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บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ชุมชนรอบกว๊านพะเยา และ
พัฒนารูปแบบการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรปลอดภัยในพื้นทีช่ ุมชนรอบกว๊านพะเยา โดยมีเครือ่ งมือสําคัญทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้
คือ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินศักยภาพ และการประชุ มกลุ่มย่อ ย สําหรับตัวอย่ างและผู้ให้ขอ้ มูลหลักในการศึกษา คือ เกษตรกรผู้
ประกอบอาชีพเกษตรปลอดภัย ผู้นํากลุ่มเกษตรปลอดภัย ผูน้ ํ าชุมชน และกลุ่มสมาชิกในชุมชนที่มคี วามสนใจทางการเกษตรปลอดภัย
ทัง้ หมดจํานวน 120 คน และพื้นทีศ่ กึ ษาวิจยั มีความโดดเด่นในการปลูกพืชเกษตรปลอดภัย คือ 1) ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอกบัว
ตําบลบ้านตุ่น 2) กลุ่มนาบัว บ้านสันหนองเหนียว ตําบลบ้านต๋อม และ 3) กลุ่มเครือข่ายปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียง บ้านตุ่น ตําบลบ้านตุ่น
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
จากการศึกษา พบคะแนนทางด้านสิง่ ดึงดูดใจมากที่สุด (15.89 คะแนน) รองลงมา คือ ด้านการรองรับของแหล่ งท่ องเที่ย ว
(13.78 คะแนน) ด้านการบริหารจัดการ (12.11 คะแนน) และด้านการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (6.83 คะแนน) และจาก
การศึกษาพัฒนารูปแบบการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรปลอดภัย พะเยา ได้พฒ
ั นารูปแบบที่เหมาะสม คือ 1) รูปแบบการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
ปลอดภัยทีเ่ พิม่ มูลค่าจากกิจกรรมการท่องเทีย่ ว และ 2) รูปแบบการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรปลอดภัยทีเ่ พิม่ มูลค่าจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์
Keywords: รูปแบบการท่องเทีย่ ว การท่องเทีย่ วเชิงเกษตรปลอดภัย ชุมชนท้องถิน่ กว๊านพะเยา

Abstract

The objectives of this investigation were to examine potentials of safe agro-tourist attractions in communities around
Phayao Lake and to develop safe agro-tourism models for the communities. The research instruments for data collection
included a guided interview, a potential assessment form, and focus group. The sample group and key informants were 120
farmers involved in safe agricultural practices, safe agricultural group leaders, community leaders, and community members
interested in safe agriculture. The communities exclusively growing safe agricultural crops included 1) Dok Bua Self-Sufficiency
Community in Tambon Ban Tun; 2) San Nong Khiaw Lotus Farming Group in Tambon Ban Tom; and Ban Tun Self-Sufficiency
Crop Cultivation Network in Tambon Ban Tun, Muang District, Phayao Province.
The research findings reveal that the highest scores (15.89) were on attractions, followed by accommodation capacity
of tourist attractions (13.78), management (12.11), and services of agro-tourist attractions (6.83) respectively. From developing
the safe agro-tourism models, it was found that two models were derived, namely a model to increase the value from tourism
activities and a model to increase the value from processed products.
Keywords: tourism model, safe agro-tourism, local communities, Kwan Phayao Lake
Paper type: Research
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รูปแบบการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรปลอดภัยในพื้นทีช่ ุมชนรอบกว๊านพะเยา

1. บทนํา

การท่ อ งเที่ย วเชิงเกษตรเป็ น รูปแบบการท่ อ งเที่ย วที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการท่ อ งเที่ย ว ได้ม ี
แผนการดําเนินงานร่วมกัน โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ กระจายรายได้
ไปสู่ภ าคการเกษตร โดยมุ่งเน้ น ส่งเสริมการท่ องเที่ยววิถีเกษตร
พร้อมทัง้ พัฒนามาตรฐาน เกณฑ์คุณภาพ เพื่อยกระดับศักยภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2558 )
ซึ่ ง การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร ถื อ เป็ นการบริห ารจัด การการ
ท่อ งเที่ย วที่ส ามารถนํ าไปสู่ค วามยั ่งยืน ของพื้น ที่ไ ด้ อีกทัง้ การ
ท่องเทีย่ วเชิงเกษตรยังเป็ นรูปแบบการท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ความนิยม
และอยู่ในความสนใจของนักท่องเทีย่ วจํานวนมากทัง้ ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ (การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย, 2558)
ใน ปี 2557-2560 จั ง ห วั ด พ ะเย ามี ว ิ ส ั ย ทั ศ น์ ใน
แผนพัฒ นาจังหวัด ให้เป็ น “แหล่งผลิต เกษตรปลอดภัย สังคม
เข้มแข็ง พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” โดยส่งเสริมให้ประชาชนปลูก
พืช เกษตรปลอดภัย และมุ่ งพัฒ นาศัก ยภาพสถาบัน เกษตรกร
ควบคู่ ก ับ การพัฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง นํ า ไปสู่ ก ารกํ า หนด
ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ในเขต
จังหวัด พะเยา (2558 - 2560) ที่ม ีว ิส ัย ทัศ น์ ในการสร้า งความ
เข้ม แข็งท้อ งถิ่น โดยพัฒ นาองค์ ค วามรู้ก ารผลิต เพื่อ เพิ่ม มูล ค่ า
สินค้าทางการเกษตร อันเป็ นการยกระดับคุณภาพชีวติ ของชุมชน
ของจังหวัดพะเยาได้ (จังหวัดพะเยา, 2558)
เมื่อ พิ จารณาบริบ ททรัพ ยากรการท่ อ งเที่ย วจังหวัด
พะเยา พบว่าจังหวัดพะเยามีความหลากหลายทางการท่องเที่ยว
ทัง้ ทางด้านประวัติศ าสตร์ท่ีม ีว ิว ฒ
ั นาการต่ อ เนื่ อ งและยาวนาน
และทางธรรมชาติท่อี ุ ดมสมบูรณ์ พบแหล่งนํ้ าจืดขนาดใหญ่ คือ
กว๊า นพะเยา ซึ่งถือ เป็ น แหล่ งนํ้ าที่ม ีคุ ณ ค่ าต่ อ วิถีช ีว ิต ของชาว
พะเยา โดยเฉพาะชุ มชนที่อยู่ร อบกว๊ านพะเยา อัน สามารถเอื้อ
ประโยชน์ ต่ อวิถีชวี ติ วัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ด้านการประมง และการการเกษตรกรรมในพื้นทีไ่ ด้ (ประกอบศิร ิ
ภักดีพนิ ิจ, 2557, หน้า 68)
ทัง้ นี้ ชุมชนรอบกว๊านพะเยา เป็ นชุมชนทีพ่ บว่ามีอาชีพ
หลัก คือ การเกษตร เช่น การทํานา การเลีย้ งสัตว์ การประมงและ
การปลูกพืชผัก เป็ นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ จังหวัดพะเยา ที่พ บว่า
เป็ น แหล่งผลิต ทางการเกษตรที่มศี กั ยภาพสามารถพัฒ นาไปสู่
เกษตรอุตสาหกรรมและเกษตรปลอดภัยได้ (บุญฤทธิ ์ สินค้างาม,
2557, หน้า 64)
จากข้อ ความข้างต้น ทํ าให้เล็งเห็น ถึงความสําคัญ ใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัยในพื้นทีช่ ุมชนรอบ
กว๊านพะเยา เพือ่ ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ จากการทําเกษตร
ปลอดภัย มีรายได้จากการท่องเทีย่ ว และเป็ นเครือ่ งมือหนึ่งในการ
แก้ไขปั ญหาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาที่พบว่าจังหวัด
พะเยาเป็ นเพียงเมืองผ่านหรือเป็ นแค่จุดแวะพักของนักท่องเทีย่ ว
ทีไ่ ม่สามารถดึงเม็ดเงินจากการท่องเทีย่ ว เพือ่ กระตุ้นเศรษฐกิจใน
จังหวัดพะเยาได้ (ปานณนาถ บัวเงิน, 2557, หน้า 2) ซึง่ สอดคล้อง

ประกอบศิร ิ ภักดีพนิ ิจ และปานณนาถ บัวเงิน
กับ กรมการท่องเทีย่ ว (2559) ที่ได้สรุปจํานวนรายได้และจํานวน
นักท่องเที่ยวของจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน พบว่าจังหวัด
พะเยามีรายได้และจํานวนนักท่องเทีย่ วน้อยทีส่ ุด เมือ่ เปรียบเทียบ
กับจังหวัดใกล้เคียง
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักท่องเทีย่ วและรายได้ในปี 2558
จังหวัด
จํานวน (คน)
รายได้ (ล้านบาท)
เชียงใหม่
2,436,099
20,847.62
เชียงราย
929,405
6,056.33
ลําพูน
242,787
318.27
ลําปาง
859,083
2,805.14
น่ าน
228,814
632.84
พะเยา
169,767
290.48
ที่ มา : กรมการท่องเทีย่ ว (2559)
อย่ างไรก็ต าม หากจังหวัด พะเยาได้พ ัฒ นาและสร้าง
ทางเลือกใหม่ในเส้นทางหรือกิจกรรมทางการท่องเทีย่ วในพื้นที่ ก็
อาจจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเลือกพะเยาเป็ น
จุ ด หมายปลายทางหนึ่ ง ในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วได้ ดั ง นั ้น
การศึกษารูปแบบการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรปลอดภัยในพืน้ ทีช่ ุมชน
รอบกว๊ านพะเยา จะช่ ว ยส่ งเสริมให้มคี วามหลากหลายทางการ
ท่ อ งเที่ ย ว และกิจ กรรมที่เป็ นโอกาสในการเพิ่ ม ระยะเวลาให้
นักท่ องเที่ยวอยู่ได้น านขึ้น และมีการใช้จ่ายในภาคธุรกิจบริก าร
นํ าไปสู่การเพิม่ มูลค่าทางด้านเศรษฐกิจในพื้น ที่ ตลอดจนชุมชน
หรือ หน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สามารถนํ า ผลการศึ ก ษาไปปรับ
ประยุ กต์ ใช้ในการวางแผนการพัฒ นาการท่ อ งเที่ย วของจังหวัด
พะเยาต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อ ศึกษาศัก ยภาพทางการท่ อ งเที่ย วเชิงเกษตร
ปลอดภัยในพืน้ ทีช่ ุมชนรอบกว๊านพะเยา
2. เพื่อศึกษารูปแบบการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรปลอดภัย
ในพืน้ ทีช่ ุมชนรอบกว๊านพะเยา

3. การทบทวนวรรณกรรม

การท่องเทีย่ วเชิงเกษตร เป็ นการท่องเทีย่ วทีม่ นุ่ เน้นให้
นั ก ท่ อ งเที่ ย วเรีย นรู้ ว ิ ถี ช ี ว ิ ต เกษตรกรรม วิ ถี ก ารดํ า รงชี ว ิ ต
วัฒนธรรม ประเพณี โดยนํ าทรัพยากรทางการเกษตรมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ สร้างรายได้ให้แ ก่ ค นในชุ มชน บนพื้น ฐานแห่ งความ
ยังยื
่ น (สํานักพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว, 2556, หน้า 1) ซึ่งสอดคล้อง
กับ กรมส่งเสริมการเกษตร (2558) ที่ก ล่าวถึงการท่ องเที่ยวเชิง
เกษตร ว่ า เป็ นการท่ อ งเที่ย วที่ม นุ ษ ย์ นํ า เอาเสน่ ห์ ข องวิถี ช ีว ิต
ขนบธรรมเนียม ประเพณี มาพัฒนาเพื่อให้กลายเป็ นรูปแบบการ
ท่ อ งเที่ย วเชิงเกษตร โดยแบ่ งออกเป็ น 5 ประเภท คือ ด้านกสิ
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กรรม ด้านการประมง ด้านปศุสตั ว์ ด้านป่ าไม้ และด้านวัฒนธรรม
และวิถชี วี ติ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกษตร
ในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2558) ได้
กล่ า วว่ า การท่ อ งเที่ย วเชิง เกษตร ยัง เป็ นกิจ กรรมที่ส ามารถ
ตอบสนองนักท่องเทีย่ วทีม่ รี ะยะเวลาท่องเทีย่ วน้อย เช่น การร่วม
ทํากิจกรรมระยะสัน้ อาทิ การเก็บผลผลิต หรือการชมการเกษตร
และเลือกซื้อของฝาก แต่ทงั ้ นี้ หากนักท่องเทีย่ วต้องการสัมผัสชีวติ
วิถขี องเกษตรกร ก็เลือกพักแรมในชุมชน เพือ่ ใช้เวลาศึกษาเรียนรู้
ภูมปิ ั ญญาทางการเกษตรของคนในชุมชนได้
นอกจากนี้ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (2544) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของการท่องเทีย่ วเชิง
เกษตร ควรมีอ งค์ ป ระกอบ 3 องค์ ป ระกอบ คือ 1) ทรัพ ยากร
ท่อ งเที่ย วทางการเกษตร 2 ) ตลาดนั ก ท่ อ งเที่ย ว คือ กลุ่ ม ของ
เกษตรกรทีส่ นใจความรูท้ างด้านการเกษตร และกลุ่มนักท่องเทีย่ ว
ที่ม ีค วามสนใจกิจกรรมการเกษตร วิถีช ีว ิต เกษตร และ3) การ
บริก ารการท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกในการ
ให้บริการแก่นกั ท่องเทีย่ ว
ในด้านมาตรฐานคุ ณ ภาพแหล่งท่ อ งเที่ย วเชิงเกษตร
สํานักพัฒ นาการท่ อ งเที่ย ว (2556, หน้ า 2-5) ได้กําหนดเกณฑ์
มาตรฐานคุ ณ ภาพแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร เพื่ อ ยกระดั บ
คุณ ภาพของแหล่งท่ องเที่ย วเที่ย วเชิงเกษตร ได้กําหนดตัว ชี้ว ดั
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้ 4 องค์ประกอบ
คือ
องค์ป ระกอบที่ 1 : ศัก ยภาพการบริห ารจัด การของ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร หมายถึ ง ความสามารถในการ
ดําเนินงาน วางแผน ควบคุม ดูแลและจัดการแหล่งท่อ งเที่ยวให้
สามารถอยู่ได้อย่างยังยื
่ น
องค์ ป ระกอบที่ 2 : ศัก ยภาพการรองรับ ของแหล่ ง
ท่องเทีย่ วเชิงเกษตร หมายถึง ความพร้อมในการจัดหาบริการขัน้
พื้นฐานสําหรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ของแหล่งท่องเทีย่ ว อีกทัง้ เป็ นองค์ประกอบทีช่ ่วยเสริมสร้างความ
ประทับใจให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว
องค์ประกอบที่ 3 : ศัก ยภาพการให้บริก ารของแหล่ ง
ท่องเที่ย วเชิงเกษตร หมายถึง ความสามารถในการสร้างคุ ณค่ า
ให้กบั ตัวสินค้าทีใ่ ห้บริการภายในแหล่งท่องเทีย่ ว
องค์ป ระกอบที่ 4 : ศัก ยภาพการดึง ดู ด ใจของแหล่ ง
ท่อ งเที่ย วเชิงเกษตร หมายถึง ความสามารถในการสร้างความ
ประทับใจแก่นกั ท่องเทีย่ ว
ทัง้ นี้ ในปั จจุบนั กระแสความตื่น ตัว ด้านการเกษตรที่
คํานึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และอันตรายต่อชีวติ มนุ ษย์
จึงได้การพัฒนาระบบการผลิตทีป่ ราศจากสารเคมี รวมถึง การทํา
การเกษตรทีม่ รี ะบบการผลิตทีใ่ ช้สารเคมีทใ่ี นปริมาณทีก่ ําหนด ซึ่ง
เป็ น การเกษตรที่เรีย กว่ า “การเกษตรปลอดภัย ” (อภิช าต ศรี
สะอาด, 2549, หน้า 12)

Prakopsiri Pakdeepinit and Pannanat Baungoen

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรในพื้นทีช่ ุมชนท้องถิน่ พะเยา เป็ นไปอย่างเหมาะสม จึง
ได้คํานึงถึงแผนยุทธศาสตร์และการกําหนดวิสยั ทัศน์ ของจังหวัด
พะเยา ทีไ่ ด้กล่าวว่า “เมืองเกษตรปลอดภัย การท่องเทีย่ วทีย่ งยื
ั ่ น”
ซึ่งในการพัฒ นารูป แบบการท่ อ งเที่ย วเชิงเกษตรในชุ ม ชนรอบ
กว๊านพะเยา โดยนํ าแนวคิดการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรปลอดภัย ซึ่ง
มี ล ั ก ษณะการใช้ ท รัพ ยากรทางการเกษตรที่ ล ดสารเคมี ใ น
กระบวนการผลิต และส่ งผลให้เกิดความปลอดภัย ต่ อ ผู้บริโ ภค
(จังหวัดพะเยา, 2558)
นอกจากนี้ ยังได้นํ าหลักการมีส่ ว นร่ว มเข้ามาบริห าร
จัดการการท่ อ งเที่ย วในพื้น ที่ เพื่อนํ าไปสู่ก ารพัฒ นาอย่างยังยื
่ น
โดย อานิสงค์ โอทาตะวงศ์ (2557, หน้า 50) กล่าวถึงขัน้ ตอนการมี
ส่วนร่วมทีต่ อ้ งประกอบไปด้วย การมีส่วนร่วมในการวางแผน เพื่อ
กํ า หนดแนวทางการปฏิบ ัติง าน การมีส่ ว นร่ ว มในการลงมือ
ปฏิบ ัติ งานร่ ว มกัน และการมีส่ ว นร่ ว มในการประเมิน ผล การ
ติดตามผล เพื่อเป็ นการตรวจสอบการดําเนินงาน วัดผลสัมฤทธิ ์ที่
เกิดขึน้

4. วิ ธีวิจยั

การศึกษาครัง้ นี้ ได้เลือกพื้น ที่ชุมชนรอบกว๊านพะเยา
โดยเลือ กชุ ม ชน หรือ กลุ่ ม เกษตรกรที่ม ีก ระบวนการทํ าเกษตร
ปลอดภัย ซึ่งประกอบด้ว ย 1) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีย ง บ้าน
ดอกบัว ตําบลบ้านตุ่น เป็ นชุมชนทีท่ ําการเกษตรอินทรีย์ 2) กลุ่ม
เครือข่ายปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียง บ้านตุ่ น ตําบลบ้านตุ่ น เป็ น
กลุ่ มที่จดั ตัง้ ขึ้น เพื่อ ทําการเกษตรปลอดภัย และ 3) กลุ่ ม นาบัว
บ้านสันหนองเหนียว ตําบลบ้านต๋ อม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
เป็ นชุมชนทีม่ กี ารเกษตรธรรมชาติ โดยมีวธิ กี ารศึกษา ดังนี้
1) การสั ม ภ าษ ณ์ เชิ ง ลึ ก ผู้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ห ลั ก ใน การ
สัมภาษณ์ เป็ นการเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักแบบเจาะจง จํานวน 9 คน
ซึ่ ง มี ก ารกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น คื อ เป็ นผู้ ท่ี ทํ า อาชี พ ที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การเกษตรปลอดภัย เป็ นผู้ นํ า ของกลุ่ ม เกษตร
ปลอดภัย และเป็ นผูน้ ํ าชุมชนในพื้นที่ โดยมีประเด็นด้านศักยภาพ
ของการท่องเทีย่ วเกษตรปลอดภัย ด้านสิง่ ดึงดูดใจ ด้านการรองรับ
ของแหล่งท่องเทีย่ ว ด้านการบริหารจัดการ และด้านการให้บริการ
ของแหล่ งท่ อ งเที่ย วเชิงเกษตร รวมทัง้ ข้อ เสนอแนะที่มตี ่ อ การ
พัฒนาการรูปแบบการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรปลอดภัยในพืน้ ที่
2) แบบประเมิน ศัก ยภาพ โดยพัฒ นาจากคู่ ม ือ การ
ประเมินคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจากสํานักงานพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ ว ทัง้ นี้ ได้ประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการท่องเทีย่ ว
และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการเกษตร จํานวน 3 คน ซึ่งมีหวั ข้อหลัก คือ
ด้า นสิ่งดึงดู ด ใจ ด้ านการรองรับ ของแหล่ งท่ อ งเที่ย ว ด้า นการ
บริห ารจัด การ และด้า นการให้ บ ริก ารของแหล่ งท่ อ งเที่ย วเชิง
เกษตร แต่ ล ะองค์ ป ระกอบมีค ะแนนด้ า นละ 25 คะแนน รวม
ทัง้ หมด 100 คะแนน ทัง้ นี้ สามารถแบ่งเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
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รูปแบบการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรปลอดภัยในพื้นทีช่ ุมชนรอบกว๊านพะเยา
ออกเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับดีเยีย่ ม ตัง้ แต่ 81 คะแนนขึน้ ไป ระดับ
ดีม าก 71 – 80 คะแนน ระดับ ดี 61 – 70 คะแนน และ ไม่ผ่ าน
เกณฑ์ ตํ่ากว่า 61 คะแนน (กรมการท่องเที่ยว, 2556, หน้ า 5-7)
สําหรับข้อเสนอแนะในการพัฒนา เป็ นคําถามปลายเปิ ด ทัง้ นี้ ได้
ใช้แ บบประเมิน ศัก ยภาพกับ พื้น ที่ว ิจ ัย จํา นวน 3 แห่ ง และนํ า
คะแนนทีไ่ ด้มาเทียบกับกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์
ศักยภาพพืน้ ทีใ่ นแต่ละด้าน
3) การจัด ประชุ ม ระดมความคิด เห็ น จํ า นวน 4 ครัง้
ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผูป้ ระกอบอาชีพเกษตรปลอดภัย ผูน้ ํ ากลุ่ม
เกษตรปลอดภัย ผู้นําชุ มชน และกลุ่มสมาชิกในชุมชนที่มคี วาม
สนใจ รวมทัง้ สิน จํานวน 120 คน เพื่อ ระดมความคิดเห็น ในการ
พัฒ นารูปแบบการท่ อ งเที่ย วเชิงเกษตรปลอดภัย ที่เหมาะสมใน
พืน้ ที่

5. ผลการวิจยั

ในการศึกษาศักยภาพรูปแบบการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
ปลอดภัยในพื้นทีช่ ุมชนรอบกว๊านพะเยา พบศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัยในพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านดอกบัว มากทีส่ ุด อยู่ในระดับดี (69.83 คะแนน) รองลงมา คือ
กลุ่ ม นาบัว บ้ า นสัน หนองเหนี ย ว (40.00 คะแนน) และกลุ่ ม
เครือข่ายปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียง บ้านตุ่น (36.00 คะแนน) ซึ่ง
ทัง้ 2 กลุ่ ม ไม่ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ ภาพ แต่ ท ัง้ นี้ จากการ
ประเมินและการสํารวจทําให้เห็นศักยภาพทีมคี วามโดดเด่นในแต่
ละพื้นทีท่ ส่ี ามารถนําไปสู่การพัฒนาการท่องเทีย่ วเกษตรปลอดภัย
ได้ ดังต่อไปนี้
หมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอกบัว ตําบลบ้านตุ่ น
เป็ น ชุมชนที่พ บการปลูก ข้าวเกษตรอิน ทรีย์ การปลูก สตอเบอรี่
ปลอดสารพิษในช่วงฤดูหนาว และมีการปลูกพืชผัก ปลอดภัยใน
ครัวเรือน นอกจากนี้ ชุมชนบ้านดอกบัวยังเป็ นชุมที่มคี วามโดด
เด่นในการปลูกพืชไม้ไผ่ เพือ่ นํามาจักสานเข่ง และสุ่มไก่
ทัง้ นี้ จากการประเมินศักยภาพทางการท่องเที่ยว พบ
คะแนนศักยภาพด้านดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมาก
ที่สุด คือ (22 คะแนน) รองลงมา คือ ด้านการรองรับ ของแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร (19.50 คะแนน) ด้านการบริหารจัดการของ
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร (17.33 คะแนน) และด้านการให้บริการ
ของแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรพบศักยภาพน้อยทีส่ ุด (11 คะแนน)
ในการประเมิน ศัก ยภาพของชุ ม ชนดัง กล่ า ว ทํ า ให้ เห็ น ความ
สอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ท่พี บว่าชุมชนบ้านดอกบัว
เป็ นชุมชนดีเด่นได้รบั รางวัลทีห่ ลากหลาย มีความโดดเด่นทางด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมปิ ั ญญาท้องถิ่นที่นํ าเอาไม้ไผ่ วัส ดุจาก
ธรรมชาติใกล้ตวั มาสาน อาทิ สุ่มไก่ เข่ง และยังถือเป็ นผลิตภัณฑ์
ทีส่ ร้างรายได้หลักให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย
ใน ปั จ จุ บั น ชุ ม ช น บ้ า น ด อ ก บั ว เป็ น ชุ ม ช น ที่ มี
นักท่องเทีย่ ว กลุ่มศึกษาดูงาน เข้ามาเรียนรูใ้ นชุมชนเสมอ ดังนัน้
การพัฒนารูปแบบการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรปลอดภัยในพื้นทีช่ ุมชน

ประกอบศิร ิ ภักดีพนิ ิจ และปานณนาถ บัวเงิน
รอบกว๊านพะเยา จึงควรใช้ศกั ยภาพของชุมชนบ้านดอกบัว พัฒนา
ให้เป็ นเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วหลัก เพื่อดึงดูดใจให้นักท่องเทีย่ วสนใจ
และเดิน ทางมาท่ อ งเที่ ย ว แล้ ว เชื่อ มโยงกิจ กรรมและเส้ น ทาง
ท่ อ งเที่ยวไปยังกลุ่มนาบัว และกลุ่ มเครือข่ายปลูกพืช เศรษฐกิจ
พอเพียง
กลุ่มนาบัว บ้านสันหนองเหนี ยว ตํ าบลบ้านต๋ อม เป็ น
ชุมชนที่มที รัพ ยากรทางด้านธรรมชาติท่สี วยงาม พบวิถีก ารทํ า
ประมงพื้นบ้าน นอกจากนี้ ยังได้พบทุ่งดอกบัวและบัวแดง (ดอก
ป้ านที่เกิด ขึ้น ตามธรรมชาติ) มีอ าณาเขตพื้น ที่ในกว๊ านพะเยา
กว้างขวาง และมีน กอพยพมาตามฤดู ก าล ทัง้ นี้ ในปั จจุ บ ัน ได้
กลายเป็ นจุดชมวิวของกว๊านพะเยาในฤดูกาลทีด่ อกบัวและดอกบัว
แดง (ดอกป้ าน) บานสะพรัง่ และชุมชนบ้านสันหนองเหนียว ยังได้
มีอ าชีพ เสริมในการเก็บดอกบัว และฝั ก บัวจําหน่ ายตามฤดูกาล
และจากการประเมินพบคะแนนศักยภาพด้านการรองรับของแหล่ง
ท่องเทีย่ วเชิงเกษตรมากที่สุด (12.33 คะแนน) รองลงมา ด้านสิง่
ดึงดูดใจของแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร (12.17 คะแนน) ด้านการ
บริห ารจัดการของแหล่ งท่ อ งเที่ย วเชิงเกษตร (9 คะแนน) และ
ศัก ยภาพด้านการให้บ ริก ารของแหล่ งท่ อ งเที่ย วเชิงเกษตรพบ
ศักยภาพน้อยทีส่ ุด (6.50 คะแนน)
กลุ่ ม เครือ ข่ า ยปลู ก พื ช เศรษฐกิจ พอเพี ย ง บ้ า นตุ่ น
ตําบลบ้านตุ่น เป็ นการรวมกลุ่มเพือ่ ปลูกพืชเกษตรปลอดภัย โดยมี
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรผสมผสานกับภูมปิ ั ญญา
ท้ อ งถิ่ น ในการปลู ก พื ช ทํ า ให้ ไ ด้ ผ ลิต ภั ณ ฑ์ ท างการเกษตรที่
ปลอดภัย ซึ่ ง สามารถพัฒ นาให้ ก ลายเป็ นสิ่ง ดึง ดู ด ใจทางการ
ท่องเทีย่ วได้
จากการประเมินพบคะแนนศักยภาพด้านดึงดูดใจของ
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรมากทีส่ ุด (13.50 คะแนน) รองลงมา คือ
ด้านศักยภาพการบริหารจัดการของแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร (10
คะแนน) ด้านการรองรับ ของแหล่ งท่ อ งเที่ย วเชิงเกษตร (9.50
คะแนน) และด้านการให้บริการของแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรพบ
ศักยภาพน้อยทีส่ ุด (3 คะแนน) จากการศึกษาในประเด็นดังกล่าว
ทําให้เห็นจุดเด่น ของแต่ ละพื้นที่ท่มี ศี กั ยภาพสามารถดึงดูดใจให้
นักท่องเทีย่ วเดินทางเข้ามาเยือน ทีม่ คี วามหลากหลาย ซึง่ ถือเป็ น
ข้อ ได้เปรีย บในการพัฒ นาการท่ อ งเที่ย วเชิงเกษตรปลอดภัย ใน
พืน้ ทีไ่ ด้
สําหรับศักยภาพทางด้านบริหารจัดการ ศักยภาพการ
รองรับ และศักยภาพการให้บริการ เป็ นศักยภาพทีส่ ามารถพัฒนา
และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กบั ชุมชนได้ แต่หาก
ชุมชนไม่มศี กั ยภาพในด้านสิง่ ดึงดูดใจก็จะทําให้ขาดตัวทรัพยากร
ทางการท่องเทีย่ วไป เนื่องจากสิง่ ดึงดูดใจ ถือเป็ นปั จจัยสําคัญทีจ่ ะ
ทําให้นกั ท่องเทีย่ วตัดสินใจมาท่องเทีย่ วได้
จากการสัมภาษณ์ได้พบว่ามีการจัดตัง้ คณะกรรมการ
ของชุมชนบ้านดอกบัว เพื่อบริหารจัดการด้านการท่องเทีย่ ว และ
การศึกษาดูงาน แต่ในส่วนของกลุ่มนาบัว และกลุ่มเครือข่ายปลูก
พืชเกษตรปลอดภัย เป็ น การรวมกลุ่มเพื่อบริหารจัดการผลผลิต
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ทางการเกษตร ฉะนัน้ หากมีการส่งเสริมให้เพิม่ การบริหารจัดการ
ทางด้านการท่องเที่ยวเข้าไปด้วย ก็จะทําให้เกิดความพร้อมของ
ชุมชนด้านการท่องเทีย่ วให้กบั ทัง้ สองกลุ่มมากยิง่ ขึน้
เมือ่ พิจารณาถึงภาพรวม พบคะแนนศักยภาพด้านการ
ให้บ ริก ารของแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วเชิง เกษตรในพื้น ที่ว ิจ ัย พบว่ า มี
คะแนนน้ อ ยที่สุด (6.83 คะแนน) ซึ่งอาจเป็ นไปได้ว่ า เนื่อ งจาก
กลุ่มนาบัวและกลุ่มเครือข่ายปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียง ยังไม่ได้
ถูกพัฒนาเพือ่ รองรับการท่องเทีย่ ว โดยยังเน้นการเกษตรเพือ่ ดํารง
ชีพ ทั ง้ นี้ จากการสัม ภาษณ์ ไ ด้ พ บแนวทางพั ฒ นาด้ า นการ
ให้บริการ ที่ค วรเน้ น การต้อ นรับ การสร้างความปลอดภัย ในกับ
นักท่องเที่ยว และการสื่อความหมาย รวมถึงการให้บริการข้อมูล
ซึง่ จะต้องมีการจัดฝึ กอบรมผูน้ ําชม ให้มที กั ษะการนํ าชม สามารถ
ให้ค วามรู้ด้า นการเกษตรปลอดภัย และข้อ มูล ภายในชุ ม ชนได้
รวมทัง้ การพัฒ นาพื้ น ที่ใ ห้ เป็ นสถานที่ ฝึ ก อบรมและเป็ นศู น ย์
ถ่ายทอดความรูแ้ ก่ผทู้ ส่ี นใจด้านการเกษตรปลอดภัย
อย่ างไรก็ต าม ในการพัฒ นาชุ ม ชน ควรตระหนั ก ถึง
ความพร้อมในการจัดหาบริการพืน้ ฐาน เพือ่ รองรับนักท่องเทีย่ วได้
อย่างเหมาะสม ทัง้ นี้ จากการสัมภาษณ์ ได้พ บว่าการพัฒ นาควร
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คํ า นึ ง ถึ ง เส้ น ทางเข้ า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ม ี ส ภาพเส้ น ทาง
สะดวกสบาย มีป้ า ยบอกทางที่ช ัด เจน การเตรีย มความพร้อ ม
ทางด้านระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน อาทิ สถานทีจ่ อดรถ ห้องนํ้ า
ทีน่ งพั
ั ่ กผ่อน เป็ นต้นและการให้บริการทางด้านทีพ่ กั แบบโฮมสเตย์
เพื่ อ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ร่ ว มสัม ผัส วิถี ช ีว ิต ของคนในชุ ม ชนได้
ตลอดจนการบริการอาหารทีน่ ํ าพืชผลทางการเกษตรมาประกอบ
อาหารให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว
ทัง้ นี้ หากชุมชนต้องการส่งเสริมให้เกิดการท่องเทีย่ วใน
พื้น ที่ ควรคํานึ งถึงการพัฒ นาศัก ยภาพในการให้บ ริก ารภายใน
พืน้ ที่ เพือ่ อํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเทีย่ ว เช่น จัดให้มกี าร
สื่อ ความหมายในพื้น ที่ เพื่อ บริก ารด้านความรู้แ ละข้อ มูล แหล่ ง
ท่องเที่ยว การพัฒนาความหลากหลายของกิจกรรมภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว ที่สามารถเสริมสร้างความรู้ การพักผ่ อนและให้ค วาม
บัน เทิง ได้ ตลอดจน จัด สร้างแนวทางการมีส่ ว นร่ ว มในชุ ม ชน
เพือ่ ให้ชุมชนได้พฒ
ั นาบนพืน้ ฐานแห่งความยังยื
่ น

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรปลอดภัยในพืน้ ทีช่ ุมชนรอบกว๊านพะเยาในภาพรวม
การประเมิ นศักยภาพของแหล่งท่องเที่ ยวเชิ งเกษตรปลอดภัย

(100 คะแนน)

1. ศักยภาพด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร

12.11

2. ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร

13.78

3. ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
4. ศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
คะแนนรวมทัง้ หมด

6.83
15.89
48.61

ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรปลอดภัย แยกตามพืน้ ที่
ชุมชน
เศรษฐกิ จ
การประเมิ นศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
กลุ่มนาบัว
พอเพียง บ้าน
เชิ งเกษตรปลอดภัย
(100 คะแนน)
ดอกบัว
(100 คะแนน)
1. ศักยภาพด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
17.33
9.00

กลุม่ เครือข่ายปลูก
พืชเศรษฐกิ จ
พอเพียง
(100 คะแนน)
10.00

2. ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร

19.50

12.33

9.50

3. ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
4. ศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
คะแนนรวมทัง้ หมด

11.00
22.00
69.83

6.50
12.17
40.00

3.00
13.50
36.00
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รูปแบบการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรปลอดภัยในพื้นทีช่ ุมชนรอบกว๊านพะเยา
จากการศึกษาศักยภาพในพื้นที่ทําให้เห็นโอกาสใน
การพัฒนาเพือ่ นําไปสูร่ ปู แบบการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรปลอดภัย
ได้ ซึง่ นักท่องเทีย่ วสามารถเดินทางท่องเทีย่ วได้ตลอดทัง้ ปี และ
แต่ ล ะช่ ว งฤดู ก าลจะมีค วามแตกต่ า งกัน ในด้ า นพื ช ผลทาง
การเกษตร เนื่องจากสภาพอากาศจะส่งผลต่อการเจริญเติบโต

ประกอบศิร ิ ภักดีพนิ ิจ และปานณนาถ บัวเงิน
- การเก็บพืชผักและผลผลิตทางการเกษตร สามารถ
ทําได้ทช่ี ุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอกบัวและกลุ่มเครือข่าย
ปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตุ่น

ของพืช แต่ ล ะชนิด ทําให้ร อบการท่ อ งเที่ย ว 12 เดือ น ชุ ม ชน
สามารถพัฒ นา ออกแบบกิจกรรมทางการท่ อ งเที่ย วในแต่ ล ะ
ช่วงเวลาให้มคี วามแตกต่างกัน ก่อให้เกิดความหลากหลาย และ
นัก ท่ อ งเที่ย วได้ม ีโอกาสเลือ กตัด สิน ใจเลือ กเดิน ทางได้ต าม
ความเหมาะสมของช่วงเวลาได้
2) รูปแบบการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรปลอดภัยในพื้นที่
ชุมชนรอบกว๊านพะเยา จากผลการศึกษาศักยภาพในพื้นทีแ่ ละ
การระดมความคิดเห็นของชุมชน ซึ่งในการพัฒนารูปแบบการ
ท่องเทีย่ วเชิงเกษตรปลอดภัยได้พฒ
ั นามาจากพื้นฐานกิจกรรม
เดิมที่ชุมชนทําอยู่ โดยนํ ามาต่ อยอดให้เกิดมูลค่ าเพิม่ ทางการ
ท่องเทีย่ ว สามารถแบ่งออกเป็ น 2 รูปแบบ ดังนี้
2.1) รูปแบบการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรปลอดภัยทีเ่ พิม่
มูลค่าจากกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งมีคุณลักษณะกิจกรรมทีท่ ํา
ให้นกั ท่องเทีย่ วได้เกิดการเรียนรูเ้ ชื่อมโยงระหว่างการทําเกษตร
ของชุ มชน กับบริบ ททางสังคม วัฒ นธรรม ประเพณี รวมถึง
สิง่ แวดล้อมในพื้นที่ เป็ นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมปิ ั ญญา
เทคนิคการทําเกษตรปลอดภัย นักท่องเทีย่ วได้
มีโอกาสแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ก บั ชุ มชน เกิดประสบการณ์ ใหม่ๆ
ตลอดจน ให้นักท่องเทีย่ วได้เห็นประโยชน์ของสิง่ แวดล้อมที่ได้
จากการทําเกษตรปลอดภัย เป็ นต้น
ทั ง้ นี้ สามารถพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร
ปลอดภัยทีเ่ พิม่ มูลค่าจากกิจกรรมการท่องเทีย่ ว ได้คอื
- การชมบัว แดง สามารถทํ า ได้ในชุ ม ชนบ้ า นสัน
หนองเหนียว

ภาพที่ 3 การเก็บพืชผักสวนครัว ณ บ้านดอกบัว
-การทําอาหารจากผลผลิตเกษตรปลอดภัย สามารถ
ทําได้ทุกชุมชน เป็ นกิจกรรมทีท่ าํ ได้ตลอดทัง้ ปี

ภาพที
อาหารพืน้กถิข้น่าวเกษตรอิ
ทีใ่ ช้วตั ถุดนบิ ทรี
จากรอบกว๊
านพะเยาจ
- กิ่ 4จกรรมปลู
ย์ ชุมชนเศรษฐกิ
พอเพียง บ้านดอกบัว เป็ นกิจกรรมทีน่ กั ท่องเทีย่ วสามารถเยีย่ ม
ชมและร่วมกิจกรรมได้ แต่ขน้ึ อยู่กบั ว่าช่วงเวลานัน้ อยู่ในขัน้ ตอน
ใดของการปลูกข้าว

ภาพที่ 5 การปลูกข้าวเกษตรอิ นทรียช์ มุ ชนบ้านดอกบัว
- การเรียนรูก้ ารทําเกษตรปลอดภัยสามารถทําได้ท่ี
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอกบัวและกลุ่มเครือข่ายปลูกพืช
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตุ่น

ภาพที่ 1 การชมดอกบัวแดง ในกว๊านพะเยา
- การชมวิถชี วี ติ ประมง ทีช่ ุมชนบ้านสันหนองเหนียว
สามารถเทีย่ วชมได้ตลอดทัง้ ปี
ภาพที่ 6 การสาธิตวิธกี ารปลูกพืชเกษตรปลอดภัย กลุ่ม
เครือข่ายปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพที่ 2 วิถชี วี ติ ประมง ในกว๊านพะเยา

2.2) รูปแบบการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรปลอดภัยทีเ่ พิม่
มูลค่าจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยผลผลิตทางการเกษตรมา
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ผ่านกระบวนการผลิตเพือ่ ให้เก็บรักษาได้นานขึน้ ถือเป็ นการยก
ยะดับราคาสิน ค้าทางการเกษตร สร้างรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น ให้แ ก่
เกษตรกร และพัฒ นาให้ เป็ นสิน ค้ าของฝากของที่ร ะลึก จาก
ชุม ชนได้ ซึ่งสอดคล้อ งกับ ความคิด เห็น ของชุม ชนในการจัด
ประชุม โดยพบว่าชุมชนเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเพิม่ มูลค่า
สินค้าทางการเกษตร โดยต้องการผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ
เข้ามาอบรมเพื่อเพิม่ ศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝาก
ของทีร่ ะลึก
เมื่อพิจารณาผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน พบ
ความหลากหลายของผลผลิตทางการเกษตร โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้ใน
การอุปโภค และการแปรรูปผลิตผลิตทางการเกษตรทีใ่ ช้ในการ
บริโภค ซึ่งสามารถนํ ามาพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าจากการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ สามารถยกตัวอย่างได้ ดังนี้
- การปลู ก ไม้ ไ ผ่ ของชุ ม ชนหมู่ บ้ า นเศรษ ฐกิ จ
พอเพียง บ้านดอกบัว สามารถนํ าไม้ไผ่มาแปรรูป โดยการสาน
เข่ง สานตะกร้า ทัง้ นี้ สามารถออกแบบการสานให้มขี นาดเล็ก
ลง เพื่อพัฒนาให้เป็ นของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว และสามารถ
สร้างกิจ กรรมสอดแทรกการเรีย นรู้ ในกระบวนการผลิต ทุ ก
ขันตอนได้
้

ภาพที่ 7 การจักสานเข่ง และการสานของทีร่ ะลึก
- การนํ าผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย มาแปรรูป
เป็ นอาหารผลิตภัณฑ์ สามารถทําได้ทุกชุมชน เป็ นการนําพืชผล
ทางการเกษตรในชุ มชนมาสร้างมูล ค่ าเพิ่ม ผ่ านกระบวนการ
แปรรูป อาทิ การดอง การเชื่อม การตากแห้ง การอบแห้ง เช่น
ผักกาดดอง สายบัวเชือ่ ม เพือ่ รักษาผลผลิตไว้ให้ได้นานขึน้ และ
พัฒนาเพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วได้เลือกซื้อเป็ นของฝากได้

ภาพที่ 8 รากบัวเชือ่ มและผักกาดดอง

Prakopsiri Pakdeepinit and Pannanat Baungoen
รวมถึ ง การแปรรู ป จากผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากดอกบั ว
สามารถทํ า ได้ ในชุ ม ชนบ้ า นสัน หนองเหนี ย ว และเนื่ อ งจาก
สรรพคุณของดอกบัวที่มคี วามหลากหลายทัง้ ในการบํารุงและ
การรักษาโรค จึงได้เพิม่ มูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยพัฒนาเป็ น
ชาจากเกสรดอกบัว หรือชาใบบัว ซึง่ กระบวนการแต่ละขัน้ ตอน
ผูท้ ่สี นใจสามารถเข้าอบรมและเรียนรู้ ถือเป็ นการถ่ ายทอดภูม ิ
ปั ญญา ตลอดจนเป็ นการสร้างมูลค่าสินค้า นักท่องเทีย่ วสามารถ
เลือกซื้อเพือ่ นําไปเป็ นของฝากได้

ภาพที่ 9 ตัวอย่างชาใบบัวและชาจากเกสรดอกบัว
ในการพั ฒ นารู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร
ปลอดภัย ชุ ม ชนหรือ เจ้า ของพื้ น ที่อ าจให้ ค วามร่ ว มมือ การ
ดําเนินกิจกรรมทางการท่องเทีย่ วตามระดับความสามารถ หรือ
ตามความสนใจของตนเองได้ ตลอดจนชุมชนควรเตรียมความ
พร้อมในการจัดรายการนํ าเทีย่ ว โดยคํานึงถึงความชัดเจนของ
ช่ ว งเวลาในการเดิน ทางเข้ามาท่ อ งเที่ย วในพื้น ที่ และความ
หลากหลายของรายการนํ าเที่ยวเพื่อเป็ นทางเลือกให้แก่กกลุ่ม
นั ก ท่ อ งเที่ย วแต่ ล ะประเภท ตลอดจนการคิด ค่ าใช้ จ่ า ยโดย
คํานึงถึงต้นทุนการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อ
ชุมชนและนักท่องเทีย่ ว
ทัง้ นี้ หากได้กําหนดกลุ่มนักท่องเทีย่ วทีช่ ดั เจน เช่น
กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ย วเชิง สุ ข ภาพ หรือ เป็ นกลุ่ ม ที่ม ีค วามสนใจ
ทางด้ า นเกษตรปลอดภัย ที่ต้ อ งการมาศึก ษาดู งาน เรีย นรู้
เพิม่ เติม เพือ่ นํ าไปปรับใช้ และต่อยอดความรูเ้ ดิมทีม่ อี ยู่ รวมทัง้
กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ย วที่ต้ อ งการประสบการณ์ ก็ จ ะทํ าให้ ชุ ม ชน
สามารถวางการตลาดต่อไปในอนาคตได้
6. อภิ ปรายผล
ในการพั ฒ นารู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร
ปลอดภัยในพื้น ที่ชุ มชนรอบกว๊านพะเยา เป็ น การนํ าเอาหลัก
แนวคิดของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็ นพื้นฐานในการพัฒนา
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัย มุ่งเน้ นให้ชุมชนเป็ น
ผู้บ ริห ารจัดการการท่ อ งเที่ย วด้ว ยตนเองภายใต้ท รัพ ยากรที่
ชุมชนมี โดยเน้ นการนํ าเสนอรูปแบบการท่ องเที่ยวเชิงเกษตร
ปลอดภัยทีเ่ ป็ นสิง่ ดึงดูดใจทางการท่องเทีย่ วทีช่ ุมชนผสมผสาน
กับวัฒนธรรมวิถขี องคนในชุมชน
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รูปแบบการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรปลอดภัยในพื้นทีช่ ุมชนรอบกว๊านพะเยา
ทัง้ นี้ จากการศึก ษาพบว่ า ในการพัฒ นาควรสร้า ง
เครือ ข่ า ยระหว่ า งชุ ม ชนบ้ า นดอกบัว กลุ่ ม นาบัว และกลุ่ ม
เครือข่ายปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกัน เพื่อสร้างความเข็ม
แข็งทางด้านการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ โดยนํ า
จุดเด่นในแต่ละพื้นที่ท่มี คี วามโดดเด่น มาพัฒนาบนฐานความ
หลากหลายของทรัพยากรการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร ภายใต้การ
บริหารงานจัดการร่วมกันระหว่าง 3 ชุมชน ซึง่ ถือเป็ นโอกาสทีด่ ี
ในการนํ าหลักการจัดการด้านการท่ องเที่ยวเข้าไปพัฒนากลุ่ ม
ดังกล่าวให้มปี ระสิทธิภาพ โดยสามารถร่วมกันวางแผน กําหนด
แผนการบริหารจัดการอย่างมีระบบได้ เช่นเดียวกับ สุวมิ ล ตัง้
ประเสริฐ (2554, หน้ า 621) ที่กล่าวว่า การรวมกลุ่มเพื่อสร้าง
เครือ ข่าย จะสามารถสร้างความเข้มแข็งในการบริห ารจัดการ
เกิดการแลกเปลี่ย นความคิดเห็น ความรู้ และเทคโนโลยี เป็ น
การสร้างภูมคิ มุ้ กันในการพัฒนาการเกษตรอย่างยังยื
่ นได้
ทัง้ นี้ ในการพัฒนาเครือข่ายหากได้รบั การช่วยเหลือ
จากหน่ วยงานภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้อง ก็จะทําให้มโี อกาสสําเร็จมาก
ขึน้ ดังเช่นที่ เครือข่ายการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร ปากช่อง ที่ได้
สร้า งเครือ ข่ า ยการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร โดยเริ่ ม ต้ น สร้ า ง
เครือ ข่ า ยจากการสนั บ สนุ นของหน่ วยงานภาครัฐ โดยมี
กระบวนการจัดประชุมเพื่อทําความรูจ้ กั และแลกเปลีย่ นเรียนรู้
การเดิน ทางเพื่อ ไปเยี่ย มศึก ษาดูงานของสมาชิก ในเครือ ข่าย
การช่วยเหลือ กัน ระหว่างกลุ่ม และการแบ่งเส้น ทางท่ องเที่ย ว
และการทํ า สื่อ โฆษณาร่ว มกัน (เครือ ข่า ยการท่ อ งเที่ ย วเชิง
เกษตร ปากช่อง, 2558) ดังนัน้ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
เกษ ตรปลอดภั ย ในพื้ น ที่ ชุ ม ชนรอบกว๊ า นพ ะเยา หากมี
หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ ผลักดัน สนับสนุน ให้เกิดการ
ร่วมมือ กัน ระหว่างกลุ่ มพื้น ที่ว ิจยั ก็ถือ ได้ว่าเป็ น กุ ญ แจสําคัญ
ประการหนึ่ งที่อ าจส่ ง ผลให้ก ารท่ อ งเที่ย วเชิงเกษตรประสบ
ความสําเร็จได้
อีกประการหนึ่งทีจ่ ะนําไปสู่การพัฒนาการท่องเทีย่ ว
คือ การพัฒนาสิง่ อํานวยความสะดวกเพื่อรองรับการท่องเทีย่ ว
ทีช่ ุมชนควรร่วมมือกับหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เป็ นการวางแผน
และจัดลําดับความสําคัญในการพัฒนาก่อนและหลัง สอดคล้อง
กับที่พ บว่ามีการลงนามระหว่ างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่ ว มกับ กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า เพื่ อ พั ฒ นาการ
ท่อ งเที่ย ววิถีเกษตร เป็ น การกระจายรายได้สู่ภ าคการเกษตร
โดยพั ฒ นาและเพิ่ ม ศัก ยภาพแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว เจ้ า หน้ า ที่
เกษตรกรเจ้า ของพื้น ที่ ตลอดจน ปรับ ปรุ ง สิ่งอํ า นวยความ
สะดวกเพื่ อ รองรับ การท่ อ งเที่ ย วเชิง เกษตร (กรมส่ ง เสริม
การเกษตร, 2558) ซึ่งสอดคล้องกับ คมพล สุวรรณกูฏ (2555,
หน้ า 291) ที่ได้ก ล่าวถึง การจัดการท่ อ งเที่ย วเพื่อ เสริมสร้าง
รายได้ให้แก่ภาคเกษตร ที่จะต้องมีองค์ประกอบหลักเกี่ยวข้อง
คือ บุคลากร สถานที่ กิจกรรมและบริการ รวมถึงการสนับสนุ น
และส่ ง เสริ ม การท่ องเที่ ย ว เช่ น เดี ย วกั บ British Tourist
Authority (2011) ที่กล่าวถึงการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งถือ

ประกอบศิร ิ ภักดีพนิ ิจ และปานณนาถ บัวเงิน
เป็ นหนึ่ ง ในกุ ญ แจสํ า คั ญ ที่ ทํ า ให้ แ ผนปฏิ บ ั ติ ง านด้ า นการ
ท่องเทีย่ วเกิดความสําเร็จได้
นอกจากนี้ การจัดการการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร ควร
มีการวางแผนร่วมกันในด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเทีย่ ว
ด้ า นการบริก าร ด้ า นบุ ค ลากร(โศจิล ัก ษณ์ กมลศัก ดาวิกุ ล ,
2556, หน้ า 62) ตลอดจน ชุ ม ควรตระหนั ก ถึ ง การร่ ว มกัน
วางแผนประชาสัม พัน ธ์ ข ้อ มู ล กิจ กรรมทางการท่ อ งเที่ย วที่
สัมพัน ธ์กบั ฤดูกาล เป็ น การสร้างการรับรู้ให้นักท่ อ งเที่ย วเกิด
ความเข้าใจ และตัดสินใจเลือกเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ได้ ทั ้ ง นี้ Hilary du Cros แ ล ะ Bob McKercher (2015) ไ ด้
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการสือ่ สารผ่านทางสังคมออนไลน์ใน
การนําเสนอข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ วอีกด้วย
ในส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรปลอดภัยในพื้นที่
รอบกว๊านพะเยา ควรมองถึงการต่อยอดและพัฒนาให้เกิดความ
หลากหลายทางการท่องเทีย่ วของจังหวัดพะเยาได้ โดยสามารถ
นํ า ผลการศึ ก ษาเป็ นพื้ น ฐานในการต่ อ ยอดการศึ ก ษาการ
ท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ ซึ่งเป็ นการนํ าวัตถุดบิ ทางด้านการเกษตร
ปลอดภัยแปรรูปเป็ นอาหารเพื่อสุขภาพ ทัง้ นี้ การท่องเทีย่ วเชิง
สุ ข ภาพ ถือ เป็ น กระแสการท่ อ งเที่ย วที่อ ยู่ในความสนใจของ
นักท่ องเที่ย ว (คณะกรรมการนโยบายการท่ องเที่ยวแห่งชาติ,
2554, หน้ า 7-9) และอยู่ ใ นความนิ ย มของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติเป็ นอย่างมาก (พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์, 2556, หน้า
62) ตลอดจน อาหาร คื อ สิ่ ง ที่ ส ามารถสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
เอกลักษณ์ เฉพาะของวัฒนธรรม วิถชี วี ติ ของคนในพื้นทีไ่ ด้เป็ น
อย่างดี (หทัยชนก ฉิมบ้านไร่ และรักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ , 2558,
หน้า 39) สอดคล้องกับ เณรัญชนา กิจวิกรานต์ (2557, หน้า14)
ทีก่ ล่าวว่าการท่องเทีย่ วเชิงอาหารสามารถก่อให้เกิดภาพลักษณ์
ในใจของนักท่องเทีย่ วได้ จึงนับได้ว่าเป็ นโอกาสของพืน้ ทีใ่ นการ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วผ่านอัตลักษณ์ ทโ่ี ดดเด่นในเชิงวัฒนธรรม
อาหารได้
ในการพั ฒ นารู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร
ปลอดภัยในพื้นทีร่ อบกว๊านพะเยา จะประสบความสําเร็จได้ ยัง
ต้องคํานึงถึงปั จจัยอีกหลายส่วน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคส่วน
ธุ ร กิจ การท่ อ งเที่ย ว ได้แ ก่ ธุ ร กิจ ที่พ ัก ธุ ร กิจ นํ าเที่ย ว ธุ ร กิจ
ร้านอาหาร ธุ ร กิจจํ าหน่ ายของที่ร ะลึก ธุ ร กิจ ขนส่ ง ที่จ ะต้ อ ง
เตรีย มความพร้อ ม พัฒ นาบุ ค ลากรด้า นการท่ อ งเที่ย วสู่ ก าร
ให้บริการอย่ างมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ เทพกร ณ สงขลา
(2554, หน้ า 2) ที่ก ล่าวว่า การนํ าทรัพยากรเกษตรมาบริห าร
จัดการเป็ นกิจกรรมการท่องเทีย่ วหลากหลายรูปแบบ แต่สงิ่ ทีจ่ ะ
ละเลยไม่ได้ ก็ คือ ความพร้อมของพื้นที่ในการจัดเตรียมที่พ กั
และสิ่งอํ า นวยความสะดวกต่ าง ๆ สํ า หรับ นั ก ท่ อ งเที่ย ว ซึ่ ง
Holloway, J. Christopher (2002) ได้กล่าวถึงบทบาทของธุรกิจ
ในอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว ที่ ม ีค วามสัม พั น ธ์ ก ัน และมี
ความสําคัญในแต่ ละด้าน ที่ควรดําเนินการพัฒนาไปพร้อมกัน
เพือ่ ให้เกิดการท่องเทีย่ วทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
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อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
ปลอดภัยของจังหวัดพะเยาไม่เพียงแต่ จะสร้างรายได้ให้แก่คน
ในชุ ม ชนแล้ว ยัง ถื อ เป็ นเครื่อ งมือ สํ า คัญ ในการสร้า งความ
เข้ม แข็งให้ก ับ ชุ ม ชนเกษตรในจังหวัด พะเยา โดยเน้ น ความ
ปลอดภัยและก่อให้เกิดคุณภาพชีวติ ทีด่ ี สร้างรายได้ และทําให้
เกิด ความเข้ม แข็ง ของชุ ม ชนอย่ า งยัง่ ยืน เช่ น เดีย วกับ การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2558) ทีก่ ล่าวว่าการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร เป็ นการท่องเที่ยวที่อยู่บนฐานหลักสําคัญ ประกอบไป
ด้วย สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อ ม อย่างดมดุ ล
และความยั ่งยืน
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