การจัดงานเทศกาลของเขาจีนแล มีกิจกรรมต่างๆมากมายท้ังรถราง ขี่ม้า สวนสัตว์ ร้าน

ค้า ซุ้มถ่ายรูป เพื่อให้มีความแตกต่างจากท่ีอื่น เมื่อดูทุ่งทานตะวันแถวๆเดียวกันที่จัดก่อน

(ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540) เห็นว่ามีนักท่องเท่ียวมากันเป็นจำนวนมาก ถ้าเราจัดงาน คนต้องมา

กันเยอะแน่นอน อีกอย่างผมเห็นว่าทุ่งทานตะวันตรงเขาจีนแล มีเขาจีนแลเป็นเอกลักษณ์

สวยงามอยู่แล้ว ยังไงนักท่องเท่ียวก็มาเยอะแน่นอน นี่อาจเป็นเหตุผลท่ีหัวหน้าเองได้ส่ังให้

พวกเราจัดงานใหญ่โตแบบนี้ พอจัดงานจริงๆ ตั้งแต่ปีแรกนักท่องเที่ยวก็มาเยอะแล้ว และ

เยอะมาทุกปี ปีนี้คนก็ยังเยอะเช่นเดิม...” 

(อิทธิพงศ์ อรรณพ ณ อยุธยา, สัมภาษณ์เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2559) 

รวมถึงคุณสเกณฑ์ กิตติศุภมานนท์ (อายุ 4 1 ปี) ได้กลา่วอีกวา่ “การจัดงานถือเป็นเร่ืองที่ดี

เพราะช่วยให้คนในชุมชนได้รายได้จากการเข้ามาขายของ เกษตรกรบางทีก็ได้เมล็ดทานตะวันมาปลูก

ฟรีเพราะรัฐได้ส่งเสริม แถมยังทำตามนโยบายของทหารที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชนได้ด้วย” (สเกณฑ์

กิตติศุภมานนท์, สัมภาษณ์เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2559)

ดังน้ันพ้ืนที่บริเวณเขาจีนแลเป็นพ้ืนท่ีภายใต้การดูแลของศูนย์สงครามพิเศษ ซ่ึงนำพ้ืนท่ีมาใช้

เพื่อการฝึกซ้อมรบและการโดดร่มของทหาร แต่ด้วยนโยบายขององค์กรทหารและคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ (คสช.) ทำให้นำพ้ืนที่ส่วนน้ีมาสร้างประโยชน์แก่คนในชุมชนด้วยการให้ทำการเพาะปลูก

ต้นข้าวโพดและต้นทานตะวันเพ่ือการเกษตร เมื่อถึงปี พ.ศ. 2540 ทางภาครัฐได้สนับสนุนให้พื้นที่

การเกษตรทุ่งทานตะวันในจังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์สงครามพิเศษจึงมีการหารือทำการประชุม

กับผู้บัญชาการ จนมีการจัดงานเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแลในปี พ.ศ. 2542 ซ่ึงให้อยู่ในความรับ

ผิดชอบของกองบริการศูนย์สงครามพิเศษเป็นผู้จัดงาน โดยมีกิจกรรม ร้านค้า รวมถึงมีสภาพแวดล้อม

เป็นภูเขาท่ีสวยงามรูปร่างแปลกตาอย่างเขาจีนแลอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ทำให้สร้างความแตก

ต่างจากทุ่งทานตะวันพ้ืนที่อื่นๆ และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่การจัดงานปีแรก

(2542) จนถึงปัจจุบัน

5.2 การท่องเท่ียวเชิงเกษตรทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

การท่องเท่ียวเชิงเกษตรทุ่งทานตะวันเขาจีนแล เป็นพื้นที่ทำการเกษตรซึ่งอยู่ภายใต้ความรับ

ผิดชอบของศูนย์สงครามพิเศษ ทำให้หน่วยงานมีการจัดเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแลในช่วงเวลาที่

ดอกทานตะวันบานสวยงามที่สุด และมีกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่นักท่องเที่ยว 
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ภาพท่ี 5.1 ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

ภาพถ่ายโดย ซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 26 ธันวาคม 2558

การท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันแห่งน้ีแบ่งเป็น 2 ช่วงด้วยกัน กล่าวคือ ช่วงเทศกาลทุ่งทานตะวัน

คือ ช่วงที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่าง การน่ังรถราง การข่ีม้า ซุ้มถ่ายรูป ร้านค้าเข้ามาจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างศูนย์บริการนักท่องเท่ียว  ห้องน้ำ การ

ดูแลความสะอาด และที่จอดรถ ซ่ึงแต่ละปีมีการจัดเทศกาลแตกต่างกัน โ ดยเป็นช่วงเทศกาลวันหยุด

ของคนทั่วไป เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก กล่าวคือ ช่วงวันหยุดวันพ่อ (5 ธันวาคม)

หรือ ช่วงวันหยุดปีใหม่ (28 ธันวาคม – 4 มกราคม) ช่วงปกติหลังช่วงเทศกาล คือ หลังช่วงเทศกาลทุ่ง

ทานตะวันยังมีดอกทานตะวันบานอยู่ และมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาตลอดถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์

(ขวัญ สารชาติ, สัมภาษณ์เมื่อ 9 มกราคม 2559) ทั้ง 2 ช่วงเวลาน้ันมีรูปแบบการท่องเที่ยว กิจกรรม

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ดังต่อไปน้ี

ภาพท่ี 5.2 แผนผังช่วงเวลาการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

ท่ีมา: ขวัญ สารชาติ, สัมภาษณ์เมื่อ 9 มกราคม 2559

การท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

เทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

ช่วงท่ีต้นทานตะวันบานสวยงามท่ีสุด

ช่วงปกติ

หลังช่วงเทศกาลทุ่งทานตะวัน

ช่วงวันหยุดวันพ่อ 

(5 ธันวาคม)
ช่วงวันหยุดปีใหม่

ช่วงต้นทานตะวันยังบานอยู่

หลังเทศกาล – ต้นเดือนกุมภาพันธ์
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5.2.1 ช่วงเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

แหล่งท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันมีเขาจีนแลความพิเศษเป็นเอกลักษณ์ และมีความแตกต่างจาก

ทุ่งทานตะวันพื้นที่อื่นๆ เพราะนอกจากมีทิวทัศน์ภูเขา สภาพแวดล้อมที่สวยงามแล้ว ยังมีการจัด

เทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแลข้ึนในช่วงที่ดอกทานตะวันบานสวยงามมากที่สุด ภายในช่วงเดือน

ธันวาคม ซ่ึงปีน้ี (2558) ได้จัดเทศกาลทุ่งทานตะวันช่วงวันหยุดปีใหม่ คือตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.

2558 ถึงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยมีสโลแกนประจำงานว่า “แวะพักใจไปกับพวกเรา น๊านน

นาน..นน ณ ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล” เทศกาลน้ีเกิดข้ึนได้จากการจัดงานของศูนย์สงครามพิเศษ

หน่วยงานที่รีบผิดชอบพ้ืนท่ีบริเวณเขาจีนแลแห่งน้ี ทำให้งานเทศกาลมีการจัดอย่างเป็นระบบ รวมถึง

เกิดความร่วมมือของเกษตรกรและคนในชุมชนในการจัดงานน้ีด้วย 

ในส่วนต่อไปน้ีเป็นการแสดงรายละเอียดของเทศกาลทุ่งทานตะวัน เพื่อให้เห็นถึงรูปแบบการ

จัดงาน พัฒนาการและลักษณะของกิจกรรม การบริการ และสิ่งอำนวยความอำนวยความสะดวกที่

เกิดขึ้นเพื่อการท่องเที่ยว ดังน้ี

5.2.1.1 รูปแบบของเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

เทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นการ

จัดงานภายในพื้นที่ทำการเกษตรบริเวณเขาจีนแล และนำมาพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวจนได้รับความ

นิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก  โดยมีทีมงานกองบริการศูนย์สงครามพิเศษเป็นกลุ่มจัดงานพร้อม

กับเกษตรกรในการให้ความร่วมมือในการจัดงานทุกปี เกษตรกรต้องหว่านเมล็ดทานตะวันนับมา 90

วันก่อนวันจัดงาน เพื่อให้ดอกทานตะวันบานสวยงามพอดีกับช่วงเทศกาล ซ่ึงหน่วยงานกองบริการ

ศูนย์สงครามพิเศษเป็นผู้เข้ามาบอกข่าวสารแก่เกษตรกรในพื้นที่ ในแต่ละปีสามารถจัดได้ช่วงไหน ต้อง

ข้ึนอยู่กับช่วงเวลาที่สามารถเก็บผลผลิตของข้าวโพด (เวท วรแก่นทราย, สัมภาษณ์เมื่อ 2 7 กันยายน

2558)

การจัดงานเทศกาลว่าจะจัดช่วงเวลาไหนน้ัน จึงเป็นการกำหนดที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อม

ภายในชุมชนและการเก็บผลผลิตข้าวโพดแล้วจึงประชุมกับผู้บัญชาการของศูนย์สงครามพิเศษเพื่อ

กำหนดวันจัดที่แน่นอน หากปีไหมแล้งมากสามารถเก็บผลผลิตได้ช้า ทำให้สามารถจัดงานช้าขึ้น ปี

ไหนมีความอุดมสมบูรณ์ การจัดงานก็จะมีเร็วข้ึน (พชรพล พันธ์กล้า, สัมภาษณ์เมื่อ 3 กุมภาพันธ์

2559)
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เทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแลได้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย เพ่ือตอบสนองแก่นักท่องเที่ยว ท้ัง

การนั่งรถรางพร้อมเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพื้นที่ การขี่ม้ารอบทุ่งทานตะวัน ซุ้มถ่ายรูป ร้านค้า

จำหน่ายผลิตภัณ์จากต้นทานตะวัน สินค้าพื้นเมือง รวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม อีกทั้งมีการบริการแก่

นักท่องเที่ยวอย่างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ กล่าวคือ ที่จอดรถ ห้องน้ำ

การดูแลความปลอดภัย การดูแลความสะอาด ซ่ึงเกิดจากความร่วมมือของศูนย์สงครามพิเศษ

เกษตรกร คนในชุมชนร่วมมือกันเพื่อตอบสนองต่อความต้องการนักท่องเท่ียว 

ภาพท่ี 5.3 แผนผังทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

ภาพโดย ซายากะ ฮายาชิ วาดเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2558

จากภาพประกอบที่ 5.4 เป็นแผนผังงานเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแลประจำปี พ.ศ. 2558

ซ่ึงประกอบด้วยทุ่งทานตะวันซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีทำการเกษตรของชุมชน ภายในทุ่งทานตะวันมีการสร้าง

ถนนตัดเป็นสี่เหลี่ยม ซึ่งเป็นเส้นทางของรถรางในการให้บริการนักท่องเที่ยว ส่วนริมถนนเส้นหลักท้ัง

2 ด้านเป็นร้านค้าของพ่อค้าแม่ค้า ส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนและคนจังหวัดลพบุรีเข้ามาวางจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับต้นทานตะวัน ผลผลิตทางการเกษตร สินค้าพื้นบ้าน อาหารต่างๆ และเครื่องด่ืมแก่

นักท่องเที่ยวและทีมงาน สัญลักษณ์รูปดาวในแผนผังน้ันเป็นตำแหน่งของจุดถ่ายภาพของนักท่องเที่ยว
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ซ่ึงมีทั้งหมด 4 จุดด้วยกันกระจายอยู่รอบพื้นที่เทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแล นอกจากน้ีบริเวณทาง

เข้าเป็นพื้นที่ของลานจอดรถให้แก่พ่อค้าแม่ค้า ทีมงาน และนักท่องเท่ียว ซึ่งมีพ้ืนท่ีอย่างกว้างขวาง

สามารถรองรับรถได้ประมาณ 150 – 200 คัน อีกทั้งทางด้านหลังมีห้องน้ำคอยบริการ ซึ่งมีของผู้ชาย

10 ห้องและผู้ชาย 10 ห้องให้แก่นักท่องเที่ยว

ดังนั้นเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแล เป็นการท่องเที่ยวที่มีลักษณะมีกิจกรรมต่างๆในพื้นที่

ทำการเกษตรเขาจีนแล รวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆตามแผนผังท่ีกล่าวไป ซ่ึงในงานเทศกาล

จะประกอบด้วย ทุ่งทานตะวัน ร้านค้า จุดถ่ายภาพ ที่จอดรถ ห้องน้ำ และเส้นทางเดินรถราง งาน

เทศกาลที่เกิดข้ึนเป็นความร่วมมือของเกษตรกรและกองบริการศูนย์สงครามพิเศษ ซึ่งเกษตรกรเป็นผู้

ปลูกต้นทานตะวัน โดยการนับเวลาย้อนมา 90 วันจากวันที่จะจัดงานเทศกาลนี้ เพื่อให้มีทุ่งทานตะวัน

ท่ีสวยงามที่สุด โ ดยส่วนใหญ่มักเป็นช่วงวันหยุดวันพ่อและวันปีใหม่ข้ึนอยู่กับปัจจัยทางการเกษตรของ

ชุมชน จากกระบวนการเหล่าน้ีทำให้ทุ่งทานตะวันเขาจีนมีความแตกต่างจากที่อื่น และมีกระบวนการ

จัดการเพื่อการท่องเท่ียวที่ชัดเจน ผู้ศึกษาจะแสดงรายละเอียดในส่วนต่างๆของเทศกาลในหัวข้อต่อไป

5.2.1.2 กิจกรรมในเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

ช่วงเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแลหรือบริเวณวัดเวฬุวันนั้น มีกิจกรรมมากมายเกิดข้ึน

ภายในงานเพ่ือนักท่องเที่ยว นอกเหนือจากการเข้าไปสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติโดยรอบ

อย่างภูเขาและทุ่งทานตะวัน กิจกรรมที่เกิดข้ึนจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างจากการท่องเที่ยวทุ่ง

ทานตะวันพ้ืนที่อื่นๆ ซึ่งมักเป็นการเข้าไปในทุ่งทานตะวันเพียงอย่างเดียว การท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน

จึงเห็นถึงการจัดการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน เนื่องจาดผู้จัดงานเล็งเห็นถึงความสวยงามของ

ธรรมชาติ ภูเขาที่โดดเด่น พื้นที่กว้างใหญ่ที่สามารถจัดกิจกรรมได้มากมายให้แก่นักท่องเที่ยว ต้องการ

ให้นักท่องเที่ยวมีกิจกรรมในพื้นที่มากกว่าการถ่ายรูปกับทุ่งทานตะวันแล้วกลับไป รวมถึงผู้จัดต้องการ

ให้คนในชมุชนมรีายได้เพ่ิมเตมิด้วย (อิทธิพงศ์ อรรณพ ณ อยุธยา, สัมภาษณ์เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2559)

หน่วยงานศูนย์สงครามพิเศษ ต้องการให้กิจกรรมต่างๆที่เกิดข้ึนในงานเป็นสิ่งดึงดูดนักท่อง

เที่ยวเข้ามายังพื้นท่ีและทำให้สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนตามนโยบายของทางทหารควบคู่กัน จึง

ทำให้เทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ไม่เพียงแต่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสทุ่งทานตะวัน ธรรมชาติที่

โดดเด่นของชุมชนเท่าน้ัน แต่มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวด้วย กล่าวคือ การนั่งรถรางรอบทุ่งทานตะวัน

กิจกรรมการข่ีม้ารอบทุ่งทานตะวัน สวนสัตว์ขนาดเล็ก ร้านค้าขายผลิตภัณฑ์จากทานตะวัน สินค้า
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เกษตร สินค้าพ้ืนบ้าน และสินค้าท่ัวไปให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งมีซุ้มถ่ายรูป หรือ จุดถ่ายภาพทั่ว

พ้ืนที่งานเทศกาลให้แก่นักท่องเท่ียว ในแต่ละส่วนของกิจกรรมมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี

ภาพท่ี 5.4 กิจกรรมในเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

ภาพโดย ซายากะ ฮายาชิ วาดเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2559

กิจกรรมการน่ังรถรางรอบทุ่งทานตะวัน 

กิจกรรมน่ังรถราง เป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวน่ังบนรถรางว่ิงรอบทุ่งทานตะวัน โ ดยรถรางมี

ลักษณะคล้ายรถไฟ ด้านหน้าสุดเป็นรถไถดิน เพื่อเป็นตัวขับเคล่ือนรถรางทั้งหมดและด้านหลังมีที่น่ัง

ให้นักท่องเที่ยว 3 โบกี้ ภายใน 1 โบกี้มีทั้งหมด 4 แถว ภายใน 1 แถวสามารถน่ังได้ประมาณ 3 – 4

คน (ตามภาพที่ 5.6) สามารถบรรจุนักท่องเที่ยวได้ทั้งหมด 50 คนต่อ 1 รอบ โดยนักท่องเที่ยวเสียค่า

ใช้จ่ายเทีย่วละ 20 บาท ต่อ 1 คน

ภาพท่ี 5.5 ลักษณะของรถราง

ภาพโดย ซายากะ ฮายาชิ วาดเมื่อ 2 มีนาคม 2559

กิจกรรม

เทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

รถราง ร้านค้า

ซุ้มถ่ายรูปการขี่ม้า Mini Zoo
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เดิมต้ังแต่เร่ิมมีการจัดงานเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแลในปี พ.ศ. 2542 น้ันได้มีกิจกรรม

การนั่งรถรถรางมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ซึ่งจัดข้ึนโดยกองบริการศูนย์สงครามพิเศษ แต่มีรูปแบบและ

ลักษณะที่แตกต่างไปจากปัจจุบัน ปีแรกน้ัน (พ.ศ. 2542) รถรางท่ีนำมาบริการและเป็นกิจกรรมให้แก่

นักท่องเที่ยวเป็นรถรางที่ยืมมาจากสวนสัตว์ลพบุรี เน่ืองจากปีแรกที่มีการจัดงาน ทางทีมงานยังไม่

ทราบจำนวนนักท่องเที่ยวที่แน่นอน จึงได้ทำการยืมรถรางในส่วนของที่น่ังนักท่องเที่ยวมาตลอด และ

ใช้รถไถดินของเกษตรกรมาโดยตลอด จนเมื่อปีพ.ศ. 2546 เมื่อทางผู้จัดงาน (กองบริการศูนย์สงคราม

พิเศษ) เริ่มเล็งเห็นว่าเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแลเป็นแหล่งท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน ที่ได้รับความ

นิยมจากนักท่องเที่ยวและมีผู้เดินทางมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้ทางศูนย์สงครามพิเศษได้จัดสร้างรถ

รางเป็นของตนเองเพ่ือใช้ในเทศกาลทุ่งทานตะวันขึ้นมา ซึ่งเป็นในลักษณะ 3 โบกี้ดังภาพท่ี 5.6 และมี

ลักษณะไม่แตกต่างจากรถรางของสวนสัตว์ลพบุรี 

จนถึงปี พ.ศ. 2556 เป็นปีที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก มากถึง 1 แสนคนต่อ

วัน การท่ีมีรถรางเพียง 1 คันจึงไม่เพียงพอต่อนักท่องเท่ียวที่เข้ามา ทำให้ในปีน้ันได้สร้างรถรางเพิ่มอีก

1 คัน เพ่ือนำมาใช้ในงานเทศกาลปี พ.ศ. 2557 เพื่อวนเวียนรับนักท่องเที่ยวไม่ให้รอกิจกรรมน่ังรถราง

เป็นเวลานาน  ปัจจุบันจึงมีรถรางวิ่งรอบทุ่งทานตะวันคอยบริการนักท่องเที่ยวทั้งหมด 2 คัน (พชรพล

พันธุ์กล้า, สัมภาษณ์เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2559) 

     พ.ศ. 2542 เริ่มจัดงานเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

         รถรางจากการยืมสวนสัตว์ลพบุรี

     พ.ศ. 2546 กองบริการศูนย์สงครามพิเศษจัดสร้างรถรางเป็นของตนเอง 1 คัน

     พ.ศ. 2556 กองบริการศูนย์สงครามพิเศษจัดสร้างรถรางเพิ่มอีก 1 คัน

     พ.ศ. 2557 รถรางบริการนักท่องเท่ียวทั้งหมด 2 คัน

ภาพท่ี 5.6 ลำดับพัฒนาการกิจกรรมรถรางทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

ภาพโดย ซายากะ ฮายาชิ วาดเมื่อ 3 มีนาคม 2559
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จุดเริ่มต้นของเส้นทางรถราง เริ่มต้นจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและเป็นจุดขายตั๋วน่ังรถราง

มีถนนตัดเข้าทุ่งทานตะวัน ประมาณ 500 เมตร และเลี้ยวขวาตรงไปประมาณ 200 เมตร พบกับศาล

ภูมิ สิ่งศักด์ิสิทธิ์ของพื้นที่ ณ จุดนั้น รถรางจะหยุดวิ่งเพื่อให้นักท่องเที่ยวลงไปสัมผัสและถ่ายรูปกับทุ่ง

ทานตะวัน ซ่ึงมีทิวทัศน์ที่อยู่ใกล้กับเขาจีนแล ดอกทานตะวันยังบานใหญ่กว่าบริเวณด้านหน้าท่ีจัดงาน

เทศกาลทุ่งทานตะวัน โ ดยจะหยุดพักให้นักท่องเท่ียวประมาณ 10 นาทีและตรงมาจนถึงถนนเส้นหลัก

อันเป็นส่วนท้ายของร้านค้า เพ่ือให้นักท่องเที่ยวไปเข้าไปเลือกซื้อสินค้าจากพ่อค้าแม่ในชุมชน โ ดยใช้

ระยะเวลาในการทำกิจกรรมน่ังรถรางท้ังหมดประมาณ 15 นาที

ภาพท่ี 5.7 รถรางขณะวิ่งในทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

ถ่ายภาพโดย ซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 28 ธันวาคม 2558

ภาพท่ี 5.8 เส้นทางการวิ่งของรถราง

ภาพโดย ซายากะ ฮายาชิ วาดเมื่อ 2 มีนาคม 2559

ทุ่งทานตะวัน

จุดขายต๋ัวร้านค้า

ทุ่งทานตะวันทุ่งทานตะวัน

ทุ่งทานตะวัน

ศาลภูมิ
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ศาลภูมิ หรือ สิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจำพ้ืนที่ได้รับการทำนุบำรุงเมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยสมเดจ็

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ซึ่งคุณอาวุธ ป้องกันทรัพย์ (อ า ยุ 5 8 ปี) ได้กล่าววา่

“เน่ืองจากพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ทรงทำนุบำรุงศาลภูมิเมื่อ 2 ปีก่อน ทางศูนย์

สงครามพิเศษ จึงได้ทำการเทปูนตรงเส้นทางว่ิงของรถรางด้วยในส่วนของขาวิ่งออก แต่ส่วนว่ิงเข้า

มายังเป็นถนนแบบถมดินอยู่ คิดว่าเราจะเทปูนปีหน้านี่แหละในส่วนขาเข้า. . .” (อาวุธ ป้องกันทรัพย์,

สัมภาษณ์เมื่อ 29 ธันวาคม 2558) 

ภาพท่ี 5.9 ถนนขาเข้า (ซ้าย) และขาออก (ขวา) ของเส้นทางวิ่งรถราง

ภาพถ่ายโดย ซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 30 ธันวาคม 2558

เช่นเดียวกับคุณวิภูสิทธิ์ มูลทองคำ (อายุ 49 ปี) ทหารจากศูนย์สงครามพิเศษ ผู้ดูแลกิจกรรม

รถรางในช่วงเทศกาลทุ่งทานตะวัน  ได้ให้การสัมภาษณ์ถึงความนิยมของกิจกรรมการน่ังรถรางว่า

“รถรางของทุ่งทานตะวันท่ีนี้ เป็นกิจกรรมที่มีมาตั้งแต่ปีแรกๆท่ีเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวแล้ว

แต่เป็นรถรางท่ียืมมาจากสวนสัตว์ลพบุรี พอเห็นว่านักท่องเท่ียวเดินทางกันมาเยอะขึ้น

ทางศูนย์สงครามพิเศษเลยสร้างโบกี้ไว้เพื่องานนี้ไปเลยจนเมื่อ 2 – 3 ปีก่อน บางวันมีนัก

ท่องเท่ียวมาแสนกว่าคน ทางศูนย์เลยซื้อรถรางอีกคันนึงมา นักท่องเท่ียวจะได้ไม่ต้องรอ

นานกันเลยสร้างเพิ่มอีกคันนึง แต่ปีนี้ช่วงวันที่ 26 – 29 นักท่องเท่ียวยังน้อยอยู่เลยใช้รถ

รางเพียงคันเดียว พอตอนช่วงปีใหม่วันที่ 31, 1, 2, 3 คงเอามาเพิ่มเป็น 2 คัน เพราะเริ่ม

เป็นวันหยุดทางราชการ นักท่องเที่ยวจะมาเยอะมากจากการสังเกตปีก่อนๆ...” 

(วิภูสิทธ์ิ มูลทองคำ, สัมภาษณ์เมื่อ 29 ธันวาคม 2558)
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ภาพท่ี 5.10 รถรางว่ิงรอบทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

ภาพถ่ายโดยซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 30 ธันวาคม 2558

กิจกรรมการน่ังรถรางรอบทุ่งทานตะวัน จึงถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว

จากการสังเกตการณ์ของผู้ศึกษา เมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงทุ่งทานตะวันเขาจีนแล นักท่องเที่ยวเดินเข้า

มาบริเวณจุดบริการนักท่องเที่ยว มักจะรอน่ังรถรางกันเป็นส่วนใหญ่ และพบว่าทุกรอบมีน่ังท่องเที่ยว

น่ังเต็มทุกที่น่ัง ซึ่งคุณดาวใจ กาฬพันธ์ (อายุ 30 ปี) หน่ึงในนักท่องเที่ยวท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมการน่ังรถ

รางได้กล่าวว่า “...พ่ีชอบนะ น่ังรถรอบทุ่งทานตะวัน ทุ่งที่น้ีเขาใหญ่ ทำให้เอารถมาวิ่งรอบๆทุ่งได้ ทุ่ง

อ่ืนเขายังไม่มีทำกัน พี่เอาเด็กๆมาก็ชอบ มันดูไม่จำเจ ไม่ใช่แค่ให้เข้าไปถ่ายรูปกับทานตะวันแล้วกลับ

ท่ีนี้มีกิจกรรมเยอะดี มีทหารคอยดูแลด้วย เรามาก็รู้สึกปลอดภัย แถมยังไม่ไกลจากกรุงเทพฯ...” (ดาว

ใจ กาฬพันธ์, สัมภาษณ์เมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2559)

ภาพท่ี 5.11 ทหารคอยดูแลนักท่องเท่ียวขณะรถรางว่ิงรอบทุ่งทานตะวัน

ภาพถ่ายโดย ซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 28 ธันวาคม 2558



78

นอกจากนี้รถรางที่ให้บริการนักท่องเท่ียว ถือเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานศูนย์สงคราม

พิเศษ ทำให้คนขับรถราง เป็นนักเรียนทหารของจังหวัดลพบุรี พร้อมท้ังมีนักเรียนทหารอีก 2 คน เดิน

ทางพร้อมกับรถราง เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและควบคุมให้นักท่องเที่ยวกลับมานั่งใน

รถราง หลังจากปล่อยให้ถ่ายรูปและสัมผัสกับทุ่งทานตะวัน บริเวณศาลภูมิของพ้ืนที่ด้านใน (ทองมี

พรมงาน, สัมภาษณ์เมื่อ 28 ธันวาคม 2558) 

ดังน้ันกิจกรรมการน่ังรถรางรอบทุ่งทานตะวันเขาจีนแล เป็นหน่ึงในกิจกรรมท่ีทางผู้จัดอย่าง

ศูนย์สงครามพิเศษได้จัดขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อนักท่องเที่ยว ซ่ึงเริ่มมีมาตั้งแต่เริ่มจัดงานเทศกาลทุ่ง

ทานตะวันเขาจีน จากเดิมท่ียืมรถรางมาจากสวนสัตว์ลพบุรี จนพัฒนามีรถรางเป็นของตนเอง อีกท้ังมี

เพิ่มข้ึนเป็น 2 คัน เน่ืองจากนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมายังเทศกาลเป็นจำนวนมาก โ ดยมีนักเรียนทหาร

เป็นผู้ขับรถและคอยดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวด้วย นอกจากนี้ยังถือเป็นกิจกรรมหลักท่ี

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เข้าร่วม พร้อมทั้งได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว

กิจกรรมร้านค้าขายของในเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแล 

ภายในเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแลมีกิจกรรมอีกอย่างนึงให้แก่นักท่องเที่ยว คือ ร้าน

ค้าขายของ ซึ่งมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆจากทานตะวัน สินค้าทางการเกษตร สินค้าพื้นบ้าน ของ

ท่ีระลึก รวมถึงอาหาร เคร่ืองดื่ม และของใช้ท่ัวไป

ภาพท่ี 5.12 ร้านค้าในงานเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

ภาพถ่ายโดย ซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 27 ธันวาคม 2558

ร้านค้าขายของ ถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมที่มีมาตั้งแต่ก่อนจัดงานเทศกาลทุ่งทานตะวัน

ซ่ึงทางพื้นที่ส่วนน้ีมีการปลูกต้นทานตะวันเพื่อการเกษตรมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จึงมีนักท่องเที่ยวบาง
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ส่วนเข้ามาเยี่ยมชมทุ่งทานตะวันเขาจีนแลแล้ว ทำให้เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามา คนในชุมชนจึงมีการนำ

ผลิตภัณฑ์ เก่ียวกับต้นทานตะวันมาวางจำหน่ายให้แก่นักท่องเท่ียวในลักษณะเป็นรถจักรยานยนต์พ่วง

ท่ีวางสินค้า รวมถึงนำโต๊ะวางสินค้าและผลิตภัณฑ์มาเอง (กรกัญญา นุ่งสกุล, สัมภาษณ์เมื่อ 27

ธันวาคม 2558) 

แต่หลังจากปี พ.ศ. 2542 ทุ่งทานตะวันเขาจีนแลได้จัดงานเทศกาลขึ้น ร้านค้าขายของจึงมี

ลักษณะเป็นเต็นท์วางเรียงริมถนนเส้นหลักที่ตรงขึ้นวัดเวฬุวันขนาบทั้ง 2 ข้าง โดยเต็นท์นำมาจากการ

เช่าเต็นท์ ทางกองบริการศูนย์สงครามพิเศษเป็นผู้จัดหามาให้พ่อค้าแม่ค้า ด้วยการไปประชาสัมพันธ์

ให้คนในชุมชนทราบ และเข้ามาลงช่ือกับทางหน่วยงานเพื่อจองร้านในช่วงเทศกาล (วิษณุพงศ์ ปกติ,

สัมภาษณ์เมื่อ 28 ธันวาคม 2558)

ภาพท่ี 5.13 ลักษณะของเต็นท์จำหน่ายสินค้า

ภาพถ่ายโดย ซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 27 ธันวาคม 2558

จากร้านค้าที่ขายของได้ทั่วไป เมื่อมีการจัดงานเทศกาลท่ีมีกระบวนการอย่างเป็นระบบและ

ต้องการให้มีความเรียบร้อย จึงมีการเช่าเต็นท์มาวางบริเวณริมถนนเส้นหลัก โดยให้พ่อค้าแม่ค้าได้เสีย

ค่าเช่าเต็นท์ ซ่ึงแต่ละปีมีค่าเช่าเต็นท์ในราคาที่แตกต่างกันคุณคมกริซ พรศิริศักด์ิได้กล่าวถึงระบบการ

ขายของว่า 

“เต็นท์ที่เราเอามาให้พ่อค้าแม่ค้าเป็นการเช่าเขามาอีกที ดังนั้นเราจึงต้องเก็บค่าเช่าเต็นท์

กับพ่อค้าแม่ค้าด้วย ช่วงแรกๆเราเก็บเท่าทุน ค่าเช่าเต็นท์ต่อเต็นท์เท่าไหร่ เก็บราคานั้น

เลยกับคนขายประมาณ 500 บาท แต่พอผ่านมาเร่ือยๆ ค่าเช่าเต็นท์ก็แพงขึ้นบวกกับนัก

ท่องเท่ียวมาเยอะขึ้น เราจึงเก็บค่าเช่าเต็นท์เพิ่มขึ้น ปีนี้ตกเต็นละ 2,200 – 2,500 บาท
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ถ้าเป็นครอบครัวของทหารและเกษตรกรท่ีทำการเกษตรในพื้นที่เราจะลดราคาค่าเต็นท์ลง

มานิดหน่อย” 

(คมกริช พนศิริศักด์ิ, สัมภาษณ์เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2559)

ในส่วนของตำแหน่งเต็นท์ที่พ่อค้าแม่ค้าท่ีส่วนไหนเป็นในรูปแบบการจับฉลาก เพ่ือให้เกิด

ความยุติธรรม ซ่ึงมีกระบวนการวิธี คือ เมื่อมีการรวบรวมร้านค้าที่เข้ามาวางจำหน่ายในเทศกาลทุ่ง

ทานตะวันแล้ว ทางกองบริการศูนย์สงครามพิเศษจะทำการจับฉลากว่าพ่อค้าแม่ค้าแต่ละเจ้าจะได้

ตำแหน่งเต็นท์ส่วนไหนของพ้ืนที่ เพ่ือไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบและเกิดความยุติธรรมที่สุด (วิภู

สิทธิ์ มูลทองคำ, สัมภาษณ์เมื่อ 29 ธันวาคม 2558)

ภาพท่ี 5.14 แม่ค้าที่เข้ามาวางจำหน่ายสินค้าในเทศกาล

ภาพถ่ายโดย ซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 29 ธันวาคม 2558

พ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาขายของ ส่วนใหญ่จึงเป็นคนในชุมชนบริเวณใกล้เคียง ซ่ึงปกติประกอบ

อาชีพรับจ้าง หรือ เป็นเกษตรกรอยู่แล้ว ช่วงจัดเทศกาล ซึ่งเป็นวันหยุดทางราชการด้วย จึงมีเวลาว่าง

เข้ามาจำหน่ายสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยว ซ่ึงหนึ่งในแม่ค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทานตะวันได้กล่าวว่า

“...พ่อค้าแม่ค้าเกือบทั้งหมดเป็นคนในชุมชนแถวน้ีแหละไม่ทำงานรับจ้าง ก็เป็นเกษตรกร พอมีเวลา

ว่างก็มาขายของ ทำงานพิเศษ หารายได้เพ่ิมเติม ค่าเช่าร้านก็ไม่ได้แพงอะไร...” (พัชรี จิน, สัมภาษณ์

เมื่อ 29 ธันวาคม 2558) 

เช่นเดียวกับคุณโสภี ชัยเกษม (อายุ 53 ปี) เป็นเกษตรกรในพื้นที่เขาจีนแลส่วนน้ี และทำการ

จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรได้กล่าวว่า “...ลุงเป็นคนทำไร่อยู่ตรงน้ีน่ีแหละ รู้ว่าเขามีให้เช่าร้านขาย
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ลุงเลยจองท่ีมาของของ หารายได้เนอะ ดีกว่าอยู่ว่างๆ เพราะช่วงน้ีปลูกทานตะวันก็รอเก็บทีเดียวช่วง

เดือนกุมภาพันธ์...” (โสภี ชัยเกษม, สัมภาษณ์เมื่อ 29 ธันวาคม 2558)

ภาพท่ี 5.15 แม่ค้าที่เข้ามาวางจำหน่ายสินค้าในเทศกาล

ภาพถ่ายโดย ซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 30 ธันวาคม 2558

เทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแลมีร้านค้าเข้ามาวางจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท ซ่ึง

ทำให้เห็นถึงการนำต้นทานตะวันมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแก่นักท่องเท่ียว การนำผลผลิต

ทางการเกษตรในชุมชนมาวางจำหน่ายทั้งผักและผลไม้มากมายหลายชนิด รวมถึงผลิตภัฑ์หน่ึงตำบล

หน่ึงผลิตภัณฑ์ของจังหวัดลพบุรี และอาหารเครื่องด่ืมแก่นักท่องเที่ยว ซ่ึงเทศกาลในปีนี้ (2558) ท่ีจัด

ข้ึนวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 มีจำนวนร้านค้ามากกว่า 90 ร้านที่

มีเต็นท์เรียงรายอยู่บริเวณโดยรอบของพื้นที่ท่องเที่ยว

ภาพท่ี 5.16 แผงผังร้านค้าบริเวณหน้าทางเข้าทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

ภาพโดย ซายากะ ฮายาชิ ทำเมื่อ 2 มกราคม 2559
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  1. จุดบริการขี่ม้า

    (สวนสัตว์ลพบุรี)

  17. มัน เผือก

      ของฝากทานตะวัน

  33. เครื่องดื่ม 49. มะขาม 

     ดอกกระเจี๊ยบ

     ต้นอ่อนทานตะวัน

 65. ผลไม้

   ของที่ระลึกทานตะวัน

  81. ของฝากทานตะวัน

  2. ครัว “วิศวะ”   18. ของฝากทานตะวัน   34. ส้มตำ   50. ของฝากทานตะวัน   66. เมล่อน ผลไม้   82. กระปุกออมสินไผ่

  3. ท่ีนั่งกินข้าว   19. หอยทอด ส้มตำ   35. ไกย่า่ง   51. ลูกช้ิน น้ำมะพร้าว  67. ขนมหวาน เครื่องดื่ม  83. ของฝากทานตะวัน

  4. ไอศครีม   20. เครื่องดื่ม กาแฟสด   36. อาหารตามสั่ง   52. ผลไม้ น้ำมะพร้าว   68. ต้นไม้ ต้นองุ่น   84. เต็นท์ว่าง

  5. ของที่ระลึกของ

     ทานตะวัน      

  21. ส้มตำ ลูกช้ินทอด   37. เครื่องดื่ม กาแฟสด   53. ของฝากทานตะวัน   69. ของฝากทานตะวัน   85. ผัก กระเทียม 

   หอมแดง

  6. ก๋วยเตี๋ยว

     ข้าวไรซ์เบอรี่

  22. หน่อไม้ 

    ผลผลิตทางการเกษตร

  38. จุดเปิดเพลง   54. ลูกช้ิน   70. เต็นท์ว่าง   86. ของฝาก   

       ทานตะวัน

  7. เครื่องดื่ม 

     ขนมครก

  23. ของฝากทานตะวัน   39. จุดบริการนักท่อง

  เท่ียวและจุดจำหน่ายต๋ัว

  55. ส้มตำ   71. เต็นท์ว่าง   87. เครื่องดื่ม

  8. เครื่องดื่ม ลูกช้ินปิ้ง

     สลัดผักไฮโดโบรนิกส์

  24. เห็ดย่าง ยำเห็ด 

        ส้มตำ

  40. ไสก้รอกอีสาน

      ลูกช้ินป้ิง

  56. จุดบริการขี่ม้า

       (วัลลภาร์ฟาร์ม)

  72. ผลไม้   88. ขนมหวาน

      ของฝากทานตะวัน

  9. เครื่องดื่ม กาแฟสด   25. ผักปลอดสารพิษ

    ข้าวไรซ์เบอร์รี่ไร่ทหาร

  41. ส้มตำ เคร่ืองด่ืม   57. เครื่องดื่ม ลูกช้ิน

       ผักผลไม้จากสวน

 73. ของที่ระลึกทานตะวัน   89. กางเกงวอร์ม

  10. ก๋วยเตี๋ยว   26. เครื่องดื่ม ลูกช้ิน   42.น้ำเปล่า น้ำมะพร้าว   58. ส้มตำ 

       หมูป้ิง ไข่ปิ้ง

 74. ของที่ระลึกทานตะวัน

  11. ข้าวโพด ผลไม้

     ของฝากทานตะวัน

  27. น้ำป่ัน น้ำแข็งใส   43. ลูกช้ินทอด   59. เครื่องดื่ม 

       ก๋วยเตี๋ยว

 75. ของที่ระลึกทานตะวัน

  12. ว่าว   28. กาแฟโบราณ  44.เฟรนฟราย เครื่องด่ืม   60. เต็นท์ว่าง   76. สตอเบอร์รี่ปั่น

     ของฝากทานตะวัน

  13. ว่าว   29. ของฝากทานตะวัน

      มะขาม (เพรชบูรณ์)

  45. ยำ เครื่องด่ืม   61. เครื่องดื่ม ก๋วยเต๋ียว   77. มะขามหวาน

 14. ของฝากทานตะวัน   30. ผลไม้ ผักจากสวน   46. ฟักทอง หมูยอ   62. เต็นท์ว่าง   78. หอมแดง กระเทียม

     พริกไทย ต้นอ่อนทานตะวัน

 15. ของฝากทานตะวัน   31. ลูกช้ินทอด     

        เครื่องดื่ม

  47. กระเป๋าเป้ 

       เครื่องดื่ม

  63. ของฝากทานตะวัน   79. ของฝากทานตะวัน

  16. เต็นท์ว่าง   32. ของฝากทานตะวัน

       ผักและผลไม้

  48. ต้นไม้   64. เต็นท์ว่าง   80. ว่าว

ร้านค้าที่เข้ามาจำหน่ายสินค้าต่างๆในเทศกาลทุ่งทานตะวันในปีนี้ (2558) มีจำนวนมากและ

มีความหลากหลาย ซึ่งสามารถแบ่งประเภทได้ตามแผนภูมิ พบว่าเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแลของ

ปี พ.ศ. 2558 มีเต็นท์ซ่ึงเป็นร้านค้าและพื้นที่ในการประกอบกิจกรรมทางการท่องเท่ียว ประกอบด้วย

ร้านฝากทานตะวัน คือ สินค้าแปรรูปจากส่วนต่างๆต้นทานตะวันที่สามารถบริโภคได้ ถือเป็นร้านค้าที่

คอยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากทานตะวันถือเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สุด ซ่ึงมี

ทั้งหมด 2 0 ร้าน ร้านค้าท่ีจำหน่ายของที่ระลึกเกี่ยวกับต้นทานตะวัน เป็นสิ่งประดิษฐ์และสินค้าที่นำ

เสนอเกี่ยวกับต้นทานตะวันและเขาจีนแลทั้งหมด 5 ร้าน ร้านค้าที่จำหน่ายผักและผลไม้ ซึ่งมักเป็น

ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนนอกเหนือจากทานตะวันมาวางจำหน่าย รวมทั้งหมด 1 9 ร้าน ร้าน

จำหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่มมีทั้งหมด 51 ร้าน (อาหาร 31 ร้านและร้านเครื่องด่ืม 20 ร้าน) สินค้า

อ่ืนๆประเภทของใช้ สินค้าทั่วไปอย่างกางเกง ต้นไม้ กระเป๋ามีทั้งหมด 5 ร้าน รวมถึงพ้ืนท่ีเต็นท์ส่วนนี้
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ยังเป็นพ้ืนที่ของกิจกรรมทางการท่องเที่ยวอย่างจุดบริการนักท่องเท่ียว จุดขี่ม้า สวนสัตว์ จุดเปิดเพลง

ยังใช้พื้นที่ส่วนนี้ด้วย อีกท้ังมีเต็นท์ว่างท่ีไม่ได้วางจำหน่ายสินค้าใดใดอีก 7 เต็นท์ นอกจากน้ีจะสังเกต

ได้ว่าในแต่ละเต็นท์บางส่วนมีการวางจำหน่ายสินค้ามากกว่า 1 ประเภท ซ่ึงมีการวางจำหน่ายสินค้า

ผสมผสานกันหลากหลายประเภทอีกด้วย

ภาพท่ี 5.17 แผนผังจำนวนร้านค้า

ภาพโดย ซายากะ ฮายาชิ จัดทำเมื่อ 1 มีนาคม 2559

จากร้านค้าที่วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าทั้งหมด สามารถแบ่งประเภทใหญ่ได้ออกเป็น 4

ประเภทออกเป็น 1 ) สินค้าและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทานตะวัน 2 ) สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

อ่ืนๆในชุมชน 3) ร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม และ 4) ของจิปาถะอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดัง

ต่อไปน้ี

ภาพท่ี 5.18 ประเภทสินค้าท่ีเข้ามาวางจำหน่ายสินค้า

ภาพโดย ซายากะ ฮายาชิ วาดเมื่อ 3 มีนาคม 2559

ร้านค้า

ทานตะวัน ผลผลิตทางการเกษตร อาหารและเครื่องด่ืม สินค้าทั่วไปจิปาถะ

ของฝากทานตะวัน

ของท่ีระลึก

ผักผลไม้

อาหาร

เครื่องดื่ม
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1 ) สินค้าและผลิตภัณฑ์จากทานตะวัน การท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล นัก

ท่องเที่ยวเดินทางเพื่อเข้ามารีบชมความสวยงามของทุ่งทานตะวันเป็นหลัก กล่าวคือ ทานตะวันถือ

เป็นสิ่งดึงดูดของการท่องเที่ยวแห่งน้ี ดังนั้นสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้นักท่องเท่ียวประเภท

ทานตะวันจึงมีเป็นจำนวนมากเพ่ือจำหน่ายให้แก่นักท่องเท่ียว จากร้านค้าที่มีทั้งหมด 90 ร้าน ร้านค้า

ท่ีจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากทานตะวันมีมากถึง 20 ร้านถือเป็นเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวทุ่ง

ทานตะวัน ซ่ึงสามารถพบเห็นได้ตั้งแต่เริ่มมีการจัดงานเทศกาลทุ่งทานตะวัน โ ดยคนขายของฝากจาก

ทานตะวัน คุณชนรดี ชื่นชม (อายุ 18 ปี) ได้กล่าวว่า “ต้นทานตะวัน จริงๆแล้วสามารถกินได้ทั้งต้น

ดอกก็กินได้ ลำต้นก็กินได้ รากก็กินได้ แต่ที่ได้รับความนิยม คือ การกินเมล็ด อย่างท่ีเห็นในร้านต่างๆ

น้ี เอาเมล็ดมาอบนู้นอบน้ีมาขายให้นักท่องเที่ยว ” (ชนรดี ชื่นชม, สัมภาษณ์เมื่อ 28 ธันวาคม 2558) 

ต้นทานตะวันเป็นพืชชนิดหน่ึงที่สามารถนำมารับประทานได้ ทำให้สินค้าและผลิตภัณฑ์จาก

ทานตะวันสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าที่เป็นส่วนประกอบของต้น

ทานตะวันมาวางจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว

ภาพท่ี 5.19 แผนผังสินค้าและผลิตภัณฑ์จากทานตะวัน

ภาพโดย ซายากะ ฮายาชิ วาดเมื่อ 2 มีนาคม 2559

สินค้าแปรรูปของต้นทานตะวัน นิยมนำเมล็ดทานตะวันมาแปรรูปเป็นขนมชนิดต่างๆ ซ่ึงจาก

งานเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแลนั้นสามารถพบกับสินค้าอย่างเมล็ดทานตะวันอบน้ำผึ้ง เมล็ด

ทานตะวันอบเกลือ เมล็ดทานตะวันคั่วสมุนไพร เมล็ดทานตะวันเคลือบช็อคโกแลต คุกกี้เมล็ด

ทานตะวัน และข้าวตังเมล็ดทานตะวันวางจำหน่ายในร้านขายของฝากทานตะวัน ซึ่งได้รับความนิยม

จากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

ในส่วนของการแปรรูปเมล็ดทานตะวันเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อวางจำหน่ายทางการท่องเที่ยว จาก

การเข้าไปพูดคุยสอบถาม และการสัมภาษณ์พ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายของฝากจากทานตะวันพบว่า

สินค้าและผลิตภัณฑ์ทานตะวัน

ผลิตภัณฑ์แปรรูป ส่่วนประกอบของทานตะวัน
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เมล็ดที่นำมาแปรรูปมีที่มา 2 รูปแบบ กล่าวคือ เมล็ดทานตะวันท่ีนำมาจากโรงงาน ตลาดไท หรือ

ท่าเรือในจังหวัด เน่ืองจากพ่อค้าแม่ค้าบางราย ปกติไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นชาวไร่ทำการเกษตร

เพียงแต่มาขายของเมื่อมีเวลาว่าง จึงต้องทำการซื้อเมล็ดจากที่อื่นๆ รวมถึงไม่มีเครื่องกระเทาะเปลือก

ทานตะวัน ดังที่คุณชนรดี ชื่นชม (อายุ 18 ปี) ได้ให้การสัมภาษณ์ว่า

“...ท่ีบ้านไม่ได้ปลูกทานตะวันหรือทำไร่อะไร พ่อแม่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป แต่อยาก

มีรายได้เสริม เลยไปซื้อเมล็ดทานตะวันจากตลาดไทมา แล้วมาคั่วเกลือ อบน้ำผ้ึง สมุนไพร

เองแล้วมาขายท่ีเขาจีนแลให้นักท่องเท่ียวเป็นรายได้เสริมของครอบครัว...”

 (ชนรดี ชื่นชม, สัมภาษณ์เมื่อ 28 ธันวาคม 2558)  

ภาพท่ี 5.20 หน่ึงในร้านขายของฝากของต้นทานตะวัน

ภาพถ่ายโดยซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 28 ธันวาคม 2558

เช่นเดียวกับคุณวิภาพร ทองอิน (อายุ 17 ปี) ได้กล่าวว่า “...เมล็ดท่ีเอามาคั่วมาอบขายเป็น

เมล็ดท่ีซื้อมาจากตลาด ที่บ้านทำงานรับงานทั่วไป บางคนทำในโรงงาน พอถึงวันหยุดเลยมาหารายได้

เพิ่ม เลยไปซ้ือเมล็ดจากท่าเรือขนส่งมาขายจ๊ะ...” (วิภาพร ทองอิน, สัมภาษณ์เมื่อ 9 มกราคม 2559)

ท่ีมาของเมล็ดทานตะวันอีกรูปแบบคือ เมล็ดทานตะวันท่ีนำมาจากไร่หรือจากสวนของตนเอง

ซ่ึงมีพ่อค้าแม่ค้าส่วนหน่ึงที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่แล้ว ทำการเพาะปลูกต้นทานตะวัน ส่งเมล็ด

ไปโรงงานเป็นปกติ เมื่อมีเทศกาลท่ีมีเต็นท์ให้มาจำหน่ายสินค้าต่างๆ จึงนำเมล็ดทานตะวันจากไร่ของ

ตน ซ่ึงมักเหลือจากการส่งโรงงานมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งคุณพัชรี จิน (อายุ 37

ปี) กล่าวว่า “...บ้านพ่ีได้ปลูกทานตะวันส่งโรงงาน พี่เลยเก็บไว้ส่วนหน่ึงมาคั่วขายในเทศกาลทุกปี มา

หารายได้เพ่ิมเติมน้ันแหละ ช่วงน้ีก็ไม่ต้องเก็บผลเกษตรอะไรอยู่แล้ว...” (พัชรี จิน, สัมภาษณ์เมื่อ 29
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ธันวาคม 2558) เช่นเดียวกับคนขายของฝากทานตะวันคุณโสภี ชัยเกษม (อายุ 53 ปี) ได้กลา่ววา่

“สินค้าที่มาขายเกี่ยวกับทานตะวัน ลุงได้เอาเมล็ดจากไร่ลุงที่ปลูกทานตะวันอยู่แล้วไร่ลุง

อยู่หลังเขาจีนแลนี้แหละ เมื่อส่งเมล็ดเขาไปแล้ว เหลือลุงก็เอามาขายในงาน มาอบน้ำผ้ึง

ค่ัวเกลือ เพราะที่บ้านลุงมีเคร่ืองกระเทาะเปลือก ลุงยังขายหน่อไม้อัดด้วย เพราะไร่ลุงปลูก

หน่อไม้ส่งตลาดใหญ่เหมือนกัน” 

(โสภี ชัยเกษม, สัมภาษณ์เมื่อ 29 ธันวาคม 2558) 

ภาพท่ี 5.21 เมล็ดทานตะวันค่ัวเกลือ

ภาพถ่ายโดย ซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 28 ธันวาคม 2558

รวมถึงยังมีพ่อค้าแม่ค้าที่นำเมล็ดจากเพ่ือนบ้านที่ทำการเกษตร แล้วซ้ือเมล็ดมาแปรรูปเป็น

สินค้า ดังคนขายของฝากทานตะวันคุณดา (อายุ 40 ปี) ได้ให้การสัมภาษณ์ว่า

“...เมล็ดท่ีพี่เอามาขาย พี่รับซื้อมาจาก เพื่อนบ้านเขาปลูกทานตะวันไว้ พี่อยากมาหาราย

ได้เพิ่ม เลยมาเปิดร้านของฝากทานตะวัน พี่เลยซ้ือเมล็ดเพื่อนบ้านมา แล้วมาทำผัดมาคั่ว

เองอย่างท่ีเห็นนี่แหละจ๊ะ...”  

(ดา, สัมภาษณ์เมื่อ 30 ธันวาคม 2558)

เมล็ดทานตะวันที่พ่อค้าแม่ค้านำมาแปรรูปเป็นเมล็ดทานตะวันอบน้ำผึ้ง อบเกลือ หรือคั่ว

สมุนไพร ซ่ึงนำเมล็ดมาจากตลาดใหญ่หรือเกษตรกรในชุมชนเองแล้ว ยังมีสินค้าจากเมล็ดทานตะวันที่



87

แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างคุกกี้เมล็ดทานตะวัน หรือ ข้าวตังเมล็ดทานตะวัน ซึ่งท้ัง 2 อย่างน้ีเป็น

ผลิตภัณฑ์ของหน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดลพบุรี ทำให้พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ซ้ือมา

จำหน่ายในรูปแบบสำเร็จรูป ซึ่งเริ่มมีเมื่อทุ่งทานตะวันของจังหวัดพัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวจนกลาย

เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด ผลิตภัณฑ์จากต้นทานตะวันจึงได้รับการพัฒนาให้เป็นสินค้าของ

จังหวัดเพื่อตอบสนองต่อการท่องเที่ยว

ภาพท่ี 5.22 ผลิตภัณฑ์หน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์จากทานตะวัน

ภาพโดย ซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 28 ธันวาคม 2558

จากการสำรวจของผู้ศึกษาผลิตภัณฑ์มีรูปแบบเหมือนกันทุกร้าน จึงเป็นสินค้าที่ไม่ได้นำมา

แปรรูปเอง ซึ่งร้านของคุณดา (อายุ 40 ปี) ท่ีจำหน่ายเมล็ดทานตะวัน ยังรับผลิตภัณฑ์หน่ึงตำบลหน่ึง

ผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายด้วยเช่นกัน และให้การสัมภาษณ์ว่า “เราต้องเอาของมาเยอะให้หลากหลายให้

นักท่องเที่ยวได้เลือกซ้ือเนอะ เลยรับของโอท็อปจังหวัดมาด้วย ทั้งคุ้กกี้และข้าวตัง คนซ้ือเยอะเหมือน

กัน เพราะไม่ได้หาซ้ือง่ายๆ” (ดา, สัมภาษณ์เมื่อ 30 ธันวาคม 2558)

ภาพท่ี 5.23 ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของทานตะวัน

ภาพถ่ายโดยซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 30 ธันวาคม 2558
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เช่นเดียวกับร้านของคุณประทุม สำราญ (อายุ 68 ปี) ซ่ึงเป็นร้านขายของฝากทานตะวันและ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้กล่าวว่า

“...นอกจากเมล็ดที่ป้าคั่วทำเอง พวกคุกกี้ ข้าวตังก็รับมาอีกทีนึง ป้าไม่ได้ทำเอง รับจาก

ร้านขายของโอท็อป ร้านที่เป็นร้านขายส่งในจังหวัด นักท่องเท่ียวซ้ือไปเยอะนะ แพกเกจ

มันสวย มีพิมพ์ชื่อป้ายติดไว้สวยงาม คนเขาเลยซื้อไปเป็นของฝาก ราคาถูกด้วย ร้านค้าเขา

ขาย 3 ห่อ 100 บาทเลยขายดีอยู่นะ...” 

(ประทุม สำราญ, สัมภาษณ์เมื่อ 28 ธันวาคม 2558) 

นอกจากผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปจากเมล็ดทานตะวันแล้ว ยังมีการนำส่วนอื่นๆของต้นทานตะวัน

นำมาแปรรูปทำเป็นสินค้าจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวด้วย เช่น ส่วนของใบสีเหลืองของดอกทานตะวัน

เกสรต้นทานตะวัน ดอกทานตะวัน ฯลฯ ส่วนของใบดอกทานตะวัน ผู้ศึกษาพบว่ามีร้านค้าของฝาก

ทานตะวัน 1 ร้านที่วางจำหน่ายน้ำทานตะวันในราคาขวดละ 2 0 บาท ซ่ึงน้ำทานตะวันที่มีสีเหลือง

สดใส เมื่อทำการสัมภาษณ์เจ้าของร้านของคุณดา (อายุ 40 ปี) กล่าวว่า 

“...น้ำทานตะวันที่พี่ทำมาขายเพราะท่ีบ้านปลูกต้นทานตะวันไว้หน้าบ้าน พี่เลยเด็ดดอก

มันแล้วเอาแต่ใบเหลืองๆมาต้ม แล้วใส่น้ำตาลลงไปให้กินง่ายๆหวานๆ นักท่องเที่ยวก็มา

ซ้ือกินกันนะ เหมือนอยากชิมรสชาติของดอกทานตะวัน พี่เลยต้มมาขายทุกปี แถมยังไม่

ต้องใช้ต้นทุนอะไรมากมายด้วย ทำมาให้คนลองชิมกัน คนชอบมาถามวิธีทำพี่ก็บอกไป...” 

(ดา, สัมภาษณ์เมื่อ 30 ธันวาคม 2558) 

ภาพท่ี 5.24 น้ำทานตะวันของร้านดา

ภาพถ่ายโดย ซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 29 ธันวาคม 2558
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ไม่เพียงแต่มีการนำส่วนของดอกอย่างเกสรและใบมาแปรรูปเป็นน้ำทานตะวันแล้ว ผู้ศึกษายัง

พบน้ำผึ้งทานตะวันด้วย น้ำผึ้งทานตะวันเป็นน้ำผึ้งที่ได้จากการที่ผึ้งไปดูดน้ำหวานจากเกสรของต้น

ทานตะวันแล้วไปเอาน้ำผึ้งจากรังมาบรรจุขายเป็นขวด ซึ่งจากเทศกาลทุ่งทานตะวันมีร้านค้าของฝาก

ทานตะวันนำน้ำผึ้งทานตะวันมาวางขาย หน่ึงในน้ันคือร้านค้าของคุณสุวรรณ แล้วสว่าง (อายุ 5 4 ปี)

ได้ให้การสัมภาษณ์ว่า

“ผมไม่ได้มีรังผ้ึงหรือทุ่งทานตะวันเอง จึงไปรับสินค้าจากทุ่งทานตะวันท่ีอื่นทั้งหมด น้ำผ้ึง

ทานตะวันนี้ก็เหมือนกัน ผมไปรับมาจากไร่ท่ีทำน้ำผ้ึงอันนี้ เขาก็เล้ียงผ้ึงไว้ในทุ่งทานตะวัน

แล้วให้ผ้ึงไปกินน้ำหวานจากดอก แล้วเขาก็เก็บน้ำผ้ึงจากรังมาขาย น้ำผึ้งมีท้ังไร่ที่เป็นผ้ึง

เล้ียงและไร่ที่มีผ้ึงตามธรรมชาติ แต่ที่ผมเอามาขายเป็นผ้ึงเล้ียงครับ เขาว่ากันว่าน้ำผ้ึง

ทานตะวันจะมีรสชาติหวานกว่าน้ำผ้ึงปกติ...” 

(สุวรรณ แล้วสว่าง, สัมภาษณ์เมื่อ 30 ธันวาคม 2558) 

ภาพท่ี 5.25 ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งทานตะวัน

ภาพถ่ายโดยซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 30 ธันวาคม 2558

สินค้าและผลิตภัณฑ์จากส่วนประกอบของต้นทานตะวัน อย่างที่ได้กล่าวไปว่าส่วนต่างๆของ

ต้นทานตะวันสามารถนำมาแปรรูปรับประทานได้ แต่สินค้าและผลิตภัณฑ์ของทานตะวันที่วาง

จำหน่ายในงานเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแลไม่ได้มีเพียงสินค้าแปรรูปเพียงอย่างเดียว ยังมีการนำ

ส่วนต่างๆของต้นทานตะวันมาวางจำหน่ายด้วย คือ ต้นอ่อนทานตะวัน ดอกทานตะวันที่ตายแล้ว

และเมล็ดทานตะวันแห้ง
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จากการสังเกตการณ์และการลงภาคสนามของผู้ศึกษาพบว่า มีร้านส่วนหน่ึงจำหน่ายต้นอ่อน

ทานตะวันมาวางจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว ซ่ึงมีลักษณะเหมือนถ่ัวงอก สามารถนำไปประกอบอาหาร

ได้หลากหลายประเภทท้ังผัด ทอด ต้ม น่ึงหรือรับประทานสดๆ นำมาทำเป็นสลัดก็ได้ รวมถึงมีสาร

อาหารประเภทวิตามินสูง พ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายทั้งหมดทำการเพาะลงถังเล็กๆ รอประมาณ 6 -7 วัน

แล้วเด็ดมาใส่ถุงจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว (เพ็ญศรี ลอยเลื่อน, สัมภาษณ์เมื่อ 9 มกราคม 2559)

ภาพท่ี 5.26 ถังเพาะต้นอ่อนทานตะวัน เตรียมจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว

ภาพถ่ายโดยซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 9 มกราคม 2559

ต้นอ่อนถือเป็นสินค้าท่ีได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เน่ืองจากต้นอ่อนทานตะวันไม่

สามารถหาซื้อได้ตามตลาดหรือร้านค้าท่ัวไป เมื่อมีจำหน่ายในงานเทศกาล จึงกลายเป็นสินค้าขายดี

อีกชนิดหน่ึง (สำเนียง แตงอ่อน, สัมภาษณ์เมื่อ 28 ธันวาคม 2558) 

ภาพท่ี 5.27 ร้านค้าจำหน่ายต้นอ่อนทานตะวันมัดเป็นถุง

ภาพถ่ายโดยซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 9 มกราคม 2559
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นอกจากนี้ผู้ศึกษายังพบพ่อค้าแม่ค้าบางร้านค้ามีการนำเมล็ดทานตะวันแห้งมาจำหน่าย ซ่ึงมี

ลักษณะเป็นเมล็ดที่กระเทาะเปลือกด้านนอกออกแล้วนำไปตากแดด แล้วนำไปใส่ถุงวางจำหน่าย ถุง

ละ 20 – 25 บาท มีจุดประสงค์ให้นักท่องเที่ยวซ้ือไปปลูกต้นทานตะวันที่บ้านได้  และส่วนของดอก

ทานตะวันท่ีตายไปแล้วมีลักษณะเป็นดอกแห้งๆวางจำหน่ายไว้หน้าร้านค้าจำหน่ายดอกละ 5 บาท

เพื่อนำไปเป็นปุ๋ยธรรมชาติ (สำเนียง แตงอ่อน, สัมภาษณ์เมื่อ 28 ธันวาคม 2558) 

ภาพท่ี 5.28 เมล็ดและดอกทานตะวันตากแห้ง วางจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว

ภาพถ่ายโดย ซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 28 ธันวาคม 2558

จากการสังเกตการณ์ของผู้ศึกษาพบว่าร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป และสินค้าที่เกี่ยว

กับทานตะวัน มักได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากท่ีสุด ซ่ึงจากการสัมภาษณ์หน่ึงในนักท่องเที่ยว

ท่ีซื้อของฝากทานตะวันได้กล่าวว่า

“...พ่ีคิดว่ามาถึงทุ่งทานตะวัน ยังไงก็ต้องซื้ออะไรที่เกี่ยวกับทานตะวันกลับบ้าน เอา

ไปเป็นของฝากปีใหม่ให้ญาตผู้ใหญ่ได้ด้วย เพราะมันไม่ได้มีขายท่ัวไปเนอะ ต้องมาถึง

ถ่ินถึงจะมีขายเยอะแยะแบบน้ี...พอมาเดินเล่นดูร้านค้าพวกน้ี บางทีพี่ก็พ่ึงรู้ว่านอก

จากเมล็ดทานตะวัน ส่วนอื่นของมันก็สามารกินได้ด้วย อย่างต้นอ่อนทานตะวัน พี่พ่ึง

รู้น่ีแหละว่ามันกินได้ เดินแล้วเพลินมาก...”

(สุภาพ จิรันดร, สัมภาษณ์เมื่อ 27 ธันวาคม 2558)
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ดังน้ันร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากต้นทานตะวันสามารถแบ่งออกเป็น สินค้าที่

แปรรูป และการนำส่วนประกอบต่างๆของทานตะวันมาวางจำหน่าย ซ่ึงสินค้าท่ีแปรรูปส่วนใหญ่

เป็นการแปรรูปจากเมล็ดทานตะวัน  โ ดยนิยมมาทำเป็นเมล็ดทานตะวันอบเกลือ เมล็ดทานตะวันอบ

น้ำผึ้ง เมล็ดทานตะวันคั่วสมุนไพร เมล็ดทานตะวันเคลือบช็อคโกแลต ซ่ึงพ่อค้าแม่ค้านำเมล็ดมาจาก 2

แหล่งด้วยกัน คือ พ่อค้าแม่ค้าที่ไม่ได้ประกอบอาชีพทางการเกษตรจะรับเมล็ดมาจากตลาดไท ท่าเรือ

ขนส่งของจังหวัดลพบุรี หรือ เพื่อนบ้านใกล้เคียงที่เพาะปลูกต้นทานตะวัน อีกส่วนหน่ึง คือ พ่อค้า

แม่ค้าที่ประกอบอาชีพเกษตรกรและทำการเพาะปลูกต้นทานตะวันอยู่แล้ว เมื่อทุ่งทานตะวันเขาจีน

แลมีการจัดเทศกาล และสามารถเปิดร้านค้าได้ จึงนำเมล็ดทานตะวันที่มีอยู่มาจำหน่ายเป็นของฝาก

ให้แก่นักท่องเท่ียว สินค้าแปรรูปจากเมล็ดทานตะวันยังมีสินค้าที่เป็นสินค้าหน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์

คือ ข้าวตังเมล็ดทานตะวัน และคุกกี้เมล็ดทานตะวัน ซึ่งพ่อค้าแม่ค้ามักรับมาจากโรงงานอีกทีหน่ึงมา

จำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว

ไม่เพียงแต่การนำเมล็ดทานตะวันมาแปรรูป ยังมีการนำใบและเกสรจากดอกทานตะวัน มา

ทำเป็นน้ำทานตะวันและจำหน่ายน้ำผึ้งทานตะวัน ซ่ึงเป็นน้ำผึ้งที่ผึ้งดูดน้ำหวานจากดอกทานตะวันมา

วางจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว

นอกจากสินค้าแปรรูปจากต้นทานตะวันเป็นขนมต่างๆแล้วในเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

ยังมีการวางจำหน่ายสินค้าจากส่วนประกอบของต้นทานตะวันด้วย ซ่ึงสินค้าที่ได้รับความนิยม คือ ต้น

อ่อนทานตะวันที่มีลักษณะเหมือนถั่วงอก สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายอย่าง รวมถึง

จำหน่ายเมล็ดทานตะวันอบแห้ง ดอกทานตะวันตากแห้ง นำมาวางจำหน่ายเพื่อให้นักท่องเที่ยวนำไป

ปลูกและนำไปเป็นปุ๋ยจากธรรมชาติ สินค้าจากทานตะวันมีความหลากหลายมากเพื่อการท่องเท่ียว

2 ) สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆในชุมชน ชุมชนนิคมสร้างตนเอง เป็น

ชุมชนที่มีพื้นที่ทำการเกษตรเป็นจำนวนมาก รวมถึงชุมชนมีลักษณะภูมิประเทศหลากหลาย จึงทำให้

ผลผลิตทางการเกษตรมีมากมายหลายชนิด ซ่ึงไม่ได้มีเพียงต้นข้าวโพดและต้นทานตะวัน คนในชุมชน

ส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมภายในชุมชน เห็นได้จากร้านค้าที่เข้ามาวางจำหน่ายสินค้า

แก่นักท่องเท่ียวในช่วงเทศกาลทุ่งทานตะวันเป็นคนในชุมชนกันเป็นส่วนมาก ส่วนหนึ่งเป็นเกษตรกร

ในชุมชนที่เข้ามาหารายได้พิเศษ
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นอกจากสินค้าและผลิตภัณฑ์จากทานตะวันท่ีได้รับความนิยม จากพ่อค้าแม่ค้าที่วางจำหน่าย

จำนวนหลายร้านค้ารวมถึงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวแล้ว เร่ิมมีร้านค้าที่จำหน่ายผลผลิต

ทางการเกษตรชนิดอ่ืนๆในชุมชน ตั้งแต่เริ่มมีเทศกาลทุ่งทานตะวันที่มีเต็นท์ให้คนในชุนชมเข้ามา

จำหน่ายสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยว หน่ึงในสินค้า นอกจากสินค้าจากทานตะวันแล้ว คือ สินค้าเกษตรใน

ชุมชน (ดาวใจ กาฬพันธ์ุ, สัมภาษณ์เมื่อ 2 8 ธันวาคม 2558) ซ่ึงปีนี้ในงานเทศกาลมีทั้งหมดเป็น

จำนวน 1 9 ร้าน ซ่ึงสามารถแบ่งผลผลิตท่ีนำมาวางจำหน่ายออกเป็นจำพวกผัก ผลไม้ ข้าว และพืช

อ่ืนๆ ซ่ึงแม่ค้ามักนำผลผลิตจากไร่ของตนมาวางจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว

ภาพท่ี 5.29 ผังสินค้าทางการเกษตรที่วางจำหน่ายในงานเทศกาล

ภาพโดย ซายากะ ฮายาชิ วาดเมื่อ 2 มีนาคม 2559

สินค้าทางการเกษตร

ผลไม้ ข้าว

พุทธา

เมล่อน

มะพร้าว

ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี
กระเทียม

หอมแดง

พริกแห้ง

ดอกกระเจ๊ียบ

หน่อไม้อัด

มะเขือยาว

พริกขี้หนู

ฟักทอง

มะนาว

กวางตุ้ง

ผักบุ้ง

มัน เผือก

ข้าวโพด

ผัก
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ร้านค้าที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรประเภทผลไม้ มีทั้งขนุน มะพร้าว พุทธา และเมล่อน

นำมาวางจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว ซ่ึงคุณทอม (อายุ 23 ปี) คนขายพุทธา และผักอื่นๆ ได้กล่าวว่า

“...บ้านพี่ปลูกพืชผักผลไม้ส่งตลาดใหญ่ พอช่วงเทศกาลทานตะวันจะเก็บส่วนหนึ่งมาขาย

ให้นักท่องเที่ยวทุกปีเลย เพราะขายได้ราคาดีไม่ต้องขายราคาส่ง ส่วนใหญ่ท่ีเอามาขายเป็น

พวกผลไม้บ้าง ผักบ้าง แต่ละปีปลูกไม่เหมือนกัน ปีนี้พี่ปลูกมันกับพุทธา นักท่องเที่ยวชอบ

ซ้ือพุทธานะ เพราะไม่ค่อยมีขายกันในเมือง...” 

(ทอม, สัมภาษณ์เมื่อ 30 ธันวาคม 2558)

เช่นเดียวกับคุณเพ็ญศรี รอยเลื่อน (อายุ 6 2 ปี) นอกจากขายต้นอ่อนทานตะวันแล้วยังขาย

พุทธาด้วยได้กล่าวว่า “พุทธาสมัยน้ีหายากแล้วในตัวเมืองไม่ค่อยมีขายกันแล้ว แต่เพราะที่น้ีมีปลูก

พุทธาเยอะ พุทธาผลข้ึนดีเลยหล่ะ เลยมีร้านเอามาขายให้คนซื้อ นักท่องเที่ยวที่มาจากในกรุง พอเห็น

เขาก็ซ้ือกันไป กินเองบ้าง เป็นของฝากบ้าง” (เพ็ญศรี รอยเลื่อน, สัมภาษณ์เมื่อ 28 ธันวาคม 2558)

ภาพท่ี 5.30 ร้านคุณทอมจำหน่ายผักและผลไม้ในชุมชน

ภาพถ่ายโดยซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 29 ธันวาคม 2558 

เช่นเดียวกับร้านขายมะพร้าวอ่อนมีร้านค้าที่จำหน่ายมะพร้าวประมาณ 5 ร้าน ซึ่งมีทั้งร้านค้า

ท่ีนำมะพร้าวมาจากสวนของตนเองและมะพร้าวที่รับจากที่อื่นมาวางจำหน่าย ซึ่งคุณสุวรรณ แล้ว

สว่าง (อายุ 54 ปี) เป็นหน่ึงในร้านที่ขายมะพร้าวจากไร่ของตน

“ปกติบ้านลุงปลูกข้าว เลยเขาจีนแลเป็นที่ดินเหนียว แถวนั้นเขาปลูกข้าวกัน ตรงคันนาลุง
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ลองปลูกมะพร้าวดู มันออกลูกด้วย ลุงเลยเอามาขายในนี้แหละไม่ได้ไปขายที่อื่น ส่วนข้าว

ส่งโรงงานไปหมดแล้วเลยไม่เอามาขาย เวลาอากาศร้อนๆ นักท่องเที่ยวจะมากินน้ำ

มะพร้าวให้เย็นชื่นใจ ลุงเลยขายดีตอนช่วงบ่ายๆนี่แหละ” 

(คุณสุวรรณ แล้วสว่าง, สัมภาษณ์เมื่อ 30 ธันวาคม 2558)

อีกทั้งผู้ศึกษาได้พบร้านค้าท่ีจำหน่ายเมล่อนเนื้อเขียวและเน้ือส้ม ถือเป็นปีแรกที่มีการวาง

จำหน่ายเมล่อนในเทศกาล เน่ืองจากทางจังหวัดลพบุรี เร่ิมมีการเพาะปลูกเมล่อนซ่ึงเป็นสายพันธุ์ของ

ต่างประเทศที่พ่ึงได้รับความนิยมขึ้นในปีน้ี เมื่อทำการสัมภาษณ์เจ้าของร้านคุณเศรษฐยุทธ (อายุ 35 ปี)

จึงทราบว่าได้ทำการเพาะปลูกในชุมชนนิคมสร้างตนเอง

“พี่เร่ิมปลูกเมล่อนในสวนของพี่ ตอนแรกเร่ิมแค่ทดลอง ปลูกผักสวนครัวธรรมดา จนเมื่อ

ลองปลูกแล้วมันออกผล เลยรู้ว่าสามารถปลูกกับดินพื้นท่ีเราได้ จึงเริ่มปลูกเป็นผลไม้หลัก

ของสวนเลย นักท่องเท่ียวเข้ามาซ้ือกันเยอะ เพราะในห้างราคามันแพง พี่ขายราคา

เกษตรกร ปลูกแบบปลอดสารพิษด้วย มีร้านเดียวท่ีขายเมล่อนด้วย คนเลยมาซ้ือกันเยอะ

ปีนี้พี่มาเป็นปีแรก ปีหน้าพี่จะมาอีก เอาผลไม้ของตำบลเรามาวางขาย มีนักท่องเที่ยวมา

ถามวิธีการปลูกด้วย พอเราบอกว่ามันไม่ได้ปลูกยากแล้วบอกวิธีปลูกท่ีถูกต้องไป นักท่อง

เท่ียวก็สนใจ ปีหน้าผมว่าจะมาขายเมล็ดพันธ์ุด้วย น่าจะขายได้อยู่นะ” 

(เศรษฐยุทธ, สัมภาษณ์เมื่อ 27 ธันวาคม 2558) 

ภาพท่ี 5.31 ร้านจำหน่ายเมล่อน

ภาพถ่ายโดยซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 29 ธันวาคม 2558
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ช่วงเทศกาลทุ่งทานตะวัน นอกจากมีผลไม้วางขายแล้ว ยังมีการวางขายพืชผักสวนครัวด้วย

ซ่ึงบางร้านวางขายผสมกับผลไม้ต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นผักจากในสวนของพ่อค้าแม่ค้าเอง ซ่ึงมีฟักทอง

กระเทียม หอมแดง เม็ดพริกไทย มะนาว พริกข้ีหนู กวางตุ้ง ผักบุ้ง มะเขือยาว มะเขือสั้น มะเขือ

กรอบ มันเหน็บ มันต่อเผือก และเผือก มาวางจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งร้านของคุณสำเนียง แตง

อ่อน (อายุ 55 ปี) เป็นร้านค้าที่จำหน่ายผักพวกกวางตุ้ง ผักบุ้ง มะเขือยาว มะเขือสั้น มะเขือกรอบมา

วางขาย พร้อมกับขายไส้กรอกทอดได้ให้การสัมภาษณ์ว่า “...ป้ามาขายที่เขาจีนแลมาสิบกว่าปีแล้ว

เอาผักในไร่มาขาย นักท่องเท่ียวก็มาซื้อกัน ขายดีนะเพราะป้าเลือกผักที่ผลสวยๆมาวางไว้ ปกติป้า

ขายส่งตลาดใหญ่ มีคนมารับที่ไร่เลย ปีใหม่ป้าว่างๆเลยมาขายที่เขาจีนแลด้วยจะได้มีรายได้พิเศษ...”

(สำเนียง แตงอ่อน, สัมภาษณ์เมื่อ 28 ธันวาคม 2558)

เช่นเดียวกับร้านของคุณชนรดี ชื่นชม (อายุ 18 ปี) นอกจากเป็นร้านที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก

ทานตะวันแล้ว ยังจำหน่ายกระเทียม หอมแดง และพริกแห้ง ซ่ึงนำมาจากไร่ของป้าท่ีประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม เพาะปลูกพืชผักสวนครัวเป็นส่วนใหญ่ 

“...นอกจากเมล็ดทานตะวันที่เอามาขายแล้ว พอดีบ้านป้าทำไร่ปลูกพืชผักสวนครัว อย่าง

กระเทียม หอมแดง พวกมัน พอดีมันยังไม่สุกเลยไม่เอามาขาย เอากระเทียมกับหอมมา

ขาย เลือกลูกใหญ่ๆมาขาย ส่วนพริกแห้งไปซื้อจากไร่ข้างๆบ้านมาตากแห้งมาคั่วเป็นพริก

ป่นขายจ๊ะ...นักท่องเท่ียวชอบซ้ือกระเทียมไป ขายดีสุด พริกป่นคนก็ซ้ือเยอะ เอามาสิบถุง

ขายได้แล้วห้าถุงวันนี้...” 

(ชนรดี ชื่นชม, สัมภาษณ์เมื่อ 28 ธันวาคม 2558) 

ภาพท่ี 5.32 ร้านค้าจำหน่ายพืชผักสวนครัวในเทศกาลทุ่งทานตะวัน

ภาพถ่ายโดยซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 9 มกราคม 2559
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รวมถึงร้านของคุณเพ็ญศรี รอยเลื่อน (อ า ยุ 6 2 ปี) เป็นเจ้าของร้านค้าท่ีจำหน่ายต้นอ่อน

ทานตะวัน ผลไม้ และพืชผักสวนครัวด้วยทั้งกระเทียม หอมแดง ข้าวค่ัว พริกป่น โดยให้ความเห็นว่า

“...นักท่องเที่ยวบางทีเห็นแต่พวกของฝากจากทานตะวัน ป้ามาขายกี่ปีก็เห็นมีร้านเยอะมาก ป้าเลย

เอาพืชผักท่ีป้าปลูกเองมาวางขายแทน ขายดีอยู่นะ ป้าเลยเอามาขายทุกปีเลย” (เพ็ญศรี รอยเลื่อน,

สัมภาษณ์เมื่อ 9 มกราคม 2559)

หลายร้านค้าทั้งร้านที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทานตะวัน และร้านท่ีจำหน่ายผลผลิตทางการ

เกษตรอื่นๆวางดอกกระเจ๊ียบตากแห้งมัดเป็นถุงๆ จำหน่าย เพื่อให้นักท่องเที่ยวนำไปต้มเป็นน้ำกระเจ๊ี

ยบ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นดอกกระเจี๊ยบจากสวนของตน อย่างร้านของคุณประทุม สำราญ (อายุ 68 ปี) เป็น

ร้านค้าท่ีจำหน่ายสินค้าแปรรูปจากทานตะวันและต้นอ่อนทานตะวัน รวมถึงขายดอกกระเจ๊ียบตาก

แห้งด้วย ตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถ “บ้านป้าปลูกต้นกระเจี๊ยบเอาไว้ เมื่อมันออกดอกป้าเลยเอาไปตาก

แห้ง นำมาวางขายมัดเป็นถุง ถุงละ 20 บาท เมื่อปีที่แล้วเห็นร้านอื่นเอามาขายกัน ปีนี้ป้าเลยเอามา

ขายด้วย ยังโชคดีร้านป้าอยู่ใกล้ท่ีจอดรถ เลยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาซ้ือเยอะ. . . ” (ประทุม สำราญ,

สัมภาษณ์เมื่อ 2 8 ธันวาคม 2558) ตอนผู้ศึกษาทำการลงภาคสนามได้พบเจอนักท่องเที่ยวกำลังเลือก

ซ้ือดอกกระเจี๊ยบอยู่ จึงเข้าไปทำการสัมภาษณ์คุณกำพล พฤกษวัน (อายุ 40 ปี) ได้กล่าวว่า “ปกติผม

ชอบกินน้ำกระเจ๊ียบอยู่แล้ว แต่แถวบ้านไม่ค่อยมีขายมาต้มเอง ส่วนใหญ่ต้องซ้ือแบบสำเร็จรูปท่ีต้มมา

ให้ปรุงรสมาให้ ผมมาถึงที่เกษตรกรเลยซ้ือกลับไปต้มที่บ้านครับ” (กำพล พฤกษวัน, สัมภาษณ์เมื่อ 29

ธันวาคม 2558) 

ภาพท่ี 5.33  ร้านค้าจำหน่ายดอกกระเจ๊ียบจากสวนของตนเอง

ภาพถ่ายโดยซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 30 ธันวาคม 2558
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ไม่เพียงแต่ดอกกระเจี๊ยบ ยังมีผลผลิตทางการเกษตรท่ีแปรรูปผ่านภูมิปัญญาของท้องถ่ิน

กล่าวคือ หน่อไม้อัด ซ่ึงมีหลายร้านค้าแขวนไว้หน้าร้าน มัดเป็นถุงๆ ถุงละ 4-5 แท่ง เมื่อได้ทำการ

สอบถามคุณสุวรรณ แล้วสว่าง (อายุ 54 ปี) ได้อธิบายวา่

“หน่อไม้อัด เป็นการเอาหน่อไม้สดไปนึ่ง 1 - 2 ชั่วโมง แล้วนำไปตากให้แห้ง หลังจากนั้น

มัดให้แน่น แล้วใส่ถุงขาย การทำแบบนี้จะทำให้หน่อไม้อยู่ได้เป็นปีไม่เน่าเสีย มีความสด

ใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้วยังนิ่มอยู่ เป็นวิธีของเกษตรกรแถวนี้ให้หน่อไม้อยู่ได้นานๆ คนเขาจะ

เอาไปแกงหน่อไม้กัน” 

(สุวรรณ แล้วสว่าง, สัมภาษณ์เมื่อ 30 ธันวาคม 2558)

ภาพท่ี 5.34 หน่อไม้อัด

ภาพถ่ายโดยซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 30 ธันวาคม 2558

เมื่อได้พูดคุยกับคุณโสภี ชัยเกษม (อายุ 5 3 ปี) ซ่ึงเป็นแม่ค้าจำหน่ายของฝากของทานตะวัน

และบริเวณหน้าร้านแขวนถุงหน่อไม้อัดเช่นกัน ได้ให้การสัมภาษณ์ว่า

“หน่อไม้อัดไม่ค่อยมีคนรู้จักแล้ว เพราะมันหายากในเมืองไม่มีทำกันหรอก ส่วนใหญ่คน

ท่ีมาซื้อเป็นนักท่องเท่ียวท่ีมีอายุแล้ว เขายังรู้จักกันอยู่ หลายคนก็มาถามวิธีการอัดนะ เราก็

บอกๆเขาไปไม่ได้ห่วงสูตร ทำง่ายๆไม่ยุ่งยาก แต่พอนักท่องเที่ยวเห็นรีบซื้อกันเลย เขาบอก

ว่าหายาก เอาไปต้มเป็นแกงไทย อย่างแกงหน่อไม้ ผัดหน่อไม้ก็อร่อย...” 

(โสภี ชัยเกษม, สัมภาษณ์เมื่อ 29 ธันวาคม 2558)
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นอกจากผักผลไม้ ซ่ึงเป็นผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนที่มาวางจำหน่ายในเทศกาลทุ่ง

ทานตะวันแล้ว ยังมีผลผลิตชนิดอื่นๆด้วย อย่างข้าวไรซ์เบอร่ี ดอกกระเจี๊ยบ และหน่อไม้อัด ใ นส่วน

ของข้าวไรซ์เบอร์รี่ เมื่อผู้ศึกษาทำการลงภาคสนามพบว่ามีร้านค้า 2 ร้านที่วางขายข้าวไรซ์เบอร์ร่ี จาก

การสัมภาษณ์คนขายเป็นข้าวที่ปลูกจากนาข้าวของคนขายเอง ซึ่งคุณแอ๊ด ปทิตตา (อายุ 3 1 ปี) ได้

กล่าวว่า 

“...บ้านพี่อยู่หลังทุ่งทานตะวันไป 2-3 ไร่ และปลูกข้าวกัน เพราะดินตรงนั้นเป็นดินเหนียว

พี่แบ่งปลูกข้าวขาวธรรมดากับข้าวไรซ์เบอร์รี่ ท่ีเขาจีนแลเห็นมีนักท่องเท่ียวมาเยอะ เลย

เอาข้าวไรซ์เบอร์รี่มาขายเพื่อนักท่องเท่ียวท่ีรักสุขภาพ เอาของใหม่มาขายจะได้ไม่เบ่ือจำเจ

ปีนี้มาขายเป็นปีแรกได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวดีอยู่ ขายได้เร่ือยๆ....” 

(แอ๊ด ปทิตตา, สัมภาษณ์เมื่อ 30 ธันวาคม 2558) 

ภาพท่ี 5.35 ข้าวไรซ์เบอรี่

ภาพถ่ายโดย ซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 28 ธันวาคม 2558

ดังน้ันสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆในชุมชน ที่เข้ามาวางภายในเทศกาลทุ่ง

ทานตะวันเขาจีนแล เริ่มมีมาวางจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวมาตั้งแต่เริ่มมีการจัดงานในปีพ.ศ. 2542

ซ่ึงสามารถประเภทแบ่งออก 3 แบบ กล่าวคือ สินค้าทางการเกษตรประเภทผลไม้ ซ่ึงมีพุทธา

มะพร้าวมาจำหน่าย   โดยในปีน้ีเป็นปีแรกที่มีการวางจำหน่ายเมล่อนด้วย ซึ่งถือเป็นผลไม้ที่ได้รับการ

สนับสนุนให้เกษตรกรเพาะปลูกในจังหวัดลพบุรี สินค้าทางการเกษตรประเภทข้าว ภายในงานมีข้าว
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ไรซ์ เบอร่ี อันเป็นข้าวท่ีเกษตรกรเพาะปลูก และนำมาวางขายด้วยตนเองแก่นักท่องเที่ยวตามกระแส

รักสุขภาพที่เกิดข้ึน พร้อมทั้งสินค้าทางการเกษตรประเภทผัก ซ่ึงเป็นพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆที่เพาะ

ปลูกในชุมชน รวมถึงมีการสะท้อนภูมิปัญญาของท้องถิ่นจากการจำหน่ายหน่อไม้อัด ทำให้หน่อไม้นิ่ม

และสามารถอยู่ได้ยาวนานมากขึ้น จากการสอบถามและทำการสัมภาษณ์ของผู้ศึกษา พบว่าเป็น

ผลผลิตทางการเกษตรของตนเองทั้งหมดที่ส่งให้กับพ่อค้าคนกลาง แต่เมื่อมีงานเทศกาลทุ่งทานตะวัน

เขาจีนแล จึงนำผลผลิตส่วนหนึ่งมาวางจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวและเป็นหนทางหนึ่งท่ีทำให้นักท่อง

เที่ยวและคนในชุมชนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันด้วย

3) ร้านค้าอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากร้านค้าส่วนใหญ่ที่มีการจำหน่ายสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์จากต้นทานตะวัน รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนแล้ว ร้านค้าส่วนหน่ึงมีการวาง

จำหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่มแก่นักท่องเที่ยว พ่อค้าแม่ค้า ทีมงานกองบริการศูนย์สงครามพิเศษที่

คอยจัดการงานเทศกาลและนักเรียนทหารที่คอยดูแลและทำหน้าที่ในงาน รวมทั้งหมดมี 51 ร้าน บาง

ร้านจำหน่ายทั้งอาหารและเคร่ืองด่ืม หรือบางร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทานตะวันด้วย หรือ

จำหน่ายสินค้าอื่นๆด้วยในเต็นท์ของตน 

ภาพท่ี 5.36 ร้านอาหารตามสั่งในเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

ภาพถ่ายโดย ซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 28 ธันวาคม 2558

ช่วงเทศกาลทุ่งทานตะวันที่มีร้านค้ากว่า 9 0 ร้านน้ัน  มีการจำหน่ายอาหารต่างๆแก่นักท่อง

เที่ยวทั้งก๋วยเตี๋ยว ผัดไท อาหารตามสั่ง ส้มตำ ยำ สลัด และขนมทานเล่น เมื่อเข้าไปสัมภาษณ์พบว่ามี

ร้านค้าที่ทางบ้านประกอบอาชีพทำการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัว แล้วนำผลผลิตทางการเกษตรที่ตน
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ทำการเพาะปลูกเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว อย่างร้านขายส้มตำของ

คุณจรรยา คุ้มวงศ์ (อายุ 46 ปี) ได้นำวัตถุดิบจากสวนของตน อย่างพริกข้ีหนู มะนาว มะละกอมาใช้

ในการทำส้มตำให้แก่ลูกค้า รวมถึงร้านติดกันเป็นร้านของน้องสาวคุณจรรยา ซึ่งทำการเพาะเห็ด

นางฟ้า ซึ่งเป็นอาชีพของน้องสาว (คุณพินญา) อยู่แล้วมาประกอบอาหารเป็นยำเห็ด ต้มยำเห็ด และ

ก๋วยเตี๋ยวเห็ดจำหน่ายแก่นักท่องเท่ียว และได้ให้การสัมภาษณ์ว่า

“...น้าขายส้มตำ เพราะลูกน้าบอกน้าตำอร่อย ปกติทำสวนปลูกผักผลไม้มีคนมารับท่ี

บ้านไปขายต่อในกรุงเทพฯ ช่วงนี้น้าปลูกพืชสวนครัว พวกพริกข้ีหนู มะนาว มะละกอ

น้าเลยมาตำส้มตำขายเลย ไม่ต้องซ้ืออะไรเพิ่ม เอาของในสวนมาใช้ ขายให้ทั้งนักท่อง

เที่ยวและแม่ค้าด้วยกัน ทหารท่ีมาคุมก็มาซื้อ...ข้าวไรซ์เบอร์ร่ีพี่เขยน้าปลูก น้าเลยเอา

มาวางขายด้วยไว้โต๊ะข้างๆน่ีแหละ วางไว้กับพวกพริกขี้หนู มะนาวของสวนน้า...ส่วน

ร้านของน้องสาว เขาก็เพาะเห็ดส่งขายเหมือนกัน พวกเห็ดนางฟ้า พอน้าชวนมาเปิด

ร้าน เขาเลยเอาเห็ดมาต้มยำ มายำ มาใส่ในก๋วยเตี๋ยว เหมือนเป็นเมนูอาหารสุขภาพนี่

แหละ...” 

(จรรยา คุ้มวงศ์, สัมภาษณ์เมื่อ 29 ธันวาคม 2558)

ภาพท่ี 5.37 ร้านส้มตำซ่ึงจำหน่ายพืชผักสวนครัวแก่นักท่องเที่ยว

ภาพถ่ายโดยซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 28 ธันวาคม 2558

ส่วนของร้านเครื่องด่ืมเป็นการจำหน่ายเครื่องด่ืมจำพวก กาแฟ น้ำเปล่า น้ำอัดลม น้ำส้มคั้น

และน้ำผลไม้ปั่นโดยไม่มีการจำหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เนื่องจากความปลอดภัยของแหล่งท่อง
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เที่ยว ทางศูนย์สงครามพิเศษ หน่วยงานซ่ึงเป็นผู้จัดเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแล จึงมีมาตรการไม่

ให้จำหน่ายและนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามายังพ้ืนท่ี เพ่ือความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุที่จะ

เกิดขึ้น (วิภูสิทธ์ิ มูลทองคำ, สัมภาษณ์เมื่อ 29 ธันวาคม 2558)

ดังน้ันร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมในเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ปีนี้ (2558) มี

ร้านทั้งหมด 5 1 ร้าน ซึ่งมักจำหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่มไปด้วย หรือจำหน่ายสินค้าอื่นๆภายในร้าน

เดียวกัน ร้านอาหารเป็นการจำหน่ายให้แก่นักท่องเท่ียว พ่อค้าแม่ค้าในงานด้วยกัน ทีมงานและ

นักเรียนทหารจากศูนย์สงครามพิเศษท่ีเข้ามาจัดการดูแลงาน อีกทั้งพบว่าบางร้านมีการนำผลผลิต

ทางการเกษตรของตนมาใช้ประกอบอาหาร จำหน่ายให้แก่คนในงาน ซึ่งเป็นร้านส้มตำและยำเห็ด

นอกจากน้ีร้านเครื่องดื่มเป็นการจำหน่ายเครื่องดื่มทั่วไปไม่มีการจำหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เพ่ือ

ความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุท่ีจะสามารถเกิดขึ้นได้

4 ) สินค้าจิปาถะท่ัวไป งานเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแลน้ัน ไ ม่ได้มีเพียงสินค้าที่

จำหน่ายเก่ียวกับทานตะวัน ผลผลิตทางการเกษตร อาหารและเคร่ืองดื่มเพียงเท่านั้น ยังมีการ

จำหน่ายสินค้าทั่วไป อย่างต้นไม้ กระเป๋าเป้ กางเกงวอร์ม และของที่ระลึกจากต้นทานตะวันด้วย

ภาพท่ี 5.38 ร้านของของท่ีระลึกทานตะวันของคุณไพ

ภาพถ่ายโดย ซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 29 ธันวาคม 2558

ของที่ระลึกจากต้นทานตะวัน ถือเป็นหน่ึงในสินค้าขายดีจากนักท่องเที่ยว เน่ืองจากเป็น

สินค้าทั่วไป เช่น ท่ีติดผม พวงกุญแจ กระเช้า ตระกร้า กระปุก ฯลฯ โ ดยมีดอกทานตะวันประดับ

ตกแต่งสินค้า ทำให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในการเลือกซ้ือเป็นของที่ระลึกจากแหล่งท่อง

เที่ยว ซ่ึงคุณประไพ (อายุ 46 ปี) ได้กล่าววา่
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“...พี่ได้ขายของพวกของที่ระลึกทานตะวัน ทำเป็นก๊ิบติดผม ที่คาดผม ที่มัดผม  โดยมีดอก

ทานตะวันเป็นสัญลักษณ์ นักท่องเท่ียวเขาชอบกัน มาซื้อกันให้ลูกให้หลานให้ตัวเองบ้าง พี่

เองก็ถักมาท้ังปีตอนช่วงเวลาว่างเพื่องานนี้เลย ทำมาตั้งแต่มีจัดงาน พี่ก็มาขายตลอด...”

(ประไพ, สัมภาษณ์เมื่อ 29 ธันวาคม 2558)

เช่นเดียวกับร้านขายของที่ระลึกจากทานตะวัน ซ่ึงเป็นร้านท่ีมีขนาดใหญ่เน้ือที่ทั้งหมด 3

เต็นท์ของคุณจงจิตร เมืองงาม (อายุ 60 ปี) ได้กล่าววา่

“...ร้านของป้าขายของพวกของฝากจากทานตะวัน ทำเป็นท่ีวางโต๊ะ พวกของประดับ พวก

ก๊ิบตกแต่งผม เส้ือก็มี ป้าปกติทำงานในโรงงาน ว่างๆเลยเอาหลานมาขายของที่นี้ มีทั้งของ

ท่ีซื้อมาและทำเอง ดอกไม้เราซื้อมาเราต้องมาคิดนั่งประดับส่ิงของอีกทีนึงเองแบบนั้น นัก

ท่องเท่ียวก็มาซื้อกัน ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กอยากได้ มีบ้างนะที่ซ้ือไปเป็นของฝากให้คนอื่น

อีกที...” 

(จงจิตร เมืองงาม, สัมภาษณ์เมื่อ 30 ธันวาคม 2558)

ภาพท่ี 3.39 สินค้าร้านของที่ระลึกทานตะวันของคุณจงจิตร

ภาพถ่ายโดย ซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 29 ธันวาคม 2558

ดังน้ันร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าทั่วไป เป็นสินค้าประเภทต้นไม้ กระเป๋า กางเกงวอร์มให้แก่นัก

ท่องเที่ยว แต่ที่น่าสนใจคือ การจำหน่ายสินค้าที่แสดงถึงความเป็นทานตะวัน คือ ร้านขายของที่ระลึก

เกี่ยวกับทานตะวัน ซ่ึงมีประเภทสินค้ามากมายหลายประเภท ท้ังกิ๊บติดผม ที่คาดผม พวงกุญแจ ของ

ตกแต่งบ้าน กระเช้า ตระกร้า ฯลฯ รวมถึงเป็นสินค้าที่เป็นของทำมือและใช้การสร้างสรรค์ข้ึน เพื่อ
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จำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว ถือเป็นอีกสินค้าที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว

กิจกรรมซุ้มถ่ายรูปบริเวณรอบทุ่งทานตะวัน 

ซุ้มถ่ายรูปเป็นการจัดการให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนาน เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปทุ่ง

ทานตะวัน แต่ละซุ้มมีการออกแบบให้มีการแสดงออกถึงดอกทานตะวัน รวมถึงพื้นที่เขาจีนแล ซ่ึง

สามารถแบ่งช่วงเวลาของซุ้มถ่ายรูปออกเป็น ช่วงเทศกาลทุ่งทานตะวันและช่วงหลังเทศกาลทุ่ง

ทานตะวัน

ซุ้มถ่ายรูปในช่วงเทศกาลทุ่งทานตะวัน เป็นจุดถ่ายรูปที่พบทั่วบริเวณแหล่งท่องเท่ียวทุ่ง

ทานตะวันเขาจีนแล ซึ่งมีทั้งหมด 5 จุด จุดแรกเป็นบริเวณด้านหลังของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เป็น

จุดถ่ายรูปที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดโดยการทำป้ายตัวอักษรใหญ่ว่า “@ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล” เป็นมุมหน่ึง

ให้นักท่องเท่ียวถ่ายรูปในทุ่งทานตะวัน จุดท่ี 2 เป็นบริเวณถ่ายรูปด้านหลังที่น่ังรอของน่ังท่องเที่ยว

เพื่อนั่งรถราง เป็นมุมถ่ายรูปกับรถแทรคเตอร์ ซึ่งเป็นรถที่เกษตรกรใช้ในการทำการเกษตร การไถดิน

หว่านและเก็บเมล็ด นำมาจอดวาง พร้อมกับให้นักท่องเท่ียวข้ึนไปน่ังเป็นคนขับถ่ายรูปได้ 

ภาพท่ี 5.40 จุดถ่ายภาพจุดที่ 1 (ซ้าย) และ 2 (ขวา)

ภาพถ่ายโดยซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 28 ธันวาคม 2558

จุดถ่ายภาพที่ 3 เป็นจุดถ่ายรูปที่ถัดมาทางซ้ายมือของจุดท่ี 2 เป็นมุมท่ีมีเก้าอี้พร้อมตุ๊กตาหมี

สีชมพู และจักรยานแบบโบราณให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปพร้อมกับมีทุ่งทานตะวันเป็นภาพเบื้องหลัง จุด

ท่ี 4 เป็นบริเวณด้านในสุดของทุ่งทานตะวัน เป็นจุดถ่ายรูปที่มีลักษณะเป็นดอกทานตะวันและให้นัก

ท่องเที่ยวยื่นหน้าไปตรงกลางของดอกไม้ และจุดที่ 5 เป็นมุมถ่ายรูปบริเวณร้านค้าข้างลานจอดรถ ซ่ึง
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เป็นชิงช้าจำนวน 2 ตัว พร้อมนำดอกทานตะวันมาประดับตกแต่ง

ภาพท่ี 3.41 จุดถ่ายภาพจุดที่ 3

ภาพถ่ายโดย ซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 30 ธันวาคม 2558

ภาพท่ี 5.42  จุดถ่ายภาพจุดที่ 4 (ซ้าย) และ 5 (ขวา)

ภาพถ่ายโดยซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 28 ธันวาคม 2558

จุดถ่ายรูปที่จัดข้ึนในช่วงเทศกาลทุ่งทานตะวันเป็นการจัดการขึ้นโดย ศูนย์สงครามพิเศษเป็น

ผู้จัดการ ออกแบบ และจัดต้ังในพื้นที่ โดยจากการสัมภาษณ์คุณชนะ จันทร์เปรม (อายุ 25 ปี) ซ่ึงเป็น

ทหารที่คอยจัดการดูแลการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันได้กล่าวว่า

“จุดถ่ายภาพท่ีเห็นท้ังหมด เป็นการสร้างขึ้นเพื่อให้นักท่องเท่ียวมาถ่ายรูปกันให้มีสีสันนอก

เหนือจากการเข้าชมดอกทานตะวัน แต่ก่อนจะเน้นการนำเสนอให้เป็นดอกทานตะวันเพียง

อย่างเดียว แต่เด๋ียวนี้เมื่อนักท่องเที่ยวถ่ายรูปจุดแรกไปเห็นว่าเป็นทุ่งท่ีเขาจีนแล เราใส่ชื่อ

สถานท่ีลงไปด้วย คนอื่นๆจะได้มาเที่ยว ปกติคนออกแบบเป็นทหารท้ังหมดนี่แหละ เอานู้น
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มาเติม เอานี่มาเติม ตอนทำเกษตรกรที่ทำอยู่ตรงนี้ก็มาช่วยทำ ทุกปีเลยมีแบบไม่เหมือน

กัน เอานู้นนี้มาใส่ให้สวยๆ” 

(ชนะ จันทร์เปรม, สัมภาษณ์เมื่อ 28 ธันวาคม 2558)

ในเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแลปีน้ี ถือเป็นปีที่มีการจัดซุ้มถ่ายรูปมากกว่าปีก่อนๆ เมื่อได้

ทำการสัมภาษณ์คุณสเกณฑ์ กิตติศุภมานนท์ ( อายุ 41 ปี ) ทหารจากศูนย์สงครามพิเศษผู้จัดการทำ

ซุ้มถ่ายรูปทุกปี ได้กล่าวว่า 

“ซุ้มถ่ายรูป หรือ จุดถ่ายภาพ จัดขึ้นเพื่อให้นักท่องเท่ียวได้ถ่ายรูป ทุกๆปีจะมีรูปแบบท่ี

แตกต่างกัน ในปีแรกๆที่ทำ มีแค่ 1 จุด แต่เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมาก ทางเราซ่ึง

เป็นผู้จัดงานเลยต้องทำเพิ่ม จาก 1 เป็น 2 จาก 2 เป็น 3 จนตอนนี้ทำไป 5 จุดแล้ว เราทำ

เพิ่มขึ้นตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพิ่มข้ึนในแต่ละปี รู้สึกจะมีเพิ่มเยอะ 4 - 5 จุด

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 ได้นะ.. . อีกอย่างเด๋ียวนี้ทุ่งทานตะวันก็เปิดเป็นท่ีท่องเที่ยวหลายแห่ง

ทางเราจึงต้องมีแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวมาเขาจีนแล เวลาทำจุดถ่ายรูปตอนนี้จะทำเป็น

ชื่อสถานท่ี อย่างปีนี้ที่เห็นกัน เราก็ใส่ชื่อเขาจีนแลไปด้วย เวลานักท่องเท่ียวลงรูปในเฟส

บุ๊ค ในอินสตราแกรม หรือในเน็ต จะได้รู้ว่าเป็นเขาจีนแล ถือเป็นการโปรโมทเขาจีนแลไป

ด้วย...” 

(สเกณฑ์ กิตติศุภมานนท์, สัมภาษณ์เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2559)

ซุ้มถ่ายรูปจึงเป็นกิจกรรมหน่ึงของเทศกาลทุ่งทานตะวัน ที่มีจุดประสงค์ให้นักท่องเที่ยวได้

เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับทุ่งทานตะวันและวิวทิวทัศน์ของเขาจีนแล ซึ่งเร่ิมจัดขึ้น

ต้ังแต่เริ่มมีการจัดเทศกาลในปี พ.ศ. 2540 เพียงแต่เร่ิมพัฒนามีจุดถ่ายภาพเพ่ิมมากข้ึนตามจำนวน

นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีนแลที่เพิ่มข้ึนพร้อมทั้งเปลี่ยนรูปแบบจุดถ่าย

ภาพจากลักษณะที่เน้นดอกทานตะวันเป็นการเน้นในการนำเสนอชื่อสถานที่ด้วย ซึ่งได้รับความนิยม

จากนักท่องเที่ยวเช่นกัน

 กิจกรรมการข่ีม้ารอบทุ่งทานตะวัน 

กิจกรรมการขี่ม้ารอบทุ่งทานตะวัน ถือเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมที่ให้นักท่องเที่ยวได้ข่ีม้ารอบทุ่ง
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ทานตะวันในราคา 100 บาท และการบริการให้ถ่ายรูปคู่กับม้าราคา 2 0 บาท ซึ่งมีกิจกรรมน้ีในช่วง

เทศกาลทุ่งทานตะวัน กิจกรรมการขี่ม้าเป็นกิจกรรมท่ีมีมาพร้อมเทศกาลทุ่งทานตะวันในปีแรก จาก

ความร่วมมือของสวนสัตว์ลพบุรี ภายหลังมีการชวนฟาร์มม้าในจังหวัดมาเข้าร่วมด้วย (อาวุธ ป้องกัน

ทรัพย์, สัมภาษณ์เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2559)

การข่ีม้ารอบทุ่งทานตะวันของเทศกาลปีนี้ (2558) มีทั้งหมด 2 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มวัลลภาร์

ฟาร์ม และกลุ่มจากสวนสัตว์ดุสิต ส่วนของวัลลภาร์ฟาร์มเป็นฟาร์มม้า ซึ่งมีท่ีตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี

เมื่อทางศูนย์สงครามพิเศษได้ติดต่อให้มาเข้าร่วมเป็นหน่ึงในกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยว จึงได้มาเข้า

ร่วม (ศิริพงศ์ ภิโสต, สัมภาษณ์เมื่อ 30 ธันวาคม 2558)

ภาพท่ี 5.43  จุดให้บริการข่ีม้าของวัลลภาร์ฟาร์ม

ภาพถ่ายโดยซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 29 ธันวาคม 2558

อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มจากสวนสัตว์ลพบุรี ซ่ึงได้นำม้าจากทางสวนสัตว์มาเข้าร่วมให้นักท่อง

เที่ยวได้ข่ีม้าเช่นเดียวกับวัลลภาร์ฟาร์มในราคาที่เท่ากัน ซึ่งจากการสัมภาษณ์คุณวิภูสิทธิ์ มูลทองคำ

(อายุ 4 9 ปี) ทหารผู้ดูแลกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ได้กล่าวว่า “สวนสัตว์ลพบุรีเขาเอาม้ามาทุกปีเลย

จริงๆเป็นนโยบายของผู้จัดว่าอยากให้มีกิจกรรมการขี่ม้า ต้ังแต่ปีแรก (2542) ท่ีจัดงานเทศกาล ทาง

เราได้ติดต่อให้ทางสวนสัตว์มาทุกๆปี” (วิภูสิทธ์ิ มูลทองคำ, สัมภาษณ์เมื่อ 29 ธันวาคม 2558) 

เช่นเดียวกับทางคุณอิทธิพงษ์ อรรณพ ณ อยุธยา หน่ึงในผู้จัดเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

ได้ให้การสัมภาษณ์เช่นกันว่า “ตั้งแต่ตอนแรกที่เราทำการจัดเทศกาลข้ึน เราต้องคิดกิจกรรมให้นัก

ท่องเที่ยว ทีมงานที่จัดงานจึงคิดว่าการมีกิจกรรมการข่ีม้าถือเป็นกิจกรรมที่ดีที่จะมีในทุ่งทานตะวัน จึง
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ได้เริ่มติดต่อสวนสัตว์ลพบุรี และฟาร์มอื่นๆที่สนใจเข้ามา” (อิทธิพงษ์ อรรณพ ณ อยุธยา, สัมภาษณ์

เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2558)

ภาพท่ี 5.44 นักท่องเที่ยวดำเนินกิจกรรมขี่ม้า

ภาพถ่ายโดย ซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 30 ธันวาคม 2558

ดังนั้นกิจกรรมการขี่ม้ารอบทุ่งทานตะวัน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเป็นแผนการตั้งแต่การ

ประชุมของศูนย์สงครามพิเศษ ทำให้มีมาต้ังแต่เร่ิมจัดงานเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแลในปี พ.ศ.

2 5 4 2 จนถึงปัจจุบัน ซ่ึงเป็นการเข้าร่วมของสวนสัตว์ลพบุรี และฟาร์มม้าในจังหวัดลพบุรี ถือเป็น

กิจกรรมที่ช่ืนชอบของนักท่องเที่ยววัยเด็กที่ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน

Mini Zoo ชมสัตว์จากสวนสัตว์ลพบุรี 

นอกจากทางสวนสัตว์ลพบุรีได้นำม้ามาในเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแล เพ่ือให้ข่ีรอบทุ่ง

ทานตะวันแล้ว ยังนำสัตว์อื่นๆ ทั้งแพะ แกะ และกระต่ายมาด้วย โ ดยให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อนมป้อน

แกะ แพะ หรือซื้อผักป้อนกระต่าย รวมถึงมีการจำหน่ายหญ้าแห้ง เพ่ือให้อาหารแก่ม้าด้วย ถือเป็น

กิจกรรมที่สร้างสีสันให้กับพื้นที่ท่องเที่ยว ซ่ึงเร่ิมจัดขึ้นเมื่อ 5 – 6 ปีก่อน เน่ืองจากทางสวนสัตว์ลพบุรี

ได้นำม้ามาในกิจกรรมข่ีม้ารอบทุ่งทานตะวัน จึงมีการเสริมเพ่ิมเติมด้วยการนำสัตว์อื่นๆเข้ามา เพื่อมี

รายได้เพ่ิมขึ้น (อิทธิพงศ์ อรรณพ ณ อยุทธยา, สัมภาษณ์เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2559)
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เทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแล เป็นการจัดงานที่มีกิจกรรมต่างๆมากมาย เพ่ือตอบสนองแก่

นักท่องเที่ยว ซ่ึงจัดโดยศูนย์สงครามพิเศษเป็นหลัก มีเกษตรกรและคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่างๆ กิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากท่ีสุด คือ กิจกรรมการน่ังรถรางรอบทุ่งทานตะวัน ซ่ึงมี

พัฒนาการของรถรางจากการยืมรถรางจากสวนสัตว์ลพบุรีมาเป็นสร้างรถรางข้ึนเป็นของศูนย์สงคราม

พิเศษเอง เพ่ือเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแลแห่งน้ี กิจกรรมร้านค้าโดยมีเต็นท์วางเรียงทั่วบริเวณงาน

ส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนเข้ามาจำหน่ายสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยว สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาวาง

จำหน่ายมีหลากหลายทั่ง สินค้าและผลิตภัณฑ์จากทานตะวัน นิยมนำเมล็ดทานตะวันมาแปรรูปเป็น

ขนมชนิดต่างๆ เช่น เมล็ดทานตะวันอบเกลือ เมล็ดทานตะวันอบนำผึ้ง เคลือบช็อคโกแลต รวมถึง

การนำส่วนของดอกทานตะวันมาแปรรูปเป็นน้ำทานตะวันและนำ้ผึ้งทานตะวันด้วย อีกท้ังมีสินค้าหน่ึง

ตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ของจังหวัดลพบุรีมาจำหน่าย กล่าวคือ ข้าวตังเมล็ดทานตะวัน คุกกี้เมล็ด

ทานตะวันวางจำหน่าย

ไม่เพียงแต่สินค้าและผลิตภัณฑ์จากเมล็ดทานตะวัน พบสินค้าผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน

ท้ังผัก ผลไม้ ข้าวมาวางจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งร้านอาหาร เคร่ืองดื่ม สินค้าทั่วไปด้วย

ส่วนของกิจกรรมซุ้มถ่ายรูปเป็นกิจกรรมให้นักท่องเท่ียวได้ทำกิจกรรมเพิ่มเติม นอกเหนือจากเข้าชม

ทุ่งทานตะวันโดยเดิมมีจุดถ่ายภาพ 2 - 3 แห่ง และพัฒนาให้มีเพิ่มมากข้ึนตามจำนวนนักท่องเที่ยว

จนปัจจุบันมีจุดถ่ายภาพถึง 5 จุดและนำเสนอถึงพื้นที่เขาจีนแลด้วย

การขี่ม้าเป็นกิจกรรมที่มีต้ังแต่เร่ิมจัดเทศกาลทุ่งทานตะวันเช่นกันกิจกรรมอื่นๆ  โดยเป็นการ

ให้นักท่องเที่ยวข่ีม้าวิ่งรอบทุ่งทานตะวัน ซ่ึงเกิดจากความร่วมมือของสวนสัตว์ลพบุรีและฟาร์มม้าใน

จังหวัดลพบุรี เข้ามาจัดกิจกรรมในงานเทศกาลด้วย หลังจากสวนสัตว์ลพบุรีนำม้ามาทำกิจกรรมขี่ม้า

จึงมีการนำสัตว์ต่างๆ เช่น กระต่าย แพะ แกะ มาให้นักท่องเที่ยวให้อาหารเพ่ิมเติมด้วย

5.2.1.3 การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

นอกจากกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวที่เดินทางเข้ามายังแหล่งท่อง

เที่ยวแล้ว สิ่งอำนวยความสะดวกยังเป็นส่ิงจำเป็นและมีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ รวม

ถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยเช่นกัน เพราะเป็นสิ่งท่ีสร้างความสะดวกสบายและตอบสนองต่อความ

ต้องการทางการท่องเที่ยว

ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล แม้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทางการเกษตรของชุมชน แต่ยังมีการ
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สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเกิดข้ึน เพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ซ่ึงมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

การสร้างห้องน้ำ พ้ืนที่จอดรถ การดูแลความปลอดภัย และการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ท่อง

เที่ยว นำมาสู่ความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเดินทางมายังพื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว การท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซ่ึง

นักท่องเที่ยวต้องได้รับความรู้และประสบการณ์จากธรรมชาติและความเป็นท้องถิ่น เช่นเดียวกับการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร นอกจากให้นักท่องเท่ียวได้มีประสบการณ์ในพ้ืนท่ีทำการเกษตรแล้ว ยังสามารถ

ได้ความรู้เกี่ยวกับวิถีแห่งการเกษตรจากคนในท้องถ่ินกลับไปด้วย ซ่ึงทุ่งทานตะวันเขาจีนแลมีการ

เรียนรู้เก่ียวกับวิถีแห่งการเกษตรจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เป็นทั้งการบอกข่าวสารเก่ียวกับทุ่ง

ทานตะวัน จุดให้นักท่องเท่ียวเข้ามาสอบถาม ประชาสัมพันธ์ร้านค้าและกิจกรรมต่างๆในทุ่งเขาจีนแล

รวมถึงสร้างความบันเทิงภายในงานให้มีความคร้ืนเครง

ภาพท่ี 5.45 บริเวณศูนย์บริการนั่งท่องเที่ยว

ภาพถ่ายโดยซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 30 ธันวาคม 2558

ศูนย์บริการนักท่องเท่ียวของทุ่งทานตะวันเขาจีน เปรียบเสมือนเป็นจุดศูนย์กลาง เมื่อนักท่อง

เที่ยวเดินทางมาถึงจะเข้ามายังบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก่อน เน่ืองจากที่ตั้งอยู่ส่วนกลางของ

งานเทศกาล เป็นจุดจำหน่ายตั๋วน่ังรถรางอันเป็นกิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยว รวมถึงเป็นเส้น

ทางผ่านเพื่อเข้าสู่ทุ่งทานตะวันและจุดถ่ายรูปจุดแรกและจุดที่สอง

การจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเป็นความรับผิดชอบ และได้จัดตั้งขึ้นโดยศูนย์สงคราม

พิเศษ เพราะทางศูนย์สงครามพิเศษได้จัดกิจกรรมต่างๆแก่นักท่องเท่ียวอย่าง การน่ังรถราง ซุ้มถ่าย

ภาพ การขี่ม้า รวมถึงร้านค้ามากมายในพ้ืนท่ี จึงได้สร้างศูนย์บริการนี้ข้ึน เพื่อคอยประชาสัมพันธ์บอก
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กล่าวนักท่องเที่ยวให้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น รวมถึงบอกกล่าวร้านค้าว่ามีร้านค้าใดบ้าง จำหน่าย

สินค้าอะไร ราคาเท่าไหร่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว ซ่ึงคุณวิษณุพงศ์ ปกติ (อายุ 5 4 ปี)

เป็นทหารคอยประกาศผ่านเครื่องผ่านเสียงแก่นักท่องเที่ยวได้ให้การสัมภาษณ์ว่า

“บริเวณตรงนี้ เขาเรียกประชาสัมพันธ์บ้าง จุดบริการนักท่องเท่ียวบ้าง คือเป็นพื้นท่ีให้

ข้อมูลแก่นักท่องเท่ียวให้มาเข้าร่วมกิจกรรม ผมจะคอยประกาศให้นักท่องเที่ยวมานั่งรถราง

ชมทุ่งทานตะวันเป็นส่วนใหญ่ ใ ห้นักท่องเท่ียวเดินมาตามเสียงที่ผมประกาศ เวลารถรางว่ิง

วนอยู่ ผมจะประกาศร้านค้าท่ีมีจดไว้ตอนลงทะเบียนร้านค้าว่าร้านอะไรขายอะไรบ้าง

อย่างเช่นขายของฝากทานตะวันร้านน้องดาตรงนั้น ผมก็จะประกาศสินค้าท่ีร้านเขาขาย

ราคาเท่าไหร่ก็ประกาศบอก มีอาหารอะไรขาย ส้มตำ ก๋วยเต๋ียว อาหารตามส่ังที่มีหลาย

ร้าน ผมจะประกาศบอกชื่อบอกราคาให้ ช่วยเหลือร้านค้าไปนั้นปหละครับ...” 

(วิษณุพงศ์ ปกติ, สัมภาษณ์เมื่อ 28 ธันวาคม 2558)

คุณวิษณุพงศ์เป็นทหารท่ีทำหน้าที่ประกาศเรื่องต่างๆบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไม่เพียง

แต่ประกาศให้นักท่องเที่ยวมาเข้าร่วมกิจกรรมเพียงเท่าน้ัน ยังมีการบอกความรู้เกี่ยวกับต้นทานตะวัน

ด้วย จากที่ผู้ศึกษาได้ลงภาคสนามและฟังการประกาศของคุณวิษณุพงศ์เป็นการให้ความรู้ถึงเทศกาล

ทานตะวันมีการจัดข้ึนช่วงไหนบ้าง คำขวัญประจำเทศกาล ช่วงฤดูกาลในการปลูกต้นทานตะวันของ

ชุมชน ส่วนประกอบของต้นทานตะวันท่ีรับประทานได้ ผลผลิตของทานตะวันส่งเข้าสู่โรงงาน เพื่อ

สกัดเป็นน้ำมันทานตะวันต่อไป บอกผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่นๆของชุมชน และประชาสัมพันธ์ว่า

มีร้านค้าท่ีจำหน่ายผลผลิตจากสวนจากไร่ของเกษตรกรมาวางจำหน่ายแก่นักท่องเท่ียว อีกทั้งบอก

กล่าวสถานท่ีท่องเท่ียวใกล้เคียงให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

นอกจากนี้ศูนย์บริการท่องเที่ยว เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเข้ามาสอบถามเรื่องต่างๆ รวมถึงเป็น

จุดเปิดเพลง ด้วยการเปิดเพลงผ่านเคร่ืองเสียงให้สามารถได้ยินท่ัวพื้นที่ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล โ ดยมี

ทหารเป็นผู้ทำหน้าที่คุมเสียง ซึ่งคุณอธิพงศ์ อรรณพ ณ อยุธยา (อายุ 5 6 ปี) ได้ให้การสัมภาษณ์ว่า

“ตอนแรกตอนจัดเทศกาลไม่มีเปิดเพลงอย่างที่เห็นวันน้ีหรอก แต่ตอนไม่มีทำให้งานดูเงียบเหงา ทาง

ศูนย์สงครามพิเศษ ผู้จัดเขาเลยหาเอาเครื่องเสียงมาเปิด ช่วยทำให้งานไม่น่าเบื่อ ครึกคร้ีน สนุกสนาน

มากข้ึน ผมเองอยู่ตรงน้ีก็ไม่ง่วงด้วย. . .” (อธิพงศ์ อรรณพ ณ อยุธยา, สัมภาษณ์เมื่อ 3 0 ธันวาคม

2558)
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ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจึงถือเป็นศูนย์กลางของนักท่องเที่ยว การเป็นจุดจำหน่ายตั๋วนั่งรถ

ราง และการประชาสัมพันธ์บอกข้อมูลเก่ียวกับร้านค้าในเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ข้อมูลของ

ทานตะวัน คำขวัญประจำเทศกาล และกิจกรรมต่างๆให้แก่นักท่องเที่ยวได้ทราบ

ห้องน้ำ ทุ่งทานตะวันเขาจีนแลเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเท่ียวได้มีประสบการณ์ใน

พ้ืนที่ทางการเกษตร แต่เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว จึงมีการสร้างห้องน้ำขึ้นมาอยู่บริเวณหลังลานจอดรถ

เป็นการสร้างขึ้นจากศูนย์สงครามพิเศษ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีได้จัดเทศกาลทุ่งทานตะวันข้ึน สร้าง

ห้องน้ำข้ึนปี พ.ศ. 2556 เพื่อให้นักเรียนทหารที่เข้ามาฝึกซ้อมรบและนักท่องเที่ยว  โดยงบประมาณ

ของศูนย์สงครามพิเศษ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นด้วย (อธิพงศ์ อรรณพ ณ

อยุธยา, สัมภาษณ์เมื่อ 30 ธันวาคม 2558) 

ภาพท่ี 5.46 ห้องน้ำ

ภาพถ่ายโดย ซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 30 ธันวาคม 2558

ห้องน้ำมีลักษณะแบ่งเป็นแยกห้องน้ำของผู้หญิงและห้องน้ำของผู้ชายอย่างชัดเจน กล่าวคือ

แบ่งเป็นคนละด้าน โดยมีทหารคอยดูแลอยู่ด้านหน้าห้องน้ำ เพื่อให้ผู้เข้าจ่ายเงินคร้ังละ 3 บาท พร้อม

ท้ังจำหน่ายกระดาษชำระและผ้าอนามัยด้วยโดยคุณทองมี พรมงาม (อายุ 22 ปี) ทหารผู้เคยทำหน้าที่

เฝ้าห้องน้ำได้ให้การสัมภาษณ์ว่า “...ปกติเวลาได้เวรไปเฝ้าห้องน้ำ ก็ไปเฝ้าให้คนเข้ามาจ่ายตังค์ ขาย

ทิชชู่ ผ้าอนามัยด้วย ทุกเย็นก็มาล้างทำความสะอาดห้องน้ำทุกห้องก่อนจะล็อคประตู...” (ทองมี พรม

งาม, สัมภาษณ์เมื่อ 28 ธันวาคม 2558) 

เมื่อผู้ศึกษาได้ทำการสัมภาษณ์นักท่องเท่ียว ซ่ึงคุณนวพล พฤกษวัน (อายุ 15 ปี) ผู้เข้ามาใช้
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บริการห้องน้ำได้กล่าวว่า “...ดีมากเลยครับมีห้องน้ำ ถือว่าสะอาดใช้ได้... ผมผ่านทุ่งทานตะวันที่อื่นไม่

ได้มีห้องน้ำแบบนี้ ดีนะที่ที่น้ีเขาสร้างห้องน้ำไว้ให้นักท่องเที่ยว มันเป็นสิ่งจำเป็นนะผมว่า...” (นวพล

พฤกษวัน, สัมภาษณ์เมื่อ 29 ธันวาคม 2558)

ห้องน้ำ เป็นส่วนการจัดสร้างของศูนย์สงครามพิเศษในปี พ.ศ. 2556 เพื่อให้นักเรียนท่ีฝึกซ้อม

รบและนักท่องเที่ยวได้ใช้บริการโดยมีค่าใช้จ่ายเก็บคนละ 3 บาทกับนักท่องเที่ยวในช่วงงานเทศกาล

ทุ่งทานตะวัน ซ่ึงเป็นท่ีพอใจของนักท่องเที่ยว และถือเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นมีในแหล่งท่องเที่ยว

ลานจอดรถ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีนแลเป็นพื้นที่ทำการเกษตรขนาดใหญ่

รวมถึงเป็นพื้นที่ฝึกโดดร่มและฝึกซ้อมรบของทหาร ทำให้มีลานกว้างในบริเวณนั้นด้วย ทำให้สามารถ

มีลานจอดรถให้นักท่องเท่ียวได้เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งมีทหารจากศูนย์สงครามพิเศษคอยดูแล

รถยนต์ของนักท่องเที่ยว  โ ดยเสียค่าใช้จ่ายคันละ 20 บาท (อาวุธ ป้องกันทรัพย์, สัมภาษณ์เมื่อ 29

ธันวาคม 2558)

ภาพท่ี 5.47 ลานจอดรถและทหารผู้คอยดูแลความปลอดภัย

ภาพถ่ายโดยซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 27 ธันวาคม 2558

การดูแลความปลอดภัย เนื่องจากช่วงเทศกาลทุ่งทานตะวันเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดย

ศูนย์สงครามพิเศษอย่างที่ได้กล่าวไป นอกจากเป็นหน่วยงานซ่ึงสร้างกิจกรรมและการบริการแล้ว ส่ิง

อำนวยความสะดวกอย่างการดูแลความปลอดภัย จึงเป็นหน้าที่ของบุคลากรจากหน่วยงานน้ีด้วยเช่น

กัน 
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ภาพท่ี 5.48 ทหารผู้ดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว

ภาพถ่ายโดยซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 27 ธันวาคม 2558

การดูแลความปลอดภัยเป็นการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวและให้เกิดความสงบใน

พ้ืนที่ท่องเที่ยวท่ัวบริเวณ ทั้งการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวท่ีทำกิจกรรมการน่ังรถรางที่ต้อง

มีทหารคุม 1 – 2 คนต่อ 1 รถราง การเฝ้าดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้าไปถ่ายรูป ชมสัมผัสภายในทุ่ง

ทานตะวัน รวมถึงป้องกันไม่ให้รถยนต์เข้ามาในพ้ืนที่ทุ่งทานตะวัน เพ่ือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและก่อให้

เกิดอันตรายต่อนักท่องเท่ียวที่เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในทุ่งทานตะวันเขาจีนแล (ชนะ จันทร์เปรม,

สัมภาษณ์เมื่อ 28 ธันวาคม 2558)

การดูแลรักษาความสะอาด เมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่ทางการเกษตร เพื่อชม

ทุ่งทานตะวันเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งมีร้านค้าท่ีจำหน่ายสินค้าต่างๆ แน่นอนว่าทำให้พ้ืนที่เกิดมลพิษ

มีขยะเป็นจำนวนมากจากการท่องเท่ียว ทางหน่วยงานศูนย์สงครามพิเศษจึงมีการจัดถังขยะไว้ทั่ว

บริเวณพื้นที่ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล เพื่อให้สร้างความสะอาดมี เพราะมีที่ทิ้งขยะ รวมถึง

หน่วยงานได้จัดรถขยะ ซ่ึงเป็นของหน่วยงานเองไว้ใช้ในการเคลื่อนย้ายขยะที่มีเป็นจำนวนมากใน

แต่ละวัน เน่ืองจากแหล่งท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแลเป็นพ้ืนที่ทำการเกษตรปกติ เมื่อไม่ถึง

ฤดูกาลทุ่งทานตะวัน ดังน้ันทางพ้ืนที่จึงไม่มีขยะ ส่งผลให้พื้นที่ไม่มีถังขยะ เมื่อถึงเทศกาลท่องเที่ยว

ศูนย์สงครามพิเศษจึงมีการจัดการ เพื่อให้มีถังขยะ และระบบทำความสะอาดภายในแหล่งท่องเที่ยว

(วิภูสิทธ์ิ มูลทองคำ, สัมภาษณ์เมื่อ 29 ธันวาคม 2558)
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ภาพท่ี 5.49 รถขยะของศูนย์สงครามพิเศษ

ภาพถ่ายโดยซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 30 ธันวาคม 2558

เช่นเดียวกับแม่ค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทานตะวันคุณพัชรี จิน (อายุ 37 ปี) ได้กลา่วถงึการ

การดูแลความสะอาดได้กล่าวว่า 

“บริเวณตรงนี้เป็นพื้นท่ีทำการเกษตรเนอะ ปกติเลยไม่มีถังขยะมาวาง ทางทหารเลยทำการ

จัดเตรียมมา แม่ค้าพ่อค้าเตรียมของ อย่างอาหาร เคร่ืองดื่ม แน่นอนมันต้องมีท้ิงเศษอาหาร

วัตถุดิบท่ีเตรียมไว้อะไรแบบนี้ นักท่องเที่ยวซื้อของจากเราเสร็จกินไปก็ต้องมีขยะ ถังขยะ

เลยสำคัญนะไม่งั้นคงดูรกหูรกตา เป็นพื้นที่ท่องเท่ียวแบบธรรมชาติจะให้มีขยะท้ิงเกล่ือน

กลาดไม่ได้ ดีแล้วหล่ะ...ส่วนรถขยะ พี่เห็นรถขยะของทหารนี่แหละมาเก็บไปช่วงเย็นๆ 5 –

6 โมงเย็น เขาก็ว่ิงไร่เก็บทั้งหมด ตั้งแต่ต้นทางยันสุดทาง หลังเทศกาลเขาก็มาเก็บนะ คง

เพราะเป็นพื้นท่ีที่เขาต้องรับผิดชอบนั่นแหละ...” 

(พัชรี จิน, สัมภาษณ์เมื่อ 29 ธันวาคม 2558)

นอกจากนี้ทางหน่วยงานศูนย์สงครามพิเศษ ยังมีการรับผิดชอบรดน้ำต้นไม้ให้แก่ต้น

ทานตะวัน ทุกเช้า กลางวัน และเย็น เพ่ือไม่ให้ดอกทานตะวันเหี่ยวเฉาและให้มีความสวยงาม ดอก

บานสวยงามสะพร่ัง เพื่อให้เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวต่อไป
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ภาพท่ี 5.50 ถังขยะบริเวณทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

ภาพถ่ายโดยซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 28 ธันวาคม 2558

5.2.2 ช่วงปกติหลังช่วงเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

ช่วงเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ซ่ึงการที่จัดขึ้นในช่วงเวลาที่มีดอกทานตะวันบานสวยงาม

ท่ีสุด ปีนี้ (2558) ได้จัดขึน้เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 ตามท่ีได้

กล่าวไปในข้างต้น หลังเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ทุ่งทานตะวันเขาจีนแลยังคงมีทานตะวันบาน

อยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนหน่ึงเดินทางมายังพ้ืนที่เขาจีนแล ทุ่งทานตะวันเขาจีน

แลจึงยังเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวจนถึงช่วงที่ทานตะวันเร่ิมเฉาตาย กล่าวคือช่วงประมาณต้นเดือน

กุมภาพันธ์ ส่งผลให้ยังคงมีกิจกรรมให้แก่นักท่องเที่ยว มีร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นัก

ท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

5.2.2.1 รูปแบบของการท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

หลังช่วงเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ทุ่งทานตะวันยังคงบานสวยงามอยู่ ทำให้มีนักท่อง

เที่ยวเดินทางมารับชมความสวยงามและความเป็นธรรมชาติในพ้ืนที่อยู่ ซ่ึงลักษณะของนักท่องเที่ยว

เป็นการมาเท่ียวแบบเช้า-เย็นกลับ ซ่ึงตั้งใจมาเที่ยวจังหวัดลพบุรีและเป็นนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม ซ่ึงน่ัง

รถบัสมาเป็นทางผ่านทุ่งทานตะวันเขาจีนแล 

ลักษณะของการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันหลังช่วงเทศกาลที่จัดขึ้น มีรูปแบบที่แตกต่างกันอย่าง

ส้ินเชิง กล่าวคือ กิจกรรมที่เกิดข้ึนในช่วงเทศกาลไม่ได้มีจัดขึ้นแก่นักท่องเที่ยวในช่วงปกติ ซ่ึงไม่มี
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กิจกรรมการน่ังรถราง การข่ีม้ารอบทุ่งทานตะวัน สวนสัตว์ มีเพียงจุดถ่ายภาพ และร้านค้าส่วนหน่ึง

เท่านั้น ดังน้ันนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมายังทุ่งทานตะวันในช่วงเวลาปกติทั่วไป จึงเป็นการท่องเที่ยวที่มี

ลักษณะเหมือนกับทุ่งทานตะวันพื้นที่อ่ืนๆ ซ่ึงมีพื้นที่ให้นักท่องเท่ียวเข้าชมความสวยงามของทุ่ง

ทานตะวัน มีร้านค้าจำหน่ายของฝากจากทานตะวันแก่นักท่องเที่ยว ซ่ึงเป็นคนในชุมชนและพ่อค้า

แม่ค้าท่ีมาจำหน่ายในช่วงเทศกาลบางส่วนที่ยังคงจำหน่ายในช่วงเวลาน้ีโดยคุณเพ็ญศรี รอยเลื่อน

(อายุ 6 2 ปี) ได้กล่าวว่า “...หลังเทศกาลยังมีนักท่องเที่ยวมาเร่ือยๆ อาจไม่เยอะเท่าช่วงเทศกาลนะ

แต่ก็มีมา เราขายของก็ยังพอขายได้ ป้าเลยจะอยู่ขายต่อ พวกของฝาก เมล็ดทานตะวันก็ยังคงขายดี

เหมือนเดิม” (เพ็ญศรี รอยเลื่อน, สัมภาษณ์เมื่อ 9 มกราคม 2559) 

ภาพท่ี 5.51 ทุ่งทานตะวันเขาจีนแลช่วงหลังเทศกาล

ภาพถ่ายโดย ซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 9 มกราคม 2559

กองบริการศูนย์สงครามพิเศษ ผู้รับผิดชอบจัดงานช่วงเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนไม่ได้เข้า

มาจัดพื้นที่ทางการท่องเที่ยว หลังจากหมดช่วงเวลาเทศกาลไม่ได้ทำการจัดงานเพ่ิมเติม เพียงแต่พื้นที่

บริเวณเขาจีน เป็นพ้ืนท่ีที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์สงครามพิเศษ จึงทำให้ยังคงมีสิ่งอำนวยความ

สะดวกต่างๆให้แก่นักท่องเที่ยวอยู่

5.2.2.2 กิจกรรมของการท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

นอกเหนือจากช่วงเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแลแล้ว ทุ่งทานตะวันยังคงบานอยู่ ทำให้ยังมี

นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพื่อชมทุ่งทานตะวัน ณ เขาจีนแลแห่งน้ี ทำให้มีกิจกรรมแก่นักท่องเที่ยว

ท้ังซู้มถ่ายรูปที่จัดทำขึ้นใหม่ และร้านค้าที่เข้ามาวางจำหน่ายสินค้าบริเวณทางเข้าทุ่งทานตะวัน โ ดยมี

รายละเอียดดังต่อไปน้ี
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ซุ้มถ้ายรูป เมื่อหมดช่วงเทศกาลทุ่งทานตะวันท่ีจัดข้ึนวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่4

มกราคม พ.ศ. 2559 แล้ว ช่วงเย็นของวันที่ 4 มกราคม ทหารจะนำจุดถ่ายรูปออกไปทั้งหมด ซึ่งคุณ

น่ิม แล้วสว่าง (อายุ 33 ปี) คนขายเครื่องดื่มหลังช่วงเทศกาลได้กล่าวว่า 

“...พอหมดวันเทศกาล ทหารเขาก็เอาฉาก ของที่ทำเป็นจุดถ่ายภาพให้นักท่องเท่ียวออกไป

เขาว่าพอหมดช่วงเทศกาล เพื่อความสะอาดไม่ให้มีเศษขยะเลยเอาออกไปเลย เป็นยังง้ีทุก

ปีนะ ป้ามาขายน้ำอยู่จนดอกมันตาย เน่าเหี่ยวแหละ นักท่องเท่ียวก็มีเข้ามาเร่ือยๆ แค่ไม่

เยอะช่วงเทศกาล พอขายได้บ้าง...”  

(น่ิม แล้วสว่าง, สัมภาษณ์เมื่อ 9 มกราคม 2559)

ภาพท่ี 5.52 จุดถ่ายภาพหลังเทศกาลทุ่งทานตะวัน

ภาพถ่ายโดยซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 9 มกราคม 2559

กองบริการศูนย์สงครามพิเศษ ผู้จัดงานเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ตั้งแต่วันที่ 4

มกราคม พ.ศ. 2559 อันเป็นวันสุดท้ายของงานเทศกาลในช่วงตอนเย็นประมาณ 17.00 น. ได้ให้

นักเรียนทหารนำซู้มถ่ายรูปทั้ง 5 จุดที่มีในพื้นที่ออก โดยคุณคมกริช พรศิริศักดิ์ได้กล่าวว่า 

“...ท่ีถ่ายภาพหลังเทศกาล เราร้ือออกหมดเลย เพราะหลังจากช่วงเทศกาล พวกเรากอง

บริการที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบต้องกลับมาทำงานกันปกติ ถ้าเราปล่อยไว้แบบนั้นจะ

ไม่มีใครดูแล สุดท้ายก็จะกลายเป็นขยะ ทำให้เราตัดสินใจร้ือออกตั้งแต่หมดช่วงเทศกาล

เลย” 

(คมกริช พรศิริศักดิ์, สัมภาษณ์เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2559)
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หลังช่วงเทศกาลจึงมีซุ้มถ่ายรูปชุดใหม่ ซ่ึงเหลือเพียงจุด 2 จุด (ตามภาพที่ 5.52) จุดแรกเป็น

จุดถ่ายภาพที่เกษตรกรและแม่ค้าพ่อค้าที่ยังคงจำหน่าย เปิดร้านค้าหลังช่วงเทศกาลช่วยกันประดิษฐ์

สร้างข้ึนมา ซ่ึงเป็นป้ายที่เขียนว่า “เขาจีนแล” และจุดที่ 2 เป็นมุมถ่ายรูปกับชิงช้าน่ัง 2 ตัว ซึ่งคุณนิ่ม

ยังได้กล่าวว่า “...พอทหารเก็บพวกที่ให้ถ่ายรูปออกไปหมด เกษตรกร คนทำไร่ทานตะวันท่ีนี้เขาเลย

ทำป้ายอันใหม่ไว้ให้ ป้าก็ไปช่วยเขา เอาน้ำไปให้บ้าง เขาทำให้ นักท่องเที่ยวก็ชอบ จะได้มาอีกบ่อยๆ”

(น่ิม แล้วสว่าง, สัมภาษณ์เมื่อ 9 มกราคม 2559) 

ร้านค้า หลังจากช่วงเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแลแล้ว ยังคงมีร้านค้าจำนวนหน่ึงที่ยังคงวาง

จำหน่ายสินค้า ซึ่งจากการลงภาคสนามของผู้ศึกษา พบว่าส่วนใหญ่เป็นร้านค้าขายผลิตผัณฑ์จาก

ทานตะวันเป็นส่วนใหญ่ และมีจำหน่ายเคร่ืองดื่ม โดยรวมทั้งหมด ประมาณ 5 – 10 ร้าน มีการตั้งร้าน

ค้าต่างจากช่วงเทศกาล กล่าวคือ ไ ม่มีเต็นท์วาง เน่ืองจากเอกออกไปตั้งแต่วันสุดท้ายของช่วงเทศกาล

( 6 มกราคม) ทำให้เป็นร้านค้าลักษณะเป็นโต๊ะวางเรียงกัน ตรงบริเวณทางเข้าทุ่งทานตะวัน (บริเวณ

ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว) ซ่ึงร้านค้าทั้งหมดเป็นพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนที่เข้ามาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในช่วง

เทศกาลและอยู่ต่อเน่ืองเช่นเดียวกับคุณพัชรี จิน (อายุ 3 7 ปี) ได้กล่าวว่า “...ช่วงหลังเทศกาลทาง

ทหาร เขาไม่ได้ว่าอะไรถ้าจะขายของต่อ พ่ีเลยขายพวกเมล็ดทานตะวันต่อ หลังช่วงเทศกาลอาจมีนัก

ท่องเที่ยวไม่เยอะเท่าช่วงเทศกาล แต่ก็พอขายได้มีคนเข้ามาเรื่อยๆ” (พัชรี จิน, สัมภาษณ์เมื่อ 9

มกราคม 2559) 

ภาพท่ี 5.53 ร้านค้าช่วงปกติ

ภาพถ่ายโดย ซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 9 มกราคม 2559
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ร้านค้าที่จำหน่ายในช่วงน้ีเป็นผลิตภัณฑ์จากทานตะวันเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ เมล็ด

ทานตะวันอบเกลือ เมล็ดทานตะวันอบน้ำผึ้ง ต้นอ่อนทานตะวัน พืชผักสวนครัวที่มีการเพาะปลูกใน

ชุมชนด้วย 

ภาพท่ี 5.54 ร้านค้าหลังช่วงเทศกาลทุ่งทานตะวัน

ภาพถ่ายโดย ซายากะ ฮายาชิ ถ่ายเมื่อ 9 มกราคม 2559

5.2.2.3 การบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกการท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

แม้ในช่วงหลังเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแลของทุกปี การท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันที่จัดข้ึน

โดยหน่วยงานศูนย์สงครามพิเศษจะหมดหน้าที่ และความรับผิดชอบในส่วนของการท่องเที่ยวไปแล้ว

ซ่ึงเหลือเพียงซุ้มถ่ายรูปที่จัดทำข้ึนใหม่โดยเกษตรกรและพ่อค้าแม่ค้าและมีร้านค้าจำนวน 5 – 10 ร้าน

เข้ามาวางจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆให้แก่นักท่องเท่ียว

ภาพท่ี 5.55 รถขยะรอเก็บขยะตอนเย็น

ภาพถ่ายโดย ซายากะ ฮายาชิ ถ่ายภาพเมื่อ 9 มกราคม 2559
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แต่เน่ืองจากพ้ืนที่บริเวณส่วนน้ีอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์สงครามพิเศษ ด้านความ

สะอาดของพ้ืนที่จึงยังคงเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานที่เข้ามาจัดการขยะต่างๆที่เกิดจากร้านค้า และนัก

ท่องเที่ยว ที่เข้ามายังพื้นที่โดยการนำรถขยะเข้ามาเก็บขยะในบริเวณทุ่งทานตะวันเขาจีนแลทุกตอน

เย็นประมาณ 17.00 น. ทุกวันตลอดช่วงที่ทุ่งทานตะวันยังคงบานอยู่ เน่ืองจากยังมีร้านค้าและนัก

ท่องเที่ยวเข้ามายังพื้นที่ (พชรพล พันธุ์กล้า, สัมภาษณ์เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2559)

การท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล เกิดข้ึนจากการส่งเสริมสนับสนุนของทางภาครัฐท่ี

ต้องการช่วยเหลือเกษตรกร จึงพัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรทุ่งทานตะวันเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซ่ึงศูนย์

สงครามพิเศษได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้พัฒนาให้ทุ่งทานตะวันเขาจีนแลเป็นแหล่งท่องเที่ยว โ ดยมี

การจัดงานเทศกาลทุ่งทานตะวัน ซ่ึงการจัดการมีทั้งกิจกรรมต่างๆอย่างการน่ังรถราง การขี่ม้า สวน

สัตว์ขนาดเล็ก ซุ้มถ่ายภาพ ร้านค้า ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างห้องน้ำ

ลานจอดรถ การดูแลความปลอดภัย รวมถึงความสะอาด เพื่อการท่องเที่ยว การจัดเทศกาลนี้ เป็น

ความร่วมมือของศูนย์สงครามพิเศษ เกษตรกร และคนในชุมชนที่เข้าร่วมในการจัดการท่องเที่ยวทุ่ง

ทานตะวันเขาจีนแล หลังช่วงเทศกาลท่ียังคงมีดอกทานตะวันบาน มีการจัดกิจกรรมซุ้มถ่ายภาพและ

ร้านค้าให้แก่นักท่องเท่ียวที่เดินทางเข้ามาด้วย เน้ือหาทั้งหมดจึงทำให้เห็นท้ังมุมมองของนักท่องเที่ยว

ผู้จัด เกษตร คนในชุมชน และนักท่องเที่ยว และกระบวนการจัดการทั้งหมดของการท่องเที่ยวทุ่ง

ทานตะวันเขาจีนแลแห่งน้ี



บทท่ี 6

วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา

การจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตรทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

การท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัด

ลพบุรี เป็นการท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาจากการเป็นพ้ืนท่ีทางการเกษตร สู่การเป็นแหล่งท่อง

เที่ยวทุ่งทานตะวันแห่งหน่ึงของจังหวัดลพบุรี ซ่ึงได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวมาตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2542 โดยมีรูปแบบการท่องเท่ียวที่แตกต่างจากทุ่งทานตะวันที่อื่น เนื่องจากมีการ

จัดการเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแลในช่วงวันหยุดทางราชการ กล่าวคือ วันพ่อ หรือ วันปี

ใหม่ทุกปี ส่วนภายในงานเทศกาลมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ส่ิงอำนวยความสะดวกมากมายที่

เกิดขึ้นเพื่อการท่องเที่ยว รวมถึงร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทานตะวัน ผลผลิตทางการ

เกษตร และสินค้าทั่วไปให้แก่นักท่องเท่ียวภายในช่วงเทศกาลด้วย ซ่ึงล้วนเกิดข้ึนเพื่อตอบ

สนองทางการท่องเที่ยว พร้อมกับสามารถรองรับนักท่องเที่ยวในปริมาณมากได้

เน้ือหาในบทท่ี 6 น้ีจึงเป็นการนำข้อมูลจากการลงภาคสนาม การสังเกตการณ์อย่าง

มีส่วนร่วม รวมถึงการค้นคว้าหาข้อมูลจากวรรณกรรมและสื่อต่างๆ ท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวข้องน้ัน

นำมาวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา ตามแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการจัดการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรผ่านการท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ทั้งในช่วงเทศกาลทุ่งทานตะวัน

และช่วงที่มีดอกทานตะวันบานท่ีมีนักท่องเท่ียวเข้ามารับชมภายในพื้นที่เขาจีนแล เพื่อให้เห็น

ถึงพัฒนาการของการท่องเที่ยวจนถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน

กับแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร รวมถึงกระบวนการจัดการทางการท่องเที่ยวทางด้าน

ทรัพยากร การบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว อีกทั้งรูปแบบกิจกรรม

ทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผ่านการร่วมมือของบุคลากรหลายฝ่ายจัดงานน้ี ทั้งหน่วยงาน

ศูนย์สงครามพิเศษ เกษตรกร คนในชุมชน และนักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนิน

การท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ผ่านการนำเสนอการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยว
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เชิงเกษตร

โดยผู้ศึกษาได้แบ่งหัวข้อในการสรุปและวิเคราะห์ ประกอบด้วย 1 ) พัฒนาการของการท่อง

เที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล 2 ) การจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตรกับทุ่งทานตะวันเขาจีนแล 3 ) การมี

ส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับทุ่งทานตะวันเขาจีนแลและ 4 ) แนวคิดการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรและการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

6.1 พัฒนาการของการท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

จังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดในภาคกลาง ซ่ึงมีลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางกายภาพท่ี

เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม ทำให้ชุมชนนิคมสร้างตนเองมีพ้ืนที่ทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก

ส่งผลให้คนในชุมชนประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร เดิมทำการปลูกข้าวโพดและต้นมันสำปะหลังเป็น

หลัก รวมถึงมีการเพาะปลูกพืชผักผลไม้บ้างเป็นบางส่วน จังหวัดลพบุรีเร่ิมมีการปลูกต้นทานตะวันไป

จนถึงการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างปัจจุบันนั้น สามารถแบ่งช่วงเวลาของพัฒนาการออกเป็น

ดังน้ี

1) การเร่ิมต้นปลูกต้นทานตะวัน (พ.ศ. 2531)

เดิมการทำเกษตรกรรมในจังหวัดลพบุรีเป็นการเพาะปลูกต้นข้าวโพดและมันสำปะหลัง ซ่ึงยัง

ไม่มีการเพาะปลูกต้นทานตะวัน กระท่ังปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา เมล็ดทานตะวันเป็นผลผลิตท่ีมีความ

ต้องการสูงข้ึนของตลาดอุตสาหกรรม ทำให้ทางภาครัฐส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัด รวมถึงชุมชน

นิคมสร้างตนเองหันมาเพาะปลูกต้นทานตะวัน โ ดยทำการเพาะปลูกเป็นพืชข้ันรอง กล่าวคือ เป็นการ

เพาะปลูกช่วงหลังฤดูฝน หรือ ทำการเพาะปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวพืชหลักอย่างข้าวโพด หรือ มัน

สำปะหลังแล้ว ซ่ึงสามารถทำการปลูกได้ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน และเก็บเก่ียวเมล็ดทานตะวันช่วง

ปลายเดือนกุมภาพันธ์ เพ่ือส่งเมล็ดทานตะวันสู่โรงงานเพ่ือสกัดเป็นน้ำมันทานตะวัน อันเป็นสินค้าที่มี

ความต้องการในตลาดสูงทั้งในประเทศและนอกประเทศ ตั้งแต่น้ันเป็นต้นมาต้นทานตะวันกลายเป็น

พืชทางเศรษฐกิจของชุมชน และมีการส่งเสริมจนมีเกษตรกรปลูกต้นทานตะวันเป็นจำนวนมากมา

จนถึงปัจจุบัน
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2) การพัฒนาทุ่งทานตะวันเป็นแหล่งท่องเท่ียว (พ.ศ. 2539 - 2540)

จนกระทั่งช่วงปี พ.ศ. 2539 – 2540 ประเทศไทยเกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลกระทบ

ต่อเกษตรที่ประสบปัญหารายได้จากการทำการเกษตร เน่ืองจากราคาของผลผลิตทางการเกษตร ท้ัง

ผลข้าวโพด มันสำปะรัง เมล็ดทานตะวัน รวมถึงพืชผักผลไม้ท่ีเกษตรกรในชุมชนทำการเพาะปลูกได้

ตกต่ำลงตามภาวะทางเศรษฐกิจ รวมถึงช่วงปี พ.ศ. 2540 – 2544 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 8 ได้มีแผนพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศด้วย ทางภาครัฐจึงเข้ามาให้ความ

ช่วยเหลือเกษตรกร อีกทั้งการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเร่ิมได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียว ทำให้เกิด

การส่งเสริมสนับสนุนพ้ืนที่ทำการเกษตรท่ีมีการปลูกต้นทานตะวัน พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ

จังหวัด เพ่ือให้เกษตรกรได้รายได้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากเกษตรกรรม ซึ่งในช่วงเวลาน้ันเขื่อนป่าสักชล

สิทธิ์เปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าไปท่องเที่ยวได้ ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดลพบุรีมากยิ่งข้ึน ส่ง

ผลให้พื้นที่ทำการเกษตรในชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเป็นจำนวนมาก และต่างได้รับความ

นิยมจากนักท่องเที่ยว

3) การท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล (พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน)

ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล  เป็นพื้นที่ทำการเกษตรในชุมชนนิคมสร้างตนเอง พื้นที่เขาจีนแลเป็น

พ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานทหารของจังหวัดลพบุรี กล่าวคือ ศูนย์สงครามพิเศษ

เน่ืองจากเดิมชุมชนนิคมสร้างตนเองได้พัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรโดยทหาร คือ

รัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเมื่อปี พ.ศ. 2482 ทำให้พ้ืนท่ีส่วนหน่ึงของชุมชน ซ่ึงก็คือ พื้นที่

บริเวณเขาจีนแลอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานทหารของจังหวัดลพบุรีนั่้นเอง ศูนย์สงคราม

พิเศษได้นำพ้ืนท่ีบริเวณเขาจีนแลมาใช้เพ่ือการฝึกซ้อมรบและโดดร่มทางการทหารหน่วยงานต่างๆเป็น

หลัก ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพและภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการฝึกซ้อมช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน

มีนาคมเท่าน้ัน ทำให้เดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคมไม่ได้นำพ้ืนที่มาใช้ประโยชน์ทางทหาร

ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล เป็นพื้นที่ของหน่วยงานทหาร “ศูนย์สงครามพิเศษ”  โ ดยทั่วไปแล้ว

องค์กรทหาร รวมถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายช่วยเหลือคนในชุมชนบริเวณใกล้

เคียงที่ว่า “พ้ืนที่อันอยู่ในความรับผิดชอบของทหาร เมื่อไม่ได้นำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ทางการทหารให้

นำมาสร้างประโยชน์แก่คนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง” เมื่อพ้ืนที่บริเวณเขาจีนแลได้ใช้เพ่ือการฝึก

ซ้อมรบเพียงระยะเวลาเดียวของปีเท่าน้ัน ทำให้ศูนย์สงครามพิเศษ หน่วยงานที่รับผิดชอบพ้ืนที่จึงได้
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ให้คนในชุมชนที่ต้องการทำการเพาะปลูกหารายได้ เข้ามาทำการเกษตรในพื้นที่เขาจีนแล  โดยมีการ

กำหนดให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกต้นข้าวโพดและต้นทานตะวัน เพ่ือสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตให้

ท่วงทันต่อการฝึกซ้อมรบของหน่วยงานทหารในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม   โดยเกษตรกรไม่

ต้องเสียค่าเช่าพ้ืนที่ทำการเกษตร เกษตรกรเพียงลงทุนส่วนของรถไถดินและเมล็ดพันธ์ุเท่าน้ัน ทำให้

พ้ืนที่เขาจีนแลมีการนำพื้นที่มาใช้ในการฝึกซ้อมรบของทหาร เพาะปลูกต้นข้าวโพด และเพาะปลูกต้น

ทานตะวันสลับเวียนไปเช่นน้ีทุกปี

จากการที่พื้นที่ทำการเกษตรบริเวณเขาจีนแลได้ทำการเพาะปลูกต้นทานตะวัน และมีสภาพ

แวดล้อมที่สวยงามอย่างภูเขาหินปูนที่ล้อมรอบทุ่งทานตะวัน ทำให้พื้นที่บริเวณน้ีมีการพัฒนาเป็น

แหล่งท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเหมือนที่อื่นๆในชุมชนและจังหวัด ซ่ึงการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเมื่อ

พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีการจัดงานเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ จึงทำให้เห็นพัฒนาการตั้งแต่การเพาะปลูก

ต้นทานตะวันไปสู่การท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันท่ีรองรับนักท่องเที่ยวมากกว่า 1 แสนคนต่อวันอย่างเช่น

ปัจจุบัน โดยสามารถแบ่งช่วงยุคได้ดังต่อไปน้ี

3.1) การท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแลตอนต้น (พ.ศ. 2542 – 2546) จากท่ีได้กล่าวไป

ว่าต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 ทางภาครัฐได้ส่งเสริมชุมชนให้มีการพัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรทานตะวันเป็น

แหล่งท่องเที่ยว ทางศูนย์สงครามพิเศษเล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันที่ได้รับ

ความนิยมจากนักท่องเที่ยว เน่ืองจากพ้ืนที่เขาจีนแลที่ตนรับผิดชอบน้ันได้ทำการเกษตรเพาะปลูกต้น

ทานตะวันอยู่แล้ว รวมถึงมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามและแสดงความเป็นธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์

ของชุมชนอย่างภูเขาหินปูนที่มีรูปร่างแปลกตาล้อมรอบ ทำให้หน่วยงานเห็นว่าปัจจัยเหล่าน้ีสามารถ

ทำให้ทุ่งทานตะวันเขาจีนแลเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่ได้รับความนิยมได้

นอกจากเล็งเห็นว่าพื้นที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันได้แล้ว ยังมีนโยบาย

ขององค์กรทหารที่ต้องการสร้างประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน ศูนย์สงครามพิเศษจึงมีการจัดประชุม

และสร้างแบบแผนรูปแบบการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบริเวณเขาจีนแล ทำให้เกิดการจัดงานเทศกาล

ทุ่งทานตะวันเขาจีนแลขึ้นทุกปีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 ในช่วงเวลาที่ดอกทานตะวันบานสวยงามท่ีสุด โดย

มีระดับผู้บัญชาการเป็นผู้กำหนดกิจกรรมต่างๆและวันจัดงานของแต่ละปี ส่วนของกองบริการศูนย์

สงครามพิเศษเป็นผู้จัดงาน และมีนักเรียนทหารในจังหวัดลพบุรีเข้ามาช่วยเหลือภายในงาน
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การจัดงานเทศกาลทุ่งทานตะวัน เป็นการจัดงานท่ีทำให้มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่แตกต่าง

จากทุ่งทานตะวันพื้นที่อื่นๆ โดยการมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมากมาย นอกเหนือจากการให้เข้าชมทุ่ง

ทานตะวัน กล่าวคือ กิจกรรมการน่ังรถราง การข่ีม้ารอบทุ่งทานตะวัน ซุ้มถ่ายรูป และร้านค้าต่างๆให้

นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อสินค้า ซึ่งตั้งแต่การจัดงานในปีแรกจนถึงปัจจุบัน รูปแบบกิจกรรมไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงมากนัก เน่ืองจากทางศูนย์สงครามพิเศษได้วางแผนการจัดงานท่องเที่ยวเป็นอย่างดี มี

เงินทุนและกำลังในการจัดงาน รวมถึงได้มีการจัดงานเทศกาลให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจำนวน

มากมาตั้งแต่เร่ิมแรกจากการท่ีสร้างความแตกต่างจากทุ่งทานตะวันที่อื่น มีทิวทัศน์ธรรมชาติท่ี

สวยงาม พร้อมทั้งเป็นทุ่งทานตะวันท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  โดยทางภาครัฐได้ส่งเสริม และทำการ

โปรโมทผ่านสื่อโทรทัศน์ต่างๆ จนกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคนรู้จักและเข้ามาท่องเที่ยวทุ่ง

ทานตะวันเขาจีนแลเป็นจำนวนมากทุกปี 

3.2) ยุคกลางของการท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล (พ.ศ. 2546 – 2555) เมื่อนักท่อง

เที่ยวเริ่มเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแลมากขึ้น จากการช่วยส่งเสริมโปรโมทผ่านสื่อ

ต่างๆ จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก ส่งผลให้ในช่วงน้ีมีนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน

มากกว่าช่วงตอนต้น การจัดงานเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแลจึงเริ่มมีการพัฒนา ปรับปรุง และปรับ

เปลี่ยน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อนักท่องเท่ียวมากที่สุด กล่าวคือปี พ.ศ. 2546 มีการสร้างรถราง

เป็นของศูนย์สงครามพิเศษเอง เพื่อใช้ในงานเทศกาล ซึ่งเดิมเป็นการยืมรถโบกี้จากสวนสัตว์ลพบุรี แต่

เมื่อทางหน่วยงานผู้จัดมองเห็นว่ารถรางกลายเป็นกิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยว รวมถึงจำนวน

นักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ทำให้มีการสร้างรถรางเป็นของตนเอง นอกจากน้ีจุดถ่ายภาพที่ให้นัก

ท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพกับทุ่งทานตะวันตามบริเวณโดยรอบพื้นที่จากเริ่มแรกมีจุดถ่ายภาพให้กับนักท่อง

เที่ยว 1 จุด แต่เมื่อนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ทางหน่วยงานจึงต้องมีการจัดเพิ่มข้ึนเป็น 2 – 3 จุดไว้บริการ

นักท่องเที่ยว และส่วนสุดท้าย คือ ร้านค้ามีจำนวนมาวางจำหน่ายเพ่ิมขึ้นจากเดิมที่มีประมาณ 30 –

4 0 ร้านค้า แต่ในช่วงกลางมีร้านค้าเพ่ิมมากข้ึนเป็น 50 – 60 ร้าน พร้อมทั้งเป็นช่วงที่ผู้จัดได้เก็บค่า

เช่าเต็นท์ร้านค้ากับพ่อค้าแม่ค้าในราคาที่สูงขึ้นด้วย

จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่า การท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีนแลมีการ

พัฒนาและปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการท่องเท่ียวเพ่ือตอบสนองต่อนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนเพ่ิมมากข้ึน

และได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นด้วย
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3.3) ยุคปัจจุบันของการท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล (พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน) จาก

การที่ผู้ศึกษาทำการสัมภาษณ์และลงภาคสนามการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ช่วงเวลาน้ีเป็น

ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดของทุ่งทานตะวันเขาจีนแลแห่งน้ี เน่ืองจากมีนักท่องเท่ียวเข้ามายังพื้นที่มากถึง

วันละ 1 แสนคนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ทำให้การจัดงานทุ่งทานตะวันเขาจีนแลมีการจัดการให้สามารถ

รองรับนักท่องเที่ยวท่ีมีปริมาณมากขึ้น มีการจัดการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายให้แก่นักท่อง

เที่ยวเพ่ิมมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด ซ่ึงกล่าวได้ว่าในปี พ.ศ. 2557 มีรถรางเป็น 2 คันเพื่อหมุนเวียนมารับ

นักท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีจำนวนเพิ่มมากข้ึนทุกปี เกิดการสร้างห้องน้ำจำนวน 20 ห้องไว้

ให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล รวมถึงจำนวนร้านค้าที่มีมากข้ึนจนปีปัจจุบันมีมากถึง 45 เต็นท์

เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าท่ีมีความต้องการเข้ามาจำหน่ายสินค้าต่างๆเพ่ิมมากขึ้น จากการที่เห็นว่าสามารถ

ได้รายได้จากส่วนน้ี จึงทำให้มีจำนวนร้านค้าเพิ่มมากข้ึน สินค้าเข้ามาวางจำหน่ายมีความหลากหลาย

มากข้ึน กล่าวคือ มีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษ และข้าวไรซ์เบอรี่

ซ่ึงเป็นที่นิยมตามกระแสรักสุขภาพในปัจจุบันด้วย อีกทั้งค่าเช่าเต็นท์ของร้านค้าในเทศกาลมีราคาสูง

ข้ึน เน่ืองจากเมื่อมีนักท่องเที่ยวมาก กำไรจากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มข้ึน ทำให้ทางผู้จัดมีการเพ่ิมค่า

เช่าในราคาที่สูงข้ึน

นอกจากนี้จุดถ่ายภาพกับทานตะวันมีจำนวนเพิ่มข้ึน จาก 2 – 3 จุดได้พัฒนาให้มีมากถึง 5

จุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้นำเสนอเพียงแค่ความสดใสของดอกสีเหลืองของทานตะวันเท่าน้ัน แต่

ได้มีการนำเสนอถึงความเป็นสถานท่ีท่องเที่ยว ซึ่งเร่ิมมีการนำตัวอักษรเรียงกันเป็นคำว่า “ทุ่ง

ทานตะวันเขาจีนแล” หรือ “จังหวัดลพบุรี” อยู่ในจุดถ่ายภาพด้วย ซ่ึงเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว

ท่ีต้องการนำไปลงในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค พร้อมทั้งผู้จัดมองว่าได้เป็นการโปรโมทพ้ืนที่ท่องเที่ยวไปด้วย

น้ันเอง

ยุคปัจจุบันหรือช่วงเวลา 2 – 3 ปีที่ผ่านมาน้ัน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในการท่องเที่ยวทุ่ง

ทานตะวันเขาจีนแล มีการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเท่ียวมาก

ท่ีสุด ด้วยการสร้างส่ิงอำนวยความสะดวก มีรูปแบบที่ตรงตามความต้องการในกระแสปัจจุบันให้แก่

นักท่องเที่ยว และพัฒนาให้แหล่งท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวในปริมาณมากได้

จากการนำเสนอพัฒนาการของการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีนแลพบว่า การท่องเที่ยวเกิด

จากการพัฒนาให้พ้ืนท่ีทำการเกษตรทานตะวันที่มีการปลูกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นสถานที่ท่อง

เที่ยวจากการสนับสนุนของทางภาครัฐตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เมื่อทุ่งทานตะวันที่อื่นได้รับความนิยมจาก
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นักท่องเที่ยว ทำให้ทุ่งทานตะวันเขาจีนแลได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยโดยศูนย์สงครามพิเศษ

เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ที่ทำการเพาะปลูกต้นทานตะวันอยู่แล้ว รวมถึงมีนโยบายในการสร้างประโยชน์ให้

แก่ชุมชน ทุ่งทานตะวันเขาจีนแลมีความพิเศษกว่าพ้ืนที่อื่นๆ กล่าวคือ พื้นที่ล้อมรอบไปด้วยทิวทัศน์ที่

สวยงามของทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตา ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของ

ชุมชนอยู่บริเวณโดยรอบพ้ืนที่ พื้นที่ทุ่งทานตะวันเขาจีนแลเป็นพ้ืนที่ที่เพาะปลูกต้นทานตะวันใหญ่

ท่ีสุดในประเทศไทย มีพ้ืนที่กว้างใหญ่ รวมถึงศูนย์สงครามพิเศษผู้รับผิดชอบพื้นที่มีงบประมาณ เงิน

ทุน และกำลังมากพอในการจัดงานท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ได้ ปัจจัยเหล่าน้ีจึงทำให้ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

มีลักษณะการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันท่ีแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆและเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วย ซ่ึงเร่ิม

มีการจัดงานเทศกาลทุ่งทานตะวันต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน

 พ.ศ. 2531: ภาครัฐสนับสนุนการปลูกต้นทานตะวันเป็นพืชทางเศรษฐกิจ

 พ.ศ. 2539 – 2540: ภาครัฐส่งเสริมให้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน

 พ.ศ. 2542: การจัดงานทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

      ยุคแรก: เริ่มการจัดงานเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

           พ.ศ. 2546

ยุคกลาง: เริ่มเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเที่ยว พัฒนากิจกรรมต่างๆ

  เพื่อตอบสนองแก่นักท่องเที่ยว

 พ.ศ. 2555

 พ.ศ. 2556

ยุคปัจจุบัน: นักท่องเที่ยวเดินทางมามากกว่า 1 แสนคนต่อวัน

             พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

พ.ศ. 2558

ภาพท่ี 6.1 แผนผังแสดงความเป็นมาของการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

ภาพโดย ซายากะ ฮายาชิ วาดเมื่อ 28 มีนาคม 2559
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การจัดงานเทศกาลทุ่งทานตะวันเป็นการจัดงานที่มีจุดประสงค์ให้สามาาถรองรับนักท่องเที่ยว

จำนวนมากได้ เน่ืองจากพื้นที่มีขนาดกว้างใหญ่ มีการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวมากมายอย่างการ

น่ังรถราง การขี่ม้า สวนสัตว์ขนาดเล็ก ซุ้มถ่ายภาพ และร้านค้า รวมถึงเทศกาลมีการจัดงานอย่างตั้งใจ

ให้ตรงกับวันหยุดทางราชการของคนทั่วไปอย่าง วันพ่อ หรือ วันปีใหม่ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเดินทาง

มายังนักท่องเที่ยวปริมาณมาก

พัฒนาการของการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล นำทรัพยากรในชุมชนเป็นสิ่งดึงดูดและ

เป็นเอกลักษณ์จากการท่องเท่ียว มีการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้ ซ่ึงตาม

หลักแล้วนักท่องเที่ยวจำนวนมากสามารถสร้างความเสียหายให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพ

แวดล้อม หรือวัฒนธรรมของท้องถ่ินได้ หากแต่ทุ่งทานตะวันเขาจีนแลเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ และมีการ

จัดการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมถึงผลผลิตของต้นทานตะวันที่เกษตรกรสามารถนำไปจำหน่ายต่อไปนั้น สามารถเก็บได้หลังต้น

ทานตะวันตายแล้ว จึงทำให้สิ่งแวดล้อมของชุมชนไม่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการ

ท่องเที่ยวแห่งน้ี 

ดังน้ัน ต้ังแต่เร่ิมมีการจัดงานจนถึงปัจจุบันพบว่า กิจกรรมที่เกิดข้ึนเพ่ือตอบสนองต่อนักท่อง

เที่ยวไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ว่าทุกปีนักท่องเที่ยวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้เกิด

การพัฒนาและปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากข้ึนได้ รวมถึงมีการ

เปลี่ยนแปลงบริบทของการท่องเที่ยวให้ตรงตามกระแสสังคม อีกทั้งมีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก

ด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อนักท่องเท่ียวน้ันเอง

6.2 การจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตรกับทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

การพัฒนาท้องถ่ินเป็นแหล่งท่องเที่ยว ย่อมมีการวางแผนและการประสานงานเกิดข้ึน เพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวท้ังสภาพแวดล้อม กิจกรรม การบริการ การคมนาคม

สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในแต่ละพ้ืนที่น้ันมี

ความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถ่ิน ซ่ึงทำให้มีกระบวนการ

จัดการ การวางแผนและรูปแบบการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน 

การจัดการท่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่ท้องถ่ิน เนื่องจาก

การจัดการท่องเท่ียวช่วยให้เกิดความประทับใจแก่นักท่องเท่ียว สร้างรากฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน
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ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นจากการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน โดยการจัดการท่องเที่ยวช่วยให้เกิดเข้าไป

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรมชาติ สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น อีกท้ังยังช่วยให้เกิดการ

พัฒนาชุมชนในด้านคมนาคม สาธารณูปโภค น้ำประปา การไฟฟ้า ฯลฯ อีกด้วย

การท่องเท่ียวเชิงเกษตร เป็นการท่องเที่ยวที่มีรูปแบบที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางการ

เกษตรและสภาพแวดล้อมของชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน  ซ่ึงเป็นการนำทรัพยากรในชุมชน

มาสร้างประโยชน์ผ่านการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้เกิดกระบวนการเรียนรู้วิถีชีวิตทางการ

เกษตร ประเพณี ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม และความเป็นท้องถ่ิน ซ่ึงทำให้เกิดประสบการณ์แปลก

ใหม่ ความเพลิดเพลิน และความสนุกสนานผ่านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตรยัง

ส่งผลให้เกษตรกรและคนในชุมชนเกิดรายได้ สร้างความภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกร และ

สร้างความยั่งยืนให้แก่สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน

การท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

เป็นการท่องเที่ยวท่ีมีรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เมื่อมีการพัฒนาจากพื้นที่เกษตรธรรมดาเป็น

แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีการจัดงานเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแลข้ึนทุกปี โดยปีนี้ (2558) ได้จัดเมือ่วนัที่

26 ธันวาคม พ.ศ. 2558 – 4 มกราคม พ.ศ. 2559 จัดข้ึนโดยศูนย์สงครามพิเศษ หน่วยงานที่รับผิด

ชอบพ้ืนที่เขาจีนแลแห่งน้ี เทศกาลที่จัดข้ึนน้ัน ผู้ศึกษาที่เข้าไปทำการลงภาคสนาม สังเกตการณ์อย่าง

มีส่วนร่วม และทำการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแห่งน้ี ทำให้เห็นถึงการจัดการเพื่อการ

ท่องเที่ยวทั้งทางด้านทรัพยากร ด้านการบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ือตอบสนองต่อนักท่อง

เที่ยว โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังต่อไปนี้

6.2.1 การจัดการทรัพยากรเพื่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

การดำรงชีวิตของมนุษย์มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวที่

มีความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถ่ิน อีกทั้งนำ

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยว เช่นเดียว

กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีทรัพยากรทางการเกษตร กิจกรรมทางการเกษตร รวมถึงวิถีชีวิต

ทางการเกษตรของแต่ละพื้นที่ถือเป็นกระบวนการสําคัญ ท่ีทําให้เกิดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ดังนั้น

ทรัพยากรทางการเกษตรจึงเป็นปัจจัยสําคัญของการท่องเท่ียว รวมถึงสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรม

ของชุมชนด้วย
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ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมกิจกรรมภายใน

พ้ืนที่ทำการเกษตรทุ่งทานตะวันผ่านกิจกรรมที่ทางศูนย์สงครามพิเศษ เกษตรกร และพ่อค้าแม่ค้าได้

จัดข้ึน รวมถึงการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์จากทานตะวันและผลผลิตทางการเกษตรของพ่อค้าแม่ค้า

ทำให้เห็นการนำทรัพยากรในชุมชนมาใช้ เพ่ือการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมการท่องเท่ียวและการ

จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ทุ่งทานตะวันและเขาจีนแล

การท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล มีการนำทรัพากรในชุมชนและทรัพยากรทางการเกษตร

เข้ามาใช้เพ่ือให้เกิดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว กล่าวคือ การเข้ามาท่องเท่ียวทุ่ง

ทานตะวันเขาจีนแล นักท่องเที่ยวทั้งหมดมีจุดประสงค์เพ่ือการเข้ามาชมความสวยงามของดอก

ทานตะวันท่ีมีการบานสะพรั่งสวยงาม ทุ่งทานตะวันจึงเป็นทรัพยากรทางการเกษตรท่ีทางผู้จัดงานนำ

มาใช้เป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปทำกิจกรรมภายในพื้นที่ทางการเกษตร

ของชุมชน กล่าวคือ การนำอัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งจังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดที่มีการปลูกต้นทานตะวัน

มากท่ีสุดในประเทศ รวมถึงชุมชนนิคมสร้างตนเองมีการปลูกต้นทานตะวันกันเป็นส่วนใหญ่ ทำให้

คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวต่างเข้าใจว่าต้นทานตะวันเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของชุมชน จึงทำให้นัก

ท่องเที่ยวเดินทางมาชมทุ่งทานตะวันที่จังหวัดลพบุรีเป็นจำนวนมาก แม้ว่าจังหวัดอื่นๆจะมีการพัฒนา

เกิดการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเช่นเดียวกัน แต่ด้วยการเกิดกิจกรรมที่แตกต่างจากทุ่งทานตะวันพื้นที่

อ่ืน อีกท้ังเป็นทุ่งทานตะวันท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศ ส่งผลให้ทุ่งทานตะวันเขาจีนแลยังเป็นแหล่งท่อง

เที่ยวที่ได้รับความนิยม และนำต้นทานตะวันเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว

ไม่เพียงแต่การนำต้นทานตะวันเป็นจุดดึงดูดการท่องเท่ียว พร้อมทั้งก่อให้เกิดกิจกรรมภายใน

พ้ืนที่ทางการเกษตร และกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมที่ทางผู้จัดงานได้จัดทำขึ้นเพื่อการท่องเที่ยว การนำ

เอกลักษณ์อันโดดเด่นของชุมชนบริเวณเขาจีนแล ซ่ึงมีภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตาอย่างเขาจีนแล เขา

พระพุทธ และเขาวงล้อมรอบพื้นที่ทำการเกษตรบริเวณเขาจีนแลเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วย ทำให้

สามารถเข้ามาสัมผัสกับความเป็นธรรมชาติของท้องถ่ิน ซ่ึงมีความสวยงามมีลักษณะโดดเด่นแตกต่าง

จากภูเขาของพ้ืนที่อื่นๆกลายเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของการท่อง

เที่ยวแห่งน้ี ซ่ึงต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า เพราะภูเขาที่ล้อมรอบ ทำให้ทุ่งทานตะวันเขาจีนแลแตก

ต่างจากที่อ่ืนและมีความสวยงามมาก
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การท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล เป็นการท่องเท่ียวที่มีการนำทรัพยากรทางการเกษตร

และทรัพยากรภายในชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนำมาใช้เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว ซ่ึงทุ่ง

ทานตะวันเป็นทรัพยากรทางการเกษตรที่โดดเด่น จากการเป็นทุ่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศผนวกกับ

ทรัพยากรธรรมชาติโดยรอบของภูเขารูปร่างแปลกตา จึงทำให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อน

เอกลักษณ์ของชุมชนได้เป็นอย่างอย่างดี รวมถึงสร้างความแตกต่างจากการท่องเท่ียวทุ่งทานตะวัน

พ้ืนที่อื่นด้วย

กิจกรรมทางการท่องเท่ียว

การท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล เป็นการท่องเท่ียวที่มีพื้นท่ีทางการเกษตรเป็นปัจจัย

หลักของการท่องเที่ยว คือนักท่องเที่ยวเดินทางมารับชมทุ่งทานตะวัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับรูปแบบ

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ Sznajder (2009) ประเภท Agritainment ซ่ึงเป็นการท่องเที่ยวในพ้ืนที่

ทางการเกษตรที่สร้างความบันเทิงและสนุกสนานเป็นหลัก เช่นเดียวกับทุ่งทานตะวันเขาจีนแลที่ให้นัก

ท่องเท่ียวเพลิดเพลินกับทุ่งทานตะวันและธรรมชาติที่สวยงามของชุมชน แต่หากมองในแนวคิดการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม่ได้มีหลักการเพียงแต่สร้างความเพลิดเพลินและสนุกสนาน การท่องเที่ยวเชิง

เกษตรต้องมีกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีแห่งการเกษตร ความเป็นท้องถิ่น หรือ

วัฒนธรรมของชุมชนให้แก่นักท่องเท่ียวด้วย ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมของผู้ศึกษาต่างเห็นว่า

พ้ืนที่ท่องเที่ยวที่อื่นที่มีรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มักมีกิจกรรมที่มีกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นัก

ท่องเที่ยวด้วย 

ตัวอย่างหนังสือเรื่อง Spice and tourism : destination, attraction and cuisines (Lee

Jollife, 2014) ในบทความ Spices and Agro-tourism on Grenada, Isle of Spice in

Caribbean ท่ีทำการศึกษาเมือง Belment ท่ีมีการทำเกษตรต้นจันทร์เทศ ต้นโก้โก้ และต้นกล้วย

เมื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมหลักอย่างหน่ึง คือ เกษตรกรและคนในชุมชนเข้ามาให้ความรู้

เกี่ยวกับสมุนไพรชนิดต่างๆที่ชุมชนทำการเพาะปลูก พร้อมทั้งมีการสาธิตกระบวนการผลิตช็อคโกแลต

ให้แก่นักท่องเท่ียว เช่นเดียวกับบทความ The Role of Spice and Herb Garden in Sri Lanka

Tour ism ศึกษาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของประเทศศรีลังกา เป็นพ้ืนท่ีที่ทำการเพาะปลูกสมุนไพร

ท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก พ้ืนท่ีนี้จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรท่ีมีกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับสมุนไพร

และเครื่องเทศแล้ว ยังมีกิจกรรมให้นักท่องเท่ียวได้รักษาสุขภาพด้วยการนวดและแช่เท้า ซ่ึงสามารถ
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สะท้อนภูมิปัญญาของท้องถ่ินผ่านกิจกรรมทางการท่องเที่ยวและผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนได้

เป็นอย่างดี

จากตัวอย่างงานวิจัยที่ผู้ศึกษาทำการยกตัวอย่าง ทำให้เห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมี

กิจกรรมที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่น หรือ กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรของชุมชน เช่น

เดียวกับแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซ่ึงเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวทางเลือกและเป็นการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนที่ต้องการให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของท้องถ่ินไปด้วย ซ่ึงการท่อง

เที่ยวเชิงเกษตรไม่มีกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้เกี่ยวกับวิถีแห่งการเกษตรของต้นทานตะวัน

หรือพืชเกษตรชนิดอ่ืนๆโดยตรงกล่าวคือ กิจกรรมที่เกิดขึ้นน้ัน แม้มีการทำกิจกรรมภายในพ้ืนที่ทำการ

เกษตรทุ่งทานตะวัน แต่เป็นกิจกรรมท่ีสร้างความบันเทิงเป็นหลัก อย่างเช่น การน่ังรถราง การขี่ม้า

รอบทุ่งทานตะวัน เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน เข้าไปสัมผัสกับทรัพยากรธรรมชาติอันโดดเด่น

เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเพียงเท่าน้ัน

กิจกรรมทางการท่องเที่ยวของทุ่งทานตะวันเขาจีนแล มีความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติ

และทรัพยากรเกษตรของชุมชน กล่าวคือ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสัมผัสกับทุ่งทานตะวันและ

ทิวทัศน์ที่สวยงามของชุมชนเป็นกิจกรรมหลัก โดยการใช้ทรัพยากรเหล่าน้ี เป็นจุดดึงดูดจัดกิจกรรมให้

แก่นักท่องเที่ยว เพ่ือสร้างความเพลิดเพลินเป็นหลักจากกิจกรรมน่ังรถราง การขี่ม้า และการจัดซุ้ม

ถ่ายรูปไว้ภายในทุ่งทานตะวันเขาจีนแล แต่ไม่มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ หรือ แสดงให้นักท่อง

เที่ยวเห็นถึงวิถีแห่งการเกษตรตามที่แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อธิบายไว้

สินค้าและผลิตภัณฑ์

นอกจากการนำทรัพยากร อันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท่ีโดดเด่นมาเป็นจุดดึงดูดของนักท่อง

เที่ยว ซึ่งส่งผลให้เกิดกิจกรรมเสริมเพ่ิมเติมให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลินแล้ว

การนำทรัพยากรมาจัดการในการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีนแลนั้น ยังเห็นได้จากสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเข้ามาวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทานตะวัน ผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน รวมถึงสินค้า

ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าเป็นเกษตรกรและคนในชุมชน ถือเป็นการสะท้อนการจัดการทาง

ทรัพยากรในชุมชมในอีกรูปแบบหน่ึง

 การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆให้แก่นักท่องเที่ยว ทำให้เห็นการนำทรัพยากรใน

ชุมชนเข้ามาจัดการเพื่อการท่องเที่ยว ซ่ึงมีการนำทรัพยากรอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และ
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เอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวน้ีมาผลิตและแปรรูปเป็นสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยว แน่นอนว่าเมื่อนักท่อง

เที่ยวมีจุดประสงค์หลักในการท่องเที่ยวเพ่ือเข้ามาชมทุ่งทานตะวัน ต้นทานตะวันซ่ึงเป็นพืชท่ีสามารถ

นำมาบริโภคได้ทุกส่วนต้ังแต่ดอกไปจนถึงราก จึงทำให้มีผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าจากต้นทานตะวัน

เป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายมากมายกว่า 9 0 ร้าน  และเป็นสินค้าที่น่าสนใจต่อนักท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์

จากต้นทานตะวันจึงเป็นสินค้ายอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเลือกซ้ือกลับไป ซ่ึงมีทั้งการแปรรูปเป็นขนม

จากเมล็ดทานตะวัน รวมถึงนำส่วนประกอบของต้นทานตะวันมาจำหน่าย เช่น ต้นอ่อนทานตะวัน ซ่ึง

มีลักษณะเหมือนถั่วงอก นำดอกตากแห้งมาจำหน่ายเป็นปุ๋ยจากธรรมชาติ เป็นต้น

การท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล เป็นการท่องเที่ยวท่ีมีทุ่งทานตะวันเป็นทรัพยากรสำคัญ

ทำให้นำเอกลักษณ์องการท่องเที่ยวน้ี นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าต่างๆให้แก่นักท่องเท่ียว

ไม่เพียงแต่การนำเอกลักษณ์ของชุมชนมานำเสนอผ่านการจัดการเป็นผลิตภัณฑ์เป็นอาหารเท่านั้น ยัง

มีการจำหน่ายสินค้าเป็นของที่ระลึกชนิดต่างๆโดยมีสัญลักษณ์เป็นดอกทานตะวัน เช่น พวงกุญแจ

ดอกทานตะวัน กิ๊บติดผมดอกทานตะวัน เสื้อลายทานตะวัน เป็นต้น ถือเป็นสินค้าท่ีเห็นได้อย่าง

ชัดเจนในการนำเสนอเอกลักษณ์ของการท่องเท่ียวอย่างดอกทานตะวันเป็นสินค้า เพ่ือจำหน่ายให้แก่

นักท่องเที่ยว กล่าวได้ว่าทุ่งทานตะวันเขาจีนแลมีทานตะวันเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ทำให้ผลิตภัณฑ์

และสินค้าต่างๆท่ีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาวางจำหน่ายมีการนำเอกลักษณ์ อย่างดอกทานตะวันเข้ามามี

บทบาทในส่วนนี้

จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวของผู้ศึกษาน้ัน พบว่าการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จากทานตะวันยัง

ส่งผลให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้เกี่ยวกับต้นทานตะวันทางอ้อมด้วย จากการที่มีปฏิสัมพันธ์ของนัก

ท่องเที่ยวและพ่อค้าแม่ค้าที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากทานตะวัน ทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับส่วน

ประกอบของต้นทานตะวัน และวิธีการเพาะปลูกต้นทานตะวันจากพ่อแม่ค้า ซึ่งเป็นเกษตรกรด้วย

เช่น ร้านที่จำหน่ายเมล็ดทานตะวัน นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิธีการเพาะปลูกต้นทานตะวัน เพื่อท่ี

สามารถเพาะปลูกที่บ้านได้ หรือ สรรพคุณของต้นทานตะวันที่นักท่องเที่ยวเลือกซื้อต้นอ่อนทานตะวัน

ไปประกอบอาหาร เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีจึงเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูก และเร่ืองการแปรรูป

ของต้นทานตะวันทางอ้อมน้ันเอง 

 การนำทรัพยากรในชุมชนอย่างต้นทานตะวันเป็นเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยวแล้ว ชุมชน

นิคมสร้างตนเองและบริเวณเขาจีนแล ล้วนเป็นพื้นที่ที่มีการทำเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงมีการ

ปลูกข้าวโพด มันสำปะรัง พืชผักผลไม้ชนิดต่างๆ เกษตรกรที่เข้ามาจำหน่ายสินค้าในเทศกาลทุ่ง
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ทานตะวันเขาจีนแลได้มีการนำผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ของตนเอง มาจำหน่ายให้แก่นักท่อง

เท่ียวอีกด้วยมีทั้ง มะเขือยาว มัน ข้าวโพด ดอกกระเจี๊ยบ ผักบุ้ง มะนาว พริกข้ีหนู กระเทียม พริก

แห้ง ฯลฯ ผลไม้อย่างพุทธา มะพร้าว และเมล่อน รวมถึงมีจำหน่ายข้าวไรซ์เบอรี่ของเกษตรกรในชุม

ชนบริเวณใก้ลเคียงทำการเพาะปลูกนำมาเข้ามาวางจำหน่ายให้แก่นักท่องเท่ียว

นอกจากการนำทรัพยากรเกษตรเข้ามามีความสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวแล้ว ยังทำให้นักท่อง

เที่ยวและผู้ศึกษาเห็นภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชนผ่านการจำหน่ายหน่อไม้อัดของเกษตรกร ซึ่ง

เป็นการถนอมอาหารให้หน่อไม้มีความนุ่มและสามารถอยู่ได้นานข้ึน จากการสัมภาษณ์ของผู้ศึกษาพบ

ว่ามีนักท่องเที่ยวสอบถามกับเกษตรกรท่ีเป็นพ่อค้าแม่ค้าถึงวิธีการถนอมอาหาร ซ่ึงมีกระบวนการง่าย

ไม่ซับซ้อน เป็นการสร้างความรู้ใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวที่สามารถเรียนรู้ความเป็นท้องถ่ินและวิถีชีวิต

ของชุมชนเกษตรกรรมได้เป็นอย่างดี

ผลิตภัณฑ์และสินค้าท่ีเข้ามาจำหน่ายในชุมชน ทำให้เห็นว่าทานตะวันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการ

จัดการทรัพยากรของชุมชนผ่านสินค้าชนิดต่างๆและกลายเป็นเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยว รวมถึง

ทำให้เห็นว่าวิถีชีวิตของชุมชนมีวิถีแห่งเกษตรกรรมที่มีการเพาะปลูกพืชผลที่หลากหลาย พร้อมทั้ง

สะท้อนภูมิปัญญาท้องถ่ินและเป็นกระบวนการเรียนรู้ทางอ้อม จากการปฏิสัมพันธ์ของพ่อค้าแม่ค้า

และนักท่องเที่ยวทางอ้อมด้วย นอกจากน้ีคนในชุมชนยังได้รายได้จากการท่องเที่ยวจากการจำหน่าย

สินค้าและเห็นคุณค่าของทรัพยากรในชุมชน ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าได้จากการท่องเที่ยว

6.2.2 การบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกการท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล 

เมื่อชุมชนมีพ้ืนที่นํามาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งนําพาให้นักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามา ส่ิง

อํานวยความสะดวกและการบริการต่างๆ จึงเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อสร้างความสะดวกสบายมากข้ึน ทั้งการ

บริการที่ส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ สัมผัสวิถีแห่งการเกษตร การเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นท่ี

ทางการเกษตร พร้อมกับสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องนํ้า ร้านค้า ลานจอดรถ ฯลฯ เพื่อให้

เป็นท่ีพึงพอใจและตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว

ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ตําบลนิคมสร้างตนเอง อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อพื้นที่ได้พัฒนา

เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรแล้ว ทําให้นักท่องเท่ียวสามารถเข้าไปสัมผัสกับความเป็นธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่นที่ล้อมรอบทุ่งทานตะวัน ด้วยการให้เดินเข้าชมในทุ่งทานตะวันเหมือนแหล่ง

ท่องเที่ยวที่อื่นๆ แต่เมื่อเขาจีนแลมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจํานวนมากข้ึน ทําให้ทุ่งทานตะวัน
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เขาจีนแลต้องมีการจัดเทศกาลให้มีกิจกรรมมากมาย การจัดการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก

เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการและสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ 

ส่วนของกิจกรรม การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากการจัดงาน

ของกองบริการศูนย์สงครามพิเศษเข้ามาจัดในพ้ืนที่ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ทําให้ผู้ศึกษาเห็นถึงการ

จัดการด้านการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกเป็น 3 ด้าน คือด้านกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ศูนย์

บริการนักท่องเท่ียว และสิ่งอํานวยความสะดวก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

กิจกรรมทางการท่องเท่ียว 

ทุ่งทานตะวันเขาจีนแลได้มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมในพ้ืนที่ทางการเกษตร กล่าวคือ

นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปในทุ่งทานตะวัน พร้อมกับได้สัมผัสกับธรรมชาติและถ่ายรูป การจัด

เทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ทําให้พ้ืนที่ได้สร้างกิจกรรมเสริมเพ่ิมเติมภายในทุ่งทานตะวัน เพ่ือ

ตอบสนองต่อนักท่องเที่ยว จากงานเทศกาลทุ่งทานตะวันปีนี้ (2558) พบกับกิจกรรมน่ังรถรางรอบทุ่ง

ทานตะวัน ซุ้มถ่ายรูป กิจกรรมการขี่ม้ารอบทุ่งทานตะวัน และการชมสัตว์จากสวนสัตว์ลพบุรีให้แก่นัก

ท่องเที่ยว

ส่ิงท่ีเห็นอย่างได้ชัดเจน จากการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกิดข้ึนในเทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

นั้น คือทางผู้จัดงานเทศกาลทุ่งทานตะวันต้องการสร้างความแตกต่าง ความแปลกใหม่จากทุ่ง

ทานตะวันพ้ืนที่อื่นๆท่ีมีกิจกรรมเพียงให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปยังทุ่งทานตะวัน ซึ่งนักท่องเที่ยว

สามารถเข้าไปถ่ายรูปและสัมผัสกับทุ่งทานตะวัน รวมถึงมีร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์

ทานตะวันเพียงเท่านั้น แต่การท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันต้องการแตกต่างจากพื้นที่อื่น ซ่ึงทางผู้จัดอย่าง

ศูนย์สงครามพิเศษมีเงินทุนและกำลังในการจัดการท่ียิ่งใหญ่ได้ จึงทำให้เกิดการจัดกิจกรรมต่างๆได้

ซ่ึงมีความต้องการให้นักท่องเท่ียวเดินทางเป็นจำนวนมาก โ ดยมีกิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ีรองรับนักท่อง

เที่ยว

ผู้ศึกษาเห็นว่า เมื่อมีรูปแบบการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันที่แตกต่างจากทุ่งทานตะวันพ้ืนที่อื่น

ทำให้เป็นจุดสนใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว จนกลายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ใ นช่วงหลัง

กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น แม้จะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก แต่มีการพัฒนาเพื่อให้สามารถรองรับ

นักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก เช่น รถราง เดิมมีการยืมรถรางจากสวนสัตว์ลพบุรี เมื่อมีนักท่องเที่ยว

เพิ่มข้ึน จึงสร้างรถรางเป็นของตนเพื่องานเทศกาลโดยเฉพาะ และเมื่อปี พ.ศ. 2556 มีนักท่องเที่ยว
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มากถึงวันละ 1 แสนคน ทำให้ต้องสร้างรถรางเพิ่มเป็นทั้งหมด 2 คัน เพ่ือเวียนรับส่งให้นักท่องเท่ียวได้

น่ังรถรางชมทุ่งทานตะวันท่ีรอทำกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมาก รวมถึงสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ การจัดซุ้ม

ถ่ายรูปให้มีจำนวนเพิ่มมากข้ึนจากเดิมมีเพียง 1 จุด ปัจจุบันได้พัฒนามีถึง 5 จุดเพื่อให้เพียงพอต่อนัก

ท่องเที่ยวที่เข้า 

ในสังคมปัจจุบันการท่องเท่ียวโดยท่ัวไปไม่ได้เป็นการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน หรือ ต้องการ

สัมผัสธรรมชาติเพียงเท่าน้ัน แต่ยังมีความต้องการให้ผู้อื่นได้รัรู้ถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ตนไปเดินทางไป

ด้วย นอกจากการที่ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแล้ว  ใ นสังคมที่เทคโนโลยีก้าวหน้าและขับเคลื่อนด้วยสื่อทาง

อินเทอร์เน็ต จึงเป็นสื่อให้มีนักท่องเที่ยวสามารถลงรูปภาพของแหล่งท่องเที่ยวผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต

เพื่อให้คนอื่นได้รับรู้ ทำให้จุดถ่ายภาพในปัจจุบันไม่ได้มีการนำเสนอเพียงดอกทานตะวันเพียงอย่าง

เดียว ยังมีการนำเสนอความเป็นพื้นที่เขาจีนแลด้วยการมีตัวหนังสือว่า “ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล” ถือ

ยังเป็นการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวทางอ้อม 

จุดประสงค์ของศูนย์สงครามพิเศษที่จัดกิจกรรมมากมายในเทศกาลทุ่งทานตะวัน เป็นการจัด

ข้ึนเพ่ือให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังพื้นที่เป็นจำนวนมากเป็นหลัก รวมถึงเป็นกิจกรรมที่

สร้างความสนุกสนานและเพลิดเพลินโดยไม่มีกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนอย่างที่ได้กล่าวไป อีก

ท้ังยังมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวและกระแสทางสังคม ดังน้ัน

กิจกรรมทางการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเท่ียวเป็นหลัก แม้ว่า

มีการจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ีทางการเกษตรของชุมชน แต่ขัดแย้งกับแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ซ่ึง

ต้องให้ความสำคัญกับทรัพยากรในชุมชนและทรัพยากรเกษตร และนักท่องเที่ยวได้รับชมวิถีทางการ

เกษตรของชุมชน หรือ มีกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้ แต่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีการจัดกิจกรรมที่

เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อนักท่องเท่ียว โ ดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรในชุมชนส่วนของกิจกรรม

ซ่ึงส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่มีความตระหนักถึงสภาพแวดล้อมและชุมชน

ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว 

แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีส่วนบริการข้อมูลของการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ศูนย์บริการนักท่อง

เที่ยว จึงถือเป็นแหล่งข้อมูลและศูนย์ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวและส่ิงอำนวยความสะดวกด้าน

ต่างๆ รวมถึงเป็นพ้ืนที่และหน่วยงานที่คอยให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวทั้งข้อมูลของพื้นท่ีและความรู้

ทางการเกษตรในชุมชนแก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งคอยให้ความช่วยเหลือนักท่องเท่ียวเมื่อเกิดปัญหาต่างๆ
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ด้วย นอกจากการท่ีนักท่องเท่ียวได้เรียนรู้ถึงวิถีแห่งการเกษตร จากการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์และสินค้า

จากนักท่องเที่ยวแล้ว นักท่องเท่ียวยังได้ความรู้จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโดยตรง ซ่ึงคอยบอก

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรทั้งการปลูกพืชของคนในชุมชน กระบวนการปลูกต้นทานตะวันให้แก่

นักท่องเที่ยวตลอดทั้งวัน ผ่านการประกาศจากทหารศูนย์สงครามพิเศษ 

แม้ในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรน้ัน นักท่องเที่ยวต้องได้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร ผ่านกิจกรรม

ทางการเกษตร หรือ เห็นกระบวนการทางการเกษตร แต่การท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแลจะไม่มี

กระบวนการเรียนรู้ถึงกระบวนการเพาะปลูกและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว แต่นักท่องเที่ยวยังมี

กระบวนการท่ีได้รับความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกต้นทานตะวัน และเกษตรกรรมของชุมชนจากศูนย์

บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่ทำหน้าท่ีในการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมทั้ง

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับเทศกาลให้แก่นักท่องเที่ยว

ส่ิงอำนวยความสะดวก 

นอกจากกิจกรรมทางการท่องเที่ยวและศูนย์บริการประชาสัมพันธ์ที่เกิดข้ึน เพื่อรองรับและ

บริการให้แก่นักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้ามายังแหล่งท่องเที่ยวแล้ว สิ่งอํานวยความสะดวกยังเป็นสิ่งจํา

เป็นและมีความสําคัญต่อการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยเช่นกัน เพราะ

เป็นสิ่งท่ีสร้างความสะดวกสบายและตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเท่ียว 

การท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล แม้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทางการเกษตรของชุมชน

แต่ยังมีการสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆเกิดขึ้นเพ่ือการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ซ่ึงมีการสร้างห้องนํ้า

พ้ืนที่จอดรถ การดูแลความปลอดภัย และการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ท่องเที่ยว นํามาสู่ความ

พึงพอใจของผู้ท่ีเข้ามาเยี่ยมชมเดินทางมายังพื้นที่ ซ่ึงการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่าน้ี ถือ

เป็นการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเท่ียวมีความสะดวกสบายและ

สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้ 

6.3 การมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตรกับทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

การมีส่วนรวมทางการท่องเท่ียวน้ันสามารถเกิดขึ้นในทุกกระบวนการตั้งแต่แหล่งท่องเที่ยว

กิจกรรม ร้านค้า ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกมากมายที่เกิดข้ึนในการท่องเที่ยว ย่อมเกิดข้ึน

จากบุคลากร หลายกลุ่ม ซ่ึงเข้ามามีส่วนร่วมและคอยขับเคลื่อนในการจัดการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น
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คนในชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หรือ หน่วยงานเอกชน ซึ่งแต่ละแหล่งท่องเท่ียวย่อมมีผู้มีส่วนร่วมที่

แตกต่างกันไป 

เทศกาลทุ่งทานตะวันเขาจีนแลทําให้เห็นถึงการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีนแลมีการจัดการ

ท่องเที่ยวในหลายด้านทั้งด้านทรัพยากร ซึ่งนําพ้ืนที่ทางการเกษตรของชุมชน และต้นทานตะวันเป็น

กิจกรรมทางการท่องเท่ียวและนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ การจัดการด้านการบริการ ซึ่งมี

กิจกรรมเสริมเพิ่มเติม ทั้งการน่ังรถราง การขี่ม้า รวมถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและสิ่งอํานวยความ

สะดวกแก่นักท่องเที่ยวมากมาย การจัดการท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแลที่เกิดขึ้น แน่นอนว่ามี

บุคลากรหลายกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วม กล่าวคือ ทหารจากศูนย์สงครามพิเศษ เกษตรกร และคนใน

ชุมชนเข้ามามีบทบาทจนเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีนแลที่แตกต่างกันไป

หน่วยงานศูนย์สงครามพิเศษเป็นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ทำการเกษตร บริเวณเขาจีนแล

ทำให้การจัดการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล และเทศกาลเป็นความรับผิดชอบของศูนย์สงคราม

พิเศษ ซ่ึงมีนโยบายในการทำพ้ืนที่มาใช้ประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน จึงมีจัดเทศกาลทุ่งทานตะวันเขา

จีนแล นอกจากนำกิจกรรมต่างๆเข้ามาให้นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมท้ังการนั่งรถราง การข่ีม้า สวนสัตว์

ขนาดเล็ก ซุ้มถ่ายรูปแล้ว ยังได้มีการจัดร้านค้าให้คนในชุมชนได้เข้ามาต้ังร้านค้า เพื่อให้คนในชุมชน

เกิดรายได้ตามนโยบายของทางศูนย์สงครามพิเศษ

เกษตรกร ทุ่งทานตะวันเขาจีนแลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เกษตรกรจึงมีบทบาทและมี

ส่วนร่วมต่อการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน กล่าวคือเกษตรกรมีส่วนร่วมต่อการท่องเที่ยวในการเพาะปลูก

ต้นทานตะวัน เกษตรกรเป็นกลุ่ม ที่ทําการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีทําการเกษตรเขาจีนแล ตั้งแต่การปลูก

ข้าวโพดและต้นทานตะวัน โดยเป็นความรับผิดชอบของเกษตรกรที่จะกําหนดวันเวลาในการเพาะปลูก

เพื่อให้ต้นทานตะวันเจริญเติบโต ดอกบานสวยงามพอดีกับช่วงเวลาเทศกาลท่ีกําหนดไว้ เกษตรกรมี

ส่วนร่วมในการช่วยจัดงานเทศกาลทุ่งทานตะวัน ช่วงเทศกาลทุ่งทานตะวันที่ ทหารเข้ามาจัดการพื้นที่

สร้างสรรค์ซุ้มถ่ายรูปมุมต่างๆทั่วบริเวณหรือการจัดตั้งร้านค้า เกษตรกรเข้ามามีบทบาทในการให้

ความช่วยเหลือทหารด้วย รวมถึงเกษตรกรบางคนได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นพ่อค้าแม่ค้าจําหน่ายสินค้า

ต่างๆให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงงานเทศกาลด้วย นอกจากนี้เกษตรกรยังมีส่วนร่วมหลังช่วงเทศกาลทุ่ง

ทานตะวัน กล่าวคือเกษตรกรเก็บผลผลิตจากต้นทานตะวัน คือ เมล็ดทานตะวันเพ่ือไปส่งให้แก่พ่อค้า

คนกลางหรือโรงงานสกัดนํ้ามัน ทานตะวันที่ต้ังอยู่ในจังหวัดลพบุรี 

คนในชุมชน เมื่อทุ่งทานตะวันเขาจีนแลพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม่เพียงแต่เกิด
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กิจกรรมต่างๆและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเกิดข้ึนจากศูนย์สงครามพิเศษ ทางหน่างงานทหารยังให้

โอกาสให้คนในชุมชนเข้ามาจําหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆในช่วงเทศกาลทุ่งทานตะวันด้วย ซึ่งส่วน

ใหญ่พ่อค้าแม่ค้าเป็นคนในชุมชนทั้งสิ้น โดยการเข้ามาวางจําหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต้นทานตะวัน

ผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน และสินค้าของฝากท่ีระลึก รวมถึงอาหารและเคร่ืองดื่มมากมาย จาก

ร้านค้าที่เกิดข้ึนสร้างความครึกคร้ืนให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน ท่ีก่อให้เกิดรายได้เสริมเพิ่มเติมแก่คนในชุมชน

หน่วยงานรัฐ การส่งเสริมสนับสนุนให้ทุ่งทานตะวันเป็นแหล่งท่องเที่ยว เกิดข้ึนจากหน่วย

งานรัฐ ซึ่งมีส่วนทำให้ทุ่งทานตะวันเขาจีนแลเกิดการจัดงานเทศกาลทุ่งทานตะวันขึ้น รวมถึงยังช่วย

โปรโมทแหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อต่างๆ พร้อมท้ังยังให้เมล็ดพันธุ์ทานตะวันเพื่อให้เกษตรกรปลูกอีกด้วย

นักท่องเท่ียว การท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันที่เกิดกิจกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ

ล้วนเกิดขึ้นเพ่ือนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจึงเป็นบุคลากรที่คอยขับเคลื่อนให้การท่องเที่ยวเกิดการ

พัฒนาและสร้างประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน เกษตรกร และหน่วยงานศูนย์สงครามพิเศษ

6.4 แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและการท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นแนวคิดการท่องเที่ยวที่พัฒนามาจากแนวคิดการท่อง

เที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซ่ึงเกิดแนวคิดข้ึนจากการที่กิจกรรมการท่องเท่ียวได้

รับความนิยมเป็นอย่างมาก จนเกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่เน้นราย

ได้ทางเศรษฐกิจและสร้างความสะดวกสบายให้แก่นักท่องเที่ยว หากแต่เมื่อผ่านไปในระยะยาวกลับ

ประสบกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลาย และเกิดการทรุดโทรมจากการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

ผลที่เกิดขึ้นทำให้มีนักท่องเที่ยวเริ่มเห็นความสำคัญของสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

จนเมื่อเกิดการประชุมนานาชาติ ทำให้เกิดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีการนำมาประยุกต์ใช้กับการ

ท่องเที่ยว โดยเกิดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมข้ึน

การท่องเท่ียวเชิงเกษตร เป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซ่ึงเป็นการ

ท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติ มุ่งเน้นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี คนใน

ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมต่อการท่องเที่ยว รวมถึงมีกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต

และความเป็นท้องถิ่น พร้อมท้ังสร้างจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้มีความยั่งยืน ซึ่งการท่อง

เที่ยวเชิงเกษตรให้ความสัมพันธ์กับทรัพยากรในท้องถิ่น โดยเฉพาะกับทรัพยากรทางการเกษตร จึงทำ
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ให้มีลักษณะการท่องเที่ยวท่ีมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางการเกษตร สภาพแวดล้อมของ

ชุมชนผ่านพื้นที่เกษตรกรรม เพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ถึงวิถีทางการเกษตร วิถี

ชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถ่ิน

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ ความเพลิดเพลิน และความสนุกสนาน

จากการเข้าร่วมทํากิจกรรมทางเกษตรกับเกษตรกร รวมถึงได้เรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี ขนบธรรมเนียม

วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ที่เกิดข้ึนจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน ชุมชนยังรู้จักการนําทรัพยากรในชุมชนมา

สร้างประโยชน์ทางการท่องเที่ยว ท่ีก่อให้เกิดรายได้เสริมแก่เกษตรกรและคนในชุมชน ถือเป็นการช่วย

แก้ปัญหาการว่างงาน และสร้างความภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมถึงสร้างความยั่งยืน

จากการอนุรักษ์ทรัพยากรของท้องถ่ิน อย่างมีความความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษาสภาพ

แวดล้อมของพื้นที่เกษตรกรรมควบคู่ไปด้วย 

ในขณะที่การท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจนีแล มีการจัดงานเทศกาลทุ่งทานตะวัน ซ่ึงมีการจัด

กิจกรรม การบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก กล่าวคือ กิจกรรมการนั่งรถราง กิจกรรมการขี่ม้า

สวนสัตว์ขนาดเล็ก ร้านค้า ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ห้องน้ำ ลานจอดรถ การดูแลความสะอาด และ

ความปลอดภัย ซ่ึงสร้างความแตกต่างจากรูปแบบการท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันพ้ืนท่ีอื่นๆ  โ ดยเกิดข้ึน

จากการจัดงานของศูนย์สงครามพิเศษ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบพื้นที่บริเวณเขาจีนแลทั้งหมด เกษตรกร

ผู้ทำการเพาะปลูกทานตะวัน และคนในชุมชนที่เข้ามาค้าขายภายในงานเทศกาล

หากมองผิวเผินของรูปแบบการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีนแลนั้น มีรูปแบบเป็นการท่อง

เที่ยวเชิงเกษตร เน่ืองจากมีการทำกิจกรรมในพื้นที่เกษตรกรรม มีทรัพยากรทางการเกษตรของชุมชน

อย่างต้นทานตะวันเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมถึงทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายเกี่ยวกับ

ทานตะวันเกิดข้ึน นอกจากนี้ผู้จัดงานเองยังมองว่าทุ่งทานตะวันเขาจีนแลมีรูปแบบการท่องเท่ียวเชิง

เกษตร ทำให้ดูเหมือนว่าทุ่งทานตะวันแห่งน้ีเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในรูปแบบ Agritainment ท่ี

มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่สร้างความบันเทิงและความเพลิดเพลินเป็นหลัก แต่เมื่อผู้ศึกษาทำการลง

ภาคสนาม ทำการสัมภาษณ์ผู้จัดงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีนแลแห่งนี้

ทำให้รู้ว่ามีหลายส่วนของการท่องเที่ยวที่ไม่สัมพันธ์กับแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ด้วยสาเหตุ

หลายประการ

ประการแรก แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นแนวคิดที่เกิดข้ึนจากความต้องการในการ

หลีกเหลี่ยงการท่องเที่ยวที่สร้างความสะดวกสบายแก่นักท่องเท่ียว และคำนึงถึงเพียงรายได้ทาง
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เศรษฐกิจเพียงเท่าน้ัน รวมถึงการรองรับนักท่องเที่ยวทีละจำนวนมากอย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้น แต่

การท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล กลับมีจุดประสงค์ตั้งแต่การวางแผนและเริ่มมีการจัดงานในการ

มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความแตกต่างจากการท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันพ้ืนท่ีอื่นๆ และการจัดงานให้

ตรงกับวันหยุดของนักท่องเที่ยว รวมถึงพัฒนาการของการท่องเที่ยวที่มีการพัฒนากิจกรรม การ

บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้ และมีการ

พัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก ทำให้การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นมีการ

พัฒนา และมีรูปแบบเพื่อตอบสนองนักท่องเท่ียวเป็นหลักแบบการท่องเที่ยวแบบมวลชน (Mass

Tourism) มากกว่าการนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ประการสอง การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการท่องเท่ียวที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับ

วิถีแห่งการเกษตร ความเป็นท้องถิ่น และวัฒนธรรมของชุมชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่างๆผ่านการ

ท่องเที่ยว เช่นเดียวกับการทบทวนวรรณกรรมของผู้ศึกษาของงานวิจัยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ

Lee Jollife (2014) ท่ีได้กล่าวไปในข้างต้น และงานวิจัยอื่นๆ ซึ่งตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ล้วนมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้รับการเรียนรู้ เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนเป็นกิจกรรม

หลัก แต่การท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีนแลไม่มีกิจกรรมที่ให้ความรู้เก่ียวกับทานตะวัน หรือ

วัฒนธรรมของท้องถิ่น ซ่ึงกิจกรรมหลักที่เกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่ทางการเกษตร เป็นกิจกรรมที่

สร้างความบันเทิงเป็นหลัก และมีจุดประสงค์ของการเกิดกิจกรรมที่ต้องการแตกต่างจากแหล่งท่อง

เที่ยวที่อื่น เช่น การน่ังรถราง ซุ้มถ่ายรูป การขี่ม้า เป็นต้น ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนของนักท่อง

เที่ยว เกิดขึ้นจากการที่นักท่องเที่ยวได้เข้าไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าเอง จากการเข้าไปเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑ์และได้ข้อมูลเกี่ยวกับทานตะวันและภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือ ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ

เกษตรกรรมในชุมชนจากการประชาสัมพันธ์ของศูนย์บริการนักท่องเท่ียว การเรียนรู้ที่เกิดข้ึนเป็นการ

เรียนรู้ทางอ้อมที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวทุกคน และไม่มีกิจกรรมหลักที่สร้างกระบวนการเรียนรู้

ถึงวิถีแห่งการเกษตรและวัฒนธรรมของชุมชนอย่างงานวิจัยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพื้นที่อื่นๆ

ประการต่อมาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรส่วนใหญ่ มีรูปแบบการท่องเที่ยวท่ีจัดการโดยชุมชน

เป็นแกนหลักเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการใช้ทรัพยากรเกษตรของชุมชน :กรณีศึกษาท่องเที่ยวเชิง

เกษตรช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช (เทพกร ณ สงขลา, 2554) หรือ งานวิจัยศึกษารูปแบบการ

จัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ยั่งยืน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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(เทพกร ณ สงขลา, 2556) หรือ งานวิจัยเรื่องการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว

เชิงเกษตรล่องเรือชมสวน เลียบคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (นิศารัตน์ จุล

วงศ์, 2553) เป็นงานวิจัยที่มีรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีคนในชุมชนเป็นแกนหลักของการท่อง

เที่ยวทั้งด้านการจัดการ รูปแบบกิจกรรม ร้านค้า และรายได้ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงล้วนเกิดข้ึนจากคนใน

ชุมชนเป็นหลัก แต่การท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีนแลเป็นกลุ่มคนนอกชุมชน กล่าวคือ ศูนย์สงคราม

พิเศษเป็นผู้จัดการ และเป็นผู้ขับเคล่ือนการท่องเท่ียวแห่งน้ี    โดยที่เกษตรกรและคนในชุมชนเป็นผู้มี

ส่วนร่วมและได้รับรายได้จากการท่องเที่ยวเพียงส่วนหน่ึง ซึ่งไม่สามารถหารือหรือวางแผนจัดการท่อง

เที่ยวได้โดยตรง เน่ืองจากศูนย์สงครามพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบพ้ืนที่และเป็นผู้จัดงานการท่องเที่ยวทุ่ง

ทานตะวันเขาจีนแลทั้งหมด

ประการสุดท้ายการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีน

แลอย่างห้องน้ำ ลานจอดรถ การดูแลความสะอาด และการักษาความปลอดภัย รวมถึงกิจกรรมต่างๆ

ท่ีเกิดขึ้น ล้วนเป็นการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความเป็นมาตรฐาน (Standardisation) ท่ีแหล่งท่องเที่ยวควร

มี เช่นเดียวกับแหล่งท่องเท่ียวพื้นที่อื่นๆท่ัวไป ซึ่งล้วนสร้างข้ึนเพ่ือตอบสนองต่อนักท่องเที่ยว (Jafar

Jafari, 2000 :555-556) ซ่ึงแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร หรือ แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เป็นการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องเข้าไปเรียนรู้ถึงความเป็นท้องถิ่น หากแต่การท่องเที่ยวทุ่ง

ทานตะวันเขาจีนมีการพัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อนักท่องเที่ยวเท่าน้ัน

การท่องเท่ียวเชิงเกษตร เป็นการท่องเที่ยวเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ความสำคัญกับ

กระบวนการเรียนรู้ถึงวิถีชีวิต ความเป็นท้องถิ่น เกษตรกรรม และวัฒนธรรมของท้องถ่ิน รวมถึง

เป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นหลัก แต่จากสาเหตุหลายประการที่กล่าวมา ทำให้การท่องเที่ยวทุ่ง

ทานตะวันเขาจีนแลไม่สัมพันธ์กับแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร แต่เป็นการท่องเที่ยวที่มีการทำ

กิจกรรมในพื้นท่ีทางการเกษตร และนำทรัพยากรทางการเกษตรในชุมชนเป็นสิ่งดึงดูดการท่องเที่ยว

การพัฒนาที่เกิดขึ้นล้วนเกิดข้ึนเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็นหลักและคำนึงถึงผล

ทางรายได้ทางเศรษฐกิจอย่างการท่องเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism)

แม้ว่าการท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแลมีการนำทรัพยากรทางการเกษตร และ

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเป็นสิ่งดึงดูดและเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเท่ียว หากทุ่งทานตะวันเขา

จีนแลมีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีกิจกรรมเพื่อกระบวนการเรียนรู้ทางการเกษตรและ

วัฒนธรรมของชุมชน ไม่พัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อนักท่องเที่ยว และหวังผลทางเศรษฐกิจมากจนเกินไป
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จะทำให้ทุ่งทานตะวันเขาจีนแลเป็นการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอย่างแท้จริง 

สรุป

การท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล เป็นการท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมอย่างการน่ังรถราง การขี่

ม้า ซุ้มถ่ายรูป ร้านค้า และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมาย เช่น ห้องน้ำ ลานจอดรถ การดูแล

ความปลอดภัย การดูแลความสะอาด เป็นต้น รวมถึงมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวคอยบริการนักท่อง

เที่ยว อีกทั้งเป็นทุ่งทานตะวันที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ มีทรัพยากรธรรมชาติอันโดดเด่นของชุมชน

อย่างภูเขาหินปูนล้อมรอบพื้นที่ ทำให้กลายเป็นทุ่งทานตะวันที่แตกต่างจากทุ่งทานตะวันพ้ืนท่ีอ่ืนๆ

ซ่ึงการพัฒนากิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกิดข้ึน ล้วนมีจุดประสงค์หลักเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของนักท่องเท่ียวและต้องการให้รองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก

การจัดการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล มีการจัดการด้านทรัพยากร ซึ่งมีการนำ

ทรัพยากรในชุมชนและทรัพยากรทางการเกษตรเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเท่ียว ทำกิจกรรม รวมถึงนำมา

ใช้เป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าจำหน่ายเพ่ือการท่องเที่ยว นอกจากน้ียังมีการจัดการด้านการบริการและ

ส่ิงอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อการท่องเที่ยวเกิดข้ึน

การท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแลเกิดขึ้น จากความร่วมมือของศูนย์สงครามพิเศษ ผู้รับผิด

ชอบพ้ืนที่และการจัดงาน เกษตรกรที่เพาะปลูกต้นทานตะวันและนำผลผลิตไปส่งโรงงานต่อไป คนใน

ชุมชนที่เข้ามาวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทานตะวัน ผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าทั่วไป หน่วย

งานรัฐท่ีให้การสนับสนุบพัฒนาให้ทุ่งทานตะวันเป็นแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งโปรโมทผ่านสื่อต่างๆ

และนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆท่ีจัดข้ึน

การท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันเขาจีนแล แม้ว่ามีการทำกิจกรรมในพื้นที่ทางการเกษตร มีการนำ

ทรัพยากรในชุมชนและทางการเกษตรเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว แต่การพัฒนาที่เกิดข้ึนเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของนักท่องเท่ียว  ไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้ถึงวิถีแห่งการเกษตร และความเป็นท้องถ่ิน

รวมถึงการจัดการที่เกิดขึ้นของคนนอกชุมชน ทำให้การท่องเท่ียวทุ่งทานตะวันไม่สัมพันธ์กับแนวคิด

การท่องเท่ียวเชิงเกษตรอย่างแท้จริง
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