
รายงานฉบับสมบูรณ

โครงการการยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัยเพื่อสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน

โครงการความรวมมือระหวาง

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

และ ศูนยอำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

รวมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 



โครงการการยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัยเพื่อสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ศูนยบริการวิชาการ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เลขที่ 222 หมูที่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท 0-7567-3523, 0-7567-3503  โทรสาร 0-7567-3525

E-mail: wuclinictechnology@gmail.com Website: https://www.facebook.com/WUClinicTechnology/



 

คํานํา 
 

 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดําเนินโครงการการยกระดับพืชผักพ้ืนถิ่นปลอดภัยเพ่ือส่งเสริมการจัดการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชน ให้แก่กลุ่มนักเรียน คุณครู แม่บ้าน เกษตรกร ประชาชนท่ัวไปในพ้ืนที่ตําบลวังอ่าง อําเภอ
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือจัดกิจกรรมตามความต้องการของชุมชนได้แก่ ด้านการส่งเสริมท่องเที่ยว 
การส่งเสริมด้านเกษตร การส่งเสริมผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน เพ่ือให้สมาชิกมีอาชีพในชุมชน และมีรายได้
เสริมจากอาชีพหลัก และต้องการให้เยาวชนในท้องถิ่นมีการเรียนรู้การสร้างจิตสํานึกเพ่ือก่อให้เกิดความ            
หวงแหนและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเอง 

โครงการการการยกระดับพืชผักพ้ืนถิ่นปลอดภัยเพ่ือส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้รับ            
การสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
(สํานักงาน กปร.) และสนับสนุนการดําเนินงานในพ้ืนที่โดยศูนย์อํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้า
ปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้
ประชาชนเกิดการเรียนรู้ นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการที่วางไว้  
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
 
 

 



  

 ชื่อโครงการ การยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน     
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ใหม่ 

     ต่อเนื่อง 
 โครงการเก่ากิจกรรมใหม ่ 

 สถานที่ด าเนินการ พ้ืนที่ชุมชนต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    

 หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
  เลขที่ 222 ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช         
 

 การติดต่อประสานงานกรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม (ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ) 
 1) ชื่อ/สกุล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี                
  ต าแหน่ง   รักษาการแทนผู้อ านวยการ    สังกัด     ศูนย์บรกิารวิชาการ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  โทรศัพท ์  075–673535               โทรสาร 075–673525           
 2) ชื่อ/สกุล   รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา         
  ต าแหน่ง   อาจารย์                        สังกัด     ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  โทรศัพท ์  075–672373                 โทรสาร 075–673525           
 3) ชื่อ/สกุล   อาจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์        
  ต าแหน่ง   อาจารย์                        สังกัด     ส านักวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  โทรศัพท ์  075–672251                 โทรสาร 075–673525           
 4) ชื่อ/สกุล   อาจารย์วาลุกา เอมเอก              
  ต าแหน่ง   อาจารย์       สังกัด  ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  โทรศัพท ์  075–672414                 โทรสาร 075–673525           
      5) ชื่อ/สกุล    นางสาวกนตวรรณ อึ้งสกุล         
  ต าแหน่ง   นักจัดการความรู้              สังกัด     ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  โทรศัพท ์  075–673523                 โทรสาร 075–673525           
 6) ชื่อ/สกุล    นางสาวพุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์   
  ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   สังกัด     ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  โทรศัพท ์  075–673503                  โทรสาร 075–673525           
 วันที่กรอกข้อความ   2      เดือน      กรกฎาคม     พ.ศ.  2561  
 

 

1. ให้กรอกข้อมูลทุกข้อ 

2. ข้อที่มีเครื่องหมาย * ให้ดู “ค าอธิบายเพิ่มเตมิ” ในตอนท้ายเพื่อประกอบการกรอกข้อมูล  

แบบค ำขอรบักำรสนับสนุนงบประมำณ 
โครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 

 

 



 
1)  พระราชด าริ 

1.1) โครงการ/กิจกรรมนี้เป็นพระราชด าริของ (ระบุพระนามผู้พระราชทานพระราชด าริ) 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                               

1.1.1 มีพระราชด าริเมื่อปี พ.ศ.  2521     
  1.1.2 มีพระราชด าริกับใคร (โปรดระบุให้ชัดเจน) 

 ชื่อ/สกุล                                                                                            
 ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการส านักชลประทานที่ 11 ในขณะนั้น                                     

  สังกัด                                                                                                                         
  สถานที่พระราชทานพระราชด าริ   โรงปูนซีเมนต์ทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เมื่อวันที่   13   เดือน กันยายน      พ.ศ.       2521  
1.1.3 เนื่องในโอกาส ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้อ านวยการส านักชลประทานที่ 11 ในขณะนั้นเข้าเฝ้าฯ 
1.1.4 สรุปพระราชด าร1ิ 

“ให้พัฒนาลุ่มน้ าคลองชะอวด โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใส เพ่ือป้องกันและบรรเทาปัญหา
อุทกภัยในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง ในเขตอ าเภอชะอวด และป้องกันบรรเทาปัญหาน้ าเค็มในฤดูแล้ง และเป็น
แหล่งน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคในพ้ืนที่บริเวณอ่างเก็บน้ าฯ แต่เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาก่อสร้างไม่           
น้อยกว่า 5 ปี จึงให้พิจารณาฝายทดน้ าคลองไม้เสียบ ที่ต าบลเกาะขันธ์ในเขตอ าเภอชะอวด พร้อมระบบ    
ส่งน้ าโดยเร่งด่วนเพ่ือใช้ประโยชน์ก่อนต่อไปเมื่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใสขึ้นแล้วก็ช่วยพัฒนาโครงการ
ชลประทานดังกล่าวให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน”     

1.2)  กรณีฎีกา 
  ส านักราชเลขาธิการแจ้งว่าทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตาม 
  หนังสือที่                            ลงวันที่         เดือน                    พ.ศ.                     
  ความว่า  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 อ้างอิงข้อมูลจากเอกสารประชุมคณะอนุกรรมการประสานการด าเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ คร้ังที่ 

1/2560 วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์อ านวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 
 



 
2) สภาพปัญหาหลักของพ้ืนที่โครงการ 
         โครงการพระราชด าริการพัฒนาลุ่มน้ าคลองชะอวดโดยการก่อสร้าง อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใส และการพัฒนา
โครงการชลประทานในพ้ืนที่ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างต่อเนื่อง ส่งผลประชาชนใน
พ้ืนที่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งในระดับครอบครัวและระดับชุมชน 
การมีส่วนร่วมของชุมชนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดวางแผน และร่วมปฏิบัติร่วมกันรับผลประโยชน์ โดยมี  
ส่วนราชการเป็นพ่ีเลี้ยง ให้ค าแนะน าสนับสนุนทั้งในส่วนของงบประมาณ และการจัดท ากิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ
ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี การศึกษาดูงาน สาธิต อื่นๆ ส่งผลให้เกษตรกรมีความรู้มีทักษะสามารถ
ประกอบอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงขึ้น ท าให้ประสบความส าเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับเป็นตัวอย่างที่ดีของเกษตรกร
ในพ้ืนที่ในชุมชนอ่ืน สามารถยกระดับเป็น “ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริระดับอ าเภอ” ต าบล     
วังอ่าง อ าเภอชะอวด นอกจากนี้ ประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ด าเนินกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือขยายผลจากจุดสาธิตและฐานการเรียนรู้ทางการเกษตรจ านวน 18 ฐานการเรียนรู้ ผนวกกับ
ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่เอ้ือแก่การท่องเที่ยวชุมชน เช่น ป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใส ถ้ า แม่น้ าล าคลอง ป่าพรุ 
ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นทุนทางการท่องเที่ยว พัฒนาชุมชนตนเองอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ             
“สุดยอดชุมชนเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง” จากผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2560 ที่ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนวังอ่าง
ร่วมสร้างความคุ้มค่าและความเหมาะสมของโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบ 2 วัน 1 คืน ให้มีความหลากหลายของ             
แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนมีส่วนร่วม อาหารพ้ืนถิ่นและของที่ระลึกเหมาะสม ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนวังอ่าง
รู้จักอย่างกว้างขวาง มีประชาชนทั่วไปสนใจมาท่องเที่ยวมากขึ้น หน่วยงานต่างๆ มาศึกษาดูงานเพ่ิมขึ้น จึงเป็นโอกาส
ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในพ้ืนที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีอยู่ให้ดีขึ้น ยกระดับให้เป็นสินค้าทางการเกษตร
ของชุมชน พร้อมสร้างตราสินค้าให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เพ่ิมมูลค่าของผลผลิตเพ่ือจ าหน่ายให้แก่  ผู้เข้ามาศึกษา  
ดูงานในพ้ืนที่ชุมชนวังอ่าง ส่งเสริมการท าเกษตรครบวงจร และเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของ ประชาชนทุก
คนทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กปฐมวัย นักเรียน วัยท างานและผู้สูงอายุมีโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยเป็น
มัคคุเทศก์ให้กับชุมชน เกิดทักษะการพูดและเขียนเพ่ือแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว ศึกษาในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานที่จริง 
ส่งผลให้เกิดความเข้าใจ ปลุกจิตส านึกให้ประชาชน เยาวชนในท้องถิ่นมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หวงแหนวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตนเอง มีความภาคภูมิใจในคุณค่า และศักยภาพชาติ
พันธุ์ของตนเอง ทั้งยังสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานท าให้กับเยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ า               
ปากพนังอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
3) วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1. เพ่ือถ่ายทอดความรู้การใช้เชื้อราปฏิปักษ์ส าหรับการควบคุมและการป้องกันโรคพืชของพืชผักพ้ืนถิ่นให้
เป็นพืชผักปลอดภัยลดการใช้สารเคมี 
2. เพ่ือสร้างต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของชุมชนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จ านวน 1 ตราสินค้า 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนในชุมชน จ านวน 2 กลุ่ม ส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชน พัฒนาศักยภาพการพูดและเขียนส าหรับแนะน าสถานที่ท่องเที่ ยว ปลุกจิตส านึกให้ประชาชน 
เยาวชนในท้องถิ่นรัก หวงแหนวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตนเอง 



 

4)* ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาด าเนินงานโครงการรวม     1        ปี    ตั้งแต่ปีงบประมาณ      2562           ถึง       2562              แยกได้ดังนี้  
 

ปีท่ี 
 

ปีงบประมาณ 
 

แผนงาน 
ที่มาของงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ  
รวมทั้งสิ้น 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

1 2562 การยกระดับพืชผักพ้ืนถิ่นปลอดภัยเพื่อส่งเสริม 1,000,000 - - 1,000,000  
  การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน      
        
        
        
        
        
        
        
        
        
รวม 1   ปี 2562  1,000,000   1,000,000  

 
***ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของโครงการ “การยกระดับพืชผักพ้ืนถิ่นปลอดภัยเพ่ือส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน” มีรายละเอียดดังนี้*** 



 

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของโครงการ 
“การยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน” 

 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

(บาท) 
กิจกรรมท่ี 1 การยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัย 300,000 
1. ค่าจ้างต าแหน่งผู้ประสานงานและเลขานุการโครงการ เพื่อการส ารวจ การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การติดตามผล และการจัดท า
เอกสารสรุปรายงาน วุฒิปริญญาตรี จ านวน 1 คน เดือนละ 17,400 บาท ระยะเวลา 4 เดือน (4 เดือน * 17,400 บาท)  

 69,600 

2. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 7 คน (600 บาท * 4 วัน * 6 ชั่วโมง * 7 คน)                                    100,800 
3. ค่าตอบแทนพนักงานสื่อโสต/ช่างเทคนิคในการปฏิบัติงานนอกพื้นท่ี จ านวน 1 คน (300 บาท * 4 วัน * 1 คน)   1,200 
4. ค่าตอบแทนพนักงานจัดเตรียมสถานท่ีในการปฏิบัติงานนอกพื้นท่ี จ านวน 1 คน (300 บาท* 4 วัน * 1 คน) 1,200 
5. ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิงในการส ารวจ การประชุม การจัดอบรม และการติดตามผล (2,500 บาท * 10 ครั้ง) 25,000 
6. ค่าอาหารกลางวันส าหรับกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี (150 บาท * 4 วัน * 1 มื้อ * 30 คน) 18,000 
7. ค่าอาหารว่างส าหรับกิจกรรมการอบรม 2 มื้อ (40 บาท * 4 วัน * 2 มื้อ * 30 คน)                                 9,600 
8. ค่าอาหารรับรองวิทยากรและคณะท างานในการส ารวจ การประชุม การจัดอบรม และการติดตามผล  (150 บาท * 10 คน * 10 ครั้ง) 15,000 
9. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี วัสดุทางการเกษตร และวัสดุอุปกรณ์อื่น  ๆส าหรับใช้ในการจัดอบรม และใช้วิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ 22,000 
10. ค่าวิเคราะห์เชื้อราท่ีดีในดินปลูก ค่าวิเคราะห์โภชนาการอาหาร 30,000 
11. ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงานส าหรับใช้ในการส ารวจ การประชุม การจัดอบรม การติดตามผล และการจัดท ารายงาน 5,000 
12. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตัวเก็บข้อมูล Flash Drive CD ซองใส่ CD ฯลฯ 2,600 
กิจกรรมท่ี 2 การสร้างต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของชุมชนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 300,000 
1. ค่าจ้างต าแหน่งผู้ประสานงานและเลขานุการโครงการเพื่อการส ารวจ การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การติดตามผล และการจัดท า
เอกสารสรุปรายงาน วุฒิปริญญาตรี จ านวน 1 คน เดือนละ 17,400 บาท ระยะเวลา 4 เดือน (4 เดือน * 17,400 บาท) 

69,600 

2. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 3 คน (600 บาท * 10 วัน * 6 ชั่วโมง * 3 คน)                                    108,000 
3. ค่าตอบแทนพนักงานสื่อโสต/ช่างเทคนิคในการปฏิบัติงานนอกพื้นท่ี จ านวน 1 คน (300 บาท * 4 วัน * 1 คน)   600 
4. ค่าตอบแทนพนักงานจัดเตรียมสถานท่ีในการปฏิบัติงานนอกพื้นท่ี จ านวน 1 คน (300 บาท * 4 วัน * 1 คน) 600 
5. ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิงในการส ารวจ การประชุม การจัดอบรม และการติดตามผล (2,500 บาท * 10 ครั้ง) 25,000 
6. ค่าอาหารกลางวันส าหรับกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี (150 บาท * 2 วัน * 1 มื้อ * 30 คน) 9,000 
7. ค่าอาหารว่างส าหรับกิจกรรมการอบรม 2 มื้อ (40 บาท * 2 วัน * 2 มื้อ * 30 คน)                                 4,800 
8. ค่าอาหารรับรองวิทยากรและคณะท างานในการส ารวจ การประชุม การจัดอบรม และการติดตามผล  (150 บาท * 7 คน * 10 ครั้ง) 10,500 
9. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ส าหรับใช้ในการจัดอบรม และใช้วิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ 18,300 
10. ค่าจัดท าต้นแบบตราสินค้า 50,000 
11. ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงานส าหรับใช้ในการส ารวจ การประชุม การจัดอบรม การติดตามผล และการจัดท ารายงาน 3,600 
กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 400,000 
1. ค่าจ้างต าแหน่งผู้ประสานงานและเลขานุการโครงการเพื่อการส ารวจ การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การติดตามผล และการ
จัดท าเอกสารสรุปรายงาน วุฒิปริญญาตรี จ านวน 1 คน เดือนละ 17,400 บาท ระยะเวลา 4 เดือน (4 เดือน * 17,400 บาท) 

69,600 

2. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 3 คน (600 บาท * 10 วัน * 5.5 ชั่วโมง * 3 คน)                                    198,000 
3. ค่าตอบแทนพนักงานสื่อโสต/ช่างเทคนิคในการปฏิบัติงานนอกพื้นท่ี จ านวน 1 คน (300 บาท * 3 วัน * 1 คน)   900 
4. ค่าตอบแทนพนักงานจัดเตรียมสถานท่ีในการปฏิบัติงานนอกพื้นท่ี จ านวน 1 คน (300 บาท * 3 วัน * 1 คน) 900 
5. ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิงในการส ารวจ การประชุม การจัดอบรม และการติดตามผล (2,500 บาท * 10 ครั้ง) 25,000 
7. ค่าอาหารกลางวันส าหรับกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี (150 บาท * 10 วัน * 1 มื้อ * 30 คน) 45,000 
8. ค่าอาหารว่างส าหรับกิจกรรมการอบรม 2 มื้อ (40 บาท * 10 วัน * 2 มื้อ * 30 คน)                                 24,000 
9. ค่าอาหารรับรองวิทยากรและคณะท างานในการส ารวจ การประชุม การจัดอบรม และการติดตามผล  (150 บาท * 10 คน * 10 ครั้ง) 15,000 
10. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ส าหรับใช้ในการจัดอบรม และใช้วิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ 17,500 
11. ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงานส าหรับใช้ในการส ารวจ การประชุม การจัดอบรม การติดตามผล และการจัดท ารายงาน 4,100 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 1,000,000 
หมายเหตุ : 1. ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

2. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของโครงการ “การยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน” รายงวด 3 เดือน ตามเอกสารแนบ 1 



 

5)* รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในการด าเนนิงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กปร. ในปีงบประมาณปัจจุบัน 
 

ล าดับที ่
 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายของแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

(บาท) 
ระยะเวลา 1)

ด าเนินการ 
(เดือน) เป้าหมาย หน่วยนับ กปร. ปกต ิ รวม 

 การยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัยเพื่อส่งเสริม 1 งาน 1,000,000 - 1,000,000 12 เดือน 
 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3 กิจกรรม     

1 กิจกรรมที่ 1 การยกระดับพืชผักพ้ืนถิ่นปลอดภัย 1 กิจกรรม 300,000 - 300,000 12 เดือน 

 

1.1 การจัดเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างประชาชนในพื้นที่

ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส ารวจความตอ้งการของ

ชุมชนเกี่ยวกบัการควบคุมและการป้องกันโรคพืชของพืชผักพื้นถิ่น

ให้เป็นพืชผักปลอดภยั/การน าเสนอเมนูอาหารพื้นถิ่นให้เป็นเมนู

เอกลักษณ์ของชุมชนโดยชุมชน จ านวน 1 เมนู 

1 ครั้ง    3 เดือน 

 
1.2 การวินิจฉยัปัญหาความต้องการเทคโนโลยีของชุมชนเกี่ยวกับ

การควบคุมและปอ้งกันโรคพืชในพืชผักให้ปลอดภัย/ความต้องการ

เมนูอาหารพื้นถิ่นให้เป็นเมนูเอกลกัษณข์องชุมชนโดยชุมชน 

1 ครั้ง    1 เดือน 

 

1.3 การจัดท าหลกัสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมและ

ป้องกันโรคพืชโดยใช้เชื้อราปฏิปกัษ์/การถ่ายทอดเทคโนโลยี

โภชนาการของอาหารพื้นถิ่น/การวิเคราะห์ดินของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม/การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นถิ่น 

1 ครั้ง    3 เดือน 

 

1.4 การจัดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมและป้องกัน

โรคพืชโดยใช้เชื้อราปฏิปักษ์/การถ่ายทอดเทคโนโลยีโภชนาการของ

อาหารพื้นถิ่นแก่กลุ่มแม่บา้น เกษตรกร เยาวชนและประชาชน

ผู้สนใจในพื้นที่ต าบลวังอ่าง และกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมสรุปผลการ

น าเสนอเมนูอาหารพื้นถิ่น 1 เมนูจากการใช้พืชผักปลอดภัย 

1 ครั้ง    2 เดือน 

 

1.5 การจัดเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างประชาชนในพื้นที่

ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามประเมินผลการน าไปใช้

ประโยชน์ของประชาชนในชุมชนหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี/การ

วิเคราะห์ดินของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/การวิเคราะห์คุณค่าทาง

โภชนาการของอาหารพื้นถิ่น 

1 ครัง้    3 เดือน 

 1.6 การสรุปกิจกรรม 1 ครั้ง    3 เดือน 



 

 

 
ล าดับที ่

 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายของแผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
(บาท) 

ระยะเวลา 1)

ด าเนินการ 
(เดือน) เป้าหมาย หน่วยนับ กปร. ปกต ิ รวม 

2 กิจกรรมที่ 2 การสร้างต้นแบบตราสินค้าชุมชน 1 กิจกรรม 300,000 - 300,000 12 เดือน 
 จากแนวคิดของชุมชนภายใต้โครงการอันเนื่อง       
 มาจากพระราชด าริ       

 
2.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส ารวจเรื่องราวความเป็นมา
ก่อนสร้างต้นแบบตราสินค้าของชุมชนร่วมกัน 

1 ครั้ง    3 เดือน 

 2.2 การวินิจฉัยปัญหาความต้องการตราสินค้าของชุมชน  1 ครั้ง    1 เดือน 

 

2.3 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหาแนวทางการสร้าง
ต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของชุมชนภายใต้โครงการ             
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

1 ครั้ง    1 เดือน 

 
2.4 การจัดท าหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบ
ตราสิน ค้ าชุ มชนจากแนว คิดของชุ มชนภายใต้ โ ครงการ                   
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

1 ครั้ง    1 เดือน 

 

2.5 การจัดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบตรา
สินค้าชุมชนจากแนวคิดของชุมชนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริแก่กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร เยาวชน และประชาชน
ผู้สนใจในพื้นที่ต าบลวังอ่าง 

1 ครั้ง    1 เดือน 

 

2.6 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ครั้ง เพื่อบริการให้
ค าปรึกษาแก่ประชาชนในชุมชนในการสร้างต้นแบบตราสินค้า
ชุมชน จ านวน 1 ตราสินค้า 

2 ครั้ง    2 เดือน 

 2.7 การจัดท าต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของชุมชน
ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 1 ตราสินค้า 

1 ครั้ง    3 เดือน 

 
2.8 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามประเมินผลการน าไปใช้
ประโยชน์ของประชาชนในชุมชนหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

1 ครั้ง    1 เดือน 

 2.9 การสรุปกิจกรรม 1 ครั้ง    3 เดือน 



 

 

 
ล าดับที ่

 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายของแผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
(บาท) 

ระยะเวลา 1)

ด าเนินการ 
(เดือน) เป้าหมาย หน่วยนับ กปร. ปกต ิ รวม 

3 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพ่ือ 1 กิจกรรม 400,000 - 400,000 12 เดือน 
 ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน       

 
3.1 การจัดเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างประชาชนในพื้นที่

ชุมชน และหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง เพื่อส ารวจแหล่งท่องเท่ียวและ

ความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชน 

1 ครั้ง    3 เดือน 

 
3.2 การวินิจฉยัปัญหาความต้องการเทคโนโลยี/องค์ความรู้ของ

ชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนเป็น

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

1 ครั้ง    1 เดือน 

 3.3 การจัดท าหลกัสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา

ศักยภาพการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
1 ครั้ง    3 เดือน 

 

3.4 การจัดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพ

การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน/การสาธิต/

การศึกษาดูงาน จ านวน 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มเยาวชน 2. กลุ่ม

แม่บ้าน เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจในพื้นที่ต าบลวังอา่ง เพื่อ

พัฒนาศักยภาพเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

2 ครั้ง    3 เดือน 

 

3.5 การจัดเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างประชาชนในพื้นที่

ชุมชน และหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง เพื่อตดิตามประเมินผลการ

น าไปใช้ประโยชน์ของประชาชนในชุมชนหลังการถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

1 ครั้ง    2 เดือน 

 3.6 การสรุปกิจกรรม 1 ครั้ง    3 เดือน 
 รวม 1 งาน 1,000,000 - 1,000,000 12 เดือน 

 
 1)  ระบุระยะเวลาด าเนินการเป็นจ านวนเดือน เช่น 3 เดือน กรุณาอย่าระบุเป็นชื่อเดือน เนื่องจากยังไม่ทราบก าหนดการอนุมัติงบประมาณ 
  



 

แผนการปฏิบัติงานโครงการที่ของบ กปร. ปีปัจจุบัน (ตามข้อ 5) 

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม 
แผนการปฏิบัติงาน  1) 

เดือนที่ 1 2) 
(ร้อยละ) 

เดือนที่ 2 
(ร้อยละ) 

เดือนที่ 3 
(ร้อยละ) 

เดือนที่ 4 
(ร้อยละ) 

เดือนที่ 5 
(ร้อยละ) 

เดือนที่ 6 
(ร้อยละ) 

เดือนที่ 7 
(ร้อยละ) 

เดือนที่ 8 
(ร้อยละ) 

เดือนที่ 9 
(ร้อยละ) 

เดือนที่ 10 
(ร้อยละ) 

เดือนที่ 11 
(ร้อยละ) 

เดือนที่ 12 
(ร้อยละ) 

การยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการ
จัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

            

กิจกรรมท่ี 1 การยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัย             
1.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชน
ในพื้นที่ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส ารวจความ
ต้องการของชุมชนเกี่ยวกับการควบคุมและการป้องกันโรค
พืชของพืชผักพื้นถิ่นให้เป็นพืชผักปลอดภัย/การน าเสนอ
เมนูอาหารพื้นถิ่นให้เป็นเมนูเอกลักษณ์ของชุมชนโดยชุมชน 
จ านวน 1 เมนู 

            

1.2 การวินิจฉัยปัญหาความต้องการเทคโนโลยีของชุมชน
เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคพืชในพืชผักให้ปลอดภัย/
ความต้องการเมนูอาหารพื้นถิ่นให้เป็นเมนูเอกลักษณ์ของ
ชุมชนโดยชุมชน 

            

1.3 การจัดท าหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมและ
ป้องกันโรคพืชโดยใช้เชื้อราปฏิปักษ์/การถ่ายทอดเทคโนโลยี
โภชนาการของอาหารพื้นถิ่น/การวิเคราะห์ดินของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นถิ่น 

            

1.4 การจัดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมและ
ป้องกันโรคพืชโดยใช้เชื้อราปฏิปักษ์/การถ่ายทอดเทคโนโลยี
โภชนาการของอาหารพื้นถิ่นแก่กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร 
เยาวชนและประชาชนผู้สนใจในพื้นที่ต าบลวังอ่าง และกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสรุปผลการน าเสนอเมนูอาหารพื้นถิ่น 1 
เมนูจากการใช้พืชผักปลอดภัย 

            

1.5 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนใน
พื้นที่ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามประเมินผลการ
น าไปใช้ประโยชน์ของประชาชนในชุมชนหลังการถ่ายทอด
เทคโนโลยี/การวิเคราะห์ดินของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/การวิเคราะห์
คุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นถิ่น 

            

1.6 การสรุปกิจกรรม             
ร้อยละ แผนงานสะสม 5 10 25 35 45 55 65 75 80 90 95 100 



 

 

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม 
แผนการปฏิบัติงาน  1) 

เดือนที่ 1 2) 
(ร้อยละ) 

เดือนที่ 2 
(ร้อยละ) 

เดือนที่ 3 
(ร้อยละ) 

เดือนที่ 4 
(ร้อยละ) 

เดือนที่ 5 
(ร้อยละ) 

เดือนที่ 6 
(ร้อยละ) 

เดือนที่ 7 
(ร้อยละ) 

เดือนที่ 8 
(ร้อยละ) 

เดือนที่ 9 
(ร้อยละ) 

เดือนที่ 10 
(ร้อยละ) 

เดือนที่ 11 
(ร้อยละ) 

เดือนที่ 12 
(ร้อยละ) 

กิจกรรมท่ี 2 การสร้างต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิด
ของชุมชนภายใต้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

            

2.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนใน
พื้นที่ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส ารวจเรื่องราว
ความเป็นมาก่อนสร้างต้นแบบตราสินค้าของชุมชนร่วมกัน 

            

2.2 การวินิจฉัยปัญหาความต้องการตราสินค้าของชุมชน             
2.3 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชน
ในพื้นที่ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหาแนว
ทางการสร้างต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของ
ชุมชนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

            

2.4 การจัดท าหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้าง
ต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของชุมชนภายใต้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

   
          

2.5 การจัดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสร้างต้นแบบ
ตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของชุมชนภายใต้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริแก่กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร เยาวชน 
และประชาชนผู้สนใจในพื้นที่ต าบลวังอ่าง 

            

2.6 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชน
ในพื้นที่ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ครั้ง 
เพื่อบริการให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนในชุมชนในการสร้าง
ต้นแบบตราสินค้าชุมชน จ านวน 1 ตราสินค้า 

            

2.7 การจัดท าต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของ
ชุมชนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จ านวน 1 ตราสินค้า 

            

2.8 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ประชาชนในพื้นที่ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ติดตามประเมินผลการน าไปใช้ประโยชน์ของประชาชน
ในชุมชนหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

            

2.9 การสรุปกิจกรรม             
ร้อยละ แผนงานสะสม 5 10 25 35 45 55 60 65 75 85 95 100 



 

 

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม 
แผนการปฏิบัติงาน  1) 

เดือนที่ 1 2) 
(ร้อยละ) 

เดือนที่ 2 
(ร้อยละ) 

เดือนที่ 3 
(ร้อยละ) 

เดือนที่ 4 
(ร้อยละ) 

เดือนที่ 5 
(ร้อยละ) 

เดือนที่ 6 
(ร้อยละ) 

เดือนที่ 7 
(ร้อยละ) 

เดือนที่ 8 
(ร้อยละ) 

เดือนที่ 9 
(ร้อยละ) 

เดือนที่ 10 
(ร้อยละ) 

เดือนที่ 11 
(ร้อยละ) 

เดือนที่ 12 
(ร้อยละ) 

กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

            

3.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ประชาชนในพื้นที่ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ส ารวจแหล่งท่องเที่ยวและความพร้อมในการพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนในชุมชน 

            

3.2 การวินิจฉัยปัญหาความต้องการเทคโนโลยี/องค์
ความรู้ของชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
ประชาชนในชุมชนเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

            

3.3 การจัดท าหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน 

            

3.4 การจัดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดย
ชุมชน/การสาธิต/การศึกษาดูงาน จ านวน 2 กลุ่ม คือ 
1. กลุ่มเยาวชน 2. กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร และ
ประชาชนผู้สนใจในพื้นที่ต าบลวังอ่าง เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

            

3.5 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ประชาชนในพื้นที่ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ติดตามประเมินผลการน าไปใช้ประโยชน์ของประชาชน
ในชุมชนหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

            

3.6 การสรุปกิจกรรม             
ร้อยละ แผนงานสะสม 5 10 25 30 35 50 60 70 75 85 95 100 

 
1)  ร้อยละแผนการปฏิบัติงานสะสม 
2)  เดือนที่ 1  หมายถึง เดือนแรกท่ีคาดว่าจะเริ่มปฏิบัติงาน เมื่อได้รับการอนุมัติเงินงวดงบประมาณ  



 

 
6) ในกรณีท่ีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในข้อ 5 เป็นประเภทการค้นคว้า ศึกษา วิจัย ให้ตอบข้อนี้เพ่ิมเติมด้วย (หาก

มีมากกว่า 1 หัวข้อ การวิจัย/ทดลอง ให้กรอกแบบเดียวกันในกระดาษแผ่นใหม่แล้วแนบท้ายแบบค าขอนี้) 
 6.1) หัวข้อการวิจัย/ทดลอง   

   
 6.2) รายละเอียดการวิจัย/ทดลอง 
     

   
   
   
   

 6.3) ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการค้นคว้า ศึกษา วิจัย (ให้ระบุแยกผลที่จะได้รับให้ชัดเจน) 
  1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  5.    
 6.4) ผลของการวิจัย/ทดลอง จะน าไปใช้กับ 
  ใคร    
  ที่ไหน   
 6.5) วิธีการที่จะน าไปใช้ (เช่น จะขยายผลโดยวิธีการใด หรือร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานใด ฯลฯ) 
    

  
  
  
  
  
  

  



 

7) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมนี้จะมีการฝึกอบรมต่างๆ  ดังนี้ (ส าหรับโครงการที่มีฝึกอบรม) (หากมีมากกว่า 1 หัวข้อ ให้กรอกเพ่ิมเติม) 
  7.1 กิจกรรมที่ 1 การยกระดับพืชผักพ้ืนถิ่นปลอดภัย 
   ฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมและป้องกันโรคพืชโดยการใช้เชื้อราปฏิปักษ์/  
   การถ่ายทอดเทคโนโลยีโภชนาการของอาหารพื้นถิ่น 
   ให้แก่ (ใคร) เกษตรกร แม่บ้าน เยาวชน และประชาชนผู้สนใจในพ้ืนที่ต าบลวังอ่าง  
   จ านวน  30 คน 
   โดยจะท าการฝึกอบรม จ านวน               1                ครั้ง/ปี 
   ซึ่งจะใช้เวลาในการอบรมครั้งละ            1-2                     วัน และจะท าการฝึกอบรม 
   เพียงปีแรกปีเดียว 
   ภายใน                             ปี (ระบุว่ากี่ปี) 
   ทุกปีจนเสร็จสิ้นโครงการนี้ 
 7.2 กิจกรรมที่ 2 การสร้างต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของชุมชนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   ฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่อง การสร้างต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของชุมชนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   ให้แก่ (ใคร) เกษตรกร แม่บ้าน เยาวชน และประชาชนผู้สนใจในพ้ืนที่ต าบลวังอ่าง  
   จ านวน  30 คน 
   โดยจะท าการฝึกอบรม จ านวน               1                ครั้ง/ปี 
   ซึ่งจะใช้เวลาในการอบรมครั้งละ            1-2                     วัน และจะท าการฝึกอบรม 
   เพียงปีแรกปีเดียว 
   ภายใน                             ปี (ระบุว่ากี่ปี) 
   ทุกปีจนเสร็จสิ้นโครงการนี้ 
 7.3 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

  ฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

   ให้แก่ (ใคร) กลุ่มเยาวชน และกลุ่มเกษตรกร แม่บ้าน ประชาชนผู้สนใจในพ้ืนที่ต าบลวังอ่าง  
   จ านวนรวม 30 คน 
   โดยจะท าการฝึกอบรม จ านวน               2                ครัง้/ปี 
   ซึ่งจะใช้เวลาในการอบรมครั้งละ            5-7                     วัน และจะท าการฝึกอบรม 
   เพียงปีแรกปีเดียว 
   ภายใน                             ปี (ระบุว่ากี่ปี) 
   ทุกปีจนเสร็จสิ้นโครงการนี้ 
8)   โครงการนี้มีขอบเขตพ้ืนที่                               ไร่ 
9) ที่ดินที่ตั้งโครงการเป็นพ้ืนที่ประเภทใด (ระบุได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
   ที่สาธารณะ 
   ที่ดินของหน่วยราชการ เช่น ในศูนย์ศึกษาฯ สถานีทดลอง ฯลฯ 
   ที่ดินของราษฎรหรือของเอกชน 
   ป่าสงวนแห่งชาติ (ระบ)ุ    
   เขตห้ามล่าสัตว์ (ระบุ)    
   อุทยานแห่งชาติหรือวนอุทยาน (ระบ)ุ     
   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (ระบุ)     

    อ่ืนๆ ระบุ            



 

10) ที่ดินที่ตั้งโครงการตามข้อ 9) ได้รับอนุญาตให้จัดท าโครงการหรือยัง 
  ได้รับอนุญาตแล้ว  โดย รับอนุญาตจากใคร  (ระบุ)         

          ตามหนังสือที่       เลขที ่        ลงวันที่      
 ( ให้แนบหลักฐานการอนุญาตมาพร้อมแบบฟอร์มฯ ด้วย) 
  ก าลังด าเนินการขออนุญาตโดยหน่วยงานใด (ระบ)ุ        

คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด    
  ไม่ต้องขออนุญาต เนื่องจาก (ระบ)ุ   
11)  โครงการนี้ได้ท าการส ารวจออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่ 
   ได้ท าการส ารวจออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
   อยู่ในระหว่างการส ารวจออกแบบ 
   ยังมิได้ด าเนินการ 
12)  โครงการ/กิจกรรมนี้จะต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 

 ไม่ต้องวิเคราะห์ 
   ต้องวิเคราะห์                              . 
13)  โครงการ/กิจกรรมนี้ได้มีการชี้แจงท าความเข้าใจและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ   

  โครงการให้ประชาชน ชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่โครงการทราบบ้างหรือไม่     
  (เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ   
  ประชาชน พ.ศ. 2548) 

  ยังไม่ได้ด าเนินการชี้แจง ท าความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก (ระบุ)   
       
  ได้ด าเนินการชี้แจง ท าความเข้าใจและประชาสัมพันธ์แล้ว (ระบุว่าชี้แจงท าความเข้าใจกับใครและท า

อย่างไร)   ได้ท าการชี้แจงท าความเข้าใจร่วมกับ นายนิยม คงเมฆ ประธานศูนย์เรียนรู้โครงการ             
อันเนื่องมาจากพระราชด าริระดับอ าเภอ ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับ
การน าองค์ความรู้วิชาการถ่ายทอดสู่แก่ชุมชนวังอ่าง หากได้รับความรู้ทางวิชาการ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แล้วจะท าให้ประชาชนน าความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพหลัก และอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  

  ไม่ต้องชี้แจง เนื่องจาก    
      
      

14) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการนี้แล้วการบ ารุงรักษา สิ่งของถาวร เช่น อาคาร อ่างเก็บน้ า ถนน ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ 
  หน่วยงานผู้เสนอโครงการนี้  
  จะส่งมอบให้ (หน่วยงานใด)    ในปี พ.ศ.     

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    
โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณในการดูแลบ ารุงรักษาเป็นเงินประมาณปีละ              บาท 

15) กรณีเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ า  ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ าแล้ว 
         ยังไม่มีกลุ่มผู้ใช้น้ า 
 
 



 

  

16)* จ านวนหมู่บ้าน ครัวเรือน จ านวนคนและพ้ืนที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ 
รายชื่อหมู่บ้าน หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวนที่ได้รับประโยชน ์

     ครัวเรือน คน พื้นที ่(ไร่) 

 1-9 วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช  60  

        

รวมท้ังสิ้น 1-9 วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช  60  

 

17) โครงการนี้คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่พ้ืนที่จ านวน                ไร่ ในฤดูฝน และจ านวน    
     ไร่ ในฤดูแล้ง 

 
18) โครงการนี้คาดว่าจะช่วยให้ราษฎรได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 18.1) ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
     ก่อนมี หลังโครงการ หน่วย 
     โครงการ แล้วเสร็จ 

 ผลผลิต                 (ชื่อพืชที่ผลิต)             .            . ถัง/ไร่/ปี 
  รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือน*                             บาท/ปี 
  ที่ดินท ากิน (ราษฎรจะมีที่ดินท ากินเพ่ิม)              .            . ไร่/ครัวเรือน 
  ที่อยู่อาศัย (ราษฎรจะมีที่อยู่อาศัยเพ่ิม)              .            . ครัวเรือน 
  การจ้างงานในพ้ืนที่                .            . คน 
   อ่ืนๆ (ระบ)ุ  ลดต้นทุนการใช้สารเคมีในการป้องกันโรคพืชอย่างน้อยไร่ละ 200 บาทต่อฤดูกาลปลูก 

ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับชนิดพืชผักและจ านวนพื้นที่ของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 18.2) ประโยชน์ทางสังคม 
  มีน้ าใช้เพื่อการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
  มีน้ ากิน-น้ าใช้ในครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 
  มีบริการสาธารณประโยชน์มากขึ้น 
  มีความรู้ในการประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้น 
  มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและชุมชนมากขึ้น 
  มีความสะดวกในการคมนาคมมากข้ึน 
  อ่ืนๆ (ระบุ)     
 18.3) ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม 
  สภาพแวดล้อมได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
  การใช้ที่ดินมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  ดินและน้ าได้รับการอนุรักษ์เพ่ิมข้ึน 
  พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึน ก่อนมีโครงการ             ไร่ หลังโครงการแล้วเสร็จ             ไร ่
  ลดการขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
  สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  ป้องกันอุทกภัย 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ลดการใช้สารเคมีในการปลูกพืชผักในพ้ืนที่ชุมชนวังอ่าง  



 

 18.4) ประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น 
  ราษฎรมีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น 
  เป็นประโยชน์ด้านความม่ันคงของประเทศ 
  อ่ืนๆ (ระบุ)   
 

19)* ตัวชี้วัดความส าเร็จที่หน่วยงานคาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้คือ 
 1. พืชผักพ้ืนถิ่นจากการใช้เชื้อราปฏิปักษ์ในการควบคุมและป้องกันโรคพืชได้รับการยกระดับให้เป็นเมนูอาหาร

พ้ืนถิ่นของชุมชนวังอ่าง จ านวน 1 เมน ู
 2. ต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของชุมชนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 1 ตรา

สินค้า 
 3. อาสาสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่น กลุ่มเยาวชน จ านวน 1 กลุ่ม และกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร ประชาชนทั่วไปใน

ต าบลวังอ่าง จ านวน 1 กลุ่ม ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการแนะน าชุมชน ประวัติ วัฒนธรรม สถานที่ แหล่ง
ท่องเที่ยว และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่ชุมชน ท าให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนมี
ศักยภาพและสร้างความน่าเชื่อถือแก่นักท่องเที่ยว 

 

    20) โครงการ/กิจกรรมนี้มีความเชื่อมโยงหรือสัมพันธ์กับโครงการอื่นๆ หรือไม่ 
  ไม่เชื่อมโยง/สัมพันธ์ 
  เชื่อมโยง/สัมพันธ์ (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม) 

หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  “หมู่บ้านปศุสัตว์ อินทรีย์ ” จากงบประมาณ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2560หดฟ  ]                                                                                                                               

 
21)* ให้แนบแผนที่แสดงขอบเขตและที่ตั้งของโครงการมาพร้อมแบบค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯด้วยโดยให้
แสดงขอบเขตพ้ืนที่โครงการทั้งหมดสภาพข้อเท็จจริงต่างๆในพื้นที่และกิจกรรมด าเนินงานชองโครงการ/กิจกรรมที่จะ
ด าเนินการ 

 ขอบเขตพ้ืนที่โครงการ  หมู่ที่ 1-9  ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช    
 กิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมที่ 1 การยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัย 
1.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพ้ืนที่ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ส ารวจความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับการควบคุมและการป้องกันโรคพืชของพืชผักพ้ืนถิ่นให้เป็นพืชผัก
ปลอดภัย/การน าเสนอเมนูอาหารพ้ืนถิ่นให้เป็นเมนูเอกลักษณ์ของชุมชนโดยชุมชน 1 เมน ูจ านวน 1 ครั้ง 
1.2 การวินิจฉัยปัญหาความต้องการเทคโนโลยีของชุมชนเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคพืชในพืชผัก
ให้ปลอดภัย/ความต้องการเมนูอาหารพื้นถิ่นให้เป็นเมนูเอกลักษณ์ของชุมชนโดยชุมชน จ านวน 1 ครั้ง 
1.3 การจัดท าหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมและป้องกันโรคพืชโดยใช้เชื้อราปฏิปักษ์/การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีโภชนาการของอาหารพ้ืนถิ่น/การวิเคราะห์ดินของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/การวิเคราะห์
คุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นถิ่น จ านวน 1 ครั้ง 
1.4 การจัดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมและป้องกันโรคพืชโดยใช้เชื้อราปฏิปักษ์/การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีโภชนาการของอาหารพ้ืนถิ่นแก่กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร เยาวชนและประชาชนผู้สนใจ
ในพ้ืนที่ต าบลวังอ่าง และกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมสรุปผลการน าเสนอเมนูอาหารพ้ืนถิ่น 1 เมนูจากการใช้
พืชผักปลอดภัย จ านวน 1 ครั้ง 



 

1.5 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพ้ืนที่ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ติดตามประเมินผลการน าไปใช้ประโยชน์ของประชาชนในชุมชนหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี/การวิเคราะห์
ดินของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นถิ่น จ านวน 1 ครั้ง 
1.6 การสรุปกิจกรรม จ านวน 1 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 2 การสร้างต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของชุมชนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
2.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพ้ืนที่ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ส ารวจเรื่องราวความเป็นมาก่อนสร้างต้นแบบตราสินค้าของชุมชนร่วมกัน จ านวน 1 ครั้ง 
2.2 การวินิจฉัยปัญหาความต้องการตราสินค้าของชุมชน จ านวน 1 ครั้ง 
2.3 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพ้ืนที่ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ร่วมหาแนวทางการสร้างต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของชุมชนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จ านวน 1 ครั้ง 
2.4 การจัดท าหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของชุมชน
ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 1 ครั้ง 
2.5 การจัดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของชุมชนภายใต้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริแก่กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร เยาวชน และประชาชนผู้สนใจในพ้ืนที่
ต าบลวังอ่าง จ านวน 1 ครั้ง 
2.6 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพ้ืนที่ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 2 ครั้ง เพ่ือบริการให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนในชุมชนในการสร้างต้นแบบตราสินค้าชุมชน จ านวน 
1 ตราสินค้า 
2.7 การจัดท าต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของชุมชนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จ านวน 1 ตราสินค้า จ านวน 1 ครั้ง 
2.8 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพ้ืนที่ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ติดตามประเมินผลการน าไปใช้ประโยชน์ของประชาชนในชุมชนหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 1 ครั้ง 
2.9 การสรุปกิจกรรม จ านวน 1 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
3.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพ้ืนที่ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ส ารวจแหล่งท่องเที่ยวและความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชน จ านวน 1 ครั้ง 
3.2 การวินิจฉัยปัญหาความต้องการเทคโนโลยี/องค์ความรู้ของชุมชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
ประชาชนในชุมชนเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น จ านวน 1 ครั้ง 
3.3 การจัดท าหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชน จ านวน 1 ครั้ง 
3.4 การจัดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน/การสาธิต/การศึกษาดูงาน จ านวน 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มเยาวชน 2. กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร และ
ประชาชนผู้สนใจในพ้ืนที่ต าบลวังอ่าง เพ่ือพัฒนาศักยภาพเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น จ านวน 2 ครั้ง 
3.5 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพ้ืนที่ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ติดตามประเมินผลการน าไปใช้ประโยชน์ของประชาชนในชุมชนหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 1 ครั้ง 
3.6 การสรุปกิจกรรม จ านวน 1 ครั้ง  



 

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการ การยกระดับพืชผักพ้ืนถ่ินปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน รายงวด 3 เดอืน 

กิจกรรมท่ี 1 การยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัย 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 งวดที่ 4 จ านวนเงิน 

เดือน 1-3 เดือน 4-6 เดือน 7-9 เดือน 10-12 รวม (บาท) 
1.ค่าจ้างต าแหน่งผู้ประสานงานและเลขานุการโครงการ 17,400 17,400 17,400 17,400 69,600 

2.ค่าตอบแทนวิทยากร 21,600 21,600 28,800 28,800 100,800 

3.ค่าตอบแทนพนักงานสื่อโสต/ช่างเทคนิคในการปฏิบัติงานนอกพื้นที ่ 300 300 300 300 1,200 

4.ค่าตอบแทนพนักงานจัดเตรียมสถานที่ ในการปฏบิัติงานนอกพื้นที ่ 300 300 300 300 1,200 

5.ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง 5,000 5,000 7,500 7,500 25,000 

6.ค่าอาหารกลางวันส าหรับกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 4,500 4,500 4,500 4,500 18,000 

8.ค่าอาหารวา่งส าหรับกจิกรรมการอบรม 2,400 2,400 2,400 2,400 9,600 

8.ค่าอาหารรับรองวิทยากรและคณะท างาน 3,000 3,000 4,500 4,500 15,000 

9.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี วัสดุทางการเกษตร และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ 
ส าหรับใช้ในการจัดอบรม และใช้วิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ 

5,000 5,000 7,000 5,000 22,000 

10.ค่าวิเคราะห์ดิน/ค่าวิเคราะห์โภชนาการอาหาร 15,000 - 15,000 - 30,000 

11.ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 1,000 1,000 1,000 2,000 5,000 

12.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 500 500 600 1,000 2,600 

รวมงบประมาณกิจกรรมท่ี 1 76,000 61,000 89,300 73,700 300,000 

กิจกรรมท่ี 2 การสร้างต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของชุมชนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 งวดที่ 4 จ านวนเงิน 

เดือน 1-3 เดือน 4-6 เดือน 7-9 เดือน 10-12 รวม (บาท) 
1.ค่าจ้างต าแหน่งผู้ประสานงานและเลขานุการโครงการ 17,400 17,400 17,400 17,400 69,600 

2.ค่าตอบแทนวิทยากร 25,000 25,000 29,000 29,000 108,000 

3.ค่าตอบแทนพนักงานสื่อโสต/ช่างเทคนิคในการปฏิบัติงานนอกพื้นที ่ - 300 300 - 600 

4.ค่าตอบแทนพนักงานจัดเตรียมสถานที่ ในการปฏบิัติงานนอกพื้นที ่ - 300 300 - 600 

5. ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง  5,000 5,000 7,500 7,500 25,000 

6. ค่าอาหารกลางวันส าหรับกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี - 4,500 4,500 - 9,000 

7. ค่าอาหารว่างส าหรับกิจกรรมการอบรม - 2,400 2,400 - 4,800 

8. ค่าอาหารรับรองวิทยากรและคณะท างาน 2,000 2,000 3,000 3,500 10,500 

9. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆส าหรับใช้ในการจัดอบรม 4,000 4,000 5,000 5,300 18,300 

10. ค่าจัดท าต้นแบบตราสินค้า - - 25,000 25,000 50,000 

11. ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 600 1,000 1,000 1,000 3,600 

รวมงบประมาณกิจกรรมท่ี 2 54,000 61,900 95,400 88,700 300,000 

กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 งวดที่ 4 จ านวนเงิน 

เดือน 1-3 เดือน 4-6 เดือน 7-9 เดือน 10-12 รวม (บาท) 
1.ค่าจ้างต าแหน่งผู้ประสานงานและเลขานุการโครงการ 17,400 17,400 17,400 17,400 69,600 

3.ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร  45,000 45,000 54,000 54,000 198,000 

3.ค่าตอบแทนพนักงานสื่อโสต/ช่างเทคนิคในการปฏิบัติงานนอกพื้นที ่ - 300 300 300 900 

4.ค่าตอบแทนพนักงานจัดเตรียมสถานที่ ในการปฏบิัติงานนอกพื้นที ่ - 300 300 300 900 

5.ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง 5,000 5,000 7,500 7,500 25,000 

6.ค่าอาหารกลางวันส าหรับกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี - 22,500 22,500 - 45,000 

7.ค่าอาหารวา่งส าหรับกจิกรรมการอบรม - 12,000 12,000 - 24,000 

8.ค่าอาหารรับรองวิทยากร 3,750 3,750 3,750 3,750 15,000 

9.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุอุปกรณ์อื่น  ๆส าหรับใช้ในการจัดอบรม 1,500 5,000 8,000 3,000 17,500 

10.ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 400 700 1,000 2,000 4,100 

รวมงบประมาณกิจกรรมท่ี 3 73,050 111,950 126,750 88,250 400,000 

เอกสารแนบ 1 



 

 
แผนการด าเนนิงานรายสัปดาห์ ระยะ 3 เดือนแรก 

โครงการ “การยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน” 

แผนงาน/กิจกรรม 
แผนการปฏิบัติงาน  

เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

กิจกรรมท่ี 1 การยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัย             
1.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส ารวจความต้องการของชุมชน
เกี่ยวกับการควบคุมและการป้องกันโรคพืชของพืชผักพื้นถิ่นให้เป็น
พืชผักปลอดภัย/การน าเสนอเมนูอาหารพื้นถิ่นให้เป็นเมนูเอกลักษณ์
ของชุมชนโดยชุมชน จ านวน 1 เมนู 

  

          

1.2 การวินิจฉัยปัญหาความต้องการเทคโนโลยีของชุมชนเกี่ยวกับการ
ควบคุมและป้องกันโรคพืชในพืชผักให้ปลอดภัย/ความต้องการ
เมนูอาหารพื้นถิ่นให้เป็นเมนูเอกลักษณ์ของชุมชนโดยชุมชน 

  
          

1.3 การจัดท าหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมและป้องกันโรค
พืชโดยใช้เชื้อราปฏิปักษ์/การถ่ายทอดเทคโนโลยีโภชนาการของอาหารพื้น
ถิ่น/การวิเคราะห์ดินของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/การวิเคราะห์คุณค่าทาง
โภชนาการของอาหารพื้นถิ่น 

  

          

1.4 การจัดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมและป้องกันโรค
พืชโดยใช้เชื้อราปฏิปักษ์/การถ่ายทอดเทคโนโลยีโภชนาการของอาหาร
พื้นถิ่นแก่กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร เยาวชนและประชาชนผู้สนใจในพื้นที่
ต าบลวังอ่าง และกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมสรุปผลการน าเสนอเมนูอาหาร
พื้นถิ่น 1 เมนูจากการใช้พืชผักปลอดภัย 

        

    

1.5 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่ชุมชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามประเมินผลการน าไปใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนในชุมชนหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี/การวิเคราะห์ดินของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นถิ่น 

            

1.6 การสรุปกิจกรรม             
  

เอกสารแนบ 2/1 



 

แผนการด าเนนิงานรายสัปดาห์ ระยะ 3 เดือนแรก 
โครงการ “การยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน” 

แผนงาน/กิจกรรม 
แผนการปฏิบัติงาน  

เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

กิจกรรมที่ 2 การสร้างต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของ
ชุมชนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

            

2.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส ารวจเรื่องราวความเป็นมาก่อน
สร้างต้นแบบตราสินค้าของชุมชนร่วมกัน 

  
          

2.2 การวินิจฉัยปัญหาความต้องการตราสินค้าของชุมชน             
2.3 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหาแนวทางการสร้าง
ต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของชุมชนภายใต้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

  

          

2.4 การจัดท าหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบ
ตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของชุมชนภายใต้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

            

2.5 การจัดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบตราสินค้า
ชุมชนจากแนวคิดของชุมชนภายใต้ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริแก่กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร เยาวชน และประชาชนผู้สนใจ
ในพื้นที่ต าบลวังอ่าง 

            

2.6 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ครั้ง เพื่อบริการให้
ค าปรึกษาแก่ประชาชนในชุมชนในการสร้างต้นแบบตราสินค้าชุมชน 
จ านวน 1 ตราสินค้า 

            

2.7 การจัดท าต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของชุมชน
ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 1 ตราสินค้า 

            

2.8 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามประเมินผลการน าไปใช้
ประโยชน์ของประชาชนในชุมชนหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

            

2.9 การสรุปกิจกรรม             
 

เอกสารแนบ 2/1 



 

แผนการด าเนนิงานรายสัปดาห์ ระยะ 3 เดือนแรก 
โครงการ “การยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน” 

แผนงาน/กิจกรรม 
แผนการปฏิบัติงาน  

เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

            

3.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนใน
พื้นที่ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส ารวจแหล่งท่องเที่ยว
และความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชน 

  
          

3.2 การวินิจฉัยปัญหาความต้องการเทคโนโลยี/องค์ความรู้ของ
ชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนเป็น
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

  
          

3.3 การจัดท าหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

            

3.4 การจัดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน/การสาธิต/
การศึกษาดูงาน จ านวน 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มเยาวชน 2. กลุ่ม
แม่บ้าน เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจในพื้นที่ต าบลวังอ่าง เพื่อ
พัฒนาศักยภาพเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

            

3.5 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนใน
พื้นที่ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามประเมินผลการ
น าไปใช้ประโยชน์ของประชาชนในชุมชนหลังการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

            

3.6 การสรุปกิจกรรม             

 
 

  

เอกสารแนบ 2/1 



 

 
แผนการด าเนนิงานรายสัปดาห์ ระยะ 3 เดือน ที่สอง 

โครงการ “การยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน” 

แผนงาน/กิจกรรม 
แผนการปฏิบัติงาน  

เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

กิจกรรมท่ี 1 การยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัย              
1.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส ารวจความต้องการของชุมชน
เกี่ยวกับการควบคุมและการป้องกันโรคพืชของพืชผักพื้นถิ่นให้เป็น
พืชผักปลอดภัย/การน าเสนอเมนูอาหารพื้นถิ่นให้เป็นเมนูเอกลักษณ์
ของชุมชนโดยชุมชน จ านวน 1 เมนู 

            

1.2 การวินิจฉัยปัญหาความต้องการเทคโนโลยีของชุมชนเกี่ยวกับการ
ควบคุมและป้องกันโรคพืชในพืชผักให้ปลอดภัย/ความต้องการ
เมนูอาหารพื้นถิ่นให้เป็นเมนูเอกลักษณ์ของชุมชนโดยชุมชน 

            

1.3 การจัดท าหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมและป้องกันโรค
พืชโดยใช้เชื้อราปฏิปักษ์/การถ่ายทอดเทคโนโลยีโภชนาการของอาหารพื้น
ถิ่น/การวิเคราะห์ดินของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/การวิเคราะห์คุณค่าทาง
โภชนาการของอาหารพื้นถิ่น 

        

    

1.4 การจัดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมและป้องกันโรค
พืชโดยใช้เชื้อราปฏิปักษ์/การถ่ายทอดเทคโนโลยีโภชนาการของอาหาร
พื้นถิ่นแก่กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร เยาวชนและประชาชนผู้สนใจในพื้นที่
ต าบลวังอ่าง และกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมสรุปผลการน าเสนอเมนูอาหาร
พื้นถิ่น 1 เมนูจากการใช้พืชผักปลอดภัย 

            

1.5 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่ชุมชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามประเมินผลการน าไปใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนในชุมชนหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี/การวิเคราะห์ดินของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นถิ่น 

    

        

1.6 การสรุปกิจกรรม             
  

เอกสารแนบ 2/2 



 

แผนการด าเนนิงานรายสัปดาห์ ระยะ 3 เดือน ที่สอง 
โครงการ “การยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน” 

แผนงาน/กิจกรรม 
แผนการปฏิบัติงาน  

เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

กิจกรรมที่ 2 การสร้างต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของ
ชุมชนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

             

2.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส ารวจเรื่องราวความเป็นมาก่อน
สร้างต้นแบบตราสินค้าของชุมชนร่วมกัน 

            

2.2 การวินิจฉัยปัญหาความต้องการตราสินค้าของชุมชน             
2.3 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหาแนวทางการสร้าง
ต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของชุมชนภายใต้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

            

2.4 การจัดท าหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบ
ตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของชุมชนภายใต้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

    
        

2.5 การจัดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบตราสินค้า
ชุมชนจากแนวคิดของชุมชนภายใต้ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริแก่กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร เยาวชน และประชาชนผู้สนใจ
ในพื้นที่ต าบลวังอ่าง 

    

    

    

2.6 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ครั้ง เพื่อบริการให้
ค าปรึกษาแก่ประชาชนในชุมชนในการสร้างต้นแบบตราสินค้าชุมชน 
จ านวน 1 ตราสินค้า 

        

    

2.7 การจัดท าต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของชุมชน
ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 1 ตราสินค้า 

            

2.8 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามประเมินผลการน าไปใช้
ประโยชน์ของประชาชนในชุมชนหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

            

2.9 การสรุปกิจกรรม             
 

เอกสารแนบ 2/2 



 

แผนการด าเนนิงานรายสัปดาห์ ระยะ 3 เดือน ที่สอง 
โครงการ “การยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน” 

แผนงาน/กิจกรรม 
แผนการปฏิบัติงาน  

เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

             

3.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนใน
พื้นที่ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส ารวจแหล่งท่องเที่ยว
และความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชน 

            

3.2 การวินิจฉัยปัญหาความต้องการเทคโนโลยี/องค์ความรู้ของ
ชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนเป็น
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

            

3.3 การจัดท าหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

            

3.4 การจัดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน/การสาธิต/
การศึกษาดูงาน จ านวน 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มเยาวชน 2. กลุ่ม
แม่บ้าน เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจในพื้นที่ต าบลวังอ่าง เพื่อ
พัฒนาศักยภาพเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

    

        

3.5 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนใน
พื้นที่ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามประเมินผลการ
น าไปใช้ประโยชน์ของประชาชนในชุมชนหลังการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

            

3.6 การสรุปกิจกรรม             

 
 
 

 

เอกสารแนบ 2/2 



 

 
แผนการด าเนนิงานรายสัปดาห์ ระยะ 3 เดือน ที่สาม 

โครงการ “การยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน” 

แผนงาน/กิจกรรม 
แผนการปฏิบัติงาน  

เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

กิจกรรมท่ี 1 การยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัย              
1.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส ารวจความต้องการของชุมชน
เกี่ยวกับการควบคุมและการป้องกันโรคพืชของพืชผักพื้นถิ่นให้เป็น
พืชผักปลอดภัย/การน าเสนอเมนูอาหารพื้นถิ่นให้เป็นเมนูเอกลักษณ์
ของชุมชนโดยชุมชน จ านวน 1 เมนู 

            

1.2 การวินิจฉัยปัญหาความต้องการเทคโนโลยีของชุมชนเกี่ยวกับการ
ควบคุมและป้องกันโรคพืชในพืชผักให้ปลอดภัย/ความต้องการ
เมนูอาหารพื้นถิ่นให้เป็นเมนูเอกลักษณ์ของชุมชนโดยชุมชน 

            

1.3 การจัดท าหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมและป้องกันโรค
พืชโดยใช้เชื้อราปฏิปักษ์/การถ่ายทอดเทคโนโลยีโภชนาการของอาหารพื้น
ถิ่น/การวิเคราะห์ดินของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/การวิเคราะห์คุณค่าทาง
โภชนาการของอาหารพื้นถิ่น 

            

1.4 การจัดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมและป้องกันโรค
พืชโดยใช้เชื้อราปฏิปักษ์/การถ่ายทอดเทคโนโลยีโภชนาการของอาหาร
พื้นถิ่นแก่กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร เยาวชนและประชาชนผู้สนใจในพื้นที่
ต าบลวังอ่าง และกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมสรุปผลการน าเสนอเมนูอาหาร
พื้นถิ่น 1 เมนูจากการใช้พืชผักปลอดภัย 

            

1.5 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่ชุมชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามประเมินผลการน าไปใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนในชุมชนหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี/การวิเคราะห์ดินของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นถิ่น 

            

1.6 การสรุปกิจกรรม             
  

เอกสารแนบ 2/3 



 

แผนการด าเนนิงานรายสัปดาห์ ระยะ 3 เดือน ที่สาม 
โครงการ “การยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน” 

แผนงาน/กิจกรรม 
แผนการปฏิบัติงาน  

เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

กิจกรรมที่ 2 การสร้างต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของ
ชุมชนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

             

2.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส ารวจเรื่องราวความเป็นมาก่อน
สร้างต้นแบบตราสินค้าของชุมชนร่วมกัน 

            

2.2 การวินิจฉัยปัญหาความต้องการตราสินค้าของชุมชน             
2.3 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหาแนวทางการสร้าง
ต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของชุมชนภายใต้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

            

2.4 การจัดท าหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบ
ตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของชุมชนภายใต้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

            

2.5 การจัดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบตราสินค้า
ชุมชนจากแนวคิดของชุมชนภายใต้ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริแก่กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร เยาวชน และประชาชนผู้สนใจ
ในพื้นที่ต าบลวังอ่าง 

            

2.6 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ครั้ง เพื่อบริการให้
ค าปรึกษาแก่ประชาชนในชุมชนในการสร้างต้นแบบตราสินค้าชุมชน 
จ านวน 1 ตราสินค้า 

            

2.7 การจัดท าต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของชุมชน
ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 1 ตราสินค้า 

            

2.8 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามประเมินผลการน าไปใช้
ประโยชน์ของประชาชนในชุมชนหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

            

2.9 การสรุปกิจกรรม             
 

เอกสารแนบ 2/3 



 

แผนการด าเนนิงานรายสัปดาห์ ระยะ 3 เดือน ที่สาม 
โครงการ “การยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน” 

แผนงาน/กิจกรรม 
แผนการปฏิบัติงาน  

เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

             

3.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนใน
พื้นที่ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส ารวจแหล่งท่องเที่ยว
และความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชน 

            

3.2 การวินิจฉัยปัญหาความต้องการเทคโนโลยี/องค์ความรู้ของ
ชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนเป็น
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

            

3.3 การจัดท าหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

            

3.4 การจัดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน/การสาธิต/
การศึกษาดูงาน จ านวน 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มเยาวชน 2. กลุ่ม
แม่บ้าน เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจในพื้นที่ต าบลวังอ่าง เพื่อ
พัฒนาศักยภาพเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

            

3.5 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนใน
พื้นที่ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามประเมินผลการ
น าไปใช้ประโยชน์ของประชาชนในชุมชนหลังการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

            

3.6 การสรุปกิจกรรม             

 
  

เอกสารแนบ 2/3 



 

 
แผนการด าเนนิงานรายสัปดาห์ ระยะ 3 เดือน ที่สี่ 

โครงการ “การยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน” 

แผนงาน/กิจกรรม 
แผนการปฏิบัติงาน  

เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 เดือนที่ 12 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

กิจกรรมท่ี 1 การยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัย              
1.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส ารวจความต้องการของชุมชน
เกี่ยวกับการควบคุมและการป้องกันโรคพืชของพืชผักพื้นถิ่นให้เป็น
พืชผักปลอดภัย/การน าเสนอเมนูอาหารพื้นถิ่นให้เป็นเมนูเอกลักษณ์
ของชุมชนโดยชุมชน จ านวน 1 เมนู 

            

1.2 การวินิจฉัยปัญหาความต้องการเทคโนโลยีของชุมชนเกี่ยวกับการ
ควบคุมและป้องกันโรคพืชในพืชผักให้ปลอดภัย/ความต้องการ
เมนูอาหารพื้นถิ่นให้เป็นเมนูเอกลักษณ์ของชุมชนโดยชุมชน 

            

1.3 การจัดท าหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมและป้องกันโรค
พืชโดยใช้เชื้อราปฏิปักษ์/การถ่ายทอดเทคโนโลยีโภชนาการของอาหารพื้น
ถิ่น/การวิเคราะห์ดินของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/การวิเคราะห์คุณค่าทาง
โภชนาการของอาหารพื้นถิ่น 

            

1.4 การจัดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมและป้องกันโรค
พืชโดยใช้เชื้อราปฏิปักษ์/การถ่ายทอดเทคโนโลยีโภชนาการของอาหาร
พื้นถิ่นแก่กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร เยาวชนและประชาชนผู้สนใจในพื้นที่
ต าบลวังอ่าง และกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมสรุปผลการน าเสนอเมนูอาหาร
พื้นถิ่น 1 เมนูจากการใช้พืชผักปลอดภัย 

            

1.5 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่ชุมชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามประเมินผลการน าไปใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนในชุมชนหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี/การวิเคราะห์ดินของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นถิ่น 

    

        

1.6 การสรุปกิจกรรม             
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แผนการด าเนนิงานรายสัปดาห์ ระยะ 3 เดือน ที่สี่ 
โครงการ “การยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน” 

แผนงาน/กิจกรรม 
แผนการปฏิบัติงาน  

เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 เดือนที่ 12 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

กิจกรรมที่ 2 การสร้างต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของ
ชุมชนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

             

2.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส ารวจเรื่องราวความเป็นมาก่อน
สร้างต้นแบบตราสินค้าของชุมชนร่วมกัน 

            

2.2 การวินิจฉัยปัญหาความต้องการตราสินค้าของชุมชน             
2.3 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหาแนวทางการสร้าง
ต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของชุมชนภายใต้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

            

2.4 การจัดท าหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบ
ตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของชุมชนภายใต้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

            

2.5 การจัดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบตราสินค้า
ชุมชนจากแนวคิดของชุมชนภายใต้ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริแก่กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร เยาวชน และประชาชนผู้สนใจ
ในพื้นที่ต าบลวังอ่าง 

            

2.6 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ครั้ง เพื่อบริการให้
ค าปรึกษาแก่ประชาชนในชุมชนในการสร้างต้นแบบตราสินค้าชุมชน 
จ านวน 1 ตราสินค้า 

            

2.7 การจัดท าต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของชุมชน
ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 1 ตราสินค้า 

            

2.8 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามประเมินผลการน าไปใช้
ประโยชน์ของประชาชนในชุมชนหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

            

2.9 การสรุปกิจกรรม             
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แผนการด าเนนิงานรายสัปดาห์ ระยะ 3 เดือน ที่สี่ 
โครงการ “การยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน” 

แผนงาน/กิจกรรม 
แผนการปฏิบัติงาน  

เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 เดือนที่ 12 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

             

3.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนใน
พื้นที่ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส ารวจแหล่งท่องเที่ยว
และความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชน 

            

3.2 การวินิจฉัยปัญหาความต้องการเทคโนโลยี/องค์ความรู้ของ
ชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนเป็น
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

            

3.3 การจัดท าหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

            

3.4 การจัดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน/การสาธิต/
การศึกษาดูงาน จ านวน 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มเยาวชน 2. กลุ่ม
แม่บ้าน เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจในพื้นที่ต าบลวังอ่าง เพื่อ
พัฒนาศักยภาพเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

            

3.5 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนใน
พื้นที่ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามประเมินผลการ
น าไปใช้ประโยชน์ของประชาชนในชุมชนหลังการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

            

3.6 การสรุปกิจกรรม             

 
 

เอกสารแนบ 2/4 



 
 
 
 
 

ข้อเสนอโครงการ 
การยกระดบัพชืผักพืน้ถิน่ปลอดภัย 

เพ่ือส่งเสรมิการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
  



 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงานโครงการ 
การยกระดบัพชืผักพืน้ถิน่ปลอดภัย 

เพ่ือส่งเสรมิการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 



ผลการด าเนินงานโครงการ 
 

 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด าเนินการตั้งแต่กระบวนการหารือกับของผู้น าชุมชนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 แล้ว
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส ารวจความต้องการองค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมของสมาชิกชุมชนด าบลวังอ่าง 
อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่มเติมในเดือนกันยายน 2562 ซึ่งภาพรวมสมาชิกมีความต้องการองค์ความรู้ 
ประเด็นหลัก ดังนี้ ด้านการส่งเสริมท่องเที่ยว การส่งเสริมด้านเกษตร การส่งเสริมผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน เพื่อให้
สมาชิกมีอาชีพในชุมชน และมีรายได้เสริมจากอาชีพหลัก และต้องการให้เยาวชนในท้องถิ่ นมีการเรียนรู้การสร้าง
จิตส านึกเพื่อก่อให้เกิดความหวงแหนและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเอง เมื่อได้รับทราบความ
ต้องการแล้วคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงวินิจฉัยข้อมูลความต้องการแล้วจัดท าหลักสูตรและด าเนินการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมการติดตามผลการน าองค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ของชุมชนบ้านวังอ่างที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนผ่าน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัย 2.กิจกรรมการสร้าง
ต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของชุมชนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  3.กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 



 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมการยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัย 

 
 



กิจกรรมพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัย 
ชื่อคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา และ อาจารย์ ดร.อรรถกร พรมวี 
บทสรุปของกิจกรรม 

 การถ่ายทอดความรู้การใช้เชื้อราปฏิปักษ์ 3 ชนิด คือ เชื้อราไตรโคเดอร์มา สายพันธุ์ NST-009 เชื้อราเมธาไร
เซียม และเชื้อราบิวเวอร์เรีย ส าหรับควบคุมและการป้องกันโรคพืชและศัตรูพืชของพืชผักพื้นถิ่นชุมชนวังอ่าง จ านวน 
10 ชนิด ได้แก่ ชก ท ามัง ขมิ้น พริกไทย ทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน กล้วยป่า ปุดช้าง กระวาน ผักเขลียง ผักกูด ให้เป็นพืชผัก
ปลอดภัยลดการใช้สารเคมีตามความต้องการของชุมชน พร้อมวิเคราะห์ดินปลูกพืชผักและบริการให้ค าปรึกษาแก่
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ดินปลูกมีปริมาณความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราเพ่ิมขึ้น สามารถควบคุมโรค
พืชได้โดยชีววิธี ตลอดจนสามารถยกระดับพืชผักพื้นถิ่นให้เป็นเมนูอาหารพื้นถิ่นของชุมชนวังอ่าง 1 ชนิด มีรายละเอียด
การด าเนินกิจกรรมดังน้ี 
1. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส ารวจความ
ต้องการของชุมชนเกี่ยวกับการควบคุมและการป้องกันโรคพืชของพืชผักพื้นถิ่นให้เป็นพืชปลอดภัย 
วันที่ 24 กันยายน 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริระดับอ าเภอ ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส ารวจความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับการควบคุมและการป้องกัน
โรคพืชของพืชผักพื้นถิ่นให้ เป็นพืชปลอดภัย โดยอาจารย์  ดร.อรรถกร พรมวี อาจารย์ประจ าส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับคณะผู้ช่วยวิจัยศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร ชุมชนมีความต้องการป้องกันโรคพืช
และก าจัดศัตรูพืชในพืชผักอัตลักษณ์โดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งพืชผักที่ชุมชนน าเสนออัตลักษณ์ ได้แก่ พริกไทย ชก ทุเรียน
พันธุ์พื้นบ้าน ท ามัง กล้วยป่า ขมิ้นชัน ส่วนพืชผักอื่นๆ จะน าเสนอในวันจัดกิจกรรมอบรมเพิ่มเติม ซึ่งอาจารย์แนะน า
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราเมธาไรเซียมและเชื้อราบิวเวอร์เรียในการป้องกันโรคพืชและก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี 
เบื้องต้น 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. การวินิจฉัยปัญหาความต้องการเทคโนโลยีของชุมชนเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคพืชในพืชผักให้
ปลอดภัย/ความต้องการเมนูอาหารพื้นถิ่นให้เป็นเมนูเอกลักษณ์ของชุมชนโดยชุมชน 
วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมประชุม จัดท าแผนปฏิบัติการลงพื้นที่ชุมชนวังอ่างเพื่อน าดินปลูกพืชของ
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการวิเคราะห์ปริมาณการควบคุมโรคพืชก่อนการจัดอบรม 
 

 

 

 

 

 

3.การจัดท าหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมและป้องกันโรคพืชในพืชผักให้ปลอดภัย 
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ พื้นที่ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และลงพื้นทีต่ าบลวังอ่างเก็บดินปลูกของเกษตรกรเพิ่มเติมในวันที่ 31 มกราคม 2563 
 น าดินปลูกพืชของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อน าไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อให้ทราบปริมาณการควบคุมโรคพืช โดยใช้เวลาในห้องปฏิบัติการใช้เวลาประมาณ 1 – 2 เดือน จึงจะ
ทราบผล ผลปรากฏว่าดินปลูกของเกษตรกรที่เก็บตัวอย่างมาทั้งหมดมีอัตราการควบคุมโรคพืชต่ า อาจารย์จึงเตรียม
ข้อมูลดังกล่าวไปแนะน าในวันจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 การวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินปลูกของเกษตรกรเพิ่มเติม ในพืช 10 ชนิดที่เกษตรกรต้องการให้เป็นพืช             
อัตลักษณ์ ได้แก่ พริกไทย ชก ทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน ท ามัง กล้วยป่า ขมิ้นชัน กระวาน ปุดช้าง ผักกูด ผักเขลียง อาจารย์
จึงน าดินปลูกของพืชอัตลักษณ์น าไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมวิเคราะห์ปริมาณ
การควบคุมโรคพืชในดิน ซึ่งผลปรากฏว่ามีธาตุอาหารน้อย การควบคุมโรคพืชต่ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
วันที ่15 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมประชุม เพื่อจัดท าหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนวังอ่างให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
  
 

 

 
 



4.การจัดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมและป้องกันโรคพืชโดยใช้เชื้อราปฏิปักษ์/การถ่ายทอด
เทคโนโลยีโภชนาการของอาหารพื้นถิ่นแก่กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร เยาวชนและประชาชนผู้สนใจในพื้นที่ต าบลวัง
อ่าง และกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมสรุปผลการน าเสนอเมนูอาหารพื้นถิ่น 1 เมนูจากการใช้พืชผักปลอดภัย 
 จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองนนทรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 
145 คน เกษตรกรในโครงการ 34  คน นักเรียนในโครงการ 15 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองนนทรีสนใจ
ร่วมกิจกรรม 51 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองนนทรีสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 45 คน โดยจัดอบรมเรื่องการป้องกัน            
โรคพืชและศัตรูพืชด้วยเชื้อราปฏิปักษ ์(เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราเมธาไรเซียม และเชื้อราบิวเวอร์เรีย) 
 เกษตรกรน าเสนอเมนูอาหารพื้นถิ่นจ านวน 1 เมนู คือ น้ าชุบท ามัง (ชนิดแห้ง) อาจารย์จึงน าผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
วิเคราะห์คุณค่าทางอาหารเบื้องต้น โดยขอความร่วมมือกับอาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญด้านอาหาร 
 
 

 



5. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตาม
ประเมินผลการน าไปใช้ประโยชน์ของประชาชนในชุมชนหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี /การวิเคราะห์ดินของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ พื้นที่ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 เนื่องจากภาวะโรคระบาด COVID-19 ผู้เชี่ยวชาญจึงลงพื้นที่ต าบลวังอ่างเพื่อปรับแผนการด าเนินงานร่วมกับ
ผู้แทนชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 เนื่องจากภาวะโรคระบาด COVID-19 ท าให้การด าเนินการล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ 20 จึงประชุมผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อปรับแผนการด าเนินงานในการจัดเวทีเพ่ือติดตามผลโครงการร่วมกันตามความต้องการของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันที่  31 สิงหาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง มีนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 21 คน ผู้บริหารและเกษตรกร จ านวน 56 คน รวม 77 คน แจ้งผลการวิเคราะห์คุณค่าอาหารเบ้ืองต้น 
น้ าชุบท ามัง และ ใบท ามังคั่วแห้งเพื่อการแต่งกลิ่นอาหาร แก่สมาชิกชุมชน และแจ้งผลการวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ที่ดีใน
ดินปลูก และน าดินปลูกของเกษตรกรด าเนินการวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ที่ดีในดินปลูกและวิเคราะห์โรคพืชของใน
ห้องปฏิบัติการหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 5 ตัวอย่าง  
 
 



 
 
 
 

 
 

 

 
 
 



6. การสรุปกิจกรรม 
 
 ภาพรวมผลความพึงพอใจการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยกีารยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัย เป็น 4.69 

 
 
 การติดตามผลน าความรู้ไปใช้ประโยชน์กิจกรรมพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัย ซึ่งมีองค์ความรู้ด้าน การขยายเชื้อรา
ไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมโรคพืช  การขยายเชื้อราเมธาไรเซียมเพื่อป้องกันและก าจัดศัตรูพืช  การขยายเชื้อรา                
บิวเวอร์เรียเพื่อป้องกันและก าจัดศัตรูพืช รวมทั้งรับทราบเมนู น้ าชุบท ามัง เป็นเมนูอัตลักษณ์ และใบท ามังคั่วแห้ง 
ส าหรับการตกแต่งกลิ่นอาหาร ซึ่งนักเรียน คุณครู ผู้บริหาร และเกษตรกร จ านวน 77 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเวที
แลกเปลี่ยนและติดตามผลสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับครอบครัวได้ร้อยละ 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินปลูกพืชอัตลักษณ์ 

 
ผลการวิเคราะห์ดินปลูกพืชอัตลักษณ์ของเกษตรกรบ้านวังอ่าง อ าเภอชะอวด 

ชื่อตัวอย่าง ไนโตรเจน (%) ฟอสฟอรัส  (%) โพแทสเซียม (%) 
ชก 0.17 1.21 25.24 

ขมิ้น 0.16 25.48 130.79 
ท ามัง 0.17 1.04 13.81 
ทุเรียน 0.20 5.24 99.08 

พริกไทย 0.12 5.34 19.96 
กล้วยป่า 0.16 1.16 39.87 
ปุดช้าง 0.10 1.01 48.70 
กระวาน 0.09 1.03 34.89 
ผักเขลียง 0.12 1.51 37.23 

ผักกูด 0.10 4.38 44.30 
 

 พืชอัตลักษณ์ทั้ง 10 ชนิดนี้ ไม่มีค่ามาตรฐานจากงานวิจัยอ้างอิงว่าใกล้เคียงมาตรฐานหรือไม่ แต่หากเทียบกับ
ค่ามาตรฐานความอุดมสมบูรณ์ของดินปลูกพืชทั่วไป ถือว่าพืชอัตลักษณ์ทั้ง 10 ชนิด มีค่าธาตุอาหารต่ ากว่ามาตรฐาน
ของดินปลูกปกติ เนื่องจาก 
 -ค่าไนโตรเจนในดินอุดมสมบูรณ์ควรมีอย่างน้อย 1% ดังนั้นเกษตรกรควรใส่ปุ๋ยหมักที่มาจากซากถั่ว ซากพืช 
ในดินปลูกพืชเพื่อเพิ่มค่าไนโตรเจนที่ช่วยพืชในเรื่อง สังเคราะห์แสงสร้างคลอโรฟิลล์ ช่วยให้ใบพืชมีสีเขียว ช่วยท าให้ 
ล าต้นพืชตั้งตัวได้เร็วในระยะแรกของการเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงสมบูรณ ์
 -ค่าฟอสฟอรัสในดินอุดมสมบูรณ์ควรมีอย่างน้อย 15 mg/kg ดังนั้นเกษตรกรควรใส่ปุ๋ยคอก มูลไก่ มูลค้างคาว 
หรือน้ าหมักจากปลาในดินปลูกพืชเพื่อเพิ่มค่าฟอสฟอรัสที่ช่วยพืชในเรื่อง เร่งการออกผล สร้างเมล็ด ช่วยการออกดอก 
ผสมเกสร รากดูดธาตุอาหารไปใช้ได้ด ีช่วยให้รากใหญ่ แข็งแรง กระจายตัวด ี
 -ค่าโพแทสเซียมในดินอุดมสมบูรณ์ควรอยู่ในระหว่าง 80 - 120 mg/kg ดังนั้นเกษตรกรควรใส่กากกาแฟในดิน
ปลูกพืชเพื่อเพิ่มค่าโพแทสเซียมที่ช่วยพืชในเรื่อง ผลใหญ่ขึ้น รสชาติหวานขึ้น สีสวยสด เนื้อของผลมีคุณภาพ เพราะจะ
ช่วยสร้างแป้ง น้ าตาล โปรตีน 



ข้อมูลเชื้อราปฏิปักษ ์
 -เชื้อราไตรโคเดอร์มา 
 เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราที่อาศัยอยู่ในดิน โดยเฉพาะดินที่มีอินทรียวัตถุสูงและมีการปนเปื้อนสารเคมี      
ทางการเกษตรน้อย เชื้อราไตรโคเดอร์มาจัดเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ที่ควบคุมและท าลายเชื้อโรคพืช โดยมีกลไกการเป็น
ปรสิต (กิน) ต่อเชื้อโรคพืช  ด้วยการสร้างสารปฏิชีวนะและเอนไซม์ท าลายเชื้อโรคพืชแย่งปัจจัยการด ารงชีวิตกับ       
เชื้อโรคพืช ส่งเสริมการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของต้นพืช ละลายธาตุอาหารในดินให้เป็นประโยชน์ต่อต้นพืช ดึง
ออกซิเจนให้รากพืชในสภาวะน้ าท่วมขัง และครอบครองส่วนต่างๆ ของต้นพืช เพื่อป้องกันและลดการเข้าท าลายจาก
เชื้อโรคพืช ดังนั้นนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ จึงวิจัยและพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้มีประสิทธิภาพสูงใน           
ด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวางเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชปลอดภัยและต้นทุนต่ า 
 จากการวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบว่า เชื้อราไตรโคเดอร์มา NST-009 สามารถป้องกันและควบคุม
โรคพืชได้หลายชนิด เช่น โรครากเน่าโคนเน่าและโรคใบติดทุเรียน โรครากเน่าโคนเน่าพืชตระกูลส้ม โรคหน้ายางตายนึ่ง 
โรครากขาว และรากแดงยางพารา โรคโคนล าต้นเน่า โรคใบจุดและใบไหม้ปาล์มน้ ามัน โรคเมล็ดด่าง โรคใบไหม้ และ
โรคใบจุดสีน้ าตาลข้าว โรคแอนแทรคโนสพริก โรคเน่าระดับดินพืชผัก โรคใบจุดพืชผัก และโรคใบไหม้ของพืชต่างๆ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
  

 **การวิเคราะห์ดินปลูกเพื่อปริมาณหาเชื้อราที่ดีในดิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะด าเนินการวิเคราะห์ความ
หลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราที่ดีในดิน และวิเคราะห์หาปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มาในดินปลูกให้เกษตรกรเพียง
ชนิดเดียว เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการควบคุมโรคพืช** 
 การวิเคราะห์ผลปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มาในดินปลูกหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีของเกษตรกรและโรงเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ต าบลวังอ่าง ผลปรากฏว่า การควบคุมโรคพืชมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ควรเพิ่มฉีดพ่นเชื้อรา                 
ไตรโคเดอร์มาที่ล าต้นพืชเดือนละครั้งเพ่ือการควบคุมโรคพืชที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 



 -เชื้อราเมธาไรเซียม 
 เชื้อราเมธาไรเซียมก าจัดแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด เช่น ด้วงแรดมะพร้าว ตั๊กแตน หนอนด้วงอ้อย หนอนกอ
กล้วย หนอนกอ หนอนห่อใบข้าว หนอนห่อใบ หนอนเจาะผลมะเขือ แมลงนูน แมลงด าหนามมะพร้าว หนอนผีเสื้อ 
มวน เพลี้ยจั๊กจั่น และเพลี้ยต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



-เชื้อราบิวเวอร์เรีย 
 เชื้อราบิวเวอร์เรียสามารถป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด เช่น เพลี้ยกระโดสีน้ าตาล เพลี้ยจักจั่น 
เพลี้ยไฟ หนอนห่อใบ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไก่แจ้ ไรแดง ไรขาว แมลงหวี่ขาว หนอนชอนใบส้ม หนอนกินใบมังคุด และ
หนอนผีเสื้อเกือบทุกชนิด 

 
  
  
  
 
 



ตัวอย่าง ผลตรวจวิเคราะห์ปริมาณเชื้อราในดินปลูกของเกษตรกรต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด ก่อนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ตัวอย่างที่ ชื่อตัวอย่าง 
ปริมาณเชื้อราทั้งหมด 

(CFU/ดิน 1 กรัม) 
ปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มา 

 (CFU/ดิน 1 กรัม) 
ความคิดเห็นของผู้วิเคราะห์ ภาพผลการตรวจเชื้อราในดิน 

1 
แปลงผักนอกโรงเรียน 
ตชด.บ้านควนมีชัย  

2.40 x 104 

(24,000) 
1.10 x 104 

(11,000) 

- จัดเป็นดินที่ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราในดิน
ในระดับต่ า ควรเพิ่มอินทรียวัตถุในดินด่วน เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ 
ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือน้ าหมักชีวภาพ เป็นต้น 
- ตรวจพบเชื้อรา Trichoderma spp. ในระดับต่ า ควบคุม
โรคพืชไม่ได้ และควรเพิ่มปริมาณเชื้อรา  Trichoderma 
spp. ให้อยู่ในระดับ 5.00 x 105  CFU/ดิน 1 กรัม* 

 
 

ตัวอย่าง ผลตรวจวิเคราะห์ปริมาณเชื้อราในดินปลูกของเกษตรกรต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ตัวอย่างที่ ชื่อตัวอย่าง 
ปริมาณเชื้อราทั้งหมด 

(CFU/ดิน 1 กรัม) 
ปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มา 

 (CFU/ดิน 1 กรัม) 
ความคิดเห็นของผู้วิเคราะห์ ภาพผลการตรวจเชื้อราในดิน 

1 
แปลงผักนอกโรงเรียน 
ตชด.บ้านควนมีชัย  

1.98 x 105 
(198,000) 

6.66 x 104 
(66,600) 

- จัดเป็นดินที่ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราระดับ
ปานกลาง ปลูกพืชได้แต่ควรเพิ่มอินทรียวัตถุ เพื่อให้เกิด
ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราในดินมากขึ้น 
- ตรวจพบเชื้อรา Trichoderma spp. ในระดับปานกลาง 
ซึ่งอาจชะลอการเพิ่มปริมาณของเชื้อราโรคพืชได้ และควร
เพิ่มปริมาณเชื้อรา Trichoderma spp. ให้อยู่ในระดับ 5.0 
x 105 CFU/ดิน 1 กรัม* 

 
*ปริมาณความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราเพิ่มปริมาณขึ้นจาก 24,000 CFU/ดิน 1 กรัม เป็น 198,000 CFU/ดิน 1 กรัม และเชื้อราไตรโคเดอร์มามีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 11,000 CFU/ดิน 1 กรัม เป็น 66,600 CFU/ดิน 1 กรัม* 



ผลการค านวณส่วนประกอบน้ าชุบท ามัง (ชนิดแห้ง) 100 กรัม 
คุณค่าทางโภชนาการ ร้อยละ 

โปรตีน 36.70 
ไขมัน 12.20 
น้ าตาล 48.30 
กากใย 2.20 
เถ้า 0.60 

ความช้ืน 0.0  
  

ผลการค านวณส่วนประกอบท ามังคั่วแห้ง 100 กรัม 
คุณค่าทางโภชนาการ ร้อยละ 

กากใย 48.98 
 

อัตลักษณ์เดน่ของท ามัง 
 ท ามังเป็นผักพื้นบ้านที่มีคุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ (วิชุดา เกตุใหม่และ
คณะ. คุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ. วารสารทักษิณ. ปีที่ 13 ฉบับที่ 13 ตุลาคม 2553 
– มกราคม 2554. หน้า 133)  
 
อัตลักษณ์เดน่ของน้ าชุบท ามัง 
 ส่วนผสมของน้ าชุบท ามัง จากสูตรการท าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหลังอ้ายหมี เป็นการน า              
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ โดยวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ใบท ามัง พริกคั่ว เคยหวาน น้ าตาลอ้อย และเนื้อปลา 
สามารถน าเป็นจุดส่งเสริมการขาย 
 
ข้อแนะน าส าหรับการจ าหน่ายน้ าชุบท ามังเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐาน 
 หากมีการด าเนินโครงการด้านอาหารพื้นถิ่นในอนาคตควรมีการพัฒนาสูตรเมนูเพื่อให้คุณค่าทาง
โภชนาการเหมาะสม ให้มีปริมาณน้ าตาลน้อยลงเพื่อเป็นทางเลือกส าหรับกลุ่มผู้รักสุขภาพ และเพื่อการขอ
มาตรฐานอาหารส าหรับการจ าหน่ายช่องทางอ่ืนๆ ต่อไป 



ตัวอย่างใบท ามังคั่วแห้งในขวดบรรจุภัณฑ์สีขาว 
 

 
 

ตัวอย่างน้ าชุบท ามังและใบท ามังคั่วแห้งในขวดบรรจุภัณฑ ์

 
 
  

 



 
 
 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมการสร้างต้นแบบตราสินค้าชุมชนจาก

แนวคิดของชุมชนภายใต้โครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 
 
 
 



กิจกรรมการสร้างต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของชุมชน 
ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

 ชื่อคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก อาจารย์วาลุกา เอมเอก 
 บทสรุปของกิจกรรม 

การถ่ายทอดความรู้การออกแบบตราสินค้า/ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และระดมแนวความคิดเพื่อ
การสร้างสินค้าและบริการตามความต้องการของสมาชิกชุมชนบ้านวังอ่างผู้เข้าร่ วมโครงการ พร้อมสร้าง
ต้นแบบตราสินค้าและบริการ “ชุดพืชผักอัตลักษณ์ชุมชนบ้านวังอ่าง” จ านวน 1 ตราสินค้า มีรายละเอียดการ
ด าเนินกิจกรรมดังนี ้
 
1. กิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อส ารวจเรื่องราวความเป็นมาก่อนสร้างต้นแบบตราสินค้าของชุมชนร่วมกัน 
วันที่ 24 กันยายน 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริระดับอ าเภอ ต าบลวังอ่าง อ าเภอ
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส ารวจเรื่องราวความเป็นมาก่อนสร้างต้นแบบตราสินค้าของ
ชุมชนร่วมกัน โดยอาจารย์วาลุกา เอมเอก อาจารย์ประจ าส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 ชุมชนมีความต้องการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนที่สื่อในรูปแบบต่างๆ โดยมีพืชผักอัตลักษณ์ เช่น อาคาร 
สติกเกอร์ หรือกระดาษที่ชุมชนสามารถหาซื้อได้ง่าย ส่วนเพิ่มเติมอื่นๆจะน าเสนอในวันจัดกิจกรรมอบรม
เพิ่มเติม 
 
 
 

 
 
 
 
2. การวินิจฉัยปัญหาความต้องการเทคโนโลยีของชุมชนเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคพืชในพืชผัก
ให้ปลอดภัย/ความต้องการเมนูอาหารพื้นถิ่นให้เป็นเมนูเอกลักษณ์ของชุมชนโดยชุมชน 
วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมประชุม จัดท าแผนปฏิบัติการลงพื้นที่ชุมชนวังอ่าง ค้นหาอัต
ลักษณ์ชุมชน วังอ่างเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบอัตลักษณ์ก่อนการจัดอบรม 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

3.การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วม
หาแนวทางการสร้างต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของชุมชนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
วันที่ 25-27 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 จัดกิจกรรมการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนบ้านวังอ่างผ่านภาพวาดฝาผนัง โดยการออกแบบพืชผักพื้นถิ่น
บนฝาผนังอาคารเรียนอนุบาล ครั้งที ่1 ตามแนวคิดการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนวังอ่าง 
  
 
  
 
 

   

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
4.การจัดท าหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของชุมชน
ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 10 มกราคม 2563 
ณ พื้นทีต่ าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ค้นหาอัตลักษณ์ชุมชนวังอ่างเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบอัตลักษณ์ก่อนถ่ายทอดเทคโนโลยีให้
สอดคล้องกับพืชผักอัตลักษณ์ของชุมชนวังอ่าง 10 ชนิดที่ชุมชนระดมความคิดเห็น 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

  
 
วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมประชุม จัดท าหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนวังอ่างให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
  
 

 

 
 
5. การจัดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของชุมชนภายใต้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริแก่กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร เยาวชน และประชาชนผู้สนใจในพื้นที่
ต าบลวังอ่าง 
 จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ที่พักสงฆ์บ้านควนไม้บ้อง มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 61 คน เกษตรกรในโครงการ 51  คน นักเรียนในโครงการ 10 คน การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การสร้างอัตลักษณ์ให้สินค้า บริการ และแบรนด์ 
 ชุมชนน าเสนออยากให้มีเมนูอัตลักษณ์ผักวังอ่างที่สามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน 1 ชนิด จากใบท ามัง 
นอกเหนือจากเมนูน้ าชุบท ามัง โดยขอให้อาจารย์หาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมให้สอดคล้องกัน จึงสรุปเป็นเมนู ใบ
ท ามังคั่วแห้ง ส าหรับปรุงแต่งกลิ่น 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 
 

6. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 
2 ครั้ง เพื่อบริการให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนในชุมชนในการสร้างต้นแบบตราสินค้าชุมชน จ านวน 1 ตรา
สินค้า 
 จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี โดยการ
เผยแพร่อัตลักษณ์ชุมชนบนฝาผนังอาคารอนุบาล ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านหลังอ้ายหมีเพิ่มเติม เกี่ยวกับ
ประเพณ ีชุมชนบ้านวังอ่าง และอัตลักษณ์ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 จัดกิจกรรมครั้งที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ระดับอ าเภอ ต าบลวังอ่าง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 65 คน เกษตรกร 54 คน นักเรียน 11 คน เพื่อสรุป
รูปแบบอัตลักษณ์วังอ่าง 
  
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. การจัดท าสร้างต้นแบบตราสินค้าชุมชน จากแนวคิดของชุมชนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
 -ออกแบบอัตลักษณ์ชุมชนวังอ่างในรูปแบบตรายางแบบมีน้ าหมึก จ านวน 10 รูปแบบ และสติกเกอร์ 
3 รูปแบบ รูปแบบตรายางแบบมีน้ าหมึกสามารถใช้งานสะดวก ชุมชนสามารถน าไปใช้งานได้ทันที  หาก
อุปกรณ์ต้นแบบเสื่อมสภาพ ต้นทุนอุปกรณ์ชิ้นใหม่จะมีราคาต่ า 
 -ออกแบบหน้ากากผ้าอัตลักษณ์วังอ่างส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกระเป๋าผ้าอัตลักษณ์วังอ่าง 
ส าหรับผู้น าชุมชนและผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ที่รับรางวัลกิจกรรมสร้างต้นแบบฯ ซึ่งสมาชิก
ชุมชนวังอ่างน าไปใช้งานเพื่อเผยแพร่อัตลักษณข์องตน 
 

 
 
 
 
 
8.การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ติดตามประเมินผลการน าไปใช้ประโยชน์ของประชาชนในชุมชนหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ พื้นที่ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 เนื่องจากภาวะโรคระบาด COVID-19 ผู้เชี่ยวชาญจึงลงพื้นที่ต าบลวังอ่างเพื่อปรับแผนการด าเนินงาน
ร่วมกับผู้แทนชุมชน 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 เนื่องจากภาวะโรคระบาด COVID-19 ท าให้การด าเนินการล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ 20 จึงประชุม
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับแผนการด าเนินงานในการจัดเวทีเพื่อติดตามผลโครงการร่วมกันตามความต้องการของ
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่  31 สิงหาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง มีนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม จ านวน 21 คน ผู้บริหารและเกษตรกร จ านวน 56 คน รวม 77 คน คน แจ้งผลการออกแบบอัต
ลักษณ์ชุดพืชผักวังอ่าง การเผยแพร่อัตลักษณ์ชุมชนวังอ่างผ่านภาพวาดฝาผนังอาคารเรียนอนุบาล ศูนย์การ
เรียน ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี การมอบกระเป๋าผ้าอัตลักษณ์วังอ่างส าหรับกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกแบบ
สินค้าจากแนวคิดของชุมชน การมอบตรายางแบบมีน้ าหมึก จ านวน 10 รูปแบบ และสติกเกอร์ 3 รูปแบบแก่
ผู้น าชุมชน 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



9. การสรุปกิจกรรม 
 ภาพรวมผลความพึงพอใจการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบตราสินค้าชุมชนจาก
แนวคิดของชุมชนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิเป็น 4.66 

 
  
 การติดตามผลน าความรู้ไปใช้ประโยชน์กิจกรรมการสร้างต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของ
ชุมชนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริซึ่งมีองค์ความรู้ด้าน การเผยแพร่อัตลักษณ์ชุมชนวังอ่างผ่าน
ภาพวาดฝาผนังอาคารเรียนอนุบาล ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี จากแนวคิดของชุมชนเพื่อสร้างจุด 
Check In ที่ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี อัตลักษณ์ชุมชนวังอ่างในรูปแบบตรายางแบบมีน้ าหมึก 
จ านวน 10 รูปแบบ และสติกเกอร์ 3 รูปแบบ รูปแบบตรายางแบบมีน้ าหมึกสามารถใช้งานสะดวก ชุมชน
สามารถน าไปใช้งานได้ทันที หากอุปกรณ์ต้นแบบเสื่อมสภาพ ต้นทุนอุปกรณ์ชิ้นใหม่จะมีราคาต่ า หน้ากากผ้า
และกระเป๋าผ้าเป็นการออกแบบร่วมกันซึ่งส าหรับชุมชนวังอ่างน าไปใช้งานเพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์  ซึ่งนักเรียน 
คุณครู ผู้บริหาร และเกษตรกร จ านวน 77 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนและติดตามผลสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนได้ร้อยละ 100 
 
 

 
 

รูปแบบลายพืชผักอัตลักษณ์ 



 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 



กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ชื่อคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ 
บทสรุปของกิจกรรม 
การถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติตัวของมัคคุเทศก์/ การค้นพบศักยภาพของท้องถิ่นตนเอง/ การหาจุด

ขายทางการท่องเที่ยวชุมชน ทักษะการน าเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของสมาชิกชุมชนบ้านวังอ่างผู้เข้าร่วมโครงการ และส ารวจเส้นทางการท่องเที่ยว พร้อมสร้างอาสาสมัคร
มัคคุเทศก์กลุ่มเยาวชน จ านวน 1 กลุ่ม และอาสาสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่นกลุ่มเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่
ต าบลวังอ่าง จ านวน 1 กลุ่ม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านวังอ่าง ซึ่งจากการส ารวจปัจจัยชี้วัดศักยภาพ
ทางการท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มตัวอย่างชุมชนบ้านวังอ่างส่วนใหญ่ต้องการให้มีเส้นทางท่องเที่ยวใน 2 รูปแบบคือ 
เส้นทางที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอยู่ก่อนแล้วแต่ตั้งอยู่ภายนอกชุมชน เข้ามาอยู่บนเส้นทาง
เดียวกับเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ที่จะก าหนดขึ้น และเส้นทางท่องเที่ยวภายในต าบลวังอ่าง ซึ่งสามารถท่องเที่ยว
ได้ทั้งแบบเช้าไป-เย็นกลับ (One-day trip) และเส้นทางแบบค้างคืน (Overnight stay) ในครั้งนี้เส้นทาง
เหมาะส าหรับลักษณะของการท่องเที่ยวสองวันหนึ่งคืน (One-night stay with locals) ภายใต้สิ่งดึงดูด
ทางการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ (ดังภาพจุดท่องเที่ยวต าบลวังอ่างตามแนวคิดชุมชน) รายละเอียดการด าเนิน
กิจกรรมดังน้ี 
  
1. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ส ารวจแหล่งท่องเที่ยวและความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชน 
วันที่ 24 กันยายน 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริระดับอ าเภอ ต าบลวังอ่าง อ าเภอ
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อส ารวจแหล่งท่องเที่ยวและความพร้อมในการพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนในชุมชน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ อาจารย์ประจ าส านัก
วิชาการจัดการ 
 ชุมชนมีความต้องการจัดอบรมมัคคุเทศก์โดยอาจารย์ชี้แจงให้มีการปรับเปลี่ยนชื่อเป็นนักสื่อ
ความหมายท้องถิ่น โดยผู้ได้รับเกียรติบัตรต้องผ่านอบรม ร้อยละ 80 ของกิจกรรมนี้ และสมาชิกชุมชนให้
อาจารย์ส ารวจสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อหาอัตลักษณ์ชุมชนบ้านวังอ่าง ส่วนเพิ่มเติมอื่นๆ จะน าเสนอในวันจัด
กิจกรรมอบรมเพิ่มเติม 
 
 
 
 

 
 
 



2. การวินิจฉัยปัญหาความต้องการเทคโนโลยี/องค์ความรู้ของชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
ประชาชนในชุมชนเป็นมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 
วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมประชุม จัดท าแผนปฏิบัติการลงพื้นที่ชุมชนวังอ่าง ส ารวจเส้นทาง
การท่องเที่ยว ค้นหาอัตลักษณ์ชุมชนวังอ่างตามแนวคิดของชุมชนเพื่อเป็นแนวทางก่อนการจัดอบรมนักสื่อ
ความหมายท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

3.การจัดท าหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 10 มกราคม 2563 
ณ พื้นทีต่ าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ส ารวจเส้นทางการท่องเที่ยว ค้นหาอัตลักษณ์ชุมชนวังอ่างตามแนวคิดของชุมชน เพื่อการน ามาจัด
หลักสูตรเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนถ่ายทอดความรู้แก่นักสื่อความหมาย (มัคคุเทศก์) 
  
 
 
 

  

 

 

 

 

  

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมประชุม เพื่อจัดท าหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนวังอ่าง
ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
  
 

 

 
 

4.การจัดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน/การสาธิต/การศึกษาดูงาน จ านวน 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มเยาวชน 2. กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร และ
ประชาชนผู้สนใจในพื้นที่ต าบลวังอ่าง เพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 
 จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การเรียน ตชด. บ้านหลัง
อ้ายหมี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 76 คน เกษตรกรในโครงการ 60  คน นักเรียนในโครงการ 16 คน  
 จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียน ตชด. บ้านควนมีชัย 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 72 คน เกษตรกรในโครงการ 37  คน นักเรียนในโครงการ 35 คน 



 จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียน ตชด. บ้านหลัง
อ้ายหมี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 65 คน เกษตรกรในโครงการ 45  คน นักเรียนในโครงการ 20 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ติดตามประเมินผลการน าไปใช้ประโยชน์ของประชาชนในชุมชนหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ พื้นที่ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 เนื่องจากภาวะโรคระบาด COVID-19 ผู้เชี่ยวชาญจึงลงพื้นที่ต าบลวังอ่างเพื่อปรับแผนการด าเนินงาน
ร่วมกับผู้แทนชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 เนื่องจากภาวะโรคระบาด COVID-19 ท าให้การด าเนินการล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ 20 จึงประชุม
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับแผนการด าเนินงานในการจัดเวทีติดตามผลโครงการร่วมกันตามความต้องการของชุมชน 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่  31 สิงหาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง มีนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม จ านวน 21 คน ผู้บริหารและเกษตรกร จ านวน 56 คน รวม 77 คน มอบเกียรติบัตรส าหรับผู้ผ่าน
การอบรม นักสื่อความหมายท้องถิ่นอย่างน้อยร้อยละ 80 ของช่ัวโมงการอบรม รวมจ านวน 50 คนนักเรียน 20 
คน คุณคร ูผู้บริหารและเกษตรกร 30 คน 
 
  
 
 
 

 
 

 

   
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
6. การสรุปกิจกรรม 
 ภาพรวมผลความพึงพอใจการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็น 4.53 

 
 
 การติดตามผลน าความรู้ไปใช้ประโยชน์กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนซึ่งนักเรียน คุณครู ผู้บริหาร และเกษตรกร จ านวน 77 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนและติดตาม
ผลสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนได้ร้อยละ 100 ผู้ผ่านการอบรมนักสื่อความหมายท้องถิ่นอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของชั่วโมงการอบรม รวมจ านวน 50 คน นักเรียน 20 คน คุณครู ผู้บริหารและเกษตรกร 30 คน จุด
ท่องเที่ยวชุมชนใช้ google map เป็นเกณฑ์ เนื่องจากบางพื้นที่ในต าบลวังอ่าง ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และไม่มี
สัญญาณอินเตอร์เน็ต 



จุดท่องเที่ยวต าบลวังอ่างตามแนวคิดชุมชน 
 

 



ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ 
ระหว่างการด าเนินกิจกรรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการประชุมทีมคณาจารย์เพื่อร้อยเรียงโครงการ

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมทั้งปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมในโครงการเป็นระยะๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการองค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมของชุมชน และภายใต้แนวทางการสนับสนุนของแหล่งทุน
ซี่งโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดีจากหน่วยงานร่วมในพื้นที่ ดังนี้  
ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริระดับอ าเภอ ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด ส านักงานเกษตร
อ าเภอชะอวด องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย โรงเรียนบ้านหนองนนทรี โรงเรียนบ้านควนมิตร ผู้น าชุมชนและ
สมาชิกชุมชนหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ทั้งนี้โครงการด าเนินการมีการติดตามผลการด าเนินงานผ่านรายงานรายไตรมาส และการลงพื้นที่เป็น
ระยะๆ จากแหล่งทุน คือ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(ส านักงาน กปร.) และผู้แทนแหล่งทุนในพื้นที่ คือ ศูนย์อ านวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการแนะน าและพัฒนาต่อยอด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นที่ต่อไป 

  
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
กําหนดการและรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

  



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2 
คู่มือประกอบการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

  



การเลีย้งและใชช้วีภัณฑอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ

รองศาสตราจารย ์ดร. วาริน อินทนา

ส านักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์



ประเดน็พดูคยุ

1. ศัตรูพืช 2. ชนิดศตัรพูืช

3. การควบคมุศัตรพูืช 4. การจัดการศตัรูพชื

7. ทดสอบชงิรางวลั

5. การใช้ชวีภณัฑ์ควบคุมศตัรพูชื 6. กุญแจแหง่ความส าเรจ็



สัตวศ์ตัรพูชื

แมลงศตัรพูชื

1. ศัตรูพืช

เชื้อโรคพชื



เพราะศัตรูพืชต้องการ

ส า ร อ า ห า ร จ า ก ต้ น พื ช 

หากไม่ได้สารอาหารดังกล่าว 

จ ะ เ จ ริญ เ ติ บ โ ตผิ ด ปกติ

หรือไมส่ามารถเจรญิเตบิโตได้

ครบวัฎจักรชีวิต

ท าไมศตัรพูชืจงึท าลายพืช?



สิ่งมีชีวติ

ต้องกนิ



- โรครากเนา่ โคนเนา่ ผลเนา่ - โรคราสีชมพู

- โรคใบตดิ

2. ชนิดศัตรพูชื
2.1 โรคพืช



ผักต่างๆ

พืชผักมหีลายโรคทีเ่สยีหายไดแ้ก ่

โรคกลา้เนา่
โรคใบจดุ

โรคแอนแทรคโนส



- กลุ่มขิงข่า

โรคแง่งเน่าแบคทีเรีย 
(มีกลิ่นเหม็น)

โรคเหี่ยวหรือเน่ารา

โรคแง่งเน่ารา



พืชอื่นๆ 

โรคโคนเนา่ โรคใบไหม้ โรคใบจดุ





การระบาดและเขา้ท าลาย



* เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ 

เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย

* ไรแดง หนอนเจาะผล 

* ด้วงเจาะโคนต้น ค่อมทอง

• ด้วงแรด

2.2 แมลงศตัรูทเุรียน





วิธีเขตกรรม

วิธีใช้สารเคมี

วิธีใช้ชีวภาพ

3. การควบคมุศัตรูพืช



3.1 วิธีเขตกรรม 

ตัดแต่งกิ่งทีเ่ปน็โรค

เพื่อก าจดัแหลง่เชือ้โรค

ตัดแต่งกิ่งทีไ่มส่มบูรณ ์

เพื่อลดการแยง่อาหาร 

ลดใหค้วามชืน้กบัเชือ้โรค

ทุกครัง้ทีต่ดักิง่ทเุรยีนตอ้งทาปนูแดงหรอืสารเคมปี้องกนัเชือ้โรค





ทั่วโลกนยิม

มากที่สดุ

สะดวก 

(ทั้งจัดหาและใช)้

ออกฤทธิ์

และใหผ้ลเรว็

ไม่ยั่งยืนเพราะกระตุ้นให้

เชื้อโรคตา้นทานได ้(ต้อง

เพิ่มชนิดและปริมาณ

มากขึ้นเรื่อยๆ โอกาส

เกิดโรคอุบัติใหม่)

อันตรายตอ่ผูใ้ช้ ผู้บริโภค 

สิ่งมีชวีิตอืน่และ

สภาพแวดลอ้ม

ตกค้างในสภาพแวดลอ้มนาน

3.2 วิธีใชส้ารเคมี



ทาและฉดีสารเคมีรกัษา

รากโคนเนา่

เมทาแลกซิล

ฟอสฟอรัสแอซิค

ถากเนือ้ไมเ้อาเชื้อโรคออก 

อย่าสบัล าตน้แนวขวาง 

และทาสารเคมทีกุครัง้ทีท่ าใหเ้กิดแผล







3.3 วิธีใช้ชวีภาพ
- ยั่งยืน (เชื้อโรคไม่ตา้นทานและเจรญิตอ่ในดินได้)

- ส่งเสรมิการเจริญเตบิโตและสรา้งความแขง็ใหแ้ก่พชื

- สร้างความสมดุลจลุนิทรยี์

- ปลอดภัยตอ่ผู้ใช้ ผู้บริโภค สิ่งมีชีวติอืน่ และสภาพแวดลอ้ม

- ออกฤทธิ์ชา้กวา่สารเคมี

- ผู้ใช้ไม่เข้าใจกลไกการออกฤทธิ์

- สะดวกนอ้ยกวา่สารเคมี

- ต้องคัดเลอืกชวีภณัฑ์จากแหลง่ทีเ่ชื่อถือได้



- แ ย ก จ า ก ร า ก ข อ ง ต้ น เ ฟิ ร์ น ม ห า ส ด า ที่ เ ก็ บ จ า ก เ ข า ห ล ว ง

อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ผ่านการรับรองความปลอดภัยจากมาตรฐานสากล

ควบคุมโรคพชื (ไตรโคเดอรม์า NST-009)



การก าจดัแมลงศัตรูทเุรียน

- เชื้อราบิวเวอร์ เรีย (โตช้ากว่า แข็งแรงน้อยกว่า ) 

เน้น เพลี้ย หนอน และแมลงขนาดเล็กบนต้นพืช

- เชื้อราเมธาไรเซียม (โตเร็วกว่า แข็งแรงมากกว่า ) 

เน้น หนอน ด้วง และแมลงใต้ดิน







4. การจัดการศตัรพูชื



ใช้การผสมผสานตามหลกัธรรมชาต ิคุ้มคา่ และปลอดภยั   

ร่วมกบัการดแูลพชืใหแ้ขง็แรง

วิธีเขตกรรม

ใช้สารเคมี

วิธีชวีภาพ

วิธีผสมผสาน



4.1 ระยะเตรยีมแปลง

- ใส่เชือ้ราด ีเช่น ไตรโคเดอรม์า 

ไปท าลายเชือ้โรค หรือ

- ใส่ปุ๋ยอนิทรยี ์หรือปุย๋หมกั เพื่อ

เพิ่มความหลากหลายจลุนิทรยีแ์ละ

ธาตอุาหารในดนิ

ลดปริมาณเชือ้โรคในดิน



4.2 ระยะปลกูพืช

รองกน้หลมุดว้ยจลุนิทรยีด์รี่วมกบัปุย๋อนิทรยี ์เพื่อไปครอบครองรากพชื 

ก าจัดเชือ้โรครอบรากพืช และชว่ยรากพชืเจริญเติบโตและหาอาหารไดด้ขีึน้ 

ไตรโคเดอรม์าแบคทีเรยี



4.3 ระยะกอ่นและก าลังใหผ้ลผลติ

- พ่นจุลินทรีย์ดีให้ทั่วใบและล าต้นพืช 

ให้ไปครอบครองใบ ล าต้นและผลพืช 

เพื่อคอยก าจดัเชือ้โรคทีจ่ะมาท าลายผล

พืชที่ก าลังอ่อนแอและขาดธาตุอาหาร 

- เพิ่มธาตอุาหารใหพ้ชื ผลพชืจะไมเ่กดิ

โรคหรือเกิดน้อยลง



4.4 หลังใหผ้ลผลติ

- ตัดแตง่กิง่ก าจดักิง่สว่นเกนิ กิ่งเกดิโรค

- เพิ่มธาตอุาหารใหพ้ชื 1.5 เท่าของผลผลติ

ก าจัดแหล่งใชอ้าหารสิ้นเปลื้อง

ก าจัดแหล่งเชือ้โรค

ฟื้นฟูตน้พชืที่โทรม



4.5 เมื่อเกดิโรคกบัตน้พชื

- ตัดแต่งกิง่ เพื่อก าจดัแหลง่ของเชื้อโรค 

โดยเผาท าลายกิ่งที่ตัด

- พ่นสารเคมีหรือทาบริเวณที่เกิดโรค 

อย่างเร่งด่วน เพื่อลดปริมาณเชื้อโรค

ที่ก าลังลุกลามและแพร่กระจาย

- ให้ธาตอุาหารพืชเพื่อเพิม่ความแขง็แรง

และการฟื้นตัว
ก าจัดแหล่งเชื้อโรค

ฟื้นฟูตน้พืชเปน็โรค



5. การใชช้วีภณัฑค์วบคมุศตัรพูืช

ปริมาณเชือ้รา 4.0 x 105

CFU/ดนิ 1 กร้ม



พ่นน้ าหรอืผงสปอรโ์ดยตรง

เชื้อรากระจายตวัได้เรว็ แต่การมชีวีิตรอด 84 เปอร์เซ็นต ์

ควรพ่นทุกเดือนตดิตอ่กนั 3 เดือน ส าหรบัแมลงควรพน่ฝอยละเอยีด



ผสมปุ๋ยอนิทรียห์รือปุย๋หมกั

แล้วหวา่นรอบทรงพุ่มหรอืรองกน้หลมุ

เชื้อราเจริญไดเ้ร็ว และมชีีวติรอดสงูทีส่ดุถงึ 98 เปอรเ์ซน็ต ์    

ควรหว่านทกุเดอืนตดิต่อกนั 3 เดือน ควรหว่านใหก้ระจาย



หลังหว่านเชือ้ราผสมปุย๋อนิทรยีห์มอดนิ 5 วัน



ผสมแป้งมันแลว้ทาแผล

เชื้อราเจรญิไดเ้รว็ เหมาะกับตน้ทีเ่กิดแผล แผลจะแหง้เรว็และควรทาทกุเดอืน

ติดต่อกนั 2-3 เดือน



6. กุญแจแหง่ความส าเรจ็

รักพืชจรงิ (ใสใ่จดแูล ให้ธาตุ

อาหารเพยีงพอและแขง็แรง)

เข้าใจพืชและสภาพแวดลอ้ม 

“สร้างคมัภรีป์ราชญส์ว่นตัว”





หัวเชือ้น้ า

เชื้อราก าจดัโรคพชืที ่

ม.วลยัลกัษณ์

เชื้อราไตรโคเดอรม์า 

NST-009

เชื้อสดบนขา้ว

ผงสปอรพ์รอ้มใช้

น้ าสปอรพ์รอ้มใช้



เชื้อราก าจดัแมลงศตัรพูืช

ที่ ม.วลัยลักษณ์

เชื้อราเมธาไรเซยีม

หัวเชือ้ผง

เชื้อสดบนขา้ว

ผงสปอรพ์รอ้มใช้

น้ าสปอรพ์รอ้มใช้



เชื้อราก าจดัแมลงศัตรูพชื 

ที่ ม.วลยัลกัษณ์

บิวเวอรเ์รยี

หัวเชือ้ผง

เชื้อสดบนขา้ว ผงสปอรพ์รอ้มใช้

น้ าสปอรพ์รอ้มใช้



ศูนย์ผลติและบรกิารชวีินทรยี์เกษตร

โทร : 092-3293569

ไลนไ์อดี : tcruwu



Kahoot.it

7. ทดสอบชงิรางวลั



¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃŒÒ§µÃÒÊÔ¹¤ŒÒªØÁª¹¨Ò¡á¹Ç¤Ô´¢Í§ªØÁª¹ÀÒÂãµŒâ¤Ã§¡ÒÃÍÑ¹à¹×่Í§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ

â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃÂ¡ÃÐ´Ñº¾×้¹¼Ñ¡¾×้¹¶Ô่¹»ÅÍ´ÀÑÂà¾×่ÍÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·‹Í§à·Õ่ÂÇâ´ÂªØÁª¹



¡ÒÃÊÃŒÒ§ÍÑµÅÑ¡É³�ãËŒÊÔ¹¤ŒÒ 
ºÃÔ¡ÒÃ  áºÃ¹´�  

Brand Identity 

ÇÒÅØ¡Ò  àÍÁàÍ¡ 

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃŒÒ§µÃÒÊÔ¹¤ŒÒªØÁª¹¨Ò¡á¹Ç¤Ô´¢Í§ªØÁª¹ÀÒÂãµŒâ¤Ã§¡ÒÃÍÑ¹à¹×่Í§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ



ãËŒÊÔ¹¤ŒÒ ºÃÔ¡ÒÃ  áºÃ¹´�  
Brand Identity 

¡ÒÃÊÃŒÒ§ÍÑµÅÑ¡É³�
¤ÓÇ‹Ò “ÍÑµÅÑ¡É³�” äÁ‹ÁÕã¹¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ áµ‹ÁÕ¤Ó¨Ñ´¤ÇÒÁã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍãËŒ¤ÇÒÁËÁÒÂ¤ÓÇ‹Ò 
“ÍÑµÅÑ¡É³�” äÇŒÇ‹Ò ¤Ø³ÅÑ¡É³Ðà©¾ÒÐµÑÇ «Ö่§à»š¹µÑÇº‹§ªÕ้¢Í§ÅÑ¡É³Ðà©¾ÒÐ¢Í§µÑÇºØ¤Å 
ÊÑ§¤Á ªØÁª¹ ËÃ×Í»ÃÐà·È¹Ñ้¹æ àª‹¹ àª×้ÍªÒµÔ ÀÒÉÒ ÇÑ²¹¸ÃÃÁ·ŒÍ§¶Ô่¹ áÅÐÈÒÊ¹Ò ÏÅÏ 
«Ö่§ÁÕ¤Ø³ÅÑ¡É³Ð·Õ่äÁ‹·Ñ่Çä»ËÃ×ÍÊÒ¡Å¡ÑºÊÑ§¤Á Í×่¹æ ¡Å‹ÒÇ¤×Í ÅÑ¡É³Ð·Õ่äÁ‹àËÁ×Í¹¡Ñº
¢Í§¤¹Í×่¹æ “ÍÑµÅÑ¡É³�” ÁÒ¨Ò¡ÀÒÉÒºÒÅÕÇ‹Ò ÍµÚµ + ÅÑ¡É³ â´Â·Õ่ “ÍÑµµÐ” 
ÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂÇ‹Ò µÑÇµ¹, ¢Í§µ¹ Ê‹Ç¹ “ÅÑ¡É³Ð” ËÁÒÂ¶Ö§ ÊÁºÑµÔà©¾ÒÐµÑÇ 

¤¹ä·Ââ´ÂÊ‹Ç¹ãËÞ‹ÂÑ§¹ÔÂÁãªŒ¤ÓÇ‹Ò “àÍ¡ÅÑ¡É³�” ã¹¤ÇÒÁËÁÒÂÇ‹ÒÅÑ¡É³Ð
à©¾ÒÐµÑÇ·Õ่äÁ‹àËÁ×Í¹ã¤ÃÍÂ‹Ò§¡ÇŒÒ§¢ÇÒ§ Ê‹Ç¹¤ÓÇ‹Ò “ÍÑµÅÑ¡É³�” ¹Ñ้¹ÁÑ¡¨ÐãªŒã¹Ç§á¤ºæ 
àª‹¹áÇ´Ç§ÇÔªÒ¡ÒÃà·‹Ò¹Ñ้¹ 
¤ÇÒÁµ‹Ò§¢Í§¤ÓÇ‹Ò “àÍ¡ÅÑ¡É³�”vs“ÍÑµÅÑ¡É³�” 

 “àÍ¡ÅÑ¡É³�” à»š¹ÊÔ่§µÒÂµÑÇäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕ่Â¹á»Å§ä´Œ Ê‹Ç¹ “ÍÑµÅÑ¡É³�” 
ÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕ่Â¹á»Å§ä´Œ áµ‹ÂÑ§äÁ‹ÁÕ¢ŒÍºÑÞÞÑµÔ¡ÒÃãªŒ·Õ่ªÑ´à¨¹

¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§“ÍÑµÅÑ¡É³�”



ãËŒÊÔ¹¤ŒÒ ºÃÔ¡ÒÃ  áºÃ¹´�  
Brand Identity 

¡ÒÃÊÃŒÒ§ÍÑµÅÑ¡É³�
¡ÒÃÊÃŒÒ§ÍÑµÅÑ¡É³�ãËŒáºÃ¹´� ËÃ×Í Brand Identity ¤×Í ¡ÒÃÍÍ¡áººÅÑ¡É³Ðà©¾ÒÐ
ãËŒáºÃ¹´�ËÃ×ÍÍ§¤�¡Ã ÅÑ¡É³ÐÊÓ¤ÑÞ¢Í§ Identity ¤×Í ¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÑÞÅÑ¡É³�(symbol) 
ËÁÒÂ¶Ö§ÍÐäÃ¡็µÒÁ·Õ่ÊÃŒÒ§ÊÑÁ¼ÑÊáÃ¡¼‹Ò¹¡ÒÃÁÍ§àË็¹ ´Ñ§¹Ñ้¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ÍÑµÅÑ¡É³�
ÍÂÙ‹ã¹ÃÙ»¢Í§ ª×่ÍÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ âÅâ¡Œ(µÃÒÊÑÞÅÑ¡É³�)  ÊÕ  ÊâÅá¡¹ tagline ËÃ×Í 
typeface «Ö่§·Ñ้§ËÁ´·Õ่¶Ù¡ÍÍ¡áºº¨ÐµŒÍ§ÂŒÍ¹¡ÅÑºÁÒÊÃŒÒ§¤Ø³¤‹ÒãËŒáºÃ¹´�  
áÅÐÊ‹§µ‹Í¤Ø³¤‹Ò¹Ñ้¹ÊÙ‹ÅÙ¡¤ŒÒ 

µŒÍ§¡ÒÃÊÃŒÒ§áºÃ¹´�¢Í§µ¹àÍ§¢Ö้¹ÁÒ¹Ñ้¹¡็à¾×่ÍµŒÍ§¡ÒÃãËŒ¼ÙŒ¤¹ÃÑºÃÙŒÇ‹Ò ÊÔ¹¤ŒÒ 
¼ÅÔµÀÑ³±� ºÃÔ¡ÒÃ ËÃ×ÍáÁŒ¡ÃÐ·Ñ่§µÑÇºÃÔÉÑ·¹Ñ้¹æ ÁÕ¤ÇÒÁà»š¹µÑÇµ¹ËÃ×ÍÍÑµÅÑ¡É³� (Identity) 
·Õ่ÁÕ¤ÇÒÁà©¾ÒÐµÑÇÍÂ‹Ò§äÃ à¾×่Í¨ÐãËŒ¼ÙŒ¤¹¨´¨Óä´Œ ÁÍ§àË็¹áÅÐÃÙŒÊÖ¡¶Ö§¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§àÁ×่Íà»ÃÕÂº
à·ÕÂº¡ÑºÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ·Õ่ÁÕÃÙ»áºº¤ÅŒÒÂ¡Ñ¹ËÃ×ÍàËÁ×Í¹æ ¡Ñ¹

¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§“ÊÃŒÒ§ÍÑµÅÑ¡É³�”



ãËŒÊÔ¹¤ŒÒ ºÃÔ¡ÒÃ  áºÃ¹´�  
Brand Identity 

¡ÒÃÊÃŒÒ§ÍÑµÅÑ¡É³�

àÃ×่Í§ÃÒÇ (Story)
ÊÑÞÅÑ¡É³� (Symbols)
¡ÅÂØ·¸� (Strategy)

¡ÒÃÊÃŒÒ§áºÃ¹´�



ãËŒÊÔ¹¤ŒÒ ºÃÔ¡ÒÃ  áºÃ¹´�  
Brand Identity 

¡ÒÃÊÃŒÒ§ÍÑµÅÑ¡É³�
àÃ×่Í§ÃÒÇ (Story)
ª×่Í (Name) ÊÔ่§·Õ่¤Ø³µŒÍ§¡ÒÃãËŒ¼ÙŒ¤¹àÃÕÂ¡¢Ò¹áÅÐ¨´¨ÓáºÃ¹´� ÊÔ¹¤ŒÒ ¢Í§¤Ø³

¡ÒÃãªŒ¢ŒÍ¤ÇÒÁà¾×่ÍáÊ´§µÓáË¹‹§·Ò§¡ÒÃµÅÒ´(¼ÅÔµÀÑ³±�/áºÃ¹´�) 
 

¡ÒÃãªŒ¢ŒÍ¤ÇÒÁà¾×่ÍáÊ´§µÓáË¹‹§·Ò§¡ÒÃµÅÒ´(á¹Ç¤Ô´àÅ‹ÒàÃ×่Í§·Õ่ÁÒ¢Í§ÊÔ¹¤ŒÒ) ·Õ่ (¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§)

¡ÒÃãªŒ¢ŒÍ¤ÇÒÁà¾×่ÍáÊ´§µÓáË¹‹§·Ò§¡ÒÃµÅÒ´ (Positioning Statement) 
— ÊÓËÃÑº (¡ÓË¹´¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂ·Õ่¨ÐÊ×่ÍÊÒÃ ) ¹Ñ้¹ 

¡ÒÃÊÃŒÒ§àÃ×่Í§ÃÒÇ

áºº½ƒ¡ËÑ´·Õ่ 1 :

ª×่Í 1 ª×่Í 2 ª×่Í 3 

ã¤Ã :

ºÍ¡à¢ÒÇ‹ÒÊÔ¹¤ŒÒàÃÒ´ÕÍÂ‹ÒäÃÍÂ‹Ò§äÃ : 



ºØ¤ÅÔ¡ÀÒ¾áºÃ¹´� (Brand Personality) — ãËŒÅÍ§¹Ö¡¤ÓÍ¸ÔºÒÂ 6 ¤Ó ·Õ่Í¸ÔºÒÂÅÑ¡É³ÐºØ¤ÅÔ¡ÀÒ¾¢Í§ áºÃ¹´�¢Í§¤Ø³ä´Œ´Õ·Õ่ÊØ´
áºº½ƒ¡ËÑ´·Õ่ 2 :



Elements of a brand identity

Brand Identity 

Communication

Logo

Behavior

Language
Mission

Vision

Culture

Design

¡ÒÃÊ×่ÍÊÒÃ
µÃÒÊÑÞÅÑ¡É³�

¼ÙŒºÃÔâÀ¤

¡ÒÃÍÍ¡áºº

ÇÑ²¹¸ÃÃÁ

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�
¾Ñ¹¸¡Ô¨

ÀÒÉÒ



ÊÔ¹¤ŒÒ / ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ :  

ÇÑ²¹¸ÃÃÁ¢Í§áºÃ¹´�¹Ñ้¹¤×ÍÃÐºº 
ËÃ×Í á¹Ç·Ò§¢Í§áºÃ¹´�â´Â·Õ่¨Ð
µŒÍ§ÍÔ§µÒÁÍØ»¹ÔÊÑÂ¢Í§áºÃ¹´�

¼ÙŒºÃÔâÀ¤ /¢ÒÂã¤Ã/
¤Ò´ËÇÑ§ãËŒã¤Ãà»š¹¼ÙŒ«×้Í

ÇÑ²¹¸ÃÃÁ

Vision
ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�

Mission
¾Ñ¹¸¡Ô¨

Behavior

Logo
µÃÒÊÑÞÅÑ¡É³�Communication

¡ÒÃÊ×่ÍÊÒÃ

Design
¡ÒÃÍÍ¡áºº

Brand 

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃŒÒ§µÃÒÊÔ¹¤ŒÒªØÁª¹¨Ò¡á¹Ç¤Ô´¢Í§ªØÁª¹ÀÒÂãµŒâ¤Ã§¡ÒÃÍÑ¹à¹×่Í§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ

ÅÑ¡É³ÐÀÒÂ¹Í¡·Õ่ÁÍ§àË็¹ä´Œ
·Ø¡ÊÔ่§·Ø¡ÍÂ‹Ò§·Õ่ÅÙ¡¤ŒÒÊÒÁÒÃ¶ÁÍ§àË็¹ä´Œ«Ö่§ 
¡ÒÃ¡ÓË¹´ÅÑ¡É³ÐÀÒÂ¹Í¡¹Ñ้¹¨ÐµŒÍ§ÁÒ
¨Ò¡µÑÇµ¹¢Í§áºÃ¹´�àª‹¹ ÍØ»¹ÔÊÑÂ ËÃ×ÍÇÑ²¹¸ÃÃÁ 
à¾×่ÍãËŒáºÃ¹´�ÁÕ¤ÇÒÁÅÖ¡«Ö้§¢Ö้¹ 
áÅÐÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñ¹â´Â·Ñ่Çä»áÅŒÇ¨Ð¡ÓË¹´´Ñ§¹Õ้

        
â·¹ÊÕ : ÃØ¹áÃ§ , Í‹Í¹âÂ¹ , ËÃÙËÃÒ
ÊÕ : Ê‹Ç¹ÁÒ¡¤ÇÃ¨Ð¡ÓË¹´ÊÕ¢Í§áºÃ¹´�äÁ‹à¡Ô¹ 2-3 ÊÕ
à¾×่ÍãËŒ¼ÙŒºÃÔâÀ¤¨´¨Ó§‹ÒÂ â´Â·Õ่áµ‹ÅÐÊÕ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡·Õ่áµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ÍÍ¡ä» 
àª‹¹ÊÕ¿‡Ò·Õ่ËÁÒÂ¶Ö§¤ÇÒÁàª×่Í 
àÁ×่ÍãªŒã¹§Ò¹¡็ª‹ÇÂà¾Ô่Á¤ÒÇÁ¹‹Òàª×่Í¶×Íä´Œ

     

 
¿Í¹·� : ¿Í¹·�·Õ่µ‹Ò§¡Ñ¹¡็ãËŒÍÒÃÁ³�¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡·Õ่µ‹Ò§¡Ñ¹ÍÍ¡ä» 
¡ÒÃàÅ×Í¡¿Í¹·�·Õ่áÂ‹ÍÒ¨¨Ð·ÓãËŒÀÒ¾ÅÑ¡É³�áºÃ¹´�ÍÍ¡ÁÒäÁ‹¹‹Ò¾ÔÊÁÑÂ

¡ÃÒ¿¿�¡ : ÀÒ¾¡ÃÒ¿¿�¡·Õ่Ê×่ÍÍÍ¡ä»¨ÐµŒÍ§ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºµÑÇµ¹
¢Í§áºÃ¹´� àª‹¹ áºÃ¹´� Dove ·Õ่ãªŒÃÙ»¹¡¾ÔÃÒº·Õ่Ê×่Í¶Ö§ ¤ÇÒÁÃÑ¡ 
áÅÐ¤ÇÒÁà»š¹ÁÔµÃ

¡ ข ค

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¾ÄµÔ¡ÃÃÁÁÑ¡¨Ðàª×่ÍÁâÂ§¡ÑºÃÙ»áºº¡ÒÃ´Óà¹Ô¹ªÕÇÔµ
»ÃÐ¨ÓÇÑ¹¢Í§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ 
ÍÂ‹Ò§¶ŒÒËÒ¡¨ÐàµÔÁ¹้ÓÁÑ¹¡็µŒÍ§à¢ŒÒ»˜œÁ ¨Ð¡´à§Ô¹¡็µŒÍ§ä»·Õ่àÍ·ÕàÍ็Á 
«Ö่§ÍÑµÅÑ¡É³�àªÔ§¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¹Ñ้¹ÁÕ¤ÇÒÁÂÒ¡ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§¢Ö้¹àÅ็¡¹ŒÍÂà¹×่Í§
¨Ò¡ÍÒ¨¨Ðà»š¹¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§¾ÄµÔ¡ÃÃÁºÒ§Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒºÃÔâÀ¤

¡ÒÃãªŒ¢ŒÍ¤ÇÒÁ
ËÃ×ÍÍ×่¹æ
à¾×่ÍáÊ´§µÓáË¹‹§·Ò§¡ÒÃµÅÒ´ 
(Positioning Statement) 
— ÊÓËÃÑº (¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂ) ¹Ñ้¹ 
µÅÍ´¨¹Ê×่ÍÊÒÃá¹Ç¤ÇÒÁ¤Ô´¼‹Ò¹ÃÙ»áººµ‹Ò§æ

¤ÓÁÑ่¹ÊÑÞÞÒ¢Í§áºÃ¹´� (Promise) — 
¤ÓÁÑ่¹ÊÑÞÞÒÇ‹Ò¤Ø³¨ÐÁÍºÍÐäÃãËŒ¡ÑºÅÙ¡¤ŒÒà»‡ÒËÁÒÂ¢Í§¤Ø³

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� ¤×Í¨Ø´ÁØ‹§ËÁÒÂËÃ×Í¤ÇÒÁÁØ‹§ÁÑ่¹·Õ่Í§¤�¡ÃµŒÍ§¡ÒÃ
ãËŒà¡Ô´¢Ö้¹áÅÐºÃÃÅØ¼Åã¹Í¹Ò¤µ à»š¹à»‡ÒËÁÒÂã¹ÅÑ¡É³Ð¡ÇŒÒ§æ

concept ¡็¤×Í äÍà´ÕÂÃÇÁ ÊÓËÃÑº¤Í¹à«็»µ�ã¹§Ò¹ÍÍ¡áººËÁÒÂ¶Ö§ 
¤ÇÒÁ¤Ô´ËÃ×ÍäÍà´ÕÂ·Õ่¡ÓË¹´·ÔÈ·Ò§¡ÒÃÍÍ¡áºº ¤Í¹à«็»µ�ÍÒ¨¨Ð¤ÅŒÒÂ¡Ñº
à»‡ÒËÁÒÂã¹¡ÒÃÍÍ¡áºº

áºº½ƒ¡ËÑ´·Õ่ 3 :



Design
¡ÒÃÍÍ¡áºº

ªØ´ÊÕ (Color Palette) — ªØ´ÊÕ·Õ่¶‹ÒÂ·Í´ÍÒÃÁ³�¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡à¡Õ่ÂÇ¡ÑºáºÃ¹´�¢Í§¤Ø³











¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃŒÒ§µÃÒÊÔ¹¤ŒÒªØÁª¹¨Ò¡á¹Ç¤Ô´¢Í§ªØÁª¹ÀÒÂãµŒâ¤Ã§¡ÒÃÍÑ¹à¹×่Í§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ

â·¹ÊÕ 3 ÊÕ·Õ่áÊ´§µÑÇµ¹ ÊÒÁÒÃ¶ËÒä´Œ¨Ò¡¡ÒÃÊÃŒÒ§ Mood and tone

à»š¹µÑÇ¡ÓË¹´ÍÒÃÁ³�¢Í§á¹Ç·Ò§¹Ñ้¹ãËŒªÑ´à¨¹¢Ö้¹ àª‹¹ á¹ÇàÈÃŒÒ á¹ÇµÅ¡ â´Â·Ø¡§Ò¹ÍÍ¡áºº¹Ñ้¹¨Ðº‹§ºÍ¡ã¹¤ÇÒÁà»š¹µÑÇ¢Í§ÁÑ¹àÍ§¤×Í " Tone"





µÑÇÍÂ‹Ò§·Õ่ÁÍ§àË็¹ä´Œ

Coca-Cola áºÃ¹´�¹้ÓÍÑ´ÅÁ·Õ่¤ÃÍ§ã¨¤¹·Ñ่ÇâÅ¡ä´Œ áÅÐ¤ÃÍ§ÍÑ¹´Ñº·Õ่ 1 ÁÒµÅÍ´¹Ñ้¹äÁ‹ãª‹àÃ×่Í§ºÑ§àÍÔÞàÅÂ à¹×่Í§¨Ò¡ 
Coke ¹Ñ้¹ãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¡ÑºÍÑµÅÑ¡É³�ÍÂ‹Ò§ÁÒ¡ ª¹Ô´·Õ่Ç‹Ò·Ø¡ æ §Ò¹¡ÃÒ¿¿�¡·Õ่»Å‹ÍÂÍÍ¡ä»¨ÐµŒÍ§¶Ù¡¨Ó¡Ñ´ÊÕäÇŒà¾ÕÂ§ 
3 ÊÕà·‹Ò¹Ñ้¹ ¹Ñ่¹¡็¤×Í á´§ ´Ó áÅÐ ¢ÒÇà·‹Ò¹Ñ้¹

Design
¡ÒÃÍÍ¡áºº



¡ÃÒ¿¿�¡ : ÀÒ¾¡ÃÒ¿¿�¡·Õ่Ê×่ÍÍÍ¡ä»¨ÐµŒÍ§ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºµÑÇµ¹
¢Í§áºÃ¹´� àª‹¹ áºÃ¹´� Dove ·Õ่ãªŒÃÙ»¹¡¾ÔÃÒº·Õ่Ê×่Í¶Ö§ ¤ÇÒÁÃÑ¡ 
áÅÐ¤ÇÒÁà»š¹ÁÔµÃ

Design
¡ÒÃÍÍ¡áºº

ÀÒ¾¶‹ÒÂ ÀÒ¾ÇÒ´¿ÃÑáÎ¹´�ËÁÖ¡ÀÒ¾¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ� 2 d

ÊÑÞÅÑ¡É³�

¡ÒÃ¹Óä»ãªŒ§Ò¹



ÊÔ¹¤ŒÒ / ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ :  

ÇÑ²¹¸ÃÃÁ

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� ¾Ñ¹¸¡Ô¨

¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¼ÙŒºÃÔâÀ¤

µÃÒÊÑÞÅÑ¡É³�¡ÒÃÊ×่ÍÊÒÃ

¡ÒÃÍÍ¡áºº

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃŒÒ§µÃÒÊÔ¹¤ŒÒªØÁª¹¨Ò¡á¹Ç¤Ô´¢Í§ªØÁª¹ÀÒÂãµŒâ¤Ã§¡ÒÃÍÑ¹à¹×่Í§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õ่ 1 :

ºØ¤ÅÔ¡ÀÒ¾áºÃ¹´� 

ÀÒ¾ÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ



¡ÒÃÊÃŒÒ§ÍÑµÅÑ¡É³�ãËŒÊÔ¹¤ŒÒ 
ºÃÔ¡ÒÃ  áºÃ¹´�  

Brand Identity 

ÇÒÅØ¡Ò  àÍÁàÍ¡ 

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃŒÒ§µÃÒÊÔ¹¤ŒÒªØÁª¹¨Ò¡á¹Ç¤Ô´¢Í§ªØÁª¹ÀÒÂãµŒâ¤Ã§¡ÒÃÍÑ¹à¹×่Í§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ



¡ÒÃÊÃŒÒ§ÍÑµÅÑ¡É³�ãËŒÊÔ¹¤ŒÒ 
ºÃÔ¡ÒÃ  áºÃ¹´�  

Brand Identity 

ÇÒÅØ¡Ò  àÍÁàÍ¡ 

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃŒÒ§µÃÒÊÔ¹¤ŒÒªØÁª¹¨Ò¡á¹Ç¤Ô´¢Í§ªØÁª¹ÀÒÂãµŒâ¤Ã§¡ÒÃÍÑ¹à¹×่Í§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ

â¨·Â� : ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃŒÒ§µÃÒÊÔ¹¤ŒÒªØÁª¹¨Ò¡á¹Ç¤Ô´¢Í§ªØÁª¹ÀÒÂãµŒâ¤Ã§¡ÒÃÍÑ¹à¹×่Í§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ





¡ÒÃÊÃŒÒ§ÍÑµÅÑ¡É³�ãËŒÊÔ¹¤ŒÒ 
ºÃÔ¡ÒÃ  áºÃ¹´�  Brand Identity 



TONGG

TONGG



¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃŒÒ§µÃÒÊÔ¹¤ŒÒªØÁª¹¨Ò¡á¹Ç¤Ô´¢Í§ªØÁª¹ÀÒÂãµŒâ¤Ã§¡ÒÃÍÑ¹à¹×่Í§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ

â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃÂ¡ÃÐ´Ñº¾×้¹¼Ñ¡¾×้¹¶Ô่¹»ÅÍ´ÀÑÂà¾×่ÍÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·‹Í§à·Õ่ÂÇâ´ÂªØÁª¹



¡ÒÃÊÃŒÒ§ÍÑµÅÑ¡É³�ãËŒÊÔ¹¤ŒÒ 
ºÃÔ¡ÒÃ  áºÃ¹´�  

Brand Identity 

ÇÒÅØ¡Ò  àÍÁàÍ¡ 

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃŒÒ§µÃÒÊÔ¹¤ŒÒªØÁª¹¨Ò¡á¹Ç¤Ô´¢Í§ªØÁª¹ÀÒÂãµŒâ¤Ã§¡ÒÃÍÑ¹à¹×่Í§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ

â¨·Â� : ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃŒÒ§µÃÒÊÔ¹¤ŒÒªØÁª¹¨Ò¡á¹Ç¤Ô´¢Í§ªØÁª¹ÀÒÂãµŒâ¤Ã§¡ÒÃÍÑ¹à¹×่Í§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ



ÍÑµÅÑ¡É³�¼Ñ¡¾×é¹¶Ôè¹ÇÑ§Í‹Ò§ Í.ªÐÍÇ´ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª

วาลุกา เอมเอก
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



ÊÃŒÒ§“àÍ¡ÅÑ¡É³�” ä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ
ÍÑµÅÑ¡É³�¼Ñ¡¾×é¹¶Ôè¹ÇÑ§Í‹Ò§ Í.ªÐÍÇ´ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª





A B C D

ÍÑµÅÑ¡É³�·ÕèÁÍ§àËç¹ä´Œ (Graphical Identity)



ÍÑµÅÑ¡É³�·ÕèÁÍ§àËç¹ä´Œ (Graphical Identity)

A B C D



ÍÑµÅÑ¡É³�·ÕèÁÍ§àËç¹ä´Œ (Graphical Identity)

A B C D

ÍÑµÅÑ¡É³�¼Ñ¡¾×é¹
¶Ôè¹ÇÑ§Í‹Ò§ 
Í.ªÐÍÇ´ 
¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª

ÍÑµÅÑ¡É³�¼Ñ¡¾×é¹
¶Ôè¹ÇÑ§Í‹Ò§ 
Í.ªÐÍÇ´ 
¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª

ÍÑµÅÑ¡É³�¼Ñ¡¾×é¹
¶Ôè¹ÇÑ§Í‹Ò§ 
Í.ªÐÍÇ´ 
¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª

ÍÑµÅÑ¡É³�¼Ñ¡¾×é¹
¶Ôè¹ÇÑ§Í‹Ò§ 
Í.ªÐÍÇ´ 
¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª



ÍÑµÅÑ¡É³�·ÕèÁÍ§àËç¹ä´Œ (Graphical Identity)

A B C D

อัตลักษณ์ผักพื้น
ถิ่นวังอ่าง 
อ.ชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ÍÑµÅÑ¡É³�¼Ñ¡¾×é¹
¶Ôè¹ÇÑ§Í‹Ò§ 
Í.ªÐÍÇ´ 
¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª

ÍÑµÅÑ¡É³�¼Ñ¡¾×้¹
¶Ô่¹ÇÑ§Í‹Ò§ 
Í.ªÐÍÇ´ 
¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª

ÍÑµÅÑ¡É³�¼Ñ¡¾×é¹
¶Ôè¹ÇÑ§Í‹Ò§ 
Í.ªÐÍÇ´ 
¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª



ÍÑµÅÑ¡É³�¢Í§àÃ×èÍ§ÃÒÇ·ÕèÍÂÒ¡Ê×èÍÊÒÃ

A B C D

อัตลักษณ์ผักพื้น
ถิ่นวังอ่าง 
อ.ชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ÍÑµÅÑ¡É³�¼Ñ¡¾×é¹
¶Ôè¹ÇÑ§Í‹Ò§ 
Í.ªÐÍÇ´ 
¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª

ÍÑµÅÑ¡É³�¼Ñ¡¾×้¹
¶Ô่¹ÇÑ§Í‹Ò§ 
Í.ªÐÍÇ´ 
¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª

ÍÑµÅÑ¡É³�¼Ñ¡¾×é¹
¶Ôè¹ÇÑ§Í‹Ò§ 
Í.ªÐÍÇ´ 
¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª



A

ÍÑµÅÑ¡É³�¼Ñ¡¾×é¹
¶Ôè¹ÇÑ§Í‹Ò§ 
Í.ªÐÍÇ´ 
¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª



B

ÍÑµÅÑ¡É³�¼Ñ¡¾×é¹
¶Ôè¹ÇÑ§Í‹Ò§ 
Í.ªÐÍÇ´ 
¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª



C

ÍÑµÅÑ¡É³�¼Ñ¡¾×é¹
¶Ôè¹ÇÑ§Í‹Ò§ 
Í.ªÐÍÇ´ 
¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª



D

ÍÑµÅÑ¡É³�¼Ñ¡¾×é¹
¶Ôè¹ÇÑ§Í‹Ò§ 
Í.ªÐÍÇ´ 
¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª



ÍÑµÅÑ¡É³�·ÕèÁÍ§àËç¹ä´Œ (Graphical Identity)

       à»š¹ÍÑµÅÑ¡É³�¢Í§áºÃ¹´�·Õè¼ÙŒºÃÔâÀ¤ÊÒÁÒÃ¶ÁÍ§àËç¹ä´Œ 
·Ñé§¹ÕéäÁ‹ãª‹à¾ÕÂ§âÅâ¡Œà·‹Ò¹Ñé¹ ÂÑ§ÃÇÁä»¶Ö§ ÊÕ ÃÙ»áºº§Ò¹´Õä«¹� 
ÅÒÂàÊŒ¹ µÑÇÍÑ¡ÉÃ «Öè§ÊÔè§àËÅ‹Ò¹Õé¹Ñé¹áºÃ¹´� æ Ë¹Öè§¤ÇÃ¨¨ÐÁÕãËŒ
¤Ãº¶ŒÇ¹ à¾ÃÒÐÂÔè§áºÃ¹´�ÁÕÍÑµÅÑ¡É³�·ÕèÁÍ§
àËç¹ä´ŒªÑ´à¨¹ÁÒ¡à·‹ÒäËÃ‹ ¤ÇÒÁ·Ã§¾ÅÑ§ã¹¡ÒÃ»ÃÐ·ÑºÅ§ã¹
¤ÇÒÁ·Ã§¨Ó¢Í§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ÂÔè§ÃØ¹áÃ§ áÅÐÊÔè§·Õè¤ÇÃÃÐÇÑ§·ÕèÊØ´
¤×Í¡ÒÃÊÃŒÒ§ÍÑµÅÑ¡É³�·ÕèÁÍ§àËç¹ä´Œáºº·ÕèäÁ‹à¢ŒÒ¾Ç¡ ËÃ×Í
¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ÍÑµÅÑ¡É³�·Õèâ´´à´‹¹ÍÍ¡ä»



ÊÃŒÒ§“àÍ¡ÅÑ¡É³�” ä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ
ÍÑµÅÑ¡É³�¼Ñ¡¾×é¹¶Ôè¹ÇÑ§Í‹Ò§ Í.ªÐÍÇ´ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª



Design

PEOPLE PLACE PLANET PROFIT





กิจกรรมที่ 1



ÃÒ¤Ò........................ºÒ·
»ÃÔÁÒ³............................
ÇÑ¹ËÁ´ÍÒÂØ....................
ÇÔ¸ÕãªŒ
 

Hand made
100 % 

ผักพื้นถิ่นปลอดภัยเพ่ือส่งเสริม

Ê¶Ò¹·Õè¼ÅÔµ 

วาดโลโก้ของตนเองลงไป

เติมข้อมูลตนเองลงไป



กิจกรรมที่ 2 
สร้างสรรผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการขาย



สร้างสินค้าจากสิ่งที่กำหนดให้ภายใต้แบรนด์วังอ่าง



สร้างแนวความคิด สโลแกน 



ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์



สร้างสรรผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการขาย



ÍÑµÅÑ¡É³�¼Ñ¡¾×é¹¶Ôè¹ÇÑ§Í‹Ò§ Í.ªÐÍÇ´ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª

วาลุกา เอมเอก
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



หลกัสูตรการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรู ้

เพือ่สง่เสรมิการท่องเที่ยวโดยชมุชน

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พมิพล์ภสั พงศกรรงัศิลป์ 

ส านกัวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์



หัวข้อการฝึกปฏิบัติการ
• ความรู้ความเขา้ใจทัว่ไปเกี่ยวกับอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร
• ศักยภาพการทอ่งเทีย่วชมุชนในอ าเภอชะอวด
• การร่วมกันก าหนดเสน้ทางท่องเทีย่วภายใต้ศักยภาพของทรพัยากรทอ่งเทีย่ว
• บทบาทหนา้ที ่จรรยาบรรณ และวิธปีฏบิัติของมัคคุเทศกท์ัว่ไป
• เทคนิคการน าชมสถานทีแ่ละการอธบิายให้ขอ้มูล 
โดยการใช้ ๓E (Entertainment, Excitement, Education)



ความหมายของ “อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว” = การผลิตสนิคา้และการบรกิารทางการทอ่งเทีย่วเพื่อ
ก่อให้เกิดกจิกรรมการเดินทาง การอ านวยความสะดวก ในแหลง่ทอ่งเทีย่ว และการประกอบกจิกรรม
ท่องเทีย่ว อันน ามาซึง่ความพงึพอใจใหก้ับนักท่องเทีย่ว  

ความรูค้วามเขา้ใจทัว่ไปเกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร



ความส าคญัของการทอ่งเทีย่ว = อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการบริการ (Tourism and 
Hospitality Industry) ถูกน ามาเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้และเป็นฟันเฟืองส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่างๆมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยที่อาศัยสินค้าและ
บริการทางการท่องเที่ยวในการดึงเงินตราจากต่างประเทศเข้ามา ช่วยสร้างงาน กระจายรายได้ ลด
ความเหลื่อมล  าส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม ปัจจุบันการท่องเที่ยวถูกน ามาเป็นเครื่องมือ
ในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นที่เป็นรากฐานส าคัญของประเทศ

ความรูค้วามเขา้ใจทัว่ไปเกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร





โครงสร้างการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

การ
ท่องเที่ยว

การตลาด

การบรกิาร

ชุมชน
ท้องถิน่

แหล่ง
ท่องเทีย่ว

หน่วยงาน
บริหาร



1. การตลาด : กิจกรรมการวางแผนสง่เสริม และการจดัจ าหน่ายที่เกีย่วข้องกบัการทอ่งเทีย่ว ซึ่งไดแ้กก่ารจดักิจกรรม 
ประชาสมัพนัธ ์สร้างการรับรู ้ก่อให้เกดิการตัดสนิใจเดนิทางท่องเที่ยว และการเผยแพร่เรื่องราว การสรา้ง
ประสบการณ์ที่สร้างความประทับใจ ความพงึพอใจแกน่กัทอ่งเที่ยว  



•จ ำนวนเพิ่มขึ้น แนวโน้มกำรขยำยตัวของตลำด

• โครงสร้ำงตลำดเปลีย่นแปลง

•พฤติกรรมนักท่องเที่ยวซับซอ้นขึ้น

•Life style เปลี่ยน ส่งผลต่อกิจกรรม

•ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อ











หัวข้อการฝึกปฏิบัติการ
• การฝึกวเิคราะหศ์กัยภาพการท่องเทีย่วชุมชนในอ าเภอชะอวด
• จัดท าโปรแกรมเสน้ทางท่องเทีย่วชุมชน ก าหนดจดุท่องเทีย่วบนเสน้ทาง





ธุรกจิน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์





ประเภทของมัคคุเทศก์

มัคคุเทศก์ทัว่ไป มัคคุเทศก์เฉพาะ
Discovery

ส านักงานทะเบยีนธุรกจิน าเที่ยวและมคัคเุทศกก์ลาง กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา



คุณสมบตัิของมคัคุเทศกเ์ฉพาะ

๑. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งส าเรจ็การศึกษาระดบัมยัธมศึกษาตอนตน้ข้ึนไป และตอ้งฟัง พดู

อา่น เขียน ภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี

๒. ตอ้งมีสญัชาติไทย

๓. ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๕๐(๒) แหง่พระราชบญัญตัิธุรกจิน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์

พ.ศ. ๒๕๕๑ ดงัต่อไปน้ี

(ก) เป็นโรคพษิสุราเรื้อรงัหรอืติดยาเสพติดใหโ้ทษ หรอืเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกาหนด  ํ

(ข) เป็นผูอ้ยูใ่นระหว่างถกูส ัง่พกัใชใ้บอนุญาตเป็นมคัคเุทศกห์รอืใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเที่ยว

(ค) เคยถกูเพกิถอนใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเที่ยวหรอืใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก ์

และยงัไม่พน้ก าหนด ๕ ปีนับถงึวนัยื่นค าขอรบัใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก ์

(ง) เคยถกูเพกิถอนใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเที่ยวตามมาตรา ๔๖ (๕) หรอืใบอนุญาตเป็น

มคัคุเทศกต์ามมาตรา ๖๓ (๕)

(จ) เคยถกูเพกิถอนทะเบียนเป็นผูน้ าเที่ยวมาแลว้ยงัไม่ถงึ ๕ ปีนับถงึวนัยื่นค าขอรบัใบอนุญาต

เป็นมคัคุเทศก ์

๔. มีบคุลกิภาพดีและเป็นผูมี้ใจรกัในงานบรกิาร





ความหมายและบทบาทมคัคุเทศกต์ามพรบ.

ความหมายของค าว่า “มัคคุเทศก์” ตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจ น า
เที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 มาตรา 4 ได้ก าหนดนิยามของค าว่า 
“มัคคุเทศก์” ไว้ว่าคือ 
“ผู้ให้บริการเป็นปกติธรุะในการน านกัทอ่งเที่ยวไปยังสถานที่
ต่างๆ โดยใหบ้ริการเกีย่วกบัค าแนะน า และความรู้ดา้นต่างๆ 
แก่นกัทอ่งเที่ยว”

1) ต้องเปน็การให้บริการเป็นปกติธรุะ
2) ต้องเป็นการน านักทอ่งเทีย่วไปยังสถานทีต่่างๆ
3) ต้องเป็นการให้ค าแนะน าและความรู้ดา้นตา่งๆ แก่นักทอ่งเทีย่ว 



ส านักงานทะเบยีนธุรกจิน าเที่ยวและมคัคเุทศกก์ลาง กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา



๑. จุดเริ่มและพฒันาการของวชิาชพีมัคคุเทศก์
๑.๑ ความหมายของมัคคุเทศกท์ั่วไปตาม พระราชบญัญตัธิรุกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศกพ์.ศ. ๒๕๕๑
๑.๒ ประเภทของมัคคุเทศกท์ั่วไป

๒. คุณสมบตัิของมัคคุเทศกท์ัว่ไป
๒.๑ คุณสมบตัติามกฎหมาย
๒.๒ คุณสมบตัิโดยทั่วไป เช่น มีความรู้ดมีนษุยสมัพนัธด์มีีความสามารถในการสือ่สาร
เป็นอยา่งดมีีความรับผดิชอบ มีจิตส านกึทีด่ใีนการบริการ มีไหวพริบ ปฏิภาณ
มีความเปน็ผูน้ า และมีจรรยาบรรณในการน าเที่ยว ฯลฯ

๓. คุณลกัษณะของมัคคเุทศกท์ั่วไป เช่น มีความสามารถในการใชภ้าษาไทยและตา่งประเทศ
เป็นอยา่งดมีองโลกในแงด่มีีบคุลิกภาพดมีีความกระตือรือร้น มีความอดทน มีความซื่อสตัย์ สุจริต ตรงต่อเวลา ฯลฯ
๔. บทบาท ความส าคญัและผลกระทบของมคัคเุทศกท์ัว่ไปต่ออตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว
และเกยีรตภิูมิของประเทศ



๕. มารยาทและการวางตัวของมัคคเุทศกท์ัว่ไป
๖. จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ทัว่ไป (ให้เนน้หนกัในการประพฤติปฏบิัติและเปน็ตัวอย่างทีด่ี)
๗. บทบาทของมัคคุเทศกท์ัว่ไปในการสรา้งจติส านกึสาธารณะของประชาชน
๘. การรับงานทั งประเภทนกัท่องเทีย่วต่างประเทศเขา้มาท่องเทีย่วในประเทศไทย (Inbound)
นักท่องเทีย่วไทยในประเทศ (Domestic)

๘.๑ มีข้อมูลทีช่ัดเจนเกีย่วกับการน าเทีย่ว
๘.๒ ศึกษาขอ้มูลเกีย่วกับรายการน าเทีย่ว และเงื่อนไขต่างๆของการน าเทีย่ว

๘.๓ ศึกษาความเป็นไปได้ของรายการน าเทีย่ว
๘.๔ เตรียมขอ้มลูต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง



๙. การเตรยีมตวักอ่นออกปฏบิตัิหนา้ที่
๙.๑ การศกึษาเสน้ทางการเดนิทาง
๙.๒ การศกึษารายการน าเทีย่วเพื่อคัดเลอืก
๙.๓ การติดตอ่กบัหนว่ยงาน เครือขา่ยการทอ่งเที่ยวต่าง ๆ
๙.๔ การศกึษาข้อมลูที่เกีย่วขอ้งกบัการน าเทีย่ว
๙.๕ การเตรียมเอกสารและอปุกรณท์ี่ใชใ้นการน าเที่ยว

๑๐. การรับเขา้และส่งออกทีส่นามบนิ ท่าเรือ สถานรีถไฟ และรถยนต์
๑๐.๑ ขั นตอนของการรับเข้า-สง่ออก
๑๐.๒ ข้อควรค านงึตา่ง ๆ ในการรับเข้า-สง่ออก



แนวปฏิบัติของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

การเตรยีมตัวกอ่นออกปฏบิตัิหนา้ที่

การศกึษาเส้นทางการเดนิทาง

การศกึษารายการน าเทีย่วเพือ่คดัเลอืก

การติดต่อกบัหนว่ยงาน 
เครือขา่ยการทอ่งเที่ยวตา่ง ๆ

การศกึษาขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน าเทีย่ว

การเตรยีมเอกสารและอปุกรณท์ี่ใช้ในการน าเทีย่ว

2
1

4

3

5



หัวข้อการฝึกปฏิบัติการ
ฝึกปฏบิัติ แนวปฏบิัติและการสือ่สารของมัคคเุทศก์

กิจกรรมที ่1 ความส าคญัของการสือ่สาร

กิจกรรมที ่2 การพูดในที่สาธารณะ



กิจกรรมข้างหลังภาพ
วัตถุประสงค์ เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะในตดิตอ่สือ่สาร

อุปกรณ์ 1.  ปากกาเมจ ิ 2 สี 
2.  กระดาษชารท์  1 แผ่น

วิธีการ 1.  ให้แตล่ะกลุม่คัดตวัแทนทีม่ฝีีมอืในการวาดรปูมากทีสุ่ด
2. ให้ตวัแทนยืนหนัหลงัใหก้ลุม่
3. ให้สมาชกิแตล่ะกลุม่อธบิายและบอกใหต้วัแทนวาดภาพตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
4. ประกวดภาพวาดวา่ภาพของกลุม่ไหนทีเ่หมอืนภาพตน้แบบมากที่สุด
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การพัฒนาศักยภาพด้านบุคลิกภาพ  
• มัคคุเทศกเ์ปน็บุคคลที่มีปฎสิมัพนัธใ์กลช้ดิ เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบันกัทอ่งเที่ยว ช่วยสรา้งความ

ประทับใจต่อแหลง่ทอ่งเที่ยว  
• ผู้มาใช้บริการ หรือนกัทอ่งเที่ยวจะตัดสนิสิง่ต่าง ๆ จากบคุลากร ซึ่งกค็ือมัคคุเทศนน์ าชมแล้ว

น ามาสรปุเป็นภาพของแหลง่ทอ่งเทีย่ว ชุมชน อ าเภอ จังหวดั ประเทศ
• การสือ่สารอาศัยบุคลกิภาพที่จ าเป็นทั งการพูด หน้าตา การแต่งกาย ชุดข้อมลูส าคญัที่ใชใ้น

การติดต่อสือ่สาร  
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พฤติกรรมการแสดงออกทางหน้าตา
• ที่ควรแสดงออก
• ยิ มแยม้ แจ่มใส
• มองดว้ยสายตาทีเ่ปน็มติร
• กระตอืรอืรน้ 
• หน้าตาสะอาด 
• แสดงออกถงึความสนใจ
• สบตาคูส่นทนา
• ชื่นชมอยา่งจรงิใจ
• แสดงออกทางสหีน้าและสายตา

• ที่ไม่ควรแสดงออก

• มองดว้ยหางตา
• เหยียดหยามลูกคา้
• ไม่เป็นมติร
• มองลกูคา้ตั งแต่หัวถึงเทา้
• แต่งหน้าฉดูฉาด ไว้หนวดเครา
• เฉยเมย
• ไม่ใส่ใจลกูคา้
• หยิ่ง เชิดหนา้
• เม้มรมิฝปีาก
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พฤติกรรมการแสดงออกทางด้านเสียง
• ที่ควรแสดงออก

• พูดจามหีางเสยีง
• ใช้ส าเนยีงทีแ่สดงถงึความจริงใจ
• พูดจาเสยีงดงัฟงัชัด
• ใช้ค าพดูใหถู้กกาละเทศะ
• รู้สถานภาพของผูส้ือ่สาร
• ใช้ภาษาทีฟ่งัเขา้ใจงา่ย
• ออกเสยีงควบกล  าใหถู้กตอ้ง
• ใช้น  าเสยีงทีแ่สดงออกถึงความเปน็มิตร

• ที่ไม่ควรแสดงออก

• พูดจาไมส่ภุาพ
• พูดจาสอ่เสยีด
• พูดจาวกวน
• ใช้ค าพดูแสดงอารมณ์
• ใช้ภาษาพื นบา้น
• หยาบคาย
• พูดเรื่องตนเอง
• พูดมาก
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พฤติกรรมการแสดงออกทางด้านการแต่งกาย
• ที่ควรแสดงออก

• แต่งกายสภุาพ
• แต่งกายสะอาดเรียบร้อย
• แต่งกายให้ถูกกาละเทศะ
• ก าจัดกลิ่นตัว กลิ่นปาก
• ใช้เครื่องส าอางพอดี
• ไม่มีหนวดเครารุงรัง
• ใส่เครื่องประดับทีพ่อดี 
• ท าผมเรียบร้อย

• ที่ไม่ควรแสดงออก

• แต่งตัวรุ่มร่าม
• แต่งตัวโป๊
• ใส่เสื อผ้าสกปรก ยับยู่ยี่
• ใส่เครื่องประดับมากเกนิ
• สวมรองเทา้แตะ
• ใส่แวน่ตาด า
• สวมหมวก
• พับแขนเสื อ  
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พฤติกรรมดา้นจิตวิทยาการให้บริการ
• ที่ควรแสดงออก

• หลีกเลีย่งข้อขดัแยง้
• ให้สัญญา
• ใช้ค าว่า “จะพยายาม”
• ให้ลูกคา้ผูกพนักบับรษิทั
• ใช้ค าว่าได้
• รักษามารยาท กาละเทศะ
• รับค าติ บ่น ต่อว่า ร้องเรยีน
• ไม่เถยีง
• คิดว่าลกูคา้คอืคนส าคญั

• ที่ไม่ควรแสดงออก

• เผชิญหนา้กับข้อขดัแยง้
• ผิดสัญญา
• ขอสัญญา
• ผูกมัดตวัเอง
• ใช้ค าว่าไม ่ไม่ได้
• ใช้อารมณ์
• ไม่สนใจปัญหาลกูคา้
• เถียงลกูคา้
• คิดว่าลกูคา้คอืปญัหา



ฝึกปฏิบัติ
เทคนิคการน าชมสถานที่และการอธบิายใหข้อ้มูล 

โดยการใช้ ๓E (Entertainment, Excitement, Education)



ขอบคณุมากค่ะ



การส่งเสริมและบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ดร.พมิพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลศิด้านการจัดการธุรกจิท่องเทีย่วและเศรษฐกจิสร้างสรรค์

สาขาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบริการ ส านักวชิาการจัดการ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์
pimlapas59@gmail.com 0954275859

mailto:pimlapas59@gmail.com


หลกัการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร



อุตสาหกรรม ทีมี่การผลติสินค้าและการบริการทางการท่องเทีย่วเพ่ือก่อให้เกดิกจิกรรมการ
เดินทาง การอ านวยความสะดวก ในแหล่งท่องเที่ยว และการประกอบกจิกรรมท่องเที่ยว อนั
น ามาซ่ึงความพงึพอใจให้กบันักท่องเที่ยว  

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการบริการ



องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

การ
ท่องเที่ยว
เชิงเกษตร

การตลาด

การ
บริการ

ชุมชน
ท้องถิ่น

พืน้ที่
เกษตรกรรม

หน่วยงาน
บริหาร



1. การตลาด : นักท่องเทีย่ว หมายถึง ผู้ทีเ่ดินทางไปยงัแหล่งท่องเทีย่วด้วยแรงจูงใจทีแ่ตกต่างกนั 
นักท่องเที่ยวจึงมีหลากหลายและมีการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างกนั  
https://www.youtube.com/watch?v=BRKdxi0PiJQ



• จ ำนวนเพิ่มขึ้น แนวโน้มกำรขยำยตัวของตลำด

• โครงสร้ำงตลำดเปลีย่นแปลง

• พฤติกรรมนักท่องเที่ยวซับซอ้นขึ้น

• รูปแบบกำรด ำเนินชวีิตเปลี่ยน ส่งผลต่อกิจกรรม

• ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อ



Tourism Market









ความเป็นมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกรมวิชาการ
เกษตร ด าเนินโครงการไทยเที่ยวไทย และท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2543 โดยมีการพัฒนาแหล่งเกษตรให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ส าคัญ 
ได้มีการส่งเสริม และประชาสัมพันธ์มาโดยตลอด 

ปัจจุบัน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่
ได้รับความนิยม และความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และ
ชาวต่างชาติ จ านวนมาก ซึ่งการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ ก็เป็นแนวคิดการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวที่น าไปสู่ความยั่งยืนได้ด้วย  



การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro tourism) หมายถึง “การเดินทาง
ท่องเที่ยวไปยังพื้นที่เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร 
ฟาร์มปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง เพื่อชื่นชมความสวยงาม ความส าเร็จ และ
เพลิดเพลินในสวนเกษตร ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ใหม่ บนพื้นฐาน
ความรับผิดชอบ มีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่แห่ง
นั้น” (ร าไพพรรณ แก้วสุริยะ ตุลาคม 2544)



การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

รูปแบบการท่องเที่ยวเชงิเกษตร สามารถแบ่งได้ 3 ประเภทดังนี้
1.) แบบกิจกรรมรายบุคคล ได้แก่ การน าเที่ยวชมสวนของเกษตรกรรายบุคคล

ที่ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ เช่น สวนทุเรียน มังคุด สวนไม้
ดอกไม้ประดับ หรือแม้แต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

2.) กิจกรรมการท่องเที่ยวตามฤดูกาลหรือเทศกาล เช่น การจัดงานวันทุเรียน
โลก ทุ่งทานตะวันบาน 

3.) กิจกรรมการท่องเที่ยวตามชุมชนหรือหมู่บ้านเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรใน
ชุมชน ร่วมกันจัดตั้ง บริหาร และจัดการท่องเที่ยว โดยหน่วยงานต่างๆ ให้
การสนับสนุน 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2560)



การทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรกจิกรรมทีจ่ะใหบ้รกิารนักท่องเทีย่วไดแ้ก่

1) ประเภทนักทอ่งเทีย่วรว่มกจิกรรมระยะสัน้ ไดแ้ก่
นักทอ่งเทีย่วอาจเก็บผลผลติในสวนหรอืซือ้ผลผลติโดย

เลอืกเก็บได ้ ท ากจิกรรมพืน้บา้นระยะสัน้รว่มกบัชาวบา้น 

เชน่ ขีค่วาย น่ังเกวยีน และอืน่ ๆ

2) ประเภทใหนั้กทอ่งเทีย่วพกัแรมในหมู่บา้น การให ้
นักทอ่งเทีย่วพกัแรมในหมู่บา้นเพือ่ศกึษา และสมัผสักบัชวีติ

ของชาวชนบทเกษตร

3) ประเภทอบรมใหค้วามรูด้า้นการเกษตร ทัง้แบบแผนความรู ้
ใหม่ และความรูท้ีเ่ป็นภมูปัิญญา เชน่ การปลกูผกัแบบไม่

ใชด้นิ ฯลฯ

4) ประเภทจ าหน่ายสนิคา้ และผลติภณัฑเ์กษตรสนิคา้

หตัถกรรมพืน้บา้นของเกษตรกร ของใช ้และของทีร่ะลกึ

ตา่ง ๆ ของกนิ เมล็ดพนัธุพ์ชื กลา้ไมท้ีซ่ ือ้ไปปลกู

5) ประเภทการทอ่งเทีย่วเพือ่เนน้ความรูใ้นเร ือ่งเฉพาะในเร ือ่ง

การท่องเทีย่วแห่งประเทศ

ไทย (2560)



แนวทางบริหารจัดการของเจ้าของสวน

1) เตรียมเส้นทางการชม ที่ไม่วก-วน น่าสนใจ เป็นวงรอบ ไม่ซ้ าซ้อน จัดระยะทางและ เวลา
ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

2) กรณีที่มีการสาธิต ควรจัดเจ้าหน้าที่เตรียมการสาธิตให้ชม พร้อมการสื่อความหมายที่
เหมาะสม (ไม่จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอ) การอธิบายให้ความรู้ และมี
กิจกรรมให้ผู้เข้าชมได้ลองปฏิบัติ โดยเน้นความปลอดภัย และการสร้างสรรค์ (Creative 
Tourism) 

3) มีผู้น าชม บรรยายท่ีมีความรู้ลึก รู้จริง สามารถอธิบายได้ดีเท่ากับหรือมากกว่าเจ้าของ
สวน (มีเกร็ดความรู้ต่างๆ) สามารถกระตุ้นความสนใจได้ 

4) จัดมุมสถานที่พักผ่อน จัดมุมบริการอาหาร และเครื่องดื่ม จ าหน่ายสินค้าของที่ระลึก 
5) พยายามกระจายผลประโยชน์แก่ผู้อยู่ร่วมในชุมชน 
6) จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ทิ้งขยะ แบบแยกทิ้ง 
7) มีบริการห้องสุขาที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย
8) มีการเก็บข้อมูลผู้เข้าชม และควรมีการประเมินผลจากผู้ชม จัดท าสรุปผล   

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2560)



ประโยชน์ของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ช่วยขยายตลาดให้แก่เกษตรกรได้ เช่น จ าหน่ายต้นอ่อน เมล็ดพันธุ์ ผลผลิต และภายหลัง
อาจมีการสั่งซื้อเป็นระยะต่อเนื่องได้ เช่น เจ้าของร้านสปาสั่งซื้อดอกไม้ทุกสัปดาห์
สามารถน าผลผลิตที่จ าหน่ายไม่ทัน มาแปรรูปเป็นของที่ระลึก จ าหน่ายให้นักท่องเที่ยวได้
มีรายได้เสริมจากธุรกิจอื่นๆ และยังสามารถกระจายประโยชน์ไปยังคนอื่นๆ ในชุมชนได้  
เช่น ค้าขาย ที่พัก น าเที่ยว มัคคุเทศก์ การขนส่ง ฯลฯ
เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูล สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และ
อาจเกิดการจุดประกายสู่ความรู้ใหม่ๆ และการสร้างสรรค์ต่อยอดแนวคิดต่างๆ  
เกษตรกรเกิดการพัฒนาตนเอง และเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เกิดการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน 
สังคมเกิดความตระหนัก ยกย่องอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีความส าคัญอย่างยิ่งใน
สังคม
ช่วยสร้างให้สังคมมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2560)



การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้แบ่งประเภทของการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Amazing Agricultural Heritage ซึ่ง
เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการ Amazing Thailand 1998-
1999 แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยๆ 7 แบบ ได้แก่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2560)



1. การท านา (RICE Cultivation)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2560)



2. การท าสวนไม้ตัดดอก (Cutting Flowers)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2560)



3. การท าสวนผลไม้ (Horticulture) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2560)



4. การท าสวนครวั สวนผกั 
(Vegetables)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2560)



5. การท าสวนสมุนไพร (Herbs)



6. การท าฟารม์ปศสุตัว ์(Animal 
Farming)

การท่องเทีย่วแห่งประเทศ

ไทย (2560)



7. งานเทศกาลผลิตภัณฑ์ต่างๆ (Festival)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2560)



การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร



1. เจาะกลุม่เป้าหมายเฉพาะ ทัง้มติขิองผูบ้รโิภคและมติขิองตวั
สนิคา้ใหม้ากขึน้ เพือ่ท าตลาดและประชาสมัพนัธ ์

2. เพิม่สาระในรายการน าเทีย่ว

3. ก าหนดกลุม่ลกูคา้เป้าหมาย

4. สนับสนุนองคก์รเอกชนทอ่งเทีย่วใหม้ ีMovement

5. สรา้ง Contact ดา้นขอ้มูล

6. สรา้งระบบ Online ใหเ้อกชน/เจา้ของแหลง่/ผูซ้ ือ้/ผูข้าย มี
เวทมีากขึน้

7. พฒันาวธิกีารสง่เสรมิการขาย

8. พฒันาวธิกีารประชาสมัพนัธ ์สรา้งการรบัรูอ้ย่างตอ่เน่ือง

9. สรา้งมูลคา่ และสรา้งคณุคา่ในแหลง่ทอ่งเทีย่ว ดว้ยกจิกรรม
สรา้งสรรค ์



“การจัดการท่องเทีย่วเชิงเกษตรโดยชุมชนอย่างยัง่ยืน”

1) กรณีศึกษา
2) การแบ่งกลุ่มอภิปรายและร่วมกนัออกแบบการท่องเทีย่วเชิงนิเกษตรโดยชุมชนอย่างยัง่ยืน



รปูแบบการสรา้งประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวเชิงเกษตร

ที่มา: http://www.xn--72cfa1hey3b0dtji.com/content/5982



กระบวนการในการท าใหเ้กดิผลลพัธด์งักลา่วน้ันเกีย่วขอ้งกบัการศกึษา

พฤตกิรรมของลูกคา้ และหาชอ่งทางสอดแทรกสนิคา้หรอืบรกิารลงไปให ้

สอดคลอ้งกบัชวีติประจ าวนัของคนหมู่มากเหล่าน้ัน ซึง่ชอ่งวา่งตา่งๆ ทีเ่ราสามารถสรา้ง

ประสบการณส์นิคา้เขา้ไปสอดแทรกอยูใ่นน้ันพอจะแบ่งกลุม่ไดด้งันี้

https://www.youtube.com/watch?v=lGPQty-nvEs

การสรา้งประสบการณท์างการตลาด ก็คอืการเอาแบรนดข์องสนิคา้น้ันๆใหเ้ขา้ไปมี

สว่นกบัประสบการณต์า่งๆ รว่มกบันักทอ่งเทีย่ว แตค่วามทรงจ าเหลา่นีม้นัคอือดตีทีต่รา

สนิคา้ตา่งๆไม่สามารถยอ้นเวลากลบัไปมสีว่นรว่มกบันักทอ่งเทีย่วได ้แตม่นัสามารถถกู

สรา้งขึน้มาใหม่ได ้และไม่จ าเป็นวา่จะตอ้งสรา้งแคเ่หตกุารณท์ีเ่หมอืนกนักบัในอดตีขึน้มา

ใหม่ แตย่งัสามารถการสรา้งเหตกุารณใ์หม่ๆ ขึน้มาเพือ่ใหก้ลายเป็นประสบการณใ์หม่ใน

ปัจจบุนัไปเลยก็ยอ่มได ้

https://www.youtube.com/watch?v=lGPQty-nvEs


มติขิองการสรา้งประสบการณ์

มติขิองการสรา้งประสบการณผ่์านแบรนดท์ัง้ในรปูแบบสนิคา้และบรกิารตามทฤษฎี

ของ  Bernd Schmit, 2009 มอียูด่ว้ยกนั 4 มติ ิไดแ้ก่



ความรูส้กึ

คอืประสบการณท์ีร่บัรูไ้ดจ้ากค าจ ากดัความตา่งๆ ทีต่วัเองเคยไดย้นิและท าใหนึ้กถงึบางสิง่

ซ ึง่เคยประสบมา

การกระท า

การกระท าเป็นประสบการณท์ีง่า่ยตอ่การตคีวาม เพราะการกระท าแตล่ะอยา่ง

ลว้นมคีวามหมายในตวัของมนัเองอยูแ่ลว้ ดงัตวัอยา่งงานวจิยัชิน้หน่ึงทีแ่สดงใหเ้ห็น

วา่ เมือ่ทมีวจิยัใหน้ า้ตาลอดัเม็ดกบัผูป่้วยโลกล าไสแ้ปรปรวน โดยบอกกบัผูป่้วยอกีวา่

สิง่ทีผู่ป่้วยไดร้บัไปน้ันเป็นแคน่ า้ตาล แตก็่ดเูหมอืนวา่ดว้ยพฤตกิรรมการ “กนิยาเพือ่
รกัษาทุกวนั” เพยีงเทา่น้ันก็ชว่ยใหอ้าการดขีึน้ไดด้ว้ยสว่นหน่ึงแลว้ ทัง้ทีผู่ป่้วยรูอ้ยูแ่ก่
ใจวา่สิง่ทีพ่วกเขากนิเขา้ไปไม่ใชย่าดว้ยซ า้ ประสบการณเ์ร ือ่งการกนิยาน่ีเองทีถ่กู

ตคีวามใหเ้ป็นความคดิทีว่า่พวกเขาก าลงัไดร้บัการรกัษาอยู่



ต าแหน่ง

ประสบการณท์ีเ่กีย่วกบัการเคลือ่นทีเ่ขา้หรอืออกจากบางสิง่ การจดัวาง

ต าแหน่งสงูกวา่-ต ่ากวา่ระหวา่งคนกบัคน หรอืคนกบัวตัถ ุและความใกล-้ไกลไว ้
ดว้ยกนั การจดัวางโดยค านึงถงึต าแหน่งเหลา่นีจ้ะสรา้งประสบการณล์กูคา้ที่

แตกตา่งกนัออกไป เชน่ การทีพ่นักงานยนืแตเ่พยีงหา่งๆ อาจตคีวามไดท้ัง้เป็นความ

เกรงใจหรอืความรงัเกยีจ 

สถานะ

ประสบการณล์กูคา้น้ันเป็นไปตามทีล่กูคา้มองเห็นและตคีวามตามทีต่นคดิ เป็น

ตน้วา่เมือ่พูดถงึกระเป๋า หากเราเห็นคนถอืกระเป๋าเจมส ์บอนด ์เราคงจะตคีวามไป

เองวา่ผูถ้อืน่าจะเป็นนักธรุกจิผูภ้มูฐิาน ในทางกลบักนัเมือ่เป็นกระเป๋าเป้ เราก็อา

จะจะนึกไปเองวา่ผูถ้อืน่าจะเป็นคนแอคทฟีหรอืดมูมีาดเป็นนักทอ่งเทีย่วมากกวา่



ความคดิ

ประสบการณอ์ย่างสดุทา้ยคอืการใช ้“ความคดิ” เป็นตวัสรา้งประสบการณ์

ใหก้บัลกูคา้เอง ซึง่เราเลอืกใชไ้ดท้ัง้การโนม้นา้วใหเ้กดิความคดิในทางหน่ึงดว้ยการ

ใหข้อ้มูลในทางเดยีวกนั หรอืเลอืกใหข้อ้มูลดา้นตรงขา้มเพือ่น าใหลู้กคา้คดัคา้นใน

ใจ แลว้จงึเกดิความคดิไปในอกีทางหน่ึงดว้ยตวัเอง 

เชน่ ภาพยนตรเ์ร ือ่ง INCEPTION หนา้ทีข่องพระเอกก็คอืการ
สรา้งความคดิในดา้นหน่ึงในความคดิของบุคคลเป้าหมาย



ประสาทสมัผสั หรอื Sensory

การสรา้งประสบการณผ่์านประสาทสมัผสัสามารถท าไดด้ว้ยกนั 5 ดา้น ไดแ้ก ่
สมัผสั, การมองเห็น, การรบัรูร้ส, การไดก้ลิน่ และ การไดย้นิ 

• Physical Evidence หรอื สิง่ทีส่ามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาทัง้หมด เชน่
โรงแรมศาลารตันโกสนิทร ์กรุงเทพมหานคร” โรงแรมบูทคีภายใต ้
แบรนดศ์าลา ทีต่กแตง่สไตล ์Urban Chic ดดูมีสีไตลใ์นแบบคนเมอืง

Brand Element หรอื องคป์ระกอบของแบรนด ์เชน่
Caturday Café คาเฟ่แมวทีอ่อกแบบการสรา้งประสบการณผ่์านองคป์ระกอบ

ของแบรนด ์ไดอ้ยา่งชดัเจน อนัไดแ้ก ่ช ือ่แบรนด ์โลโก ้สญัลกัษณท์ีบ่่งบอกถงึ

ความเป็น Caturday Café ไดอ้ยา่งเป็นเอกลกัษณแ์ตกตา่งโดดเดน่จากรา้น

คาเฟ่รา้นอืน่ๆ



ความรูส้กึ หรอื Feeling

การสรา้งประสบกาณผ่์านทางความรูส้กึซ ึง่

เป็นการท าใหล้กูคา้เกดิความรูส้กึทีด่ตีอ่แบ

รนด ์

• Satisfaction หรอื เกดิความรูส้กึความพงึพอใจ ตอ้งรูค้วาม

ตอ้งการและตอบสนองไดต้รงจดุ เชน่ ความตอ้งการคอืการ

มาเลน่กบัแมว

• Over-expectation หรอื เกดิความรูส้กึดทีีเ่หนือความ

คาดหมายของผูบ้รโิภค การใหใ้นสิง่ทีล่กูคา้ไม่เอย่ปากรอ้ง

ขอ

• Impression หรอื เกดิความรูส้กึประทบัใจ

• Engagement หรอื เกดิความรูส้กึเป็นสว่นหน่ึงของแบรนด ์



การตระหนกัรู ้หรอื Think

การสรา้งประสบการณผ่์านทางการตระหนักรูห้รอืนึกคดิ เป็นสือ่สารเพือ่กระตุน้ให ้

ผูบ้รโิภคเกดิความตระหนักและนึกคดิกบัปัญหาของตวัเองทีเ่กดิขึน้ และท าให ้

ผูบ้รโิภคเกดิการคดิและเห็นความส าคญัของสนิคา้หรอืบรกิารมาแกไ้ขปัญหาที่

เกดิขึน้
• Differentiate หรอื การสรา้งความ

แตกตา่งใหก้บัธรุกจิบรกิาร

• Activities หรอื กจิกรรมสรา้ง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งลกูคา้กบัแบรนด ์

• Customization หรอื การปรบัเปลีย่น 

แกไ้ขบรกิารใหเ้หมาะสมกบัลกูคา้แตล่ะคน

พฤติกรรม หรือ Behavior

การสรา้งประสบการณ์แลว้ท าใหผู้บ้รโิภคเกดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมจากเดมิทีเ่คย
เป็น ท าใหผู้บ้รโิภคมกีารใชช้วีติทีง่า่ยขึน้ มคีวามสขุในการใชช้วีติมากยิง่ขึน้



กรณีศกึษา 

มาเลเซยี https://www.youtube.com/watch?v=OBnNiVwgajU

อเมริกา https://www.youtube.com/watch?v=Lb9WYsrtASI
https://www.youtube.com/watch?v=dC_tX0Klzis

ญ่ีปุ่ น https://www.youtube.com/watch?v=K0g7oZyyGX4

https://www.youtube.com/watch?v=tRFgQnTag3M
https://www.youtube.com/watch?v=IwS2Gm26v-0

https://www.youtube.com/watch?v=K0g7oZyyGX4
https://www.youtube.com/watch?v=tRFgQnTag3M


กรณีศึกษา ฟารม์โชคชยั



การจดัการการท่องเท่ียวเชิงเกตรเช่ือมโยงกบัชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื
จงัหวดันครศรีธรรมราช





1. Reform: การวางแผนผงัการใช้ประโยชน์ของพืน้ท่ีตามศกัยภาพของแหลง่ทอ่งเท่ียว
2. Recheck: การกําหนดขีดความสามารถในการรองรับของแหลง่ทอ่งเท่ียว
3. Retreat: การฟืน้ฟทูรัพยากรการท่องเท่ียว
4. Reserve: การอนรัุกษ์
5. Recreation: กิจกรรมการท่องเท่ียว 
6. Reduce: การลดการใช้พลงังานและทรัพยากรต่าง ๆ 
7. Replace: การเปลี่ยนอปุกรณ์ การปรับปรุงสิง่อํานวยความสะดวกเพ่ือลดการสิน้เปลือง
8. Reuse: การนํามาใช้ใหม่









https://www.marketingoops.com/media-ads/video/funny-ad-
by-amazing-thailand/



ตวัอย่างการแบ่ง
เขตการใช้
ประโยชน ์
(Zoning)





ชมุชนรา่

หมาด
ชมุชนอูรกัลา

โวย้

ชมุชนทุ่งหยี

เพ็ง

ชมุชนศรรีายา

ชมุชนเกาะปอ



Q&A
Thank You



ประเพณี วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกบน
ฐานอตัลักษณ์ท้องถิ่น

โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์



แบ่งเป็น 4 กลุ่ม
กลุ่ม 1 ประเพณี 
กลุ่ม 2 วัฒนธรรม 
กลุ่ม 3 วิถีชีวิต อาชีพ 
กลุ่ม 4 ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึก 









อะไรคือปัจจัยที่ท ำให้กำรตลำดเปลี่ยนแปลง















Active Consumers

บทบำทเชิงรุกของลูกค้ำ

• ลูกค้ำรวมกลุ่มมำกขึ้น

• ลูกค้ำฉลำดขึ้น อันเนื่องมำจำกกำรเข้ำถึงข้อมูล

• ลูกค้ำควำมอดทนน้อยลง 

• ลูกค้ำมองข้ำมอรรถประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์

ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 075-672292 email: psiwarit@gmail.com

Prosumption



ราคาเทา่ไร???

ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นการจดัการธุรกจิทอ่งเทีย่วและเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์075-672292 email: psiwarit@gmail.com



ราคาเทา่ไร???

Made in Thailand

ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นการจดัการธุรกจิทอ่งเทีย่วและเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์075-672292 email: psiwarit@gmail.com



ราคาเทา่ไร???

Made in Thailand

Official Product

ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นการจดัการธุรกจิทอ่งเทีย่วและเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์075-672292 email: psiwarit@gmail.com



ราคาเทา่ไร???

ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นการจดัการธุรกจิทอ่งเทีย่วและเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์075-672292 email: psiwarit@gmail.com

กลุ่มจกัสานตะกรา้หวาย จ.อยธุยา



ราคาเทา่ไร???

ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นการจดัการธุรกจิทอ่งเทีย่วและเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์075-672292 email: psiwarit@gmail.com



ราคาเทา่ไร???

ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นการจดัการธุรกจิทอ่งเทีย่วและเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์075-672292 email: psiwarit@gmail.com



โมเดลการสร้างแบรนด์

Mindshare Branding

“ผมดีท่ีสุด ผมเท่ห์ ผมเก่งท่ีสุด”

“แต่งงานกับผมนะครับ”



โมเดลการสร้างแบรนด์

Emotional Branding

“ผมจะดูแลคุณอย่างดี
จะไม่ให้คุณต้องล าบาก
แม้ว่าผมจะต้องล าบากแค่ไหนก็ตาม
ผมจะท าให้คุณมีความสุข”

“แต่งงานกับผมนะครับ”



โมเดลการสร้างแบรนด์

Cultural Branding

“แต่งงานกับผมนะครับ”

“เธอโชคดีมากเลยนะ เค้าเป็นคนดีมาก
เหล้าไม่ดื่ม บุหรี่ไม่สูบ ออกก าลังกายเป็นเวลา
รักครอบครัว หน้าที่การงานก็ด…ี….”

“อิจฉาเธอจัง มีแฟนที่ดี ทั้งหน้าที่การงาน
ครอบครัว และนิสัยดีด้วย เธอท าบุญมาด้วย
อะไรเนี่ย....”



: Brand Co-Creation



: Brand Co-Creation



https://www.marketingoops.com/media-ads/video/funny-ad-
by-amazing-thailand/



ตัวอย่างการแบ่งเขตการใช้
ประโยชน์ (Zoning)





ชุมชนร่าหมาดชุมชนอูรักลาโว้ย

ชุมชนทุ่งหยีเพ็ง

ชุมชนศรีรายา

ชุมชนเกาะปอ



“การจดัการท่องเทีย่วเชิงเกษตรโดยชุมชนอย่างยัง่ยืน”

1) กรณศึีกษา
2) การแบ่งกลุ่มอภปิรายและร่วมกนัออกแบบการท่องเทีย่วเชิงนิเกษตรโดยชุมชนอย่างยัง่ยืน



Q&A
Thank You



หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ภายใต้โครงการการยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการจัดการทอ่งเที่ยวโดยชุมชน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563

ณ ศูนย์การเรียน ตชด. บ้านหลังอ้ายหมี ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช



1. หลกัการเขยีนบทน าชมส าหรบั

มคัคเุทศกท์อ้งถิน่

อาจารยป์ณุยวรี ์ศรรีตัน์

สาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
มหาวทิยาลัยราชภฏันครศรธีรรมราช

โทร. 081-0880442
เฟสบุก๊ : Poonyawee  Srirat

อเีมล : poonyawee2018@gmail.com



สวสัดคีรับ/ คะ่ >> แนะน าตนเอง (ชือ่-สกลุ, ชือ่เลน่) 
>> เริม่เรือ่งโดย ยนิดตีอ้นรับสู ่...(แหลง่ทอ่งเทีย่ว)… 
>> แนะน าสิง่ควรชมตามหลกั MUST-SHOULD-COULD 
Tell (ชือ่แหลง่ฯ, ทีต่ัง้-แผนผัง, ขอ้ควรปฏบิตัใินการเดนิ
ชม, ประวตั/ิ ต านาน, สิง่ทีน่่าสนใจภายในโดยล าดบัขอ้มลู
ตามการเดนิน าชม, ประเพณี (ถา้ม)ี, สนิคา้ทีร่ะลกึ (ถา้ม)ี, 
เกร็ดเล็กเกร็ดนอ้ย (ถา้ม)ี) >> มกีารตัง้ค าถามให ้
นักทอ่งเทีย่วไดม้สีว่นรว่มตอบ >> สรปุเรือ่ง/ จบทา้ย

1.1 หลักการเขียนบทน าชม ณ แหล่งท่องเที่ยว



ขอ้มลูจงัหวดัตา่งๆ ทีร่ถเดนิทางผา่น 
สวสัดคีรับ/ คะ่ >> แนะน าตนเอง (ชือ่-สกลุ, ชือ่เลน่) 
>> เริม่เรือ่งโดย ยนิดตีอ้นรับสู ่...(จังหวดั)… >>
แนะน าสิง่ควรชมตามหลกั MUST-SHOULD-COULD Tell 
(ค าขวญั แหลง่ทอ่งเทีย่วและสิง่ทีน่่าสนใจตามค าขวญั/ 
ประวตัศิาสตรข์องจังหวดั / เทศกาลประเพณี / ของที่
ระลกึทีเ่ดน่ของจังหวดั / แหลง่ทอ่งเทีย่วทีโ่ดดเดน่ของ
จังหวดั/ เกร็ดเล็กเกร็ดนอ้ยของจังหวดั) >> มกีารตัง้
ค าถามใหนั้กทอ่งเทีย่ว ไดม้สีว่นรว่มตอบ >> สรปุเรือ่ง/ 
จบทา้ย

1.2 หลักการเขียนบทน าชมบนรถ



1.3 การน าเสนอสินค้าในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
ข้อควรค านึงประกอบการน าเสนอสินค้าในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
1. ภมูหิลังของนักท่องเที่ยว

1.1 ชาวไทย (ภาคไหน)/ ชาวตา่งประเทศ (ทวีปใด)
1.2 อาชีพ : นกัเรียน, ข้าราชการ, พนง.เอกชน, ธุรกิจสว่นตวั
1.3 ระดบัการศกึษา : ประถม/ ม.ต้น, ม.ปลาย (ปวช.) ป.ตรี
1.4 สถานภาพสมรส : โสด, สมรส (มีบตุร/ ยงัไมมี่บตุร), หยา่ร้าง, หม้าย
1.5 วฒันธรรม/ วิถีชีวิต (ชอบ/ ไมช่อบอะไร) : Lady50, Silver Age, Biker

2. ความน่าสนใจของสิ่งที่น าเสนอ (จากข้อซกัถาม/ จากบนัทกึหรือสถิติ)
3. ข้อมูล/ สิ่งที่เรามี : แหล่งท่องเที่ยว/ กจิกรรมท่องเที่ยว/ ร้านอาหาร/ 

ร้านขายของที่ระลึก
4. น าเสนอข้อมูลที่มีอยู่ ให้สอดคล้องกับภมูหิลังของเราและความสนใจ

ของนักท่องเที่ยว



การน าเสนอข้อมูลสินค้าชุมชนแก่นักท่องเที่ยว
1. เลือกแหลง่ผลิต/ แหลง่จ าหน่ายท่ีพร้อมรับนกัท่องเท่ียว
2. มีส่วนจดัแสดงการสาธิตผลิตสินค้า และให้นกัท่องเท่ียวมีสว่นร่วมผลิตเพ่ือให้

รู้สกึภาคภมูิใจตอ่สินค้าท่ีร่วมผลิตและซือ้มา (การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์)
3. สินค้าท่ีน าเสนอต้องมีเอกลกัษณ์ แตกตา่งจากท่ีอ่ืนๆ (ท่ีน่ีท่ีเดียวเท่านัน้)
4. อธิบายสว่นผสม (รวมถึงสรรพคณุของสว่นผสมแตล่ะอยา่ง)
5. สาธิตการผลิตสินค้าให้ชมอย่างใกล้ชิด และอาจให้นกัท่องเท่ียวร่วมผลิตใน

บางขัน้ตอน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกนั (Crowd Sourcing and 
Co-Creation) …ส าคญัอย่างไร??? นกัท่องเท่ียวเม่ือเห็นกระบวนการผลิต
อย่างใกล้ชิดหรือได้ร่วมท าบางขัน้ตอน จะเกิดความเช่ือมัน่ และตดัสินใจซือ้
สินค้าได้เร็วขึน้ พร้อมไปบอกต่อคนอ่ืนๆ ได้อย่างละเอียด (พูด, แชร์ผ่าน
โซเช่ียลมีเดีย)  นัน่คือ เปลี่ยนจากแค.่..ชิม >>> ลงมือท า แล้วชิม/ ใช้งาน



6. เช่ือมโยงกบัเร่ืองราวตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ประวตัิความเป็นมา แหลง่วตัถดุิบ การ
เลือกวตัถดุิบ ช่วงเวลาในการหาวตัถดุิบ ราคาของวตัถดุิบ) โดยเฉพาะแหลง่
วตัถดุิบท่ีมีโอกาสเสนอเป็นแหลง่ท่องเท่ียวให้แวะชมหรือแวะเก็บเก่ียววตัถดุิบนัน้ 
7. สอดแทรกความสนกุสนานประกอบการชมหรือทดลองท า เช่น เร่ืองเลา่สนกุท่ี
เก่ียวข้องทัง้โดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นต้น เพ่ือไมใ่ห้น่าเบื่อ และกระตุ้นให้เกิดการมี
สว่นร่วมผลิตสินค้า 
8. ผู้ให้ข้อมลูน าชม ต้องเป็นคนช่างพดู มีวาทะในการพดู รอบรู้ ซึ่งอาจจะรู้ไมม่าก 
แตก็่สง่ตอ่การบรรยายให้ข้อมลูจากตนเองไปยงัปราชญ์ชมุชน หรือผู้น ากลุม่อาชีพ
ตา่งๆ ท่ีมีความเข้าใจรายละเอียดในการผลิตสินค้า

Tricks กลเม็ด : น าเสนอสินค้าชุมชน (1) วตัถดุิบ (2) กระบวนการ
ท า/ ภมูิปัญญา (4) สิ่งบง่ชีภ้มูิศาสตร์ (4) เร่ืองเลา่/ ต านาน (รศ.ดร.ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์, 
2563)



ตวัอยา่งการน าเสนอใหข้อ้มลูสนิคา้ชุมชนแกน่กัทอ่งเทีย่ว

ชือ่สนิคา้ : น ้าตาลจากชนดิผง

วตัถดุบิ : น ้าตาลจาก (น ้าตาลทีเ่ป็นผลกึแข็ง)

ขัน้ตอน/ สาธติ : ตดัผลกึน ้าตาลจากลงถาด >>
ใชไ้มพ้ลาสตกิแบนเกลี่ยน ้ าตาลจากออกจาก
ผลกึใหแ้ตกเป็นผงๆ >> น าเทผงใสบ่รรจภุณัฑ์

เรือ่งราว/ รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง :
- ทีม่าของชือ่ “ขนาบนาก” - การท าน ้าตาลจากเป็นผลกึกอ่นท าเป็นผง
- ตน้จากทีม่าของการท าน ้าตาลจาก และมหศัจรรยข์องจากทีน่ ามาผลติเป็นลกูชดิจาก
ลกูจากลอยแกว้, ขนมจาก, ตบัจาก, มวนยาเสน้, หมาจาก, น ้าสมจาก

- ประวตัคิวามเป็นมาของ “ปากพนัง”       - สรรพคณุ/ คณุคา่ของวตัถดุบิตา่งๆ

แหลง่ผลติ ไรจั่นทรังษี ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง

อปุกรณ ์: ถาด ไมพ้ลาสตกิ

ทดลอง/ ลงมอืท า : ปากงวงจาก, ชมิน ้าทีอ่อก
จากงวง, โทรมจาก, ท าผลกึจากใหเ้ป็นผง



2. เทคนคิการน าชมส าหรบัมคัคเุทศกท์อ้งถิน่

คณุอานนท ์แจม่จนัทร์

นักวเิทศสมัพันธ์
หน่วยวเิทศมัพันธ ์ส านักอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช

โทร. 092-7978911



2.1 องคป์ระกอบของการการพดูน าชม
ม ี4 องคป์ระกอบ (4 Goods of Guiding Commentary) 

ซึง่คมสนั สวุรรณรัตน ์(2556 : 3 - 4) สรปุไว ้ดงันี้

(1) เวลาและหวัขอ้ (Good Timing and Indication)
ท าใหผู้ฟั้งๆ แลว้เขา้ใจ เมื่อพูดจบแลว้พอดี/ ใกลจ้บ 
นักทอ่งเทีย่วจะเห็นสิง่นัน้พอด ีถอืวา่เป็นการบรรยายทีม่ี
ความสมสว่นมาก (Fully Perceived)



ตวัอยา่งทวัรต์ลาดน า้ด าเนนิสะดวก : 
การบรรยายวถิชีวีติชาวสวนรมิคลอง

รถวิง่ผา่นบา้น ทางเขา้ตลาดน า้ ตลาดน า้

บรรยายวถิี
ชาวสวนกบั
วถิชีวีติรมิคลอง
(หลงั/หนา้บา้น)

- การน าผลติภณัฑ์
หรอืผลผลติออก
ขายทางเรอื

- สนิคา้ทีน่่าสนใจ
- วธิกีารเลอืกซือ้

- จบการบรรยาย
- นัดหมาย
- สง่นักทอ่งเทีย่ว
ลงรถ

- ดแูลนักทอ่งเทีย่ว



4.2.2 การแสดงทา่ทางและสง่สายตาขณะพดู 
(Good Gestures and Eyes Contact) 

ทา่ทางทีม่เีสน่ห ์ดแูลว้น่าเชือ่ถอื (Smart Looking)
การสง่สายตาไปถงึผูฟั้งทีแ่สดงออกดว้ยความจรงิใจ 
(Sincere) โดยเฉพาะชาวตะวนัตกเนน้เรือ่งการสง่สายตา
กนัขณะพดูคยุ



การพดูน าชมม ี4 องคป์ระกอบ (ตอ่)
(3) มขีัน้ตอนในการพดูทีด่ ี(Good Pattern) 3 ขัน้ตอน

(3.1) Begin your talk : เริม่เรือ่งทีจ่ะพดู
(3.2) Link your talk (Linkers) : เชือ่มโยงเรือ่ง

ทีจ่ะพดู
(3.3) End your talk : จบเรือ่งทีจ่ะพดูโดยสรปุ

โดยมคัคเุทศกส์ามารถเชือ่มโยงเรือ่งไปถงึเรือ่งอืน่ๆ
ไดอ้ยา่งมากมาย อยา่งเชน่ การพาชมวถินีาขา้ว อ.ปากพนัง

(1) เริม่พดูเรือ่งการท านา ชนดิขา้ว การหวา่นขา้ว
(2) เชือ่มโยงกบัความเชือ่ ฟ้าฝน สภาพดนิ และน ้า
(3) จบทา้ยดว้ยโรงส ี(อดตี>>ปัจจบุนั) แหลง่ขาย



การพดูน าชมม ี4 องคป์ระกอบ (ตอ่)
(4) การใชภ้าษาในการน าชมทีด่ ี(Good Use of

Guiding Language) 
- ภาษาทีเ่ป็นเอกลกัษณข์องวชิาชพีของมคัคเุทศกท์ีด่ ี
- มคัคเุทศกใ์ชภ้าษาในการสนทนา (Speaking and 

Listening) มากถงึ 70% สว่นการอา่นประมาณ 20% การ
เขยีนประมาณ 10% ดงันัน้ มัคคเุทศกจ์งึเนน้ภาษาพดูในการ
น าชม ซึง่แตกตา่งกบัภาษาของอาชพีอืน่ๆ

- นักทอ่งเทีย่วจะจ าไดจ้ากการฟัง 10% การอา่น 30% 
การเห็น 50% และการไดป้ฏบิตั/ิมสีว่นรว่ม 70-90% 
(Creative Tourism)



หวัใจส าคญัของการพดูน าชมส าหรบัมคัคเุทศก์
(Marc Mancini, 1996 อา้งใน คมสนั สวุรรณรัตน,์ 2556 : 2)

1. ตอ้งชดัเจน (Be Specific) ภาษาทีใ่ชส้ือ่สารเขา้ใจงา่ย
2. ตอ้งถกูตอ้ง (Be Accurate) โดยมแีหลง่ขอ้มลูอา้งองิ
3. ตอ้งเขา้ใจผูฟ้งั/นกัทอ่งเทีย่ว (Know Your Audience or 

Tourist Characteristics) 

Specific & Accurate Info suitable for
Tourist Characteristics



Education Entertainment

Excitement

3E

2.2 สตูรส าเร็จในการน าชมส าหรบัมคัคเุทศก์
(1) หลกั 3E



หลกั 3E
การฝึกพดู ตอ้งค านงึถงึขอ้จ ากดัของเวลา การล าดบั

กอ่น-หลงั ความถกูตอ้งของเนือ้หา โดยอาจสอดแทรก
อารมณ์ขนัดว้ยการพดูหรอืทา่ทางประกอบบา้งในบางครัง้ 
โดยการพดูอาจยดึหลกัเทคนคิ 3E (สตูรส าเร็จในการน าชม
ส าหรับมคัคเุทศก)์ ไดแ้ก่

Entertainment : บรรยายโดยสอดแทรกเนือ้หา
ทีม่คีวามสนุกสนานในการน าชม

Excitement : อธบิายใหนั้กทอ่งเทีย่วตืน่ตวั รูส้กึอยาก
ตดิตามเรือ่งราวจากมัคคเุทศกต์ลอดเวลา

Education : ใหข้อ้มลูความรูท้ีเ่ป็นวชิาการและเนือ้หา
ทีเ่ป็นประโยชน์

ฉันทัช วรรณถนอม (2557 : 196) 



(2) หลกัน าชม MUST-SHOULD-COULD Tell

2. Should

(Details)

3. Could

(Etc. related)

1. Must

(5Ws)



(2) หลกัน าชม MUST-SHOULD-COULD Tell
การน าเทีย่ว ณ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ มหีลกัการน าชม 

3 ประเด็นตามความจ าเป็นของขอ้มลูทีค่วรจะน าเสนอตอ่
นักทอ่งเทีย่ว ซึง่ก าหนดโดย สมาพันธม์คัคเุทศกอ์าชพีโลก 
(World Federation of Tourist Guide Association -
WFTGA อา้งใน คมสนั สวุรรณรัตน,์ 2556 : น.6) ไดแ้ก ่
MUST Tell, SHOULD Tell และ COULD Tell

(2.1) MUST Tell คอื สิง่ทีไ่มค่วรพลาดทีจ่ะพดู โดย
อาศยัหลกั 5Ws (Why, What, Where, When, Who) โดย
อาจเป็นสิง่ทีค่วรพดูประมาณ 1 หรอื 2 สิง่ เชน่ ทีต่ัง้ ประวัติ
ความเป็นมา/ต านาน/เรือ่งอภนิหิาร เมือ่ไหร ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง
จดุเดน่ทีไ่มเ่หมอืนทีอ่ืน่ๆ ระเบยีบปฏบิตัใินการเขา้ชม เป็นตน้



(2.2) SHOULD Tell คอื เนือ้หาเพิม่เตมิทีค่วรจะเสรมิ
เพิม่จาก MUST Tell และสามารถตอบค าถามของ 5Ws ได ้
เชน่ ประเพณีทีเ่กีย่วขอ้งในวดั ศลิปะหรอืสถาปัตยกรรมที่
เกีย่วขอ้ง ความเชือ่มโยงกบัสถานทีอ่ืน่ๆ หรอืคลา้ยคลงึกบั
ทีอ่ืน่ๆ เป็นตน้

(2.3) COULD Tell คอื เกร็ดเล็กเกร็ดนอ้ยเพิม่เตมิที่
อาจจะพดูเพิม่เตมิก็ได ้โดยพจิาณาถงึเวลาทีเ่หลอื การเสรมิ
ประเด็นทีไ่มท่ าใหน่้าเบือ่ อาจจะเป็นการตอบค าถามเพือ่
เพิม่เตมิจากนักทอ่งเทีย่วก็ได ้เชน่ ของทีข่ายในสถานที ่
ท าไมคนตอ้งเอาของบางอยา่งไปไหว ้จดุสนใจอืน่ๆ รอบ
สถานทีท่อ่งเทีย่ว



WFTGA ยงัไดน้ าเสนอ
คอื การล าดบัขอ้มลูน าเสนอซึง่เป็นสิง่ทีจ่ะท าใหนั้กทอ่งเทีย่ว
มคีวามสนใจขอ้มลูทีม่ัคคเุทศกพ์ดูน าชม (Draw your
tourists’ attention first) โดยพจิารณาจากภมูหิลงัของ
นักทอ่งเทีย่ว (พฤตกิรรมความชอบ/ สนใจ เป็นนักทอ่งเทีย่ว
กลุม่ประเทศใด) และจะตอ้งน าเสนอขอ้มลูเชือ่มโยงกบัขอ้มลู
ประเด็นหลกัโดยใช ้ TVP ล าดบัขอ้มลู เพือ่ใหนั้กทอ่งเทีย่ว
ไดรั้บทราบขอ้มลูในสิง่ทีเ่ห็นเชือ่มกบัทีเ่ขาเคยเห็นมากอ่น
และเชือ่มไปยงัสิง่ทีจ่ะพาชมในล าดบัตอ่ไป
(คมสนั สวุรรณรัตน,์ 2558 : 4)

(3) Top Visual Priority (TVP)



กรมการทอ่งเทีย่ว (2558 : 11) ไดน้ าเสนอ
(4) หลกัในการพฒันาใจความเนือ้เร ือ่งของการ

บรรยายน าชมสถานทีต่า่งๆ ดงันี้

1. ศกึษารายละเอยีดขอ้มลูเกีย่วกบัแหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่ าเสนอ 
(บคุคล สถานที ่และสิง่ของ) โดยขอ้มลูควรมาจากทมีงานที่
ประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญจากหลากหลายสาขาทีม่คีวามเขา้ใจ
ตอ่คณุคา่ของแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่มุมองแตกตา่งกนัไป

2. ควรตัง้ประโยคค าถามวา่ แหลง่ทอ่งเทีย่วทีก่ าลงัศกึษา
มเีรือ่งราวอะไรทีโ่ดดเดน่ น่าสนใจ แตกตา่งจากทีอ่ืน่อยา่งไร 
และท าไม

3. การแสวงหาค าตอบทีเ่ป็นเหตเุป็นผลจากการศกึษา คน้ควา้วจัิย
จากแหลง่ขอ้มลูตา่งๆทีน่่าเชือ่ถอื



4. การระบเุนือ้เรือ่งใจความส าคญั ซึง่อาจน าเสนอดว้ยเรือ่งราวทีม่ี
แนวคดิทีท่ันสมยัน่าสนใจ ไดแ้ก ่“ความคดิ” “ความสมัพันธ”์ 
“ความตอ้งการ” “กระบวนการ” “ระบบ” “คณุคา่” “ความทา้ทาย” 
“การดิน้รน” “ครอบครัว” “การอยูร่อด” และ “การคน้พบ”

5. การเลอืกแนวคดิ ประเด็น เรือ่งราวทีส่ าคญัทีส่ดุทีผู่น้ าเสนอ
ตอ้งการสือ่สารไปยงันักทอ่งเทีย่ว

6. การเขยีนเนือ้เรือ่งใจความส าคญัโดยเชือ่มกบัคณุคา่และ
ความส าคญัของแหลง่ทอ่งเทีย่ว

กรมการทอ่งเทีย่ว. (2558). การสือ่ความหมายในแหลง่ทอ่งเทีย่ว. กรงุเทพฯ : ว.ีท.ีเค. พริน้ทต์ิง้.

KISS : Keep It eaSy and Simple
พดูงา่ยๆ ท าใหเ้ขา้ใจงา่ยๆ (ส ัน้-กระชบั + ครอบคลมุ)



3. บคุลกิภาพภายนอกส าหรบัมคัคเุทศกท์ีม่ศีลิปะ
ในการพดู (External Personality)

1)Looks
2)Dress
3)Appearance
4)Gesture
5)Eye-Contact
6)Voice
7)Wording



3. บคุลกิภาพภายนอกส าหรบัมคัคเุทศกท์ีม่ศีลิปะ
ในการพดู (ตอ่) 

1) รปูรา่งหนา้ตา (Looks) มเีสน่หช์วนมองยิม้แยม้แจม่ใส
2) การแตง่กาย (Dress) สะอาด เรยีบรอ้ย และเหมาะสม

สมกาลเทศะพอเหมาะ 
3) การปรากฏตวั (Appearance)คลอ่งแคลว่

กระฉับกระเฉง
4) การใชท้า่ทาง (Gesture) นอบนอ้มถอ่มตน ใหเ้กยีรติ

ผูอ้ ืน่



3. บคุลกิภาพภายนอกส าหรบัมคัคเุทศกท์ีม่ศีลิปะ
ในการพดู (ตอ่) 

5) การสบสายตา (Eye-Contact) มองผูฟั้งขณะพดูคยุ
6) การใชน้ ้าเสยีง (Voice) ไมด่งัหรอืคอ่ยเกนิไป 
7) การใชถ้อ้ยค าภาษา (Wording) ถกูตอ้งและ
เหมาะสม ถา้พดูไดห้ลายภาษายิง่ดี

เจรญิ สวาสดพัินธ.์ (2539). สาธกมคัคเุทศก.์ กรงุเทพฯ : บรษัิท อทติตา พริน้ติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั.



4. เทคนคิการน าเทีย่ว
ในรปูแบบตา่ง ๆ

เทคนคิการพดูบนรถ
1) ยนืพดูในต าแหน่งเดยีวกบัทีน่ั่งแถว
แรก มอืหนึง่หาทีย่ดึ (จับพนักพงิทีน่ั่ง/
ขอบชัน้วางของ) อกีมอืถอืไมโครโฟน
ขาทัง้สองขา้งควรยนืเหลือ่มล ้ากนัเพือ่
ประโยชนก์ารทรงตวัและประคองตวัเมือ่
รถเคลือ่นไหว/ เลีย้ว/ เบรก



เทคนคิการพดูบนรถ (ตอ่)
2) พดูใหน่้าฟัง มคีวามน่าสนใจ ไมโครโฟนอยูใ่กลป้าก 

และตอ้งแน่ใจวา่นักทอ่งเทีย่วไดย้นิทั่วถงึ (ดา้นหนา้-
ตรงกลาง-ดา้นหลงั, ชัน้บน-ชัน้ลา่ง)

3) ไม่ควรถอืขอ้มูลแผ่นกระดาษขณะพูด ซึง่จะท าใหเ้สยี
บคุลกิภาพและความน่าเชือ่ถอื



เทคนคิการพดู ณ สถานทีท่อ่งเทีย่ว
1) รวมนักท่องเที่ยวใหอ้ยู่ใกลม้ัคคุเทศกใ์หม้ากที่สุด แลว้

บรรยายดว้ยโทรโขง่ หรอืปากเปลา่ (ขึน้อยู่กับจ านวนนักทอ่งเทีย่ว 
และขอ้จ ากดัในการหา้มใชโ้ทรโขง่ ณ สถานทีท่อ่งเทีย่ว)

2) หากมหีลายจุดแวะชมในสถานทีท่่องเทีย่ว ควรอธบิายขอ้มูลทั่วไป 
ประวัต ิและอืน่ๆ ในภาพกวา้ง แลว้คอ่ยแวะตามจดุตา่ง

3) แวะตามจดุตา่งๆ ของสถานทีท่อ่งเทีย่ว และอธบิายขอ้มลูประจ าจดุ
ต่างๆ หากมีป้ายสื่อความหมายประจ าจุดต่างๆ ควรแนะน าให ้
นักท่องเทีย่วด ูภายหลังจากทีม่ัคคเุทศกไ์ดอ้ธบิายขอ้มูลประจ าจุด
ตา่งๆ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้

4) ระมัดระวังนักทอ่งเทีย่วหลดุหาย/ หลงขณะพดูน าชม
5) แนะน าใหนั้กทอ่งเทีย่วหยบิเอกสารแนะน าของสถานทีท่อ่งเทีย่ว ณ 

ทางเขา้/ จดุจ าหน่ายบตัรเขา้ชม

ฉันทชั วรรณถนอม. (2557). หลกัการมคัคเุทศก.์ พมิพค์รัง้ที ่3. กรงุเทพฯ : เฟิรน์ขา้หลวง พริน้ติง้แอนดพั์บลชิชิง่.



สรุป : การพดูน าชมส าหรับมัคคุเทศก์
- การพูดน าชม คือ การให้ข้อมูลต่างๆ ให้แก่นักท่องเท่ียว ณ สถานท่ี
ทอ่งเท่ียว โดยผู้ ได้รับอนญุาตน าชมหรือมีใบอนญุาตท่ีเก่ียวข้อง

- บคุลิกภาพภายนอกของมคัคเุทศก์ถือเป็นสว่นส าคญัของการพดูน าชม
- หวัใจส าคญัของการพูดน าชมส าหรับมคัคเุทศก์ คือ พูดน าชมได้ชัดเจน 
ถกูต้อง ตรงตามความต้องการของผู้ ฟัง ต้องฝึกฝนอยูต่ลอด (ใช้ 3E)

- มคัคเุทศก์จะต้องค านงึถงึข้อควรระวงัในการพดูน าชมอยูเ่สมอ
- องค์ประกอบในการพดูน าชมที่ดี ได้แก่ (1) เวลา-หวัข้อน าชม (2) เสน่ห์
ของท่าทาง-ความน่าเช่ือถือ (3) เร่ิมเร่ือง-เข้าเร่ือง-สรุปจบ และ
(4)  ภาษา อย่างไรก็ตามควรยดึหลกั MUST-SHOULD-COULD Tell 
และ TVP (ล าดบัข้อมลู) ควบคูไ่ปกบัการพดูน าชมด้วย



การฝึกปฏบิัตกิารเขียนบทน าชมและฝึกบรรยายน าชม
1. จบักลุม่ๆ ละ 4 คน
2. เลือกพืน้ท่ี/ ชมุชนท่ีกลุม่สนใจน าเสนอ
3. เขียนบทน าชม โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
คนท่ี 1 ทกัทาย > ข้อมลูแนะน าของพืน้ท่ี (ช่ือสถานท่ี/ ชมุชน ท่ีตัง้ การเดินทาง)
คนท่ี 2 ประวตัิ/ เร่ืองเลา่/ ต านาน/ ค าบอกเลา่ของคนเก่าแก่ของสถานท่ี
คนท่ี 3 น าเสนอสินค้า/ ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นจดุเดน่ไมเ่หมือนใคร 
คนท่ี 4 น าเสนอมมุมองความเป็นไปได้ตอ่การพฒันาพืน้ท่ีให้เป็นแหลง่ท่องเท่ียว

ในอนาคต เช่น ผลกัดนัให้เป็นแหลง่ท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีเน้นความ
ปลอดภยัตอ่นกัท่องเท่ียวและไม่สง่ผลกระทบตอ่ชมุชนได้อยา่งไร

ทัง้นี ้น าเสนอคนละ 3 นาที และตอบค าถาม 3 นาที รวมทัง้สิน้ 15 นาทีตอ่กลุม่



เกณฑ์การประเมิน
1. เนื้อหาถูกต้องสมบูรณ์
2. ล าดับข้อมูลในการบรรยาย
3. เทคนิคการน าเสนอ (จูงใจ/ ดึงความน่าสนใจ)
4. บุคลิกภาพ
5. การตอบข้อสงสัย
ข้อละ 10 คะแนน รวม 50 คะแนนดิบ/ 5 = 10 คะแนนเต็ม
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