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ประเภทของประเด็นองค์ความรู้ 

 1. องค์ความรู้ด้านวิชาการ (บุคลากรสายวิชาการ) 
 1.1 ด้านการเรียนการสอน   1.2 ด้านการวิจัย  

  1.3 ด้านบริการวิชาการแก่สังคม   1.4 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 2. องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพัฒนาวิชาการ (บุคลากรสายสนับสนุน) 

 3. องคค์วามรู้ในด้านระบบงานสนับสนุน (บุคลากรสายสนับสนุน) 

 
สรุปประเด็นส าคัญ  

ในช่วงเดือนสิงหาคม 2561  ผมได้ไปเป็นกรรมการตัดสินการประกวดชุมชน
ท่องเที่ยวเมืองรองของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดย ททท. ได้คัดเลือกชุมชนเกรด 
A ทั่วประเทศ 10 ชุมชน มาประชันความพร้อมในด้านการจัดการท่องเที่ยว และในระหว่างการ
ลงพื้นที่ก็มีการถ่ายท าสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน น ามาออกอากาศในรายการชุมชนชวนเที่ยว ทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ควบคู่กันไปด้วย 

ทริปที่ผมได้ไปเย่ียมชมเป็น 3 ชุมชนในจังหวัดน่าน ประกอบด้วย ชุมชนบ่อสวก อยู่ที่ 
อ.เมืองน่าน ชุมชนบ้านน้ าเกี๋ยน อ.ภูเพียง ส่วนอีกชุมชนหนึ่งอยู่ที่อ าเภอปัวคือ ชุมชนบ้านเก็ต ทั้ง 
3 ชุมชนเรียกว่ามีจุดขายเป็นของตัวเอง และสามารถน ามาเป็นกรณีศึกษาในการสร้างแบรนด์การ
ท่องเที่ยวชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP ได ้

ในการสร้างแบรนด์ชุมชนเพื่อให้มีผลกับการท่องเที่ยวและสินค้า OTOP นั้น ส่ิงแรกที่
ต้องท าคือ การเริ่มต้นค้นหาเสน่ห์ของชุมชน ว่าชุมชนมีอะไรดี ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว รวม
ไปถึงทุนความรู้ ทุนประวัติศาสตร์ หรือทุนวัฒนธรรมของชุมชน   

อย่างเช่น บ้านน  าเกี๋ยน ชุมชนที่มีชื่อเสียงจากการมีทุนความรู้ด้านสมุนไพร จนใน
วันนี้สามารถแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรรูปแบบต่าง ๆ และได้ผ่านการ
รับรองมาตรฐาน GMP มีสินค้าที่ได้ OTOP 5 ดาวถึง 5 ผลิตภัณฑ์ 

ส่วน บ่อสวก เป็นแหล่งเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาโบราณ เป็นทุนประวัติศาสตร์ที่ชุมชน
น ามาต่อยอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และน ามาท าเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ปั้นเครื่องปั้นดินเผา 
ขณะที่บ้านเก็ตมีจุดขายเป็นแหล่งผ้าทอที่สืบสานทุนวัฒนธรรมของชาวไทยลื้อ  



 

  

 
https://www.youtube.com/watch?v=0ATAgfdnyT4 

ที่มา: รายการชุมชนชวนเที่ยว 
 

เมื่อชุมชนค้นพบเสน่ห์ของตนเองแล้ว ก็ต้องน าเสน่ห์ที่มีมาสร้างเป็นจุดขายที่เป็น
เอกลักษณ์ และน ามาพัฒนาให้มีความโดดเด่นจนกลุ่มเป้าหมายจดจ าได้ ซึ่งการสร้างจุดขายเพื่อ
น ามาสร้างแบรนด์ชุมชนก็ไม่มีสูตรส าเร็จตายตัว เพราะบางแห่งความส าเร็จเกิดขึ้นจากการโปรโมท
ผ่านตัวบุคคล เช่น ปราชญ์ชุมชนที่มีฝีมือด้านศิลปหัตถกรรม หรือมีความสามารถในด้านต่างๆ 

อย่างในกรณีของ บ้านเก็ต ชื่อเสียงของชุมชนส่วนหนึ่งเกิดจากฝีมือผ้าทอไทลื้อของป้า
หลอม (นางศดานันท์ เนตรทิพย์) ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีความสามารถในการทอผ้า ป้าหลอม
จึงเป็นจุดดึงดูดใจอย่างหนึ่งให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปหาซื้อผ้าทอที่บ้านเก็ต และเมื่อได้ไปสัมผัสกับ
วิถีชีวิตในชุมชน ได้เห็นท้องไร่ท้องนาที่เขียวขจี มีศิลปวัฒนธรรมไทลื้อที่โดดเด่น รวมทั้งมีโฮมส
เตย์ที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ก็ท าให้แบรนด์ชุมชนบ้านเก็ตเริ่มมีการพูดถึงกันในฐานะชุมชน
ท่องเที่ยวแบบ Slow Life ที่แวดล้อมไปด้วยศิลปวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือ เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะ ชุมชนก็ต้องมีการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นตลอดเวลา อย่างเช่น ชุมชนบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.
อุดรธานี ก็มีการคิดค้นสูตรข้าวผัดที่ใช้พืชสมุนไพรมาเป็นส่วนประกอบ แม้จะดูเป็นเรื่องเล็กๆ แต่ก็
ท าให้นักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจกับความแปลกใหม่ของเมนูอาหารที่เกิดขึ้น และในขณะเดียวกันก็ท า
ให้พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข่า ปลูกตะไคร้ในชุมชนสามารถมีตลาดรองรับ 

กล่าวได้ว่ายุคนี้สมัยนี้ชุมชนจะขายแค่สินค้า OTOP อย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องใช้การ
ท่องเที่ยวชุมชนมาเป็นหัวรถจักรในการดึงคนให้ไปใช้ชีวิตในชุมชนนานขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการท าให้
นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสไปพักค้างในโฮมสเตย์ และก่อนกลับก็ซื้อสินค้า OTOP กลับไปฝากคนที่
บ้านหรือที่ท างาน ซึ่งแนวคิดนี้เป็นหลักคิดเดียวกับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของ
กรมการพัฒนาชุมชน ที่รัฐบาลต้องการให้เกิดเป็นรูปธรรม และหากท าได้ก็จะท าให้เศรษฐกิจชุมชน
มีการขับเคล่ือนได้มากกว่าการขายสินค้า OTOP เพียงอย่างเดียว  

 
 

ลงชื่อ.............................................................................................. 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์) 

                                                 ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
  

https://www.youtube.com/watch?v=0ATAgfdnyT4&fbclid=IwAR1PCFc0yN0QsvznVA2KSIzq-Fy8MVnV0Wdf5nuc9NpxbtS-0R29VkWc8IU
https://www.youtube.com/watch?v=0ATAgfdnyT4&fbclid=IwAR1PCFc0yN0QsvznVA2KSIzq-Fy8MVnV0Wdf5nuc9NpxbtS-0R29VkWc8IU
https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/352/953/original_20190613232147.png


 

  

 
 

การน าองค์ความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงาน 

อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม 

องค์ความรู้นี พัฒนาในเรื่องใด (ตอบได้มากกว่า 1 เรื่อง) 

 พัฒนานักศึกษา    พัฒนาบุคลากร    พัฒนาหน่วยงาน (ฝ่าย/สาขา/คณะ)   

 พัฒนามหาวิทยาลัย  อื่นๆ......................................................................................................... ...... 

การน าองค์ความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานและผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม (ควรมีรูปประกอบ 
หรือ Link กรณีที่ข้อมูลอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์) 

ความรู้ดังกล่าวนี้ไดม้ีการน าไปถ่ายทอดผ่านการบรรยายในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) ทั้งหมด 6 ชุมชนที่คณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับผิดชอบ  ประกอบด้วย ต.บางศรีเมือง ต.บางเขน ต.ไทรม้า อ.เมือง 
จ.นนทบุรี และ ต.เสาธงหิน ต.บางใหญ่ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เนื่องจากโครงการ
ดังกล่าว คณะฯ ได้มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ด้ านแนวคิดการผลิตสื่อเพื่อชุมชน และการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism-CBT) โดยใน
ระหว่างการบรรยายได้มีการน ากรณีศึกษาของ 3 ชุมชนในจังหวัดน่าน และชุมชนบ้านเชียง 
จังหวัดอุดรธานี มาถ่ายทอด เพื่อให้เห็นปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งจะท าให้ชุมชนเป้าหมาย
สามารถมองเห็นภาพที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนได้มากขึ้น 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 

 
 

 

                                        ลงชื่อ........................................................................... 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์) 

                                                 ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 


