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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณการใชทรัพยากร
การเกษตรของเกษตรกรและแนวทางการจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อ
การทองเที่ยวเชิงเกษตรตําบลตะเคียนเลื่อน อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
โดยรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางผูใหขอมูลหลักแกนนําแหลงทองเที่ยว
เชิงเกษตรผูบริหาร อบต. เจาหนาที่สํานักงานเกษตรอําเภอ ผูนําทองที่และ
ผูน าํ ทองถิน่ ประชาชนและเกษตรกรทีร่ บั รูเ กีย่ วกับแหลงทองเทีย่ วเชิงเกษตร
ในพื้นที่ แบบสํารวจ การสังเกตแบบมีสวนรวม และการสัมภาษณเชิง
โครงสรางการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
การศึ ก ษาพบว า สถานการณ แ หล ง เรี ย นรู  ก ารเกษตรในตํ า บล
ตะเคียนเลื่อนใชทรัพยากรการเกษตรเพื่อพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยว
เชิงเกษตรใน 3 ดาน โดยมีการจัดแบงตามกลุมอาชีพ คือกลุมดินและปุย
กลุมสวนผลไม/สวนกลวยไม และกลุมการผลิตเห็ด มีการดําเนินกิจกรรม
ในรูปแบบกลุม และครัวเรือนโดยยึดเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม นอกจากนัน้
ใชทรัพยากรทีด่ นิ แหลงนํา้ แรงงาน วัตถุดบิ นําความรูภ มู ปิ ญ ญา ความหลากหลาย
พืชพันธุ การจัดการพื้นที่ แหลงนํ้าเพื่อพัฒนาตอยอดกิจกรรมการทองเที่ยว
เชิงเกษตร เนนการสาธิต ใหความรู และการจําหนายผลผลิต
สวนแนวทางการจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการทองเที่ยว
เชิงเกษตร พบวา พื้นที่ตําบลเหมาะการทําการเกษตร อยูใกลแหลงจําหนาย
การเขาถึงพื้นที่สะดวก เกษตรกรตื่นตัว หนวยงานรัฐสนับสนุนรูปแบบ
การทองเที่ยวเชิงเกษตรเนนการเขาเยี่ยมชมแหลง การสาธิต บรรยาย
แนวทางการจั ด การทรั พ ยากรการเกษตรเพื่ อ การท อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร
ตองพัฒนาแหลงเรียนรู สถานที่ ภูมิทัศน ทักษะการเปนวิทยากร สิ่งอํานวย
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ความสะดวก ศูนยประสานงานในระดับตําบล และพัฒนาแหลงเรียนรูเ กษตร
เปนเครื่องมือในการจัดการพื้นที่ สรางรายไดและการรักษาวิถีชุมชน
คําสําคัญ : การจัดการทรัพยากรการเกษตร, แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร,
การทองเที่ยวเชิงเกษตร
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Abstract
This research aimed to study agricultural resource use
situation of farmers and a management approach of agricultural
resources for agro-tourism of Takhianluan Sub-district, Muang
District, Nakhon Sawan Province. The data were collected from
the key informants consisting of the agro-tourism leaders, the
executive of Tambon local administrative organization, the
officials in the agricultural office of Muang District, the regional
leaders and local leaders, the people and farmers who realized
about agro-tourism in the research area. Participatory observation
and structural interview, training workshops, and organizing
knowledge sharing forum have been done by the researcher.
The study found that the agricultural learning resources
in Takhianluan Sub-district, were used to develop agro-tourism
activities divided into 3 occupational groups as soil and fertilizer
group, orchard / orchid farm group, and mushroom production
group. Some took it as their main primary occupation, some took
it as a sideline occupation while others used agricultural
resources that are land, water, raw materials in the community,
knowledge and local wisdom, plant diversity and management
of area for continual development of agro-tourism activities in
each place by emphasizing on demonstration, knowledge giving
and sales productivity.
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As for the guidelines of agricultural resources management
for agro-tourism it was found that the area of the sub-district
is suitable for agriculture, located near the distributors with
convenient access to the area. The farmers are awake,
supported by government agencies for a form of agro-tourism
by visiting, attending demonstrations and lectures. However,
more development needed to be done further on the learning
center, landscape, resource persons’ speaking skill, facilities, coordination center at the sub-district level and development of
agricultural learning resources towards agro-tourism to be used
as a tool to manage the area, make income, and keep the way
of the community.
Keywords : Agricultural resource management, Agricultural
tourism, Agro-tourism
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บทนํา
การพัฒนาการทองเทีย่ วของประเทศสรางรายไดใหกบั ระบบเศรษฐกิจ
สงผลใหอตุ สาหกรรมการทองเทีย่ วเติบโตอยางรวดเร็ว จากสถิตกิ ารทองเทีย่ ว
การสงเสริมการทองเทีย่ วของไทยมีการพัฒนาเปนรูปแบบและระบบ เปนทีม่ า
ของรายไดในการพัฒนาประเทศ จากขอมูลนักทองเที่ยวป 2558 เดินทาง
เขามาทองเที่ยว 24.90 ลานคน สรางรายได 1.857 ลานลานบาท และ
ในป 2559 นักทองเที่ยว 26.53 ลานคน ขยายตัวรอยละ 6.14 มีรายไดจาก
การทองเที่ยวเปนเงิน 1.272 ลานลานบาท ทั้งนี้ การเดินทางทองเที่ยวใน
ประเทศของนักทองเที่ยวไทย ป 2558 มีจํานวน 159.19 คน/ครั้ง กอใหเกิด
รายไดหมุนเวียนในตลาดทองเที่ยวในประเทศเปนเงิน 0.803 ลานลานบาท
ในป 2559 มีผูเดินทางทองเที่ยวในประเทศจํานวน 168.97 ลานคน/ครั้ง
และสรางรายได 0.882ลานลานบาท (การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย, 2559)
แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ในป 2555-2559 กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา กําหนดเปนปสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
การทองเที่ยวเชิงศาสนา การทองเที่ยวเชิงผจญภัย การทองเที่ยวเชิงเกษตร
โดยเนนการสรางนวัตกรรมเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มในสินคาทองเที่ยว สงเสริม
การลงทุนเพื่อการทองเที่ยวที่ยั่งยืน คํานึงถึงคุณคา การพัฒนาสิ่งแวดลอม
สรางบรรยากาศการลงทุนในกิจกรรมการทองเที่ยวแหลงใหมที่มีศักยภาพ
เพื่อคืนธรรมชาติสูผืนโลก เกิดความมั่งคั่งสูชุมชน (การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย, 2554) สอดรับกับแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่เนนการสรางภูมิคุมกัน
ในประเทศใหเขมแข็งโดยการเตรียมความพรอมใหกับคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
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ทีส่ อดคลองและเหมาะสม โดยนําทุนของประเทศทีม่ ศี กั ยภาพมาใชประโยชน
การเสริมสรางทุนสังคม (ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ใหความสําคัญ
กับการพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพในทุกระดับ การปรับตัว
เขากับการเปลีย่ นแปลง การเขาถึงทรัพยากรอยางเปนธรรม การเสริมสรางทุน
เศรษฐกิจมุง พัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง โดยการใชภมู ปิ ญ
 ญา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคเปนพลังขับเคลื่อนใหม
อยางยั่งยืนระยะยาว โดยการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสาขาธุรกิจบริการที่มี
ศักยภาพ ยกระดับคุณภาพแหลงทองเทีย่ วใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดและชุมชนใหเปนแหลงสรางรายไดหลักของประเทศ รวมถึงเปนแหลง
กระจายรายไดสูทองถิ่น ดวยการพัฒนายกระดับคุณภาพแหลงทองเที่ยว
ในเชิ ง กลุ  ม พื้ น ที่ ใ ห ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของตลาดและชุ ม ชน
การบริหารจัดการทองเทีย่ วใหเกิดความสมดุลและยัง่ ยืน ตลอดจนเสริมสราง
ความเขมแข็งของภาคเอกชน ทองถิ่น ชุมชนในอุตสาหกรรมทองเที่ยว
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554)
การทองเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-tourism) เปนการทองเที่ยวที่
ประยุกตจากการประกอบอาชีพทางการเกษตร บนฐานแนวคิด องคความรู
ภูมิปญญาของบรรพบุรุษของเกษตรกรที่สรางความภาคภูมิใจในอาชีพ
เกษตรกรรมซึ่งเปนรากฐานของประเทศ อีกทั้งการไดสัมผัสกับวิถีชีวิต
ความเปนอยูข องคนในชุมชนชนบท ขนบธรรมเนียมประเพณี รูปแบบกิจกรรม
และการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่หลากหลาย วิถีชีวิตที่เรียบงายถึง
การประยุกตใชเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ทัศนียภาพธรรมชาติทสี่ วยงามบนฐาน
การจัดการโดยเกษตรกรในชุมชนตนเอง ทําใหชมุ ชนสามารถพึง่ พาตนเองได
ทัง้ ดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และดานสุขภาพใจทีเ่ ขมแข็ง
โดยมุงเนนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงความพอเพียงและเปนแนวทาง
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ในการแกไขปญหาของตนเองและชุมชนอยางยั่งยืน ปจจุบันการสงเสริม
และพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนทางเลือกการทองเที่ยวสําหรับ
นักทองเที่ยว และสรางมูลคาเพิ่มแกเกษตรกรใหสามารถตอบสนองรายได
จากการอนุรักษทรัพยากรเกษตร และกิจกรรมการทองเที่ยวสงผลตอการ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ การจัดสรรประโยชนทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ปจจุบันกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกําหนด
แนวทางสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อใหเกิดการสราง
รายได ดวยการพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร การสราง/พัฒนา
เครือขายการทองเที่ยวเชิงเกษตร และบริหารจัดการสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงเกษตร โดยกําหนดมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 4
องคประกอบ ไดแก การบริหารจัดการ การรองรับ การใหบริการ และ
การดึงดูดใจ (สํานักพัฒนาแหลงทองเที่ยว, 2556) สอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาการทองเที่ยวไทย ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และสิง่ อํานวยความสะดวกเพือ่ การทองเทีย่ ว ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาและ
ฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสินคา
บริการและปจจัยสนับสนุนการทองเทีย่ ว ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความเชือ่ มัน่
และสงเสริมการทองเที่ยว และยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมกระบวนการ
มีสว นรวมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรการทองเที่ยว
จังหวัดนครสวรรคมีลักษณะพื้นที่เปนที่ราบคอนขางเรียบและแคบ
บริเวณทีร่ าบลุม แมนาํ้ มีวสิ ยั ทัศนการพัฒนาจังหวัดใหเปนศูนยกลางการผลิต
การคาขาวและสินคาเกษตร เมืองแหงการศึกษามีแหลงทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและธรรมชาติสังคม มีความเขมแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในรอบ 4 ปที่ผานมาทางจังหวัดไดสงเสริมและสนับสนุนยกระดับ

ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 213

ชุมชนทองถิ่นใหใชฐานทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
ทรัพยากรธรรมชาติ และการทองเทีย่ วเชิงเกษตร โดยเฉพาะตําบลตะเคียนเลือ่ น
อําเภอเมืองนครสวรรคเปนพื้นที่หนึ่งที่ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของ
นครสวรรค ทางฝง ตะวันตกของแมนาํ้ เจาพระยามีพนื้ ทีท่ งั้ หมด 20.73 ตาราง
กิโลเมตรหรือประมาณ 12,956 ไร มีจํานวนหมูบาน 12 หมูบาน ครัวเรือน
1,869 ครัวเรือน ประชากรทัง้ หมด 6,222 คน ลักษณะภูมปิ ระเทศเปนทีร่ าบลุม
ริมฝง แมนาํ้ ลักษณะโดยรวมทัง้ ตําบลจะมีลกั ษณะเปนทองกระทะ นํา้ ทวมขัง
ในฤดูฝนดินมีความอุดมสมบูรณ ประชากรมีอาชีพดานการเกษตร คิดเปน
60 เปอรเซ็นต (องคการบริหารสวนตําบลตะเคียนเลือ่ น, 2557) การทําการเกษตร
ของตําบลมีชอื่ เสียงดานทรัพยากรธรรมชาติอดุ มสมบูรณ เปนแหลงเพาะปลูก
พืชผลทางการเกษตร ไดแก ผลไม พืชผัก ไมดอกไมประดับ และมีการรวมกลุม
ของเกษตรกรในการจําหนายผลผลิต การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร และมีการสงเสริมการเรียนรูของศูนย
ถายทอดความรูทางการเกษตรมีการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร ตั้งแต
ป พ.ศ.2555 – ปจจุบัน จากตนทุนทางสังคมและฐานทรัพยากรในตําบล
สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรคเขามาสงเสริมและพัฒนา
แหลงเรียนรูเกษตร การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการทองเที่ยวเชิง
เกษตร
ดงนัน้ การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพือ่ สงเสริมการทองเทีย่ วเชิง
เกษตรใหสอดคลองกับแหลงเรียนรูการเกษตร บนฐานแนวคิด องคความรู
ภูมปิ ญ
 ญาของเกษตรกรทีส่ รางความภาคภูมใิ จในอาชีพซึง่ เปนรากฐานสําคัญ
ของชุมชน พัฒนากิจกรรมทางการเกษตรใหกับผูที่สนใจเขามาเรียนรู หรือ
เยี่ยมชมไดสัมผัสกับวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน โดยอาศัยวิธีการ
(Means) การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตรที่ยึด

214 วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

รากฐานของชุมชนเปนศูนยกลาง การจัดการชุมชนสูก ารพึง่ ตนเองอยางยัง่ ยืน
ผูว จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาสถานการณการใชทรัพยากรการเกษตรของ
เกษตรกรในตําบลและแนวทางการจัดการทรัพยากรการเกษตรเพือ่ การทองเทีย่ ว
เชิงเกษตรตําบลตะเคียนเลื่อนอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรคดังกลาว
วัตถุประสงค
1. ศึกษาสถานการณการใชทรัพยากรการเกษตรของเกษตรกร
ในตําบลตะเคียนเลื่อน อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
2. ศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรการเกษตรเพือ่ การทองเทีย่ ว
เชิงเกษตรตําบลตะเคียนเลื่อน อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบผสมผสาน โดยกําหนด
ขอบเขต ดังนี้
1. ดานเนื้อหา ประกอบดวยขอมูลสถานการณการใชทรัพยากร
การเกษตรและรูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตรตําบลตะเคียนเลื่อน
และขอมูลเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการ
ทองเทีย่ วเชิงเกษตร ตําบลตะเคียนเลือ่ น อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค โดย
การจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู เสนอความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตอแนวทางในการจัดการทรัพยากรการเกษตรแหลงทองเที่ยว
เชิงเกษตรของเกษตรกรในตําบลตะเคียนเลื่อน
2. ขอบเขตดานพื้นที่ เลือกพื้นที่แบบเจาะจงจากฐานขอมูลของ
สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค และจากการเดินทาง
เขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรูของเกษตรกรในตําบล
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3. ขอบเขตประชากรและกลุม ตัวอยาง ผูใ หขอ มูลหลักทีเ่ ปนแกนนํา
แหลงเรียนรูเ กษตร10 แหง จํานวน 10 คน ผูบ ริหารองคการบริหารสวนตําบล
ตะเคียนเลือ่ น และเจาหนาทีส่ าํ นักงานเกษตรอําเภอเมือง จํานวน 2 คน ผูน าํ
ทองที่และผูนําทองถิ่นที่มีแหลงเรียนรูเชิงเกษตรในพื้นที่จํานวน 4 คน
ประชาชนและเกษตรกรทีร่ บั รูเ กีย่ วกับแหลงเรียนรูเ กษตรในพืน้ ที่ 3 คน รวม
19 คน โดยพิจารณาคุณสมบัติ มีสวนเกี่ยวของรับรู ตัดสินใจและมีสวนรวม
ในกิ จ กรรมของแหล ง พร อ มในการให ข  อ มู ล มี ลั ก ษณะของผู  นํ า การ
เปลี่ยนแปลง กลาแสดงออกและรับฟงเหตุผล
4. เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล รวบรวมขอมูลจาก
ผูใหขอมูลหลัก ใชแบบสํารวจการสัมภาษณ การสัมภาษณเชิงลึก การอบรม
เชิงปฏิบตั กิ าร การสนทนากลุม รวมกันระหวางนักวิจยั และผูม สี ว นเกีย่ วของ
ในการจัดการทรัพยากรการเกษตรรูปแบบกิจกรรม และแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรการเกษตรเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตรตําบล
5. การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา และตรวจสอบ
ขอมูล โดยดําเนินการไปพรอมๆ กับการรวบรวมขอมูล อาศัยการซักถาม
ตรวจสอบขอมูลดวยการแลกเปลีย่ นคําถาม แยกแยะขอมูลออกเปนหมวดหมู
ตามเนื้อหา พรอมกับดูความเพียงพอและสมบูรณของขอมูล โดยนํามา
เปรียบเทียบกับกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของการวิจยั ใชวธิ กี ารตรวจสอบ
ขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) จากแหลงทีม่ าของขอมูลแตละดาน คือ
การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data triangulation) และดานวิธรี วบรวม
ขอมูล (Methodological triangulation) ทุกครั้งที่มีการรวบรวมขอมูล
จากการซักถามกับผูใหขอมูลหลัก ซึ่งถือวาเปนการตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลดวย
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ผลการวิจัย
1. สถานการณการใชทรัพยากรการเกษตรของเกษตรกรตําบล
ตะเคียนเลื่อน แหลงเรียนรูการเกษตรกระจายอยูในพื้นที่ของตําบลในหมูที่
2, 11 และหมู 12 จํานวน 10 แหง ไดแก (1) กลุมดินชีวภาพตะเคียนเลื่อน
หมูท ี่ 2 เปนแหลงเรียนรูเ กษตรจัดตัง้ ขึน้ เมือ่ ป 2550 ภายใตโครงการยุทธศาสตร
อยูดีมีสุข ดวยเล็งเห็นคุณคาของทรัพยากรดินและวัตถุดิบในชุมชน (2) กลุม
ปุยดินดีบานตะเคียนเลื่อน หมูที่ 2 จัดตั้งขึ้นเมื่อป 2545 เปนแหลงเรียนรู
เกษตร ดวยเล็งเห็นการทําเกษตรตองดูแลสภาพดินใหมีความอุดมสมบูรณ
การลดตนทุนของเกษตรกร (3) กลุมผักชีฝรั่งปลอดสารพิษ หมู 12 เริ่มในป
2537 จากกลุมเล็ก ๆ และกระจายแพรหลายเปน 20 ครัวเรือน เริ่มจากการ
เพาะปลูกแบบยังชีพสูการปลูกเปนอาชีพ (4) สวนฝรั่งกิมจูและสาลี่สีทอง
ไรเมล็ด หมู 11 เปนสวนดั่งเดิมตั้งแตป 2521 เนนการจัดการพื้นที่ ระบบ
นํ้าหยด ลดการจางแรง และจําหนายผลผลิตเอง (5) สวนผลไมผสมผสาน
หมูที่ 11 ปลูกพืชไมผลแบบผสมผสานสืบทอดมาจากรุนพอแมมากวา 40 ป
(6) สวนกลวยไขปลอดสารเคมี หมูที่ 11 เปนอาชีพหลักมาจากบรรพบุรุษ
เนนการลดตนทุน ปลอดภัยสําหรับผูผลิตและผูบริโภค ใชภูมิปญญาทองถิ่น
ในการดูแลบํารุง (7) สวนเกษตรผสมผสาน หมู 12 เปนสวนเกษตรปลูกไมผล
ไดแก กระทอน ฝรั่งแปนสีทอง สมโอ กลวยไข กลวยหอม มะยงชิด และ
มะมวง เนนการปลูกที่หลากหลายลดความเสี่ยงดานผลผลิตและราคา (8)
ครัวเรือนเกษตรวิถีพอเพียง หมู 12 เปนแหลงเรียนรูเกษตรบนวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สืบทอดมาจากรุนพอรุนแม และศึกษาเรียนรูตามสถานที่ตาง ๆ
เพือ่ มาปรับปรุงการเกษตรในครัวเรือน กิจกรรมดําเนินงานมาประมาณ 20 ป
กิจกรรมทางการเกษตรของแหลงเรียนรูประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง และ
เกษตรทฤษฎีใหมบนฐานภูมิปญญาทองถิ่น วิถีชีวิตชุมชน (9) ฟารมเห็ด
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บานวังยาง หมู 12 ตําบลตะเคียนเลื่อน เปนแหลงผลิตกอนเชื้อเห็ดและ
ดอกเห็ด เริ่มดําเนินการตั้งแตป 2549 โดยสืบทอดกันมาจากรุนสูรุน
ระยะแรกทําเปนอาชีพเสริม กระทัง่ เปนอาชีพหลักในปจจุบนั และ (10) สวน
กลวยไม หมู 11 เริม่ ทําป 2538 เนนการขยายพันธุก ลวยไมขายพันธุก ลวยไม
และสงกลวยไมเขาประกวด จุดเดนของแหลงเรียนรูเปนสวนกลวยไม
หลากหลายสายพันธุในพื้นที่ 7 ไร
ทั้งนี้จากแหลงเรียนรูของเกษตรกรทั้ง 10 แหลงสามารถสรุปแหลง
เรียนรู วัตถุประสงค การเกษตรหลัก รูปแบบกิจกรรม และการจัดการ
ทรัพยากรการเกษตรของแหลงเรียนรูการเกษตรดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สรุปแหงเรียนรู วัตถุประสงค การเกษตรหลัก รูปแบบกิจกรรม และการจัดการทรัพยากรการเกษตรของแหลงเรียนรูการเกษตร
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สวนวัตถุประสงคการดําเนินกิจกรรมการเกษตรของแหลงเรียนรูเ นน
รูปแบบกลุมเกษตรกรและครัวเรือน มีทั้งทําเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม
เปนแหลงเรียนรู จําหนายผลผลิตเมล็ดพันธุ กิ่ง หนอ และการแปรรูป
ใชทรัพยากรการเกษตร ประกอบดวย ทีด่ นิ แหลงนํา้ แรงงาน วัตถุดบิ ในชุมชน
ความรูที่เปนภูมิปญญา ความหลากหลายพืชพันธุ การจัดการพื้นที่แหลงนํ้า
โดยแหลงเรียนรูเกษตรกรทั้ง 10 แหง ใชทรัพยากรการเกษตรในพื้นที่ของ
ตนเองเกิดผลผลิต สินคา การบริการ เนนความเหมาะสมสอดคลองกับ
กิจกรรมในแหลงเรียนรูเกษตรของตนเอง ผลผลิต สินคาและการบริการเนน
การจําหนายผลผลิตสําหรับการบริโภค กิ่งพันธุไมผล หนอ และวัสดุที่
เกี่ยวของกับปจจัยการผลิต
การจัดการทรัพยากรการเกษตรในพื้นที่ของเกษตรกรเพื่อพัฒนาสู
กิจกรรมการทองเทีย่ วเชิงเกษตร จัดได 3 กลุม (1) การใชทรัพยากรการเกษตร
ทีเ่ กีย่ วกับกลุม ดินและกลุม ปุย ในกิจกรรมการสาธิตผลิตดินชีวภาพ/ปุย ดินดี
และการจําหนายผลิตภัณฑ การฟงบรรยายเยี่ยมชม สาธิตการผลิตดิน
ชีวภาพ/ปุยดินดี ตลอดจนชมจุดจําหนายเพาะพันธุกลาไมดอกไมประดับ
สองขางทางถนน (2) การใชทรัพยากรการเกษตรของสวนผสมผสาน ผลไม
และสวนกลวยไม มีกจิ กรรมการสาธิตการผลิต การรักษา การขยายพันธุ การ
แปรรูปและการจําหนายผลผลิตในสวนสรางความรูการทําสวนผสมผสาน
สวนผลไม สวนกลวยไม สําหรับการประกวด การฟงบรรยายเยี่ยมชมศึกษา
ธรรมชาติ แปลงผักชีฝรัง่ และการจําหนายผลผลิต กิง่ พันธุไ มผลพันธุก ลวยไม
ในสวนและเมล็ดผักชีฝรัง่ (3) การใชทรัพยากรการเกษตรทีเ่ กีย่ วกับการผลิต
เห็ด มีกจิ กรรมการสาธิตการผลิตเชือ้ เห็ด กอนเชือ้ เห็ด การดูแลรักษาโรงเรือน
การเก็บเกี่ยวผลผลิต และการจําหนายกอนเชื้อเห็ด เห็ดสดทั้งปลีกและสง
การใหความรูเ กีย่ วกับระบบโรงเรือนทีเ่ หมาะสม การเยีย่ มชมสถานทีจ่ ริง ทัง้ นี้
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แหลงเรียนรูเกษตรทั้ง 10 แหง เนนการจัดการทรัพยากรการเกษตรโดยตรง
ไดแก กลุมปุยและกลุมดิน สวนผลไมและสวนกลวยไม การเพาะเห็ด ทั้งนี้
แหลงเรียนรูเ กษตรมีความโดดเดนในตัวเอง กิจกรรมในแหลงเรียนรูเ พือ่ การ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรใชการสาธิตหรือการใหความรูในกิจกรรมที่ดําเนินการ
และการจําหนายผลผลิต สวนทรัพยากรการเกษตรที่นํามาใชกับกิจกรรม
ในแหลงเรียนรูใชที่ดิน/สถานที่โรงเรือน สวนไมผล วัตถุดิบและแรงงาน
จากชุมชน
2. แนวทางการจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการทองเที่ยว
เชิงเกษตรตําบลตะเคียนเลื่อน (1) ดานศักยภาพแหลงเรียนรูเกษตรเพื่อ
การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร โดยการจัดการทรัพยากรการเกษตร
ทีโ่ ดดเดนจากลักษณะกายภาพสภาพพืน้ ทีเ่ พาะปลูกพืชผัก ผลไม การอยูใ กล
แหลงจําหนาย และเขาถึงพื้นที่ไดสะดวก สรางการตื่นตัวใหเกษตรกร
หนวยงานรัฐสนับสนุนการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตร
อยางตอเนื่องในสวนกิจกรรมสงเสริมการเกษตรระดับตําบลและอําเภอโดย
การจัดตั้งกลุม/องคกรของเกษตรกร โครงการผลิตปุยหมัก โครงการเกษตร
อินทรียและลดการใชสารเคมี สนับสนุนปายกลุมเกษตรกร และศึกษาดูงาน
การพัฒนาเกษตร การทองเทีย่ วเชิงเกษตร (2) ดานรูปแบบกิจกรรมการทองเทีย่ ว
เชิงเกษตรโดยเนนการเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู การสาธิต บรรยาย ชมสวน
ชิมผลไม และเขารวมกิจกรรมในรูปของกลุมในสวนการจัดการทรัพยากร
การเกษตรตองเนนการใชประโยชนเชิงพื้นที่ เทคโนโลยีพื้นบาน แรงงาน
ในชุมชน และเอกลักษณของแหลงเรียนรูโ ดยการนําเสนอ สาธิต และเลาเรือ่ ง
เพิ่ ม กิ จ กรรมให ห ลากหลาย พั ฒ นาความรู  แ ละทั ก ษะด า นการจั ด การ
ทรัพยากรในแหลงเรียนรู และพัฒนาดานการเปนวิทยากร (3) ดานการพัฒนา
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร โดยพัฒนาสถานที่ จัดภูมิทัศน ทักษะการ
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เปนวิทยากร จัดทําแผนผัง/แปลงสําหรับการเรียนรู ทําปฏิทินการทองเที่ยว
ในตําบล ดานสิง่ อํานวยความสะดวก จัดใหมศี นู ยประสานงานในระดับตําบล
และสรางสิง่ อํานวยความสะดวก เชน หองนํา้ รานอาหาร รถนําชมแหลงเรียนรู
ดานการสรางเครือขายแหลงเรียนรูเ กษตรกรและดานเครือขายการทองเทีย่ ว
ในพืน้ ทีโ่ ดยการจัดตัง้ เครือขายระดับพืน้ ที่ การแลกเปลีย่ นแนวทางการพัฒนา
แหลงเรียนรู จัดทําแผนการจัดการพื้นที่รวมกัน (4) ดานประโยชนที่เกิดจาก
การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตร สามารถสราง
มูลคา รายไดเสริม การทํางานรวมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู การอนุรักษ
ทรัพยากร ภูมปิ ญ ญาทองถิน่ วิถกี ารทําการเกษตร สรางจุดขายดานการทองเทีย่ ว
วิถีชุมชน กระตุนใหเกษตรกรตื่นตัว ขายผลผลิตใหกับผูที่มาเยี่ยมชม และ
สรางเครือขายเกษตรกรในพื้นที่ และ (5) ดานความคาดหวังในการพัฒนา
แหลงเรียนรูเกษตรสูการทองเที่ยวเชิงเกษตรใชเปนกลวิธีในการจัดการพื้นที่
สรางรายไดคนในชุมชน การรักษาวิถชี มุ ชน ในแงของการทําการเกษตรสราง
ทางเลือกในการทําการเกษตร การขายผลผลิต สืบทอดวิถีการทําเกษตร
ดั้งเดิม อนุรักษทรัพยากรดินและแหลงนํ้า ลดการใชปุยเคมีและสารเคมี
สรางเครือขายเกษตรกรในพืน้ ที่ เกษตรกรมีความเขมแข็ง ในแงของกิจกรรม
การทองเทีย่ วเชิงเกษตร สามารถสรางรายได พัฒนากิจกรรม และหนวยงาน
สงเสริมสนับสนุนตอเนื่อง
อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัย ไดพบประเด็นที่นํามาวิจารณผลการวิจัย ดังนี้
1. สถานการณการใชทรัพยากรการเกษตรของเกษตรกร แหลง
เรียนรูการทําการเกษตรของเกษตรกรตําบลตะเคียนเลื่อนทั้ง 10 แหงมีการ
ดําเนินกิจกรรมการเกษตรในรูปแบบกลุมเกษตรกรและครัวเรือนเกษตรกร
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ยึดเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพือ่ สรางรายได เปนแหลงเรียนรูก ารเกษตร
แหลงจําหนายผลผลิต เมล็ดพันธุ ตอนกิ่งหนอ และการแปรรูป การใช
ทรัพยากรการเกษตรของแหลงเรียนรูประกอบดวยที่ดิน แหลงนํ้า แรงงาน
วัตถุดิบในชุมชน ความรูทางการเกษตรจากภูมิปญญาผูรู ความหลากหลาย
พืชพันธุไมผล และการจัดการพื้นที่ทางการเกษตรดวยการจัดการแหลงนํ้า
อยางเปนระบบซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ McGehee (2007: 111-124)
ที่ เ ห็ น ว า การท อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรเน น รู ป แบบที่ ห ลากหลายของแหล ง
เกษตรกรรมและวิถีชนบททําใหครอบครัวเกษตรกรมีโอกาสในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ และยังเปนเครือ่ งมือใหทอ งถิน่ สามารถพัฒนาไดในหลากหลาย
มิตทิ งั้ การรักษาสภาพแวดลอม พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจไดอยางยัง่ ยืน และ
สอดคลองกับมูลนิธิเกษตรกรรมทางเลือก (มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน, 2547:
28) ที่ศึกษาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเกษตรที่ยั่งยืนจําเปนตองอาศัย (1)
การพัฒนาภูมิปญญาพื้นบานในระบบเกษตร (2) การพัฒนาเทคโนโลยี
การเกษตรทีเ่ หมาะสม (3) ใชทรัพยากรเกษตรจากภายในพืน้ ที่ (4) หลีกเลีย่ ง
การใชสารเคมี (5) การปรับปรุงดินใหดํารงอยูอยางยั่งยืน และ (6) ใช
ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ สรางความหลากหลายกิจกรรม
ผลิ ต ทางการเกษตรในไร น าและผสมผสานกิ จ กรรมการผลิ ต ให เ กื้ อ กู ล
ประโยชนตอกันดวยวิธีธรรมชาติ ทั้งนี้แหลงเรียนรูของเกษตรกรตําบล
ตะเคียนเลื่อนมีการจัดการทรัพยากรการเกษตรโดยตรง ไดแก กลุมปุยและ
ดิน สวนผลไมและสวนกลวยไม การเพาะเห็ด โดยแหลงการเรียนรูดังกลาว
ประยุกตแนวคิดการพัฒนาเกษตรยัง่ ยืนผานกิจกรรมการสาธิตการใหความรู
การจําหนายผลผลิต และใชทรัพยากรการเกษตรที่ประกอบดวยการจัดการ
ทีด่ นิ /สถานทีโ่ รงเรือน สวนไมผล วัตถุดบิ ในชุมชน และการใชแรงงานในชุมชน
เพื่อสรางความยั่งยืน
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2. แนวทางการจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการทองเที่ยว
เชิงเกษตร พบวาศักยภาพแหลงเรียนรูการทําเกษตรของเกษตรกรตําบล
ตะเคียนเลื่อน มีรากฐานการจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการทองเที่ยว
เชิงเกษตร ประกอบดวยลักษณะทางกายภาพ สภาพพื้นที่ การปลูกพืชผัก
ผลไม การอยูใกลสถานที่จําหนาย การเขาถึงพื้นที่สะดวกและรวดเร็ว
การตื่นตัวของเกษตรกร หนวยงานรัฐสนับสนุนทําใหเอื้อตอการพัฒนา
การทองเที่ยวเชิงเกษตร สวนแนวทางในอนาคตการใหมีกิจกรรมสงเสริม
การเกษตรระดับตําบล จัดตั้งกลุม/องคกรของเกษตรกร โครงการผลิต
ปุยหมัก โครงการดานเกษตรอินทรียและลดการใชสารเคมี สนับสนุนปาย
สําหรับกลุมเกษตรกร และศึกษาดูงานดานการพัฒนาการเกษตร ตลอดจน
การทองเทีย่ วเชิงเกษตรซึง่ สอดคลองกับปองพล ธวัลหทัยกุลและคณะ (2550:
67-73) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพแหลงทองเทีย่ วเชิงเกษตรกรรม
ในกลุมจังหวัดอีสานใต อาศัยองคประกอบ 4 ดาน คือ 1) ดานการพัฒนา
ทรัพยากรแหลงทองเที่ยวเนนการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวใหสอดคลอง
ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวนั้น ๆ 2) ดานการพัฒนาบริการการทองเที่ยว
3) กลยุทธพัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธ 4) กลยุทธพัฒนา
ดานอื่น ๆ สําหรับการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
สําหรับรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตรจากการจัดการ
ทรัพยากรการเกษตร เนนการเขาเยี่ยมชมแหลงเกษตร การสาธิต บรรยาย
ชมสวน และชิมผลไม ทั้งนี้แหลงเรียนรูเกษตรกรตําบลตะเคียนเลื่อนมีการ
จัดการทรัพยากรการเกษตรทีส่ อดคลองกับกิจกรรมการใชประโยชนจากพืน้ ที่
เทคโนโลยีพนื้ บาน แรงงานในชุมชน และความเปนเอกลักษณของแหลงเรียนรู
อันเปนวิถีชีวิตในชนบทที่เปนจุดแข็ง ซึ่งสอดคลองกับ Klineand others
(2007: 111-124) ทีเ่ ห็นวาการทองเทีย่ วเชิงเกษตรนักทองเทีย่ วตองการเห็น
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วิถีชีวิตที่เชื่อมตอกับธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เปนประสบการณที่ดีในชวง
เดินทาง ตองการเรียนรูเ ขาใจความหมาย การพบปะผูค นและอยากมีสว นรวม
ในวิถีชีวิตชนบท ในขณะที่จุดออนกิจกรรมการเกษตรยังที่ไมหลากหลาย
ขาดความรู ทักษะและประสบการณดา นการจัดการทรัพยากรในแหลงเรียนรู
ทักษะการเปนวิทยากร ทุนในการพัฒนาผลผลิตและสินคาสําหรับแหลงทองเทีย่ ว
ซึ่งงานวิจัยของนาฏสุดา เชมนะสิริ และคณะ (2549: 69-79) สะทอนเห็นวา
แหลงทําการเกษตร แหลงแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรทีม่ ศี กั ยภาพเพียงพอ
ในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรตองมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ
การทําสวนผลไม การเพาะเห็ด การปลูกพืชปลอดสารพิษ และจําตองมีการ
พัฒนาศักยภาพการทองเทีย่ วเชิงเกษตรแกแหลงเรียนรูใ นเรือ่ งการฝกอบรม
หรือใหความรูเ กีย่ วกับการบริหารจัดการแหลงทองเทีย่ ว การประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยว การอํานวยความสะดวกดานคมนาคม ใหมีที่ปรึกษาดาน
ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑและสงเสริมการตลาด และการสนับสนุนเครือขาย
แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรทั้งภายในและภายนอกพื้นที่
การพัฒนากิจกรรมการทองเทีย่ วเชิงเกษตรของตําบลตะเคียนเลือ่ น
จะตองพัฒนาดานแหลงเรียนรูก ารเกษตร สถานที่ จัดภูมทิ ศั น พัฒนาทักษะ
การเปนวิทยากร จัดทําแผนผัง/การจัดแปลงสําหรับการเรียนรู ทําปฏิทิน
การทองเที่ยวในตําบล ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ใหมีศูนยประสานงาน
ในระดับตําบล ความสะดวกสถานที่ เชน หองนํ้า รานอาหาร รถนําชมแหลง
ในตําบล ดานการสรางเครือขายแหลงเรียนรูเกษตรกร และดานเครือขาย
การทองเที่ยวในพื้นที่ การจัดตั้งเครือขายเชิงพื้นที่ การแลกเปลี่ยนแนวทาง
การพัฒนาแหลงเรียนรูเกษตร จัดทําแผนการจัดการพื้นที่ สวนประโยชนที่
ไดรับจากการจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตร
สามารถสรางมูลคา รายไดเสริมจากกิจกรรมการเกษตร การทํางานรวมกัน
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แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู  ก ารเกษตรในพื้ น ที่ ร  ว มกั น การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากร
ภูมิปญญาทองถิ่น วิถีการทําการเกษตรสรางจุดขายดานการทองเที่ยววิถี
ชุ ม ชน กระตุ  น ให เ กษตรกรตื่ น ตั ว ในการจั ด การทรั พ ยากรการเกษตร
ขายผลผลิตใหกับผูที่มาเยี่ยมชม และสรางเครือขายเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งนี้
สอดคลองกับวันทนา ฉิมบานดอน (2552: 99-110) ที่เห็นวาการทองเที่ยว
เชิงเกษตรเริม่ ตองการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ ฐาน การเดินทางสะดวกสบาย
การเปนพื้นที่ที่มีการทําการเกษตรที่หลากหลาย การแปรรูปผลิตภัณฑ
ทางการเกษตรเพือ่ เพิม่ มูลคาของสินคา และประโยชนในกิจกรรมการทองเทีย่ ว
และรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตรมีทั้งกิจกรรมทางนํ้า กิจกรรม
บานพักโฮมสเตย กิจกรรมการแสดงวิถีชีวิตดานการเกษตรและวัฒนธรรม
มีรูปแบบการทองเที่ยวเชิงเกษตรแบบแหลงทองเที่ยวเกษตรประเภทชุมชน
และแหลงทองเที่ยวเกษตรประเภทเฉพาะรายบุคคลหรือรายกิจกรรมเปน
จุดทองเทีย่ วเกษตรทีเ่ ปนสวนหรือไรของเกษตรกรรายใดรายหนึง่ โดยเฉพาะ
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับแหลงเรียนรูเกษตรกร
1.1 ควรมีการจัดการทรัพยากรการเกษตรในแหลงเรียนรูใ หคง
ความเปนเอกลักษณ/อัตลักษณดั้งเดิมของแตละแหลง
1.2 ควรจัดรูปแบบ/กิจกรรมแหลงเรียนรูส าํ หรับการทองเทีย่ ว
เชิงเกษตรที่เนนหลากหลายและ สอดคลองกับวิถีชุมชน
1.3 ควรรวมกลุมจัดทําแผนผัง รายการทองเที่ยวของแหลง
เรียนรูเกษตรกรในตําบล และการเชื่อมโยงเสนทางแหลงทองเที่ยวภายใน
และภายนอกตําบลตอไป
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2. ขอเสนอแนะสําหรับทองถิ่น/สํานักงานเกษตรอําเภอ
2.1 องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลควรมี ก ารวางแผนร ว มกั บ
แหลงเรียนรูเกษตรกร ผูนําชุมชนในการกําหนดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
เกษตรใหสอดคลองกับฤดูกาล หรือเทศกาลของชุมชน ตําบล อําเภอและ
จังหวัด
2.2 องคการบริหารสวนตําบล สํานักงานเกษตรอําเภอ วัด และ
โรงเรียนในพื้นที่ควรรวมกันจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูแกกลุมเกษตรกร
นักเรียน ผูนําชุมชนในการนําทรัพยากรการเกษตรมาใชประโยชน การเพิ่ม
มูลคาผานการเรียนรูวิถีการเกษตรของชุมชน
2.3 หนวยงานภาครัฐควรชวยในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ในดานการเปนมัคคุเทศกทองถิ่น การนําชมแหลงเกษตรกรรมในชุมชนและ
รณรงคสรางความตื่นตัวในกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตรในตําบล
2.4 หน ว ยงานภาครั ฐ ควรจั ด ให มี ศู น ย ป ระสานงาน ศู น ย
จําหนายผลผลิตทางการเกษตรใหกับกลุมเกษตรกรในตําบล
3. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
3.1 ควรมีการศึกษาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอยางยัง่ ยืน
ในระดับพื้นที่ตําบล และอําเภอ
3.2 ควรมีการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรในระดับพื้นที่ตําบลและอําเภอ
3.3 ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตร
ที่สอดคลองกับพื้นที่ตําบลและอําเภอ
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