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บทคัดยอ 
บทความนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาส่ือนวัตกรรม  ประเภทสารคดี  ในการสงเสริมการทองเท่ียวสถานีพัฒนาการเกษตรท่ี

สูงดอยบอตามโครงการพระราชดําริ  ตําบลดอยบอ  ตําบลแมยาว  จังหวัดเชียงราย  มีเปาหมายในการศึกษาประสิทธิภาพของสื่อ
ทางดานภาพยนตรสั้น  เพื่อใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนในการพัฒนาการจัดทําส่ือท่ีเหมาะสม  มีคุณภาพเหมาะสมและดึงดูดความสนใจ

นักทองเท่ียวใหมากข้ึน   โดยบทความมีการนํานักศึกษาสาขาการสรางภาพยนตร และสาขาการสรางสรรคและสื่อดิจิทัล  มามสีวนรวมใน

การผลิตสื่อนวัตกรรม  )สารคดี  (โดยการนําเทค โนโลยีมามีสวนรวมในการเผยแพรความสําคัญของการสงเสริมแหลงทองเท่ียวของตน

โดยเฉพาะบานยะฟูท่ียังคงความโดดเดนของเอกลักษณและอัตลักษณของพื้นท่ีมากกวา หมูบานอ่ืนแมเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไปในยุค

โลกาภิวัฒน จึงอยากใหทางสถาบัน การศึกษารวมกันทําการศึกษาวิจัยการสงเสริมแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของบานยะฟู ซึ่งมี กลุม
ชาติพันธุเผาละหูอยู เปนจํานวนมากเพราะท่ีผานมาสถาบันการศึกษาท่ีเขามาวิจัยในเพ้ืนที่สวนใหญเนนเร่ืองแหลงเรยีนรู ทางธรรมชาติ

และชีวภาพ  พันธุพืชและพันธุสัตว แตยังไมมีการศึกษาวิจัยเรื่องการสงเสริมแหลงทอง เท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางจริงจัง  เพ่ือนําไปใชใน

การสงเสริมการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงราย  และการทองเท่ียวแหงประเทศไทย   
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Abstract 
This article aims to study the documentary media innovation in tourism promotion at the Doi Bo Highland 

Agricultural Development Station in Doi Bor District, Chiang Rai Province. The aim of this study was to study the 
effectiveness of short film media. To get useful information on developing the right media. The quality is appropriate 
and attract more tourists. The article is a student filmmaking. And creative and digital media. To participate in the 
production of innovative media (documentary) by bringing the technology to participate in the dissemination of the 
importance of promoting their attractions, especially the Yufu House, which remains outstanding of identity and 
identity. More space Another village, even the technology changed in the age of globalization. I want the Institute. 
The study was conducted to study the promotion of cultural attractions of Ban Yufu, which includes the ethnic groups 
of Lahu. In the past, the research institutes in the area mainly focused on learning resources. Natural and biological 
Plant and animal species But there is no study on the promotion of surfing. Cultural attractions. To be used in 
promoting tourism in Chiang Rai. And Tourism Authority of Thailand 
 
Keywords: innovation, documentary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Proceedings of the First National Conference on Fine and Applied Arts (2018) 
Arts & Society and  Contemporary Culture 

 

 

   155 

บทนาํ 
ในยุคปจจุบัน การแขงขันในตลาดโลกไดใหความสําคัญในการนําเอาวัฒนธรรมมาเปนสวนหน่ึงในตัวผลิตภัณฑหรือบริการท่ีตน

จําหนายเพ่ือสรางความแตกตางจากคูแขง ซึ่งสอดคลองกับกระแสเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ( Creative Economy) ท่ีกําลังมาแรง ผูอานคง
จะเริ่มมีคําถามในใจวาแลวการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม คืออะไร การทองเท่ียวแบบไหนท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมและประเทศตางๆในโลกมี
นโยบายอยางไรกับรูปแบบการทองเท่ียวดังกลาว  

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคืออะไร 
การทองเที่ยวนับเปนอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีไดนําเอาวัฒนธรรมมาเปนจุดขายเพ่ือดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ 

โดยเฉพาะนักทองเท่ียวชาวอเมริกันและยุโรป ท่ีตางสนใจท่ีจะเรียนรูวัฒนธรรม มรดกทางประวัติศาสตร เย่ียมชมงานสถาปตยกรรม และ
สัมผัสวิถีชีวิต ความเปนอยูของคนในประเทศน้ัน โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและแอฟริกา รวมถึงซื้อของท่ีระลึกท่ีเปนงานหัตถกรรม
ละงานฝมือท่ีเกิดจากภูมิปญญาของคนในประเทศน้ัน การทองเท่ียวในลักษณะดังกลาวเราเรียกวา การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (ขอมูลจาก  
ดร.ไกรฤกษ ปนแกว)  

การทองเท่ียวของโลกในศตวรรษท่ี 21 ใชหลักการของแผนแมบทของโลก (Agenda 21) เปนกรอบในการจัดการการ ทองเท่ียว

อยางย่ังยืน โดยคํานึงถึงหลักการ 4 ประการ คอื 

1. การดําเนินกิจการการทองเท่ียวในขอบเขตท่ีความสามารถการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนจะมีได 

2. ความตระหนักในกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีจะมีผลกระทบตอชุมชน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตความ

เปนอยู ของชุมชนอันเปนเอกลักษณและอัตลักษณของ ชุมชน ทองถ่ิน 
3.การมีสวนรวมของเจาบานและผูมาเยือนตอกิจกรรมการทองเท่ียว 

4.การเช่ือมรอยประสานความจาเปนตอการพัฒนาทางเลือกของชุมชนและกําหนดแผนงาน ทางเศรษฐกิจ การดํารงอยูของ

ชุมชน และการอนุรักษสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ทองถิ่นอยางย่ังยืน 

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การเดนิทางของคน จาก สถานท่ีท่ีอยูประจําไปยังทองถ่ินอื่น 

เพ่ือชมเอกลักษณ ความงดงามทางวัฒนธรรม ท้ังน้ีจะ ตองเคารพ ในวัฒนธรรม ของกันและกัน เพื่อกอใหเกิดมิตรภาพ ความรูความเขาใจ 

และความ ซาบซึ้งตรึงใจใน วัฒนธรรมของชุมชนน้ันๆ ตอง คํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดตอบุคคล และ วัฒนธรรม และ สิ่ง แวดลอมใน

ชุมชนน้ันใหนอยท่ีสุด ชุมชนทองถิ่นผูเปนเจาของวัฒนธรรม ก็ไดประโยชนจากการทอง เท่ียวในดานการ สรางรายไดและการจางงาน 

อันนํามาซึ่งการ พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) 
การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เปนวิธีการศึกษาประวัติศาสตรและวัฒนธรรมผานการ เดินทางทองเท่ียว เปนการทองเท่ียวท่ี

เนนการพัฒนาดานภูมิปญญาสรางสรรค เคารพตอสิ่ง แวดลอม วัฒนธรรม ศักดิ์ศรีและวิถีชีวิตผูคนหรืออาจกลาวไดอีกนัยหน่ึงวา เปน
การทอง เท่ียวเพ่ือการเรียนรู ผูอ่ืน และยอนกลับ มามองตนเอง อยางเขาใจความเก่ียวพันของส่ิงตางๆ ในโลกท่ีมีความเก่ียวโยงพึ่งพา

ไมสามารถ แยกออกจากกันได (ชาญ วิทย เกษตรศริิ, 2540) 

ดังนั้น  การศึกษาส่ือนวัตกรรม  ประเภทสารคดี  ในการสงเสริมการทองเท่ียวสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงดอยบอตามโครงการ

พระราชดําริ  ตําบลดอยบอ  ตําบลแมยาว  จังหวัดเชียงราย  มีเปาหมายในการศึกษาประสิทธิภาพของสื่อทางดานภาพยนตรสั้น  เพ่ือให

ไดขอมูลท่ีเปนประโยชนในการพัฒนาการจัดทําส่ือที่เหมาะสม  มีคณุภาพเหมาะสมและดงึดูดความสนใจนักทองเท่ียวใหมากข้ึน     

  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อเพื่อศึกษานวัตกรรม  ประเภทสารคด ี ในการสงเสริมการทองเท่ียวสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงดอยบอตามโครงการ

พระราชดาํริ  ตาํบลดอยบอ  ตําบลแมยาว  จังหวัดเชียงราย  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยเรื่องน้ีเปนการวิจัยเชิงเอกสารและการวิจัยสรางสรรค โดยเริ่มจากการศึกษาเอกสารตาง ๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับ

กรอบแนวคิดและวัฒนธรรม ตลอดจนขอมูลของแหลงทองเท่ียวเพ่ือนํามาใชในการผลิตส่ือประชาสัมพันธการทองเท่ียวในรูปแบบ

ภาพยนตรสารคดี 

-  ประชากร กลุมประชากรเปาหมาย คือ ผูท่ีสนใจรับการสงเสริมดานอาชีพ และความ เปนอยูสถานีทดลองเกษตรบนพ้ืนท่ี
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สูง เพ่ือใหความรูแกราษฎรในการทําการเกษตรอยางถูก หลักวิชาการ โดยใชพื้นท่ีอยางจํากัด แตใหไดผลผลติเพ่ิมขึ้น พอเล้ียงตนเอง

ได และหยุดย้ังการบุกรุก แผวถางปาขยายพื้นท่ีทํากินของราษฎร และผูชื่นชอบการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติชาวบานท่ี

สนใจการสงเสริมอาชีพดานการเกษตร 

-  กลุมตัวอยางและสุมตัวอยาง ศึกษาวิถีชาวบานชีวิตและความเปนอยู 

-  การเก็บรวบรวมขอมูลหาขอมูลแวดลอม 

  

ผลการวิจัย 

โครงการวิจัย : โครงการผลิตสื่อนวตกรรม (สารคดี) : สถานพีัฒนาการเกษตรท่ีสูงดอยบอตามพระราชดําริ ดอยบ อตาํบลแม ยาว 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีการนําสื่อนวัตกรรมในรูปแบบภาพยนตรส้ัน (สารคดี)  เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  เปนวิธีการ
ศึกษาประวัติศาสตรและวัฒนธรรมผานการเดินทางทองเท่ียว  ท่ีเนนการพัฒนาทางดานการเกษตร ภูมิปญญา  สรางสรรค การเคารพตอ
ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม ศักด์ิศรี และวิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน  โดยการเท่ียวเพื่อการเรียนรู เพื่อใหดสูนุก ดึงดูดใจ ใหความรู โดย
หลักการทางทฤษฎีแลวประกอบดวย 3 ขั้นตอน  

- Pre-Production คือ การเตรียมการกอนการผลิต  มีขั้นตอนดังน้ี   
- Production คอื การดําเนินการถายทํา 
- Post-Production คือ การตัดตอและการนําเสนอ 

ดังน้ัน การจะสรางงานออกมาใหดีและเปนท่ีนาสนใจ เราจําเปนตองเตรียมการในเรื่องเหลานี้ 
- Concept and Theme 
- Script and Story Board 
 
ข้ันกอนการผลิต (Pre Production) นับเปนข้ันตอนท่ีมีความสาคญัเปนอยางย่ิงกอนเริ่มทําการผลิตภาพยนตร 

ไดแกการเตรียมขอมูล การกําหนดหรือ  เคาโครงเรื่อง  การประสานงาน  กองถายกับสถานท่ีถายทําประชุมวางแผนการผลิต การ

เขียนสคริปต การจัดเตรียม วัสดุ อุปกรณการถายทํา อุปกรณการบันทึกเสียง หองบันทึกเสียง หองตัดตอ อุปกรณประกอบฉาก 

อุปกรณแสง การเตรียม ทีมงาน ทุกฝาย การเดิน ทาง อาหาร ท่ีพัก ฯลฯ หากจัดเตรียมรายละเอียดในขั้นตอนน้ีไดดี ก็จะสง ผลให

ขั้นตอนการผลิตทาไดงายและรวดเร็วย่ิง  
 มีการจัดเก็บขอมูลเชิงลึกจากการสอบสัมภาษณ  และจากการประชุมเพ่ือเปนขอมูลในการเลาเรื่องราว  โดยมีนักศึกษาสาขา

การสรางภาพยนตร   และสาขาการสรางสรรคและส่ือดิจิทัล  รวมกับชุมชนในการเขียนเคาโครงเรื่องลงสตอรี่บอรด มีการวางแผน

คัดเลือกสถานท่ี  คือ สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงดอยบอตามพระราชดําริ ดอยบ อตําบลแม ยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เปน

สถานท่ีสําหรบัการถายทํา  มกีารคัดเลือกนักแสดงในชุมชน   

ข้ันตอนการผลิต (Production)  มีบุคคลที่เก่ียวของดังนี้ 
1.  ผูอํานวยการผลิต (Producer)  ผูอํานวยการผลิตในท่ีน้ีหมายถึง  อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ  เปนผูอํานวยการ

ผลิตเปน   ผูท่ีทําหนาที่ในการควบคุมการผลิตภาพยนตรท้ังหมด นับต้ังแต  การวางแผน การถายทํา หลังการถายทํา 
เพื่อใหกาผลิตภาพยนตรเปนไปอยางราบรื่นและมีความสมบูรณท่ีสุด 

2. ผูเขียนบทภาพยนตร (Script Writer)  ผูเขียนบทภาพยนตรในท่ีน้ีไดรับความรวมมือจากสาขาการสรางภาพยนตรฯ  
ทําหนาท่ีเขียนบทภาพยนตรตามท่ีไดรับมอบหมายจนแลวเสรจ็ เมื่อเขียนบทเสร็จแลวภาระหนาที่ตอไปก็คือการ
แกไขบท  เม่ือแกไขบทจนเปนที่พอใจของผูวาจางแลวภาระหนาท่ีของผูเขียนบทก็หมดไป 

3. ผูกํากับภาพยนตร (Film Director)  ผูกํากับภาพยนตรในท่ีนี้ไดรับความรวมมือจากสาขาการสรางภาพยนตรฯ มี
หนาท่ี  ในการทําความเขาใจบทภาพยนตร เลือกทีมงาน เลือกนักแสดง สถานท่ีถายทําภาพยนตร และเปนผูท่ี
ควบคุมงานผลิตภาพยนตรท้ังหมดภายใตการดูแลของผูอํานวยการผลิตภาพยนตร 

4.  ผูชวยกํากับภาพยนตร (Assistant Film Director)  ผูชวยกํากับภาพยนตรในท่ีน้ีไดรับความรวมมือจากสาขาการ
สราง ภาพยนตรฯ โดยทั่วไปแลวถาเปนกองถายภาพยนตรทีมใหญๆ จะมีผูชวยกํากับภาพยนตร 2-3 คน ซึ่งมีหนาท่ี
แตกตางกัน 
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5.    ผูกํากับศิลป (Art Director)  ผูกํากับศิลปทําหนาท่ีในการไปหาสถานท่ี ที่ถายทํา รวมกับผูทําหนาท่ีจัดหาสถานท่ี
ถายทํา ภาพยนตร ผูกํากับภาพยนตร ผูชวยกํากับ ธุรกิจกองถาย ฯลฯ การออกแบบสรางฉากตามยุคสมัย
บรรยากาศตามเรื่องราวในบทภาพยนตร 

6.    ผูเขียนสตอร่ีบอรด (Story Board Visualizer) 
ผูเขียนสตอรี่บอรด จะทําหนาท่ีแปลงบทภาพยนตรใหเปนภาพเขียน โดยกําหนด ขนาดภาพ มุมกลอง การจัด
องคประกอบภาพ ฯลฯ เพื่อใหงายสาํหรับการถายทําภาพยนตร โดยท่ัวไปแลวการเขียนสตอร่ีบอรดน้ันจะเขียน
เฉพาะฉากท่ีถายทํายากๆเทานั้น เชน ฉาก  ACTION ตางๆซ่ึงทีมงานท่ีเก่ียวของเชน ผูกํากับภาพยนตร ชางกลอง ผู
กํากับศลิป ฯลฯ พอเห็นภาพจากสตอรี่บอรดแลวก็สามารถจะออกแบบทํางานตามหนาท่ีของตนไดทันที 

7.    ผูออกแบบเส้ือผาเคร่ืองแตงกาย (COSTUME DESIGNER) 
ผูออกแบบเส้ือผาเครื่องแตงกายทําหนาท่ีออกแบบเส้ือผาเคร่ืองแตงกาย เคร่ืองประดับตางๆ ของตัวละคร โดย
คํานึงถึงยุคสมัย บุคลิกของตัวละคร โดยกอนท่ีจะออกแบบเส้ือผาและเคร่ืองแตงกายน้ัน ผูออกแบบนอกจะอานจาก
บทภาพยนตรอยางละเอียดแลว จะตองเขารวมประชุมกับผูกํากับภาพยนตร ผูกํากับศิลป เพ่ือทราบแนวคิดและ
กําหนดแนวทางของการออกแบบโทรและอารมณของภาพยนตรใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

8.    ผูจัดการจัดหาสถานท่ีถายทําภาพยนตร (LOCATION MANAGER) 
บุคลากรตําแหนงน้ีเพิ่งมีในกองถายภาพยนตรไทยในระยะเวลาท่ีไมนานมาน้ี เพราะกอนหนาน้ีผูกํากับ ผูชวยกํากับ 
และผูกํากับศิลป จะชวยกันหาสถานท่ีถายทํา แตเพราะความไมสะดวก เพื่อใหการจัดหาสถานท่ีถายทําภาพยนตร
เปนไปดวยความรวดเร็วยิ่งข้ึน จึงกําหนดใหมีตําแหนงน้ีขึ้นมา  
ท่ีมา  :  http://princezip.blogspot.com/ 

ข้ันตอนหลังการผลิต (Post Production) เปนขั้นตอนการตัดตอเรียบเรียงภาพและเสียงเขาไวดวยกันตามสคริปตหรือ

เน้ือหาของเร่ือง ข้ันตอนน้ี จะมีการใส กราฟกและเทคนิคพิเศษภาพ การเช่ือมตอ ภาพ/ฉาก อาจมีการบันทึกเสียงในหองบันทึก 
เสียง เพิ่มเติม อีกก็ได อาจม ีการนําดนตรีมาประกอบ เรื่องราวเพ่ือเพ่ิมอรรธรสในการรับชมย่ิงขึ้น ข้ัน ตอนน้ีสวนใหญจะดําเนินการอยู

ในหอง ตัดตอ มีเฉพาะ คนตัดตอ (Editor) ผูกํากับภาพยนตรและชาง เทคนิคท่ีเก่ียวของเทาน้ัน 

 http://princezip.blogspot.com/2012/06/blog-post.html 

 
ตัวอยาง  การเขียนเรื่องยอ 

ชางภาพหนุมโบกรถเพ่ือจะเขาไปเท่ียวที่หมูบานชาวเขา ระหวางเสนทาง เขาไดพบกับเด็กชายชาวเขาผูซ่ึงไมมีอนาคต ชายหนุม

กระโดดลงจากรถแวะทักทายพูดคุย ทําความรูจัก เด็กชาวเขารูสึกถูกชะตาและคุนเคย จึงบอกเลาเร่ืองราวชีวิต และอนาคตท่ีมืดมนของ
ตนใหฟง  และแลวโชคชะตาก็นําพาท้ังสองคนใหไดไปรูจัก สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ดอยบอ หน่ึงในโครงการ

พระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  ท้ังสองไดรับการช้ีนําถึงการทํางานของสถานีท่ีเอื้อประโยชนกับชีวิตของ

ชาวเขาเปนอยางมาก เด็กชายชาวเขารับรูและเริ่มมองเห็นอนาคตของตน จึงตัดสินใจท่ีจะเขาอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง หวังไดสรางงาน 

สรางอาชีพ  และรายไดใหกับครอบครัว โดยไมตองละท้ิงถ่ินฐานและครอบครัว 

 

  สรุปและอภิปรายผล   

 จากท่ีกลาวมาการศึกษานวัตกรรม  ประเภทสารคดี  ในการสงเสริมการทองเท่ียวสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงดอย
บอตามโครงการพระราชดําริ  ตําบลดอยบอ  ตําบลแมยาว  จังหวัดเชียงราย  โดยการสรางสถานการณตัวอยางเพ่ือท่ีจะดําเนินไปให

เห็นถึงอาชีพ และความ เปนอยูสถานีทดลองเกษตรบนพ้ืนท่ีสูง เพ่ือใหความรูแกราษฎรในการทําการเกษตรอยางถูก หลักวิชาการ 

โดยใชพ้ืนท่ีอยางจํากัด แตใหไดผลผลิตเพ่ิมขึ้น พอเล้ียงตนเองได และหยุดย้ังการบุกรุก แผวถางปาขยายพื้นท่ีทํากินของราษฎร และผู

ช่ืนชอบการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติชาวบานท่ีสนใจการสงเสริมอาชีพดานการเกษตร  เปนการเรียบเรยีงเร่ืองราว  ผาน

กระบวนการผลิตภาพยนตรสั้น  ทําใหชุมชนเห็นความสําคัญภายในชุมชนและมีสวนรวมในการกระบวนการคิดและผลิตภาพยนตรสั้น

ในคร้ังน้ี 
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ภาพท่ี 1: ภาพระหวางการถายทํา 
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