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กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการวิจัยน้ีเป็นโครงการท่ีได๎รับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมสํงเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยภายใต๎โครงการจัดการความรู๎การวิจัยเพื่อการใช๎ประโยชน์จากส านัก
คณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ(วช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร๎างความเช่ือมโยงในการน า
ผลงานวิจัยและพัฒนาวิทยาการความรู๎ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพรํและ
ถํายทอดองค์ความรู๎ให๎แกํประชาชน โดยเน๎นเรื่องความต๎องการของชุมชนและเอื้อให๎
ประชาชนได๎รับประโยชน์อยํางแท๎จริง ภายใต๎งบประมาณประจ าปี 2562 ซึ่งงานวิจัยน้ี
มีการด าเนินการส าเร็จลุลํวงด๎วยดีอันเน่ืองมาจากความอนุเคราะห์ของหนํวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรท๎องถ่ิน ผู๎น าชุมชน สมาชิกของชุมชนและผู๎ประกอบการ
ภายในชุมชนท่ีเกี่ยวข๎อง  

อน่ึง คณะผู๎วิจัยใครํขอขอบคุณส านักคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ(วช.) ท่ีได๎ให๎
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการและขอขอบคุณผู๎เช่ียวชาญในด๎านตํางๆ
อาทิ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น รองศาสตราจารย์กษิดิศ อื้อเช่ียวชาญ
กิจ รองศาสตราจารย์ ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ จารุณี พิมลเสถียร 
อาจารย์กาญจนา เหลําโชคชัยกุล ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ คงคารัตน์  ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล อาจารย์ ดร.สุทธยศ ยิ้มพูลทรัพย์ นายนุกูล 
เรืองอุทัย นายวัชระ ทรัพย์สมบูรณ์ นายณัฐจรินทร์ วงศาโรจน์ ท่ีมีสํวนรํวมในการ
ด าเนินโครงการให๎ลุลํวงด๎วยดี สุดท๎ายน้ีคณะผู๎วิจัยหวังเป็นอยํางยิ่ง แนวทางในการ
ด าเนินงานดังกลําวจะชํวยให๎ประชาชนได๎น าองค์ความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุดและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ  

คณะผู๎วิจัย 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

http://www.ce.engr.tu.ac.th/page_bx.php?cid=29&cname=&cno=73&cno2=&show=
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ค าน า 
 

 คํูมือน้ีเป็นสํวนหน่ึงของการพัฒนาการทํองเท่ียวเช่ือมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต 
ศิลปหัตถกรรม และเกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี โดยได๎รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.) ในโครงการ การจัดการความรู๎การวิจัยเพื่อ
การใช๎ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ภายใต๎โครงการจัดการความรู๎การวิจัยเพื่อการใช๎
ประโยชน์ ประจ าปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพรํองค์ความรู๎ในการพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนด๎านการทํองเท่ียวเชิงวิถีชีวิต การท าเกษตรปลอดภัย และเช่ือมโยง
เครือขํายกับชุมชนพื้นท่ีใกล๎เคียง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํองเท่ียว รายได๎ ความยั่งยืน
ให๎กับวิสาหกิจชุมชนและสมาชิกในชุมชน  คํูมือน้ีได๎อธิบายถึงแนวทางในการ
ด าเนินงานในมิติตํางๆ ท่ีท าการศึกษาวิจัย ท่ีเกี่ยวข๎องท้ังหมด  เพื่อสร๎างบทสรุป 
ประโยชน์ การประยุกต์ใช๎งานวิจัยท่ีท าการศึกษาให๎ผู๎อํานเข๎าใจและน าความรู๎ไปใช๎ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพด๎านการทํองเท่ียวของชุมชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ท้ังยังเป็น
ต๎นแบบท่ีดีให๎กับชุมชนละแวกใกล๎เคียงอีกด๎วย 

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เบญญา เชิดหิรัญกร 

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เขียนศักด์ิ แสงเกลี้ยง  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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สารบัญ 
 

สารบัญ       หน้า 
กิตติกรรมประกาศ      ก 
ค าน า        ค 
สารบัญ       ค 
สารบัญรูปภาพ      จ 
ท่ีมาและความส าคัญ      1 
วัตถุประสงค์       6 
ข้ันตอนการพัฒนาศักยภาพการทํองเท่ียวของชุมชนเปูาหมาย  7 

ข้ันตอนท่ี 1 คัดเลือกชุมชนเปูาหมาย    14 
     ในการพัฒนาศักยภาพการทํองเท่ียว    
ข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส    15 
     และอุปสรรคของชุมชนด๎านการทํองเท่ียว    
ข้ันตอนท่ี 3 ประเมินศักยภาพของชุมชนมหาสอน  18 
     และชุมชนโรงหลํอทองเหลืองบ๎านทํากระยาง  
ข้ันตอนท่ี 4 รํวมเสวนาก าหนดแนวทางการพัฒนา  18 
     ศักยภาพของชุมชนในด๎านตําง ๆ   
ข้ันตอนท่ี 5 อบรมให๎ความรู๎เทคโนโลยีให๎กับ   19 
     ชาวบ๎านภายในวิสาหกิจชุมชนและผู๎สนใจ   
ข้ันตอนท่ี 6 ถํายทอดและให๎ค าปรึกษาให๎กับ   21 
     ชาวบ๎านภายในวิสาหกิจชุมชนและผู๎สนใจ   
ข้ันตอนท่ี 7 การด าเนินงานและผลของการด าเนินงาน  30 
ข้ันตอนท่ี 8 ก าหนดเส๎นทาง รูปแบบ กิจกรรม   45 
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สารบัญ(ต่อ) 
 
สารบัญ        หน้า 
 ข้ันตอนท่ี 9 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การทํองเท่ียว  57 
      เช่ือมโยงจังหวัดลพบุรี  
คณะผู๎วิจัย       58 
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สารบัญรูปภาพ            

        หน้า 
รูปท่ี 1 บ๎านสวนขวัญ ต าบลมหาสอน     3 
รูปท่ี 2 แผนผังแนวทางของการด าเนินโครงการด๎านการทํองเท่ียวชุมชน 9 
รูปท่ี 3 โรงหลํอทองเหลืองบ๎านทํากระยาง    25 
รูปท่ี 4 บ๎านวัลลภาฟาร์ม ต าบลทะเลชุบศร    27 
รูปท่ี 5 บ๎านดินมดแดง ต าบลโคกตูม     27 
รูปท่ี 6 พระนารายณ์ราชนิเวศน์     28 
รูปท่ี 7 พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติสมเด็จพระนารายณ์   29 
รูปท่ี 8 การออกแบบร๎านค๎าในชุมชนมหาสอน    30 
รูปท่ี 9 กํอนและหลังการปรับปรุงร๎านค๎าในชุมชนมหาสอน  31 
รูปท่ี 10 แบบแปลนปรับปรุงอาคารสาธารณูปโภคบ๎านสวนขวัญ  31 
รูปท่ี 11 ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสวนบริเวณโดยรอบ   32 
รูปท่ี 12 แสดงภาพข๎างบริเวณพิพิธภัณฑ์บ๎านหาญพานิช  32 
รูปท่ี 13 แสดงมุมมองภาพรวมบริเวณพิพิธภัณฑ์บ๎านหาญพานิช  33 
รูปท่ี 14 แหลํงทํองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์บ๎านหาญพานิชกํอน  33 
 และหลังได๎รับการปรับปรุง   
รูปท่ี 15 การออกแบบศูนย์เรียนรู๎โรงหลํอทองเหลืองบ๎านทํากระยาง 34 
รูปท่ี 16 การออกแบบบ๎านพักโฮมสเตย์ศูนย์เรียนรู๎   34 
 โรงหลํอทองเหลืองบ๎านทํากระยาง 
รูปท่ี 17 การออกแบบบ๎านพักโฮมสเตย์บ๎านสวนขวัญ ชุมชนมหาสอน 35 
รูปท่ี 18 แผนผังกระบวนการหลํอทองเหลือง    36 
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สารบัญรูปภาพ(ต่อ)            

        หน้า 
รูปท่ี 19 การอบรมด๎านเกษตรอินทรีย์และแปลงทดลองปลูกผักปลอดภัย 37 
รูปท่ี 20 การลงพื้นท่ีเก็บตัวอยํางน้ าและดินในชุมชนมหาสอน  37  
รูปท่ี 21 ตัวอยํางตราสินค๎า      38 
รูปท่ี 22 การแปรรูปผลผลิตในชุมชนเพื่อน ามาใช๎ท าเป็นเครื่องด่ืม  39 
รูปท่ี 23 ก าไลจักสานของท่ีระลึกจากผลิตภัณฑ์หวาย   39 
รูปท่ี 24 ผลผลิตข๎าวหอมธรรมศาสตร์ท่ีทดลองปลูก   40 
รูปท่ี 25 ตัวอยํางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไขํเค็มบ๎านสวนขวัญ  40 
รูปท่ี 26 ตัวอยํางการออกแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพรส าหรับสปาเท๎า 41 
รูปท่ี 27 ตัวอยํางก๎อนอิฐจากการทดลอง    41        
รูปท่ี 28 ปูายบอกทางและปูายโฆษณาของวิสาหกิจชุมชน  42 
รูปท่ี 29 แผํนพับประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชน    43 
รูปท่ี 30 การประชาสัมพันธ์รายการทุกทิสท่ัวไทย ชํอง TPBS  44 
รูปท่ี 31 การประชาสัมพันธ์ออกสถานท่ีงานทํองเท่ียวไทย   45 
รูปท่ี 32 แผนผังการทํองเท่ียวเช่ือมโยง 4 ชุมชนภายในจังหวัดลพบุรี 46 
รูปท่ี 33 โปรแกรมทํองเท่ียวเช่ือมโยงท่ี 1    47 
รูปท่ี 34 โปรแกรมทํองเท่ียวเช่ือมโยงท่ี 2    48 
รูปท่ี 35 โปรแกรมทํองเท่ียวเช่ือมโยงท่ี 3    49 
รูปท่ี 36 โปรแกรมทํองเท่ียวเช่ือมโยงท่ี 4    50 
รูปท่ี 37 โปรแกรมทํองเท่ียวเช่ือมโยงท่ี 5    51 
รูปท่ี 38 โปรแกรมทํองเท่ียวเช่ือมโยงท่ี 6    52 
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        หน้า 
รูปท่ี 39 กิจกรรมทํองเท่ียวของชุมชนมหาสอน    53 
รูปท่ี 40 ภาพกิจกรรมโรงหลํอทองเหลืองบ๎านทํากระยาง  54 
รูปท่ี 41 ภาพกิจกรรมบ๎านวัลลภาฟาร์ม    55 
รูปท่ี 42 ภาพกิจกรรมบ๎านดินมดแดง ต าบลโคกตูม   56 
รูปท่ี 43 ตัวอยํางวีดิทัศน์น าเสนอการทํองเท่ียวเช่ือมโยง 4 ชุมชน  57 
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ท่ีมาและความส าคัญ 
 

 จากการส ารวจพื้นท่ีชุมชนตําง ๆ ในจังหวัดลพบุรี ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พบวําชุมชนท่ีมีศักยภาพท่ีจะด าเนินการพัฒนาได๎แกํ ชุมชนมหาสอน ซึ่งต้ังอยูํท่ีอ าเภอ
บ๎านหมี่ จังหวัดลพบุรี และชุมชนโรงหลํอทองเหลืองบ๎านทํากระยาง อ าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี โดยในชุมชนมหาสอนน้ันเป็นชุมชนทํองเท่ียวท่ีเกิดข้ึนมาใหมํ มีการท า
โฮมสเตย์ และจัดการทํองเท่ียวเชิงเกษตรท่ียังขาดการพัฒนาอยํางจริงจัง สํวนชุมชน
โรงหลํอทองเหลืองบ๎านทํากระยางเป็นชุมชนท่ีเป็นท่ีรู๎จักในเรื่องการหลํอทองเหลืองมี
สินค๎า OTOP เป็นผลิตภัณฑ์ทองเหลืองหลํอ เชํนสังฆภัณฑ์และรูปปั้นทองเหลือง 
ต๎องการพัฒนาเป็นแหลํงทํองเท่ียวและยังไมํได๎รับการสํงเสริมอยํางจริงจัง ดังน้ัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเช่ือมโยงวิถีชุมชนท้ัง ๒ แหํงเพื่อสํงเสริมกันและกัน ในการ
พัฒนาวิถีชุมชนท้ัง 2 แหํงรํวมกัน เพื่อให๎เกิดการทํองเท่ียวท่ีมีความเข๎มแข็งมากข้ึน 
โดยใช๎แนวทางการพัฒนาจากงานวิจัยจากโครงการท่ีผํานมาคือโครงการชุมชนแสมผู๎ 
ต.ปากน้ าประแส อ.แกลง จ.ระยอง  ซึ่งเป็นชุมชนท่ีเป็นพื้นท่ีราบลุํมชายทะเล ติดกับ
แมํน้ าประแส ซึ่งเป็นแมํน้ าสายส าคัญสายหน่ึงของชาวระยอง  
 โดยการพัฒนา ชุมชนน้ันจะพัฒนาภาย ใ ต๎ โครงการของส า นักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ ได๎แกํ ชุมชนมหาสอน และชุมชนโรงหลํอทองเหลือง ซึ่งมี
รายละเอียดของแตํละชุมชนดังน้ี  

ชุมชนมหาสอน 
ชุมชนมหาสอนเป็นชุมชนท่ีติดลุํมน้ าบางขาม เป็นท่ีราบลุํม ชาวบ๎านใน

ชุมชนสํวนใหญํมีการประกอบอาชีพอยํางหลากหลาย เชํน เกษตรกร ประมง 
หัตถกรรม เป็นต๎น ด๎วยเหตุน้ีเอง จึงมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เชํน ปลาร๎า ปลาส๎ม ไขํ
เค็ม และ ปลายําง เป็นต๎น นอกจากน้ียังมีงานหัตถกรรมท่ีข้ึนช่ือระดับประเทศ ท้ังจาก
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ไม๎ไผํและหวายซึ่งเป็นวัตถุดิบธรรมชาติ มีประวัติศาสตร์ของชุมชนยาวนานมากกวําพันปี
ในสมัยพระแมํจามเทวี สถาปัตยกรรมวัดในลุํมน้ าท่ีมีอายุยาวนาน  ศักยภาพของชุมชนใน
หลาย  ด๎านท้ังการท าเกษตรเชิงสุขภาพ โดยไมํใช๎สารเคมี เพื่อคาดหวังจะเป็นแหลํง
กระจายสินค๎าเกษตรได๎อีกชํองทาง ท้ังยังมีการแปรรูปสินค๎าเกษตรอื่น ๆ เชํนเห็ด และ 
ข๎าว กล๎วย ขนมไทยตําง ๆ และมีอาหารพื้นบ๎านข้ึนช่ือ ปลาส๎ม ปลาร๎า ไขํเค็ม ปลายําง 
อาหารประจ าของคนท๎องน้ า อาหารสุขภาพ และ การท าเกษตรอินทรีย์ ปลูกผักริมน้ า โดย
มีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในชีวิตประจ าวันและในการพึ่งพาตนเอง ชุมชนได๎มีการ
เริ่มการทํองเท่ียวและท ากิจกรรมทํองเท่ียวโดยการต้ังกลุํมวิสาหกิจชุมชน การท าพิซซําเตา
ถําน การท าบะหมี่มะรุม การแปรรูปสมุนไพร การสาธิตการท าสบูํสมุนไพร การเพาะเลี้ยง
กุ๎งก๎ามแดง การท าบ๎านดิน การท าปุ๋ยน้ า ปุ๋ยแห๎ง การปลูกผัก การเพาะงอกเมล็ดตําง ๆ 
และในการน าเสนอกิจกรรมชมวิถีชุมชนโดยใช๎อีแต๋น และ รถพํวงข๎าง ชมบ๎านไทยและปูอม
หลบโจรสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ชมบ๎านหวาย งานฝีมือจากรุํนสูํรุํนโดยครูศิลป์ของพระ
ราชินีในรัชกาลท่ี 9 ชมบ๎านเห็ด สาธิตการเก็บเห็ด ชมสาธิตการท านา(วีถีข๎าว)ด านา เกี่ยว
ข๎าว และลํองเรือยามเย็น ชมวิถีลุํมน้ า ข้ึนกระชังปลาดูการเพาะเลี้ยงปลาทับทิมและปลา
นิลจิรดา ฟังประวัติศาสตร์ลุํมน้ า ความส าคัญในอดีต วัดมีมากถึง 11 วัด สามารถไหว๎พระ 
9 วัดได๎ใน 1 วัน และบรรยากาศ พระอาทิตย์ตกท่ีลุํมน้ าบางขาม ถํายรูปจุดตําง ๆ หนุมาน
อ๎าปากท่ีวัดค๎ุงทําเลา พระปรางค์นาคปรกท่ีใหญํท่ีสุด พระประจ าจังหวัดลพบุรี ท่ีวัดเกาะ
วงทาส สถาปัตยกรรมท่ีเกิดจากความศรัทธา วัดห๎วยแก๎ว และ วัดอื่น ๆ  ท่ีมีอายุยาวนาน 
 ท้ังน้ีการจัดต้ังกลุํมเพื่อคาดหวังวําชุมชนจะเป็นท่ีรู๎จักของนักทํองเท่ียวมากข้ึน 
และ ยังเป็นชํองทางการจัดจ าหนํายได๎โดยไมํต๎องผํานพํอค๎าคนกลาง สามารถผลิตสินค๎า
เกษตรเชิงคุณภาพได๎ และ เพื่อชีวิตความเป็นอยูํท่ีดีข้ึนของคนในชุมชนและสมาชิก เพื่อลด
ความเสี่ยงจากการท านาเพียงอยํางเดียว การรวมตัวกันเองในชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อท า
ให๎ชุมชนมหาสอนมีความเข๎มแข็งและพัฒนาเรื่องการทํองเท่ียวของชุมชนให๎เป็นท่ีรู๎จักมาก
ข้ึน  
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รูปท่ี 1 บ้านสวนขวัญ ต าบลมหาสอน 

ชุมชนโรงหลํอทองเหลืองบ๎านทํากระยาง ต าบลทะเลชุบศร 
บ๎านทํากระยาง เป็นหมูํบ๎านหน่ึงในต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี 

จังหวัดลพบุรี เป็นแหลํงท่ีชาวบ๎านประกอบอาชีพหลํอโลหะทองเหลืองมานานนับร๎อย
ปี เป็นงานศิลปหัตถกรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ๎านทํากระยาง ท่ีได๎มีการประกอบ
อาชีพหลํอโลหะทองเหลือง มาเป็นเวลาท่ีนาน โดยเริ่มจากการหลํอพระพุทธรูปปาง
ตําง ๆ และได๎มีการพัฒนาฝีมือเป็นงานศิลปะประดิษฐ์ในรูปแบบท่ีทันสมัย มีความ
งดงามคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยของชาวบ๎านทํากระยาง อ าเภอเมืองลพบุรี ได๎อยําง
สมความภาคภูมิ 
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หมูํบ๎านทํากระยางเกือบทุกหลังคาเรือนจะมีอาชีพหลํอโลหะทองเหลืองใน
รูปแบบของพระพุทธรูป แตํมีอยูํบ๎านหน่ึงท่ีเป็นท่ีสนใจของผู๎มาเยือนเมืองลพบุรี ท้ัง
ชาวไทยและชาวตํางชาติ เน่ืองมาจากบ๎านน้ีเป็นต๎นแบบของการหลํอโลหะท่ีสืบทอด
กันมาต้ังแตํบรรพบุรุษแล๎วถํายทอดให๎ลูกหลานกับชาวบ๎านทํากระยาง อีกท้ังยังมีการ
ดัดแปลงปรับปรุง พัฒนาช้ินงานให๎ทันสมัยข้ึน ซึ่งงานทุกช้ินท่ีออกมายังทรงคุณคํา
ศิลปะและเอกลักษณ์ของไทยไว๎ได๎สวยสดงดงามทีเดียว ตัวอยํางเชํน บ๎านเลขท่ี 168 ม.
1 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี ได๎ใช๎บริเวณบ๎านเป็นแหลํงผลิตเครื่องทองเหลืองอัน
งดงาม โดยมีคุณตาน๎อย คุณยายฮวย พุํมขจร เป็นผู๎ด าเนินงาน (ปัจจุบันด าเนินงานโดย 
นายอุทัย - นางบังอร เกื้อกระโทก) เดิมเป็นบ๎านหลังเล็ก ๆ มีคุณตาคุณยายและพี่น๎อง
อีกไมํกี่คนรํวมแรงรํวมใจสร๎างสรรค์ผลงานกับการถํายทอดเอกลักษณ์ท่ีทรงคุณคํา 
จนกระทั่งในขณะน้ีบ๎านหลังดังกลําวได๎กลายเป็นโรงหลํอทองเหลืองบ๎านทํากระยางใน
ปัจจุบัน  และมีชมรมชํางหลํอทองเหลืองบ๎านทํากระยาง เพื่อรวบรวมผลงานและ
ผลิตภัณฑ์อันทรงคุณคําท่ีผลิตโดยฝีมือชาวบ๎านทํากระยาง ชุมชนโรงหลํอทํากระยางมี
การประกอบอาชีพชํางหลํอโลหะทองเหลืองมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะคุณยายฮวย 
นอกจากจะเป็นชํางฝีมือยอดเย่ียมแล๎ว ยังถํายทอดวิชาความรู๎และภูมิปัญญาของตนท่ี
ได๎รับมาสูํลูกหลาน และเพื่อนบ๎านผู๎สนใจภายในหมูํบ๎านสืบตํอกันมาเป็นระยะเวลากวํา 
60 ปี บ๎านทํากระยาง เป็นหมูํบ๎านหน่ึงในต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี ท่ีชาวบ๎านประกอบอาชีพหลํอโลหะทองเหลืองเชํนกันได๎มีการพัฒนางานฝีมือ
ของตนจนเป็นท่ีต๎องการของท๎องตลาด การหลํอทองเหลืองท่ีชาวบ๎านทํากระยางจัดท า
น้ี เป็นการหลํอแบบพื้นบ๎าน มิใชํการใช๎เครื่องจักรกล นับเป็นภูมิปัญญาท๎องถ่ินท่ีควร
คําแกํการอนุรักษ์ให๎สืบทอดตํอไป 

เน่ืองจากชุมชนท้ังสองมีศักยภาพในการทํองเท่ียวและมีจุดเดํนในเรื่องของ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถน ามาพัฒนาเป็นแหลํงเรียนรู๎ให๎กับผู๎ท่ีสนใจทํองเท่ียวเชิงวิถีชุมชน 
กลําวคือ ชุมชนมหาสอน น้ันเดํนในเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร ท้ังประมง 
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หัตถกรรม และชุมชนโรงหลํอทองเหลือง มีจุดเดํนในเรื่องของการหลํอทองเหลืองเป็น
รูปแบบตําง ๆ ท้ังพระพุทธรูป และเครื่องใช๎ตําง ๆ ซึ่ง เป็นภูมิปัญญาท๎องถ่ินท่ีสืบตํอ
กันมาจากบรรพบุรุษ ท้ัง 2 ชุมชน แตํยังขาดการพัฒนาด๎านการผลิตและความ
ปลอดภัย จึงต๎องการการพัฒนาเรื่องมาตรฐานการผลิต ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 
และรูปแบบท่ีทันสมัย สวยงาม เป็นท่ีต๎องตาและถูกใจของผู๎บริโภค  

นอกจากน้ีองค์ความรู๎ที่ได๎จากการวิจัยไปใช๎ประโยชน์ในครั้งน้ีสามารถขยาย
ตํอยอดไปยังชุมชมอยํางน๎อย 2 ชุมชนคือ ชุมชนบ๎านดินมดแดงและแหลํงทํองเท่ียว
วัลลภาฟาร์ม ซึ่งคณะผู๎วิจัยได๎ลงท าการส ารวจและศึกษาศักยภาพท่ีจะพัฒนาตํอ
ยอดจากโครงการน้ีในเบื้องต๎นบ๎างแล๎ว รวมท้ังชุมชนอื่น ๆ ในจังหวัดลพบุรีหรือ
ใกล๎เคียงท่ีมีความประสงค์จะเข๎ามารํวมรับการอบรมและถํายทอดในครั้งน้ีอีกด๎วย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะผู๎วิจัย จึงขอเสนอโครงการเพื่อเข๎าสํงเสริม
และพัฒนาศักยภาพชุมชนในเรื่องระบบการบริหารจัดการการทํองเท่ียวเชิงเกษตร
ปลอดภัยอยํางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการบริหารจัดการ 
รวมท้ังการพัฒนาให๎เป็นชุมชนเกษตรปลอดภัยและชุมชนยั่งยืน ด๎วยองค์ความรู๎
ทางด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและเครือขํายความ
รํวมมือหนํวยงานตําง ๆ ซึ่งจะน าแนวคิดนวัตกรรมสังคม (Social Innovation) คือ 
วิสาหกิจสังคม (Social Enterprise) ซึ่งถือ เป็นการประกอบธุรกิจแนวใหมํมา
ขับเคลื่อนด๎วย โดยจะด าเนินการพัฒนา สินค๎าและบริการ เพื่อบรรลุเปูาหมายของ
ชุมชน พร๎อมท้ังมุํงแก๎ไขปัญหาและสานผลประโยชน์ของชุมชน  

โดยความท๎าทายของวิสาหกิจสังคม คือ การน าต๎นทุนทางสังคมและ
สิ่งแวดล๎อม เข๎ามาคิดรวมในกระบวนการด าเนินธุรกิจวิสาหกิจสังคมจะเป็นต๎นแบบ
ของการสร๎างแนวทางแก๎ไขปัญหาของสังคมในเชิงบูรณาการและเฉพาะทาง โดยมีคน
เป็น ศูนย์กลาง (People-Focused) การสร๎างวิสาหกิจสังคมท่ีแข็งแกรํง จะสํงผลให๎
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เกิดความส าเร็จท่ียั่งยืนตํอไป จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ เพื่อด าเนินการโครงการน้ี 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาชุมชนมหาสอน และ ชุมชนโรงหลํอทองเหลืองบ๎านทํากระยาง 
ให๎เป็นชุมชนต๎นแบบ เพื่อพัฒนาชุมชนในจังหวัดลพบุรี ให๎เป็นแหลํงทํองเท่ียววิถีชุมชน
เชิงเกษตร และศูนย์การเรียนรู๎ให๎กับผู๎สนใจ  

 2. เพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให๎ได๎
มาตรฐาน และเป็นท่ีช่ืนชอบของผู๎สนใจ  

 3. เพื่อสร๎างรายได๎ให๎กับประชากรในชุมชน สร๎างอาชีพให๎กับประชากรใน
ชุมชน สํงเสริมให๎มีรายได๎สูงข้ึน และ มีความเป็นอยูํท่ีดีข้ึน  

 4. เพื่อให๎เกิดการเช่ือมโยงระหวํางชุมชน ในการรํวมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การทํองเท่ียว การจัดโปรแกรมทํองเท่ียวรํวมกัน การให๎ข๎อมูลและเพิ่มทางเลือกในท่ีพัก 
และแหลํงทํองเท่ียว 

 ประโยชน์ท่ีคาดวําจะได๎รับ มีดังน้ี คือ 
1. ชุมชนจะมีความเข๎มแข็ง เช่ือมโยงกันในธุรกิจทํองเท่ียว มีศักยภาพใน

การแขํงขัน ให๎จังหวัดลพบุรีเป็นเมืองนําทํองเท่ียวเมืองหน่ึงของประเทศไทย 
2. เป็นแหลํงทํองเท่ียววิถีชุมชนเชิงเกษตร และศูนย์การเรียนรู๎ให๎กับผู๎สนใจ

ท้ังชาวไทยและชาวตํางประเทศของจังหวัดลพบุรี 
3. ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีมาตรฐาน ท้ัง รูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และเป็น

ท่ีช่ืนชอบของผู๎สนใจ  
4. ประชากรในชุมชน มีรายได๎สูงข้ึน มีอาชีพ และ มีความเป็นอยูํท่ีดีข้ึน  
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ข้ันตอนการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวของชุมชนเป้าหมาย 
แนวคิดในการพัฒนา 

ในการพัฒนาการทํองเท่ียวชุมชนเพื่อการทํองเท่ียว จ าเป็นต๎องศึกษาคุณคํา
ในด๎านตําง ๆ ของชุมชน แสดงดังรูปท่ี  หรือศึกษาในรูปแบบของทรัพยากรท่ีจับต๎องได๎
เชํน ทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม โครงสร๎างทางเศรษฐกิจและ
สังคม เป็นต๎น และทรัพยากรท่ีจับต๎องไมํได๎เชํน คํานิยม ความเช่ือ ทัศนคติ เป็นต๎น   
ซึ่งในการศึกษาสิ่งท่ีต๎องท าการศึกษาคือข๎อมูลเบื้องต๎นของชุมชนในด๎านตําง ๆ เพื่อ
น ามาวิเคราะห์หาจุดอํอนจุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค และปัจจัยภายใน ปัจจัย
ภายนอก ตลอดจนปัจจัยเสี่ยงหรือความเสี่ยงในการด าเนินการด๎านการทํองเท่ียวชุมชน 
โดยพิจารณาศักยภาพของชุมชน ดังน้ี  
 ศักยภาพทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สร๎างข้ึน

 ใหมํ (สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ) 

 ศักยภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมด๎านผังเมืองและออกแบบ 
การอนุรักษ์อาคาร บ๎านเรือน โบรณสถาน โบราณวัตถุหรือสร๎างข้ึนใหมํ 

 ศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน เชํน ประวัติศาสตร์ของชุมชน 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน ฟื้นฟูชุมชนและประเพณีท๎องถ่ิน 

 ศักยภาพและความเข็มแข็งของชุมชนของผู๎น าองค์กร ผู๎น าชุมชนและสมาชิก
ในชุมชนในทุกภาคสํวน 

 ศักยภาพทางด๎านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 
ส าหรับแนวคิดในการพัฒนาด๎านการทํองเท่ียวชุมชน สามารถด าเนินการได๎

หลายลักษณะ ดังน้ี  
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 การอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน  เชํน อนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิต ขนมธรรม
เ นี ย ม  ป ร ะ เ พ ณี ป ร ะ วั ติ ศ า ส ตร์  วั ฒน ธ ร รม   อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

 การสร๎างเศรษฐกิจ อาชีพและรายได๎  โดยการเพิ่ม/สร๎างผลิตภัณฑ์ สินค๎าและ
การบริการ  

 การพัฒนารูปแบบของการทํองเท่ียวท่ีเช่ือมโยงความเป็นเอกลักษณ์ของ
ท๎องถ่ินและความมีอัตลักษณ์ของชุมชน  

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชนโดยอาศัยความรํวมมือทุกภาคสํวน
และท างานแบบมีสํวนรํวม  

 การถํายทอดภูมิปัญญา การพัฒนาตํอยอดและถํายทอดองค์ความรู๎สูํชุมชน
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  

  การด าเนินการจะใช๎แนวทางพัฒนา 4P คือ  People (ด๎านชุมชน) พัฒนาการ
มีสํวนรํวมของชุมชน สร๎างความเข็มแข็งและยั่งยืน  Product (ด๎านผลิตภัณฑ์) พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สินค๎าและบริการให๎มีความโดดเดํน Place (ด๎านการทํองเท่ียว) พัฒนา
ศักยภาพ สร๎างแหลํงทํองเท่ียวหรือสถานท่ีทํองเท่ียว และ Preserve (ด๎านอนุรักษ์) 
สร๎างและรักษาอัตลักษณ์ของท๎องถ่ิน ชุมชนและสิ่งแวดล๎อม ซึ่งระยะของการพัฒนาจะ
แบํงออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรก “ปลุกเมืองให๎ต่ืน” เป็นด าเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ชุมชน วัฒนธรรม เศรษฐกิจ (พออยูํ พอกิน)  ระยะท่ีสอง  “อยูํดี กินดี” เป็นการสร๎าง
และพัฒนาผู๎ประกอบการและชุมชน  และระยะท่ีสาม “มั่งมี ศรีสุข” โดยอาศัยความ
เจริญรุํงเรืองของแหลํงทํองเท่ียง เรียกวําเมืองสร๎างธุรกิจ ธุรกิจสร๎างเมือง ตามล าดับ 
โดยต๎องมีด าเนินการให๎เป็นไปตามเปูาหมายหรือวิสัยทัศน์ของชุมชน มีการสร๎างความรู๎
ความเข๎าใจรํวมกันทุกฝุาย มีการท างานแบบมีสํวนรํวมและท างานเป็นทีม ซึ่งเป็นปัจจัย
ความส าเร็จท่ีส าคัญในการด าเนินการด๎านการทํองเท่ียวชุมชนให๎ประสบผลส าเร็จ และ
มีการหารูปแบบของกิจกรรรมด าเนินการหลายลักษณะ 
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แนวทางในการด าเนนิการ 
 ในการด าเนินการมีแนวทางในการด าเนินการ ติดตาม และการประเมินผล 
แสดงได๎ดังรูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 2 แผนผังแนวทางของการด าเนินโครงการด้านการท่องเท่ียวชุมชน 

 1. การลงพื้นที่ส ารวจชุมชนและการจัดเสวนาบูรนาการ  เป็นการศึกษา
และหาข๎อมูลเบื้องต๎นเพื่อสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนในเรื่องระบบการบริหาร
จัดการการทํองเท่ียวเชิงเกษตรปลอดภัยอยํางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนและการบริหารจัดการ รวมท้ังการพัฒนาให๎เป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์และชุมชน
ยั่งยืน ด๎วยองค์ความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมจาก
มหาวิทยาลัยและเครือขํายความรํวมมือหนํวยงานตําง ๆ ซึ่งจะน าแนวคิดนวัตกรรม
สังคม (Social Innovation) คือ วิสาหกิจสังคม (Social Enterprise) ซึ่งถือเป็นการ 
ประกอบธุรกิจแนวใหมํมาขับเคลื่อนด๎วย โดยจะด าเนินการพัฒนา สินค๎าและบริการ 
เพื่อบรรลุเปูาหมายของชุมชน พร๎อมท้ังมุํงแก๎ไขปัญหาและสานผลประโยชน์ของชุมชน 
จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ(วช.)เพื่อ
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ด าเนินการโครงการ การสํงเสริม และพัฒนาของวิสาหกิจชุมชนดังกลําว จะต๎องด าเนิน
กิจกรรมโครงการหลากหลายรูปแบบเพื่อให๎ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดย
กิจกรรมหน่ึงคือ การส ารวจพื้นท่ีจริงเพื่อวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ พื้นท่ีภายในชุมชน ความ
เป็นอยูํของชาวบ๎านในชุมชน ดังน้ันในการวิจัยและด าเนินงานจึงได๎มีการจัดการเสวนา
ระหวําง 2 ชุมชน คือชุมชนมหาสอนและชุมชนโรงหลํอทองเหลืองบ๎านทํากระยาง 
เพื่อท่ีจะประชุมหาแนวทาง การด าเนินงาน วางแผน รํวมมือประสานงานกันเพื่อท่ีจะ
พัฒนาชุมชนท้ัง 2 น้ี ให๎มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ลดรายจําย เพิ่มรายได๎ให๎กับชาวบ๎านและ
ผู๎สนใจ   
 
 2. การศึกษาด้านสถาปัตยกรรมและการผังเมือง และประวัติชุมชน จาก
การส ารวจพื้นท่ีชุมชนในจังหวัดลพบุรี ชุมชนท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะด าเนินการ
พัฒนาได๎แกํ ชุมชนมหาสอน ซึ่งต้ังอยูํท่ีอ าเภอบ๎านหมี่ จังหวัดลพบุรี และชุมชนโรง
หลํอทองเหลืองบ๎านทํากระยาง อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยในชุมชนมหาสอนน้ัน
เป็นชุมชนทํองเท่ียวท่ีเกิดข้ึนมาใหมํ มีการท าโฮมสเตย์ และสมาชิกชุมชนท าการเกษตร 
ซึ่งยังขาดการพัฒนาอยํางจริงจัง สํวนชุมชนโรงหลํอทองเหลืองบ๎านทํากระยางเป็น
ชุมชนท่ีเป็นท่ีรู๎จักในเรื่องการหลํอทองเหลืองมีสินค๎า O-top เป็นทองเหลืองหลํอ แตํ
เพิ่งเริ่มพัฒนาเป็นแหลํงทํองเท่ียวและยังไมํได๎รับการสํงเสริมอยํางจริงจัง โดยจะ
เช่ือมโยงวิถีชุมชนท้ัง ๒ แหํงสํงเสริมกันและกัน ในการพัฒนาวิถีชุมชนท้ัง 2 แหํง โดย
การศึกษาการวางผังรวม (Masterplan) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ทางกายภาพ รวมถึง
สภาพแวดล๎อมสรรค์สร๎างเพื่อการพัฒนากายภาพแหลํงทํองเท่ียวของชุมชน ต๎องอาศัย
ปัจจัยทางนวัตกรรมการออกแบบเชิงวิจัย (Research-based design approach) 
รวมถึงองค์ความรู๎ทางการออกแบบแนวคิดต๎นทุนต่ า (low-cost design solution) 
รวมถึงแนวคิดการพัฒนาอยํางยั่งยืน มาปรับใช๎อยํางเป็นรูปธรรม  มีการศึกษา ส ารวจ 
ข๎อมูลทางกายภาพ รวมถึงบริบททางภูมิวัฒนธรรมของพื้นท่ี บริบททางภูมิวัฒนธรรม 
และวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพ เชิงกายภาพของพื้นท่ี รวมถึงข๎อมูลแสดง 
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ความแท๎และด้ังเดิม  รวมท้ังพัฒนาต๎นแบบ Homestay สูํการใช๎งานจริงเพื่อพัฒนา
สถาปัตยกรรมในแหลํงทํองเท่ียว อยํางยั่งยืน และเป็นรูปธรรมตํอไป 
 ในการศึกษาด๎านประวัติชุมชน มีการจัดเร่ืองราวประวัติศาสตร์ของสถานท่ี
ทํองเท่ียวและประวัติชุมชน โดยจะมีการสืบสาวความเป็นมาของชุมชน ศึกษาเร่ืองราว
ท่ีเกิดข้ึนและเกี่ยวข๎องกับอาคารสถานท่ี ศึกษาภูมิปัญญาของคนในชุมชน เพื่อน ามาใช๎
สร๎างจุดสนใจเพื่อให๎เกิดการทํองเท่ียววิถีชุมชนแบบย่ังยืน 
 
 3. การศึกษาด้านการเกษตร  การด าเนินการให๎ค าปรึกษาและเผยแพรํข๎อมูล
ด๎านเทคโนโลยีแกํเกษตรกร แมํบ๎าน กลุํมอาชีพ วิสาหกิจชุมขนและผู๎ท่ีสนใจท่ัวไป โดย
มีเปูาหมายให๎สามารถน าความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช๎ในการลด
ต๎นทุน เพิ่มรายได๎ มีความสามารถในการแขํงขัน พัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถพึ่งพา
ตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะได๎ท้ังการเผยแพรํเทคโนโลยีและการส ารวจ
ข๎อมูลความต๎องการเทคโนโลยีส าหรับน ามาวิเคราะห์ วางแผนและด าเนินงานตามแผน
ตํอไป เพื่อให๎เกิดการน าเทคโนโลยีไปใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีจะเน๎นไปท่ี
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีด๎านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม 
ควบคํูกับการเพิ่มมูลคําให๎กับผลิตภัณฑ์ท๎องถ่ิน  
 
 4. การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากคณะผู๎วิจัยได๎ลงพื้นท่ีส ารวจและ
ตรวจวัดคุณภาพน้ าในแมํน้ าบางขามบริเวณบ๎านสวนขวัญและบริเวณสถานท่ีทํองเท่ียว
ใกล๎เคียง พบวําคุณภาพน้ าบริเวณดังกลําวมีคุณภาพท่ีไมํดี ไมํสามารถให๎นักทํองเท่ียว
ท ากิจกรรมทางน้ าได๎ ทางคณะผู๎วิจัยจึงได๎จัดโครงการการอบรมปฏิบัติการเรื่อง การ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล๎อมเบื้องต๎นข้ึน เพื่ออบรมให๎ความรู๎ชาวบ๎านเกี่ยวกับแนว
ทางการตรวจวัดคุณภาพน้ าเบื้องต๎น และการดูแลเก็บรักษาสารเคมีทางการเกษตร
ภายในบ๎านเรือน เพื่อให๎ชาวบ๎านในชุมชนมหาสอนและชุมชนทํากระยางสามารถ
ตรวจวัดสิ่งแวดล๎อมภายในชุมชนได๎ด๎วยตนเอง 
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 5. การศึกษาด้านการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จาก
การส ารวจพื้นท่ีชุมชนในจังหวัดลพบุรี พบวําชุมชนมหาสอนน้ันเป็นชุมชนทํองเท่ียวท่ี
เกิดข้ึนมาใหมํ มีการท าโฮมสเตย์ และสมาชิกชุมชนท าการเกษตร ซึ่งยังขาดการพัฒนา
อยํางจริงจัง สํวนชุมชนโรงหลํอทองเหลืองบ๎านทํากระยางเป็นชุมชนท่ีเป็นท่ีรู๎จักใน
เร่ืองการหลํอทองเหลือง โดยมีสินค๎า O-top เป็นทองเหลืองหลํอในรูปแบบตําง ๆ โดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเช่ือมโยงวิถีชุมชนท้ัง ๒ แหํงสํงเสริมซึ่งกันและกัน โดยใช๎
แนวทางการพัฒนาจากงานวิจัยของโครงการท่ีผํานมาคือโครงการชุมชนแสมผู๎ ต.
ปากน้ าประแส อ.แกลง จ.ระยอง  ซึ่งเป็นชุมชนท่ีเป็นพื้นท่ีราบลุํมชายทะเล ติดกับ
แมํน้ าประแส โดยใช๎มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถ่ิน สร๎างเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อความยั่งยืน โดยมี 5 มิติท่ีใช๎ในการใช๎พัฒนา ได๎แกํ 1) การพัฒนาคน (People) 2) 
พัฒนาสินค๎าและบริการ (Product & Service) 3) พัฒนาแหลํง ทํองเท่ียวและฐาน
เรียนรู๎ (Place & Knowledge Base) 4) การสร๎างอัตลักษณ์และอนุรักษ์วิถีชุมชน 
(Preserve & Cultural Identity) 5) การประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสํงเสริมการ
ทํองเท่ียว (Promotion & Activity) น าสูํการสร๎างรายได๎กลับคืน เข๎าสูํท๎องถ่ินและใช๎
เพื่อดึงดูดกลุํมนักทํองเท่ียวและผู๎ ท่ีสนใจ ให๎เข๎ามาเยี่ยมชม อุดหนุนสินค๎าและ
ผลิตภัณฑ์ ท่ีผลิตและพัฒนาโดยผู๎ประกอบการในชุมชนเอง ซึ่งมีความส าคัญยิ่งท่ีจะท า
ให๎คนในชุมชุนสามารถเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ท่ีถูกต๎องเหมาะสม ได๎มาตรฐาน และลด
ต๎นทุน นอกจากน้ันยังสามารถท าให๎เกิดมูลคําเพิ่มแกํผลิตภัณฑ์ของชุมชนด๎วย เป็นการ
สร๎างงาน สร๎างอาชีพ กระจายรายได๎และเสริมสร๎างคุณภาพ ชีวิตของคนภายในชุมชน
ให๎ดียิ่งข้ึน อีกท้ังยังพัฒนาองค์ความรู๎ในด๎านการบริหารจัดการ การมีสํวนรํวมและ
ศึกษาดูงาน เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลคําสินค๎าทางการเกษตรและสินค๎าแปรรูป
จากผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร  

 6. การศึกษาด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ ด๎วยโครงการการพัฒนาการ
ทํองเท่ียวเช่ือมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรมและเกษตรปลอดภัย ในสํวนของ
การพัฒนาชุมชนทํากระยาง จ.ลพบุรี เป็นชุมชนหลํอทองเหลือง ซึ่งใช๎ภูมิปัญญาจาก
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บรรพบุรุษ และเป็นการสร๎างสรรค์งานศิลปะอันมีคุณคํา และสืบเน่ืองกันมายาวนาน 
โครงการน้ีจึงจะท าการเรียบเรียงและรวบรวมกระบวนการผลิตทองเหลืองของชุมชน 
ให๎เป็นระบบเพื่อน ามาพัฒนาสื่อและการน าเสนอชุมชน ให๎นักทํองเท่ียวและผู๎สนใจได๎
เข๎ามาศึกษาและเยี่ยมชมได๎เข๎าใจการผลิตทองเหลืองของชุมชน บนพื้นฐานของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยโครงการน้ีจะจัดท าสื่อได๎แกํ  จัดท า เรียบเรียง ข๎อมูล
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตทองเหลืองของชุมชนทํากระยาง บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการผลิตโลหะ การจัดท าแผํนพับ และแผํนปูายกระบวนการผลิต
ทองเหลืองของทางชุมชนทํากระยาง เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์และน าเสนอ
กระบวนการผลิตให๎แกํนักทํองเท่ียวและผู๎สนใจได๎เข๎าใจในกระบวนการผลิตทองเหลือง
หลํอของชุมชนประวัติและกระบวนการผลิตทองเหลืองของ  ทางชุมชนสามารถน าไป
พัฒนาเป็นสื่อทางออนไลน์ สร๎างและพัฒนาแหลํงทํองเท่ียว (เส๎นทาง/แผนท่ี/ปูาย) 
การประชาสัมพันธ์สํงเสริมกิจกรรมผํานสื่อตําง ๆ  

 7. การศึกษาด้านการเงิน  มีจัดอบรมการจัดการด๎านการเงินเพื่อให๎ชุมชนมี
ความเข๎าใจในการประกอบธุรกิจให๎อยูํรอดและยั่งยืน มีความเข๎าใจในการท าธุรกิจ ใน
การอบรมจะให๎ความรู๎ในการจัดท าแผนธุรกิจ มีการวางแผนการตลาด เพื่อเป็น
แนวทางในการต้ังเปูาหมาย การวิเคราะห์สถานการณ์ การจัดท าแผนกลยุทธ์ การ
วัดผลและการติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อให๎บรรลุเปูาหมายของชุมชน. เพื่อให๎
ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับการลงทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อ ลดต๎นทุน ลดรายจําย 
เพิ่มรายได๎ ให๎วิสาหกิจชุมชน เพื่อความรู๎การจัดท าแผนธุรกิจ และการบริหารการเงิน 
เพื่อไมํให๎เกิดความเสี่ยง ท าให๎การผลิตเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 

 8. การศึกษาด้านการตลาด แผนธุรกิจและด้านการท่องเที่ยว ทาง
คณะผู๎วิจัยได๎จัดโครงการการอบรมกลยุทธ์การตลาดข้ึนเพื่ออบรมให๎ความรู๎ชาวบ๎าน
เกี่ยวกับแนวกลยุทธ์การตลาด ซึ่งสามารถน าไปสูํการเพิ่มยอดนักทํองเท่ียวในชุมชน
มากข้ึนและจัดอบรมแผนธุรกิจเพื่อให๎ชุมชนมีความเข๎าใจในการประกอบธุรกิจให๎อยํู 
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รอดและยั่งยืน มีความเข๎าใจในการท าธุรกิจ ในการอบรมจะให๎ความรู๎ในการจัดท าแผน
ธุรกิจ มีการวางแผนการตลาด เพื่อน าความรู๎ไปใช๎ในการท าธุรกิจ ให๎ชุมชนมีความ
ยั่งยืนและเพื่อเป็นแนวทางในการต้ังเปูาหมาย การวิเคราะห์สถานการณ์ การจัดท า
แผนกลยุทธ์ การวัดผลและการติดตามผลการด าเนินงาน อีกท้ังมีการส ารวจแหลํง
ทํองเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน การศึกษาแหลํง
ทํองเท่ียวในจังหวัดลพบุรี เพื่อให๎เกิดการเช่ือมโยงแหลํงทํองเท่ียว เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการทํองเท่ียว และให๎แตํละชุมชนเข๎าใจความต๎องการของนักทํองเท่ียว ในเรื่อง
สถานท่ีทํองเท่ียว ทิวทัศน์และมุมถํายรูป อาหารและท่ีพัก เพื่อให๎นักทํองเท่ียวบอกตํอ 
และกลับมาพักอีก มีการจัดโครงการการอบรมด๎านระบบการจัดการทํองเท่ียวและ
โปรแกรมทํองเท่ียว เพื่ออบรมให๎ความรู๎ชาวบ๎านเกี่ยวกับแนวทางการจัดการโปรแกรม
ทํองเท่ียว แนวทางการจัดการทํองเท่ียวให๎มีระบบ และเป็นมาตรฐาน ซึ่งสามารถ
น าไปสูํการเพิ่มยอดนักทํองเท่ียวในชุมชนมากข้ึน 

ข้ันตอนท่ี 1 คัดเลือกชุมชนเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเท่ียว 

 รูปแบบและวิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย การคัดเลือกกลุํมเปูาหมาย ได๎มาจาก
การส ารวจในพื้นท่ี และคัดเลือกจากชุมชน ท่ีมีผลิตภัณฑ์และองค์ความรู๎ท่ีเป็นภูมิปัญญา
ท๎องถ่ิน ท่ีสามารถพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู๎ได๎และมีความพร๎อม และยินดีท่ีจะให๎ความ
รํวมมือ มีด๎วยกัน 2 ชุมชน คือ ชุมชนมหาสอน และชุมชุมชนโรงหลํอทองเหลืองบ๎านทํา
กระยาง และมีชุมชนอื่น ๆ ในจังหวัดลพบุรี ตัวอยํางเชํน ชุมชนบ๎านดินมดแดงและวัลล
ภาฟาร์ม ท่ีได๎ลงพื้นท่ี ในเบื้องต๎นพบวํามีศักยภาพและสามารถพัฒนาตํอยอดได๎ใน
อนาคต 
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ข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของชุมชน
ด้านการท่องเท่ียว 

การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 
 การวิเคราะห์ SWOT หรือ การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมและศักยภาพเป็น
เครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ส าหรับผู๎ประกอบธุรกิจการทํองเท่ียว ผู๎น าชุมชน 
ผู๎น าวิสาหกิจชุมชน หรือผู๎ประกอบการทํองเท่ียวภายในชุมชน ซึ่งชํวยให๎ทราบถึงจุด
แข็งและจุดอํอนจากสภาพแวดล๎อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล๎อม
ภายนอก ตลอดจนผลกระทบตํอการประกอบธุรกิจของชุมชน 

การวิเคราะห์สถานการณ์ของโรงหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยาง 
จุดแข็ง 
 1. มีองค์ความรู๎ และภูมิปัญญาท๎องถ่ินท่ีได๎รับการสืบทอดการหลํอทองเหลือง
มาอยํางยาวนานจากบรรพบุรุษจากรุํนสูํรุํน 
 2. มีความได๎เปรียบทางการแขํงขันด๎านงานฝีมือการหลํอทองเหลืองท่ีสวยงาม 
ประณีต และเป็นเอกลักษณ์  
 3. สามารถสร๎างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และตอบโจทย์ความต๎องการ
ของผู๎บริโภคได๎เต็มความสามารถ 
 4. ได๎รับการรับรองให๎เป็น OTOP 5 ดาว ประจ าจังหวัด 
 5. ผลิตภัณฑ์มีความโดดเดํน เป็นเอกลักษณ์ ของประเทศไทย 

จุดอ่อน 
 1. ราคาจ าหนํายมีราคาคํอนข๎างสูง 
 2. คํอนข๎างใช๎ระยะเวลาในการผลิตช้ินงาน 
 3. จ านวนคนงานท่ีมีความช านาญด๎านงานหลํอมีจ ากัด ต๎องใช๎เวลาในการ
เรียนรู๎เพื่อเพิ่มทักษะ 
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 4. มีข๎อจ ากัด ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย   

โอกาส 
 1. งานผลิตภัณฑ์หลํอทองเหลืองนิยมใช๎งานทางด๎านพุทธศาสนา 
 2. รัฐบาลได๎มีการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนสินค๎า โอทอป อยํางกว๎างขวาง 
 3. ผลิตภัณฑ์มีความนําสนใจ ท่ีจะสามารถน าองค์ความรู๎มาประชาสัมพันธ์ให๎
สอดคล๎องและรํวมกิจกรรมกับการทํองเท่ียวได๎ 

อุปสรรค 
 1. วัตถุดิบท่ีใช๎ในการสร๎างงานมีราคาคํอนข๎างสูง 

 2. วัตถุดิบไมํสามารถหาได๎ในพื้นท่ีการสร๎างงาน ต๎องสั่งซื้อจากนอกพื้นท่ีซึ่ง
อยูํหํางออกไป ท าให๎มีคําใช๎จํายในการจัดสํงเพิ่มข้ึน 
 3. มีคํูแขํงจากนอกพื้นท่ีในจังหวัดอื่น ๆ ท่ีสามารถสร๎างงานประเภทเดียวกัน
ได๎ แม๎วําความสวยงาม ความประณีต จะด๎อยกวําก็ตาม 
 4. มีผลิตภัณฑ์ใกล๎เคียงท่ีเป็นทางเลือกท่ีมีราคาต่ ากวํา 

การวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนบ้านมหาสอน   
จุดแข็ง 
 1. เป็นชุมชนท่ีอยูํติดลุํมแมํน้ า มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรหลากหลาย
ชนิด ท าให๎มีความหลากหลายในอาชีพ เชํน เกษตรกรรม ประมง เป็นต๎น 
 2. เป็นแหลํงเรียนรู๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีประวัติศาสตร์สืบทอดมา
ยาวนานกวํา พันปี ต้ังแตํสมัยทวาราวดี พระนางจามเทวี รวมท้ังประเพณีท่ีสืบทอดกัน
มา เชํน ประเพณีก าฟูาจัด เป็นประเพณีขอพรจากเทพยาดาให๎ฝนตกต๎องตามฤดูกาล  
ประเพณีใสํกระจาด ประเพณีกวนข๎าวทิพย์ เป็นต๎น 
 3. มีสถานท่ีทํองเท่ียวเช่ือมโยงท้ังประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากมายท่ี
สามารถจัดระบบการทํองเท่ียวได๎  
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 4. มีบ๎านเกําแกํ ด้ังเดิม ซึ่งสามารถจัดท าเป็น พิพิธภัณฑ์ และ ศูนย์เรียนรู๎ได๎ 
 5. ศาสตร์พระราชา มีความหลากหลาย สามารถน ามาปรับเปลี่ยนให๎เกิด
ประโยชน์ได๎ 

จุดอ่อน 
 1. เป็นชุมชนท่ียังขาดศักยภาพในการพัฒนา 
 2. ขาดแคลนแรงงานในการสร๎างงาน เน่ืองจากมีประชากรผู๎สูงอายุมากกวํา 
 3. สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการทางการทํองเท่ียวยังไมํได๎มาตรฐาน เชํน 
ปูายช้ีทางแหลํงทํองเท่ียว เป็นต๎น 
 4. ขาดการบริหารจัดการในการวางผังการท ากิจกรรมในแตํละสํวน สํงผลให๎
การจัดการทางกิจกรรมในพื้นท่ีขาดประสิทธิภาพ 
 5. ขาดการ จัดการ ดูแล บ ารุง รักษา พื้นท่ีท่ีใช๎สอยประโยชน์ ท าให๎ขาด
เสนํห์ในการมาเยี่ยมชม 
 6. ไมํมีสัญลักษณ์ตราสินค๎าท่ีสามารถน ามาใช๎งานได๎จริง 
 7. ขาดสุขอนามัยด๎านอาหาร 

โอกาส 
 1. รัฐบาลให๎การสนับสนุน 
 2. สร๎างจุดชมทัศนียภาพของฝั่งแมํน้ า และ เป็นสถานท่ีถํายภาพเป็นท่ีระลึก 

อุปสรรค 
 1. ผักตบชวาในชํวงฤดูฝนมีปริมาณมาก กีดขวางเส๎นทางทํองเท่ียวทางน้ า ท า
ให๎ไมํสามารถทํองเท่ียวได๎ ตลอดเส๎นทาง 
 2. ขาดการด าเนินการวางเส๎นทางทํองเท่ียวท่ีต๎องจัดวางให๎สอดคล๎องกับการ
ทํองเท่ียว 
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ข้ันตอนท่ี 3 ประเมินศักยภาพของชุมชนมหาสอนและชุมชนโรงหล่อ
ทองเหลืองบ้านท่ากระยาง 
 จากการประเมินศักยภาพของชุมชนมหาสอนและชุมชนโรงหลํอทองเหลือง
บ๎านทํากระยางสามารถพัฒนาให๎ชุมชนมีศักยภาพในด๎านตําง ๆ ได๎ท้ังหมด 7 ด๎าน คือ 
1) ด๎านสถาปัตยกรรมและการผังเมืองรวมท้ังศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 2) ด๎าน
เทคโนโลยีเกษตร 3) ด๎านสิ่งแวดล๎อม 4) ด๎านการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์  5) 
ด๎านสื่อและประชาสัมพันธ์ 6) ด๎านการเงิน 7) ด๎านการตลาด การทํองเท่ียวและแผน
ธุรกิจ  
 

ข้ันตอนท่ี 4 ร่วมเสวนาก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนในด้านต่าง ๆ 

กระบวนการ/แผนงานน าส่งความรู้ 
 1. พัฒนาชุมชนมหาสอนให๎เป็นชุมชนต๎นแบบให๎เป็นแหลํงทํองเท่ียววิถีชุมชน
เชิงเกษตร มีท่ีพักแบบโฮมสเตย์ ท่ีสะอาด ได๎มาตรฐาน มีศูนย์การเรียนรู๎ให๎กับผู๎สนใจ 
มีการพัฒนาสินค๎าเกษตรแปรรูป จัดท ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์ เพื่อสร๎างรายได๎ให๎กับชุมชน 
  2. การพัฒนาชุมชนโรงหลํอทองเหลืองบ๎านทํากระยาง ให๎เป็นศูนย์เรียนรู๎ด๎าน
ศิลปกรรม มีห๎องประชุม ท่ีพัก และการพัฒนารูปแบบของสินค๎าทองเหลือง ให๎เป็น
สินค๎าข้ึนช่ือ เป็นท่ีเชิดชูของลพบุรี มีการสร๎างระบบความปลอดภัยในการท างาน การ
สร๎างงาน เพื่อสร๎างรายได๎ให๎กับชุมชน 
 3. การสร๎างความเช่ือมโยงระหวํางชุมชน ในการรํวมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การทํองเท่ียว การจัดโปรแกรมทํองเท่ียวรํวมกัน การให๎ข๎อมูลและเพิ่มทางเลือกในท่ีพัก 
และแหลํงทํองเท่ียว 
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ข้ันตอนท่ี 5 อบรมให้ความรู้เทคโนโลยีให้กับชาวบ้านภายในวิสาหกิจ
ชุมชนและผู้สนใจ 

1. ด๎านสถาปัตยกรรมและผังเมือง 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการจัดท าผังโครงการ 
(Masterplan) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อการพัฒนากายภาพแหลํง
ทํองเท่ียวของชุมชนและการฝึกอบรมเพื่อถํายทอดเทคโนโลยี เพื่อสร๎าง
ต๎นแบบ Homestay แนวคิดสถาปัตยกรรมต๎นทุนต่ า โดย ผศ.ดร. เขียน
ศักด์ิ แสงเกลี้ยงและอาจารย์ จารุณี พิมลเสถียร 

 โครงการอบรม เรื่อง การวางแผนและพัฒนาแหลํงทํองเท่ียวชุมชน โดย 
รศ.ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย อาจารย์จารุณี พิมลเสถียร 

2. ด๎านการเกษตร 

 โครงการเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพาะเลี้ยงไส๎เดือนดิน ณ ชุมชนหาสอน 
จังหวัดลพบุรี โดย รศ.ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย, รศ.กษิดิศ เอ้ือเช่ียวชาญกิจ 

 โครงการอบรมเรื่องการถํายทอดเทคโนโลยีด๎านธุรกิจเกษตรและ
มาตรฐานการผลิตสินค๎าเกษตร โดย รศ.ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย, รศ.กษิดิศ 
เอ้ือเช่ียวชาญกิจ 

 โครงการอบรม เรื่อง การเกษตรปลอดภัยและเทคโนโลยีอาหารจาก
ผลผลิตภายในชุมชน ณ ชุมชนมหาสอน จังหวัดลพบุรี โดย รศ.ดร.เจียร
นัย เล็กอุทัย และ นางสาวจิราวัฒน์ สมดี 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช๎และการเก็บรักษาสารเคมี
เพื่อการเกษตรอยํางปลอดภัย ณ ชุมชนมหาสอน จังหวัดลพบุรี โดย ผศ.
ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล 
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 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเพาะเห็ดฟางในตะกร๎าและการ
เพาะเห็ดหูหนูบนขอนไม๎ โดย นายชลิต ตรีนิตย์ 

3. ด๎านการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
เบ้ืองต๎น โดย อ.ดร.สุทธยศ ยิ้มพูลทรัพย์  

4. ด๎านการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารจาก
ผลผลิตชุมชนมหาสอนและการออกแบบผลิตภัณฑ์  โดย นายวัชระ 
ทรัพย์สมบูรณ์ และ รศ.ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและหีบ
หํอสินค๎าเกษตรผลสดส าหรับการจ าหนํายและสํงออก โดย รศ.ดร.เจียร
นัย เล็กอุทัย และ ผศ.ดร.ชิราวุฒิ เพรชเย็น 

5. ด๎านสื่อประชาสัมพันธ์และการน าเสนอ 

 โครงการอบรม เรื่องการพัฒนาสื่อและการน าเสนอเป็นแหลํงเรียนรู๎
ทางด๎านภูมิปัญญาการหลํอแบบทองเหลือง โดย ผศ.ดร.เบญญา เชิด
หิรัญกร ผศ.ดร.สมยศ คงคารัตน์ และ ผศ.ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น 

6. ด๎านการเงิน 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตลาดเพื่อธุรกิจและการจัดการ
ด๎านการเงิน โดย รศ.ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย และ นายวัชระ ทรัพย์
สมบูรณ์ 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารงบการเงินและการท า
บัญชี ณ บ๎านสวนขวัญ ชุมชนมหาสอน จังหวัดลพบุรี โดย รศ.ดร.เจียร
นัย เล็กอุทัย นายณัฐจรินทร์ วงศาโรจน์ และ นายนุกูล เรืองอุทัย 
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7. ด๎านการบริหารจัดการการตลาดของธุรกิจทํองเท่ียว  

 โครงการอบรม เรื่อง ความรู๎เบ้ืองต๎นเกี่ยวกับระบบการจัดการทํองเท่ียว 
โปรแกรมการทํองเท่ียว และกลยุทธ์การตลาด โดย รศ.ดร.เจียรนัย เล็ก
อุทัย และ นายวัชระ ทรัพย์สมบูรณ์ 

 

ข้ันตอนท่ี 6 ถ่ายทอดและให้ค าปรึกษาให้กับชาวบ้านภายในวิสาหกิจ
ชุมชนและผู้สนใจ 

1. การพัฒนาชุมชนมหาสอน  
 ชุมชนมหาสอนเป็นชุมชนท่ีมีการพัฒนาการทํองเท่ียววิถีชุมชน จึงจะต๎องน า
องค์ความรู๎เข๎าไปพัฒนาเป็นแหลํงทํองเท่ียววิถีชุมชนยอดนิยมของจังหวัดลพบุรีด๎วย
รูปแบบการทํองเท่ียวท่ีหลากหลาย มีการลํองเรือ น่ังอีแต๋น ป่ันจักรยาน ชมวิถีชาวบ๎าน 
วัฒนธรรมและประเพณี ดูการเกษตรของชาวบ๎าน และเข๎าพักโฮมสเตย์ ซึ่งการพัฒนา
ดังกลําวมาจากการถํายทอดองค์ความรู๎ดังน้ี 
 
1) ด้านสถาปัตยกรรมและการทอ่งเที่ยว 

 การออกแบบจุดรับลูกค๎าของชุมชน ให๎สะดวกตํอการใช๎บริการ มีท่ีจอด
รถ จุดติดตํอ ห๎องน้ า และการพักผํอนชมทิวทัศน์ริมแมํน้ าบางขาม รวม
งานกํอสร๎างและตกแตํง 

 การออกแบบท่ีพักในโฮมสเตย์ของชาวบ๎านในชุมชน รวมงานตกแตํง 

 การออกแบบพื้นท่ีพักบนเรือนแพ รวมงานกํอสร๎างและตกแตํง 

 การออกแบบภูมิทัศน์ของพื้นท่ีกางเต็นท์นอนริมแมํน้ า รวมงานจัดภูมิ
ทัศน์ 
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 การออกแบบพัฒนาโรงสีเกําให๎เป็นท่ีพัก 

 การปรับปรุงบ๎านโบราณท่ีมีท่ีหลบซํอนโจร ให๎เป็นพิพิธภัณฑ์ของชุมชน 

 การวางระบบการจัดการการทํองเท่ียว โปรแกรมการทํองเท่ียว และกล
ยุทธ์การตลาด 

2) ด้านการเกษตร 

 การให๎ค าแนะน าและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการท าเกษตรปลอดภัย 
มาตรฐานเกษตรตําง ๆ และการท ามาตรฐานการรับรองแบบมีสํวนรํวม 
(Participatory guarantee system, PGS) 

 การให๎ค าแนะน าและสาธิตการเลี้ยงไส๎เดือนเพื่อบ ารุงดิน เพื่อท าปุ๋ย
ไส๎เดือนและน้ าหมักไส๎เดือน เพื่อใช๎ในการท าเกษตรปลอดภัยแทนท่ี
ปุ๋ยเคมี และสามารถจัดจ าหนํายเพื่อเพิ่มรายได๎ 

 การแนะน าการปลูกผักปลอดสารพิษ สร๎างแปลงผัก เพื่อท าอาหารขาย 
และจ าหนํายให๎นักทํองเท่ียวซื้อกลับบ๎าน 

 การพัฒนาและตํอยอดการเพาะเห็ดนางฟูาของชุมชน ให๎มีประสิทธิผลดี
ข้ึน และขยายให๎มีการเพาะเห็ดหลากหลายชนิดมากข้ึน เชํน เห็ดหูหนู 
รวมถึงการแปรรูป 

 การแนะน าพันธ์ข๎าวหอมธรรมศาสตร์ ท่ีมีกลิ่นหอม เพื่อน าปลูกในแปลง
สาธิต เพื่อจะเป็นการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 

 การสร๎างเมนูอาหารให๎มีความหลากหลาย เชํน  พิซซํา เตาถําน 
เมนูอาหารส ารับ การท าข๎าวต๎มมัด และเครื่องด่ืมสมุนไพร 

 การให๎ค าแนะน าเร่ืองเทคโนโลยีการอาหาร ในเร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร การรับรองคุณภาพอาหาร การยืดอายุอาหารให๎อยูํได๎นานข้ึน  
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 การแนะน าการเลือกใช๎วัสดุส าหรับบรรจุภัณฑ์ทางการเกษตรและ
อาหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขํงขันในตลาดท้ังในประเทศและ
ตํางประเทศ เชํน การท าการจักสานไม๎ไผํ มาเป็นภาชนะบรรจุไขํเค็ม
ดินสอพอง เพื่อให๎เกิดการประสานเพิ่มมูลคําสินค๎า และเพิ่มรายได๎ให๎
ชุมชน 

3) ด้านสิ่งแวดล้อม  

 เก็บตัวอยํางดินและน้ ามาวิเคราะห์มลพิษสารเคมีตกค๎างในสิ่งแวดล๎อม 

 การให๎ค าแนะน าและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลเก็บรักษาสารเคมี
ในการเกษตรและในบ๎านให๎ปลอดภัย  

4) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

 ออกแบบตราสินค๎าและบรรจุภัณฑ์ 

 พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารและเครื่องด่ืม 

 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากหวายให๎เป็นของฝากของท่ีระลึก 

 วิจัยและพัฒนาอิฐมวลเบาจากดินท่ีเหลือจากการเผาของโรงหลํอ
ทองเหลือง 

5) ด้านสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 

 ท าวีดีทัศน์และแผํนพับประชาสัมพันธ์ 

 ประชาสัมพันธ์เพื่อน าเสนอแหลํงทํองเท่ียวภายในชุมชนโดยสื่อโทรทัศน์
ชํองTPBSรายการทุกทิศท่ัวไทย 

 ออกบูธน าเสนอแหลํงทํองเท่ียวภายในชุมชน ณ ศูนย์ประชุมแหํงชาติ 
ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 
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6) ด้านการเงิน 

 พัฒนาโปรแกรมการเงินให๎วิสาหกิจชุมชนและผู๎ประกอบการทํองเท่ียว
ในชุมชน งบก าไรขาดทุน งบต๎นทุน เป็นต๎น 

7) ด้านการตลาด การท่องเที่ยวและแผนธุรกิจ 

 จัดสถานท่ีงานเลี้ยงและอมรบส าหรับหนํวยงานภายนอกและผู๎สนใจ 

 จัดท าผังเส๎นทางทํองเท่ียวและโปรแกรมทํองเท่ียวเช่ือมโยง  
 

2. การพฒันาชุมชนโรงหลอ่ทองเหลอืงบ้านท่ากระยาง  

 ขุมชนโรงหลํอทองเหลืองบ๎านทํากระยางเป็นชุมชนท่ีประกอบอาชีพหลํอ
โลหะทองเหลือง จะมีการถํายทอดองค์ความรู๎ ดังน้ี 

1) ด้านสถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยว 

 การจัดท าศูนย์เรียนรู๎โรงหลํอทองเหลืองเพื่อให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ทางด๎าน
ศิลปะ ผลิตภัณฑ์หลํอทองเหลือง และการออกแบบ 

 การออกแบบศูนย์เรียนรู๎ให๎มีมาตรฐานและมีห๎องแสดงผลงาน และจุด
ให๎บริการที่อ านวยความสะดวกแกํนักทํองเท่ียวและผู๎ท่ีสนใจ  

 การออกแบบและจัดภูมิทัศน์ของพื้นท่ี ให๎สัมพันธ์กับกิจกรรมและการ
ผลิตสินค๎าทองเหลืองหลํอของชุมชน 

 ออกแบบศูนย์เรียนรู๎ให๎มีความสามรถในการแขํงขันทางธุรกิจโดย
ให๎บริการห๎องประชุม ห๎องแสดงผลงาน จัดงานเลี้ยง และท่ีพักโฮมสเตย์ 
เพื่อสร๎างรายได๎และเพิ่มชํองทางธุรกิจแกํผู๎ประกอบการและวิสาหกจิ
ชุมชน 



 

25 | คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม และ

เกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี 

 

 สร๎างร๎านค๎าชุมชนเพื่อจ าหนํายสินค๎าชุมชนท่ีคัดสรรของจังหวัดและของ
เครือขํายชุมชน 

 เป็นศูนย์ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเทคนิคการหลํอโลหะและการพัฒนา

แมํแบบวัสดุทนไฟแกํนักศึกษาและประชาชนท่ีสนใจ 

  
รูปท่ี 3 โรงหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยาง 

2) ด้านสิ่งแวดล้อม  

 เก็บตัวอยํางดินท่ีเหลือจากการเผาและตัวอยํางทองเหลืองมาวิเคราะห์
เพื่อหาปริมาณโลหะหนักที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายในการใช๎งาน 

 วางระบบและจัดท า คํูมือการท างานอยํางปลอดภัยในงานหลํอ
ทองเหลือง 

3) ด้านสื่อและประชาสัมพันธ์ 

 จัดท าโบรชัวร์เพื่อแสดงกระบวนการผลิต เพื่อใช๎ในการสอน 

 จัดท าวีดิทัศน์ แสดงกระบวนการผลิต เพื่อใช๎ในการสอน 

 สร๎างให๎ชุมชนโรงหลํอทองเหลืองบ๎านทํากระยาง เป็นแหลํงศิลปกรรมท่ี
เช่ือมโยงถึงอดีตอันรุํงเรืองในสมัยแผํนดินพระนารายณ์ และสืบทอดตํอ
กันมาถึงปัจจุบัน 



 

26 | คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม และ

เกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี 

 

4) ด้านการเงิน 

 ให๎ค าปรึกษาด๎านการท าบัญชี และด๎านการลงทุน 
5) ด้านการตลาด  

 การวางระบบการจัดการการทํองเท่ียว โปรแกรมการทํองเท่ียว และกล
ยุทธ์การตลาด 

 การออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบใหมํ ๆ เพื่อเพิ่มกลุํมลูกค๎า โดยพัฒนา
สินค๎าทองเหลืองให๎มีรูปแบบท่ีทันสมัย สร๎างภาพลักษณ์ เพื่อยกระดับ
เป็นงานฝีมือท่ีใช๎ตกแตํงสถานท่ี เชํน หอประชุม โรงแรม และอาคาร
ขนาดใหญํ 

3. การพฒันาการทอ่งเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างชุมชน  
 ในการรํวมมือในลักษณะเครือขําย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํองเท่ียว การจัด
โปรแกรมทํองเท่ียวรํวมกัน การให๎ข๎อมูล และสร๎างความหลากหลายของแหลํง
ทํองเท่ียว และเพิ่มทางเลือกในท่ีพักของนักทํองเท่ียว  โดยมีเปูาหมายดังน้ี 
 การเช่ือมโยงเข้ากับวิสาหกิจชุมชนต าบลทะเลชุบศร 
 บ้านวัลลภาฟาร์ม ต าบลทะเลชุบศร เป็นท่ีพักฟาร์มสเตย์ สถานท่ีทํองเท่ียว
และแหลํงเรียนรู๎ของจังหวัดลพบุรี ภายในฟาร์มมีกิจกรรมมากมาย เชํน เรียนจูงม๎า ข่ี
ม๎า กิจกรรมอาชาบ าบัด บริการรถม๎า รถอีแต๋นชมทํุง ท าไขํเค็มดินสอพอง ทดลอง
ด านาในแปลงนาสาธิต เรียนรู๎เกี่ยวกับบ๎านดินเผา และกิจกรรมอื่น ๆ 

บ้านดินมดแดง ต าบลโคกตูม เป็นแหลํงผลิตเครื่องปั้นดินเผาและสถานท่ี
ทํองเท่ียวช่ือดังของจังหวัดลพบุรี และมีศูนย์เรียนรู๎การผลิตเครื่องปั้นดินเผา รวมถึง
กิจกรรมการท าบ๎านดินเผา มีการจ าหนํายสินค๎าท่ีผลิตจากดินเผา รับสอนงานปั้นดิน
เผาและมีตลาดชุมชน (เฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์) จ าหนํายสินค๎าชุมชนและสินค๎า
ทางการเกษตร 



 

27 | คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม และ

เกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี 

 

 

 
รูปท่ี 4 บ้านวัลลภาฟาร์ม ต าบลทะเลชุบศร 

 

  

รูปท่ี 5 บ้านดินมดแดง ต าบลโคกตูม 
 



 

28 | คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม และ

เกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี 

 

   การเชื่อมโยงเข้ากับชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอื่น เป็นการรํวมมือกันจัด
โปรแกรมการทํองเท่ียวรํวมกัน จัดการเท่ียว 1 วัน รวมกิจกรรม เพื่อให๎ชุมชนมีความ
เข๎มแข็ง มีศักยภาพในการแขํงขัน มีรายได๎มากข้ึน และมีการพัฒนาอยํางตํอเน่ือง 

 

   
รูปท่ี 6 พระนารายณ์ราชนิเวศน์ 



 

29 | คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม และ

เกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี 

 

 

 
รูปท่ี 7 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ 

ในการพัฒนาชุมชนบ๎านสวนขวัญ ต าบลมหาสอน ชุมชนโรงหลํอทองเหลือง
บ๎านทํากระยาง วิสาหกิจชุมชนบ๎านวัลลภาฟาร์ม วิสาหกิจชุมชนบ๎านดินมดแดง และ
ชุมชนในแหลํงทํองเท่ียวใกล๎เคียง สามารถท าได๎โดยการโดยประชุมเสวนาแลกเปลี่ยน
องค์ความรู๎ด๎านการทํองเท่ียว สร๎างความรํวมมือเป็นเครือขําย การจัดกิจกรรมและ
ประชาสัมพันธ์รวมกัน เชํน การจัดแผนท่ีการทํองเท่ียวโปรแกรมการทํองเท่ียวเช่ือมโยง 
การออกบูธ  และจัดท าสื่อโฆษณารํวมกัน เชํน จัดท าวีดิทัศน์ การขายโปรแกรมการ
ทํองเท่ียว หรือการจ าหนํายสินค๎าชุมชนทางออนไลน์ เป็นต๎น  



 

30 | คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม และ

เกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี 

 

 นอกจากน้ีการทํองเท่ียวเช่ือมโยงจะสํงผลดีให๎กับจังหวัดลพบุรี และ
ประเทศชาติ ดังน้ี 

 มีความรํวมมือเพิ่มข้ึนระหวํางชุมชน มีการแลกเปลี่ยนความรู๎ 

 รายได๎ของจังหวัดเพิ่มข้ึน จากการทํองเท่ียว 

 จะเกิดการเช่ือมโยงของชุมชนในจังหวัดใกล๎เคียงกัน 

 จะมีการบูรณาการ ในเร่ืองของการทํองเท่ียวระดับภูมิภาค 

 ประเทศจะมีแหลํงทํองเท่ียวท่ีหลากหลายเพิ่มข้ึน 

 เป็นการเพิ่มรายได๎ให๎ประเทศ และการกระจายรายได๎ไปสูํจังหวัดตําง ๆมาก
ข้ึน 

ข้ันตอนท่ี 7 การด าเนินงานและผลของการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ 
ตามเป้าประสงค์ผลส าเร็จและตัวช้ีวัด 
 
ด้านสถาปตัยกรรมและการผังเมืองและประวัตศิาสตร ์
1. การออกแบบร้านค้าภายในชุมชนมหาสอน โดย นายสรรพสิทธิ เชิดหริัญกร 
 

   

รูปท่ี 8 การออกแบบร้านค้าในชุมชนมหาสอน 



 

31 | คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม และ

เกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี 

 

   

รูปท่ี 9 ก่อนและหลังการปรับปรุงร้านค้าในชุมชนมหาสอน 

2. การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารและสาธารณูปโภค บ้านสวนขวัญ ชุมชน
มหาสอน โดย นายสรรพสิทธิ เชดิหิรญักร 

 
รูปท่ี 10 แบบแปลนปรับปรุงอาคารสาธารณูปโภคบ้านสวนขวัญ 

 



 

32 | คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม และ

เกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี 

 

 

รูปท่ี 11 ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสวนบริเวณโดยรอบ 
 

3. การออกแบบแหลง่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตรบ์า้นหาญพานิช(บ้านหลบโจร) 
และปรบัปรงุพืน้ทีบ่รเิวณโดยรอบ โดย อาจารย์จารุณี พิมลเสถียร และ นายภูรณิัฐ 
ทองชมภู 

 

 

รูปท่ี 12 แสดงภาพข้างบริเวณพิพิธภัณฑ์บ้านหาญพานิช 



 

33 | คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม และ

เกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี 

 

  

 

รูปท่ี 13 แสดงมุมมองภาพรวมบริเวณพิพิธภัณฑ์บ้านหาญพานิช 
 

   

 รูปท่ี 14 แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์บ้านหาญพานิชก่อน 
และหลังได้รับการปรับปรุง 



 

34 | คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม และ

เกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี 

 

4. การออกแบบศูนยเ์รียนรู้โรงหล่อทองเหลอืงบ้านท่ากระยาง โดย ผศ.ดร.เขียน
ศักดิ์ แสงเกลี้ยงและนักศกึษาคณะสถาปตัยกรรมและการผังเมือง 

   
รูปท่ี 15 การออกแบบศูนย์เรียนรู้โรงหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยาง 

5. การออกแบบบ้านพักโฮมสเตยศ์นูย์เรยีนรู้โรงหลอ่ทองเหลืองบ้านท่ากระยางและ
บ้านสวนขวัญชุมชนมหาสอน โดย ผศ.ดร.เขียนศกัดิ์ แสงเกลี้ยง 

   

รูปท่ี 16 การออกแบบบ้านพักโฮมสเตย์ศูนย์เรียนรู้โรงหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยาง 



 

35 | คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม และ

เกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี 

 

 

   

รูปท่ี 17 การออกแบบบ้านพักโฮมสเตย์บ้านสวนขวัญ ชุมชนมหาสอน 
 



 

36 | คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม และ

เกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี 

 

6. แผนผังกระบวนการหล่อทองเหลือง 

  

รูปท่ี 18 แผนผังกระบวนการหล่อทองเหลือง 

 
7. จัดท ารายงานประวัติชุมชนมหาสอน 
 ข๎อมูลชุมชนมหาสอนและการพัฒนาการทํองเท่ียวในชุมชนจ านวน 22 หน๎า
และรวมรวบรายงานประวัติของชุมชนจ านวน 41 หน๎า 
 
ด้านการเกษตร 
1. มีโรงเรือนต๎นแบบการปลูกผักปลอดสารเคมี 
2. มีโรงเรือนต๎นแบบการเลี้ยงเห็ดหูหนูและเลี้ยงไส๎เดือนขนาดเล็ก 
3. มีการท าแปลงทดลองปลูกข๎าวหอมมะลิพันธุ์ธรรมศาสตร์ 
 
 



 

37 | คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม และ

เกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี 

 

  

รูปท่ี 19 การอบรมด้านเกษตรอินทรีย์และแปลงทดลองปลูกผักปลอดภัย 
 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. มีผลวิเคราะห์ดินจากแปลงเกษตรภายในชุมชนมหาสอนจากการเก็บตัวอยํางดินใน

ท่ีท าการเกษตรภายในชุมชนมหาสอน และผลการวิเคราะห์น้ าจากแมํน้ าขาม 
2. มีผลวิเคราะห์ดินจากเตาเผาและทองเหลืองจากโรงหลํอทองเหลืองบ๎านทํากระยาง 

 

  

รูปท่ี 20 การลงพื้นท่ีเก็บตัวอย่างน้ าและดินในชุมชนมหาสอน 

 
 
 



 

38 | คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม และ

เกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี 

 

ด้านการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
    1. ตราสินค้าของศูนย์เรียนรู้โรงหล่อทองเหลืองและบ้านสวนขวัญ ชุมชนมหา
สอน  
 มีการออกแบบตราสินค๎าชุมชน อาทิ ตราสินค๎าแหลํงทํองเท่ียวโรงหลํอ
ทองเหลืองบ๎านทํากระยาง บ๎านสวนขวัญ แหลํงทํองเท่ียวบ๎านหาญพานิช (บ๎านหลบ
โจร)บ๎านเพาะเห็ดและแหลํงทํองเท่ียวบ๎านจิ้งหรีด ชุมชนมหาสอน ตราสินค๎าผลิตภัณฑ์
ประสิทธิ์แคปหมู เพื่อให๎เป็นท่ีจดจ าได๎งํายและมีเอกลักษณ์ ออกแบบโดย นายชัชพงศ์ 
ดีเพ็ชร์   

 

รูปท่ี 21 ตัวอย่างตราสินค้า 
 



 

39 | คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม และ

เกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี 

 

2. ผลิตภัณฑอ์าหารและเครือ่งดื่มส าหรับร้านค้าชุมชน  
 คณะผู๎วิจัยน าผลิตภัณฑ์ในท๎องถ่ินเชํน มะนาว อัญชัน ตะไคร๎ น ามาท าเป็น
เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพให๎กับชาวบ๎านภายในชุมชนและผู๎ท่ีสนใจจากชุมชนอื่น นอกจากน้ี
ยังมีการสอนการท าเครื่องด่ืมอื่น ๆ ส าหรับนักทํองเท่ียว เชํน ชา กาแฟ เป็นต๎น 
 

 
รูปท่ี 22 การแปรรูปผลผลิตในชุมชนเพื่อน ามาใช้ท าเป็นเครื่องด่ืม 

 
3. การแปรรปูและพัฒนาของฝากบ้านหวายจักสานเป็นก าไลที่ระลึก 

   

รูปท่ี 23 ก าไลจักสานของท่ีระลึกจากผลิตภัณฑ์หวาย ชุมชนบ้านหวาย ต าบลมหาสอน 

 



 

40 | คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม และ

เกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี 

 

4.  ผลผลติพนัธุ์ข้าวหอมธรรมศาสตร์จากการทดลองปลกูในชุมชนมหาสอน  
 คณะผู๎วิจัยได๎น าพันธุ์ข๎าวหอมธรรมศาสตร์มอบให๎กับชุมชนมหาสอนเพื่อน าไป
ทดลองปลูกข๎าว ในพื้นท่ีชุมชน พบวําเมล็ดข๎าวมีความสมบูรณ์  หลังจากหุงมีความนํุม 
มีกลิ่นหอม แตํเมล็ดขนาดไมํใหญํเทํากับพันธุ์ข๎าวปลูกท่ีจังหวัดพิจิตร  ระยะเวลาการ
ด าเนินการ ต้ังแตํลงแปลงปลูก จนถึงการเก็บเกี่ยว ในชํวงเวลาการปลูกเดียวกันใช๎เวลา
ประมาณ 3 เดือน ซึ่งน๎อยกวําพันธุ์ข๎าวปลูกที่จังหวัดพิจิตร ซึ่งใช๎ระยะเวลา 5 เดือน  
 

     

รูปท่ี 24 ผลผลิตข้าวหอมธรรมศาสตร์ท่ีทดลองปลูกในชุมชนมหาสอน จังหวัดลพบุรี 

5. การออกแบบบรรจุภณัฑ์ไข่เค็มบ้านสวนขวัญและสมุนไพร 

 
รูปท่ี 25 ตัวอย่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไข่เค็มบ้านสวนขวัญ 



 

41 | คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม และ

เกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี 

 

 

รูปท่ี 26 ตัวอย่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพรส าหรับสปาเท้า 

6. การผลิตอิฐมวลเบาจากวัสดุดินที่เหลือใช้จากการเผาไหม้ในโรงหล่อทองเหลือง 

  

รูปท่ี 27 ตัวอย่างก้อนอิฐจากการทดลอง 

 



 

42 | คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม และ

เกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี 

 

ด้านสื่อและประชาสัมพนัธ ์

1. แผํนพับประชาสัมพันธ์น าเสนอโฮมสเตย์และศูนย์เรียนรู๎โรงหลํอทองเหลืองบ๎านทํา
กระยาง 

2. แผํนพับประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู๎โรงหลํอทองเหลืองบ๎านธรรมบุญ 
3. แผํนพับประชาสัมพันธ์สถานท่ีทํองเท่ียวการทํองเท่ียววิถีชุมชนภายในชุมชนมหา

สอน 
4. แผํนพับประชาสัมพันธ์การทํองเท่ียววิถีชุมชน ศูนย์เรียนรู๎การจักสานบ๎านบ๎าน

หวายมหาสอน 
5. ปูายบอกทางและปูายประชาสัมพันธ์จักสานหวายชุมชนมหาสอน 
6. ปูายประชาสัมพันธ์แหลํงทํองเท่ียวและบ๎านพักภายในชุมชนมหาสอน 
 

 

รูปท่ี 28 ป้ายบอกทางและป้ายโฆษณาของวิสาหกิจชุมชน



 

43 | คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม และ

เกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี 

 

 

รูปท่ี 29 แผ่นพับประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชน 



 

44 | คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม และ

เกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี 

 

ด้านการเงนิ 
1. ออกแบบโปรแกรมค านวณทางการเงิน เพื่อค านวณรายได๎ ก าไร จุดค๎ุมทุน ให๎กับ

ชาวบ๎านในชุมชนมหาสอน และ ชุมชนโรงหลํอทองเหลืองบ๎านทํากระยาง 
 
ด้านการตลาด แผนธุรกิจและการท่องเที่ยว 
1. ประชาสัมพันธ์เพื่อน าเสนอแหลํงทํองเท่ียวภายในชุมชนโดยสื่อโทรทัศน์ชํองTPBS

รายการทุกทิศท่ัวไทย 
2.  ประชาสัมพันธ์เพื่อน าเสนอแหลํงทํองเท่ียวภายในชุมชน ณ ศูนย์ประชุม

แหํงชาติไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 
3. จัดท าผังเส๎นทางทํองเท่ียวและโปรแกรมทํองเท่ียวเช่ือมโยง   
 

 

รูปท่ี 30 การประชาสัมพันธ์รายการทุกทิสท่ัวไทย ช่อง TPBS 

 



 

45 | คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม และ

เกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี 

 

   

รูปท่ี 31 การประชาสัมพันธ์ออกสถานท่ีงานท่องเท่ียวไทย ปี 2563 ท่ีศูนย์ประชุม
แห่งชาติ ไบเทค บางนา 

 

ข้ันตอนท่ี 8 ก าหนดเส้นทาง รูปแบบ กิจกรรม โปรแกรมการ
ท่องเท่ียวเช่ือมโยง 

1. ก าหนดแผนที่เสน้ทางการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง โดยให๎ครอบคลุม 4 ชุมชนท่ีมี
สํวนรํวม ภายในจังหวัดลพบุรี โดยมี 1) ชุมชนมหาสอน 2) ชุมชนโรงหลํอ
ทองเหลืองบ๎านทํากระยาง 3) ชุมชนบ๎านดินมดแดง 4) บ๎านวัลลภาฟาร์ม  



 

46 | คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม และ

เกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี 

 

 

รูปท่ี 32 แผนผังการท่องเท่ียวเช่ือมโยง 4 ชุมชนภายในจังหวัดลพบุรี 



 

47 | คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม และ

เกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี 

 

2. ก าหนดเป็นรูปแบบโปรแกรมการท่องเที่ยว ตามจ านวนวันท่ีเข๎ามาทํองเท่ียว คือ 
1) ทํองเท่ียวแบบวันเดียวไปเช๎าเย็นกลับ มี 4 รูปแบบ 2) ทํองเท่ียวแบบ 2 วัน 1 
คืน มี 2 รูปแบบ ดังน้ี 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว 1 วัน โรงหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยาง – บ้านสวนขวัญ 
ชุมชนมหาสอน 

 

รูปท่ี 33 โปรแกรมท่องเท่ียวเช่ือมโยงท่ี 1 

 

 

 



 

48 | คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม และ

เกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี 

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว 1วัน เมืองลพบรุี – โรงหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยาง  
- บ้านสวนขวัญชุมชนมหาสอน 

 
รูปท่ี 34 โปรแกรมท่องเท่ียวเช่ือมโยงท่ี 2 

 

 

 

 

 

 



 

49 | คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม และ

เกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี 

 

โปรแกรมท่องเที่ยว 1 วัน เมืองลพบุรี – โรงหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยาง –  
บ้านวัลลภาฟาร์ม 
 

 
รูปท่ี 35 โปรแกรมท่องเท่ียวเช่ือมโยงท่ี 3 



 

50 | คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม และ

เกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี 

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว 1 วัน เมืองลพบรุ ี– บ้านวัลลภาฟาร์ม – บ้านสวนขวัญ ชุมชน
มหาสอน 

 

รูปท่ี 36 โปรแกรมท่องเท่ียวเช่ือมโยงท่ี 4 

 



 

51 | คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม และ

เกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี 

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว 2 วัน 1 คืน บ้านดินมดแดง – บ้านสวนขวัญ ชุมชนมหาสอน – 
บ้านวัลลภาฟาร์ม 

 

 

รูปท่ี 37 โปรแกรมท่องเท่ียวเช่ือมโยงท่ี 5 



 

52 | คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม และ

เกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี 

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว 2 วัน 1 คืน เมืองลพบรุี – โรงหล่อทองเหลอืงบ้านท่ากระยาง  
– บ้านสวนขวัญ – บ้านวัลลภาฟาร์ม – บ้านดินมดแดง 

 

 

รูปท่ี 38 โปรแกรมท่องเท่ียวเช่ือมโยงท่ี 6 



 

53 | คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม และ

เกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี 

 

3. ก าหนดกิจกรรมการทอ่งเที่ยวโดยแต่ละชุมชน เป็นผู๎ก าหนดกิจกรรมการ
ทํองเท่ียวภายในชุมชนของตนเอง เพื่อสร๎างความนําสนใจแกํนักทํองเท่ียว 

3.1 กิจกรรมทอ่งเที่ยวของชุมชนมหาสอน 

 

รูปท่ี 39 กิจกรรมท่องเท่ียวของชุมชนมหาสอน 

 

  



 

54 | คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม และ

เกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี 

 

3.2 กิจกรรมทอ่งเที่ยวของโรงหลอ่ทองเหลืองบ้านท่ากระยาง 

 

รูปท่ี 40 ภาพกิจกรรมโรงหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยาง  
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เกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี 

 

3.3 กิจกรรมทอ่งเที่ยวของบ้านวัลลภาฟาร์ม ต าบลทะเลชบุศร 

 

รูปท่ี 41 ภาพกิจกรรมบ้านวัลลภาฟาร์ม 
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เกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี 

 

3.4 กิจกรรมทอ่งเที่ยวของบ้านดินมดแดง ต าบลโคกตูม 

 

รูปท่ี 42 ภาพกิจกรรมบ้านดินมดแดง ต าบลโคกตูม 



 

57 | คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม และ

เกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี 

 

ขั้นตอนที่ 9 จัดท าสื่อประชาสัมพันธก์ารทอ่งเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดลพบุรี 

 การจัดท าสารสนเทศในรูปแบบของแผํนพับประชาสัมพันธ์ ปูายบอกทาง วีดิ
ทัศน์การทํองเท่ียวเช่ือมโยงและน าเสนอสถานท่ีทํองเท่ียวภายในชุมชน เชํน แผํนพับ
ศูนย์เรียนรู๎โรงหลํอทองเหลืองบ๎านทํากระยาง แผํนพับบ๎านสวนขวัญชุมชนมหาสอน 
แผํนพับบ๎านจักสานชุมชนมหาสอน วีดิทัศน์น าเสนอการทํองเท่ียว 4 ชุมชน ปูายบอก
ทางเข๎า เป็นต๎น 

 

รูปท่ี 43 ตัวอย่างวีดิทัศน์น าเสนอการท่องเท่ียวเช่ือมโยง 4 ชุมชน 



 

58 | คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม และ

เกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี 

 

คณะผู้วิจัย 

1. หวัหน้าโครงการ 

ช่ือ – นามสกุล  รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย     
ต าแหนํง   ผู๎เช่ียวชาญด๎านแผนธุรกิจและการทํองเท่ียว    

2. ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ 
ช่ือ – นามสกุล  ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เบญญา เชิดหิรัญกร    
ต าแหนํง ผู๎เช่ียวชาญด๎านวัสดุศาสตร์และสื่อประชาสัมพันธ์    
 
ช่ือ – นามสกุล ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เขียนศักด์ิ แสงเกลี้ยง 
ต าแหนํง  ผู๎เช่ียวชาญด๎านการออกแบบสถาปัตยกรรมและผังเมือง   
 
ช่ือ – นามสกุล ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น    
ต าแหนํง  ผู๎เช่ียวชาญด๎านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ ์   
 
3. ที่ปรกึษาร่วมและผูเ้ชี่ยวชาญภายนอกหน่วยงาน 
ช่ือ – นามสกุล  รองศาสตราจารย์ กษิดิศ อื้อเช่ียวชาญกิจ    
ต าแหนํง ผู๎เช่ียวชาญด๎านการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย   
 
ช่ือ – นามสกุล  นายนุกูล เรืองอุทัย      
ต าแหนํง ผู๎เช่ียวชาญด๎านการเงินและการบริหารธุรกิจ    
 
ช่ือ – นามสกุล  นายวัชระ ทรัพย์สมบูรณ์      
ต าแหนํง ผู๎เช่ียวชาญด๎านการตลาดและการสร๎างแบรนด์    
 
 



 

59 | คู่มือองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนเชิงวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม และ

เกษตรปลอดภัย จังหวัดลพบุรี 

 

ช่ือ – นามสกุล  นายณัฐจรินทร์ วงศาโรจน์     
ต าแหนํง ผู๎เช่ียวชาญด๎านการเงินและการบริหารธุรกิจ    
 
ช่ือ – นามสกุล  นางสาวกาญจนา เหลําโชคชัยกุล     
ต าแหนํง ผู๎เช่ียวชาญด๎านประวัติศาสตร์      
 
ช่ือ – นามสกุล  นางจารุณี พิมลเสถียร      
ต าแหนํง ผู๎เช่ียวชาญการวางแผนเมือง (Town/City Planning)   
 
ช่ือ – นามสกุล  ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล   
ต าแหนํง ผู๎เช่ียวชาญด๎าน Food Safety - Risk Assessment    
 
ช่ือ – นามสกุล  ดร.สุทธยศ ย้ิมพูลทรัพย์     
ต าแหนํง ผู๎เช่ียวชาญด๎านสิ่งแวดล๎อม     
 
ช่ือ – นามสกุล  ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ สมยศ คงคารัตน์     
ต าแหนํง ผู๎เช่ียวชาญด๎านวัสดุศาสตร์     
 

4. ผู้ช่วยนักวิจัย 
ช่ือ – นามสกุล  นางสาววีรญา บรรเทาทุกข์     
ต าแหนํง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ      
 
ช่ือ – นามสกุล  นายชัชพงศ์ ดีเพ็ชร์      
ต าแหนํง  ผู๎ชํวยนักวิจัยด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ์     


