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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษำและทบทวนอัตลักษณ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัด
เพชรสมุทรคีรีตำมบริบทพ้ืนที่ 2) ศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำอัตลักษณ์ตำมแนวคิดทฤษฎี 4DNA และ
กำรสร้ำงสัญลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี และ 3) ศึกษำข้อจ ำกัดและอุปสรรคในกำร
พัฒนำอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ เลือกใช้กำรวิจัยแบบมีส่วน
ร่วมโดยกำรวิเครำะห์แนวทำงกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยได้ระบุกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
เป็น 3 กลุ่มตำมกรอบระยะเวลำของกำรวิจัย ได้แก่ ระยะที่ 1 กลุ่มตัวแทนสมำชิกวำยอีซี จ ำนวน 12 
คน และกลุ่มตัวแทนของปรำชญ์ชุมชนในกลุ่มจังหวัดต่ำง ๆ จ ำนวน 16 คน และระยะที่ 2 กลุ่ม
ตัวแทนภำคประชำชนท้องถิ่นจำก 4  จังหวัด จ ำนวน 400 คน 
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 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ทรัพยำกรท้องถิ่นสำมำรถพัฒนำเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด โดย
กำรประเมินจำกมิติทำงด้ำนวัฒนธรรมมีควำมเกี่ยวกำรประกอบอำชีพทั้งสิ้น รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมยำวนำนในแต่ละยุคสมัย 2) วิวัฒนำกำรขององค์ประกอบตรำสัญลักษณ์
ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี เริ่มจำกลำยเส้นปำกกำเคมีที่ผ่ำนฉันทำมติของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีเป็น
ตัวแทนภำคประชำชนทั้ง 4 จังหวัด ร่วมกับวิทยำกรผู้ด ำเนินรำยกำรและทีมนักออกแบบ จำกนั้นน ำ
รำยละเอียดทั้งหมดไปพัฒนำด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูปบนเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมกับกำรน ำโทนสี มำใช้
ประกอบกำรออกแบบในแต่ละส่วนของรูปภำพ รวมทั้งยังเพ่ิมเติมโทนสีเข้ม-อ่อนให้รูปภำพมีมิติที่คมชัด
สวยงำมมำกยิ่งขึ้น ซึ่งสัญลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีที่ผ่ำนกระบวนกำรวิจัย สำมำรถน ำไปใช้
ต่อยอดทำงเศรษฐกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบกำรในแต่ละจังหวัดต่อไป 3)  ปัญหำที่ค้นพบตำมขอบเขต
พ้ืนที่ดังนี้  3.1) จังหวัดเพชรบุรี ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวบำงแห่งยังไม่ได้รับกำรประสำนควำมร่วมมือ
จำกหน่วยงำนของทำงรัฐบำลในกำรปรับภูมิทัศน์และกำรเพ่ิมเติมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ยังคงไม่
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ ค่ำนิยมของประชำชนในจังหวัดเพชรบุรีประกอบอำชีพดั้งเดิมและขำดควำมรู้ใน
กำรต่อยอดสินค้ำและบริกำร 3.2) จังหวัดสมุทรสงครำม แหล่งท่องเที่ยวและศูนย์กำรเรียนรู้บำงแห่งอำจ
ไม่เหมำะสมในกำรรองรับกลุ่มผู้สูงอำยุ รวมถึงขำดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกไว้คอยให้บริกำรในแต่ละพ้ืนที่ 
และกำรวำงผังเมืองดั้งเดิมที่ยังคงเป็นปัญหำทำงด้ำนกำรจรำจรของกลุ่มผู้มำเยื อน 3.3) จังหวัด
สมุทรสำคร งำนศิลปะหัตถกรรมที่เป็นสินค้ำของฝำก ของที่ระลึกส่งออกบำงรำยกำร ยังไม่สำมำรถผลิต
เพ่ือรองรับควำมต้องกำรของตลำดในปริมำณมำก และขำดกำร เผยแพร่องค์ควำมรู้และภูมิปัญญำของ
ท้องถิ่น และ 3.4) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ขนำดควำมยำวของพ้ืนที่ ท ำให้กำรกระจำยได้และควำม
เจริญรุ่งเรืองทำงเศรษฐกิจยังไม่ครอบคลุมทุกอ ำเภอ รวมถึงระบบคมนำคมขนส่งที่ต้องอำศัยระยะเวลำ
อันยำวนำนในกำรเดินทำงระหว่ำงอ ำเภอหรือแหล่งท่องเที่ยวส ำคัญภำยในจังหวัด ขนำดควำมยำวของ
พ้ืนที่ ท ำให้กำรกระจำยได้และควำมเจริญรุ่งเรืองทำงเศรษฐกิจยังไม่ครอบคลุมทุกอ ำเภอ รวมถึงระบบ
คมนำคมขนส่งที่ต้องใช้ระยะนำน ในกำรเดินทำงระหว่ำงอ ำเภอหรือแหล่งท่องเที่ยวส ำคัญภำยในจังหวัด 
กำรเพ่ิมข้ึนของสถำนบันเทิงและกลุ่มธุรกิจสีเทำยังคงกระจำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง และกำรเผชิญปัญหำ
กำรจรำจรติดขัดของยำนพำหนะบนท้องถนนในช่วงวันหยุดยำว 
 
ค าส าคัญ  
 อัตลักษณ์  ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพชรสมุทรคีรี 
 

ABSTRACT 
 This research aims to 1) study and review local identities of Phet Samut Khiri 
in the context of the area, 2) the development of the theoretical concept 4 DNA and 
the formation of the group of Phet Samut Khirian, and 3) limitations and obstacles to 
development of the identity of Phet Samut Khiri. This research is quality research. The 
researcher use methodology by PAR:  Participatory Action Research.  By analyzing the 
performance of the main group of key informant. The researcher identified 3 majors 
informant groups based on time frame of research. Phase 1: YEC: (Young Entrepreneur 
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Chamber of Commerce) 12 people and representatives of 16 community members in 
provinces. And Phase 2: representatives from 400 localities from 4 provinces. 
 The research found that 1)  local resources can be developed as identities of 
each province by evaluating the cultural dimension, there are total employment 2) 
the evolution of the symbolic elements of Phet Samut Khiri province.  It is the result 
of the consensus of key informants who represent the people in the four provinces 
together with their facilitators and designers.  Then brought all the details to develop 
with the software program on the computer with the color scheme.  The design of 
each part of the image.  The darker color, more beautiful.  The symbol of Phet Samut 
Khiri province, it can be used to balance the economy of each province 3)  problems 
found in the area as follows:  3.1 Phetchabui province, some communities and attractions 
have not been coordinated by government to refine the landscape and add amenities 
that still do not cover all areas and people in Phetchaburi are traditional and lack 
knowledge in product and service.  3. 2 Samut Songkhram province, some travel and 
learning centers may not be suitable for the elderly.  The lack of facilities is available 
in each area and traditional urban planning is still a problem for the traffic of the 
visitors.  3. 3 Samut Sakhon province, arts and crafts as souvenirs, some souvenirs 
exported.  It cannot be produced to meet the needs of the market in large quantities 
and the lack of dissemination of local knowledge and wisdom. 3.4 Prachuap Khiri Khan 
province, length of space distribution and economic prosperity do not cover all 
districts.  The transportation system requires a long period of travel between the 
districtor major attractions within the province.  Length of space, the distribution and 
economic prosperity are not covered at all.  The district also has a long term 
transportation system.  Traveling between districts or major attractions within the 
province. The rise of entertainment and gray business continues to spread and coping 
with traffic jams on the road during long holidays. 
 
Keywords  
 Identity, Community product, Phet Samut Khiri 
 
ความส าคัญของปัญหา 
  จังหวัดสมุทรสำคร สมุทรสงครำม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ (เพชร-สมุทร-คีรี) คือ
กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง 2 มีที่ตั้งอยู่เลียบชำยฝั่งทะเล พ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ มีชุมชนที่ประกอบ
อำชีพแตกต่ำงและหลำกหลำย ทั้งทำงด้ำนกำรเกษตร กำรประมง กำรแปรรูป และมีแหล่งท่อง เที่ยว
หลำกหลำยรูปแบบทั้ง 4 จังหวัดของเพชรสมุทรคีรีนอกจำกโดดเด่นด้วยแหล่งท่องเที่ยวธรรมชำติ ยัง
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เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศิลปกรรม กำรแสดงและอำหำรอร่อย จุดเด่นเหล่ำนี้จึงเป็นเสมือน
แม่เหล็กดึงดูดนกัท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและต่ำงชำติมำท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน  

   โครงกำรเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร "เพชรเพลินดิน" คือกำรด ำเนินกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำน
รำกให้เป็นไปอย่ำงมีคุณค่ำและเต็มไปด้วยควำมสุข ซึ่งเป็นแนวคิดของวัยรุ่นกลุ่ม YEC ซึ่งเป็นกลุ่มของ
นักธุรกิจรุ่นใหม่ เพ่ือพัฒนำเครือข่ำยสมำชิกและธุรกิจ ให้เติบโตและมั่นคง มีส่วนในกำรสร้ำงสรรค์
สังคมของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีให้น่ำอยู่ยิ่งขึ้น ซึ่งได้สะท้อนควำมต้องกำรอย่ำงมีคุณค่ำ ในกำรที่
อยำกจะเห็นบ้ำนเมืองของพวกเขำได้มีกำรพัฒนำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนที่เชื่อมโยงวิถีชีวิต
ในชุมชนหลำกหลำยสำขำ เช่น เกษตร อำหำรพ้ืนถิ่น สุขภำพ วัฒนธรรมฯ พร้อมน ำผู้มีควำมสำมำรถ 
เข้ำมำเป็นก ำลังร่วมขับเคลื่อนอย่ำงมีทิศทำงและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ในเขตกลุ่มจังหวัด เพชรสมุทร
คีรี (เพชรบุรี สมุทรสำคร สมุทรสงครำม ประจวบคีรีขันธ์) เพ่ือส่งต่อต้นแบบกำรเรียนรู้นี้ให้ได้พัฒนำสู่
วงกว้ำง มุ่งกระจำยรำยได้สู่ท้องถิ่นให้เติบโตถึงทุกภำคส่วนจนขยำยทั่วทั้งประเทศ และก็จะนับเป็น
กำรท ำงำนที่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลทำงด้ำนกำรส่งเสริมกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่น และ
สำนนโยบำยรัฐบำลไทยนิยม ยั่งยืน 
 จำกสถิติกำรท่องเที่ยวทั้ง 4 จังหวัดในปี 2560 และปี 2561 เป็นข้อมูล ณ กรกฎำคม 
2561 พบว่ำจังหวัดสมุทรสำคร ปี 2560   มีผู้มำเยือนทั้งสิ้น 114,364 คน ปี 2561 มีผู้มำเยือนทั้งสิ้น 
117,616 คน เพ่ิมขึ้น 2.81 % จังหวัดสมุทรสงครำม ปี 2560   มีผู้มำเยือนทั้งสิ้น 131758 คน ปี 
2561 มีผู้มำเยือนทั้งสิ้น 138512 คน เพ่ิมขึ้น 5.13 % จังหวัดเพชรบุรี ปี 2560   มีผู้มำเยือนทั้งสิ้น 
714,336 คน ปี 2561 มีผู้มำเยือนทั้งสิ้น 737,388 คน เพ่ิมขึ้น 3.21 % จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 
2560   มีผู้มำเยือนทั้งสิ้น 540,665 คน ปี 2561 มีผู้มำเยือนทั้งสิ้น 558,804 คน เพ่ิมขึ้น 3.36 % 
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของผู้มำเยือนทั้ง 4 จังหวัดในปี 2560 5,554,610 บำท ปี 2561 5,982,600 
บำท เพ่ิมข้ึน 7.17 (Ministry of Tourism and Sports, 2018) รำยได้จำกอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
มีผลต่อเศรษฐกิจในประทศ อีกทั้งยังสำมำรถพัฒนำชุมชน และสร้ำงรำยได้ ให้กับคนในท้องถิ่น 
(Hirankitti, et al., 2014)  
 กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนให้เกิดกำรพัฒนำที่ต่อเนื่องและยั่งยืนและเป็นกำรเพ่ิม
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวให้กับชุมชน และมีรูปแบบกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีควำม
เหมำะสม กำรบริหำรและปรับรูปแบบให้เหมำะสมต่อชุมชนได้ซึ่งจะเป็นกำรน ำไปสู่กำรเป็นชุมชนที่
เข้มแข็ง และสร้ำงควำมยั่งยืนให้กับชุมชน ต่อไปในอนำคต  
 อัตลักษณ์ และวัฒนธรรม รวมทั้งสถำนที่ท่องเที่ยวที่ โดดเด่น ของแต่ละจังหวัด ทั้ง 4 
จังหวัดของเพชรสมุทรคีรีนั้น สำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน จำกกำรด ำเนินชีวิตตำมขนบธรรมเนียม
ประเพณี โดยภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีมำตั้งแต่โบรำณ และมีกำรถ่ำยทอดกันมำจำกรุ่นสู่รุ่น มำปรับใช้ใน
กำรด ำเนินชีวิต  กำรน ำแนวคิดขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สืบทอดกันมำ มำปฏิบัติจนเกิดเป็น
วัฒนธรรม สืบทอดกันมำ ทั้งนี้แหล่งทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว ทั้ง 4 จังหวัดของเพชรสมุทรคีรีนั้นมี
ควำมโดดเด่นที่แตกต่ำงกันออกไป เช่น จังหวัดเพชรบุรึ ได้แก่ เขำวัง ขนมหวำน จังหวัดสมุทรสงครำม 
มีกลุ่มอำชีพเกษตรอินทรีย์ เครื่องเบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสำครมีเรือส ำเภำจีนเป็นสัญลักษณ์ดั้งเดิม 
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสัญลักษณ์ของป้ำยสถำนีรถไฟของอ ำเภอหัวหิน และชำยหำดที่สวยงำม 
เป็นต้น (Ministry of Tourism and Sports, 2018) อย่ำงไรก็ตำมทั้ง 4 จังหวัดของเพชรสมุทรคีรี 
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ควำมเป็นอัตลักษณ์ที่เกิดจำกบริบทที่แตกต่ำงกันนั้น กำรสร้ำงโครงกำรและผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ นั้นยังไม่
สำมำรถเห็นเป็นรูปธรรม ที่ชัดเจนมำกนัก  
 เครื่องมือ 4DNA คือ ศำสตร์ส ำหรับใช้ในกำรถอดรหัสลับ เพ่ือหำอัตลักษณ์เฉพำะตัว อย่ำง
รอบคอบรอบด้ำน แบบ 360 องศำ เพ่ือน ำไปใช้ในด้ำนกำรออกแบบที่เป็นอัตลักษณ์เฉพำะตัวไม่ซ้ ำ
แบบใคร สำมำรถน ำไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิตในทำงสร้ำงสรรค์ได้ดีอีกด้วย เป็นส่วนส ำคัญต่อกำร
รวบรวมทั้งปัจจัยลบและปัจจัยบวก เพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรลงทุน ให้มำกที่สุด นักออกแบบและผู้
ลงทุนสำมำรถน ำเครื่องมือ 4 DNA ไปใช้ สำมำรถบ่มเพำะหำตัวแปรหลัก เพ่ือน ำไปใช้ออกแบบและ
พัฒนำโครงกำร ร่วมกันอย่ำงครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งสำมำรถส่งเสริมผลงำนออกแบบให้มีคุณภำพและ
เกิดอัตลักษณ์เฉพำะตัว โดยไม่คิดลอกเลียนแบบ ผลงำนอื่น แต่เกิดจำกกำรส ำรวจจำกปัจจัยรอบด้ำน
ของโครงกำร ตลอดจนกำรน ำไปใช้รอบทิศด้วยเครื่องมือนี้เมื่อผู้ออกแบบและผู้ลงทุน น ำไปใช้ร่วมกัน
ทุกขั้นตอน ผลงำนสร้ำงสรรค์ก็จะเกิดขึ้นอย่ำงมีเอกภำพ มีคุณค่ำ เกิดลักษณะเฉพำะเหมือน DNA 
ของมนุษย์  
 จำกเหตุผลและปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้วิจัยได้ศึกษำแนวทำงกำรสร้ำง อัตลักษณ์ ให้ กับ 4 
จังหวัดของเพชรสมุทรคีรี นั้น เพ่ือกำรเรียบเรียงปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงเนื้อหำ 
อัตลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ โดยผู้วิจัยได้ใช้ เครื่องมือ 4 DNA ตำมแนวคิดของ Treetrong, Pangkesorn, 
Tubtimcharoon & Keonil (2014) ในกำรศึกษำและทบทวนอัตลักษณ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดเพชร
สมุทรคีรีตำมบริบทพ้ืนที่ และแนวทำงกำรพัฒนำอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด เพ่ือให้สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และเพ่ือน ำเสนอควำมเป็นอัตลักษณ์ 4 จังหวัดของเพชรสมุทร
คีรใีห้เป็นที่รู้จักของผู้มำเยือนต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1.อัตลักษณ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีตำมบริบทพ้ืนที่เป็นอย่ำงไร 
  2.แนวทำงกำรพัฒนำอัตลักษณ์ตำมแนวคิดทฤษฎี 4DNA และกำรสร้ำงสัญลักษณ์ของกลุ่ม
จังหวัดเพชรสมุทรคีรีเป็นอย่ำงไร 
  3.ข้อจ ำกัดและอุปสรรคในกำรพัฒนำอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุคีรีเป็นอย่ำงไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษำและทบทวนอัตลักษณ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีตำมบริบทพ้ืนที่  
  2. เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำอัตลักษณ์ตำมแนวคิดทฤษฎี 4 DNA และกำรสร้ำง
สัญลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี 
 3. เพ่ือศึกษำข้อจ ำกัดและอุปสรรคในกำรพัฒนำอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
   กำรวิจัยครั้งนี้เป็นงำนวิจัยเชิงคุณภำพ ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีวิทยำแบบกำรวิจัยแบบมี
ส่วนร่วม โดยกำรวิเครำะห์แนวทำงกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่ส่วนเกี่ยวข้องใน
ปรำกฏกำรณ์แต่ละบริบทพื้นที่ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักจะมีส่วนร่วมในกำรเสนอควำมคิดเห็นประเด็นต่ำง ๆ 
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รวมถึงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ตำมล ำดับขั้นตอนของวัตถุประสงค์กำรวิจัย
ในแต่ละข้อ (Kermis & McTaggart, 1988; Dhanasana, Chuntuk & Siriwong, 2009) โดยผู้วิจัย
ได้ก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ ดังนี้  

1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ : ผู้วิจัยได้ศึกษำประเด็นแนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยที่เก่ียวข้องกับกลุ่ม
จังหวัดเพชรสมุทรคีรี และกำรถอดอัตลักษณ์จำกทฤษฎี 4DNA 

2. ขอบเขตด้ำนพ้ืนที่ : ผู้วิจัยได้ศึกษำในพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี ได้แก่ เพชรบุรี 
สมุทรสงครำม สมุทรสำคร และประจวบคีรีขันธ์ 

3. ขอบเขตด้ำนเวลำ : ผู้วิจัยได้ก ำหนดระยะเวลำตั้งแต่เดือน พฤศจิกำยน 2560 – 
พฤษภำคม 2561 ตำมขั้นตอนกำรกำรวิจัยทั้งสิ้น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 กำรศึกษำและทบทวนอัต
ลักษณ์ท้องถิ่น และระยะที่ 2 แนวทำงกำรพัฒนำอัตลักษณ์ตำมแนวคิดทฤษฎี 4 DNA และกำรสร้ำง
สัญลักษณข์องกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี 

4. ขอบเขตด้ำนผู้ให้ข้อมูลหลัก : ผู้วิจัยได้ระบุกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเป็น 3 กลุ่มตำมกรอบ
ระยะเวลำของกำรวิจัย ได้แก่  

4.1 ระยะที่ 1 กลุ่มตัวแทนสมำชิกวำยอีซี ซึ่งกลุ่มของนักธุรกิจรุ่นใหม่ เพ่ือพัฒนำ
เครือข่ำยสมำชิกและธุรกิจ ให้เติบโตและมั่นคง มีส่วนในกำรสร้ำงสรรค์สังคมของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี
ให้น่ำอยู่ยิ่งขึ้นและเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือก้ำวขึ้นรับช่วงต่อในกำรเป็นกรรมกำรหอกำรค้ำจังหวัดใน
อนำคต จ ำนวน 12 คน และตัวแทนของปรำชญช์ุมชนในกลุ่มจังหวัดต่ำง ๆ จ ำนวน 16 คน  

4.2 ระยะที่ 2 กลุ่มตัวแทนภำคประชำชนท้องถิ่นจำก 4  จังหวัด จ ำนวน 40 คน 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยโดยเริ่มจำก 

1. กำรศึกษำและทบทวนอัตลักษณ์ท้องถิ่น ด้วยวิธีกำรจัดกิจกรรมกำรระดมสมอง กับกลุ่ม
ตัวแทนสมำชิก YEC ร่วมกับกำรสัมภำษณ์เชิงลึก กับกลุ่มปรำชญ์ชุมชนในกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี 
และกำรจัดกิจกรรมกำร กับกลุ่มภำคประชำชนท้องถิ่น ซึ่งผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participation Observation) ในเขตพ้ืนที่ 4  จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี สมุทรสงครำม สมุทรสำคร 
และประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือสรุปประเด็นปัญหำตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยโดยกำรจับคู่ชุดข้อมูล  

2. ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกข้อค ำถำมก่ึงโครงสร้ำงปลำยเปิดที่
ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น พร้อมกับกำรใช้อุปกรณ์ในกำรเก็บข้อมูล ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง สมุดบันทึก และ
ปำกกำ ทั้งนี้ผู้วิจัยสำมำรถพัฒนำเป็นกรอบแนวคิดเชิงขั้นตอนดังภำพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดเชิงขั้นตอน 
 
 3. กำรพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก เนื่องจำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึก
มีควำมเกี่ยวข้องกับตัวบุคคล ดังนั้นผู้วิจัยจึงให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อผู้ให้ข้อมูลหลักในประเด็นเรื่อง
กำรยินยอมของผู้ให้ข้อมูลหลักในกำรได้มำซึ่งข้อมูลและกำรน ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ โดยกำรเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยได้แนะน ำตัวเอง อธิบำยถึงวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ขั้นตอนต่ำง ๆ ของกำรวิจัย กำรน ำข้อมูล
ไปใช้ และให้สิทธิ์แก่ผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีจะมีอิสระในกำรร่วมวิจัยหรือถอนตัวจำกกำรวิจัยซึ่งไม่มีผลใด ๆ 
ต่อผู้ให้ข้อมูล ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ขออนุญำตผู้ให้ข้อมูลหลักก่อนกำรบันทึกเสียง รวมถึงได้ขออนุญำตและ
ได้รับควำมยินยอมให้ใช้ชื่อของผู้ให้ข้อมูลหลัก เพ่ือใช้ในกำรอ้ำงอิงในงำนวิจัย โดยกำรน ำข้อมูลไปใช้
อภิปรำยหรือตีพิมพ์เผยแพร่จะกระท ำในภำพรวมเพ่ือใช้ในกำรน ำเสนอเชิงวิชำกำรเท่ำนั้น 
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล  
 ผู้วิจัยต้องอำศัยควำมไวต่อทฤษฎี  ที่มำจำกประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัย ซึ่งกำรวิเครำะห์
ข้อมูลที่มีควำมน่ำเชื่อถือสำมำรถตรวจสอบได้ด้วยทฤษฎีแบบสำมเส้ำ (Triangulation Theory)  
ประกอบด้วย (1) ด้ำนข้อมูลจำกแหล่งที่มำที่แตกต่ำงกัน ได้แก่ (1.1) สถำนที่เก็บรวบรวมข้อมูล  
(1.2) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (2) ด้ำนจ ำนวนนักวิจัย ที่มีจ ำนวนนักวิจัยมำกกว่ำ 1 คน ในกำรตรวจสอบชุด
ข้อมูลอย่ำงรอบคอบ และ (3) ด้ำนวิธีกำรวิจัยในแต่ละขั้นตอนกำรวิจัยมีกำรประยุกต์กำรเก็บรวบรวม
ตำมควำมเหมำะสมของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักแต่ละกลุ่ม (Xuto, 2008) 
 
ผลการวิจัย 
 1. การศึกษาและทบทวนอัตลักษณ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีตามบริบทพื้นที่   

ผู้วิจัยได้ก ำหนดขั้นตอนย่อยส ำหรับกำรศึกษำและทบทวนอัตลักษณ์ท้องถิ่นของกลุ่ม
จังหวัดเพชรสมุทรคีรีตำมบริบทพื้นที่ที่มีควำมแตกต่ำงกันด้วยทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม จำกกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลักจ ำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) ตัวแทนสมำชิกวำยอีซี เครือข่ำยผู้ประกอบกำรในกลุ่มจังหวัดต่ำง ๆ 
ภำยใต้นโยบำยของคณะกรรมกำรหอกำรค้ำไทย และ (2) ตัวแทนของปรำชญ์ชุมชนที่เป็นผู้ถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้และภูมิปัญญำต่ำง ๆ แก่ผู้คนในท้องถิ่น โดยผู้วิจัยจะคัดเลือกสมำชิกจำกกลุ่มของ YEC 
เพ่ืออธิบำยโครงร่ำงของอัตลักษณ์ท้องถิ่นตำมบริบทพ้ืนที่ 4 จังหวัด ร่วมกับกลุ่มชองปรำชญ์ชุมชน
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เพ่ือกำรเรียบเรียงปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงเนื้อหำอัตลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ในแต่ละยุคสมัย 
ซึ่งข้ันตอนกำรวิจัยมีรำยละเอียดดังนี้  

1.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยกิจกรรมกำรระดมสมอง (Brainstorming) จำกตัวแทน
สมำชิก YEC  

ผู้วิจัยได้ก ำหนดจัดกิจกรรมกำรระดมสมองร่วมกับกำรใช้ข้อค ำถำมปลำยเปิดกับ
สมำชิก YEC ตำมกลุ่มจังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี สมุทรสงครำม สมุทรสำคร และประจวบคีรีขันธ์         มี
สมำชิกในแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน รวมทั้งหมด 12 คน เพ่ือน ำเสนอทรัพยำกรที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำ
และเหมำะสมแก่กำรพัฒนำต่อยอดในกำรสร้ำงอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด จำกนั้นตัวแทนสมำชิก
เขียนค ำตอบลงในกระดำษให้ได้มำกที่สุด โดยทำงผู้วิจัยได้ก ำหนดระยะเวลำของกิจกรรมนี้ไม่เกิน 20 
และให้ตัวแทนสมำชิกของแต่ละกลุ่มน ำเสนอทรัพยำกรต่ำง ๆ ที่มำจำกกำรคิดวิเครำะห์ ซึ่งผู้วิจัยได้
สรุปชุดข้อมูลในมิติทำงธรรมชำติและวัฒนธรรม พบว่ำ ทรัพยำกรท้องถิ่นที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำและ
พัฒนำเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด โดยกำรประเมินจำกมิติทำงด้ำนวัฒนธรรมจะมีควำมเกี่ยวกำร
ประกอบอำชีพทั้งสิ้น รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมยำวนำนในแต่ละยุคสมัย
ของประเทศไทยผ่ำนมุมมองของตัวแทนสมำชิก YEC ส ำหรับมิติทำงด้ำนธรรมชำติของแต่ละจังหวัดมี
ควำมแตกต่ำงกันตำมท ำเลที่ตั้งและควำมอุดมสมบูรณ์พ้ืนฐำนจำกสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งสนับสนุนให้
เมืองเป็นที่รู้จักและเป็นจุดหมำยปลำยทำงของกลุ่มผู้มำเยือนนอกจำกนี้กำรเปลี่ยนแปลงของฤดูกำล
และสภำพอำกำศ อำจส่งผลกระทบให้เกิดจุดแข็งและจุดอ่อนในแต่ละขอบเขตพ้ืนที่ 

1.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึก จำกตัวแทนปรำชญ์ชุมชนของ
กลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี  

ผู้วิจัยได้ประสำนงำนกับประธำน YEC ทั้ง 4 จังหวัด พร้อมกับกรมพัฒนำชุมชน เพื่อ
คัดเลือกปรำชญ์ชุมชนซึ่งบุคคลที่เป็นเจ้ำของภูมิปัญญำชำวบ้ำน และน ำภูมิปัญญำไปใช้ประโยชน์ใน
กำร ด ำรงชีวิตจนประสบควำมส ำเร็จ จ ำนวน 16 คน ด ำเนินกำรสัมภำษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับอัตลักษณ์
ของแต่ละจังหวัดของตนเองด้วยค ำถำมปลำยเปิดที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรรับรู้อัตลักษณ์ จุดแข็งของ
พ้ืนที่  และกำรพัฒนำอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด ร่วมกับกำรสัง เกตแบบไม่มีส่วนร่วมใน
สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ ผู้วิจัยได้น ำเสนอโครงร่ำงอัตลักษณ์ตำมปรำกฏกำรณ์ของพ้ืนที่จังหวัด
ดังนี้  

1.2.1 จังหวัดเพชรบุรี  
1) สิ่งที่บ่งบอกถึงควำมเป็นจังหวัดเพชรบุรี  พบว่ำ มีควำมอุดมสมบูรณ์ด้วย

ทรัพยำกรทำงธรรมชำติ ประชำกรส่วนใหญ่มีอำชีพเกษตรกรรม เนื่องจำกลักษณะของเนื้อดินมีแร่ธำตุ
ที่เหมำะแก่กำรเจริญเติบโต สำมำรถสร้ำงผลผลิตทำงกำรเกษตรเพ่ือเป็นสินค้ำส่งออกไปยังภูมิภำค
ต่ำง ๆ ของประเทศไทย เช่น ตำลโตนด อีกทั้งจังหวัดเพชรบุรียังถูกยกย่องให้เป็นดินแดนแห่ง
ประวัติศำสตร์ที่มีอำรยธรรมยำวนำนกว่ำ 3,000 ปี  

2) จุดแข็งทำงด้ำนทรัพยำกรที่สำมำรถเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ  พบว่ำ  
(2.1) กำรพัฒนำไร่ส่วนของเกษตรกรเป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญำชำวบ้ำนแก่
ผู้มำเยือนหรือนักท่องเที่ยว (2.2) กลุ่มสินค้ำของชำวประมงสำมำรถสรรหำวัตถุดิบจำกท้องทะเลที่สด
ใหม่ได้ในทุกฤดูกำล (2.3) กำรน ำเสนอรสหวำนของรำยกำรอำหำรพื้นเมือง (2.4) พระต ำหนักส ำหรับ
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กำรแปรพระรำชฐำนตั้งแต่พระมหำกษัตริย์ในสมัยรัชกำลที่ 4 – 6 และ (2.5) มีกำรจัดกำรงำน
นิทรรศกำรและงำนอีเว้นท์เพ่ือประชำสัมพันธ์เชิญผู้มำเยือนและนักท่องเที่ยวอย่ำงสม่ ำเสมอในแต่ละ
ปี (3) แนวทำงกำรสร้ำงอัตลักษณ์จำกทรัพยำกรภำยในท้องถิ่นให้ปรำกฏชัดเจนในกำรรับรู้ของผู้มำ
เยือนจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ เขำวัง ขนมหม้อแกงเมืองเพชร เป็นองค์ประกอบย่อยของมิติเชิง
วัฒนธรรมและประเพณีท่ีผ่ำนกำรสืบทอดมำช้ำนำน  

1.2.2 จังหวัดสมุทรสงครำม  
1) สิ่งที่บ่งบอกถึงควำมเป็นจังหวัดสมุทรสงครำม พบว่ำ มีสภำพแวดล้อมทำง

กำยภำพที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งแวดล้อม มีกำรแบ่งขอบเขตพ้ืนที่กำรปกครองเป็น 3 อ ำเภอ 
ได้แก่ อ ำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครำม อ ำเภออัมพวำ และอ ำเภอบำงคนที ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกัน
ตำมลักษณะของน้ ำ ได้แก่ น้ ำจืด น้ ำเค็ม และน้ ำกร่อย วิถีชีวิตของประชำกรส่วนใหญ่จึงมีควำม
เกี่ยวข้องกับสำยน้ ำทั้งสิ้น รวมถึงทำงเลือกในกำรประกอบอำชีพจึงมีควำมเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม
ผลไม้นำนำชนิด เช่น ล ำไย ลิ้นจี่ มะพร้ำวน้ ำหอม มะม่วงหำวมะนำวโห่ ชมพู่ ทุเรียน เป็นต้น  

2) จุดแข็งทำงด้ำนทรัพยำกรของจังหวัด ที่สำมำรถเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
พบว่ำ (2.1) ควำมหลำกหลำยของผลไม้ทีเ่ป็นสินค้ำส่งออกของจังหวัด  (2.2) รำยกำรอำหำรประเภท
ขนมหวำนที่มีควำมคล้ำยคลึงกับจังหวัดอ่ืน ๆ ของภำคกลำง เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ขนมหม้อแกง 
เป็นต้น (2.3) กำรเชื่อมโยงทรัพยำกรภำยท้องถิ่นสู่กำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (2.4) กำร
ตัดสินใจกลับมำประกอบอำชีพของคนรุ่นใหม่สู่ท้องถิ่นที่มำพร้อมกับควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำร
ประกอบอำชีพและพัฒนำสินค้ำและบริกำรให้มีมำตรฐำนเพ่ิมมำกขึ้น โดยพิจำรณำจำกควำมต้องกำร
ของพฤติกรรมผู้มำเยือนในแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย  

3) แนวทำงกำรสร้ำงอัตลักษณ์จำกทรัพยำกรภำยในท้องถิ่นให้ปรำกฏชัดเจน
ในกำรรับรู้ของผู้มำเยือนจังหวัดสมุทรสงครำม ได้แก่ (3.1) กลุ่มอำชีพเกษตรอินทรีย์ รวมถึงกำรแปร
รูปสินค้ำให้เหมำะแก่กลุ่มผู้มำเยือนหรือนักท่องเที่ยวตำมช่วงอำยุ (3.2) กลุ่มอำชีพประมงยังคงเป็น
อำชีพสนับสนุนที่คอยกระจำยสินค้ำไปยังเขตกำรปกครอง ของจังหวัด และ (3.3) กลุ่มอำชีพงำน
หัตถกรรมเครื่องเบญจรงค์ดอกเดซี่ เป็นลวดลำยที่มีควำมงดงำมและมีควำมนูนตำมที่ชัดเจนตำมแบบ
ฉบับของศิลปินแห่งชำติ  

1.2.3 จังหวัดสมุทรสำคร  
1) สิ่งที่บ่งบอกถึงควำมเป็นจังหวัดสมุทรสำครพบว่ำ ท ำเลที่ตั้งที่มีควำม

หลำกหลำยทำงด้ำนภูมิศำสตร์บนปำกแม่น้ ำท่ำจีนประกอบด้วย ชำยฝั่งทะเล นำเกลือ และพ้ืนที่
เกษตรสีเขียว จึงเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีทำงเลือกในกำรประกอบอำชีพที่หลำกหลำย พร้อมด้วย
ศิลปะหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์จำกกลุ่มชำวบ้ำนที่มีควำมเข้มแข่งในกำรรวมกลุ่ม เพ่ือสร้ำงสินค้ำที่มี
คุณภำพจำกพ้ืนฐำนทำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ของชุมชนต้นแบบ ที่คงควำมดังเดิมของเรื่องรำวทำง
ประวัติศำสตร์อันยำวนำนเข้ำมำผสมผสำนมิติทำงด้ำนวัฒนธรรมให้มีมูลค่ำที่สูงขึ้น และกำรด ำเนิน
รอยตำมศำสตร์แห่งพระรำชำสู่ควำมเป็นชุมชนพอเพียงที่สร้ำงองค์ควำมรู้แก่ผู้มำเยือน นอกจำกนี้ 
จังหวัดสมุทรสำครยังมีควำมหลำกหลำยทำงด้ำนเชื้อชำติที่หล่อหลอมจำกกลุ่มชำวไทย มอญ และจีน 
โดยก ำหนดกำรแบ่งเขตกำรปกครองทั้งสิ้น 3 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสำคร อ ำเภอ
กระทุ่มแบน อ ำเภอบ้ำนแพ้ว 
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2) จุดแข็งทำงด้ำนทรัพยำกรของจังหวัดที่สำมำรถเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
พบว่ำ (2.1) ฐำนกำรผลิตสินค้ำและวัตถุดิบประมงขนำดใหญ่ของประเทศไทย รวมถึงควำมใกล้เคียง
ของกลุ่มขนมหวำนในจังหวัดสมุทรสงครำมและจังหวัดเพชรบุรีที่ผู้คนในชุมชนนิยมบริโภคกันเป็น
ประจ ำในชีวิตประจ ำวัน เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เป็นต้น และยังเป็นแหล่งพันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับสำยพันธุ์ต่ำง ๆ อำทิ กล้วยไม้ และ (2.2) กำรจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้งำนศิลปะหัตถกรรมที่
เกี่ยวข้องกับกำรประกอบอำชีพของคนในท้องถิ่นดั้งเดิมสำมำรถเป็นพัฒนำเป็นสินค้ำของฝำกของที่
ระลึกท่ีมีควำมประณีตชั้นสูง เช่น เรือส ำเภำจีนและเรือฉลอม   

3) แนวทำงกำรสร้ำงอัตลักษณ์จำกทรัพยำกรภำยในท้องถิ่นให้ปรำกฏชัดเจนใน
กำรรับรู้ของผู้มำเยือนจังหวัดสมุทรสงครำม ได้แก่ (3.1) เมืองแห่งควำมซื่อสัตย์ที่เชื่อมโยงไปอุทยำน
ประวัติศำสตร์พันท้ำยนรสิงห์ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชนท้องถิ่น (3.2) กำรบูรณำกำร
ทรัพยำกรทำงธรรมชำติและผลผลิตทำงกำรเกษตรของท้องถิ่น และ (3.3) เรือส ำเภำจีนเป็นสัญลักษณ์
ดั้งเดิมท่ีบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสำครที่มีกำรรับรู้มำยำวนำน  
 1.2.4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

1) สิ่งที่บ่งบอกถึงควำมเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่ำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มี
ลักษณะทำงกำยภำพเป็นเมือง 3 อ่ำว ได้แก่ อ่ำวประจวบ อ่ำวน้อย และอ่ำวมะนำว มีพ้ืนที่แคบแนบ
ชำยฝั่งทะเลทอดยำวอันเงียบสงบ  

2) จุดแข็งทำงด้ำนทรัพยำกรของจังหวัดที่สำมำรถเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ พบว่ำ 
(2.1) สถำปัตยกรรมที่มีอำยุยำวนำนมำกกว่ำ 70 ปี ตั้งแต่สมัยสงครำมโลกครั้งที่ 2 สะท้อนวิถีชีวิต
ควำมเป็นอยู่ของชุมชนบ้ำนเก่ำและถนนสำยประวัติศำสตร์ในเขตอ ำเภอเมืองฯ ที่ประกอบไปด้วย
อำคำรบ้ำนเรือนแนวประยุกต์ของไทยและญี่ปุ่น (2.2) ควำมเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และกำรละเล่น
พ้ืนบ้ำนแบบไทยโบรำณที่เป็นมรดกตกทอดมำสู่คนรุ่นหลัง เช่น กำรเล่นผีแม่ศรี ชักคะเย่อ เป็นต้น 
นิยมเล่นในงำนบุญและเทศกำลส ำคัญของจังหวัด  

3) แนวทำงกำรสร้ำงอัตลักษณ์จำกทรัพยำกรภำยในท้องถิ่นให้ปรำกฏชัดเจนในกำร
รับรู้ของผู้มำเยือนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่ำ (3.1) สัญลักษณ์ของป้ำยสถำนีรถไฟของอ ำเภอหัวหิน
เป็นสิ่งที่สร้ำงกำรรับรู้ของผู้มำเยือนและนักท่องเที่ยวที่เดินทำงเข้ำมำในอ ำเภอประจวบคีรีขันธ์ รวมถึง
วรรณกรรมชื่อดังเรื่องปริศนำถูกน ำมำถ่ำยทอดในเทศกำลส ำคัญที่จัดขึ้นทุกปี และยำนพำหนะบนท้อง
ถนน เช่น สำมล้อโบรำณ เป็นกำรบอกเล่ำเรื่องรำวของวิถีชีวิตดั้งเดิมที่หำชมได้ยำกในแหล่งท่องเที่ยว
เขตภำคกลำงอ่ืน ๆ (3.2) กลุ่มอำชีพประมงและควำมสวยงำมของอ่ำวประจวบคีรีขันธ์ที่ยังคงสะท้อน
ให้เห็นถึงกำรมีชำยหำดทะเลที่สวยงำมและเงียบสงบ พร้อมกับควำมอุดมสมบูรณ์ของรำยกำรอำหำร
ทะเลจำกวัตถุดิบชั้นน ำจ ำนวนมำกที่นักท่องเที่ยวสำมำรถเลือกรับประทำนได้ในทุกพ้ืนที่ของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และด้วยรำคำที่หลำกหลำยขึ้นอยู่กับงบประมำณของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม  
(3.3) ควำมหลำกหลำยของสับปะรดสำยพันธุ์ต่ำง ๆ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กลำยเป็นสินค้ำ
ส่งออกอีกหนึ่งประเภทที่ยังคงได้รับควำมนิยมอย่ำงต่อเนื่อง สับปะรดหอมสุวรรณเป็นชื่อหนึ่งของสำย
พันธ์สับปะรดที่มีชื่อ และท ำรำยได้ให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเงินจ ำนวนมำก (3.4) จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์มีเรื่องเล่ำของอ่ำวมะนำว ในสมัยสงครำมโลกครั้งที่ 2 อ่ำวมะนำวเป็นสถำนที่ที่ญี่ปุ่น
ยกพลขึ้นบก และยังมีประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำอีกมำกเกี่ยวกับวีรชนคนกล้ำทั้งพลเรือนและทหำร



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkron Rajabhat University 
Vol. 13 No. 2 (May – August 2019) 

  
 

146 

สละชีพเข้ำต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่น และ (3.5) เรื่องรำวในอดีตของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หำกน ำมำเรียบ
เรียง จัดท ำเป็นกำรแสดงแสงสีเสียงจะเพ่ิมควำมน่ำสนใจมำกยิ่งขึ้น น ำเรื่องรำวในสมัยสงครำมโลกครั้ง
ที่ 2 มีกำรจัดมุมให้ถ่ำยรูปเป็นเครื่องแบบชุดทหำรไทย เครื่องแบบชุดทหำรญี่ปุ่น จะสร้ำงควำมรักชำติ
ให้อนุชนรุ่นหลังอีกด้วย 

2. แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ตามแนวคิดทฤษฎี 4DNA และการสร้างสัญลักษณ์ของ
กลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี 
 กำรสืบค้นอัตลักษณ์เป็นกำรก ำหนดต ำแหน่งทำงกำรแข่งขัน ให้เกิดควำมแตกต่ำงจำก
เขตพ้ืนที่อ่ืน ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรผสมผสำนองค์ประกอบต่ำง ๆ เริ่มต้นตั้งแต่ประวัติควำม
เป็นมำ ท ำเลที่ตั้ง และทรัพยำกรภำยในท้องถิ่น กำรพัฒนำอัตลักษณ์ให้เกิดควำมชัดเจน ต้องอำศัย
กำรมีส่วนร่วมตัวแทนภำคประชำชนท้องถิ่นซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นไม่ว่ำจะเป็น ผู้ประกอบกำร 
ประชำชนทั่วไป ที่เป็นอำสำสมัครมีควำมสนใจกำรสร้ำงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี โดย
แจ้งควำมจ ำนงกับหอกำรค้ำจังหวัด จำก 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี สมุทรสงครำม สมุทรสำคร และ 
ประจวบคีรีขันธ์ มีจ ำนวนผู้ให้ข้อมูลหลักจังหวัดละ 100 คน เพ่ือคัดเลือกโครงร่ำงอัตลักษณ์ที่มีควำม
หลำกสลับซับซ้อนตำมบริบทของชุมชน ผู้วิจัยสำมำรถอธิบำยเป็นล ำดับขั้นตอนกำรสร้ำงอัตลักษณ์
ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีได้ดังนี้  

2.1 กำรก ำหนดวงล้อเพ่ือกำรสร้ำงอัตลักษณ์ตำมหลักกำร 4 DNA สำมำรถน ำมำใช้เป็นแนว
ทำงกำรพัฒนำขอบเขตพ้ืนที่ให้เกิดมูลค่ำผ่ำนมุมมองของภำคประชำชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่น 
โดยใช้พ้ืนฐำนตำมแนวคิดทฤษฎีทำงกำรจัดกำรด้วยกำรวิเครำะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนทำงเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม บูรณำกำรร่วมกับกำรสื่อสำรผ่ำนมุมมองแห่งศิลปะและกำรออกแบบที่ร่วมสมัยดัง
ภำพที่ 2 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 2 กำรวิเครำะห์มิติของอัตลักษณ์ภำยในแต่ละขอบเขตพ้ืนที่ 
 

จำกภำพที่ 2 อธิบำยรูปแบบกำรวิเครำะห์มิติของอัตลักษณ์ทั้งด้ำนบวกและลบภำยในแต่ละ
ขอบเขตพ้ืนที่ โดยก ำหนดให้เครื่องหมำยบวก (+) หมำยถึง จุดแข็ง และเครื่องหมำยลบ (–) หมำยถึง 
จุดอ่อน โดยสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำของทรัพยำกรต่ำง ๆ ภำยในท้องถิ่น ซึ่งใน
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ขณะเดียวกันยังสำมำรถพัฒนำข้อจ ำกัดที่อำจส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์และควำมเป็นอยู่ของ
ประชำชนภำยในท้องถิ่น 

2.2 กำรด ำเนินกิจกรรมด้วยวิธีกำระดมสมองจำกภำคประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น  
เพ่ือส ำรวจจุดแข็ง-จุดอ่อนที่เกี่ยวกับขอบเขตพ้ืนที่ ซึ่งจะต้องอำศัยวิทยำกรผู้ด ำเนินรำยกำรพร้อมกับ
ข้อค ำถำมกึ่งโครงสร้ำงปลำยเปิด เพ่ือน ำเอำชุดควำมคิดต่ำง ๆ จำกสมำชิกมำบรรจุลงลงในวงล้อ
แห่งอัตลักษณ์ตำมหลักกำร 4DNA ทั้งนี้ สิ่งที่มำจำกกิจกรรมกำรระดมสมองต้องเป็นกลุ่มค ำหรือค ำ
ส ำคัญ ที่บ่งบอกถึงทรัพยำกรที่มีควำมแตกต่ำงจำกเขตพ้ืนที่อ่ืน ๆ ลงในแต่ละช่องให้ได้มำกที่สุดตำม
สภำพกำรณ์จริงตำมภำพที่ 3 

 

 
 

 
 
 
   

 
 
ภาพที่ 3 กำรวิเครำะห์ จุดแข็ง-จุดอ่อนตำมหลักแนวคิดทฤษฎี 4NDA จำกภำคประชำชนที่มีส่วน

เกี่ยวข้อง 
 

จำกภำพที่ 3 อธิบำยกระบวนกำรวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือน ำไปใช้เป็นทำงเลือกในกำรพัฒนำอัต
ลักษณ์ ซึ่งสำมำรถเทียบเคียงควำมคลำยคลึงกันของค ำส ำคัญ ที่บ่งบอกถึงควำมทรัพยำกรในมิติต่ำง ๆ 
นอกจำกนี้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรระดมสมองยังสำมำรถวิเครำะห์อัตลักษณ์ของท้องถิ่นผ่ำนชื่อของ
เมืองหรือพ้ืนที่จังหวัดเพ่ือน ำมำเป็นข้อมูลสนับสนุนให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น 

กำรจ ำแนกโครงร่ำงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีผ่ำนมุมมองของภำคประชนใน
แต่ละเขตพ้ืนที่ โดยภำพรวม พบว่ำ ควำมส ำคัญกับกำรทรัพยำกรทำงด้ำนวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิต
ควำมเป็นอยู่ที่เกี่ยวข้องกับภำคกำรเกษตร ซึ่งเป็นฉันทมติที่ทุกจังหวัดลงควำมเห็นไปในทิศทำง
เดียวกัน และยังเป็นกำรเชื่อมโยงแนวคิดกำรใช้ทรัพยำกรท้องถิ่นเพ่ือสร้ำงมูลค่ำให้กับชุมชน อีกท้ังยัง
สำมำรถสร้ำงควำมเป็นหนึ่งเดียวของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีเพ่ือกำรต่อรองกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ธุรกิจต่ำง ๆ  

2.3 กำรเรียบเรียงข้อมูลที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกทรัพยำกรแต่ละจังหวัด พร้อม
กับกำรใช้องค์ประกอบของศิลปะเข้ำมำผสมผสำน เพ่ือน ำไปใช้เป็นเครื่องมือกำรสื่อสำรเชิงสัญลักษณ์
ที่มีรูปร่ำงรูปทรงที่ชัดเจนส่งไปผ่ำนยังกลุ่มเป้ำหมำยให้เกิดกำรรับรู้ โดยทำงวิทยำกรผู้ด ำเนินรำยกำร
ร่วมกับตัวแทนภำคประชำชนก ำหนดรำยละเอียดของอัตลักษณ์ภำพรวมด้วยโทนสีและลำยเส้นของ
แต่ละจังหวัดผ่ำนกำรตีควำมจำกพ้ืนที่ฐำนทรัพยำกรที่เป็นจุดแข็ง สำมำรถน ำเสนอรำยละเอียดของ
สัญลักษณ์ตำมลักษณะของโทนสีและลำยเส้น ดังตำรำงที่ 1  
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ตารางท่ี 1 แสดงรำยละเอียดของภำพรวมในแต่ละองค์ประกอบของสัญลักษณ์ตำมกลุ่มจังหวัด  
 

องค์ประกอบ
ของสัญลักษณ์ 

เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ 

โทนสี 1.ขำว 1. สีเงิน 
2. ฟ้ำขำว 

1. น้ ำตำล 
2. เทำ  
3. สีฟ้ำโคลน 

1. เหลือง 
2. เขียว 

ลำยเส้น ปูนปั้น 1. ร่มหุบ 
2. ปลำท ู

เบญจรงค ์ สัปปะรด 

 
จำกตำรำงที่ 1 แสดงรำยละเอียดของโทนสีและลำยเส้นที่จะใช้ในกำรก ำหนดโครงร่ำงอัต

ลักษณะของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี ที่มำจำกกำรมีส่วนร่วมของตัวแทนที่ได้รับมอบหมำยแต่ละ
จังหวัด โดยทำงจังหวัดเพชรบุรีน ำเสนอโทนสีขำวของผลตำลโตนดที่ปลอกเปลือกเรียบร้อยแล้ว 
ร่วมกับกำรเลือกลวดลำยปูนปั้นที่มีควำมละเอียดจำกช่ำงสิบหมู่เป็นตัวแทนของอัตลักษณ์ ในขณะที่
จังหวัดสมุทรสำครน ำเสนอสีเงินและสีขำวฟ้ำจำกปลำทูแม่กลองที่มีควำมโดดเด่นในด้ำนของลวดลำย 
นอกจำกนี้ควำมน่ำสนใจของโครงสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก อำทิ ร่มในตลำดร่มหุบผ่ำนมุมมองจำก
ด้ำนบนจะปรำกฏในลักษณะของวงกลม สำมำรถน ำมำใช่เป็นตัวแทนของลวดลำยที่สะท้อนถึงควำม
ร่วมสมัย ส ำหรับจังหวัดสมุทรสำครได้เลือกโทนสีน้ ำตำลจำกดินโคลน สีเทำจำกนำเกลือและเกลือ
สมุทร สีฟ้ำโคลนมำจำกสีของกะปิคลองโคลน พร้อมกับกำรคัดเลือกควำมงดงำมปรำณีตของลวดลำย
เบญจรงค์หมู่บ้ำนดอนไก่ดี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ใช้สัปปะรดที่แสดงถึงสีเหลืองและลวดลำย
ของเปลือกสีเขียวที่ปรำกฏในลักษะของตำรำงข้อมูล ดังภำพที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 กำรจัดวำงองค์ประกอบของตัวแทนทรัพยำกรมิติด้ำนธรรมชำติและด้ำนวัฒนธรรมสู่กำร

สร้ำงสัญลักษณ์ทำงเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี  
 
 จำกภำพที่ 4 อธิบำยวิวัฒนำกำรขององค์ประกอบตรำสัญลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทร
คีรี ที่มีจุดเริ่มต้นจำกลำยเส้นปำกกำเคมีที่ผ่ำนฉันทำมติของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นตัวแทนภำค
ประชำชนทั้ง 4 จังหวัด ร่วมกับวิทยำกรผู้ด ำเนินรำยกำรและทีมนักออกแบบ จำกนั้นน ำรำยละเอียด
ทั้งหมดไปพัฒนำด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูปบนเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมกับกำรน ำโทนสีจำกตำรำงที่ 1 
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มำใช้ประกอบกำรออกแบบในแต่ละส่วนของรูปภำพ รวมทั้งยังเพ่ิมเติมโทนสีเข้ม-อ่อนให้รูปภำพมีมิติ
ที่คมชัดสวยงำมมำกยิ่งขึ้น ซึ่งสัญลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีที่ผ่ำนกระบวนกำรวิจัย 
สำมำรถน ำไปใช้ต่อยอดทำงเศรษฐกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบกำรในแต่ละจังหวัดต่อไป 

3. ข้อจ ากัดและอุปสรรคในการพัฒนาอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี  
 กำรพัฒนำอัตลักษณ์เป็นกำรระดมทรัพยำกรจำกท้องถิ่นที่เป็นจุดแข็ง ร่วมกับแนวคิดจำก
กำรศึกษำโอกำสในกำรพัฒนำขอบเขตพ้ืนที่ที่มีควำมสัมพันธ์กับภำพลักษณ์ของเมือง เพ่ือสร้ำง
เรื่องรำวกำรน ำเสนอรูปแบบใหม่ให้เกิดควำมน่ำสนใจแก่กลุ่มเป้ำหมำยผู้มำเยือน ซึ่งจะต้องเผชิญกับ
เงื่อนไขหลำกหลำยประกำรทั้งปัจจัยภำยในที่ควบคุมได้และปัจจัยภำยนอกที่เหนือกำรควบคุม อำจ
ก่อให้ข้อจ ำกัดและอุปสรรคในกำรพัฒนำอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ที่มีบทบริบทแตกต่ำงกันออกไป ผู้วิจัยได้
น ำเสนอปัญหำที่ค้นพบตำมขอบเขตพ้ืนที่ดังนี้ 3.1 จังหวัดเพชรบุรี พบว่ำ ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว
บำงแห่งยังไม่ได้รับกำรประสำนควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนของทำงรัฐบำลในกำรปรับภูมิทัศน์และ
กำรเพ่ิมเติมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ยังคงไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ซึ่งประชำชนในท้องถิ่นต้องจัดสรร
งบประมำณเพ่ือดูแลตนเอง  ทั้งนี้ ค่ำนิยมของประชำชนในจังหวัดเพชรบุรีจ ำนวนมำกยังคงประกอบ
อำชีพดั้งเดิมและขำดควำมรู้ในกำรต่อยอดสินค้ำและบริกำร 3.2 จังหวัดสมุทรสงครำม แหล่ง
ท่องเที่ยวและศูนย์กำรเรียนรู้บำงแห่งอำจไม่เหมำะสมในกำรรองรับกลุ่มผู้สูงอำยุ รวมถึงขำดสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกไว้คอยให้บริกำรในแต่ละพ้ืนที่ เช่น สถำนีเชื้อเพลิง ภัตตำคำร ที่พักแรม เป็นต้น 
3.3 จังหวัดสมุทรสำคร งำนศิลปะหัตถกรรมที่เป็นสินค้ำของฝำกของที่ระลึกส่งออกบำงรำยกำร ยังไม่
สำมำรถผลิตเพ่ือรองรับควำมต้องกำรของตลำดในปริมำณมำก 3.4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีขนำด
ควำมยำวของพ้ืนที่ ท ำให้กำรกระจำยได้และควำมเจริญรุ่งเรืองทำงเศรษฐกิจยังไม่ครอบคลุมทุก
อ ำเภอ และกำรก ำหนดรำคำของสินค้ำและบริกำรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีควำมเกี่ยวข้องกับตรำ
สินค้ำหรือชื่อเสียงของกิจกำรจนเกินไป กำรเพ่ิมขึ้นของสถำนบันเทิงและกลุ่มธุรกิจสีเทำผิดกฎหมำย
ยังคงกระจำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง และกำรเผชิญปัญหำกำรจรำจรติดขัดของยำนพำหนะบนท้องถนน
ในช่วงเทศกำลส ำคัญและวันสุดสัปดำห์ต่อเนื่องของประเทศไทย โดยเฉพำะเขตเทศบำลเมืองหัวหิน 
อ ำเภอหัวหิน  
 
อภิปรายผล 
  กำรศึกษำและทบทวนอัตลักษณ์ท้องถิ่น ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี ตำมบริบทพ้ืนที่
พบว่ำ ทรัพยำกรท้องถิ่นที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำและพัฒนำเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด โดยกำร
ประเมินจำกมิติทำงด้ำนวัฒนธรรมจะมีควำมเกี่ยวกำรประกอบอำชีพทั้งสิ้น รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมยำวนำนในแต่ละยุคสมัยของประเทศไทย  โดยมีรำยละเอียดดังนี้           
1. จังหวัดเพชรบุรี ถูกยกย่องให้เป็นดินแดนแห่งประวัติศำสตร์ที่ มีสถำปัตยกรรมจำกสมัยอยุธยำที่
ยังคงปรำกฏให้เห็นในเขตพระรำชวังและวัดส ำคัญของตัวเมือง นอกจำกนี้ ต ำหรับอำหำรและขนม
ไทยโบรำณที่ผู้มำเยือนหรือนักท่องเที่ยวยอมรับควำมเป็นเลิศด้ำนรสชำติที่มีเอกลักษณ์เฉพำะของ
จังหวัดเพชรบุรี 2. จังหวัดสมุทรสงครำม มีผลผลิตบำงประเภทสำมำรถน ำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์
แปรรูป สำมำรถน ำไปจ ำหน่ำยต่อได้หลำกหลำยรูปแบบเริ่มตั้งส่วนของใบไปจนถึงผล ในขณะที่กลุ่ม
สินค้ำจำกอำชีพประมงยังคงสร้ำงรำยได้ให้แก่จังหวัดอย่ำงสม่ ำเสมอ เช่น ปลำทูแม่กลอง และยังมี
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ผู้ประกอบกำรจ ำนวนมำกที่ตัดสินใจดัดแปลงที่อยู่อำศัยของตนเพ่ือเป็นธุรกิจรองรับอุตสำหกรรมกำร
บริกำรและกำรท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โฮมสเตย์ ภัตตำคำร เป็นต้น 3. จังหวัด
สมุทรสำคร มีศิลปะหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์จำกกลุ่มชำวบ้ำนที่มีควำมเข้มแข่งในกำรรวมกลุ่ม เพ่ือ
สร้ำงสินค้ำที่มีคุณภำพจำกพ้ืนฐำนทำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ของชุมชนต้นแบบ ที่คงควำมดังเดิมของ
เรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์อันยำวนำนเข้ำมำผสมผสำนมิติทำงด้ำนวัฒนธรรมให้มีมูลค่ำที่สูงขึ้น           
4.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัฒนธรรมและประเพณีแบบผสมผสำนไม่สำมำรถระบุหลักฐำนที่แน่ชัดถึง
แหล่งที่มำ พร้อมกับเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ในสมัยสงครำมโลกครั้งที่ 2 ซึ่งในปัจจุบันจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ยังเป็นจุดแวะพักของวัตถุดิบหลักนำนำประเภทจำกท้องทะเลเพ่ือใช้ในกำรประกอบ
อำหำร จึงมีอำชีพกลุ่มประมงพบเห็นอยู่ในปัจจุบัน ส ำหรับในบำงอ ำเภอเป็นที่ตั้งของพระรำชวังตำก
อำกำศของพระมหำกษัตริย์ไทย รวมถึงกำรเพ่ิมจ ำนวนของแหล่งท่องเที่ยวใหม่และธุรกิจบริกำร
ส ำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นที่ได้รับควำมนิยมอย่ำงต่อเนื่อง กำรศึกษำและทบทวนอัตลักษณ์
ท้องถิ่นของทั้ง 4 จังหวัด สอดคล้องกับแนวคิดของ Wattana (2012) ที่กล่ำวว่ำ วงจรแห่งวัฒนธรรม
มีกระบวนกำรผลิตเกิดขึ้น มีผู้บริโภค และกำรบริหำรจัดกำร ทั้งนี้ผ่ำนกำรสร้ำงแสดงตนโดยกำร
สร้ำงอัตลักษณ์ จำกกำรทบทวนอัตลักษณ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีตำมบริบทพ้ืนที่ เป็น
ผลจำก กำรน ำทรัพยำกรท้องถิ่นที่สำมำรถพัฒนำเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด โดยกำรประเมินจำก
มิติทำงด้ำนวัฒนธรรมมีควำมเกี่ยวกำรประกอบอำชีพทั้งสิ้น รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีประวัติศำสตร์
และวัฒนธรรมยำวนำน ในแต่ละยุคสมัยและสอดคล้องกับ งำนวิจัยของ Chumphadit & Khunsri  
(2017) ศึกษำกำรวิเครำะห์อัตลักษณ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำให้แก่แหล่ท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ จังหวัดเชียงรำย พบว่ำ อ.แม่สำยมีอัตลักษณ์ เด่นในเรื่องกำรค้ำชำยแดนเชียงแสนมีควำมพิเศษ
คือ เมืองโบรำณ ส่วนเชียงของมีลักษณะเด่น คือ กำรเป็น 1 เมือง 2 แบบ   
  แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ตามแนวคิดทฤษฎี 4DNA และการสร้างสัญลักษณ์ของกลุ่ม
จังหวัดเพชรสมุทรคีรี พบว่า 
 กำรออกแบบอัตลักษณ์ผ่ำนรูปแบบสัญลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับทีมงำนที่น ำผล
จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลพ้ืนฐำนจำกแนวคิดทฤษฎี 4DNA เพ่ือสร้ำงสรรค์เป็นรูปร่ำงของทรัพยำกร
ท้องถิ่นมิติต่ำง ๆ ทั้งด้ำนธรรมชำติและด้ำนวัฒนธรรม ซึ่งจะน ำผลกำรศึกษำจำกกลุ่มของ YEC เข้ำ
มำร่วมกระบวนกำรตัดสินใจเพ่ือน ำไปสู่ข้อสรุปของแต่ละจังหวัดมีดังนี้ (1) จังหวัดเพชรบุรี  เลือกที่จะ
ใช้เพชรและเขำวังเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์ เนื่องจำกเพชรเป็นคือย่อแบบไม่เป็นทำงกำรของจังหวัด 
และเขำวัง คือ สถำนที่ท่องเที่ยวประวัติศำสตร์ที่มีเรื่องรำวเกี่ยวพระมหำกษัตริย์ที่กลุ่มนักท่องเที่ยว
รู้จักมำช้ำนำน (2) จังหวัดสมุทรสงครำม เลือกที่จะใช้ปลำทูแม่กลองจำกตลำดอัมพวำวัตดุดิบส่งออก
ของจังหวัดเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ (3) จังหวัดสมุทรสำคร เลือกที่จะใช้เกลียวลวดลำยของเบญจรงค์
หมู่บ้ำนดอนไก่ดี เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ เพ่ืออธิบำยเอกลักษณ์ที่แตกต่ำงจำกจังหวัดอ่ืน  ๆ และ         
(4) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลือกที่จะใช้พืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของจังหวัดเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ 
โดยองค์ประกอบของกำรจัดวำงสัญลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีจำกฉันทำมติของที่ประชุม
กลุ่ม สอดคล้องกับงำนวิจัยของ Pinkaew, khiaomaeng & Wongsingthong (2017) ศึกษำเอกลักษณ์ 
ภำพลักษณ์บุคลิกภำพ จังหวัดนครปฐม พบว่ำ กำรระบุเอกลักษณ์ ภำพลักษณ์ บุคลิกภำพ และ
องค์ประกอบศิลปะตำมบริบท ของจังหวัดนครปฐม ทั้ง บริบท เป็นกำรก ำหนดคุณลักษณะ           
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เชิงรูปธรรมและนำมธรรม ที่มีควำมสัมพันธ์กับภำพลักษณ์ หรือจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นลักษณะที่ 
โดดเด่นหรือเข้ำถึงสิ่งที่มีอยู่แล้ว ท ำให้เป็นที่รู้จักของคนท่ัวไปเพื่อให้เกิดควำมประทับใจ  
 ข้อจ ากัดและอุปสรรคในการพัฒนาอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี  

1. จังหวัดเพชรบุรี จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องกำรกำรสนับสนุนจำกภำครัฐบำลหรือหน่วยงำนที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องด้ำนกำรดูแลรักษำทรัพยำกรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้คงสภำพอย่ำงสมบูรณ์ 
รวมถึงกำรส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ศึกษำดูงำน สถำนที่ท่องเที่ยว
ที่ส ำคัญ และจุดบริกำรต่ำง ๆ ภำยในจังหวัด และค่ำนิยมของประชำชนในจังหวัดเพชรบุรีจ ำนวนมำก
ยังคงประกอบอำชีพดั้งเดิมและขำดควำมรู้ในกำรต่อยอดสินค้ำและบริกำร เพ่ือสร้ำงมูลค่ำที่ที่สูงขึ้นใน
กลุ่มตลำดเป้ำหมำยใหม่และกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับกลุ่มผู้รับบริกำรเดิมให้ควบคู่กันไป 2. จังหวัด
สมุทรสงคราม กำรวำงผังเมืองดั้งเดิมตำมขอบเขตของภูมิศำสตร์ที่ยังคงเป็นปัญหำทำงด้ำนกำรจรำจร
ของกลุ่มผู้มำเยือน ประกอบกับควำมห่ำงไกลของสถำนที่แต่ละแห่งไม่ได้ถูกเชื่อมโยงด้วยกิจกรรมที่
น่ำสนใจ ในขณะที่สถำนที่ส ำคัญของประวัติศำสตร์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นไม่ได้ถูกน ำมำบอกเล่ำ 
หรือน ำเสนอให้ประชำชนและผู้มำเยือนเห็นถึงประวัติควำมและควำมส ำคัญ 3. จังหวัดสมุทรสาคร 
ส ำหรับงำนศิลปะหัตถกรรมที่เป็นสินค้ำของฝำกของท่ีระลึกส่งออกบำงรำยกำร ยังไม่สำมำรถผลิตเพ่ือ
รองรับควำมต้องกำรของตลำดในปริมำณมำก เช่น เรือส ำเภำจีนที่ต้องอำศัย เศษไม้สักเนื้อคุณภำพมี
ควำมทนทำน ซึ่งในปัจจุบันกลำยเป็นสิ่งของหำยำกในบำงฤดูกำล เนื่องจำกช่ำงฝีมือต้องมีกำร
สร้ำงสรรค์ลวดลำยต่อชิ้น ที่จะต้องใช้ระยะเวลำที่ยำวนำน กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้และภูมิปัญญำของ
ท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ชำวสมุทรสำครไม่ให้ควำมส ำคัญเท่ำทีควร รวมขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและประเพณี จึงต้องมีกำรก ำหนดกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้สู่คนรุ่นใหม่ในสถำนศึกษำของ
จังหวัดตั้งแต่งำนช่ำงฝีมือแต่ละแขนง 4. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กำรก ำหนดรำคำของสินค้ำและ
บริกำรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีควำมเกี่ยวข้องกับตรำสินค้ำหรือชื่อเสียงของกิจกำรจนเกินไป ท ำ
เกิดควำมไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทำนในกลุ่มผู้ประกอบกำรที่มีสินค้ำและบริกำรแบบเดียวกัน 
รวมถึงขำดควำมร่วมมือจำกภำครัฐบำลในกำรตรวจสอบคุณภำพของสินค้ำและบริกำรให้เกิดควำม
เหมำะสม ส่งผลให้สินค้ำและบริกำรของผู้ประกอบกำรจ ำนวนมำกมีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่สั้นลงและ
สูญหำยไปจำกพ้ืนที่ในที่สุด และกำรเผชิญปัญหำกำรจรำจรติดขัดของยำนพำหนะบนท้องถนนในช่วง
เทศกำลส ำคัญและวันสุดสัปดำห์ต่อเนื่องของประเทศไทย โดยเฉพำะเขตเทศบำลเมืองหัวหิน อ ำเภอ
หัวหิน เนื่องจำกจุดหมำยปลำยทำงที่ผู้มำเยือนหรือนักท่องเที่ยวนิยมเดินทำงเข้ำมำเป็นจ ำนวนมำก 
เนื่องจำกใช้ระยะเวลำในกำรเดินทำงจำกกรุงเทพมหำนครเพียงแค่ 3 ชั่วโมงเท่ำนั้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  1.1 ภำครัฐสร้ำงควำมรู้ให้กับผู้ประกอบกำรกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี ในกำรส่งเสริม
ควำมรู้ด้ำนกำรตลำดทั้งในและต่ำงประเทศเพ่ือน ำอัตลักษณ์กลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี ให้เป็นที่รู้จัก
อย่ำงแพร่หลำย 
  1.2 ภำครัฐเร่งส่งเสริมโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกต่อ
นักท่องเที่ยว 
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  1.3 ภำครัฐสนับสนุนกำรท่องเที่ยว ประชำสัมพันธ์ให้มีกำรจัดประชุมและจัดสัมมนำ
ให้เป็นที่รู้จักในต่ำงประเทศ เพ่ือส่งเสริมกำรสร้ำงรำยได้ให้แก่ผู้ประกอบกำรในกลุ่มเพชรสมุทรคีร ี
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 กำรศึกษำกระบวนกำร กำรสร้ำงอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพชรสมุทรคีรี น ำไปเป็นต้นแบบและประยุกต์ใช้กับจังหวัดในภูมิภำคอ่ืนต่อไป 

 2.2  ผลกำรวิจัยที่ค้นพบ แนวทำงกำรพัฒนำอัตลักษณ์ตำมแนวคิดทฤษฎี 4DNA และ
กำรสร้ำงสัญลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี ที่เป็นรำยด้ำนต่ำง ๆ น ำมำศึกษำในรูปแบบกำร
วิจัยเชิงปริมำณ ที่ส่งผลต่อกำรรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มำเยือนในกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี  เพ่ือ
สะท้อนกำรรับรู้อัตลักษณ์ตรำสินค้ำในมุมมองนักท่องเที่ยว  
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