แบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล
1. ชื่อองค์ความรู้การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางสาวผกาสินี หอวิจิตร
3. องค์ความรู้ที่บ่งชี้
 หมวดที่ 1 เทคนิคการสร้างและพัฒนาผู้นาในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
 หมวดที่ 2 เทคนิคการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
 หมวดที่ 3 เทคนิคการแก้ไขปัญหาความยากจน
 หมวดที่ 4 เทคนิคการเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่การ
พัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
 หมวดที่ 5 เทคนิคการส่งเสริมช่องทางการตลาดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
 หมวดที่ 6 เทคนิคการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
 หมวดที่ 7 เทคนิคการส่งเสริมกองทุนชุมชนให้เกิดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 หมวดที่ 8 เทคนิคการเสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง (เป็นบุคลากรทันสมัย พัฒนาองค์กร)
4. ที่มาและความสาคัญ
ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้มีแนวทางในการพลิกโฉม การดาเนินงาน OTOP ในรูปแบบใหม่ จาก
การต้องให้ชุมชนนาสินค้าออกจาหน่ายตามบูธในงานเทศกาลต่างๆ เป็นทาอย่างไรให้คนเข้ามาซื้อสินค้าเราถึง
แหล่งผลิตหรือแหล่งจาหน่ายของชุมชน จึงเกิดเป็นโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีขึ้น ภายใต้
แนวความคิดที่ว่า “ร่ วมสุข ร่ วมวิถี ร่ วมสมัย ” เชื่อมโยงแหล่ งท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี สินค้าชุมชน
อาหารพื้นถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์และเสน่ห์ของชุมชน มาใช้ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในหมู่บ้านมากขึ้น ถือเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตแก่คนในชุมชนให้เกิดความยั่งยืนภายใต้ความ
เปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ณ ปั จ จุ บั น ภายใต้ น โยบายที่ ว่ า “แอ่ ง เล็ ก – เช็ ค อิ น ” กล่ า วคื อ การดึ ง ดู ด ให้
นักท่องเที่ยวเข้าถึงชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ชนบทมากขึ้น มากกว่าการเข้าพื้นที่ที่เป็นตัวเมือง(แอ่งใหญ่)เพียง
อย่างเดียว
ทั้งนี้ ในพื้นที่ของอาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด 3 หมู่บ้านด้วยกัน ได้แ ก่
บ้ านท่าหลวง หมู่ที่ 1 ตาบลท่าหลวง บ้ านหนองหั ว ช้าง หมู่ที่ 3 ตาบลหนองผั กแว่น และบ้านซับจาปา
หมู่ที่ 1 ตาบลซับจาปา ซึ่งทุกหมู่บ้านล้วนมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป จึงต้องอาศัยเทคนิค
และวิธีการที่แตกต่างแต่สามารถเชื่อมโยงให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ จึงเปรียบเสมือนพื้นที่นาร่องและใช้เป็น
ตัวอย่างในการพัฒนาหมู่บ้านนวัตวิถีของอาเภอท่าหลวงต่อไป

5. ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ขอแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ช่วง ตามห้วงการดาเนินงาน ได้แก่ ช่วงเริ่มต้น(สร้างความเข้าใจ)
ช่วงขับเคลื่อน และช่วงติดตามผลการดาเนินงาน รายละเอียด ดังนี้
ช่วงเริ่มต้น เป็นช่วงของการ ค้นหาเสน่ห์ ค้นหาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์เฉพาะตัวของคนในชุมชนและ
บริบทของหมู่บ้าน ที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวและสามารถนามาสร้างความน่าสนใจให้แก่หมู่บ้านได้มากขึ้น
ไม่ ว่ า จะเป็ น อาหาร ภาษา วั ฒ นธรรม ประเพณี การแต่ ง กาย อาชีพ ศาสนา และศิล ปะพื้ น ถิ่น ค้ น หา
ผลิตภัณฑ์ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆที่เป็นเอกลักษณ์และต้องการนาเสนอ และ
สร้างความเข้าใจแก่คนในหมู่บ้าน ชุมชน และภาคีเครือข่าย ซึ่งในช่วงแรกชาวบ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการดาเนินงานหมู่บ้านนวัตวิถี ตลอดจนประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ และยังไม่สามารถสรุปข้อมูลชุมชน
ของตนเองมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาได้ ยกตัวอย่างเช่น ชาวบ้านไม่ทราบว่าสิ่งที่มีในหมู่บ้านคือความแปลก
และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ เช่น ภาษา อาหาร และวัฒนธรรมลาวพวนของหมู่บ้านหนองหัวช้าง ตาบล
หนองผักแว่น ผลิตภัณฑ์ชุมชนของบ้านท่าหลวง ตาบลท่าหลวง และวิถีชีวิตความเป็ นเมืองโบราณของบ้านซับ
จาปา ตาบลซับจาปา เป็นต้น
แนวทางการแก้ไข
1. ควรจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดของแกนนาหมู่บ้าน ชาวบ้าน กลุ่มอาชีพ ภาคีเครือข่ายใน
หมู่บ้าน ให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน ทั้งในเรื่องเสน่ห์ทั้ง 8 อย่าง ผลิตภัณฑ์ชุมชน บริบทชุมชน แผนที่
ชุมชน ผ่านเครื่องมือบัตรคา หรือวาดภาพ แล้วนามาประมวลผลสรุปอีกครั้ง เพื่อให้ทุกคนมีสิทธิ์เสนอความคิด
ได้อย่างเท่าเทียม และค้นหาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจ สามารถต่อยอดเป็น
สินค้า OTOP ได้ ทาให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้เป็นที่รู้ จักมากขึ้น สร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนมากขึ้น ซึ่ง
เป็นหัวใจสาคัญของการขับเคลื่อนงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. ควรจัดให้มีเวทีสร้างความเข้าใจในเรื่องการดาเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
เพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ วิธีการดาเนินงานผ่านกระบวนการ 5S และผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้
ดาเนินการ เพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจไปในแนวทางเดียวกันก่อนที่จะมีการดาเนินการใดๆ
3. ในการจัดเวทีควรเชิญให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหมู่บ้านมาร่วมรับฟังให้ได้มากที่สุด เพื่อป้องกัน
การเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ป้องกันความขัดแย้ง และสร้า งการรับรู้ให้ทั่วถึง เพราะการดาเนินงานOTOPนวัตวิถี
มีเรื่องของงบประมาณและรายได้เป็นส่วนสาคัญ ซึ่งต้องอาศัยการประชุมชี้แจงบ่อยครั้ง โดยเฉพาะช่วงเริ่มต้น
4. ควรสรุปข้อมูลทุกครั้งหลังจากที่มีการจัดเวที เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ต่อ ทาให้ได้เห็นว่าข้อมูลที่ได้จากชาวบ้านเป็นสิ่งสาคัญและเรานามาใช้จริง
5. พาชาวบ้านไปศึกษาดูงานในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของหมู่บ้าน กล่าวคือ มีบริบท
สภาพพื้นที่ วิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกัน สามารถถ่ายทอดการดาเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นได้ เพื่อสร้างความเข้าใจให้
ชาวบ้านเป็นที่ประจักษ์ในอีกรูปแบบหนึ่ง และสามารถนากลับมาพัฒนาต่อยอดกับหมู่บ้านตัวเองได้จริง
ช่วงขับเคลื่อน ในช่วงการขับเคลื่อนนั้น ได้ดาเนินการจัดอบรมต่างๆ เพื่อให้ชาวบ้านเกิดความพร้อม
ในการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวมากขึ้น พัฒนาสินค้าและสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานมากขึ้น ปรับปรุง

ภาพลักษณ์ ออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวทั้งในแต่ละหมู่บ้าน และเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทั้ง 3 หมู่บ้านให้
เกิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวของอาเภอ
การจัดอบรมเพิ่มศักยภาพ : เพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้ชาวบ้านในการดาเนิ นงานนวัตวิถี
ให้มากขึ้น ผ่านเวทีฝึกอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ เตรียมความพร้อม
ผู้นา / แกนนาหมู่บ้าน และค้นหานักเล่าเรื่องชุมชน เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของหมู่บ้านให้เข้าใจมากที่สุด
พัฒ นาสิ น ค้าและสถานที่ท่องเที่ย ว : ปรับปรุงพัฒ นาบรรจุภัณฑ์ แบรนด์ หรือตราสิ นค้าที่ทุก
ผลิตภัณฑ์จะต้องมีร่วมกันกับสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน เช่น ป้ายของผลิตภัณฑ์ทุกตัวของบ้านหนองหัวช้างจะมี
รู ป ช้ า งซึ่ ง เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องหมู่ บ้ า น เป็ น ต้ น ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ตกแต่ ง สวนให้ มี ค วามสะอาด สวยงาม
เหมาะสมสาหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว กาหนดจุดต้อนรับนักท่องเที่ยว จุดรวมพล(Meeting Point) จุดที่จะ
เป็นศูนย์เรียนรู้ หรือศูนย์สาธิตกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจของหมู่บ้าน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเรื่องความสะอาด
ปลอดภัย สร้างความเข้าใจแก่ ผู้ ดูแลสถานที่ พัฒนาจุดรองรับนักท่องเที่ยวอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์
ร้านอาหาร ร้านขายของ เป็นต้น
ออกแบบกิจกรรม : ออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวของแต่ละหมู่บ้าน โดยรวบรวมสถานที่ / กิจกรรม
ที่น่าสนใจ ทั้งที่มีอยู่แล้ว หรือสร้างสรรค์ขึ้นใหม่เพื่อสอดรับกับการเป็ นชุมชนท่องเที่ยวให้มากขึ้น เช่น การปู
เสื่อนั่งทานขันโตกในป่าไผ่ของบ้านท่าหลวง กิจกรรมเดินป่า เข้าค่ายในป่าจาปีสิรินธรของบ้านซับจาปา การทา
น้าหม่อนมัลเบอร์รี่ มัลเบอรร์ รี่ส มูทตี้ของบ้านหนองหั วช้าง เป็นต้น นอกจากนั้นยังต้องเชื่อมโยงเส้นทาง
ท่องเที่ย วของแต่ละบ้ านให้ เกิดเป็ นเส้ นทางท่องเที่ยวของอาเภอด้วย เช่น เริ่มจากอุดหนุนผลิตภัณฑ์และ
รับประทานอาหารพื้นถิ่นชุมชนบ้านท่าหลวง เข้าทากิจกรรมป่าจาปีสิรินธร กวนกระยาสารทบ้านซับจาปา ต่อ
ด้วยทานอาหารเย็นพร้อมชมการแสดง นอนโฮมสเตย์ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนบ้านหนองหัวช้าง เป็นต้น
แนวทางการแก้ไข
1.
ในการจัดเวทีหรือจัดอบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่ชาวบ้าน ควรเน้นรูปแบบห้องแล็ปเสมือนจริง
หรือเชิงปฏิบัติการ กล่าวคือ ให้ชาวบ้านได้ลงมือปฏิบัติจริง ซ้อมการพูด หรือทากิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว
2.
ควรจัดเวทีร่วมกันทุกหมู่บ้าน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม ให้ทุกหมู่บ้านรู้จัก
กัน ทางานด้วยกัน และขับเคลื่อนไปพร้อมๆกัน
3.
ควรสร้างเครือข่ายการดาเนินงานในหมู่บ้านให้ได้มากที่สุด ทั้งกลุ่มองค์กรต่างๆ หน่วยงาน
ภาครัฐ ท้องถิ่น โรงเรียน วัด เช่น บ้านหนองหัวช้างได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน แปรรูปลูกหม่อนเป็นสินค้าต่างๆ เช่น แยมลูกหม่อน สมูทตี้ น้าลูกหม่อน ลูกหม่อนสด
เป็นต้น ซึ่งช่วยสร้างความเข้มแข็งแก่การขับเคลื่อนหมู่บ้านนวัตวิถีได้เป็นอย่างดี
4.
ควรให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงภาพลักษณ์ของหมู่บ้าน ร่วม
สร้าง ร่วมออกแบบทั้งป้าย และพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวของหมู่บ้าน เพื่อ สร้างความหวงแหนและความเข้าใจ
ให้ชาวบ้าน มากกว่าการทาให้เพียงอย่างเดียว

5.
การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวควรเป็นข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์จากชาวบ้าน ให้
ชาวบ้านและแกนนามีส่วนร่วมเสนอความเห็นในทุกขั้นตอน ทั้งเรื่องกิจกรรม จุดเรียนรู้ และเส้นทางการ
ท่องเที่ยว
6.
ควรเชื่อมโยงเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวของทุกหมู่บ้านเข้าด้วยกัน เพื่อให้ทุกหมู่บ้าน
สาคัญเท่าเทียมกัน ตลอดจนได้เชื่อมโยงการทางานของคนในชุมชน และเกิดเส้นทางท่องเที่ยวในระดับอาเภอ
ช่วงติดตามความก้าวหน้า
แนวทางการแก้ไข
1.
กระตุ้นให้ชาวบ้านปรับปรุงและพัฒนาสินค้า สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่รองรับนักท่องเที่ยว
ปรับปรุงภูมิทัศน์ของตัวเองอยู่เสมอ เช่น พื้นที่หน้าบ้านของตนเองก็ควรสะอาด หรือจัดเวรรดน้าต้นไม้ ทา
ความสะอาดหมู่บ้าน เป็นต้น
2.
ชาวบ้านควรช่วยกันประชาสัมพันธ์หมู่บ้านของตนเองผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
3.
ควรให้ ความส าคัญ สนั บ สนุ น และช่ ว ยเหลื อ ทุก หมู่ บ้า นอย่า งเท่า เที ยม เช่น กรณี มี
นักท่องเที่ยว/คณะศึกษาดูงานติดต่อมา ควรให้ได้เข้าทุกพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้ให้เข้าถึงทั่วทุกชุมชน
4.
ควรติดต่อ สร้างความร่ว มมือกับหน่วยงานภาคีให้ สนับสนุนช่วยเหลืออยู่เสมอ เพื่อสร้าง
ตัวเลือกผู้สนับสนุนที่หลากหลาย และจะช่วยสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านได้มากขึ้น
5.
ควรให้แกนนาและชาวบ้าน จัดประชุมทบทวนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจ และชี้แจง
การดาเนินงานของแต่ละหมู่บ้าน ลดปัญหาความขัดแย้ง และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่าง
เท่าเทียม ที่สาคัญคือการชี้แจงเรื่องงบประมาณต้องทั่วถึงและโปร่งใส
6.
จังหวัดควรช่วยเรื่องการประชาสัมพันธ์ทั้งในสื่อออนไลน์ และออฟไลน์
7.
ควรติดตามผลการดาเนินงานทั้งเรื่องรายได้ และคุณภาพชีวิตของชาวบ้านว่าเป็นอย่างไร
8.
ควรมีเวทีติดตามพูดคุยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชาวบ้านมีการขับเคลื่อน (ไม่ให้ชาวบ้านหมดไฟ)
6. ประโยชน์ขององค์ความรู้
ใช้เป็นเทคนิค และแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีอื่นๆ หรือพัฒนาหมู่บ้านต่อ
ยอดหมู่บ้านนวัตวิถีเดิมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น

