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บทคัดย่อ 
 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกส้มบางมดในภาชนะสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีวัตถุประสงค์

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกส้มบางมดในภาชนะปลูก พัฒนาส้มบางมดในภาชนะปลูกสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน และร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูส้มบางมด มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ กลุ่มท่องเที่ยวกัมปงในดง
ปรือ กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูส้มบางมด และกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนริมคลองบางมด  ผลการด าเนินงาน 
ประกอบด้วย 1) อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกส้มในภาชนะปลูกและความรู้ด้านเกษตรที่เกี่ยวข้อง ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายหลัก เกษตรกร ผู้ที่สนใจ และกลุ่มท่องเที่ยว จ านวน 200 คน ส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมาก
และมากที่สุด ด้วยเหตุผลว่าได้ความรู้และคุ้มค่ากับเวลา นอกจากนี้ กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันผลิต “ต้นส้มบาง
มดที่ปลูกในตะกร้าพลาสติก” จ าหน่ายเป็นสินค้าที่ระลึก และ 2) กิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
เช่น การเขียนเนื้อหาและการท าคลิปประชาสัมพันธ์ใน Facebook Page การส ารวจเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือ
แหล่งท่องเที่ยวริมคลองบางมด การทดสอบทริปล่องเรือท่องเที่ยวและเรียนรู้ชุมชนย่านคลองบางมด เป็นต้น 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 87 คน สื่อประชาสัมพันธ์และข้อเสนอแนะต่างๆ ได้ถูกน าเสนอกลับไปยังกลุ่มท่องเที่ยว
โดยชุมชน  

การใช้ส้มบางมดในภาชนะปลูกมาสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการน าเอาพืชที่มีชื่อเสียงโดด
เด่นด้านรสชาติและเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน คือ ส้มบางมด” มาเป็นสิ่งดึงดูดและสร้างความสนใจแก่
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวสัมผัสชุมชน ร่วมกับรูปแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชนพหุวัฒนธรรม อาศัยความ
ร่วมมือของส่วนการปกครองท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานไม่แสวงหาก าไร 
เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนกับบุคคลภายนอก เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของ
ชุมชน ไปพรอ้มกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความยั่งยืนต่อไป 

การศึกษามุมมองของนักท่องเที่ยวต่อการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางเรือแบบวิถีใหม่ (New Normal 
BangMod Travel) เป็นการเก็บข้อมูลผ่านออนไลน์ จ านวน 331 คน กลุ่มครอบครัวมีพฤติกรรมการท่องเที่ยว
มากที่สุด และสามารถใช้จ่ายกับกิจกรรมมากกว่ากลุ่มอื่น ส าหรับมุมมองเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในอนาคต (หลัง
การระบาดของโรคโควิด-19) ส่วนใหญ่วางแผนท่องเที่ยวในประเทศ ในรูปแบบกลุ่มปิดภายในครอบครัวหรือ
กลุ่มเพื่อน นักท่องเที่ยวสนใจโปรแกรมการท่องเที่ยวที่หลายหลายให้เลือกตามความต้องการ มีข้อมูลแนะน า
สถานที่ท่องเที่ยว จุดเด่นหรือจุดน่าเที่ยว และมีระบบการจัดการมาตรการป้องกันโควิด ทั้งนี้กิจกรรมที่รองรับ
การท่องเที่ยวในรูปแบบ อาทิ การเที่ยวธรรมชาติ และการน าผลผลิตชุมชนมาแปรรูปเป็นอาหาร  
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Abstract 

Technology transfer of Bangmod orange cultivation in containers to support 
community-based tourism, the objectives are to transfer the technology of growing Bangmod 
oranges in containers, to developed Bangmod orange in a container to support community-
based tourism, and altogether conserve and restore some oranges. There are main target 
groups: Kampong in Dong Prue Tourism Group, Orange Bangmod Conservation and 
Regeneration Group, and community tourism group along Bang Mod Canal. The results of 
operations consisted of 1) Training on citrus cultivation technology in containers and related 
agricultural knowledge. Most of the 200 farmers, interested parties and tourism groups were 
satisfied at the high level and the most. For the reason that the knowledge and the worth of 
the time. In addition, the target groups have in collaboration produced "Bangmod orange trees 
grown in plastic baskets" sold as souvenirs. And 2) Activities to support tourism by community 
such as content writing and making publicity clips on Facebook Page, boat trips survey for 
tourist sites along the Bangmod Canal, the boat trip trial and learning about the community 
in Khlong Bang Mod. 87 people participated in all the activity. The public relations materials 
and various suggestions have been presented back to a community tourism group.  

The use of Bangmod oranges in containers to support community tourism It brings a 
plant that is famous for its taste and is the identity of the community, Bangmod Orange, to 
attract and create interest for tourists to come and experience the community. In conjunction 
with the multicultural community tourism model Based on the cooperation of the local 
government Educational institution Government and private agencies Non-profit agency Create 
interactions between people in the community and outside people. It is part of preserving the 
identity of the community. Along with promoting sustainable tourism in the community. 

The study of tourists' perspectives towards organizing boat tourism in a new way (New 
Normal BangMod Travel) was collected online for 331 people. The family group had the most 
travel behavior and can spend more on activities than other groups. For perspectives on future 
tourism (After the outbreak of COVID-19), most of them plan to travel in the country, in a 
closed group form within family or friends. Tourists are interested in various travel programs 
to choose from according to their needs. There is information about tourist attractions, 
highlights or points of interest and has a management system for preventing COVID-19. 
However, activities that support tourism in the form of tourism such as nature tours. and the 
use of community produce to be processed into food. 
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บทที่ 1 บทน ำ 
 
ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ 

ส้มเขียวหวาน ถือว่าเป็นผลไม้ที่หากินได้ง่ายตลอดทุกฤดูกาล อุดมไปด้วยวิตามินเอ วิตามินบี และ
วิตามินซี ช่วยป้องกันโรคหวัด ลดการติดเชื้อจากแบคทีเรีย ลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือด บรรเทาอาการ
กระหาย ท าให้ระบบการย่อยอาหารเป็นปกติ รวมทั้งมีธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส และมีกรดอินทรีย์อีกหลายชนิด 
ส้มเขียวหวานจึงถือว่าเป็นผลไม้ที่ทรงคุณค่าทางโภชนาการ แต่หากย้อนไปดูตลาดส้มเขียวหวานของประเทศ 
จะพบว่าส้มเขียวหวานที่มีชื่อเสียงด้านรสชาติมากที่สุดชนิด
หนึ่ง คือ “ส้มเขียวหวานบางมด” หรือที่เรียกกันติดปากว่า 
“ส้มบำงมด” 

บางมด เป็นชื่อของต าบลหนึ่งในอ าเภอราษฎร์
บูรณะ จังหวัดธนบุรี (อ าเภอราษฎร์บูรณะ ประกอบด้วย 4 
ต าบล คือ แจงร้อน บางปะกอก ทุ่งครุ และบางมด) มี
ทรัพยากรดินอันอุดมสมบูรณ์ของดินตะกอนปากแม่น้ า
เจ้าพระยา ท าให้ดินมีการสะสมของธาตุอาหารสูง รวมทั้ง
การมีพ้ืนที่ติดกับชายทะเลที่มักเกิดปรากฎการณ์น้ าขึ้นน้ า
ลง นานวันเข้าดินจึงได้รับอิทธิพลจากความเค็มของน้ ากร่อยผสมผสานกัน ท าให้ผลไม้หลายชนิดที่ปลูกบริเวณ

นี้มีรสชาตินิ่มนวลและหวานแหลมเป็นพิเศษ เมื่อผลไม้
เริ่มสุก จึงมีมดมากินผลไม้ ท าให้พบเห็นมดในพ้ืนที่สวน
ได้มากมาย ส้มเขียวหวานเริ่มปลูกเมื่อปี พ.ศ. 2468 
ลักษณะผลมีขนาดไล่เลี่ยกัน เปลือกบางมีลายขึ้นคล้าย
สีน้ าหมากที่ผิวส้ม (ภาพที่ 1.1) ซางนิ่ม ปอกง่าย และ
รสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย “สวนส้มบำงมด” เป็น
สวนผลไม้แบบยกร่อง มีคลองบางมดเป็นจุดบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ 

ในปี พ.ศ. 2517 ส้มบางมดขยายพ้ืนที่เป็น 
30,000 ไร่ และจัดตั้ง “สหกรณ์การเกษตรสวนส้มบาง
มด” ครอบคลุมพ้ืนที่เขตบางขุนเทียนเขตทุ่งครุ และ

เขตจอมทอง รวมไปถึงต าบลคลองสวน จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2521 มีพิธีฝัง
ลูกนิมิต ณ วัดทุ่งครุ เขตราษฎร์บูรณะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชด าเนินมาตัด
ลูกนิมิต และมีพระราชด ารัสกับชาวสวนส้มบางมดที่มารับเสด็จว่า “ส้มบำงมดอร่อยมำก ให้ช่วยกันอนุรักษ์
สวนส้มบำงมดไว้” (ภาพท่ี 1.2) ในขณะนั้นชาวสวนมิได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อมยังดีอยู่ จากนั้นในปี พ.ศ. 2523 และ พ.ศ. 2526 เกิดน้ าท่วมใหญ่สวนส้มบางมดได้รับความ

ภาพที ่1.2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที ่9 
ทรงมีพระราชด ารัสกับชาวสวนส้มบางมดในงานตัดลูกนิมิต  

วัดทุ่งคร ุเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2521 

ภาพที ่1.1 ส้มบางมดที่มีลายเหลือแดงอันเป็นเอกลักษณ ์



2 

 
เสียหาย ชาวสวนขาดทุนเป็นจ านวนมาก แต่เมื่อน้ าลดชาวสวนก็กลับมาปลูกส้มอีก แต่ในปี พ.ศ.2534 ก็เกิด
น้ าท่วมใหญ่อีกครั้ง รวมทั้งน้ าทะเลหนุนสูงไหลทะลักเข้าสู่คลองบางมดและไหลเข้าท่วมสวน สวนส้มบางมดยืน
ต้นตาย จนไม่สามารถฟ้ืนฟูให้กลับสู่สภาพเดิมได้ เพราะน้ าในร่องกลายเป็นน้ ากร่อยและดินกลายเป็นดินเค็ม 
ชาวสวนบางรายจึงขายสวนทิ้งแล้วย้ายไปท าสวนที่อ่ืน บางรายเปลี่ยนไปท านากุ้งกุลาด า หรือบางรายปล่อย
สวนให้รกร้างเพราะลูกหลานที่มีระดับการศึกษาค่อนข้างสูงไม่นิยมประกอบอาชีพท าสวน บางแห่งที่ถนนตัด
ผ่านถูกขายให้กับโครงการหมู่บ้านจัดสรรเพราะชุมชนเมืองขยายตัว [วาสนา  มานิช, 2559] แม้กระนั้นก็ตาม 
ยังมีชาวสวนบางรายที่ยังมีใจรักและมีความผูกพันต่อสวนส้มบางมด พลิกฟ้ืนพ้ืนดินให้สวนส้มบางมดยังคงมี
ต่อไป ท าให้ผู้บริโภคยังได้มีส้มบางมดแท้รสชาติอร่อยได้รับประทานกัน เพราะส้มบางมดที่หวานอร่อยต้องมา
จากที่บางมดเท่านั้น [หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, 2558] 

เมื่อปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เริ่มด าเนินงาน  โครงการ
มหาวิทยาลัยกับชุมชน รอบพ้ืนที่บางมด-บางขุนเทียน พบว่า “พ้ืนที่สวนส้มบางมดลดปริมาณลงอย่าง
ต่อเนื่อง” ทั้ งนี้คณะท างานได้จัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือด า เนินงานวิจัยพัฒนา และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการเกษตร ใน 5 ส่วนหลักๆ คือ ดินและปุ๋ย น้ า การจัดการศัตรูพืช พันธุ์พืช และการซ่อมบ ารุง
เครื่องมือทางการเกษตร โดยผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้าน เน้นการมีส่วนร่วมของชาวสวนเพ่ือให้เกิดการ
พ่ึงตนเองต่อไป ส่งผลให้ชาวสวนสามารถลดค่าใช้จ่ายของสารเคมีเกษตรลงได้ เพ่ิมรายได้จากการตอนกิ่งพันธุ์
ส้มบางมดจ าหน่าย ในขณะที่หน่วยงานเครือข่ายในพ้ืนที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาด้านการตลาด การท่องเที่ยว

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยทุกหน่วยงานมีจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน คือ การด ารงอยู่ของสวนส้มบางมดที่ เป็น
เอกลักษณ์ของพ้ืนที่ ต่อไป 

ต่อมาในปีงบประมาณ 2559 คณะท างานฯ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมส้มบางมด ซึ่งประกอบด้วย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร ่วมกับ
โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ ส านักงานเขตทุ่งครุ 
ส านักงานเขตบางขุนเทียน ส านักงานเกษตรพ้ืนที่ 3 และ
ช ุมชนในพื ้นที ่ ได ้ด า เน ินก ิจกรรม การปล ูกส ้มเข ่ง
พลาสติก ให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนรางราชพฤกษ์นุช

มีอุทิศ ผ่านกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น: 
การอนุรักษ์พันธุกรรมส้มบางมด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยใช้
วิทยากรร่วมเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน และพานักเรียนไปศึกษาดูงาน พร้อมกับทดลองปลูกส้มบางมดใน เข่ง
พลาสติก (ภาพที่ 1.3) ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวนส้มในฝัน) ซึ่ง
เป็นศูนย์ภายใต้การดูแลของส านักงานเขตบางขุนเทียน 

ผลการด าเนินงานท าให้ โรงเรียนรางราชพฤกษ์ นุชมี อุทิศ เป็นต้นแบบของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

ภาพที่ 1.3 กิจกรรมการปลูกสม้ในตะกร้าของนักเรยีน
โรงเรียนรางราชพฤกษ์ฯ ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน 
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รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพสธ.) เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานของโรงเรียนในสังกัดและผู้ที่
สนใจ ทั้งนี้โรงเรียนได้ขยายผลปลูกส้มบางมดในกระถางจ าหน่าย และจัดมุมห้องสมุดแสดงเรื่องเล่าของ 
ส้มบางมดกับวิถีชีวิตชุมชน (ภาพที่ 1.4) โดยความร่วมมือหลายฝ่าย อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ 
ตัวแทนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ ตัวแทนโรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนทียน กลุ่ม 3C Project 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.4 มุมแสดงเรื่องเล่าของส้มบางมดกับวิถีชีวิต (ซ้าย) ส้มบางมดในตะกร้า อายุ 1 ปี (ขวา) 
ภายในโรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ เขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร 

 

จากนั้นคณะท างานได้เปิดตัว “การปลูกส้มบางมดในตะกร้าพลาสติก” ในงานเทศกาลท่องเที่ยวชุมชน
บางมดเฟส ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2560 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการปลูกส้มบางมดในตะกร้า
พลาสติกกว่า 30 ราย (ภาพท่ี 1.5) และมีผู้สั่งจองกิ่งส้มบางมดกว่า 100 กิง่ 

นอกจากนี้ คณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมส้มบางมด ได้เข้าร่วมออกบูทกิจกรรม ร่วมกับกลุ่ม
อนุรักษ์ส้มบางมด กลุ่มธนาคารต้นไม้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน การสาธิตการปลูกส้มในภาชนะในงาน  
ทุ่งครุเกษตรแฟร์ตลอดมา ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกส้มบางมดและโรงเรียน มีช่องทางเพ่ิมร ายได้จาก 
กิ่งพันธุ์ ต้นส้มในภาชนะ ผลส้มสด รวมทั้งวัสดุปลูกและน้ าหมักชีวภาพต่างๆ อาจกล่าวได้ว่า  มหาวิทยาลัยได้
เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันและจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูส้มบางมดให้กลับคืนมาอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.5 กิจกรรมปลูกส้มบางมดในกระถาง  
ในงานเทศกาลท่องเที่ยวบางมดเฟส ครั้งที่ 1 (วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2560) 
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ผลจากการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวบางมดเฟส ท าให้ชาวบ้านเขตทุ่งครุ -บางขุนเทียน ได้ร่วมกันจัด

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้ชื่องาน “กัมปงในดงปรือ” ซึ่งความหมายของชื่อนี้ มาจากค าว่า “ก าปง” 
ซึ่งคนอิสลามในสี่จังหวัดภาคใต้ หมายถึง หมู่บ้านหรือชุมชน ส่วนค าว่า “ดงปรือ” เกิดจากสภาพโดยรอบของ
พ้ืนที่ทุ่งครุมีสภาพเป็นสวน บางแห่งมีต้นปรือหรือต้นธูปฤาษีขึ้นจ านวนมาก จึงตั้งชื่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรในพ้ืนที่ชุมชนแห่งนี้ว่า “กัมปงในดงปรือ” โดยจะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน ซึ่งได้เริ่มจัดมา
ตั้งแต่ปี 2561 ในแต่ละเดือนมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เดินทางมาเยี่ยมชมและท่องเที่ยว
ชุมชนแห่งนี้เป็นจ านวนกว่า 50-80 คน ปีละไม่ต่ ากว่า 500 คน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมชุมชนเป็นอย่างมาก กิจกรรมของกัมปงในดงปรือจะเน้นให้นักท่องเที่ยวจะลงเรื อไปสัมผัสถึง
วิถีชีวิตริมคลอง การท าสวนส้มบางมด สวนมะพร้าว ฟาร์มแพะ รับประทานอาหารและอุดหนุนผลิตภัณฑ์
ชุมชน อาทิ ผลไม้ ผักสวนครัว ขนมไทย และอาหาร รวมทั้งร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ พายเรือ ฝึกสานปลา
ตะเพียนจากทางมะพร้าว ท าลูกชุบ ท าทองม้วนสดนมแพะ ทดลองยกยอจับปลา นอกจากนี้ กลุ่มเกษตรกรจะ
น าส้มบางมดในกระถางที่ปลูกเองมาจ าหน่ายด้วย [หนังสือพิมพ์สยามรัฐ, 2562] 

คณะท างานจึงมีแนวความคิดในการด าเนินงานโครงการ เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกส้ม
บางมดในกระถางเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน” ให้กับกลุ่มอนุรักษ์และฟ้ืนฟูส้มบางมดและวิสาหกิจ
ชุมชนท่องเที่ยวกัมปงในดงปรือ ในการพัฒนาการจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เพ่ือการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูส้มบางมด โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ไปพร้อมกับการประชาสัมพันธ์ให้  
ส้มบางมดเป็นที่รู้จักในวงกว้าง และน ามาซึ่งการฟ้ืนฟูอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน การเพ่ิมรายได้จากทุนทรัพยากร
ชุมชน การสร้างคุณค่าให้กับชุมชนในมิติต่างๆ ที่เชื่อมโยงกัน ผ่านการถ่ายโอนความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
และองค์ความรู้ใหม ่

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกส้มบางมดในภาชนะปลูก 
2) เพ่ือพัฒนาส้มบางมดในภาชนะปลูกสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
3) เพ่ือร่วมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูส้มบางมด 
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ขอบเขตของกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
ตำรำงท่ี 1.1 แผนการเผยแพร่องค์ความรู้/ เทคโนโลยี และจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 

องค์ควำมรู้/ เทคโนโลยี กลุ่มเป้ำหมำย  
สถำนที ่ จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 

กิจกรรม (คน) 

1) การปลูกส้มบางมดใน
กระถางและความรู้ด้าน
เกษตรที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มท่องเที่ยวกัมปงในดงปรือ วสช.ดารุ้ลอิบา
ดะห์ 

250 

กลุ่มเกษตรกร สวนเกษตรกร 25 

2) การปลูกส้มบางมดใน
กระถางสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

เกษตรกร/ คณะครูและนักเรียน/ 
นักท่องเที่ยว/ และบุคคลทั่วไป 

วสช./ สวน
เกษตรกร/ 
เทศกาล 

200 

3) การประชาสัมพันธ์ กลุ่มเกษตรกร/ วสช.ท่องเที่ยว/ ผู้ที่
สนใจ 

วสช./ สวน
เกษตรกร/
โรงเรียน 

50 

 

หมายเหตุ 
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ คณะท างาน มจธ. กลุ่มเกษตรกร และปราชญ์ชาวบ้านฯ 
ผู้รับผิดชอบร่วม คือ ส านักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร และส านักงานเขตทุ่งครุ/บางขุนเทียน/ราษฏร์

บูรณะ 
 
หน่วยงำนที่น ำผลกำรด ำเนินโครงกำรไปใช้ประโยชน์ 

หน่วยงานที่จะน าแผนงาน/องค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ เช่น ส านักงานเขตพ้ืนที่ ส านักงาน
เกษตรกรุงเทพมหานคร โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 
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แผนกำรด ำเนนิงำน 
ตำรำงที่ 1.2 แผนการด าเนินงานโครงการ 

กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ค่าน้ าหนักงาน 

(ร้อยละ) 

1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อท า
สื่อที่ เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเนื้อหา
ส าหรับการถ่ายทอดให้เหมาะสม 

            10 

2. ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

            5 

3. ประ เมิ นความรู้ และอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการการปลูกส้มบางมดใน
กระถาง 

            10 

4. วางแผนการด าเนินงาน แบ่งหน้าที่ 
จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ สถานที่ 

            5 

5. ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วม
รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

            5 

6. อบรมถ่ า ยทอด เทค โน โลยี เชิ ง
ปฏิบัติการให้กับกลุ่ม เป้าหมาย 
(นักท่องเที่ยว นักเรียน เกษตรกร 
ฯลฯ) ตามเทศกาล กิจกรรมกลุ่ม
ท่องเที่ยวฯ และที่โรงเรียนก าหนด 

            45 

7. ติดตามประเมินผลการน าไปใช้
ประโยชน์ และให้ค าแนะน าเพิ่มเติม 

            5 

8. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  พร้อมรับ
ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุง 

            5 

9. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงาน/ 
เอกสารเผยแพร่/ คู่มือ 

            10 
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วิธีกำรด ำเนินงำน 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกสวนส้มบางมดในกระถางเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ใช้ผลจากการวิจัยระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 ด้านการปลูกและการบ ารุงดูแลส้มบางมดในกระถาง เป็น
ต้นแบบของการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรที่เกี่ยวข้อง อาทิ การท าวัสดุปลูก
จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การผลิตน้ าหมักชีวภาพ เป็นต้น โดยใช้วิทยากรร่วมจากชุมชน อาทิ กลุ่มผู้
ปลูกส้มบางมด กลุ่มธนาคารต้นไม้ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ สมาชิกกลุ่มเกษตร-กลุ่มแม่บ้าน 
กลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยว โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมโครงการ อพสธ. บุคคลทั่วไปที่มาท่องเที่ยว
งานเทศกาลต่างๆ ของ 3 พ้ืนที่เขต คือ ทุ่งครุ บางขุนเทียน และราษฏร์บูรณะ โดยมีสถานที่ส าหรับศึกษาดูงาน 
ได้แก่ 1) สวนของนายสมจิตร  จุลมานะ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 2) ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวนส้มในฝัน) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน และ 3) โรงเรียนรางพฤกษ์นุชมีอุทิศ 
แขวง/เขตทุ่งครุ พร้อมกับมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง บุคคลที่สนใจ เกษตรกรต่างชุมชน และ
นักวิชาการ อันจะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายผู้ปลูกส้มบางมด และมิติสัมพันธ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะ
องค์ความรู้ใหม่ท่ีเหมาะสมกับแต่ละบริบท เป็นคู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเอกสารเผยแพร่ต่อไป 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

1. เกษตรกร นักเรียน ครู นักท่องเที่ยว ผู้ที่สนใจ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกส้มบางมดใน
ภาชนะ และความรู้ที่เก่ียวข้อง อย่างน้อย 300 ราย 

2. กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าที่ระลึก
เพ่ิมข้ึน อย่างน้อย 1 อย่าง 

3. คู่มือถ่ายทอดเทคโนโลยี 1 ฉบับ 
เชิงคุณภาพ 

1. การผสมผสานองค์ความรู้ใหม่และถ่ายโอนความรู้จากการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม เพ่ือสนับสนุน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

2. การเพ่ิมขึ้นของรายได้ให้กับคนในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี อาทิ 
กิ่งพันธุ์ วัสดุปลูก ภาชนะปลูก วัสดุเกษตร อาหาร และอ่ืนๆ 

3. การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนกับบุคคลภายนอก 
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ตำรำงท่ี 1.3 ผลผลิตโครงการ 

หมวด
ผลผลิต
หลัก 

หมวด
ผลผลิตย่อย 

ชื่อผลผลิต ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมำณ 

ตัวช้ีวัด 
เชิงคุณภำพ 

ต้ น แ บ บ
ผลิตภัณฑ์/
เทคโนโลยี 

 รูปแบบการท่องเที่ยว
โดยชุมชน 

- รูปแบบการด าเนินงาน
ข อ ง ก ลุ่ ม ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
อย่างน้อย 1 กลุ่ม ที่น า 
"ส้มบางมดในภาชนะ" 
ไปใช้ประโยชน์เพ่ือการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

- กลุ่ ม เกษตรกรที่ ร่ ว ม
โครงการฯ อย่างน้อย 5 
กลุ่ม (ราย)  

- ผู้ เข้ารับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี อย่างน้อย 
200 คน 

การพัฒนาศักยภาพที่
เอ้ือต่อการท่องเที่ยว
โดยชุมชนให้กับกลุ่ม
เ ก ษ ต ร ก ร  ก ลุ่ ม
ท่องเที่ยว โรงเรียนที่
เข้าร่วม อพสธ. ผู้ที่
สนใจ นักท่องเที่ ยว 
อั น เ กิ ด จ า ก ก า ร
ถ่ายทอดองค์ความรู้  
เ ท ค โ น โ ล ยี  แ ล ะ
นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์
ความต้องการแท้จริง 

เ อ ก ส า ร
ท า ง
วิชาการ 

กา รน า อ ง ค์
ความรู้ใหม่ไป
พั ฒ น า ต่ อ
ยอด 

คู่ มื อ อ ง ค์ ค ว า ม รู้
เทคโนโลยีเพ่ือการใช้
ประโยชน์ของกลุ่ม
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

รู ป เ ล่ มคู่ มื ออ งค์ ค ว ามรู้
เทคโนโลยี 1 ฉบับ 

 

เชิงสังคม/
ชุมชน 

ผลงานใช้ ใน
ก า ร พั ฒ น า
คุณภาพชีวิต
แ ล ะ พั ฒ น า
อ ง ค์ ก ร /
ชุมชน 

ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม
ร ะ ห ว่ า ง
สถาบั นการศึ กษา
และกลุ่ มชุมชนต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

หน่วยงานเครือข่าย อย่าง
น้อย 5 กลุ่ม 

การสร้างให้ทุกคนเห็น
คุณค่าของชีวิตและภูมิ
ปั ญ ญ า  ผ่ า น ก า ร
ผลักดันให้เกิดกิจกรรม
ต่างๆ อีกทั้งเป็นการ
ยืนยันว่าการท างาน
อะไรบนฐานความรู้  
จะท าให้องค์กรนั้นๆ 
เข้มแข็ง และสามารถ
ป รั บ ตั ว ไ ด้ ทุ ก
สถานการณ ์
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ตำรำงท่ี 1.4 ผลลัพธ์โครงการ 

ชื่อผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ 

รูปแบบการ
ท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 

รูปแบบการท่องเที่ยว
โดยชุมชน 

- ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยี อย่างน้อย 5 กลุ่ม 

- ผู้ที่ได้รับความรู้ สามารถให้
ค าปรึกษาในการใช้ประโยชน์
องค์ความรู้ /นวัตกรรมแก่
ผู้สนใจในเบื้องต้นได้ อย่าง
น้อย 3 เรื่อง  

- เครือข่ายผู้ปลูกส้มบางมดใน
ภาชนะ อย่างน้อย 1 กุล่ม 

ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง
ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ 
มหาวิทยาลัย กับชุมชน ใน
การแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

คู่มือองค์ความรู้
เทคโนโลยีเพ่ือ
การใช้ประโยชน์
ของกลุ่ม
ท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 

การใช้ประโยชน์เพื่อ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
อ ย่ า งน้ อ ย  5 กลุ่ ม  น า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ 

สร้ า งความมั่ น ใจ ให้ กลุ่ ม
เกษตรกร (ผู้ รับถ่ายทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี )  ใ น ก า ร จั ด
กิจกรรม การปลูกส้มบางมด
ใ น ภ า ช น ะ  ใ ห้ กั บ
นักท่องเที่ยว นักเรียน และผู้
ที่สนใจ 

การมีส่วนร่วม
ระหว่าง
สถาบันการศึกษา
และกลุ่มชุมชน
ต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

เครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกส้ม
บางมดในภาชนะ และ
กลุ่มท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 

เครือข่าย อย่างน้อย 2 กลุ่ม 
(กลุ่มผู้ปลูก และกลุ่มท่องเที่ยว) 

การน าผลงานวิชาการไปใช้
ประโยชน์ให้กับชุมชนอย่าง
เป็นรูปธรรม ไปพร้อมกับ 
การสร้างรายได้ การอนุรักษ์
และฟ้ืนฟุูส้มบางมด 
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ตำรำงท่ี 1.5 ผลกระทบโครงการ 

ผลกระทบ (Impact) 
ตัวช้ีวัด วิธีกำรวัดผล 

เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคม สิ่งแวดล้อม 

สร้างรายได้เพ่ิมจาก
การท่องเที่ยวให้กับ
คนในชุมชน อาทิ กิ่ง
พันธุ์ส้มบางมด วัสดุ
ปลูก ฯลฯ นอกจากนี้ 
ยั งก่อให้ เกิดอาชีพ
ใหม่หรืออาชีพเสริม 

- เกิดความมีส่ วน
ร่ ว ม ร ะ ห ว่ า ง
ชุมชนในพ้ืนที่ 

- อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ส้มบางมด ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของคน
บางมด ให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน 

- ชุมชนท้องถิ่นท่ีอยู่
โ ด ย ร อ บ แ ห ล่ ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว มี
จิตส านึกและการ
เ รี ย น รู้ ใ น เ รื่ อ ง
คุณค่าของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

- การท่ อง เที่ ย ว
โดยชุมชนช่วย
อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 

- การปลูกส้มบาง
มดในภาชนะลด
การใช้สารเคมี
อี ก ทั้ ง มี ก า ร
น าเอาของเสีย
ในชุมชนมาท า
ประโยชน์ เช่น 
ท าปุ๋ ย น้ า หมั ก
ชีวภาพ ฯลฯ 

- จ า น ว น
นักท่องเที่ยว 

- รายได้ที่เพ่ิม
จ า ก ก า ร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว
โดยชุมชน 

- นับจ านวน
จ า ก ใ บ
ลงทะเบียน 

- รายได้ของ
ก ลุ่ ม
ท่องเที่ยว 
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บทที่ 2 องค์ความรู้และเทคโนโลยี 
 
การปลูกพันธุ์ส้มเขียวหวานบางมดในตะกร้าหรือเข่งพลาสติก  

องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่น ามาขยายผลภายใต้โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูก 
ส้มบางมดในภาชนะเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน” ด้วยปัจจุบันการท า “สวนส้มบางมด” โดยเฉพาะ
เขตชานเมืองเริ่มมีข้อจ ากัดค่อนข้างมาก แนวทางหนึ่งที่สามารถด ารงไว้ซึ่งพันธุ์ส้มเขียวหวานบางมด คือ การ
ส่งเสริม “ปลูกในตะกร้าพลาสติก” หรือเข่ง ที่สามารถจัดการได้ง่าย เป็นกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนที่ท าไป
พร้อมกับมหาวิทยาลัย และเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ซึ่งเคยสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนบางมด 
จนเป็นที่รู้จักไปทั้งประเทศ รายละเอียดเป็นดังนี ้
1. ข้อดีและข้อจ ากัดของการปลูกไม้ผลในภาชนะ (ตารางที่ 2.1)  

[https://www.kasetkaoklai.com/home/2019/03/7-ข้อด-ี5-ข้อด้อย-ปลูกไม้ผล/] 

ตารางที่ 2.1 ข้อดแีละข้อจ ากัดของการปลูกไม้ผลในภาชนะ  

ล าดับ ข้อด ี ข้อจ ากัด 
1.  ปลูกได้ในพื้นที่จ ากัด  มีการลงทุนค่อนข้างสูงในระยะแรก 
2.  สามารถปลูกได้กับผลไม้หลากหลายชนิด ไม้ผลบางชนิดไม่เหมาะที่จะน ามาปลูก อาทิ 

กล้วย ขนุน ทุเรียน มะพร้าว ขนุน 
3.  ไม่มีปัญหาเรื่อสภาพดินที่ใช้ปลูก ต้องมีการเปลี่ยนวัสดุปลูกเป็นระยะ และ

ต้องเตรียมดินปลูกให้มีความร่วนซุย (โปร่ง) 
4.  การจัดการบ ารุงดูแลท าได้ค่อนข้างสะดวก 

อาทิ ควบคุมปริมาณน้ า ธาตุอาหาร รักษา
ด้านโรค-แมลงและวัชพืช การห่อผลง่าย 

ต้องให้น้ าและปุ๋ยอย่างสม่ าเสมอ 

5.  เจริญเติบโต ออกดอกเร็วและง่าย ควบคุม
คุณภาพ และรสชาติได้ดีกว่าการปลูกลงดิน 

ให้ผลผลิตต่อต้นน้อย (ถ้าใช้ภานะปลูกเล็ก) 

6.  ขนาดทรงพุ่มเล็กท าให้ดูแลได้สะดวก ใช้เป็น
ไม้ประดับภายในบ้าน สร้างบรรยากาศ
ภายในครอบครัว 

 

7.  สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย หรือยกขายทั้ง
ภาชนะ 

 

8.  ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ มลภาวะ คาย
ออกซิเจน และลดโลกร้อน 
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2. การปลูกต้นไม้ในภาชนะและการบ ารุงดูแลรักษา 

การปลูกไม้กระถางควรค านึงถึง “ขนาดของต้นไม้ และกระถาง” ให้เหมาะสมกัน เพราะหากต้องการ
ปลูกเป็นไม้ประดับ ความสวยงามจึงเป็นสิ่งส าคัญ หรือถ้าปลูกต้นไม้ชนิดที่เจริญเติบโตเร็ว ควรปลูกเพียงต้น
เดียวในหนึ่งกระถาง รวมทั้งชนิดต้นไม้ที่เป็นทรงพุ่มแตกกิ่งก้านแผ่มากก็ควรปลูกต้นเดียวในหนึ่งกระถาง หรือ
ถ้าต้นไม้เป็นไม้ทรงสูงมีล าต้นเดี่ยวตั้งตรงแล้วแตกพุ่มตอนบน ควรปลูกลงต้นเดียวเช่นกัน ส่วนต้นไม้ที่แตกกิ่ง
ก้านน้อยทรงสูง แต่ต้องการให้เป็นพุ่มเพื่อความสวยงาม ควรปลูกหลายต้นในหนึ่งกระถาง  

ภาชนะปลูกหรือกระถาง ค่อนข้างมีความหลากหลาย แต่ที่นิยมใช้ได้แก่ กระถางพลาสติก กระถาง
ดินเผา ซึ่งมีลักษณะข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน (ตารางที่ 2.2) นอกจากนี้ ยังมีภาชนะอื่นที่ใช้ตามวัตถุประสงค์
และความสะดวก อาทิ กระถางโอ่งมังกรราชบุรี วงบ่อซีเมนต์ เข่งพลาสติก ขวดน้ าพลาสติก ปี๊บ กะละมัง ถัง
น้ า ตุ่มใส่น้ า หม้อต่างๆ ยางรถยนต์ ฯลฯ [https://saraphi.co/ปลูกต้นไม-้ในกระถาง] 

ตารางที่ 2.2 ลักษณะข้อดีและข้อเสียของภาชนะปลูกประเภทต่างๆ 

ชนิดของภาชนะ ข้อด ี ข้อเสีย 
กระถางดินเผา 1) หาง่าย (แต่บางชนิดราคาแพงกว่า

กระถางพลาสติก) ราคาไม่แพงมาก  
2) ลักษณะของกระถางมีรูพรุน ช่วย
ระบายอากาศถ่ายเทความชื้นของดิน
และวัสดุปลูกได้ดี อุณหภูมิของวัสดุปลูก
ไม่สูงเกินไป ท าให้รากพืชได้รับออกซิเจน
เพียงพอและเจริญเติบโตได้ด ี 

1) น้ าหนักมาก ขนย้านล าบาก 
2) ไม่ทน แตกง่าย  
3) เมื่อใช้ไปนานๆ จะมีตะไคร่น้ าขึ้นรอบ
กระถาง ท าให้ดูสกปรก และล้างท าความ
สะอาดยากกว่ากระถางพลาสติก 
4) ดินค่อนข้างแน่นจึงควรปรุงดินให้ร่วนซุย 

กระถางพลาสติก 1) ราคาถูก น้ าหนักเบา ขนย้ายได้ง่าย 
2) วัสดุมีความคงทน อายุการใช้งานนาน
กว่าภาชนะประเภทอื่น 
3) พื้นผิวท าความสะอาดง่าย ไม่มีปัญหา
ตะไคร่น้ า  อี กทั้ ว ไม่ มี รู พรุนจึ ง เก็บ
ความชื้นได้ดี เครื่องปลูกแห้งช้า ไม่ต้อง
รดน้ าบ่อย 

1) พื้นผิวกระถางทึบไม่มีรูพรุน รากมีโอกาส
สัมผัสอากาศที่ถ่ายเทจากด้านล่างเพียงด้าน
เดียว จึงมีโอกาสขาดออกซิเจนได้  
2) ความช้ืนของด้านบน (น้อย) และด้านล่าง 
(มาก) ที่แตกต่างกัน ถ้ารดน้ ามากจะท าให้
น้ าขังแฉะ อาจจะท าให้รากพืชเน่าตายได ้
3) กระถางพลาสติกที่เป็นสีด า อุณหภูมิของ
วัสดุปลูกสูงมากในฤดูร้อน กอปรกับดินมี
โอกาสที่ค่อนข้างแน่น ดังนั้นจึงควรปรุงดิน
ให้ร่วนซุย 

ต ะ ก ร้ า / เ ข่ ง
พลาสติก 

1) อายุการใช้งานอย่างน้อย 5-10 ป ี
2) ลักษณะคล้ายกระถางพลาสติก แต่มีรู
พรุนด้านข้างท าให้ระบายน้ าและอากาศ

1) เนื่องจากมีรูโดยรอบ วัสดุปลูกจะไหล
ออกไปเวลารดน้ า จึงควรหมั่นเติมวัสดุปลูก 
(อาจแก้ไขโดยใช้สแลน/มุ้งเขียวกรุด้านใน) 



13 

 
ชนิดของภาชนะ ข้อด ี ข้อเสีย 

ได้ดี รักษาอุณหภูมิให้กับรากของต้นไม้
ไม่ให้ร้อนหรือเย็นจนเกินไป ส่งผลให้
ระบบรากพืชหาอาหารได้ด ี

2) ช่วงฤดูร้อนอาจมีการระเหยของน้ า
ค่อนข้างมากจ าเป็นต้องให้น้ าบ่อย 

บ่อวงซีเมนต ์ (1) วัสดุค่อนข้างแข็งแรง ไม่แตกหักง่าย 
ทนน้ า ทนฝน สวยงามแบบดิบๆ ระบาย
น้ าได้ด ี
2) เหมาะกับต้นไม้ที่ไม่ต้องการความชื้น
สูง 

1) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
2) น้ าหนักมากกว่ากระถางทั่วไป 
3) ควรล้างน้ าก่อนใช้ ปลูกต้นไม้เพื่อลด
ความเป็นด่าง  
4) รากพืชจะขดเป็นวงกลม โดยเฉพาะพืชที่
มีรากแก้ว 

 
การเลือกดินส าหรับเพาะปลูก [http://www.hort.agr.ku.ac.th/photo/pakchongtraining60/fruit.pdf และ 
มานพ  ปั้นจันทร์, 2554] 

การปลูกไมใ้นกระถาง ต้นไม้ต้องอยู่ในที่จ ากัด ดินหรือวัสดปุลูกจึงค่อนข้างส าคัญต่อการยึดล าต้น การ
อุ้มน้ า การถ่ายเทอากาศ และรากไชชอน คุณสมบัตขิองดินหรือวัสดุปลูกทั่วไป เป็นดังนี ้

1. ร่วนโปร่ง น้ าหนักเบา ระบายน้ าได้ดี ถ่ายเทอากาศได้ทั่วถึง ดูดซับน้ าได้ดี 
2. มีธาตุอาหาร หรือปุ๋ยที่พืชต้องการอย่างสมบูรณ ์
3. ไม่มีความเป็นกรด เป็นด่างมากเกินไป 
4. มีความแน่นพอที่จะยึดให้ล าต้นทรงตัวอยู่ได ้
5. ไม่มีสารเคมีที่เป็นพิษต่อรากพืช 

การหมักวัสดุหรือดินปลูก ส าหรับการปลูกส้มบางมดครั้งนี ้
ดินปลูกผสมใบก้ามปู 2 ส่วน ปุ๋ยหมัก/มูลสัตว์ 1 ส่วน ถ่านไบโอชาร์/ถ่านหุงต้ม ½ ส่วน และกาบ

มะพร้าวสับหยาบ (ผ่านการลดความเป็นด่างด้วยการแช่น้ า 3 วัน) ½ ส่วน ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน ร่วมกับน้ า
หมักชีวภาพ หมักไว้ 3-7 วัน จนอุณหภูมิดินปลูกเท่ากับอุณหภูมิภายนอก 
ขั้นตอนและวธิีการปลูก  

1. กรณีที่ใช้ภาชนะปลูก เป็นตะกร้า/เข่งพลาสติก (ภาพที่ 2.1 - ซ้าย) ใช้สแลน มุ้งเขียว หรือ
กระสอบ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) รองก้นตะกร้า/เข่งพลาสติก เพื่อป้องกันวัสดุปลูกไหลออก (หากภาชนะปลูกเป็น
กระถางพลาสติก (ภาพที่ 2.1 - ขวา) ให้น าเศษอิฐอุดที่รูระบายน้ าที่ก้นกระถาง และโรยทับด้วยกรวด อิฐมอญ

ทุบ หรือถ่าน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) เพื่อให้ก้นภาชนะปลูกโปร่งและระบายน้ าได้ด)ี  
2. น ากระถางพลาสติกใบเล็กคว่ าลงไปให้อยู่ตรงกลางก้นภาชนะปลูก (กระถางพลาสติกควรมีความ

สูงน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความสูงภาชนะปลูก) เพื่อช่วยเพิ่มอากาศให้กับรากต้นไม้ และช่วยไม่ให้ต้นไม้ยุบตัวลง
ไปที่ก้นภาชนะปลูก เมื่อวัสดุปลูกย่อยสลายตามเวลา ซึ่งอาจมีผลต่อระบบรากและการเจริญเติบโตของต้นไม ้

http://www.hort.agr.ku.ac.th/photo/pakchongtraining60/fruit.pdf
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3. เติมดินหรือวัสดุปลูกประมาณครึ่งหนึ่งของความสูงภาชนะปลูก (อย่างน้อยควรสูงกว่าก้นกระถาง

พลาสติกใบที่คว่ าลงไป) 
4. วางโคนต้นไม้ลงไปและจัดระบบรากให้แผ่ออกรอบด้าน ทิ้งตัวลงตามแนวลาดของกองมูลดิน (ถ้า

รากมากเกินไปควรตัดรากเก่าออกบ้าง เพื่อกระตุ้นให้สร้างระบบรากใหม่ที่แข็งแรง และแตกแขนงได้มากขึ้น) 
5. เติมดินรอบโคนต้นเล็กน้อย กดดินบริเวณรอบโคนต้นเบาๆ เป็นการไล่โพรงอากาศ และเพื่อให้ดิน

สัมผัสรากพืชได้กระชับขึ้น 
6. จากนั้นเติมดินและกดเบาๆ จนเกือบเต็มกระถาง ให้ระดับดินอยู่ต่ ากว่าขอบกระถางพอประมาณ 

ป้องกันระบบรากลอยเมื่อรดน้ า (ไม่ควรเติมดินจนเต็มหรือพูนกระถางมากเกินไป เพราะเวลารดน้ าจะท าให้น้ า
ไหลออกนอกกระถาง)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 ตะกร้า/เข่งพลาสติก (ซ้าย) กระถางพลาสติก (ขวา) 
 
เคล็ดลับการรดน้ าพชืในกระถาง 

การให้น้ าต้นไม้เป็นสิ่งส าคัญ เพราะการให้น้ ามาก-น้อยเกินไป หรือให้น้ าไม่ถูกวิธี ล้วนเป็นผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโตของพืช ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ พันธุ์พืช ดินหรือวัสดุปลูก สภาพแวดล้อม (ในร่ม 
กลางแจ้ง ลมพัดผ่าน อุณหภูมิ ฤดูกาล) ตัวอย่างเช่น ช่วงเวลาใกล้เที่ยงถึง 15.00 น. เป็นช่วงที่อากาศร้อนจัด
พืชจะคายน้ ามาก รากจึงต้องดูดน้ ามาชดเชยให้กับใบที่เสียน้ าไปกับอากาศ ถ้าชดเชยไม่ทันก็จะท าให้ใบเหี่ยว 
หรือในกรณีที่ดินมีน้ ามาก หรืออิ่มตัวจนเกิดน้ าขังเต็มช่องว่างทั้งหมดของดิน เท่ากับเป็นการไล่อากาศออกจาก
ดิน รากพืชขาดออกซิเจนซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการหายใจของราก ถ้าดินมีน้ าขังเพียง 2–3 วัน พืชอาจจจะมี
อาการเหี่ยวได้โดยทีไ่ม่ขาดน้ า บางชนิดอาจตายได้ ดังนั้นวิธีการให้น้ าไม้กระถางที่เหมาะสม ประกอบด้วย 

1. รดน้ าบริเวณโคนต้น รดช้าๆ จนชุ่ม ไม่ควรใช้วิธีฉีดทั้งใบ เพราะน้ าจะกระจายออกนอกกระถางไม่
ถึงระดับราก และอาจท าให้พุ่มและใบกระจาย 

2. ถ้าดินแห้งหดตัวหนีขอบกระถาง น้ าส่วนใหญ่จะไหลลงรูที่ก้นกระถาง ไม่ชุ่มถึงระดับราก ควร
พรวนดินให้ฟูก่อนแล้วจึงรดน้ าให้ชุ่ม 
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3. ควรใช้น้ าที่ไม่แรง เพราะจะท าให้น้ าชะหน้าดินออกจากกระถางท าให้รากลอย และแห้งได้ 
4. การรดน้ าที่ดีควรรดน้ าแล้วปล่อยให้ใบแห้งก่อนค่ า เพื่อป้องกันการเกิดโรคในขณะที่ใบพืชชื้น ควร

พิจารณาตามฤดูกาล และความชื้นของดิน 
5. หมั่นสังเกตความต้องการน้ าของพืชด้วย เช่น สัมผัสดินปลูก (ที่ระดับความลึกประมาณครึ่งนิ้ว) สี

ผิวดินปลูกหรือดินหน้ากระถาง (สีจางลงมาก-หน้าดินแห้งควรให้น้ า แต่ถ้าสีค่อนข้างทึบแสดงว่าดินยังมี
ความชื้น) การยึดติดของหน้าดิน (ดินเริ่มหดตัวแยกออกจากขอบกระถางแสดงว่าดินแห้ง) ความสดใสของใบ 
ในขณะที่อากาศแห้ง ถ้าอากาศชื้น-เย็น ควรให้น้ าวันเว้นวัน หรือสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

6. ชนิดของกระถางมีส่วนส าคัญในการให้น้ าด้วยเช่นกัน เช่น กระถางดินเผามีรูพรุนท าให้การระเหย
น้ าได้ง่าย วัสุดปลูกจะแห้งเร็วกว่ากระถางพลาสติก ดังนั้นจึงควรให้น้ าบ่อยกว่ากระถางชนิดอื่น 
การใส่ปุ๋ย 

การใส่ปุ๋ยไม้กระถางควรพิจารณาถึงความอุดมสมบูรณ์ของวัสดุปลูกเป็นหลัก วัตถุดิบที่เป็นดินร่วน 
ใบไม้ผุ และมีปุ๋ยคอกในปริมาณมาก อาจไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่ม หรืออาจใส่บ้างเล็กน้อย ส่วนวัสดุปลูกที่มีส่วนผสม
ของใบไม้ผุและปุ๋ยคอกผสมปริมาณน้อย ควรใส่ปุ๋ยเพิ่มให้เพียงพอต่อความต้องการของพืช หลังใส่ปุ๋ยเคมีทุก
ครั้งควรรดน้ าตามเสมอ เพราะน้ าจะเป็นตัวละลายธาตุอาหารออกมาให้พืชดูดใช้ได้สะดวก 

ปุ๋ยเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจน เช่น ยูเรีย (46-0-0) ช่วยเร่งการเจริญเติบโต โดยใส่
หลังจากปลูกประมาณ 3–7 วัน อัตรา 1 ข้อนชา/ต้น (กระถางขนาด 8–12 นิ้ว) และครั้งต่อไปใส่เดือนละครั้ง 
หรือเมื่อต้นพืชแตกใบอ่อน จากนั้นเมื่อต้นไม้เจริญเติบโตมากขึ้นอาจเปลี่ยนเป็นปุ๋ยเม็ดสูตรเสมอ เช่น 15-15-
15 ทุกๆ 3 เดือน ครั้งละ 1–2 ช้อนชา โรยรอบๆ กระถาง หรือฝังกลบ 2–3 จุด ชิดขอบกระถางปลูก  
การก าจัดแมลงศัตรูพืช 

การป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูเป็นความจ าเป็นอีกอย่างหนึ่งในการดูแลรักษาไม้กระถาง เพราะแมลง
เป็นศัตรูต่อการเจริญเติบโตของพืช ที่พบมากมีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

1. ประเภทปากกัด ได้แก่ ตั๊กแตน หนอนผีเสื้อ ด้วง ฯลฯ ท าลายโดยกัดกินใบ ท าให้ต้นไม้ไม้สามารถ
ปรุงอาหารได้ และชะงักการเจริญเติบโต แมลงปากกัดบางชนิดกัดแทะเข้าไปถึงกิ่งก้านหรือล าต้น ท าให้ท่อน้ า
ท่ออาหารของต้นไม้เสียหาย ถ้าถูกท าลายมากต้นไม้จะเหี่ยวและตายในที่สุด วิธีก าจัดโดยการใช้ยาประเภทถูก
ตัวตายหรือกินตายฉีดพ่น หากพบจ านวนไม่มากให้จับท าลาย 

2. ประเภทดูดน้ าเลี้ยง ได้แก่ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยจั๊กจั่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน แมงมุมแดง เพลี้ยหอย ฯลฯ 
ท าลายโดยดูดน้ าเลี้ยงจากใบ แมลงปากดูดบางชนิดยังปล่อยสารพิษให้ต้นไม้ใบสีซีดเหี่ยวแห้ง ใบร่วงก่อน
ก าหนด ชะงักการเจริญเติบโต และแห้งตายในที่สุด วิธีก าจัดโดยการฉีดยาประเภทถูกตัวตาย 
การก าจัดโรคพืช 

โรคพืชที่พบบ่อยในไม้กระถาง ได้แก่ โรคโคนเน่า ลักษณะอาการแสดงออกที่บริเวณโคนต้นระดับผิว
ดินจะเน่าและต้นจะล้มตายในที่สุด การป้องกันหรือลดความเสียหายท าได้โดยการก าจัดวัชพืชและตัดแต่ง ช่วย
ให้โคนต้นโปร่งมีการระบายอากาศ แสงแดดส่องได้ทั่วถึง และพยายามรดน้ าให้น้อยลง รักษาผิวหน้าดินอย่าให้
ชื้นแฉะเกินไป 
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การท่องเที่ยวโดยชุมชน  

การก าหนดดัชนีชี้วัดมาตรฐานคุณภาพแหลง่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1. ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ในการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ องค์ประกอบในเรื่องของศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวในการที่จะจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนับว่ามีความส าคัญที่สุด ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศควรจะเป็น
แหล่งธรรมชาติที่สามารถก่อให้เกิดความพอใจในการเรียนรู้และสัมผัสกับระบบนิเวศอาจจะมีความเกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ลักษณะวัฒนธรรมที่มีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติหรือเป็นส่วน
หนึ่งในระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ นอกจากนี้ การค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งหนึ่ง
ที่ส าคัญในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแหล่งธรรมชาติจากแนวคิดดังกล่าว ศักยภาพของแหล่งธรรมชาติใน
การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จึงสามารถสรุปดัชนีมาตรฐานคุณภาพได้ 4 ดัชนี ได้แก ่

• แหล่งธรรมชาติมีจุดดึงดูดด้านการท่องเที่ยวและเรียนรู ้
• มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติ 
• แหล่งธรรมชาติมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
• ความปลอดภัยของแหล่งธรรมชาติในการท่องเที่ยว 

2. การจัดการด้านการใช้ประโยชน์ของพื้นที่เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
การประเมินมาตรฐานด้านการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนจะต้องพิจารณาการ

จัดการใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้ประโยชน์ในแหล่งท่องเที่ยว โดยอาศัยหลักการจ าแนกเขตการจัดการและ
การประเมินขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ ด้านการบริการนักท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและวัฒนธรรมท้องถิ่น และด้านการติดตามและการประเมินการเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่ที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว จากแนวคิดดังกล่าวองค์ประกอบนี้จึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 
ดัชน ีได้แก ่

• การจัดการด้านการใช้ประโยชน์ของตัวแหล่งท่องเที่ยว 
• การจัดการด้านบริการนักท่องเที่ยว 
• การจัดการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
• การจัดการด้านการติดตามและการประเมินการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อันเนื่องมาจากการ

ท่องเที่ยว 
3. การจัดการด้านการให้ความรู้และสร้างจิตส านึก 

การจัดการด้านการเรียนรู้และการสร้างจิตส านึก จะพิจารณาจากการด าเนินงานขององค์กรที่
ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ในการสร้างเสริมจิตส านึก และการเรียนรู้ในเรื่องคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบ
นิเวศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่ ผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่นที่อยู่
โดยรอบแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งองค์ประกอบนี้ประกอบด้วย 4 ดัชนี ได้แก ่

• มีศูนย์บริการที่ให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
• มีการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวในด้านการประหยัดพลังงานและการก าจัดของเสียอย่างถูกวิธ ี
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• มีการให้ความรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์กับพนักงานน าเที่ยว

นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ 
• มีบุคลากรที่มีความรู้เรื่องระบบนิเวศ และการอนุรักษ์ให้บริการด้านความรู้แก่นักท่องเที่ยว

ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และชุมชน 
4. การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการท่องเที่ยว 

การเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบต่างๆ จะช่วยให้
ชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งจะท าให้ชุมชนท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่า
และความส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ เป็นการช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย  
องค์ประกอบนี ้ประกอบด้วย 2 ดัชนี ได้แก ่

• ชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
• ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว 

[จังหวัดเลย, http://www.loei.go.th/TH/attachments/article/7394/กระบวนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
, สินธุ์  สโรบล, 2546 และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561] 
 
 



18 
 

บทที่ 3 วธิีการด าเนินงาน 
 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกส้มบางมดในกระถางเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน เน้นการมี
ส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ กลุ่มอนุรักษ์และฟ้ืนฟูส้มบางมด วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวกัมปงในดงปรือ กลุ่ม  
3C Project และกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนริมคลองบางมด ผ่านกระบวนการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสนับสนุน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน  

การด าเนินกิจกรรมในรายงานความก้าวหน้าโครงการ ครั้งที่ 2 ระยะเวลาคือ เดือนตุลาคม 2563 ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 นาน 5 เดือน และต่อเนื่องจากการรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 คือ เดือนมิถุนายน 
ถึง เดือนกันยายน 2563 รวม 4 เดือน ดังนั้นระยะเวลาที่ด าเนินงานโครงการได้จริง คือ 9 เดือน1 ด้วยเพราะ
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 คณะท างานจึงมีการปรับแผนงานต่างๆ และเพ่ิมเติมกิจกรรม
ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 8 กิจกรรม (ตารางที่ 3.1)  

ตารางท่ี 3.1 กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ  

ล าดับ กิจกรรม วันที่จัด 
1.  ประชุมคณะท างาน และประชุมชี้แจงการด าเนินงานกับกลุ่มเป้าหมาย 11 และ 14  

มิถุนายน 2563 
2.  ส ารวจเส้นทางท่องเที่ยว (ทางเรือ) แหล่งท่องเที่ยวริมคลองบางมด 

และถ่ายท าสื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มท่องเที่ยว 
12 และ 29 

กรกฏาคม 2563 
3.  อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน  
 การเขียน content และการท าคลิปวิดีโอ เพ่ือการประชาสัมพันธ์ใน 

Facebook Page 
16 สิงหาคม 2563 

 การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ 11 กันยายน 2563 
 ศึกษาดูงาน เรื่อง การปลูก การดูแล และการท ากิ่งตอนส้มเขียวหวาน 

ณ สวนส้มปิติกิจ ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
18 ธันวาคม 2563 

4.  ทดสอบทริปล่องเรือท่องเที่ยวและเรียนรู้ชุมชนย่านคลองบางมด 
 กลุ่มครอบครัว 22 สิงหาคม 2563 
 กลุ่มวัยท างาน 25 ตุลาคม 2563 
5.  อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกส้มในภาชนะปลูกสนับสนุนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 กลุ่มท่องเที่ยวกัมปงในดงปรือ 5 กันยายน 2563 
 สวนส้มนายสมจิตร  จุลมานะ 6 ธันวาคม 2563 

                                           
1 การด าเนินงานได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยมีค าสั่งปิดชั่วคราว งดกิจกรรมชุมชน จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน
มีนาคม - มิถุนายน 2563 (นาน 4 เดือน) ครั้งที่ 2 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 (นาน 2 เดือน) ระยะเวลาที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้รวม 6 เดือน 
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ล าดับ กิจกรรม วันที่จัด 
6.  กิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว “เปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด 

ครั้งที่ 5 ตอน สายน้ าเชื่อมวิถี สามัคคีเชื่อมพลัง ณ ลานวัฒนธรรม
มัสยิดนูรุลหูดา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

25-27 กันยายน 2563 

7.  อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกส้มบางมดในตะกร้าพลาสติกให้กับกลุ่มเกษตรกร 
 กลุ่มท่องเที่ยวกัมปงในดงปรือ (2 ครั้ง)  17 มกราคม และ 

7 กุมภาพันธ์ 2564 
 ไร่สนามชัย (แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน) 18 กุมภาพันธ์ 2564 
 กลุ่มธนาคารต้นไม้ (แขวงบางมด เขตทุ่งครุ) 22 กุมภาพันธ์ 2564 
8.  การศึกษามุมมองของนักท่องเที่ยวต่อการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางเรือ

แบบวิถี ใหม่ของกลุ่มท่องเที่ยวริมคลองบางมด (New Normal 
BangMod Travel) 

มิ ถุ น ายน  –สิ งหาคม 
2564 

 
รูปแบบการด าเนินงานและการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เป็นดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ เช่น แจ้งเวียนเครือข่ายกลุ่มไลน์ กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มท่องเที่ยว เป็นต้น  

2. วางแผนงาน และเตรียมอุปกรณ์ จัดกิจกรรม 
3. ลงพื้นที่จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี/อบรมเชิงปฏิบัติการ/ดูงาน 

พื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย และจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ตารางท่ี 3.2) 
1. พ้ืนที่ท่องเที่ยวตลอดล าคลองบางมด ได้แก่ เขตทุ่งครุ เขตบางขุนเทียน  
2. กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 

 กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวกัมปงในดงปรือ กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ 
SAFETIST FARM สวนมะพร้าวน้ าหอมลุงวิชัย บ้านสวนมาแย้ม-ตลาดมดตะนอย 

 กลุ่มเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มอนุรักษ์และฟ้ืนฟูส้มบางมด (สวนส้มบางมดนายสมจิตร  จุลมานะ) 
กลุ่มธนาคารต้นไม้  

 โรงเรียนในพ้ืนที่ที่ได้สนองโครงการพระราชด าริอนุรักษ์พันธุกรรมสมเด็จพระเทพฯ ได้แก่ 
โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ 

 นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจ  
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พื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย และจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ตารางท่ี 3.2 สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ รายละเอียดกิจกรรม เครื่องมือและการประเมินผล 

จังหวัด ชื่อสถานที่ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้เข้าร่วม 

โครงการ (คน) 
รายละเอียดกิจกรรม เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 

กรุงเทพฯ 

วสช.ดารุ้ลอิบาดะห์ 

 ส ม า ชิ ก
กลุ่มท่องเที่ยว
โดยชุมชนกัม
ปงในดงปรือ 

20 

ก า ร เ ข้ า รั บ ก า ร อ บ ร ม
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 3 เรื่อง  
1. การปลูกส้มบางมดใน
ภาชนะ 
2. การขยายพันธุ์พืช 
3 การประชาสัมพันธ์ผ่าน
เพจ FB 
4. ศึกษาดูงาน 

แบบทดสอบความรู้
ก่อน-หลังเข้ารับการ
อบรม 

จ านวนผู้ที่ได้รับความรู้ที่เพ่ิมขึ้น
อย่ า งน้ อย  ร้ อยละ  60  ของ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 

ความพึงพอใจในภาพรวม ระดับ
ดี-ดีมาก อย่างน้อย ร้อยละ 70 

กลุ่มเกษตรกร  
 เกษตรกร 
และผู้ที่สนใจ 

80 
การสังเกต ความสนใจ และการมีส่วนร่วม 

กรุงเทพฯ 

ล า น กิ จ ก ร ร ม / 
เ ท ศ ก า ล /  ก ลุ่ ม
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
(ทริปทดสอบ,  กลุ่ ม
ท่องเที่ยวกัมปงในดง
ปรือ, สวนส้มบางมด
นายสมจิตร  จุลมานะ) 

 
นักท่องเที่ยว 
ผู้ที่สนใจ 

200 

การเข้าร่วมกิจกรรมปลูกส้ม
บางมดในภาชนะ/ เยี่ยมชม
สวน/ ซื้อผลิตภัณฑ์/ 
ถ่ายภาพ 

การสังเกต/ สอบถาม/ 
สัมภาษณ์ 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม/ ความ
พึงพอใจในภาพรวม 

รวม 300 คน   
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รายละเอียด เป็นดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างาน และประชุมชี้แจงการด าเนินงานกับกลุ่มเป้าหมาย คณะท างาน
โครงการฯ ประกอบด้วย นักวิจัยของมหาวิทยาลัย คณะนักวิจัย กลุ่ม 3C Project (แกนน าจัดการท่องเที่ยวริม
คลองบางมด) และเครือข่ายเรือ (กลุ่มมีคลองต้องลองเที่ยว) รวม 5 คน ได้นัดประชุมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 
2563 ณ ศูนย์อาสาสร้างสุข Café Can Do ซอยประชาอุทิศ 47 (ภาพที่ 3.1 ซ้าย) หารือถึงการปรับแผนงาน
โครงการ เพ่ือตอบรับการด าเนินชีวิตรูปแบบใหม่ หรือ New Normal การใช้ “ชีวิตวิถีใหม่ของคนไทย” ด้วย
เพราะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้ไม่สามารถจัดกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ
กิจกรรมร่วมกับชุมชนได้ 

 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 3.1 คณะวิจัยประชุมปรบัแผนงาน วันที่ 11 มิ.ย. (ซ้าย) ประชุมกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน (ขวา) วันที่ 14 มิ.ย. 63 

 
นอกจากนี้ คณะท างานได้ร่วมประชุมกับกลุ่มท่องเที่ยวกัมปงในดงปรือ ภายใต้การดูแลของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563 (ภาพที่ 3.1 ขวา) มีผู้เข้าร่วมประชุม 8 คน ไดช้ี้แจง
ถึงรายละเอียดโครงการ กิจกรรม และเป้าหมายโครงการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น ความกังวล และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ 
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กิจกรรมที่ 2 ส ารวจเส้นทางท่องเที่ยว (ทางเรือ) แหล่งท่องเที่ยวริมคลองบางมด และถ่ายท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์กลุ่มท่องเที่ยว สืบเนื่องจากการประชุมคณะท างานเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เสนอให้มีการ
ส ารวจแหล่งท่องเที่ยวริมคลองบางมด (ภาพที่ 3-2 บน) เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 16 
คน และการถ่ายท าสื่อแนะน าแหล่งท่องเที่ยว (ภาพที่ 3-2 ล่าง) วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
14 คน โดยเข้าส ารวจแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือของกลุ่มฯ ระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร (ภาพที่ 
3-3) ได้แก่ 1) สวนส้มบางมดบ้านลุงสมจิตร 2) บ้านสวนมาแย้ม 3) สวนมะพร้าวน้ าหอมลุงวิชัย 4) กลุ่ม
ท่องเที่ยวกัมปงในดงปรือ และ 5) กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ SAFETist Farm  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 3-2 ล่องเรือส ารวจแหล่งท่องเที่ยวริมคลองบางมด วันที่ 12 กรกฏาคม 2563 (บน)  

และถ่ายท าสื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มท่องเที่ยว วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 (ล่าง) 
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ภาพที่ 3-3 ต าแหน่งแหล่งท่องเที่ยวริมคลองบางมด เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2563 
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กิจกรรมที่ 3 อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน  
3.1 การเขียน content และการท าคลิปวิดีโอ เพ่ือการประชาสัมพันธ์ใน Facebook Page ด้วย

เพราะพฤติกรรมของประชาชน ผู้บริโภค และธุรกิจ เกิดการปรับตัวของสังคมใหม่ (Social New Normal) 
การใช้เทคโนโลยีควบคู่กับอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทต่อการด ารงชีวิตและการบริโภคมากขึ้น ในขณะที่การ
ท าประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Page ที่กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน อาทิ กลุ่มท่องเที่ยวกัมปงในดงปรือ 
มะพร้าวน้ าหอมสวนลุงวิชัย สวนมาแย้ม-ตลาดมดตะนอย มีคลองต้องลองเที่ยว ธนบุรีมีคลอง ฯลฯ ยังมี
ข้อจ ากัดด้านเทคนิคต่างๆ อาทิ ขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการใช้สื่อเทคโนโลยี จึงมีความเห็นว่าเพ่ือให้
กิจการท่องเที่ยวยังคงด าเนินได้ต่อไปในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดเช่นนี้ ด้วยวิถีการท่องเที่ยวเป็นรูปแบบใหม่ 
(New normal) ที่ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social online media) เพ่ือการ
น าเสนอแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของชุมชน  

คณะท างานจึงได้จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการดังกล่าวขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์
อาสาสร้างสุข Café Can Do ซอยประชาอุทิศ 47 (ภาพที่ 3-4) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 23 คน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) ตัวแทนกลุ่มท่องเที่ยวมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดท าคลิป หรือสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่าน
มือถือ Smart Phone แบบง่ายๆ 2) การเขียนเรื่องราว (Story telling) ที่สามารถบอกเล่าเรื่องราว จุดเด่น
ของสินค้าและบริการของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความชัดเจน กระชับและสร้าง
ความน่าสนใจต่อผู้คนหรือผู้บริโภคในสังคมมากยิ่งขึ้น และ 4) สร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในพ้ืนที่ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-4 อบรมเทคนิคการเขียน content และการท าคลิปวิดีโอ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 
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3.2 การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ ด้วยพันธุ์พืชเป็นปัจจัยหลักในการเพ่ิมผลผลิตทั้งปริมาณ
และคุณภาพ การขยายพันธุ์พืชจึงเป็นสิ่งส าคัญที่เกษตรกรจะต้องเรียนรู้ และอาจจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของ 
Workshop ให้กับนักท่องเที่ยวได้ กิจกรรมนี้ จัดเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ สวนส้มบางมดนายสมจิตร  
จุลมานะ (ภาพที่ 3-5) มีผู้เข้ารับการอบรม 16 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 
 

เสียบยอดมะม่วง เสียบยอดส้มโอ-ตอมะขวิด ตอนกิ่งส้มบางมด 
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3.3 การศึกษาดูงาน เรื่อง การปลูก การดูแล และการท ากิ่งตอนส้มเขียวหวาน เมื่อวันที่ 18 
ธันวาคม 2563 คณะวิจัยได้พาเกษตรกรและคุณครูโรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ จ านวน 8 คน ไปศึกษา  
ดูงาน ณ สวนส้มปิติกิจ ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (ภาพท่ี 3-6) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3-6 บรรยากาศศึกษาดูงานสวนส้มปิติกิจ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 
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กิจกรรมที่ 4 ทดสอบทริปล่องเรือท่องเที่ยวและเรียนรู้ชุมชนย่านคลองบางมด 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทริปให้มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยว และเหมาะสม

กับบริบทของชุมชน คณะท างานจึงมีแนวคิดในการทดสอบทริปล่องเรือท่องเที่ยวและเรียนรู้ชุมชนย่านคลอง
บางมด จ านวน 2 ครั้ง เพ่ือรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของนักท่องเที่ยว 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มครอบครัว และ 2) 
กลุ่มวัยท างาน มาร่วมทดสอบทริป เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวร่วมกับ
ชุมชน มุ่งหวังให้มีฐานข้อมูลส าหรับออกแบบการท่องเที่ยวทางเรือตามเจตนาของชุมชนย่านคลองบางมด บน
ฐานประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
น ามาซึ่งการกระจายรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู่ชุมชน ไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิต การ
พัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนได้อย่างยั่งยืน  

4.1 กลุ่มครอบครัว ทดลองจัดทริปท่องเที่ยวคลองบางมด เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 (ภาพที่ 
3-7) ผู้ร่วมทริป จ านวน 6 ครอบครัว (ผู้ใหญ่ 12 คน ผู้สูงอายุ 1 คน เด็ก 8-14 ปี = 5 คน เด็ก 4 ขวบ = 3 
คน) รวม 21 คน ก าหนดการ เป็นดังนี้ 
13.00  จุดนัดหมาย ท่าน้ าวัดพุทธบูชา 
13.00-13.10 นั่งเรือไปศาลเจ้าแม่ทับทิม (จุดที่ 1) 
13.10-13.30 เดินชมศาลเจ้าแม่ทับทิม ถ่ายรูป และรับฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ โดยครูวันใหม่ นิยม 
13.30-13.40 เดินไปสวนส้มบางมดบ้านลุงสมจิตร  จุลมานะ (จุดที่ 2) 
13.40-14.00 ชมสวนส้มเชิงอนุรักษ์ รับฟังเรื่องเล่าของส้มบางมดในอดีต 
14.00-14.10 แวะอุดหนุนร้านค้าดั้งเดิม ชิมขนมไข่ป้าลักขณ์ ซ่ึงขายมา 30-35 ปี (จุดที่ 3) 
14.10-14.20 นั่งเรือไปสวนมะพร้าวน้ าหอมลุงวิชัย  อินสมะพันธ์ (จุดที่ 4) 
14.20-15.00 ชมสวนมะพร้าวน้ าหอมลุงวิชัย (มีน้ ามะพร้าวจากสวน ลูกละ 20 บาท) 
15.00-15.15 นั่งเรือ ไปท่าเรือศาลเจ้าแม่ทับนาง 
15.15-15.25 เดินไปบ้านทับนาง (จุดที่ 5) กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ SAFETist farm 
15.25-16.00 พักดื่มน้ า ทานอาหารว่าง เปลี่ยนเสื้อผ้า  
16.00-17.00 ท ากิจกรรมทางน้ า อาทิ ทดลองพายคายัค / ซับบอร์ด / จักรยานน้ า / พายเรือไม้ / ยกยอ 
17.00-17.30 เปลี่ยนเสื้อผ้า ทานอาหารเย็น (ใส่กล่องอาหาร) 
17.30-17.45.1 นั่งเรือกลับวัดพุทธบูชา 
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ภาพที่ 3-7 ทดสอบทริปล่องเรือท่องเที่ยวและเรียนรู้ชุมชนย่านคลองบางมด 
กลุ่มครอบครัว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563

จุดที่ 1 

จุดที่ 3 

จุดที่ 5 

จุดที่ 2 

จุดที่ 4 
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4.2 กลุ่มวัยท างาน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 คณะท างานโดยแกนน าของกลุ่ม 3C Project และ
เพจเที่ยวคลองต้องลองเที่ยวได้จัดกิจกรรมทดสอบทริปล่องเรือท่องเที่ยวและเรียนรู้ชุมชนย่านคลองบางมด 
กลุ่มวัยท างาน (ภาพที่ 3-8 และ 3-9) มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมให้ข้อมูล จ านวน 13 ราย เป็นผู้สูงอายุ 2 คน วัย
ท างาน 6 คน นักศึกษา 5 คน และคณะท างาน จ านวน 10 คน ก าหนดการ เป็นดังนี้  
09:00-9:30 น. นัดหมายเจอกันที่ท่าเรือ วัดใหม่ยายนุ้ย (BTS วุฒากาศ ทางออก 3) 
9:30-10:00 น. นั่งเรือไปถ่ายรูป Check in ณ วัดปากน้ า ภาษีเจริญ 
10:00-10.20 น. นั่งเรือไปวัดหนัง 
10:20-11:20 น. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัดหนัง 
11:20-11:40 น. นั่งเรือไปสวนภูมิใจการ์เด้น 
11:40-12:30 น. ทานอาหารกลางวัน 
12:30-13:00 น. แวะอุดหนุนร้านอนันต์การค้า (ร้านค้าเก่าแก่ริมคลอง) ปากคลองลัดเช็ดหน้า 
13:00-13:30 น. นั่งเรือไปสวนส้มบางมดลุงสมจิตร จุลมานะ 
13:30-14:15 น. แวะชมสวนและอุดหนุนสินค้าชุมชน 
14:15-14:30 น. นั่งเรือไปกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ SAFETist Farm 
14:30-14:45 น. รับประทานอาหารว่าง และเปลี่ยนเสื้อผ้า เตรียมท ากิจกรรมทางน้ า 
14:45-16:30 น. ท ากิจกรรม 
16:30-17.15 น. นั่งเรือกลับท่าเรือ วัดใหม่ยายนุ้ย (BTS วุฒากาศ) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-8 ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Page  
ทรปิล่องเรือท่องเที่ยวและเรียนรู้ชุมชนย่านคลองบางมด กลุ่มวัยท างาน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563  

(ในโบชัวร์ เป็นวันที่ 18 ตุลาคม 2563 แต่เนื่องจากฝนตกหนักจึงจ าเป็นต้องเลื่อนวันจัดกจิกรรม)
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ภาพที่ 3-9 บรรยากาศทรปิล่องเรือท่องเที่ยวและเรียนรู้ชุมชนย่านคลองบางมด  
กลุ่มวัยท างาน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 

 
รูปแบบกิจกรรมของกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนริมคลองบางมดมีความหลากหลาย อาทิ นั่งเรือชม

ธรรมชาติสองฝั่งคลองบางมด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน (วัด มัสยิด ศาลเจ้า) บ้านโบราณ รับฟังเรื่องราว
วิถีชุมชน อุดหนุนร้านค้าท้องถิ่น (ไทย มุสลิม จีน) กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ โดยมี “สวนส้มบางมด” เป็นอัต
ลักษณ์ของชุมชน รวมทั้งเกษตรกรรมอ่ืน อาทิ ฟาร์มแพะ สวนมะพร้าว รวมไปถึงกิจกรรมทางน้ าต่างๆ (พาย
เรือ ยกยอ ฯลฯ) ซึ่งนักท่องที่ยวอาจมีประสบการณ์มาจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นด้วย  

ทั้งนี้จากการรวบรวมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว “ริมคลองบางมด” คณะท างานได้
น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เบื้องต้นไดจ้ัดท าเป็นสื่อประชาสัมพันธ์แนะน าแหล่งท่องเที่ยว
แต่ละจุด และโปสเตอร์แนะน าการปลูกส้มบางมด (ภาพที่ 3.10) เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลนักท่องเที่ยวและผู้ที่
สนใจ ลดข้อจ ากัดบางอย่างของเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  อาทิ เจ้าของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น
ผู้สูงอายุขาดผู้มาสืบทอดองค์ความรู้ รวมไปถึงเด็กและเยาวชนที่จะมาช่วยในกิจกรรมการท่องเที่ยวต้องไป
ศึกษาเล่าเรียน  
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ภาพที่ 3.10 สื่อประชาสัมพันธ์แนะน าแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจุด และโปสเตอร์แนะน าการปลูกส้มบางมด 
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กิจกรรมที่ 5 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกส้มในภาชนะปลูกสนับสนุนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน 
5.1 กลุ่มท่องเที่ยวกัมปงในดงปรือ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ 

(ซอยพุทธบูชา 36 คลองรางตัน) รับนักท่องเที่ยว จ านวน 15 คน คณะท างานได้สาธิตและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การปลูกส้มในกระถางพลาสติก จากนั้นนักท่องเที่ยวลงเรือผ่านคลองรางราชพฤกษ์น้อย ไปยังฟาร์มแพะอรุณ
ฟาร์ม (ซอยประชาอุทิศ 72) ต่อไปยังสวนมะพร้าวน้ าหอมคลองอ้อมจาก (ซอยประชาอุทิศ 54) และวกกลับ
ชุมชนมุสลิมริมคลองบางมด (ซอยพุทธบูชา 36) ผ่านคลองค้างคาว มายังที่ท าการวิสาหกิจชุมชน สร้างความ
ประทับใจให้นักท่องเที่ยว (ภาพท่ี 3-11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3-11 ท่องเที่ยวกัมปงในดงปรือ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 
 

5.2 สวนส้มบางมดนายสมจิตร  จุลมานะ และสวนส้มบางมดนายชูชาติ เที่ยงธรรม เมื่อวันที่ 6 
ธันวาคม 2563 มีนักท่องเที่ยว จ านวน 18 คน ได้สาธิตการปลูกส้มในตะกร้าพลาสติก (ภาพที่ 3-12) โดย
คณะวิจัยได้แนะน าการบ ารุงดูแลต้นพืชที่ปลูกในภาชนะให้นักท่องเที่ยวรับทราบ นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวได้ไป
เยี่ยมชมและเก็บผลส้มจากต้นส้มบางมด อายุระหว่าง 3-6 ปี ของผู้ใหญ่ชาติ  เที่ยงธรรม ซอยอนามัยงามเจริญ 
33 แยก 1-3 (หมู่ 6 เดิม) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน (ภาพท่ี 3-13) 
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ภาพที่ 3-12 นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมสวนส้มบางมดนายสมจิตร  จุลมานะ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-13 นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมสวนส้มบางมดของผู้ใหญ่ชาติ  เที่ยงธรรม เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 
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กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว “เปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด ครั้งที่ 5 ตอน สาย
น้ าเชื่อมวิถี สามัคคีเชื่อมพลัง ณ ลานวัฒนธรรมมัสยิดนูรุลหูดา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ  ระหว่างวันที่ 25-27 
กันยายน 2563 

กรุงเทพมหานคร โดยส านักงานเขตทุ่งครุ สภาวัฒนธรรมเขตทุ่งครุ ผู้แทนจากมัสยิด ผู้แทนจากชุมชน
ในพ้ืนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มอาสาสร้างสุข กลุ่ม 
Can do team กลุ่ม 3C Project และประชาชน ร่วมกิจกรรม ณ ลานวัฒนธรรม มัสยิดนูรุลหุดา ซอยพุทธ
บูชา 36 แยก 8 เขตทุ่งครุ โครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมด้าน
การละเล่นกีฬาทางน้ า สร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ วิถีชีวิตและมรดกวัฒนธรรมแห่งสายน้ า ที่สะท้อนให้
เห็นถึงวิถีชีวิตอันดีงาม ความผูกพันระหว่างสายน้ ากับชีวิต อันน ามาซึ่งความสมัครสมานสามัคคี และส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางจักรยานและทางเรือ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ประชาชนทั่วไป น าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ผลักดัน
เศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน ตลอดจนเป็นการพัฒนาโครงการเส้นทางเลียบคลองบางมด ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ริมคลองบางมด รวมพลังความรักความสามัคคีของประชาชนร่วมกันพัฒนา
ชุมชนของตนให้เข้มแข็งและน่าอยู่อย่างยั่งยืน  

คณะท างานได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปลูกไม้ผลในกระถาง” เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 
(ภาพท่ี 3-14) ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว นักเรียน เกษตรกร ทั้งสิ้น 93 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-14 กิจกรรมเรียนรู้ปลูกไม้ผลในกระถาง ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2563 
ณ ลานวัฒนธรรมมัสยิดนูรุลหูดา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 
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กิจกรรมที่ 7 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกส้มบางมดในตะกร้าพลาสติกให้กับกลุ่มเกษตรกร 

จากการระบาดของโรคโควิด 19 รอบ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ท าให้กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน 
“กัมปงในดงปรือ” ภายใต้วิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ (วสช.) ไม่สามารถจัดกิจกรรมรับนักท่องเที่ยวได้ 
คณะท างานจึงได้ปรับแผนเป็นกิจกรรมร่วมพัฒนาพ้ืนที่ และปลูกส้มบางมดในตะกร้าพลาสติก 

7.1 กลุ่มท่องเที่ยวกัมปงในดงปรือ (2 ครั้ง) เมื่อวันที่ 17 มกราคม มีสมาชิกเข้าร่วม 5 คน (ภาพที่ 
3-15) จากนั้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เพจท่องเที่ยวกัมปงในดงปรือ ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “การปลูก
ส้มบางมดในกระถางระบายสีสัญลักษณ์ “กัมปงในดงปรือ” มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจิตอาสา 
จ านวน 3 คน ร่วมกับสมาชิก วสช. และผู้ที่สนใจ จ านวน 5 คน ช่วยกันปลูกส้มบางมดในกระถางดังกล่าว 
(ภาพท่ี 3-16) 

กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนและกลุ่มเกษตรกร สนใจน าอัตลักษณ์ของชุมชนคือ “ส้มบางมด” มาน าเสนอ
ในรูปแบบของ “ส้มบางมดในภาชนะปลูกที่เป็นตะกร้า/เข่งพลาสติก” หรือกระถางพลาสติจ าหน่าย รวมทั้งกิ่ง
ตอน และผลส้มบางมด (แม้บางครั้งไม่มีจ าหน่ายแต่มีให้นักท่องเที่ยวได้ชิมรสชาติ) และบางครั้งกลุ่มท่องเที่ยว
และคณะท างานได้จัดกิจกรรมสอนปลูกส้มบางมดในกระถางแบบนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม รวมทั้งบอกเล่า
เรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆ เพ่ือให้ความรู้ เป็นการเพ่ิมคุณค่าทางใจให้กับสินค้าและสร้างความประทับใจแก่
นักท่องเที่ยว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-15 สมาชิก วสช. ดารุ้ลอาบาดะห์ จ านวน 5 คน ร่วมปลูกส้มในเข่ง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 
 



36 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-16 สมาชิก วสช. ดารุ้ลอาบาดะห์ จ านวน 4 คน ร่วมกับจิตอาสา 3 คน 
ปลูกส้มบางมดในกระถาง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 
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7.2 ไร่สนามชัย (ซอยเทียนทะเล 7 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 
(ภาพท่ี 3-17) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 23 คน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3-17 กิจกรรมอบรมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ไร่สนามชัย ซอยเทียนทะเล 7 เขตบางขุนเทียน 
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7.3 กลุ่มธนาคารต้นไม้ (แขวงบางมด เขตทุ่งครุ) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 (ภาพที่ 3-18) มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 14 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-18 กิจกรรมอบรมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กลุ่มธนาคารต้นไม้ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ  
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กิจกรรมที่ 8 การศึกษามุมมองของนักท่องเที่ยวต่อการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางเรือแบบวิถีใหม่ของ
กลุ่มท่องเที่ยวริมคลองบางมด (New Normal BangMod Travel) 

มีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้ประเมินผลกระทบของโควิด-19 ที่ส่งผลต่อชุมชน และการท่องเที่ยวในชุมชน 
1. ประชากร หมายถึง กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนริมคลองบางมด 
2. กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไป และกลุ่มตัวอย่าง

นักท่องเที่ยวทีเ่คยมาใช้บริการในพ้ืนที 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การส ารวจข้อมูลผ่านออนไลน์ 

(ภาคผนวก ฏ) โดยใช้ monkey survey ประกอบด้วย  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ได้แก่ ที่อยู่อาศัย ความถี่และลักษณะของการเดินทาง

ท่องเที่ยว ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว สื่อ/ช่องทางรับข้อมูล 
ประสบการณ์ท่องเที่ยแนววิถีชีวิตชุมชน 

ส่วนที่ 2 มุมมองที่มีต่อการท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ความประทับใจใน
ครั้งนั้น ปัญหาอุปสรรค ประโยชน์ทีชุ่มชนจะได้รับ 

ส่วนที่ 3 ประสบการณ์ท่องเที่ยวชุมชนย่านบางมด ได้แก่ ประสบการณ์การท่องเที่ยว แรงจูงใจ 
ความคิดเห็นต่อการอนุรักษ์ส้มบางมดด้วยการท่องเที่ยว มุมมองเก่ียวกับการท่องเที่ยวในอนาคต 

ส่วนที่ 4 ความเห็นต่อการจัดทริปท่องเที่ยวริมคลองบางมด ได้แก่ กิจกรรมที่สนใจ ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม กิจกรรมพายเรือและระยะเวลา 

ส่วนที่ 5 มุมมองเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในอนาคต ได้แก่ การวางแผนการท่องเที่ยว รูปแบบที่
เหมาะสม ระยะทางใกล้บ้าน ระยะเวลาการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว การฟ้ืนตัวหลังจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคโควิด-19 

ส่วนที่ 6 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ ระดับ
การศึกษา 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจออนไลน์ หาค่าร้อยละ และวิเคราะห์ สรุปผล 
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บทที่ 4 ผลการด าเนินงาน 
 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกส้มบางมดในภาชนะเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกส้มบางมดในภาชนะปลูก การพัฒนาส้มบางมดในภาชนะปลูก
สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูส้มบางมด โดยใช้ต้นแบบการ
เทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยร่วมกับแกนน ากลุ่มอนุรักษ์และฟ้ืนฟูส้มบางมด ศึกษาค้นคว้าผสมผสานความรู้
วิชาการกับภูมิปัญญาชาวบ้าน ต้นส้มเจริญเติบโตในตะกร้าพลาสติกได้และสามารถให้ผลผลิตภายใน 1 ปี 
คาดหวังให้เกิดการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูส้มบางมดไป
พร้อมกับการประชาสัมพันธ์ให้ส้มบางมดเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ประกอบด้วย 8 กิจกรรม (ตารางท่ี 4.1) 

ตารางท่ี 4.1 ผลการจัดกิจกรรมที่ได้ด าเนินการและจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

ล าดับ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

(คน) 
1.  ประชุมคณะท างาน 11 มิถุนายน 2563 5 
 ประชุมชี้แจงการด าเนินงานกับกลุ่มเป้าหมาย 14 มิถุนายน 2563 8 

2.  ส ารวจเส้นทางท่องเที่ยว (ทางเรือ)  แหล่ง
ท่องเที่ยวริมคลองบางมด 

12 กรกฏาคม 2563 
16 

 ถ่ายท าสื่อประชาสัมพันธ์ 29 กรกฏาคม 2563 14 
3.  อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน  
 การเขียน content และการท าคลิปวิดีโอ เพ่ือ

การประชาสัมพันธ์ใน Facebook Page 
16 สิงหาคม 2563 23 

 การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ 11 กันยายน 2563 16 
 ศึกษาดูงาน เรื่อง การปลูก การดูแล และการท า

กิ่งตอนส้มเขียวหวาน ณ สวนส้มปิติกิจ จ.
ปทุมธานี 

18 ธันวาคม 2563 8 

4.  ทดสอบทริปล่องเรือท่องเที่ยวและเรียนรู้ชุมชนย่านคลองบางมด 
 กลุ่มครอบครัว 22 สิงหาคม 2563 21 
 กลุ่มวัยท างาน 25 ตุลาคม 2563 13 

5.  อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกส้มในภาชนะปลูกสนับสนุนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 กลุ่มท่องเที่ยวกัมปงในดงปรือ 5 กันยายน 2563 15 
 สวนส้มบางมดนายสมจิตร  จุลมานะ 6 ธันวาคม 2563 18 
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ล าดับ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

(คน) 
6.  กิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว “เปิดบ้าน เปิด

คลอง เปิดวิถีบางมด ครั้งที่ 5 ณ ลานวัฒนธรรม
มัสยิดนูรุลหูดา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

25-27 กันยายน 2563 93 

7.  อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกส้มบางมดในตะกร้าพลาสติกให้กับกลุ่มเกษตรกร 
 กลุ่มท่องเที่ยวกัมปงในดงปรือ (2 ครั้ง)  17 มกราคม 2564 5 
  7 กุมภาพันธ์ 2564 8 
 ไร่สนามชัย (แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน) 18 กุมภาพันธ์ 2564 23 
 กลุ่มธนาคารต้นไม้ (แขวงบางมด เขตทุ่งครุ) 22 กุมภาพันธ์ 2564 14 

8.  การศึกษามุมมองของนักท่องเที่ยวต่อการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางเรือ
แบบวิถีใหม่ของกลุ่มท่องเที่ยวริมคลองบางมด (New Normal BangMod 
Travel) ผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ 331 คน 

 

รวม 8 กิจกรรม 300 คน 
 
ผลด าเนินงาน เป็นดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างาน และประชุมชี้แจงการด าเนินงานกับกลุ่มเป้าหมาย  
ผลจากการประชุมคณะท างานโครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ได้หารือและปรับแผนงาน

โครงการ ให้ตอบรับการด าเนินชีวิตรูปแบบใหม่ หรือ New Normal การใช้ “ชีวิตวิถีใหม่ของคนไทย” ด้วย
เพราะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้ไม่สามารถจัดกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ
กิจกรรมร่วมกับชุมชนได้ แต่ยังคงความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ น ามาซึ่งการเพิ่มกิจกรรม ได้แก่  

1. ส ารวจเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือแหล่งท่องเที่ยวริมคลองบางมด  
2. ทดสอบทริปล่องเรือท่องเที่ยวและเรียนรู้ชุมชนย่านคลองบางมด กลุ่มครอบครัว  และกลุ่มวัย

ท างาน 
3. อบรมเทคนิคการเขียน content และการท าคลิปวิดีโอ เพ่ือประชาสัมพันธ์ใน Facebook Page  
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ  
5. ศึกษาดูงานแหล่งจ าหน่ายกิ่งพันธุ์ส้มเขียวหวาน 
6. การศึกษามุมมองของนักท่องเที่ยวต่อการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางเรือแบบวิถีใหม่ของกลุ่ม

ท่องเที่ยวริมคลองบางมด (New Normal BangMod Travel) กิจกรรมนี้เป็นแนวคิดท่ีเกิดข้ึนช่วง
ระลอก 3 ของการระบาดของโรคโควิด-19  
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นอกจากนี้ ในการเข้าร่วมประชุมกับกลุ่มท่องเที่ยวกัมปงในดงปรือ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563 เพ่ือ
ชี้แจงถึงรายละเอียดโครงการ กิจกรรม และเป้าหมาย พบว่าสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยว และชาวบ้านให้ความสนใจ 
แต่ยังมีความกังวลในการเปิดกิจการและรูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรค โค
วิด-19 
 
กิจกรรมที่ 2 ส ารวจเส้นทางท่องเที่ยว (ทางเรือ) แหล่งท่องเที่ยวริมคลองบางมด 

จากการประชุมคณะท างานโครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เสนอให้เพ่ิมกิจกรรมการส ารวจ
แหล่งท่องเที่ยวริมคลองบางมด โดยก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 12 กรกฏาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 16 คน 
(ภาคผนวก ก) และการถ่ายท าสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยววันที่ 29 กรกฏาคม 2563 มีจ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 14 คน (ภาคผนวก ข) ท าให้กลุ่มท่องเที่ยวต่างๆ ได้ท าความรู้จักกัน ทั้งในส่วนของตัวบุคคลและ
รูปแบบกิจการของกลุ่มท่องเที่ยว ลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวมีรูปแบบหลากหลาย (ตารางที่ 4-2) 

 
ตารางท่ี 4.2 กลุ่มท่องเที่ยว/กิจการ/สถานที่ ที่ตั้งอยู่ริมคลองบางมดและคลองสาขา และลักษณะของ

แหล่งท่องเที่ยว 
 

ล าดับ กลุ่มท่องเที่ยว/กิจการ/สถานที ่ ลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 
1.  สวนส้มบางมดนายสมจิตร  จุลมานะ 

ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 4 
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 

 
 

นายสมจิตร  จุลมานะ เป็นคนบางมด เริ่มท าสวนช่วยพ่อแม่
ตั้งแต่อายุ 18 ปี ภายหลังเกษียณอายุได้กลับมาท าสวน สวน
ส้มนายสมจิตร อยู่ในชุมชนศาลเจ้าแม่ทับทิม เป็นการท า
สวนเพ่ือการอนุรักษ ์ต้องการสืบทอดและส่งต่อให้คนที่สนใจ 
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเติบโตมากับการท าสวนของบรรพ
บุรุษ แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งคุณภาพดิน
เสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมี น้ าเค็มหนุนเข้าคลองบางมด 
น้ าท่วมอีกหลายครั้ง ปัจจุบันสวนแห่งนี้พยายามปรับตัว 
เปลี่ยนร่องเป็นแหล่งเก็บน้ าฝนขนาดใหญ่ ปิดทางน้ าเข้าจาก
คลองบางมด เลี้ยงปลาในร่องสวนแบบปิดไว้จ านวนมาก 
เพ่ือช่วยบ าบัดน้ าเสียจากการทับถมของใบไม้ต่างๆ  
นอกจากนี้ เป็นผู้เริ่มต้นของการปลูกส้มบางมดในกระถาง
หรือเข่งพลาสติก ไว้ส าหรับจ าหน่ายให้นักท่องเที่ยว รวมทั้ง
จัดกิจกรรมส่งเสริมอ่ืนๆ อาทิ ให้อาหารปลา ตอนกิ่งส้ม 
ปลูกส้มในตะกร้าพลาสติก  
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ล าดับ กลุ่มท่องเที่ยว/กิจการ/สถานที ่ ลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

2.  บ้านสวนมาแย้ม ตลาดมดตะนอย 
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

 
 
 
 
 

นายสายัณย์  มาแย้ม (บังฮีม) เป็นลูกชาวสวน แต่เมื่อวัย
หนุ่มออกไปท างานในเมือง หลังเกษียณกลับมาดูแลบ้าน 
พ้ืนที่สวนแห่งนี้ประมาณ 5 ไร่  มีแนวคิดท าเป็นสวน
ผสมผสาน มีพืชผลหลากหลายทั้งพืชพ้ืนบ้าน ผักสวนครัว 
และพืชสมัยใหม่ เช่น กระเจี๊ยบเขียว ชะอม มะกรูด กะเพรา 
คะน้า มะเขือเปราะ มะนาวในกระถาง ส้มเขียวหวาน แก้ว
มังกร มะเดื่อฟิกซ์ เป็นต้น 
นอกจากนี้  ลูกหลานใช้พ้ืนที่ด้านข้างบ้านท าร้านกาแฟ 
“บ้านมาแย้ม” มีกาแฟและเครื่องดื่มอ่ืน เช่นโกโก้ น้ าแดง 
โอวัลติน ชานม ขนมปังปิ้ง เป็นต้น และพ้ืนที่ท ากิจกรรม 
Workshop ศิลปะส าหรับเด็ก และเรียนรู้การน าขยะมา
ประดษิฐ์เป็นของตกแต่ง และภาชนะปลูกต้นไม้ 
 
 

3.  สวนมะพร้าวน้ าหอมลุงวิชัย  
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 

 
 
 
 

 
 
 
 

นายวิชัย  อินสมะพันธ์ เป็นชาวปัตตานี ที่มาเป็นครู ใน
โรงเรียนต่างๆ ย่านบางมด หลังจากเกษียณได้มาท าสวน
ผสมผสาน กว่า 20 ไร่ ในช่วงที่ส้มบางมดประสบปัญหาน้ า
ท่วมและน้ าเค็ม ชาวที่ชาวบ้านเริ่มสนใจปลูกมะพร้าวมาก
ขึ้น ซ่ึงเคยปลูกคูกั่นเมื่อครั้งอดีต แต่ด้วยต้นมะพร้าวสามารถ
เจริญเติบโตได้ในสภาพน้ ากร่อย สวนแห่งนี้ มีมะพร้าว
น้ าหอมรสชาติดีไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว กอปรกับบ้านเป็น
เรือนไทยโบราณ ซึ่งซื้อมาจากบ้านคนมอญพระประแดง มี
อายุราว 300 ปี ปัจจุบันลูกหลานได้ช่วยกันดูแลสวน มี
ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว เช่น สบู่มะพร้าว ขายมะพร้าวลูก 
และรับจ้างขับเรือตามล าคลองต่างๆ เป็นต้น  อีกทั้งได้
ดัดแปลงชานบ้านริมน้ าเป็นร้านกาแฟ “ห้อยขา” รวมทั้งท า
โรตีมะตะบะขาย โดยจะเปิดขายพร้อมกับตลาดมดตะนอย 
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ล าดับ กลุ่มท่องเที่ยว/กิจการ/สถานที ่ ลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

4.  กลุม่ท่องเที่ยวกัมปงในดงปรือ 
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นชุมชนตั้งอยู่ริมคลองรางราชพฤกษ์น้อย ซึ่งเป็นคลอง
ซอยของคลองบางมด “ดารุ้ลอิบาดะห์” เป็นภาษามลายู
มุสลิม แปลว่า “การท าความดี” มีศูนย์รวมชุมชน คือ 
มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ ปัจจุบันนี้ชุมชนบางส่วนท าสวน
มะพร้าว ผักสวนครัว เลี้ยงแพะ วัว และม้า ในปี พ.ศ. 
2554 ได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนารุ้ลอิบาดะห์ ภายใต้
การดูแลของส านักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร เริ่มแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตเกษตรในชุมชน เช่น นมแพะ คุ้ก
กี้นมแพะ สบู่นมแพะ ทองม้วนนมแพะ น้ าพริกปลาบูดู
แห้ง ไก่ฝอย เป็นต้น  
จากนั้นในปี พ.ศ. 2561 ได้ด าเนินงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ด้วยความร่วมมือช่วยเหลือจากอาจารย์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และกลุ่ม 3C Project 
ด้วยเพราะต้องการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มฯ ไป
พร้อมกับการพัฒนาสภาพของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพน้ าในคลองรางราชพฤกษ์น้อย
และคลองอ้อมจาก เพราะการท าเกษตรกรต้องพ่ึงพาน้ า
เป็นหลักเพ่ือการท าสวนและเลี้ยงสัตว์ 

5.  กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ SAFEtist 
Farm บ้านทับนาง แขวงทุ่งครุ เขต
ทุ่งครุ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เป็นบ้านสวนใกล้ศาลเจ้าแม่ทับ ซึ่งสมาชิกกลุ่ม 3C 
Project, Cando Team และสยามอารยะ บุกเบิกทดลอง
ท าเกษตรอินทรีย์เพ่ือการพ่ึงตนเอง แต่ประสบปัญหาดิน
เค็มและน้ าเค็ม ก าลังด าเนินการปรับดินและใช้น้ าประปา
รดต้นไม้ โดยมีชาวสวนบางมดช่วยให้ค าแนะน าในการ
ดูแลพืชที่ปลูก 
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กิจกรรมที่ 3 อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ 

3.1 การเขียน content และการท าคลิปวิดีโอ เพื่อการประชาสัมพันธ์ใน Facebook Page มี
ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน 23 ราย (ภาคผนวก ค) และมีผู้ตอบแบบประเมิน 17 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 73.91 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ แสดงดังตารางที่ 4.3 

ตารางท่ี 4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจในการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียน 
content และการท าคลิปวิดีโอ เพ่ือการประชาสัมพันธ์ใน Facebook Page วันที่ 16 
สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ศูนย์อาสาสร้างสุข Café Can Do  

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
ท่านมีความพึงพอใจในค าถามต่อไปนี้ระดับใด มากที่สุด มาก ปานกลาง 
ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 
1. มีขั้นตอนการให้บริการ เช่น แจ้งให้ทราบก่อน

อบรม, ให้ข้อมูล ท าให้ได้รับความสะดวกมากน้อย
เพียงใด 

ร้อยละ 41.18 ร้อยละ 41.18 ร้อยละ 17.64 

2. วิทยากร เจ้าหน้าที่ ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม 
แจ่มใสและเป็นกันเอง 

ร้อยละ 70.59 ร้อยละ 23.53 ร้อยละ 5.88 

3. เครื่องโสตฯ และเอกสารอบรม มีความพร้อม 
 

ร้อยละ 52.94 ร้อยละ 41.18 ร้อยละ 5.88 

ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 
4. ความรู้ที่ ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์ เช่น 

ประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจ าวันได้มากน้อย
เพียงใด 

ร้อยละ 58.82 ร้อยละ 41.18 - 

5. เนื้อหาและข้อมูลที่วิทยากรสอน ท่านสามารถ
เข้าใจได้มากน้อยเพียงใด 

ร้อยละ 64.71 ร้อยละ 35.29 - 

6. วิทยากรถ่ายทอดความรู้และข้อมูล ท าให้ท่าน
เข้าใจและได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 47.06 ร้อยละ 52.94 - 

7. ช่วงเวลาของการจัดอบรมมีความเหมาะสม 
 

ร้อยละ 23.54 ร้อยละ 58.82 ร้อยละ 17.64 

8. ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อเทียบกับเวลา
และค่าใช้จ่าย 

ร้อยละ 47.06 ร้อยละ 47.06 ร้อยละ 5.88 

9. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดกิจกรรม 
 

ร้อยละ 52.94 ร้อยละ 47.06 - 
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ส าหรับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะทั่วไป ได้แก่ มีเรื่องราวที่น่าเรียนรู้/ เนื้อหาดีมากๆ ครบถ้วน โดย
สรุปผลประเมินในภาพรวม เป็นดังนี้ 

 ความรู้ที่ได้รับที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มี
ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 58.82  

 ความเข้าใจต่อเนื้อหาและข้อมูล มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 64.71 

 วิทยากรถ่ายทอดความรู้และข้อมูล ท าให้ท่านเข้าใจและได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ร้อยละ 52.94 

 ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย มีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุดและมาก เท่ากัน คือ ร้อยละ 47.06 

 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมากท่ีสุดร้อยละ 52.94 
 

3.2 การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ สวนส้มบางมดนายสมจิตร  จุลมานะ มีผู้เข้ารับการอบรม 16 

คน (ภาคผนวก ง) ผู้ตอบแบบประเมิน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด อาทิ การให้บริการของเจ้าหน้าที่และวิทยากร ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
ภาพรวมของการจัดกิจกรรม (ร้อยละ 60) ส าหรับในส่วนของวิทยากรนั้น สามารถถ่ายทอดความรู้และข้อมูล 
ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น มีความพึงพอใจระดับมาก (ร้อยละ 60) เพราะเป็นการ
เข้าอบรมครั้งแรก ท าให้ต้องใช้เวลาเรียนรู้พอสมควร (ตารางที่ 4.4) โดยมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะทั่วไป ได้แก่ 
1) นักเรียน กิจกรรมดีมากและสนุกมาก และ 2) ผู้ใหญ่ ควรต้องใช้เวลามากกว่านี้ 
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ตารางท่ี 4.4 ผลประเมินผลการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัย

เพศ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563 ณ สวนส้มบางมดนายสมจิตร  จุลมานะ  
 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
ท่านมีความพึงพอใจในค าถามต่อไปนี้ระดับใด มากที่สุด มาก ปานกลาง 
ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 
1. มีขั้นตอนการให้บริการ เช่น แจ้งให้ทราบก่อนอบรม, ให้

ข้อมูล ท าให้ได้รับความสะดวกมากน้อยเพียงใด 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 

2. วิทยากร เจ้าหน้าที่ ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใสและ
เป็นกันเอง 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

3. เครื่องโสตฯ และเอกสารอบรม มีความพร้อม 
 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 

ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 
4. ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบ

อาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจ าวันได้มากน้อยเพียงใด 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 20  

5. เนื้อหาและข้อมูลที่วิทยากรสอน ท่านสามารถเข้าใจได้มาก
น้อยเพียงใด 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50  

6. วิทยากรถ่ายทอดความรู้และข้อมูล ท าให้ท่านเข้าใจและ
ได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 60  

7. ช่วงเวลาของการจัดอบรมมีความเหมาะสม 
 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 10 ร้อยละ 40 

8. ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อเทียบกับเวลาและ
ค่าใช้จ่าย 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 

9. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดกิจกรรม 
 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 40  

 
3.3 การศึกษาดูงาน เรื่อง การปลูก การดูแล และการท ากิ่งตอนส้มเขียวหวาน 
คณะท างานได้พาเกษตรกรและคุณครูโรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ จ านวน 8 คน (ภาคผนวก จ) 

ไปศึกษาดูงาน ณ สวนส้มปิติกิจ ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการปลูกและการบ ารุงดูแลส้มเขียวหวาน และได้ซื้อกิ่งตอนส้มเขียวหวานปลอดโรคมาปลูกด้วย 
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กิจกรรมที่ 4 ทดสอบทริปล่องเรือท่องเที่ยวและเรียนรู้ชุมชนย่านคลองบางมด 

4.1 กลุ่มครอบครัว ทดลองจัดทริปท่องเที่ยวคลองบางมด เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563  
ผู้ร่วมทริป จ านวน 6 ครอบครัว รวม 21 คน (ภาคผนวก ฉ) ผลการประเมินแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 5 จุด (ตารางที่ 
4.5 – 4.10) รายละเอียด เป็นดังนี้ 

ตารางท่ี 4.5 ผลการประเมินแหล่งท่องเที่ยวจุดที่ 1 ศาลเจ้าแม่ทับทิม 

หัวข้อ ผลประเมิน / รายละเอียด 
ความประทับใจ (5 คะแนน) 2 คะแนน 
สิ่งที่ชอบมากท่ีสุด - เรื่องราวของศาลเจ้า เป็นการเริ่มต้นที่ดีที่เริ่มไปกราบไหว้เจ้าแม่ทับทิม ที่

เป็นเทพเจ้าสายน้ า เพราะป็นการท่องเที่ยวทางน้ า 
- ภาพที่ผนังก าแพง ความมีเอกลักษณ์ของสถานที่ 

สิ่งที่อยากให้ปรับปรุง แก้ไข - วิทยากรควรเน้นรายละเอียดที่กล่าวถึงเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นเทพเจ้าสายน้ า 
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวทางเรือ 

- สถานทีแ่ลดูไมเ่ป็นระเบียบเท่าที่ควร (ด้วยก าลังเตรียมงานเทกระจาด)  
- ควรมีป้ายแนะน าว่าควรสักการะอะไรบ้าง และด้วยวิธีการอย่างไร 
- ควรหาคนมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมต่างๆ ซึ่งมีความงดงาม 

(แต่อาจจะต้องให้เวลา ณ จุดนี้เพิ่มเติม) 
- ควรเสริมกิจกรรมบางอย่างให้นักท่องเที่ยวได้ท ากิจกรรม 
- ควรมีป้ายอธิบายประวัติความเป็นมา 

ตารางท่ี 4.6 ผลการประเมินแหล่งท่องเที่ยวจุดที่ 2 สวนส้มบางมดนายสมจิตร  จุลมานะ 

หัวข้อ ผลประเมิน / รายละเอียด 
ความประทับใจ (5 คะแนน) 3.5 คะแนน 
สิ่งที่ชอบมากท่ีสุด - เรื่องราวที่มาของการท าสวนและขายส้มบางมด  

- การเป็นส่วนหนึ่งในต านานส้มบางมด 
- สวนส้มที่หาดูได้ยาก และความเป็นธรรมชาติ 

สิ่งที่อยากให้ปรับปรุง แก้ไข - สถานที่ยังไมค่่อยดึงดูดความสนใจเท่าที่ควร ถ้าอยากให้เป็นจุดแวะเที่ยว 
อาจจะตกแตง่ให้ดูน่าสนใจมากขึ้น 

- คุณลุงอาจจะไม่ใช่นักเล่าเรื่อง ท าให้รายละเอียดบางเรื่องราวยังไม่ค่อย
ชัดเจน 

- อาจจะต้องเพ่ิมเรื่องราวผ่านทั้งการฟัง การสัมผัส หรือลงมือท า 
- ควรมีของฝากหรือของทานเล่นเกี่ยวกับส้ม อาจเป็นสินค้าส้มจากที่อ่ืน 

ให้นักท่องเที่ยวไดเ้ลือกซื้อ 
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ตารางที่ 4.7 ผลการประเมินแหล่งท่องเที่ยวจุดที่ 3 ร้านค้าชุมชน (ป้าลักขณ์) 

หัวข้อ ผลประเมิน / รายละเอียด 
ความประทับใจ (5 คะแนน) 4 คะแนน 
สิ่งที่ชอบมากท่ีสุด - ของกิน ขนมน่ากิน อร่อย ราคาไม่แพง 

- ชอบร้านค้าท้องถิ่นแบบนี้ 
สิ่งที่อยากให้ปรับปรุง แก้ไข - ถ้ามีเวลาป้าอาจจะสอนท าขนมไข่ ร่วมกับจัดกิจกรรมในสวนส้มลุงสม

จิตร (ครั้งนี้ให้เวลาตรงนี้ไม่นานเพราะต้องเดินทางต่อ)  
- พ้ืนทีค่่อนข้างจ ากัด 

ตารางท่ี 4.8 ผลการประเมินแหล่งท่องเที่ยวจุดที่ 4 สวนมะพร้าวน้ าหอมลุงวิชัย 

หัวข้อ ผลประเมิน / รายละเอียด 
ความประทับใจ (5 คะแนน) 4 คะแนน 
สิ่งที่ชอบมากท่ีสุด - ประทับใจบรรรยากาศธรรมชาติร่มรื่น ท้องร่องสวนมะพร้าว และ

เรื่องราวของสวนมะพร้าว 
- อยากนอนที่เปลริมน้ ามาก 
- ลุงวิชัยเล่าเรื่องเก่ง 

สิ่งที่อยากให้ปรับปรุง แก้ไข - สถานที่สามารถท ากิจกรรมเพ่ิมเติมได้ อาทิ พายเรือในร่องสวน ท าวุ้น
มะพร้าว หรืองานประดิษฐ์ สามารถขยายเวลาจัดกิจกรรมเพ่ิมเป็น 2 
ชั่วโมง หรือครึ่งวัน 

- ควรมีของฝากหรือของทานเล่นเกี่ยวกับมะพร้าว ให้ได้เลือกซื้อ 
- อยากให้จัดทางเดินไปสวนด้านหลังโดยไม่ต้องเดินผ่านตัวบ้าน 
- เพ่ิมกิจกรรม adventure ที่สวนมะพร้าว 

ตารางท่ี 4.9 ผลการประเมินแหล่งท่องเที่ยวจุดที่ 5 (บ้านทับนาง) กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ SAFETist 
Farm  

หัวข้อ ผลประเมิน / รายละเอียด 
ความประทับใจ (5 คะแนน) 5 คะแนน 
สิ่งที่ชอบมากท่ีสุด - Location แบบ Unseen มีเสน่ห์ กิจกรรมเยอะ 

- กิจกรรมสนุก ว่ายน้ า ชอบยกยอ คายัค ล่องเรือ sub board ผักอินทรีย์ 
- พ้ืนที่โดยรวมน่าสนใจ อาทิ บรรยากาศ ธรรมชาติริมคลอง วิถีชีวิตริม

คลองตัวบ้าน แปลงเกษตร 
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หัวข้อ ผลประเมิน / รายละเอียด 
สิ่งที่อยากให้ปรับปรุง แก้ไข - สามารถสร้างกิจกรรมที่ใช้เวลานานขึ้นได้ เพราะมีกิจกรรมให้ท าหลาย

อย่าง อาท ิไหว้เจ้าแม่ทับนาง เดินชมสวน เก็บไข่ เก็บผัก จับปลา แล้วจึง
ไปเริ่มกิจกรรมทางน้ า 

- อาจจะมี workshop ที่ชาวชุมชนมาสอน โดยหมุนเวียนได้ จะท าให้คน
กลุ่มเดิมอยากมาซ้ าอีก 

- ถ้าเน้นกลุ่มครอบครัว ควรมีชูชีพเด็กให้เพียงพอ 
- พ้ืนที่ครัวค่อนข้างจ ากัด (อาจจะต้องขยายพ้ืนที่ หรือจัดโซนเพิ่ม) 
- อาจจะเหมาะกับกลุ่ม adventure 
- อยากให้มีจุดถ่ายรูป อาจจะช่วยดึงดดูนักท่องเที่ยวได้มากข้ึน 
- ควรจัดกิจกรรมท าความสะอาดล าคลอง 
- ช่วงเวลาของกิจกรรมแต่ละฐาน 
- พ้ืนที่ส าหรับทานอาหารเย็นบริเวณชั้น 2 อยากให้เป็นระแนงไม้ มีไม้ไผ่ 

(แบบขยับได้) และติดไฟบริเวณซุ้มท่อพีวีซี และเพ่ิม spotlight  
 

ผลจากการตอบแบบประเมินออนไลน์หลังจบทริป 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 เคยใช้บริการท่องเที่ยวทางเรือ (ในกรุงเทพฯ ) 
2. สถานที่ท่องเที่ยว (ทางเรือ) ที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้ไปเที่ยวล่าสุด ได้แก่ ดูวาฬบรูด้า จังหวัด

สมุทรสาคร/ อ่าวตัว ก. บางกระเจ้า/ อัมพวา/ นั่งเรือชมหิ่งห้อยที่คลองร้อยสาย จังหวัดสุราษฏร์ธานี/ 
จุดชมหลักเขตกรุงเทพฯ เขตบางขุนเทียน/ ตลาดน้ าขวัญเรียม 

3. หากจะต้องจ่ายเงิน ผู้ร่วมทริปคิดว่าค่าทริปจะประมาณ 600-900 บาทต่อคน  
4. ทริปนี้ ต่างจากทริปอื่นๆ อย่างไร (อ้างอิงจากประสบการณ์การท่องเที่ยวในครอบครัว) 

 ผู้ดูแลทริปเป็นกันเองเหมือนมาเท่ียวกับครอบครัว ใจดี อบอุ่น สนุกสนาน และได้เรียนรู้เรื่องราว
ของชุมชน ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจ 

 ที่นี่บรรยากาศเหมือนบ้านสวนใกล้กรุง มาสัมผัสแล้วอยากมาอีก 

 มีเพ่ือนจัดกิจกรรมครอบครัวที่บางกระเจ้า ก็บรรยากาศคล้ายกัน แต่ที่ทับนางจะ unseen กว่า
และกิจกรรมเยอะกว่า 

 ได้สัมผัสกับธรรมชาติ และได้สนุกกับกิจกรรม ทีมจัดงานดีมาก 

 ได้ใกล้ชิดชุมชนมากกว่าที่อ่ืน เห็นความมีส่วนร่วมของชุมชนมากกว่า 

 เข้าถึงธรรมชาติชุมชนริมฝั่งคลองท่ียังใช้ชีวิตตามปกติ 

 เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมทริปได้สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่อาศัยริมคลอง ใกล้ชิดธรรมชาติที่อยู่ใกล้
บ้าน และไม่ต้องออกเดินทางไปต่างจังหวัด 
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 มีข้อจ ากัดเรื่องของเวลาท าให้ร่วมกิจกรรมได้ไม่เต็มที่ 
5. กิจกรรมที่ประทับใจมากท่ีสุด 

 บ้านทับนาง เพราะสนุกกับกิจกรรมทางน้ า 

 ล่องเรือท าความรู้จักชุมชน ได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติโดยรอบ 

 กิจกรรมทางน้ าต่างๆ พายเรือ เล่นน้ าคลอง 
6. กิจกรรมทางน้ าที่ชอบมากท่ีสุด 

 พายเรือคายัค 

 ยอยก เพราะได้รู้ถึงวิธีการจับปลาของผู้อยู่อาศัยริมคลอง เล่นง่ายและสนุก 

 เด็กๆ ได้เล่นน้ าคลอง 
7. กิจกรรมในวันนี้ เหมาะส าหรับกลุ่มครอบครัวหรือไม่ เพราะอะไร 

เหมาะส าหรับกลุ่มครอบครัวที่มีเด็กอายุประมาณ 6-9 ปี และนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพราะมีกิจกรรมที่
ท าได้ทั้งครอบครัว อาทิ เด็กได้พายเรือและเล่นน้ า ผู้ใหญ่ได้เยี่ยมชมสวนเรียนรู้ชุมชน และดูเด็กท ากิจกรรม
ทางน้ าก็มีความสุขไปด้วย และบางกิจกรรมสมาชิกในครอบครัวสามารถท าร่วมกัน 

8. สิ่งที่อยากให้แก้ไขปรับปรุงมากท่ีสุด 

 ลดความ adventure ของกิจกรรมลงเล็กน้อย หรือตัดบางจุดออกเพ่ือลดระยะเวลา (อาจเพ่ิม
เวลาให้เด็กไดเ้ล่นน้ ามากขึ้น) 

 สถานที่ อาทิ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ห้องน้ าบ้านแปลงผักค่อนข้างลื่น 

 จุดถ่ายรูปสวยๆ และมีจุดบริการขายเครื่องดื่มจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น เพราะ
นักท่องเทีย่วชอบถ่ายรูปลง social media อันจะเป็นการโฆษณาทริปได้เป็นอย่างดี 

ตารางท่ี 4.10 ผลประเมินการทดลองจัดทริปท่องเที่ยวคลองบางมด ส าหรับกลุ่มครอบครัว (22 สค. 63) 

หัวข้อ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 
1. อาหารว่างและเครื่องดื่ม      
2. อาหารเย็น      
3. กิจกรรมทางน้ า      
4. การได้เรียนรู้เรื่องราวของพ้ืนที่คลองบางมด      
5. ความปลอดภัย      
6. การบริหารเวลาในการจัดกิจกรรม      
7. ประสบการณ์การท่องเที่ยวทางเรือ (นั่งเรือ ชมบรรยากาศริมคลอง)      
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4.2 กลุ่มวัยท างาน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมให้ข้อมูล จ านวน 13 ราย 
และคณะวิจัย จ านวน 10 ราย (ภาคผนวก ช) ผลประเมินการทดลองจัดทริป 1 วัน (ตารางท่ี 4.11- 4.15)  

รายละเอียด เป็นดังนี้ 

ตารางท่ี 4.11 ผลการประเมินแหล่งท่องเที่ยวศาลเจ้าแม่ทับทิม 

หัวข้อ ผลประเมิน / รายละเอียด 
ความประทับใจ (5) 3 
สิ่งที่ชอบมากท่ีสุด - ความใหญ่โตของศาลฯ 

- สถานที่สวย/ ศิลปะ/ ประตูไม้/ ภาพในสถานที่/ การตกแต่งต่างๆ 
- ประวัติ  

สิ่งที่อยากให้ปรับปรุง 
แก้ไข 

- ความสะอาดโดยรวม 
- การดูแลและบ ารุงสถานที่ (โทรม) 
- ก าลังด าเนินการปรับปรุง 

ตารางท่ี 4.12 ผลการประเมินแหล่งท่องเที่ยวสวนส้มบางมดนายสมจิตร  จุลมานะ 

หัวข้อ ผลประเมิน / รายละเอียด 
ความประทับใจ (5) 4 
สิ่งที่ชอบมากท่ีสุด - ความมุ่งม่ันของลุงสมจิตร 

- กิจกรรมให้อาหารปลา 
- การถ่ายทอดความรู้ในการปลูกส้มบางมด 
- ไดช้ิมและฟังเรื่องราวส้มบางมด 

สิ่งที่อยากให้ปรับปรุง 
แก้ไข 

- ผมว่าลุงน่าจะเริ่มท้อ ต้องเร่งให้ก าลังใจและสนับสนุนงบประมาณ 
- พัฒนาสวนให้ดูน่าสนใจมากข้ึน 
- ควรมีกิจกรรมภายในสถานที่สร้างความเชื่อมโยงกับเรื่องราว 

ตารางท่ี 4.13 ผลการประเมินแหล่งท่องเที่ยวร้านค้าชุมชน (ป้าลักขณ์) 

หัวข้อ ผลประเมิน / รายละเอียด 
ความประทับใจ (5) 4 
สิ่งที่ชอบมากท่ีสุด - อัธยาศัยดี, การต้อนรับที่ดี 

- อาหาร, ขนมอร่อย, ราคาเหมาะสม 
- บรรยากาศ 
- เรื่องราว 
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หัวข้อ ผลประเมิน / รายละเอียด 
สิ่งที่อยากให้ปรับปรุง 
แก้ไข 

- ป้ายแนะน า ของดี ของร้าน  
- หากได้เห็นอุปกรณ์การท าขนม สาธิตวิธี ก็จะช่วยให้ได้รับประสบการณ์ที่

มีคุณค่ามากข้ึน 

ตารางท่ี 4.14 ผลการประเมินแหล่งท่องเที่ยวบ้านทับนาง กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ SAFETist Farm  

หัวข้อ ผลประเมิน / รายละเอียด 
ความประทับใจ (5) 4 
สิ่งที่ชอบมากท่ีสุด - ความรู้สึกถึงการใส่ใจ และเรียนรู้เพ่ือท าในสิ่งที่คิดให้เป็นความจริง 

- สัตว์ 
- บรรยากาศ 
- ความเป็นกันเองและการต้อนรับที่อบอุ่น 
- กิจกรรมต่างๆ ที่มีในฟาร์ม โดยเฉพาะกีฬาทางน้ า 

สิ่งที่อยากให้ปรับปรุง 
แก้ไข 

- กิจกรรมส าหรับแต่ละวัย 
- การจัดพ้ืนที่ 
- ความสะอาด 
- มีเรือเพ่ิม 

 
ผลจากการตอบแบบสอบถามประเมิน online หลังจบทริป 

1) ร้อยละ 60 เคยท่องเที่ยวทางเรือ (ในกรุงเทพ) มาก่อน 
2) สถานที่ท่องเที่ยว (ทางเรือ) ที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้ไปเที่ยวล่าสุด คือ วัดศาลาแดง ปทุมธานี สิงคโปร์ 

วัดแถบแม่น้ าเจ้าพระยา เกาะเกร็ด 
3) หากจะต้องจ่ายเงิน ผู้ร่วมทริปคิดว่าค่าทริปจะประมาณ 450 ต่อคน  
4) ทริปนี้ ต่างจากทริปอื่นๆ อย่างไร (อ้างอิงจากประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ผ่านมา) 

 ได้นั่งเรือลัดเลาะคลองสาขา 

 ได้ดูวิถีชีวิต 

 ได้เห็นชุมชน 

 เป็นทริปที่ให้ความรู้และความบันเทิง 

 มีความเข่ือมโยงกับชุมชนและประวัติศาสตร์ได้ดี อีกท้ังพ่ีคนขับเรือเป็นคนพ้ืนที่มี่มีความรู้ที่ดีมาก 
ซึ่งนับว่าเป็นจุดแข็งและน่าประทับใจ 

5) กิจกรรมที่ประทับใจมากท่ีสุด 

 ทุกกิจกรรม/ เกือบทุกอย่าง 
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6) กิจกรรมทางน้ าที่ชอบมากท่ีสุด 

 จักรยานน้ าขับขี่ไดง้่าย 

 ตกปลา ให้อาหารปลา 

 การนั่งเรือชมวิถีชีวิตคนริมคลอง 

 พายเรือใบและเรือคายัค 
7) กิจกรรมในวันนี้ เหมาะส าหรับกลุ่มวัยท างานหรือไม่ เพราะอะไร 

 เหมาะ (วัยหนุ่ม) เพราะกิจกรรมทางน้ ามีเวลาให้มากน่าจะสนุก 

 เหมาะ เพ่ือพักผ่อน 

 เหมาะ เพราะเป็นกิจกรรมที่ถือว่าเป็นการพักผ่อนได้ 

 เหมาะ เพราะไม่เหนื่อยจนเกินไป มีเวลาได้ศึกษาข้อมูลในแต่ละสถานที่เพียงพอ รวมถึงได้พัก
ทอดสายตา หายใจรับความร่มรื่นละทิ้งวันที่เหนื่อยล้าไม่รีบเร่งจนเกินไป 

8) สิ่งที่อยากให้แก้ไขปรับปรุงมากท่ีสุด 

 กิจกรรมช่วงเย็นที่ฟาร์ม 

 ท่าน้ า และการจัดการพ้ืนที่ 

 ความน่าสนใจของทริปในแต่ละสถานที่ 

 เพ่ิมตัวเลือกอาหารว่าง หรือในอนาคตมีเส้นทางที่หลากหลายขึ้น 

ตารางท่ี 4.15 ผลประเมินภาพรวมการทดลองจัดทริปท่องเที่ยวคลองบางมด ส าหรับกลุ่มครอบครัว  

หัวข้อ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 
ประสบการณ์การท่องเที่ยวทางเรือ (นั่งเรือ ชมบรรยากาศริมคลอง)      
การได้เรียนรู้เรื่องราวของพ้ืนที่คลองบางมด      
อาหารว่างและเครื่องดื่ม      
กิจกรรมทางน้ า      
ความปลอดภัย      
การบริหารเวลาในการจัดกิจกรรม      
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ตารางท่ี 4.16 สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว “ริมคลองบางมด” โดยชุมชน ของกลุ่มครอบครัวและกลุ่มวัยท างาน 
 

แหล่งท่องเท่ียว 
ผลการประเมิน/สิ่งท่ีชอบมากที่สดุ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

กลุ่มครอบครัว กลุ่มวัยท างาน กลุ่มครอบครัว กลุ่มวัยท างาน 
ศาลเจ้าแม่ทับทิม (2 เต็ม 5) 

เรื่องราวของศาลเจ้า และภาพ
ที่ผนังก าแพง เป็นเอกลักษณ์ของ
สถานท่ี  

การกราบไหว้เจ้าแม่ทับทิม ซึ่ง
เ ป็ น เ ทพ เ จ้ า ส ายน้ า  เ ป็ นก า ร
เริ่มต้นทริปท่องเที่ยวที่ด ีเพราะเป็น
การท่องเที่ยวทางน้ า  

(3 เต็ม 5) 
ค ว า ม ใ ห ญ่ โ ต ขอ งศ า ล เ จ้ า 

สถานที่มีศิลปะตกแต่งที่สวยงาม 
รวมทั้งประวัติความเป็นมา 
 

- สถานที่ ควรมีป้ายอธิบายประวัติความเป็นมา/ 
ป้ายแนะน าว่าควรสักการะอะไรบ้าง และด้วย
วิธีการอย่างไร 

- วิทยากร ควรเน้นรายละเอียดที่กล่าวถึงเจ้าแม่
ทับทิม เพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวทางเรือ หรือ
หาคนมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมต่างๆ 
(แต่อาจจะต้องให้เวลา ณ จุดนี้เพิ่มเติม) 

- ควรเสริมกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ท า 

- สถานที่ ความสะอาดโดยรวม 
แ ล ะ ก า ร ดู แ ล แ ล ะ บ า รุ ง
สถานท่ี (ก าลังปรับปรุง) 

สวนส้ ม บ า งมด
นายสมจิตร  จุล
มานะ 

(3.5 เต็ม 5) 
เป็นสวนส้มที่หาดูได้ยาก และ

มีความเป็นธรรมชาติ มีเรื่องราว
ที่มาและธุรกิจการท าสวนส้มบางมด
ในต านานส้มบางมด 

(4 เต็ม 5) 
เป็นความมุ่งมั่นของลุงสมจิตร

ในการท าสวนส้ม รวมทั้งถ่ายทอด
ความรู้ในการปลูก 

นักท่องเที่ยวได้ได้ชิมส้มและ
ให้อาหารปลา 
 

- สถานท่ี ควรตกแต่งให้ดูน่าสนใจมากขึ้น 
- คุณลุง อาจไม่ใช่นักเล่าเรื่อง ท าให้รายละเอียด

ของเรื่องราวต่างๆ ยังไม่ค่อยชัดเจน 
- กิจกรรม ควรเพิ่มเรื่องราวต่างๆ ผ่านการฟัง 

การสัมผัส และการลงมือท า 
- ควรมีของฝากหรือของทานเล่นเกี่ยวกับส้ม อาจ

เป็นสินค้าส้มจากท่ีอื่นให้ได้เลือกซื้อ 

- สถานที่ ควรพัฒนาสวนให้ดู
น่าสนใจมากขึ้น 

- คุณลุง ควรให้ก าลังใจและ
สนับสนุนงบประมาณ เพราะ
รู้สึกว่าลุงก าลังท้อใจ 

- กิจกรรม ที่ส่งเสริมการเข้าถึง
เรื่องราว 

ร้านค้าชุมชน 
(ป้าลักขณ์) 

(4 เต็ม 5) 
ชอบร้านค้าท้องถิ่นแบบนี้

และขนมไข่น่ากิน อร่อย ราคาไม่
แพง  

(4 เต็ม 5) 
ชอบบรรยากาศ และเรื่องราว 

อีกทั้งป้าลักขณ์อัธยาศัยและต้อนรับ
ไ ด้ ดี  ข น ม ไ ข่ อ ร่ อ ย แ ล ะ ร า ค า
เหมาะสม 

- สถานท่ี ค่อนข้างจ ากัด 
- ป้าลักขณ์  ถ้ามี เวลาอาจจะสอนท าขนมไข่ 

ร่วมกับจัดกิจกรรมในสวนส้มลุงสมจิตร  

- สถานที่ ควรท าป้ายแนะน า 
สินค้าของดีในร้าน และหาก
ได้เห็นอุปกรณ์และสาธิตการ
ท า ข น ม จ ะ ช่ ว ย ให้ ไ ด้ รั บ
ประสบการณ์ที่มีค่ามากขึ้น 
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แหล่งท่องเท่ียว 
ผลการประเมิน/สิ่งท่ีชอบมากที่สดุ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

กลุ่มครอบครัว กลุ่มวัยท างาน กลุ่มครอบครัว กลุ่มวัยท างาน 
กลุ่มเกษตรปลอด
สารพิษ SAFETist 
Farm บ้านทับนาง  

(5 เต็ม 5) 
บรรยากาศ Unseen มีเสน่ห์

น่าสนใจ เป็นธรรมชาติและวิถีชีวิต
ริมคลอง ตัวบ้าน แปลงเกษตร  

กิจกรรม มากมายและสนุก 
อาทิ  ว่ายน้ า  ชอบยกยอ คายัค 
ล่องเรือ sub board ผักออการ์นิค 

 

(4 เต็ม 5) 
บรรยากาศดี สัมผัสได้ถึงความ

ใส่ ใจ ความเป็นกันเองและการ
ต้อนรับที่ อบอุ่น  และสร้ างการ
เรียนรู้  เพื่อท าในสิ่ งที่คิดให้เป็น
ความจริง 

กิจกรรมต่ างๆ  ที่ มี ใ นฟาร์ม 
โดยเฉพาะกีฬาทางน้ า และสัตว์ 

- สถานที่ พื้นที่ครัวค่อนข้างจ ากัด (อาจจะต้อง
ขยายพื้นที่ หรือจัดโซนเพิ่ม) 

- อยาก ให้ มี จุ ด ถ่ า ยรู ป  อ าจจะ ช่ วยดึ งดู ด
นักท่องเที่ยวได้มากขึ้น 

- พื้นที่ส าหรับทานอาหารเย็นบริเวณช้ัน 2 อยาก
ให้เป็นระแนงไม้ มีไม้ไผ่ (แบบขยับได้) และติด
ไฟบริเวณซุ้มท่อพีวีซี และเพิ่ม spotlight 

- กิจกรรม เพิ่มเวลาท ากิจกรรมบนบก เพราะมี
หลายอย่าง อาทิ ไหว้เจ้าแม่ทับนาง เดินชมสวน 
เก็บไข่ เก็บผัก จับปลา แล้วจึงไปเริ่มกิจกรรม
ทางน้ า 

- ควรจัดกิจกรรมท าความสะอาดล าคลอง 
- อาจจะมี workshop หมุนเวียนให้ชาวชุมชนมา

สอน จะท าให้คนกลุ่มเดิมอยากมาซ้ าอีก 
- ถ้าเน้นกลุ่มครอบครัว ควรมีชูชีพเด็กให้เพียงพอ 
- อาจจะเหมาะกับกลุ่ม adventure 

- กิจกรรม ส าหรับแต่ละวัย มี
เรือเพิ่ม 

- สถานที่ การจัดพื้นที่ ความ
สะอาด 
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รูปแบบกิจกรรมของกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนริมคลองบางมดมีความหลากหลาย อาทิ นั่งเรือชม
ธรรมชาติสองฝั่งคลองบางมด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน (วัด มัสยิด ศาลเจ้า) บ้านโบราณ รับฟังเรื่องราว
วิถีชุมชน อุดหนุนร้านค้าท้องถิ่น (ไทย มุสลิม จีน) กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ โดยมี “สวนส้มบางมด” เป็นอัต
ลักษณ์ของชุมชน รวมทั้งเกษตรกรรมอ่ืน อาทิ ฟาร์มแพะ สวนมะพร้าว รวมไปถึงกิจกรรมทางน้ าต่างๆ (พาย
เรือ ยกยอ ฯลฯ) ซึ่งนักท่องที่ยวอาจมีประสบการณ์มาจากแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนด้วย แต่ถ้าหากกลับไปพิจารณา
เป้าหมายหลักของ “การท่องเที่ยวโดยชุมชนริมคลองบางมด” พบว่าคนในชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการใช้ 
“การท่องเที่ยว” เป็น “เครื่องมือ” ในการพัฒนาชุมชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสังคมชนบทไป
เป็นส้งคมเมืองเฉกเช่นทุกวันนี้ ที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ความผูกพันและทุนทางสังคม
เริ่มเสื่อมถอย คล้ายคลึงกับการศึกษาแนวทางการจัดการด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชน
คลองโคน จังหวัดสมุทรสงครามของสุถี เสริฐศรี และคณะ (2560) ในบริบทของการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนไว้ว่า วิถีชีวิตของชุมชนที่เปลี่ยนไปเป็นสังคมเมืองและสูญเสียความเป็นตัวตนหรือเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น ปญัหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม พ้ืนที่ต าบลคลองโคนเป็นชุมชนที่มีป่าชายเลนเป็นจ านวนมาก เป็นที่
อยู่ของสัตว์ท้องถิ่นนั่นคือ ลิงแสม มีความเหมาะสมส าหรับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อีกทั้งพ้ืนที่ที่
ติดชายเลนมีทั้งน้ าเค็มและพ้ืนที่บางส่วนเป็นน้ ากร่อย ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการท าประมง สวน
มะพร้าว และกะปิ ต่อมาชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศ จึงเริ่มน าการท่องเที่ยวที่
หลากหลาย อาทิ การให้อาหารลิงแสม การปลูกป่าชายเลน การออกเรือทะเลชมวิถีชีวิตชาวประมง  และการ
ถีบกระดานเลน การนั่งเรือชมหิ่งห้อยในตอนกลางคืน และนั่งเรือชมวิถีชีวิตริมน้ าของชาวคลองโคน เพ่ือน ามา
ซึ่งการสร้างความยั่งยืนของชุมชนคลองโคน และจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนในพื้นที่ เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป 

จากภาพรวมข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยว (ตารางที่ 4.16) ส่วนหนึ่งคณะท างานได้จั ดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์แนะน าแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจุด และโปสเตอร์แนะน าการปลูกส้มบางมดเพ่ือเป็นแหล่งข้อมูล
นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ ลดข้อจ ากัดบางอย่างของเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี อาทิ เจ้าของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นผู้สูงอายุขาดผู้มาสืบทอดองค์ความรู้ รวมไปถึงเด็กและเยาวชนที่จะมาช่วยในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวต้องไปศึกษาเล่าเรียน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา เรื่อง การพัฒนาแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้าน
นาต้นจั่น อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ของสถาปนิก  นามวงษ์ (2558) พบว่ากลุ่มท่องเที่ยวบ้านนาต้นจั่น
และกลุ่มท่องเที่ยวริมคลองบางมด มีรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เน้นการมีส่วนร่วม 
และการท างานของชุมชนประสานความร่วมมือในรูปแบบเครือข่าย ส่วนผลกระทบให้ชุมชนได้การยอมรับจาก
นักท่องเที่ยว สร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนจากการให้บริการ และการจ าหน่ายสินค้าท้องถิ่น รวมทั้งยัง
เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสวนส้มบางมด ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม ในขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุมี
กิจกรรมรู้สึกถึงความมีคุณค่าในตนเอง ในความเห็นของคณะผู้วิจัยหากกลุ่มท่องเที่ยวริมคลองบางมดและกลุ่ม
ท่องเที่ยวอ่ืนๆ มิได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 จนเกิดภาวะวิกฤตเช่นนี้ จะสามารถสร้าง
ความสามัคคี ความเข้มแข็งของเครือข่าย และสร้างการเติบโตของการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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กิจกรรมที่ 5 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกส้มในภาชนะปลูกสนับสนุนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน 

6.1 กลุ่มท่องเที่ยวกัมปงในดงปรือ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ 
(ซอยพุทธบูชา 36 คลองรางตัน) ได้สาธิตและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกส้มในกระถางพลาสติก จากนั้น
นักท่องเที่ยวลงเรือไปฟาร์มแพะอรุณฟาร์ม (ซอยประชาอุทิศ 72) สวนมะพร้าวน้ าหอมคลองอ้อมจาก (ซอย
ประชาอุทิศ 54) และวนกลับชุมชนมุสลิมริมคลองบางมด (ซอยพุทธบูชา 36) สร้างความประทับใจให้
นักท่องเที่ยว 

6.2 สวนส้มบางมดของนายสมจิตร  จุลมานะ และสวนนายชูชาติ เที่ยงธรรม เมื่อวันที่ 6 
ธันวาคม 2563 จากการสอบถามนักท่องเที่ยวชุดนี้ ทุกคนมีความตั้งใจและต้องการมาเที่ยวและชิมสวนส้ม
บางมดแท้ รสชาติดีในต านานและมีอยู่จริง อาจกล่าวได้ว่า การด ารงไว้ซึ่ง “สวนส้มบางมด” และ”ส้มบางมด
ในกระถาง” มีส่วนช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  

 
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว “เปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด ครั้งที่ 5 ตอน สาย

น้ าเชื่อมวิถี สามัคคีเชื่อมพลัง ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2563 ณ ลานวัฒนธรรม
มัสยิดนูรุลหูดา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ  

คณะท างานร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปลูกไม้ผลในกระถาง” เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวให้กับ
กลุ่มนักท่องเที่ยว นักเรียน เกษตรกร ทั้งสิ้น 93 คน (ภาคผนวก ซ) 

ในกิจกรรมที่ 5 และ 6 คณะท างานได้สาธิตการปลูกส้มบางมดในภาชนะปลูกสนับสนุนกลุ่มท่องเที่ยว
โดยชุมชน และกิจกรรมที่ส านักเขตทุ่งครุจัดขึ้น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการมายังสถานที่ที่เคยเป็นแหล่ง
ปลูกส้มบางมดซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ ได้มาเห็นต้นส้มบางมดของจริง ถ่ายรูปลงโซเชียล และสิ่งส าคัญคือ 
สามารถเด็ดผลจากต้นมาชิมสดๆ หรือซื้อไปเป็นของฝาก ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานวิจัยของราณี อมรินทร์
รัตน์ [2556] ศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวในประเด็นต่างๆ ในการท่องเที่ยวชุมชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 6 ชุมชน พบว่าองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการสูงที่สุด คือ ความ
สวยงามและความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน รองลงมาเป็นด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านความสะอาด ด้าน
กระบวนการให้บริการ และความปลอดภัย ในส่วนองค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ ภาพรวมความต้องการใน
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก หากจะสะท้อนว่า “ส้มบางมด” ทั้งในรูปแบบสวนยกร่องของสวน
ผสมผสาน และในภาชนะปลูกรูปแบบต่างๆ ยังคงเป็น “จุดแข็ง” ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในชุมชน 
สอดคล้องกับการศึกษาของอัครานนท์ จิตดี (2562) ศึกษาความพร้อมด้านทรัพยากรหลักและปัจจัยสนับสนุน
ทางการท่องเที่ยว รวมทั้งทัศนคติของคนในชุมชนที่มีต่อการท่องเที่ยวภายในชุมชน ตัวแทนภาคีเครือข่าย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน การระดมสมอง และการส ารวจและการสังเกตในพ้ืนที่จริง พบว่า
ทรัพยากรหลักและปัจจัยสนับสนุนทางการท่องเที่ยวโดยรวมของชุมชนมีความพร้อมต่อการให้บริการ และ
ด าเนินการจัดน าเที่ยว และมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาในขั้นต่อไป ด้านทัศนคติของคนในชุมชนต่อการ
ท่องเที่ยว พบว่าคนในชุมชนมีทัศนคติที่ดีและให้การยอมรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับมากที่สุด ด้าน
นโยบายทางการท่องเที่ยว พบว่ารัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีหน่วยงานด้านการ
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ท่องเที่ยวโดยตรงและหน่วยงานสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ ซึ่งมีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์และ
นโยบายต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ชุมชนต้องการที่จะเป็น “ชุมชนท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มี
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก โดยยังคงเอกลักษณ์วิถีถิ่น สร้างรายได้เสริมเพ่ิมเติมจากการท ากิน พัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน” 
 
กิจกรรมที ่7 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกส้มบางมดในตะกร้าพลาสติกให้กับกลุ่มเกษตรกร 

ในการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเกษตรกร 3 คือ 1) สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบา
ดะห์ หรือกลุ่มท่องเที่ยวกัมปงในดงปรือ 2) กลุ่มเกษตรกรไร่สนามชัย (ซอยเทียนทะเล 7 แขวงท่าข้าม เขตบาง
ขุนเทียน) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 23 คน (ภาคผนวก ฌ) และ 3) กลุ่มธนาคารต้นไม้ 
(แขวงบางมด เขตทุ่งครุ) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 14 คน (ภาคผนวก ญ) 

ส าหรับผลการประเมินความพึงพอใจ มีผู้ตอบแบบประเมิน 16 คน (ร้อยละ 69.56) และ 9 คน (ร้อย
ละ 64.28) (ตามล าดับ) พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ร้อยละ 87.5 และ 88.89 ตามล าดับ 
(ตารางที่ 4.17 และ ตารางที่ 4.18) โดยข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะทั่วไป ได้แก่ ได้ความรู้ดีมาก และอยากให้มีต่อ 

ตารางท่ี 4.17  ผลการประเมินการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปลูกส้มบางมดในภาชนะ 
การขยายพันธุ์และการบ ารุงดูแลพืชปลูก วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ ไร่สนามชัย  

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
ท่านมีความพึงพอใจในค าถามต่อไปนี้ระดับใด มากที่สุด มาก ปานกลาง 
ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 
1. มีขั้นตอนการให้บริการ เช่น แจ้งให้ทราบก่อน

อบรม, ให้ข้อมูล ท าให้ได้รับความสะดวกมากน้อย
เพียงใด 

ร้อยละ 12.5 ร้อยละ 87.5  

2. วิทยากร เจ้าหน้าที่ ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม 
แจ่มใสและเป็นกันเอง 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50  

3. เครื่องโสตฯ และเอกสารอบรม มีความพร้อม 
 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 62.5 ร้อยละ 12.5 

ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 
4. ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์ เช่น 

ประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจ าวันได้มาก
น้อยเพียงใด 

ร้อยละ 37.5 ร้อยละ 62.5  

5. เนื้อหาและข้อมูลที่วิทยากรสอน ท่านสามารถ
เข้าใจได้มากน้อยเพียงใด 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50  

6. วิทยากรถ่ายทอดความรู้และข้อมูล ท าให้ท่าน
เข้าใจและได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 75  
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7. ช่วงเวลาของการจัดอบรมมีความเหมาะสม 

 
ร้อยละ 25 ร้อยละ 62.5 ร้อยละ 12.5 

8. ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อเทียบกับ
เวลาและค่าใช้จ่าย 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 62.5 ร้อยละ 12.5 

9. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดกิจกรรม 
 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 62.5 ร้อยละ 12.5 

 

ตารางท่ี 4.18  ผลการประเมินการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปลูกส้มบางมดในภาชนะ 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ กลุ่มธนาคารต้นไม้  

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
ท่านมีความพึงพอใจในค าถามต่อไปนี้ระดับใด มากที่สุด มาก ปานกลาง 
ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 
1. มีขั้นตอนการให้บริการ เช่น แจ้งให้ทราบก่อน

อบรม, ให้ข้อมูล ท าให้ได้รับความสะดวกแค่ไหน
มากน้อยเพียงใด 

ร้อยละ 44.44 ร้อยละ 55.56  

2. วิทยากร เจ้าหน้าที่ ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม 
แจ่มใสและเป็นกันเอง 

ร้อยละ 77.78 ร้อยละ 22.22  

3. เครื่องโสตฯ และเอกสารอบรม มีความพร้อม 
 

ร้อยละ 55.56 ร้อยละ 33.33 ร้อยละ 11.11 

ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 
4. ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์ เช่น 

ประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจ าวันได้มาก
น้อยเพียงใด 

ร้อยละ 55.56 ร้อยละ 22.22 ร้อยละ 22.22 

5. เนื้อหาและข้อมูลที่วิทยากรสอน ท่านสามารถ
เข้าใจได้มากน้อยเพียงใด 

ร้อยละ 33.33 ร้อยละ 55.56 ร้อยละ 11.11 

6. วิทยากรถ่ายทอดความรู้และข้อมูล ท าให้ท่าน
เข้าใจและได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 55.56 ร้อยละ 33.33 ร้อยละ 11.11 

7. ช่วงเวลาของการจัดอบรมมีความเหมาะสม ร้อยละ 44.44 ร้อยละ 55.56  
8. ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อเทียบกับ

เวลาและค่าใช้จ่าย 
ร้อยละ 55.56 ร้อยละ 22.22 ร้อยละ 22.22 

9. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดกิจกรรม ร้อยละ 55.56 ร้อยละ 33.33 ร้อยละ 11.11 
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การน าอัตลักษณ์ชุมชนคือ ส้มบางมดในรูปแบบ “ส้มบางมดในภาชนะปลูกที่เป็นตะกร้า/เข่งพลาสติก” 
พบว่านักท่องเที่ยวบางรายสนใจร่วมกิจกรรมการปลูก ไปพร้อมกับที่กลุ่มท่องเที่ยวได้บอกเล่าเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ สร้างคุณค่าทางใจให้กับสินค้าและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว กลุ่มท่องเที่ยวสามารถจ าหน่าย
ต้นส้มที่ปลูกในกระถาง กิ่งตอน และผลส้มบางมด (แม้บางครั้งไม่มีจ าหน่ายแต่มีให้นักท่องเที่ยวได้ชิมรสชาติ) สร้าง
อาชีพการผลิตและจ าหน่ายส้มบางมดกระถาง สอดคล้องกับการศึกษาของ สุวภัทร ศรีจองแสง. (2561) ได้
ท าการศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านบากชุม จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือพัฒนาสินค้าของที่ระลึกที่
สะท้อนอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน พบว่าความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อของที่ระลึกชุมชน 
ได้แก่ การสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงและคงทน และ
คุณค่าและผลิตจากวัสดุในท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น เพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาไม่ให้สูญหาย 
โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการก าหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับทรัพยากรท้องถิ่นและสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวด้วย 

อย่างไรก็ตาม ในแง่มุมของภัยคุกคามด้านสาธารณสุขของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนโดยมิ
อาจหลีกเลียงได้โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ จากการที่กลุ่มท่องเที่ยวไม่สามารถจัดกิจกรรมท่องเที่ยวของแต่ละกลุ่ม
ไดม้ากนัก คณะท างานยังคงให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแนวทางหนึ่ง คือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรในการปลูกส้มบางมดในตะกร้า/เข่งพลาสติก การเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนา
สถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นจุดหมายปลายทาง และเป็นจุดดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือน รวมทั้งการ
พัฒนาให้สวนส้มบางมดเป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว ซ่ึงสอดคล้องกับ ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ [2560] 
ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้ข้อมูลว่าควรเริ่มต้นที่สมาชิกในชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการ
ท่องเที่ยว เป็นเพราะการท่องเที่ยวเป็นจุดส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้ เกิด 1) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถดึงดูดใจความสนใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวใน
ชุมชน 2) เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา กิจกรรมการท่องเที่ยว
เป็นกิจกรรมที่เชื่อมกับกิจกรรมพัฒนาชุมชนอ่ืนๆ ที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ 3) คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเพ่ิมข้ึนซึ่ง
เป็นผลทางอ้อมของการท่องเที่ยว เช่น เกิดรายได้เสริมจากการทาการท่องเที่ยวในชุมชน โครงสร้างพ้ืนฐานที่
อ านวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวเกิดขึ้น 4) การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือของการเผยแพร่วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนต่อสาธารณะ 5) สร้างการ
ตระหนักรู้ในชาติพันธุ์ของตนเองให้กับเยาวชน และวัยรุ่นให้เห็นคุณค่าของการฟ้ืนฟู รักษา สืบทอด และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนให้คงอยู่ และสืบทอดไปรุ่นต่อรุ่น  และ 6) 
น าไปสู่การรวมตัวกันของสมาชิกในชุมชน หรือ กลุ่มต่างๆ ในชุมชน มีกิจกรรมที่ท าร่วมกัน รวมถึงเจ้าของภูมิ
ปัญญา หรือความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เพ่ือน าความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่มีอยู่ในตน
ออกมาถ่ายทอดให้ลูกหลานที่มีความสนใจ และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน 
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กิจกรรมที่ 8 การศึกษามุมมองของนักท่องเที่ยวต่อการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางเรือแบบวิถีใหม่ของกลุ่ม
ท่องเที่ยวริมคลองบางมด (New Normal BangMod Travel) 

ผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 331 คน เป็นเพศหญิงถึงร้อยละ 61 เพศชายร้อยละ 38% และไม่
ระบุเพศร้อยละ 1% โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง 21-25 ปี (ร้อยละ 59) รองลงมาคือ อายุ
ระหว่าง 41-50 ปี ส่วนใหญ่สถานะโสด ร้อยละ 83 (ภาพที่ 4.1) แสดงว่าข้อมูลส่วนใหญ่เป็นความคิดเห็นของคน
รุ่นใหม่ ในขณะทีส่ัดส่วนของรายได้มีการกระจาย ร้อยละ 23 ไม่มีรายได้ (ภาพท่ี 4.2) ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเป็น
กลุ่มนักศึกษาที่มีช่วง อายุ 21-25 ปี ซึ่งมีรายได้จากครอบครัว ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ (ร้อยละ 62) 
ปริมณฑล ร้อยละ 38 (ภาพท่ี 4.3) 

ความถี่ของการเดินทางท่องเที่ยว (ท้ังการเที่ยวต่างจังหวัดและเที่ยวใกล้บ้าน) ร้อยละ 36 มีพฤติกรรมการ
เที่ยวแบบ 2-3 เดือนต่อครั้ง รองลงมาคือ กลุ่มเที่ยวเดือนละ 1 ครั้ง (ร้อยละ 22) และกลุ่มเที่ยว 2 ครั้งต่อเดือน 
(ร้อยละ 18) ตามล าดับ (ภาพที่ 4.4) ดังนั้นหากต้องการออกแบบทริปการท่องเที่ยวให้เหมาะสม อาจก าหนด
โปรแกรมเพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถจองทริปการท่องเที่ยวได้ล่วงหน้า ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้ง
กับนักท่องเที่ยวหรือชุมชน ช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมคุณภาพในการบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้
ผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนปริมณฑลมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่มีความถี่มากกว่าคนที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร โดยมี
สัดส่วนเทียว 3 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 21) เที่ยว 2 ครั้งต่อเดือน และเที่ยว 1 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 19 เท่ากัน) 
แสดงดังภาพที่ 4.5 ดังนั้นการประชาสัมพันธ์จึงควรเข้าถึงกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนปริมณฑลให้มากขึ้น นอกจากนี้
พบว่ากลุ่มครอบครัวมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวบ่อยกว่ากลุ่มโสด โดยเที่ยว 1 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 29 และเท่ียว 2 
ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 27 (ภาพที่ 4.6) รูปแบบการท่องเที่ยวในชุมชนจึงควรรองรับกลุ่มครอบครัวที่มีบุตร หรือ
ครอบครัวที่มีหลาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มคนเหล่านี้ 

ส าหรับสิ่งที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สนใจมากที่สุด คือ การพักผ่อน รับประทานอาหาร (ร้อยละ 17) 
รองลงมาคือ กลุ่ม Café Hopping ที่ชื่นชอบการไปเที่ยว ถ่ายรูปตามร้านกาแฟ café (ร้อยละ 16) และบ้านพัก
แบบ homestay (ภาพที่ 4.7) ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายตามสถานภาพ พบว่าความสนใจของกลุ่มโสดและ
กลุ่มครอบครัวมีความแตกต่างกัน (ตาราง 4.19) หากชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่พร้อม สามารถพัฒนารูปแบบ
การท่องเที่ยวแบบ Tent Stay จัดกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มครอบครัวได้
เป็นอย่างดี รวมไปถึงกลุ่มที่สมรสแล้วแต่ไม่มีบุตร ซึ่งชุมชนย่านคลองบางมดมีศักยภาพในการพัฒนารูปแบบการ
ท่องเที่ยวดังกล่าว 

ลักษณะการเดินทางของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ชอบเที่ยวกับครอบครัวมากที่สุด (ร้อยละ 40) รองลงมา 
คือ การท่องเที่ยวกับกลุ่มเพ่ือน (ร้อยละ 34) การออกแบบกิจกรรมแบบ Private group จึงมีความเหมาะสมกับ
กลุ่มนี้ และควรค านึงถึงจ านวนที่เหมาะสม (ภาพที่ 4.8) และเมื่อพิจารณาลักษณะการเดินทางของนักท่องเที่ยว
ส าหรับกลุ่มโสด ชอบเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 39 และรองลงมา คือ เที่ยวกับครอบครัว ร้อยละ 33 
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และลักษณะการเดินทางของนักท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มสมรสและมีบุตร ร้อยละ 90 (ภาพที่ 4.9) ดังนั้นจึงเน้น
รูปแบบการเที่ยวแบบครอบครัว 
ตารางท่ี 4.19 ความสนใจของกลุ่มโสดและกลุ่มครอบครัวในรูปแบบปกติ และช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 
 

สถานภาพ สิ่งท่ีชอบมากที่สุด (อันดับ 1) 
สิ่งท่ีสนใจเป็นพิเศษในช่วงการระบาด

ของโรคโควิด-19 (อันดับ 1) 
โสด พักผ่อน รับประทานอาหาร บ้านพักแบบ Homestay 
สมรสและมีบุตร พักแรมด้วยเต๊นท์ และวิถีชุมชน ศึกษาธรรมชาติ 
สมรส (ไม่มีบุตร) พักผ่อน รับประทานอาหาร พักแรมด้วยเต๊นท์ 

 
พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว (ต่อคนต่อวัน) มีการใช้จ่ายไปกับค่ากิจกรรมและการใช้บริการ  

ค่าเดินทาง ค่าซือ้ของฝากหรืออุดหนุนสินค้าชุมชน ค่ากิน ในสัดส่วนที่คล้ายกัน คือ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 201-500 
บาท และ 501-1,000 บาท แต่ส าหรับค่ากิน มีโอกาสจ่ายเพ่ิมถึง 2,001 บาทขึ้นไป เนื่องจากการพักผ่อน 
รับประทานอาหาร คือ สิ่งที่นักท่องเที่ยว (โดยเฉพาะกลุ่มโสด) สนใจมากที่สุด ในส่วนค่าที่พักมีการใช้จ่ายสูง
มากกว่า 2,001 บาทข้ึนไป มีสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 28) รองลงมา คือ ร้อยละ 24 เป็นค่าใช้จ่ายของที่พักในช่วง
ราคา 201-500 บาท และ 501-1,000 บาท ดังนั้นหากชุมชนสามารถพัฒนาที่พัก Homestay ให้มีคุณภาพ 
สะอาด มีสิ่งอ านวยความสะดวก หรือมีออกแบบตกแต่งที่สวยงาม สามารถเพ่ิมยอดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว
ได้มากขึ้น (ภาพท่ี 4.10) 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นครอบครัวที่มีบุตร มีแนวโน้มใช้จ่ายกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ 
การปั่นจักรยาน การพายคายัค ในสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มอ่ืน ถึง ร้อยละ 41 ซ่ึงอยู่ในช่วงราคา 501-1,000  
บาทต่อคนต่อวัน (ภาพที่ 4.11) ดังนั้นชุมชนสามารถพัฒนาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมลักษณะดังกล่าว 
ในทริปการท่องเที่ยว หรือจัดโปรแกรม Package เสริม จะมีส่วนช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับการท่องเที่ยวในชุมชน 
เป็นการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อต่อยอดกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นครอบครัวได้ในอนาคต 

 
 
 



64 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 4.1 ผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ แยกตามช่วงอายุ (ซ้าย) และสถานะ (ขวา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.2 สัดส่วนของรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน 
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ภาพที่ 4.3 จังหวัดที่พักอาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.4 ความถี่ของการเดินทางท่องเที่ยว 
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ภาพที่ 4.5 ความถี่ของการเดินทางท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.6 สถานะภาพของนักท่องเที่ยว 
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ภาพที่ 4.7 ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่สนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.8 ลักษณะการเดินทางในการท่องเที่ยว 
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ภาพที่ 4.9 สถานะภาพและลักษณะการเดินทางในการท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.10 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง (เฉลี่ยต่อคนต่อวัน) 
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ภาพที่ 4. 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.11 ค่ากิจกรรมและการใช้บริการต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวสนใจ 
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ส าหรับ Social Media ยังคงเป็นสื่อส าคัญที่ชุมชนต้องใช้เพ่ือการประชาสัมพันธ์ นักท่องเที่ยวเลือกสื่อ
ส าหรับดูข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (ภาพที่ 4.12 และตารางที่ 4.20) ดังนั้นการใช้สื่อออนไลน์ในการ
ประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นมาก ชุมชนที่จัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ควรมีทักษะในการสื่อสารผ่านช่องทาง
ออนไลน์เหล่านี้ ทั้งการเขียน การถ่ายรูป หรือการท าคลิปวิดีโอ หากชุมชนไม่สามารถท าได้ด้วยตัวเอง จ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องให้เครือข่าย หรือองค์กรในพื้นที่เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุน 
ตารางท่ี 4.20 สื่อที่ใช้ดูข้อมูลเรื่องการท่องเที่ยว และสื่อที่ท าให้สนใจเนื้อหาได้มากที่สุด (ร้อยละ) 
 

อันดับ สื่อที่ใช้ดูข้อมูลเรื่องการท่องเที่ยว ร้อยละ สื่อที่ท าให้สนใจเนื้อหาได้มาก
ที่สุด 

ร้อยละ 

1 รีวิวในเว็ปไซต์หรือสื่อออนไลน์ 15 สื่อในยูทูปหรืออินสตาแกรม  19 
 สื่อในเฟซบุ๊ค 15 
2 สื่อในยูทูปหรืออินสตาแกรม 12 สื่อในเฟซบุ๊ค  15 
 สื่อตามเว็ปไซต์ต่างๆ 12 
3 ญาติพ่ีน้อง-คนรู้จักบอกต่อหรือแนะน า 8 รีวิวในเว็ปไซต์หรือสื่อออนไลน์  14 

 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท่องเที่ยวแนววิถีชุมชนร้อยละ 67 และ ร้อยละ 33 ไม่เคยไปเที่ยว

แนววิถีชุมชน (ภาพที่ 4.13) และพ้ืนที่ที่นักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวแนววิถีชุมชนครั้งล่าสุด มี 4 อันดับ ดังนี้ 
อันดับ 1 กรุงเทพมหานคร 
อันดับ 2 เชียงใหม่ 
อันดับ 3 สมุทรปราการ 
อันดับ 4 สมุทรสงคราม 
แสดงให้เห็นว่าจังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และสมุทรสงคราม มีสถานที่ท่องเที่ยวแนววิถี

ชุมชนเป็นอันดับต้นๆ ใกล้เคียงกับจังหวัดเชียงใหม่ แต่เนื่องด้วยการท าแบบสอบถามครั้งนี้ อยู่ในช่วงสถานการณ์
โควิด-19 จึงเป็นไปได้ว่า การท่องเที่ยวครั้งล่าสุดอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง เพราะเป็น
การเดินทางท่องเที่ยวใกล้บ้าน  

กรุงเทพมหานคร มีสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนมากมายที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากพ้ืนที่เขต
ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงได้แวะมาเที่ยวในระยะเวลาสั้นๆ และเหมาะในการประชาสัมพันธ์รูปแบบการ
ท่องเที่ยวแนวใหม่ให้ต่างชาติได้มาสัมผัส เป็นประสบการณ์ Unseen Bangkok ไดเ้ป็นอย่างด ีและเม่ือสอบถามถึง
วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยววิถีชุมชนในครั้งนั้น พบว่าร้อยละ 60 เป็นการพักผ่อนหรือท่องเที่ยว รองลงมา 
คือ เป็นการเดินทางเพ่ือทัศนศึกษาหรือแสวงหาความรู้ ร้อยละ 20 (ภาพท่ี 4.14) 
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ปัญหาหรืออุปสรรคที่นักท่องเที่ยวได้ประสบ ในการท่องเที่ยววิถีชุมชนครั้งนั้น คือ ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกในชุมชน (ร้อยละ 24) รองลงมาคือ ด้านข้อมูลการท่องเที่ยว (ร้อยละ 17) และด้านการเดินทางจากที่พัก
อาศัยไปยังชุมชน (ร้อยละ 12) ตามล าดับ (ภาพที่ 4.15) โดยรายละเอียดของปัญหาหรืออุปสรรคที่นักท่องเที่ยว
ประสบ แสดงดังตารางที่ 4.21  
ตารางท่ี 4.21 รายละเอียดของปัญหาหรืออุปสรรคที่นักท่องเที่ยวประสบ 
 

อันดับ รายละเอียดของปัญหาหรืออุปสรรค 
1 การเดินทาง อาท ิเดินทางไปยาก ไม่มีรถสาธารณะผ่าน ต้องเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเท่านั้น 
2 การประชาสัมพันธ์ หรือการให้ข้อมูลไม่มีเพียงพอ 
3 หาทีพั่กยาก / ที่พักไม่สะอาด/ ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
4 หาที่จอดรถยาก / จอดรถล าบาก / ที่จอดรถไม่พอ 

อาหารแพง / ไม่อร่อย / ร้านอาหารน้อย / หาของฝากยาก 
ไม่ค่อยมีกิจกรรมให้ท า 

5 ห้องน้ าไม่สะอาด / สภาพแวดล้อมไม่สะอาด 
6 ข้อมูลไม่ตรงกับ internet / คนเยอะ / ไม่มี wifi-ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ / ของราคาแพง 

 

ส าหรับประเด็นค าถาม การท่องเที่ยวชุมชนมีประโยชน์อย่างไร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลดังนี้  
1. สร้างรายได้ให้คนในชุมชน 
2. กิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และวัฒนธรรมของชุมชน 
3. สนับสนุนชุมชน ก่อให้เกิดการพัฒนา 
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ภาพที่ 4.12 ช่องทางในการรับสื่อ ประเภทสื่อข้อมูลการท่องเที่ยว และสื่อทีท่ าให้สนใจเนื้อหาได้มากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.13 ประสบการณ์เดินทางไปท่องเที่ยวแนววิถีชีวิตชุมชน 
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ภาพที่ 4.14 วัตถุประสงค์ในการเดินทางไปท่องเที่ยวชุมชนครั้งล่าสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.15 ปัญหาหรืออุปสรรคที่นักท่องเที่ยวได้ประสบในการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
 

ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกในชุมชน 

24%

ด้านข้อมูลการ
ท่องเที่ยว 17%

ด้านการเดินทาง
จากท่ีพักอาศัยไปยัง

ชุมชน 12%

ไม่มี 8%

ด้านการเดินทาง
ท่องเที่ยวภายใน

ชุมชน 8%

ด้านที่พัก 8%

ด้านการท ากิจกรรม
ท่องเที่ยวภายใน

ชุมชน 8%

ด้านอาหารการกิน
ในชุมชน 7%

ด้านของฝาก ของที่
ระลึก 6% อื่นๆ

ปัญหาหรืออุปสรรคที่นักท่องเที่ยวได้ประสบในการท่องเที่ยววิถีชุมชน
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ประสบการณ์การท่องเที่ยวในย่านบางมด ร้อยละ 69 ไม่เคยมาเที่ยว (ภาพที่ 4.16) จึงเป็นโอกาสที่
เหมาะสมต่อการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว ส าหรับคนที่เคยมาเที่ยวย่านคลองบางมด (เขตทุ่งครุ เขตบางขุน
เทียน เขตจอมทอง) ร้อยละ 31 พบปัญหาหรืออุปสรรคที่พบเจอจากการท่องเที่ยวในครั้งนั้น สรุปได้ดังนี้ 

1) ปัญหาด้านการให้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
 ไม่มีข้อมูลในการเดินทาง ข้อมูลที่ตั้งไม่ชัดเจน 
 ไม่มีป้ายแผนที่ หรือป้ายบอกทาง ท าให้ไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหน 
 ไม่มีข้อมูลประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของบางมด  
 ข้อมูลทางออนไลน์ไม่ค่อยมี 

2) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 
 มีจุดพักคอยน้อยเกินไป แดดร้อนไม่มีที่ร่มให้แวะพัก 
 ประสานงานกับคนในชุมชนค่อนข้างล าบาก เพราะชุมชนเล็กและแออัด 
 คนแออัด บางจุดที่มีการท ากิจกรรม ท าให้ต้องรอเวลามาเติมของ และท าให้พลาดในการร่วม

กิจกรรมบางจุด  
 กิจกรรมน้อยเกินไป  
 จุดท่องเที่ยวแต่ละจุดมีระยะไกลกัน 
 บางจุดมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ท าให้มืดและเปลี่ยว เสี่ยงตกคลอง 

3) ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ห้องน้ าน้อย 
 ที่จอดรถมีจ ากัด 
 ไม่ค่อยมีร้านค้า ร้านขายของ/ ของฝาก/ของที่ระลึกไม่น่าสนใจ 

4) ปัญหาเกี่ยวกับการเดินทาง 

 หาทางเข้าไม่เจอ/ Google map น าทางไปสถานที่อ่ืน 

 เดินทางเข้าไปล าบาก ต้องมีรถยนต์ส่วนตัว 

 ถ้าใช้ขนส่งสาธารณะ ต้องเดินทางหลายต่อ ค่าใช้จ่ายสูง 

 สถานที่ท่องเที่ยวอยู่ไกล 

 มีความเสี่ยงอันตรายในการใช้จักรยานเดินทางไปท่องเที่ยวเพราะผ่านถนนใหญ่ 
5) ปัญหาด้านอ่ืนๆ 

 มีแหล่งขยะและจุดปล่อยน้ าเสีย 
 ขาดความเข้าใจในความต่างทางศาสนา 
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โดยมีข้อเสนอแนะ คือ  
 ต้องการให้มีโปรแกรมในหลายๆ เเบบ เพื่อให้สามารถเลือกได้ตามความต้องการของตนเอง 
 ควรมีป้ายบอกชัดเจน จัดสถานที่ให้รถสามารถเข้าออกได้สะดวก ความสะอาดในทุกบริเวณ 
 ควรมีรูปหรือข้อมูลที่บอกถึงจุดเด่น/จุดน่าเที่ยว 

 
นึกถึงบางมด นึกถึงอะไร  ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 24) ตอบว่า “ส้มบ้างมด” และร้อยละ 17 8 คือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นอัตลักษณ์และสถาบันการศึกษาของพ้ืนที่ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นวัยนักศึกษา และอ่ืนๆ (ร้อยละ 59) อาทิ คลอง ตลาดริมคลอง บางขุนเทียน
ชายทะเล ธรรมชาติ สวนธนบุรีรมย์ เส้นทางปั่นริมคลอง สวน วัดพุทธบูชา วิถีชีวิตริมคลอง ดังนั้นหากต้องการ
สร้างภาพลักษณ์ของ “ย่านบางมด” ให้มีความชัดเจน ควรสื่อสารส้มบางมด คลอง ตลาดริมคลอง ธรรมชาติ  
สวนเกษตร และวิถีชีวิตริมคลอง โดยใช้สถานที่หน่วยงานภาครัฐ อาท ิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สวนธนบุรีรมย์ และวัดพุทธบูชา เป็นจุดในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิงท่องเที่ยว 

แรงจูงใจที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยากมาเที่ยวย่านคลองบางมด มากที่สุด (ร้อยละ 20) คือ การได้ 
ชื่นชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนริมคลอง และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (ชายทะเลบางขุนทียน) 
รองลงมาคือ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติริมคลอง และความต้องการท่องเที่ยวในแหล่งใกล้กรุงเทพฯ (ร้อยละ 
19) และร้อยละ 3 17 คือ มีอาหารฮาลาลที่อร่อยและหาทานได้ยาก และมีกิจกรรมพายเรือคายัคตามเส้นทาง
คลอง ทั้งนี้ประเด็น เรื่องส้มบางมด กลายเป็นอันดับท้ายๆ ที่นักท่องเที่ยวสนใจ (ภาพที่ 4.17) ดังนั้น หากจะการ
น าเสนอการท่องเที่ยวที่มีเรื่องส้มบางมด ควรมีการออกแบบควบคู่กับการท ากิจกรรม หรือสามารถเสริมไปกับการ
พูดคุยหรือการบอกเล่าของคนในชุมชน หากมีการให้ข้อมูลเรื่องส้มบางมดตามจุดท่องเที่ยวแต่ละจุด อาจช่วยให้
น่าสนใจมากขึ้น หรือการจัดแสดงรูปภาพสวนส้มบางมดในอดีตตามบ้านเรือนต่างๆ เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึง
ประวัติศาสตร์ กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ข้อมูลผ่านการเห็นด้วยตา อีกรูปแบบหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้  
บ้านริมคลองปลูกส้มบางมดในกระถางเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ร่วมกัน 

ความเห็นต่อการจัดทริปท่องเที่ยวริมคลองบางมด กิจกรรมที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสนใจมากที่สุด 
คือ การล่องเรือไปกินของอร่อยริมคลอง ร้อยละ 23 (สอดคล้องกับผลการสอบถามที่พบกว่าการพักผ่อนและ
รับประทานอาหาร คือ สิ่งที่นักท่องเที่ยวสนใจมากที่สุด) รองลงมาคือ กิจกรรมพายเรืออาบป่า และขี่ scooter 
ไฟฟ้าเที่ยวริมคลอง และการเปิดประสบการณ์เรียนขับเรือยนต์ท่องเที่ยวริมคลอง (ภาพท่ี 4.18) ผลจากการศึกษา
ครั้งนี้ สามารถน าไปพัฒนาและต่อยอดกิจกรรมในชุมชนได้ต่อไป ทั้งนี้จากภาพที่ 4.19 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ร้อยละ 24 เห็นว่าการล่องเรือไปกินของอร่อยริมคลองมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1,000 บาท ส่วนกิจกรรมพายเรืออาบป่ามี
ความเห็นเรื่องราคาที่หลากหลาย ตั้งแต่ 250 – มากกว่า 1,000 บาท กิจกรรมขี่ scooter ไฟฟ้าเที่ยวริมคลอง 
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ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ากิจกรรมนี้มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท และกิจกรรมการเปิดประสบการณ์เรียนขับเรือยนต์
ท่องเที่ยวริมคลอง มีค่าใช้จ่ายอยู่ท่ี 750 – มากกว่า 1,000 บาท  

ความกังวลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางเรือ 
เมื่อสอบถามถึงความกัวลเกี่ยวกับการท่องเที่ยงทางเรือ ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 17 มีความกังวลว่าจะ

ตกน้ าหรือเกิดอุบัติเหตุ รองลงมาคือ ไม่มีความกังวล (ร้อยละ 16) และกลัวสัตว์อันตรายในน้ า รวมทั้งยุงและเมลง 
(ร้อยละ 10) ตามล าดับ และความกังวลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางเรือ อาทิ ค่าใช้จ่าย รบกวนระบนนิเวศ
และชุมชน พายเรือไม่เป็น (ภาพท่ี 4.20) นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความกังวลด้านอ่ืนๆ ดังนี้ 

 เจ้าของเรือควรมีอุปกรณ์ Safety ท าให้รู้สึกว่าปลอดภัยมากที่สุด/ ควรมีการประกันการเดินทาง มีชู
ชีพ และมีมารยาทในการขับเรือ 

 ทัศนียภาพข้างทางและน้ าในคลอง/ คลองยังไม่สะอาด 

 สภาพอากาศที่อาจเป็นอุปสรรค เช่น อากาศร้อนอบอ้าวเกินไป ฝนตก ลมพัดแรง 

 กิจกรรมสอนขับเรือยนต์ในคลอง ค่อนข้างมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่อนักท่องเที่ยวและคนชุมชน 
ควรเน้นเรื่องความปลอดภัยและใส่เสื้อชูชีพ 
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ภาพที่ 4.16 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.16 ประสบการณ์การท่องเที่ยวในย่านบางมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.17 แรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวในย่านคลองบางมด 
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ภาพที่ 4.18 กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ ต่อการจัดทริปทอ่งเที่ยวริมคลองบางมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.19 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อกิจกรรมที่สนใจ (ต่อคน ต่อวัน) 
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ภาพที่ 4.20 ระยะทางที่เหมาะสมต่อกิจกรรมพายเรือคายัค  
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ความคิดเห็นต่อการอนุรักษ์ "ส้มบางมด" ด้วยการท่องเที่ยว 
 ส้มบางมดสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการฟ้ืนฟูวิถีคนสวนริมคลอง สามารถออกแบบกิจกรรมให้

นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส้มบางมดได้ อาทิ สอนการปลูกและดูแลด้วยวิธีที่ง่าย ท าให้เกิดการบอก
ต่อหรือสื่อสารในกลุ่มคนรู้จัก 

 การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือหลักและส าคัญของประเทศไทย การผสมผสานกับผลิตภัณฑ์ของพ้ืนที่
เป็นมีแนวทางทีส่ามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 ต้องท าให้ส้มบางมดเป็นที่รู้จักมากขึ้น เพ่ือให้ชาวสวนกลับมาปลูก  
 เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้รู้จักเรื่องราวของ “ส้มบางมด” 
 เป็นสิ่งที่ดีต่อคนในชุมชน ท าให้เกิดรายได้ เป็นแหล่งให้ผู้คนที่สนใจได้ศึกษาส้มบางมด 
 สามารถน าต้นส้มบางมดมาจ าหน่ายให้เป็นที่รู้จักและสาธิตการปลูก การดูแลให้กับนักท่องเที่ยว 
 พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP โดยใช้ส้มบางมดมาประกอบ 
 ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรในท้องถิ่น 
 เป็นการเปิดประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยว สร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวน าไปขยายพันธุ์ได้ 
 ควรอนุรักษ์เพ่ือเชิดชูของดีประจ าเขต 
 พัฒนาให้เป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยพัฒนาผลิตภัณท์จากส้มบางมดเพ่ือบริการนักท่องเที่ยว 
 เป็นการให้ความรู้กับนักท่องเที่ยว เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้อัตลักษณ์ของชุมชน ไป

พร้อมกับท าใหชุ้มชนเกิดความภาคภูมิใจ 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 คนส่วนใหญ่เน้นการท่องเที่ยวพักผ่อนรับประทานอาหาร จึงอาจจะเห็นว่าการจัดท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์เป็นการจัดฉากหรือไม่  

 ท าอย่างไรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวาง 
 ควรเน้นส่งเสริมสนับสนุนคนในพ้ืนที่ให้กลับมาปลูกส้มบางมดก่อนด าเนินการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 
 ควรบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐกับชุมชน เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของ  

ส้มบางมดให้คงอยู่กับชุมชน 
 การท่องเที่ยงอาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการปลูกส้มบางมดในพ้ืนที่ ซึ่งอาจเกิดการปลูก

มากขึ้นจากการจ าหน่ายให้นักท่องเที่ยว จนท าให้เกิดการตัดต่อสายพันธุ์และท าให้สายพันธุ์ดั้งเดิมสูญหายไปได้
หรืออาจจะท าให้เกิดวัฒนธรรมการปลูกส้มบางมดมากขึ้น จนมีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการของตลาดท าให้คน
ในพ้ืนที่มีรายได้มากขึ้นได้ 

 ท าอย่างไรให้คนอ่ืนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของสวน เพ่ือรักษาพ้ืนที่สวนเกษตรไว้มิให้เปลี่ยนแปลงเป็น
พ้ืนทีอ่ย่างอ่ืน 
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 น าเสนอกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ร้านกาแฟในสวน สามารถพายเรือชมสวน และสร้างผลิตภัณฑ์
หรือแปรรูปให้หลากหลาย เพราะส้มบางมดมีประโยชน์และควรเน้นเรื่องสุขภาพปลอดสารเคมี เพราะการปลูก
ส้มใช้สารเคมีค่อนข้างมาก รวมทั้งเน้นการก าจัดขยะอย่างถูกต้องในชุมชน  

 พาเที่ยวชมสวนส้มบางมด หรือสวนเกษตรโบราณ บอกเล่าเรื่องราวของสวนที่ผ่านช่วงความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

 ควรมีวีดีทัศน์แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่น ก่อนถึงแหล่งท่องเที่ยว 
 
มุมมองเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในอนาคต 

ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 49 ของผู้ที่ฉีดวัคซีน เห็นว่าจะวางแผนท่องเที่ยวในประเทศไทย
เหมือนเดิม และร้อยละ 27 เห็นว่าจะเที่ยวในเมืองไทยมากกว่าปกติ ส่วนผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมีแนวโน้มที่จะไม่
ท่องเที่ยวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หรือจนกว่าจะได้รับวัคซีน ในขณะที่ร้อยละ 27 ของผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเห็น
ว่าจะเที่ยวในเมืองไทยแต่อาจจะน้อยกว่าปกติ (ภาพที่ 4.21) ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ารูปแบบการ
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสม ควรมีลักษณะกลุ่มปิดในรูปแบบครอบครัวมากที่สุดถึงร้อยละ 40 
และรองลงมาคือ การท่องเที่ยวกับกลุ่มเพ่ือน (ร้อยละ 34) ตามล าดับ (ภาพท่ี 4.22) ดังนั้น หากกลุ่มท่องเที่ยว
โดยชุมชนจะจัดกิจกรรมให้กลุ่มคนเหล่านี้ ควรเป็นกิจกรรมเที่ยวแบบกลุ่มปิด โดยจ านวนที่เหมาะสม คือ 3-5 
คน หรือ 5-10 คน 

การเที่ยวใกล้บ้านในมุมมองของนักท่องเที่ยว ร้อยละ 33 เห็นว่าไม่ควรเกิน 16-20 กิโลเมตร ซึ่ง
ครอบคลุมไปถึงพ้ืนที่ในปริมณฑล รองลงมาคือ ร้อยละ 2 25 เห็นว่าไม่ควรเกิน 6-10 กิโลเมตร และร้อยละ 23 
เห็นว่าไม่ควรเกิน 3-5 กิโลเมตร (ภาพที่ 4.23) โดยมีระยะเวลาในการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวใกล้บ้าน 
ไม่เกิน 60 นาที (ร้อยละ 60) แสดงดังภาพที่ 4.24 

สถานที่ท่องเที่ยวแนววิถีชีวิตชุมชนในระยะใกล้บ้าน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็น คือ 
ตลาดน้ า อาทิ ตลาดบางน้ าผึ้ง คลองบางหลวง ตลาดน้ าคลองลัดมะยม ตลาดน้ าคลองสวน ตลาดดอนหวาย 
ตลาดหัวตะเข้ ตลาดน้ ารังสิต รองลงมาคือ วัด คาเฟ่ใกล้บ้าน สวนสาธารณะหรือสถานที่ที่เป็นที่รู้จัก อาทิ  
บางกระเจ้า เกาะเกร็ด เกาะรัตนโกสินทร์ เมืองโบราณ บางปู พิพิธภัณฑ์ เยาวราช ตลาดพลู พัทยา อัมพวา 
บางรัก คลองโอ่งอ่าง นางเลิ้ง พาหุรัด บางล าพู กุฎีจีน  
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ภาพที่ 4.21 การวางแผนท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างไร (เทียบกับภาวะปกติก่อนมีโควิดระบาด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.22 รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนแบบกลุ่มปิด โดยจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม 
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ภาพที่ 4.23 "ระยะทาง" ในการท่องเที่ยวที่คิดว่าเป็นระยะ "ใกล้บ้าน" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.24 ระยะเวลาในการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวใกล้บ้าน 
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มุมมองและความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนหลังการระบาดของโรคโควิด-19 
ด้านที่ 1 การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

1. มีการจัดการที่ดี  

 ลงทะเบียนเพื่อจองล่วงหน้า และนักท่องเที่ยวสามารถเลือกออกแบบเองได้ 

 ทดสอบทริปท่องเที่ยวก่อนเปิดกิจการ เพ่ือให้มั่นใจว่ากิจกรรมนั้นเหมาะสม 

 จัดโปรโมชั่น มีกิจกรรมหรือ Content ที่น่าสนใจและเป็นจุดเด่นของชุมชน 

 วางแผนการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม และมีมุมถ่ายรูปเพื่อโพสต์ในโซเชียลมีเดีย  

 วางแผนส ารองส าหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (มลพิษทางเสียง ขยะปนเปื้อนเชื้อโรค 
อุบัติเหตุ)  

 มีการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว  

 จัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบเรียบร้อย ปลูกต้นไม้และดอกไม้ให้
สวยงาม ตกแต่งบ้านเรือนให้น่ามอง  

2. มีการพัฒนาทักษะการใช้สื่อ เว็บไซด์ และเทคโนโลยีออนไลน์ 

 สื่อสารออนไลน์ประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ น าเสนอสภาพชุมชนและธรรมชาติที่ได้รับการ
จัดระเบียบและปรับปรุงให้ดีขึ้น หรือน าเที่ยวออนไลน์แบบ live  

 จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ขุมชนออนไลน์ 
ด้านที่ 2 การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีการกระจายผลประโยชน์สู่ท้องถิ่น สังคม และคุณภาพชีวิต  

1. สนับสนุนการน าผลิตภัณฑ์ชุมชนมาประกอบอาหาร (อัตลักษณ์ เรียบง่าย เป็นธรรมชาติ อร่อย 
ราคาไม่แพง) ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ท าให้ชุมชนมีรายได้ 

2. ท าการท่องเที่ยวแนวลึกเพ่ือสร้างความประทับใจมากกว่าสร้างรายได้แบบ quick win 
3. ความร่วมมือระหว่างภาครัฐเเละชุมชน นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว และการช่วยเหลือด้าน

การเงิน 
ด้านที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม  

1. มีจุดมุ่งหมาย มีวินัย สามัคคี ใส่ใจรักษาสิ่งเเวดล้อม พัฒนาแหล่งธรรมชาติเพราะธรรมชาติเป็นสิ่ง
เรียนรู้ที่ดีที่สุด  

2. ชวนท ากิจกรรมใกล้ชิดธรรมชาติ หรือมีเอกลักษณ์ที่ัชัดเจน อาทิ ปลูกต้นไม้ (ผัก พืชสมุนไพร) 
ท าอาหารจากผลผลิตชุมชนหรือผลผลิตที่หารับประทานค่อนข้างยาก 

3. จัด package ให้เหมาะสมกับคนแต่ละกลุ่มอายุ อาทิ ใช้ชีวิตชาวสวน 1 วัน เรียนรู้การท าสวนส้ม
บางมด/ ทริปถ่ายรูปทีม่ี Theme  
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ด้านที่ 4 การบริการและมีความปลอดภัยของการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
1. มีระบบการจัดการมาตรการป้องกันโควิด  

 รองรับกลุ่มปิด หรือจ ากัดปริมาณนักท่องเที่ยว 

 มีมาตรการตรวจคัดกรองและป้องกัน อาทิ ใส่หน้ากากอนามัย แสดงผลการฉีดวัคซีน  

 จัดสรรพื้นที่ให้ปลอดโปร่งไม่แออัด/ จัดโซนนิ่งกลุ่มย่อยในการท ากิจกรรมทีดู่แลทัว่ถึง 

 มีกิจกรรมที่เข้ากับยุค New Normal  
2. ทุกคนในชุมชนควรได้รับการฉีดวัคซีน เพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันให้คนในการมาท ากิจกรรมต่างๆ  
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บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกส้มบางมดในกระถางเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน  มี
วัตถุประสงค์ส ำคัญ 3 ประกำร คือ 1) เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกส้มบางมดในภาชนะปลูก 2) เพ่ือพัฒนา
ส้มบางมดในภาชนะปลูกสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ 3) เพ่ือร่วมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูส้มบางมด 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ กลุ่มท่องเที่ยวกัมปงในดงปรือ กลุ่มอนุรักษ์และฟ้ืนฟูส้มบางมด และกลุ่มท่องเที่ยว
ชุมชนริมคลองบางมด ผ่ำนกิจกรรม 8 เรื่อง ได้แก่ 1) ประชุมคณะท างาน และประชุมชี้แจงการด าเนินงานกับ
กลุ่มเป้าหมาย 2) ส ารวจเส้นทางท่องเที่ยว (ทางเรือ) แหล่งท่องเที่ยวริมคลองบางมด และถ่ายท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์กลุ่มท่องเที่ยว 3) อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน (การเขียน content และการ
ท าคลิปวิดีโอ เพ่ือการประชาสัมพันธ์ใน Facebook Page/ การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ/ ศึกษาดูงาน 
เรื่อง การปลูก การดูแล และการท ากิ่งตอนส้มเขียวหวาน ณ สวนส้มปิติกิจ ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี) 4) ทดสอบทริปล่องเรือท่องเที่ยวและเรียนรู้ชุมชนย่านคลองบางมด (กลุ่มครอบครัวและกลุ่ม
วัยท างาน) 5) อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกส้มในภาชนะปลูกสนับสนุนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้แก่
กลุ่มท่องเที่ยวกัมปงในดงปรือ และสวนส้มนายสมจิตร  จุลมานะ 6) กิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว “เปิด
บ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด ครั้งที่ 5 ตอน สายน้ าเชื่อมวิถี สามัคคีเชื่อมพลัง ณ ลานวัฒนธรรมมัสยิดนูรุลหู
ดา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 7) อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกส้มบางมดในตะกร้าพลาสติกให้กับกลุ่ม
เกษตรกร ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจดารุ้ลอิบาดะห์ (กลุ่มท่องเที่ยวกัมปงในดงปรือ) กลุ่มเกษตรกรไร่สนามชัย (แขวง
ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน) และกลุ่มธนาคารต้นไม้ (แขวงบางมด เขตทุ่งครุ) และ 8) ศึกษามุมมองของ
นักท่องเที่ยวต่อการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางเรือแบบวิถีใหม่ของกลุ่มท่องเที่ยวริมคลองบางมด (New 
Normal BangMod Travel) 

 
5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 

คณะท างานได้สรุปผลการด าเนินงานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกส้มบางมด
ในภาชนะปลูก 2) พัฒนาส้มบางมดในภาชนะปลูกสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ 3) จัดกิจกรรม
สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

5.1.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกส้มบางมดในภาชนะปลูก 
เป็นการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกส้มบางมดในภาชนะปลูก ให้กับกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน 

กลุ่มเกษตรกร นักเรียน ผู้ที่สนใจ และกลุ่มนักท่องเที่ยว (กิจกรรมข้อ 7) เน้นการลงมือปฏิบัติจริงของผู้เข้ารับ
การอบรม และรวบรวมความรู้เป็นเอกสารคู่มือ จ านวน 1 ฉบับ เพ่ือถ่ายโอนความรู้และเผยแพร่ รวมทั้งมีการ
เพ่ิมเติมความรู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การขยายพันธ์พืช และการศึกษาดูงาน (2 หัวข้อในกิจกรรมข้อ 3) เพ่ือให้เกิด
การถ่ายโอนความรู้ที่กลุ่มเป้าหมายสามารถน าไปถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ได้หลังสิ้นสุดโครงการ มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้น 74 คน จากการประเมินผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมากและมากที่สุด โดย
ให้เหตุผลว่าได้ความรู้ดีมาก คุ้มค่ากับเวลา และอยากให้จัดกิจกรรมต่อเนื่อง  
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นอกจากนี้ จากการทดลองปลูกส้มบางมดในเข่งพลาสติกของปราชญ์ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ส้มบางมด (นายสมจิตร  จุลมานะ) สามารถให้ส้มติดผลได้เมื่อายุ 1 ปีหลังปลูก ทรงพุ่ม 50-60 เซนติเมตร 
ประมาณ 5 ผล/ต้น โดยจ านวนผลส้มต่อต้นนั้นขึ้นกับความสมบูรณ์และทรงพุ่มของต้นส้ม ในขณะที่ต้นส้มที่
ปลูกลงดินในร่องสวนเริ่มออกดอกและติดผลเมื่ออายุ 2-3 ปีหลังปลูก ทรงพุ่มกว้าง 1.2-1.5 เมตร ปริมาณผล
ส้มต่อต้นได้กว่า 20 ผล ซึ่งมากกว่าในกระถาง 4 เท่า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะขนาดเข่งพลาสติกเป็นตัวก าหนด
ปริมาณดิน ขนาดพ้ืนที่กระจายตัวของราก ขนาดทรงพุ่มต้นส้ม และผลผลิต แม้กระนั้นก็ตาม การปลูกต้นส้ม
หรือไม้ผลในเข่งหรือกระถาง ยังสามารถตอบโจทย์ความต้องการส าหรับผู้ที่มีพ้ืนที่น้อย คนในสังคมเมืองที่พ้ืนที่
จ ากัด แต่ต้องการปลูกพืชไม้ผลปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี  

5.1.2 พัฒนาส้มบางมดในภาชนะปลูกสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
คณะท างานร่วมมือกับกลุ่มท่องเที่ยวและกลุ่มเกษตรกร น าไปขยายผลปลูกเพ่ิมอย่างต่อเนื่อง 

(กิจกรรมข้อ 5 และข้อ 6) เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 126 คน) ร่วมทั้ง
การที่เกษตรกรปลูกเองในรูปแบบร่องสวน (สวนส้มบางมดนายสมจิตร  จุลมานะ และสวนนายชูชาติ  เที่ยง
ธรรม) จุดสังเกตอีกอย่างที่แสดงถึงความสนใจของนักท่องเที่ยว คือ การสอบถามถึงส้มบางมดว่ามีจ าหน่าย
หรือไม่ หากก าหนดการนั้นมี “สวนส้มบางมด” เป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยว กอปรกับกลุ่มท่องเที่ยวและ
กลุ่มเกษตรกรพยายามจัดหาส้มบางมดมาจ าหน่าย หรือให้นักท่องเที่ยวได้ชิมช่วงผลผลิตมีปริมาณไม่มากนัก 
“มำเที่ยวสวนส้มบำงมด ควรได้กินส้ม” (สัมภาษณ์นายสมจิตร  จุลมานะ วันที่ 6 ธันวาคม 2563) นอกจากนี้ 
กลุ่มท่องเที่ยวและกลุ่มเกษตร ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าที่ระลึกเพ่ิมขึ้น อย่างน้อย 1 อย่าง คือ ต้นส้ม
บางมดท่ีปลูกในตะกร้าพลาสติก (500-1,000 บาท/ต้น) และมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ อาทิ ส้ม
บางมด (150-200 บาท/กิโลกรัม) กิ่งตอน (100-150 บาท//กิ่ง) วัสดุปลูก (20 บาท/ถุง)  

กล่าวได้ว่า การใช้ส้มบางมดในภาชนะปลูกมาสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการน าเอาจุดเด่น
ของชุมชน คือ ส้มบางมด” ที่เคยมีชื่อเสียงเมื่อครั้งอดีต มาสร้างให้เกิดความน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว 
ให้เข้ามาเที่ยวสัมผัสชุมชน ร่วมกับ “จุดเด่น” อ่ืนๆ ที่เป็นรูปแบบวิถีชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท และความ
หลากหลายของพหุวัฒนธรรม ที่ยังคงด ารงไว้ได้ในสังคมโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตลอดเวลา 
รวมไปถึง “จุดด้อย” ของชุมชนที่ผ่านภัยธรรมชาติ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ แต่ชุมชนสามารถน าเอาวิกฤต
มาพลิกเป็นเรื่องราวเล่าเรื่องให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ ท าให้ชุมชนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านต่างๆ อาทิ ปัญหา
ขยะและน้ าเสียในล าคลอง การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตเกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงาน
สะอาด รวมทั้งเป็นส่วนร่วมผลักดันให้ส่วนการปกครองท้องถิ่น ส านักงานเขตทุ่งครุ สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานไม่แสวงหาก าไร เข้ามาช่วยเหลือฟ้ืนฟูชุมชนอย่างต่อเนื่อง  เกิดการ
สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนกับบุคคลภายนอก 

5.1.3 จัดกิจกรรมอ่ืนๆ สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ในเดือนมีนาคม 2563 เป็นเดือนแรกทีเ่ริ่มด าเนินงานโครงการ แต่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ท า

ให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการ คณะท างานได้หารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา  เกิดเป็น
กิจกรรมข้อ 2 ข้อ 3 (การเขียน content และการท าคลิปประชาสัมพันธ์เพจ) และข้อ 4 เป็นการด าเนินงาน
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สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนทางอ้อม (มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 87 คน) ผลการจัดกิจกรรมเหล่านี้
น ามาใช้ในช่วงต่อมา อาทิ ข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมทริปทดสอบ ได้น าเสนอกลับไปยังกลุ่ม
ท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เกิดการปรับใช้ ส าหรับสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ได้น ามาใช้ประชาสัมพันธ์กับการ
จัดทริปท่องเที่ยวในครั้งถัดมา โดยมีคณะท างานกลุ่ม 3C Project เป็นแกนน า 

ส าหรับการศึกษามุมมองของนักท่องเที่ยวต่อการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางเรือแบบวิถีใหม่ของกลุ่ม
ท่องเที่ยวริมคลองบางมด (New Normal BangMod Travel) ด าเนินการเพ่ือใช้ประเมินผลกระทบของการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลต่อชุมชนและการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยการเก็บข้อมูลผ่านออนไลน์ 
จ านวน 331 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง 21-25 ปี มีพฤติกรรมการเที่ยว 2-3 เดือนต่อครั้ง 
แม้กระนั้นก็ตาม กลุ่มครอบครัวมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวมากที่สุด อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน อีกทั้งสามารถ 
ใช้จ่ายกับกิจกรรมมากกว่ากลุ่มอ่ืนด้วยเช่นกัน คือ 501-1,000 บาท ต่อคนต่อวัน พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ส าหรับมุมมองเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในอนาคต ส่วนใหญ่วางแผนท่องเที่ยวในประเทศไทย โดย
เป็นรูปแบบกลุ่มปิดภายในครอบครัวหรือกลุ่มเพ่ือน 3-5 คน หรือ 5-10 คน ทั้งนี้นักท่องเที่ยวได้ให้
ข้อเสนอแนะต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย 1) จัดโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวที่หลายหลายให้เลือกตามความต้องการ 2) จัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้สะอาด ปลอดภัย ป้ายบอก
ทาง/สถานทีช่ัดเจน จัดสถานที่จอดรถและการเดินรถ 3) จัดเตรียมข้อมูลแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว จุดเด่นหรือ
จุดน่าเที่ยว มุมถ่ายรูปเพ่ือโพสต์ในโซเชียลมีเดีย และ 4) มีระบบการจัดการมาตรการป้องกันโควิด และ
ประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว  
ข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินงานโครงการ 

ส าหรับกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนย่านบางมด 
1. จัดโปรแกรมท่องเที่ยวล่วงหน้า (ควรทดสอบทริปก่อนเพ่ือความมั่นใจว่ากิจกรรมนั้นเหมาะสม) 

และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ให้เข้าถึงเป้าหมาย หรือมีการ Live แนะน าการท่องเที่ยวสม่ าเสมอ 
2. เน้นกิจกรรมรองรับการท่องเที่ยวแบบครอบครัว อาทิ 1) การศึกษาธรรมชาติ ล าคลอง ชายทะเล

บางขุนเทียน สวนเกษตร วิถีชีวิตริมคลอง (ซ่ึงเป็นจุดเด่นของชุมชน) โดยเฉพาะ “ส้มบ้างมด” ทีเ่ป็นเอกลักษณ์
ของพ้ืนที่ 2) การน าผลผลิตชุมชนมาแปรรูปเป็นอาหาร 

3. ควรมีทักษะการสื่อสาร อาทิ ผ่านช่องทางออนไลน์ (แนะน าทริปท่องเที่ยวและจ าหน่ายสินค้า
ชุมชน) การบอกเล่าเรื่องราวเพื่อให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว หรือคลิปน าชมสถานทีท่่องเที่ยว 

4. สร้างความปลอดภัยและมั่นใจต่อการเดินทางท่องเที่ยวทางเรือ 
5. สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในทุกภาคส่วน 
การพัฒนาการปลูกส้มบางมดในภาชนะ 
1. พัฒนาวัสดุที่ใช้ในการปลูกให้มีความอุดมสมบูรณ์สูง สามารถเก็บกักน้ าและธาตุอาหารได้ดี 

ส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นพืชที่ปลูกด้วยข้อจ ากัดของปริมาณดินในภาชนะปลูก รวมทั้งน าดินบางมดมา
เป็นส่วนหนึ่งของวัสดุปลูก เพราะเป็นดินที่มีธาตุอาหารพืชทั้งฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในปริมาณมาก ท าให้
ส้มบางมดที่ปลูกในดินมีรสชาติโดดเด่นเป็นอัตลักษณ ์
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บทที่ 6 บรรณานุกรม 
 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 2561. คู่มือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว. บริษัท ปาร์ตี้ บูม 

จ ากัด. 82 หน้า 
เกษตรก้าวไกล. เกษตรคือประเทศไทย. 7 ข้อดี 5 ข้อด้อย…ปลูกไม้ผลในภาชนะ ม.เกษตรฯ เปิดให้ศึกษาแล้ว 

(ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก https://www.kasetkaoklai.com/home/2019/03/7-ข้อดี-5-ข้อด้อย-
ปลูกไม้ผล/ วันที่ 1 เมษายน 2563 

จังหวัดเลย. คู่มือ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) จังหวัดเลย (ออนไลน์) เข้าถึงได้
จาก  http: / /www. loei.go. th/TH/attachments/article/7394/กระบวนการพัฒนาแหล่ ง
ท่องเที่ยว วันที่ 24 กันยายน 2562 

ณัฏฐพัชร มณีโรจน์. การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน. วารสารวิชาการการท่องเที่ยวนานาชาติ ปีที่ 13 
ฉบับที่ 2 / 2560. หน้า 25-46 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชสวน. การปลูกและดูแลไม้ผลในพื้นที่จํากัด อาจารย์รัฐพล  ฉัตรบรรยงค์ 
โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชสวนในพ้ืนที่จ ากัดและการผลิตพืชสวนแบบอินทรีย์ (ออนไลน์) เข้าถึงได้
จาก http://www.hort.agr.ku.ac.th/photo/pakchongtraining60/fruit.pdf วันที่ 24 กันยายน 2562 

มานพ  ปั้นจันทร์. 2554. การพัฒนาคุณภาพดินเพื่อใช้เป็นเครื่องปลูกสําเร็จรูปในการปลูกไม้กระถาง . 
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

ราณี อมรินทร์รัตน์. 2556. บทคัดย่อรายงานการวิจัย แนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนในเขต
กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

วาสนา  มานิช. เรื่องเล่า...ส้มบางมด ตอนที่ 1 ตํานวนส้มบางมด. วารสารอิเลกทรอนิกส์ ส านักวิจัยและ
บ ริ ก า ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  ISTRS Journal 4/ 2559 ( อ อ น ไ ล น์ )  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้
จาก www.istrsjournal/?=1310 วันที่ 24 กันยายน 2562 

สถาปนิก  นามวงษ์. 2558. การพัฒนาแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านนาตั้นจั่น อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัย
นเรศวร. 172 หน้า 

สารภีดอทโค. ปลูกต้นไม้ ในกระถาง ปลูกอย่างไรให้ผลงอกงาม ปลูกได้ทั้งในบ้านในคอนโด.  (ออนไลน์) 
เข้าถึงได้จาก https://saraphi.co/ปลูกต้นไม-้ในกระถาง/ วันที่ 1 เมษายน 2563 

สินธุ์  สโรบล. 2546. การท่องเที่ยวโดยชุมชน แนวคิดและประสบการณ์พื้นที่ภาคเหนือ. ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย พิมพ์ครั้งที่ 1. 332 หน้า 

สุถี เสริฐศรี และภูเกริก บัวสอน. 2560. แนวทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนคลองโคน อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม. วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ กรกฏาคม - ธันวาคม 2560. หน้า 
109-117. 

http://www.loei.go.th/TH/attachments/article/7394/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://www.loei.go.th/TH/attachments/article/7394/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://www.hort.agr.ku.ac.th/photo/pakchongtraining60/fruit.pdf
http://www.istrsjournal/?=1310
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สุวภัทร ศรีจองแสง. การพัฒนาสินค้าที่ระลึกทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบากชุม ตําบลโนนก่อ อําเภอ

สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2561. หน้า 20-47 

หนั งสื อพิมพ์กรุ ง เทพธุ รกิ จ .  ส้มบางมด  เมื่ อวันที่  12 กุมภาพันธ์  2558.  (ออนไลน์ )  เข้ าถึ ง ได้
จาก https://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/308 วันที่ 24 กันยายน 2562 

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ.  “กัมปงในดงปรือ” ชุมชนทุ่งครุ ชวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร สัมผัสวิถีชีวิต
เ ก ษ ต ร ก ร  เ มื่ อ วั น ที่  15 มี น า ค ม  2562.  ( อ อ น ไ ล น์ )  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้
จาก https://siamrath.co.th/n/69796 วันที่ 24 กันยายน 2562 

อัครานนท์ จิตดี. 2562. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงบูรณาการชุมชนบ้านแหลม
มะขาม ตําบลแหลมงอบ อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด. วิทยานิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ส าหรับผู้บริหารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 150 
หน้า 
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ภาคผนวก ก 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส ารวจเส้นทางท่องเที่ยว (ทางเรือ) แหล่งท่องเที่ยวริมคลองบางมด 
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ภาคผนวก ข 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส ารวจเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มท่องเที่ยว 
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ภาคผนวก ค 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทคนิคการเขียน content และการท าคลปิวดิีโอ เพื่อการประชาสัมพันธ์ใน Facebook Page 
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ภาคผนวก ง 
ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ  
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ภาคผนวก จ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสวนส้มปิติกิจ จังหวัดปทุมธานี  
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ภาคผนวก ฉ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทดสอบทริปล่องเรือท่องเที่ยวและเรียนรู้ชุมชนย่านคลองบางมด ครอบครัว  
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ภาคผนวก ช 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและคณะท างาน 

ทดสอบทริปล่องเรือท่องเที่ยวและเรียนรู้ชุมชนย่านคลองบางมด กลุ่มวัยท างาน 
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 

 

ล าดับ ชื่อ นามสกุล ล าดับ ชื่อ นามสกุล 

1 ภาวิดา ค าสัตย์ 2 วรรวิสาข์ อินทรครรชิต 

3 พิมพ์รมัย หาราชัย 4 ญาณาธร เธียรถาวร 

5 ธนัช รุ่งศรีทอง 6 Thanapat Prasitpornudom  

7 สุปรียา แซ่จง 8 อัยยรวิน บุญเจริญสมบัติ 

9 ภัททิยา โรจนวิริยาภรณ ์ 10 สมเจตต์ เกียรติกมลเวคิน 

11 สุวรรณา จงสง่าวิทยาเลิศ 12 ปภาดา สืบพลาย 

13 นิติศักดิ์ ประสิทธิ์ศิลป์    
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ภาคผนวก ซ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “เรียนรู้ปลูกไม้ผลในกระถาง” เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 

ภายใต้งาน “เปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด ครั้งที่ 5 ตอน สายน้ าเชื่อมวิถี สามัคคีเชื่อมพลัง  
ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2563 ณ ลานวัฒนธรรมมัสยิดนูรุลหูดา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 
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ภาคผนวก ซ (ต่อ) 
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ภาคผนวก ซ (ต่อ) 
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ภาคผนวก ซ (ต่อ) 
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ภาคผนวก ฌ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกส้มบางมดในตะกร้าพลาสติก  

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ไร่สนามชัย ซอยเทียนทะเล 7 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน  
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ภาคผนวก ฌ (ต่อ) 
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกส้มบางมดในตะกร้าพลาสติก  

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ไร่สนามชัย ซอยเทียนทะเล 7 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 
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ภาคผนวก ญ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกส้มบางมดในตะกร้าพลาสติก 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กลุ่มธนาคารต้นไม้ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 
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ภาคผนวก ฏ 
แบบสอบถาม เรื่อง มุมมองของนักท่องเที่ยวต่อการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางเรือแบบวิถีใหม่ 

ของกลุ่มท่องเที่ยวริมคลองบางมด 
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ภาคผนวก ฏ (ต่อ) 
แบบสอบถาม เรื่อง มุมมองของนักท่องเที่ยวต่อการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางเรือแบบวิถีใหม่ 

ของกลุ่มท่องเที่ยวริมคลองบางมด 
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ภาคผนวก ฏ (ต่อ) 
แบบสอบถาม เรื่อง มุมมองของนักท่องเที่ยวต่อการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางเรือแบบวิถีใหม่ 

ของกลุ่มท่องเที่ยวริมคลองบางมด 
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ภาคผนวก ฏ (ต่อ) 
แบบสอบถาม เรื่อง มุมมองของนักท่องเที่ยวต่อการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางเรือแบบวิถีใหม่ 

ของกลุ่มท่องเที่ยวริมคลองบางมด 
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ภาคผนวก ฏ (ต่อ) 
แบบสอบถาม เรื่อง มุมมองของนักท่องเที่ยวต่อการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางเรือแบบวิถีใหม่ 

ของกลุ่มท่องเที่ยวริมคลองบางมด 
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ภาคผนวก ฏ (ต่อ) 
แบบสอบถาม เรื่อง มุมมองของนักท่องเที่ยวต่อการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางเรือแบบวิถีใหม่ 

ของกลุ่มท่องเที่ยวริมคลองบางมด 
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ภาคผนวก ฏ (ต่อ) 
แบบสอบถาม เรื่อง มุมมองของนักท่องเที่ยวต่อการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางเรือแบบวิถีใหม่ 

ของกลุ่มท่องเที่ยวริมคลองบางมด 
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ภาคผนวก ฏ (ต่อ) 
แบบสอบถาม เรื่อง มุมมองของนักท่องเที่ยวต่อการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางเรือแบบวิถีใหม่ 

ของกลุ่มท่องเที่ยวริมคลองบางมด 
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ภาคผนวก ฏ (ต่อ) 
แบบสอบถาม เรื่อง มุมมองของนักท่องเที่ยวต่อการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางเรือแบบวิถีใหม่ 

ของกลุ่มท่องเที่ยวริมคลองบางมด 
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ประวัตินักวิจัย 
ประวัติหัวหน้าโครงการ 
1. ชื่อ-สกุล  นางวาสนา  มานิช (Mrs. Wasana  Manish) 
2. รหัสประจ าตัวนักวิจัย 52232207 
3. หมายเลขบัตรประชาชน 3101600381981 
4. ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยนักวิจัย 4 
5. หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้ 

ศูนย์วิจัยและบริการเพ่ือชุมชนและสังคม ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 0-2470-9709, 0-2470-9682 โทรสาร 0-2470-9680 
E-mail: wasana.man@kmutt.ac.th, khunwasana@gmail.com 

6. ประวัติการศึกษา 
ปีการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

2541-2544 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ คณะบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2544 

2533-2536 วิทยาศาสตรบัณฑิต โรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2537 

7. ประสบการณ์การท างาน 
7.1 มกราคม 2547 – ปัจจุบัน 

สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย 

7.2 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 – ตุลาคม 2546  
สถานที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐาน

ราก 
8. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (ตามวุฒิการศึกษาและแตกต่างจากวุฒิการศึกษา) 

8.1 ส้มบางมด สวนเกษตรผสมผสาน 
8.2 การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ปุ๋ยหมัก น  าหมักชีวภาพ สารสกัดสมุนไพร 
8.3 การจัดการดินและปุ๋ย 
8.4 การบริหารจัดการน  าเพ่ือเกษตรทฤษฏีใหม่ 
8.5 กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

mailto:wasana.man@kmutt.ac.th
mailto:khunwasana@gmail.com
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8.6 กระบวนกร และการจัดการความรู้ 

9. การอบรมและศึกษาดูงาน 
9.1 อบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วันที่ 

11 กันยายน 2562) 
9.2 การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) และ ผลตอบแทนทางสังคม

จากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) จัดโดย บริษัทป่าสาละ จ ากัด  (วันที่  19-20 
พฤศจิกายน 2561) 

9.3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือเป็นผู้น าการสัมนาระดมความคิดเห็น โดยใช้ประบวนการ 
Facilitate ด้วยวิถีกระบวนกร จัดโดยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (วันที่ 27-28 มิถุนายน 2561) 

9.4 โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จัดโดยส านักงานวิชาการศึกษา
ทั่วไป (วันที่ 15 มิถุนายน 2561) 

9.5 หลักสูตรโครงการพัฒนาบุคลากร มจธ. ปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย Smart teamwork, 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการท างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ, การวางแผนงานและการท างานอย่าง
มืออาชีพ PDCA), การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา (Decision making), Total Quality Management (วันที่ 
20 มีนาคม – 2 เมษายน 2561) 

9.6 หลักสูตร ส าหรับผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการความรู้ (KM change agent) หลักสูตร การ
เป็น KM facilitator จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีงบประมาณ 2560  

9.7 หลักสูตร การจัดการความรู้จากงานวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์ จัดโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (กันยายน 2559 

9.8 หลักสูตร นักวิชาการเพ่ือสังคม โดยสถาบันคลังสมอง (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558) 
10. งานวิจัยท่ีท าเสร็จ 5 ปีย้อนหลัง (2563-2559) 

10.1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการน  าชุมชนนอกเขตพื นที่ชลประทาน กรณีศึกษา 
ต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  (2563, ผู้ร่วมโครงการ, ทุนวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562) 

10.2 โครงการ “ระบบสาธิตโรงเรือนอัจฉริยะส าหรับการปลูกผัก” (2563, หัวหน้าโครงการ, ทุนวิจัย 
งานบริการวิชาการ มจธ. ปีงบประมาณ 2562) 

10.3 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตข้าวหอมมะลิ กรณีศึกษา นาหว่านข้าวแห้ง ต าบลราง
บัว อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (2562, หัวหน้าโครงการ, ทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2561, งานบริการวิชาการ 
มจธ.) 

10.4 โครงการส ารวจและประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์จากแหล่งน  าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
พื นที่ต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (2562, ผู้ร่วมโครงการ, ทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2561, งาน
บริการวิชาการ มจธ.) 
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10.5 โครงการผลิตปุ๋ยหมักมูลแพะผสมกับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื นที่  กรณีศึกษา กลุ่ม

เกษตรกรเลี ยงสัตว์ทุ่งครุ (2562, ผู้ร่วมโครงการ, ทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2561, งานบริการวิชาการ มจธ.) 
10.6 หลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง “ข้าวเพ่ือชีวิต (Rice for Life)” ส าหรับโรงเรียนราษฏร์บูรณะ (2562, ผู้

ร่วมโครงการ, ทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2561, ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
10.7 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านก๊าซชีวภาพในฟาร์มขนาดเล็กในเขตชุมชนเมือง (2561, ผู้ร่วม

โครงการ, ทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2559, ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 
10.8 หมู่บ้านผลิตพืชผักปลอดสาร บ้านหนองหม้อแตก (2561, หัวหน้าโครงการ, ทุนวิจัย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
10.9 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น : การอนุรักษ์พันธุกรรมส้มบางมด (2560, ผู้

ร่วมโครงการ, ทุนวิจัยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
10.10 การศึกษาห่วงโซ่มูลค่า (value chain) ของมะพร้าวน  าหอมและผลิตภัณฑ์ตาลโตนด กลุ่มจังหวัด

ภาคกลางตอนล่าง 2 และจังหวัดราชบุรี (2561, ผู้ร่วมโครงการ, ทุนวิจัยกระทรวงมหาดไทย) 
10.11 การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบน  าหยดในการปลูกมันส าปะหลัง กรณีศึกษา ต าบลรางบัว อ าเภอ

จอมบึง จังหวัดราชบุรี (2561, ผู้ร่วมโครงการย่อยที่ 3 ภายใต้แผนงานวิจัย โครงการวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน  าและระบบน  าหยดส าหรับการเพาะปลูกมันส าปะหลัง ต าบล
รางบัว อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชนฐานราก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

10.12 หมู่บ้านพลังงานทดแทนและเกษตรยั่งยืน (2560, ผู้ร่วมโครงการ, ทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2559 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

10.13 การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและตลาดเกษตรชุมชน พื นที่ฝั่งธนบุรีตอนใต้ของ
กรุงเทพมหานคร (2559, หัวหน้าโครงการ, ทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2556-2557 ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ) 
11. งานวิจัยท่ีก าลังท า 

11.1 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบน  าหยดส าหรับพืชผักสวนครัวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (ผู้
ร่วมโครงการ, ทุนวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564, ท าการวิจัยลุล่วงแล้ว ร้อย
ละ 5) 

11.2 โครงการจัดท าระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ไทย ( Internal 
Control) สินค้าส้มบางมด และลิ นจี่บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร (ผู้ร่วมโครงการ, ทุนวิจัย กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2564, ท าการวิจัยลุล่วงแล้ว ร้อยละ 50) 

11.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกส้มบางมดในภาชนะเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
(หัวหน้าโครงการ, ทุนวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563, ท าการวิจัยลุล่วงแล้ว 
ร้อยละ 80) 
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11.4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรั วไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับเลี ยงสัตว์ กรณีศึกษา ต าบลรางบัว 

อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (ผู้ร่วมโครงการ, ทุนวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 
2563, ท าการวิจัยลุล่วงแล้ว ร้อยละ 90) 

11.5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องลดความชื นเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (ผู้ร่วมโครงการ, 
ทุนวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563, ท าการวิจัยลุล่วงแล้ว ร้อยละ 80) 

11.6 การจัดการฟาร์มแพะแบบ Zero Waste Agriculture ในพื นที่ทุ่งครุ กรุงเทพฯ (ผู้ร่วมโครงการ, 
ทุนวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563, ท าการวิจัยลุล่วงแล้ว ร้อยละ 50) 
 
12. บทความทางวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)  

12.1 ธิติมา  วงษ์ชีรี จิระพันธุ์  เนื่องจากนิล วาสนา  มานิช และอนุสรณ์  รัตนะธนโอภาส. ห่วงโซ่
มูลค่าของตาลโตนด กรณีศึกษา อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  ปีเพาะปลูก. การประชุมวิชาการพืชสวน
แห่งชาติครั งที่ 16 (The 16th National Horticultural Congress © 2017) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (ภาคบรรยาย – เป็นผู้น าเสนอ ได้รับรางวัลชมเชย) 

12.2 วาสนา  มานิช, พรรณปพร  กองแก้ว และทศพร  ทองเที่ยง. 2559. การขับเคลื่อนระบบ
เกษตรในเมืองโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรเจ้าของสวนส้มบางมดและสวนเกษตรผสมผสาน . งานประชุม
วิชาการ เรื่อง นวัตกรรมเพ่ือสุขภาวะชุมชน (Innovation for Community Well-Being) ในระหว่างวันที่ 15 
– 16 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ อาคารเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ภาคโปสเตอร์) 

12.3 วาสนา  มานิช .  2557. ท าไมส้มบางมดถึง ( เกือบ) หายไป.  วารสารสิ่ งแวดล้อม 
(Environmental Journal). ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม. หน้า 1-12. 
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ประวัติผู้ร่วมโครงการ คนที่ 1 
1. ชื่อ – นามสกุล  นางพรรณปพร  กองแก้ว (Mrs.PunpapornKongkaew) 
2. หมายเลขประจ าตัวประชาชน 3100600863712 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน  นักวิจัยช านาญการ 
4. หน่วยงานและท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก  

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม  
  ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อาคารจอดรถ 1 ชั น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 10140 

โทรศัพท ์ 02-4709682 โทรสาร 02-4709680 มือถือ 098-9196192 
E-mail  anusoil20@gmail.com 

5. ประวัติการศึกษา ต้องระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชา และปีที่จบการศึกษา 
 

ปีที่จบ วุฒิการศึกษา สาขา สถาบันการศึกษา 
2560 ปริญญาเอก ปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2537 ปริญญาโท พืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2531 ปริญญาตรี พืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

 การใช้กากมูลหมักจากระบบบ าบัดก๊าซชีวภาพเพ่ือเป็นปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดิน 

 การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยชีวภาพและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อการปรับปรุงดินและเพ่ิมผลผลิต 
การอบรมและดูงานต่างประเทศ 

ทุนรัฐบาลเยอรมัน (DAAD)  ก.ค.2542- มี.ค.2543 Hohenhiem Uni. Guest Scientist ปุ๋ยชวีภาพ 
ทุนรัฐบาลออสเตรีย (OAE0  เม.ย.- ก.ค. 2550 Boku uni. Researcher C ไอโซโทป 

7. ประสบการณ์จากผลงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
7.1 งานวิจัยท่ีเสร็จแล้ว 

หัวหน้าโครงการวิจัย: ชื่อโครงการวิจัย 
- โครงการผลิตปุ๋ยหมักมูลแพะผสมกับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื นที่ กรณีศึกษา กลุ่ม

เกษตรกรเลี ยงสัตว์ทุ่งครุ (ทุนบริการวิชาการ มจธ. 2562) 
- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น : การอนุรักษ์พันธุกรรมส้มบางมด (ทุนวิจัย 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
- โครงการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไผ่ในพื นที่จังหวัดน่าน/BEDO 2561 



120 

 
- โครงการปุ๋ยหมักแพะ/มจธ.2561 
- โครงการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไผ่ในพื นที่จังหวัดน่าน/BEDO2561 
- HIME Active Jell นวัตกรรมเพ่ือการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ / นวนพ. 
ผู้ร่วมโครงการ 
- โครงการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการ “ส้มบางมด”/สกอ. 2561 
- โครงการหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ข้าวเพื่อชีวิต/สกอ.2561 
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพ่ึงตนเองทาง

เศรษฐกิจ และการส่งเสริมระบบเกษตรปลอดภัย กรณีศึกษา ต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี/ผู้ร่วมวิจัย/วช.2560 

ผลงานที่ออกสื่อ 
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมส้มบางมด  ช่อง 28 (3 SD)  รายการ สมรภูมิไอเดีย วันเสาร์ที่ 23 

ธันวาคม 2560  
7.2 งานวิจัยท่ีก าลังท า  

- การจัดการฟาร์มแพะแบบ Zero Waste Agriculture ในพื นที่ทุ่งครุ กรุงเทพฯ (หวัหน้าโครงการ, ทุน
วิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562, ท าการวิจัยลุล่วงแล้ว ร้อยละ 50) 

- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกส้มบางมดในภาชนะเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ผู้ร่วม
โครงการ, ทุนวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563, ท าการวิจัยลุล่วงแล้ว 
ร้อยละ 80) 

 
 



121 

 

ประวัติผู้ร่วมโครงการ คนที่ 2 
1.  ชื่อ -นามสกุล นางสาววิไลวรรณ ประทุมวงศ์ Ms.Wilaiwan Prathumwong 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 1330800095745 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน  คณะท างาน ทีม 3C Project (Canal Cycle Community) 
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  
 ที่อยู่ 15 ซอยประชาอุทิศ 47 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 
 โทรศัพท์มือถือ  089-4818303 
 E-mail  wilaiwan.pror@gmail.com 
5. ประวัติการศึกษา 

ปีที่จบ วุฒิการศึกษา สาขา สถาบันการศึกษา ประเทศ 
2561 ปริญญาโท หลักสูตรสถาปัตยกรรม

ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบ และวางแผน 
(หลักสูตรนานาชาติ) เอก 
การจัดการชุมชนเมือง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

ไทย 

2553 ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ (หลักสูตร
นานาชาติ) ภาควิชาศิลป
อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

ไทย 

6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 
1. Community Project การพัฒนาพื นที่ริมคลอง 
2. Event organizer 
3. Urban Management Project 

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง  
งานวิจัยท่ีแล้วเสร็จ 5 ปี ย้อนหลัง 

1 .  How “ Canal Arts”  impacts the community and be used as a strategy for 
community planning along Bangmod Canal 

การเผยแพร่ผลงานวิจัย   
1 . SAAN ( ส า น ) :  The First International Conference on Design, Innovation and 
Creativity 22-23 February 2018 Bangkok, Thailand 
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ประวัติผู้ร่วมโครงการ คนที่ 3 
1. ชื่อ -นามสกุล  นายอนุสรณ์  รัตนะธนโอภาส 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน: 4-1015-00002-34-0 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน วิศวกร 
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วิทยาเขตบางขุนเทียน) 
 ถ. บางขุนเทียนชายทะเล  แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 

โทรศัพท ์ (02) 4707489  โทรศัพท์มือถือ (081) 4998219 
E-mail address: anusornpdti@gmail.com 

5. ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาโท วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2546 
 ปริญญาตรี วศ.บ. (ทรัพยากรน  า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2541 
6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 
 ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนพลังงานทดแทน การจัดการพลังงาน เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ส าหรับชนบท และการบริหารจัดการทรัพยากรน  าเพ่ืองานเกษตรกรรม 
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง  
ก าลังด าเนินงาน 

- หัวหน้าโครงการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรั วไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับเลี ยงสัตว์
กรณีศึกษา ต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (ทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2563, ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 

- ผู้ร่วมโครงการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกส้มบางมดในภาชนะเพ่ือสนับสนุน
การท่องเที่ยวชุมชน (ทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2563, ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 

- ผู้ร่วมโครงการ การจัดการฟาร์มแพะแบบ Zero Waste Agriculture ในพื นที่ทุ่งครุ 
กรุงเทพฯ (ทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2563, ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 

- ผู้ร่วมโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องลดความชื นเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์ (ทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2563, ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 
งานวิจัยท่ีเสร็จแล้ว 

- หัวหน้าโครงการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการน  าชุมชนนอกเขตพื นที่
ชลประทาน กรณีศึกษา ต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (ทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2562, 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 
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- หัวหน้าโครงการการพัฒนาทักษะและความสามารถของผู้ผลิตน  าตาลโตนด อ าเภอบ้านลาด 

จังหวัดเพชรบุรี (ทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2561, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
- ผู้จัดการโครงการ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 

ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 (ทุนวิจัย กระทรวงมหาดไทย) 
- หัวหน้าโครงการ ศึกษาอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรน  าเพ่ือการวางแผนบริหารจัดการน  า  

กรณีศึกษา ต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (ทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2560, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี) 

- ผู้ร่วมโครงการ การศึกษาห่วงโซ่มูลค่า (value chain) ของมะพร้าวน  าหอมและผลิตภัณฑ์
ตาลโตนด กลุ่มจั งหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 และจังหวัดราชบุรี  (ทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2560, 
กระทรวงมหาดไทย) 

- หัวหน้าโครงการ คาร์บอนฟุตพรินท์องค์กร กรณีศึกษา : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงาน
ต้นแบบ มจธ. (วช.1ด ปีงบประมาณ 2559) 

- ผู้ร่วมโครงการ การพัฒนาแท่งเขื อเพลิงชีวมวลจากวัสดุเหลือทิ งของมะพร้าวทุนวิจัย 
ปีงบประมาณ 2559 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 

- หัวหน้าโครงการ การส ารวจการใช้พลังงานและศักยภาพพลังงานทดแทนจังหวัด ระยอง 
น่าน และภูเก็ต (องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน :GIZ ปีงบประมาณ 2558) 

- ผู้ร่วมโครงการ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือประเมินหาพื นที่เหมาะสมใน
การตั งโรงไฟฟ้าจากฟางข้าว กรณีศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ (ทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2558 ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 
8. การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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(หลักสูตรนานาชาติ) เอก 
การจัดการชุมชนเมือง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

ไทย 

2553 ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ (หลักสูตร
นานาชาติ) ภาควิชาศิลป
อุตสาหกรรม 
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พระจอมเกล้าธนบุรี 

ไทย 

6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 
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2. Event organizer 
3. Urban Management Project 
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