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 การวิจยัเชิงคุณภาพเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาศกัยภาพทางด้านเศรษฐกิจ
ชุมชนของกิจการขา้วหลามบา้นอาฮาม  และน าเสนแนวทางในการจดัการการผลิตขา้วหลามอยา่ง
ย ัง่ยนืในฐานะท่ีเป็นอตัตลกัษณ์ทางวฒันธรรมของทอ้งถ่ินจงัหวดัน่าน 
 ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจุบนัขา้วหลามบา้นอาฮามมีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงมากและ
กลายเป็นอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมทั้งในระดบัชุมชนหมู่บา้นอาฮาม  ต าบลท่าวงัผา อ าเภอท่าวงัผา  
และจงัหวดัน่าน  กระบวนการผลิตและการจ าหน่ายขา้วหลามเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆเขา้มามีส่วน
ร่วม   ท่ีส าคญัไดแ้ก่ประชากรในครอบครัวและชุมชนท่ีเป็นผูผ้ลิตขา้วหลาม  และผูผ้ลิตวตัถุดิบท่ี
เก่ียวเน่ืองมีงานท าและมีรายไดเ้ล้ียงชีพตลอดปี  และพบวา่เร่ิมมีปัญหาในเร่ืองความขาดแคลนไมไ้ผ่
ขา้วหลามท่ีหายกและราคาสูงข้ึนเน่ืองจากตอ้งซ้ือจากกลุ่มผูต้ดัไมไ้ผ่จากป่าธรรมชาติไกลจาก
ชุมชนเท่านั้น   
 ผูศึ้กษาน าเสนอแนวทางในการจดัการเศรษฐกิจชุมชนขา้วหลามบา้นอาฮาม ๔ ประเด็น  
คือ 

๑. รณรงค์ให้มีการปลูกสวน/ป่าไผ่ขา้วหลามในพื้นท่ีชุมชนบา้นอาฮามและพื้นท่ีใกล้เคียง  
และลดการใชไ้มไ้ผจ่ากป่าธรรมชาติลงโดยเร็ว 

๒.  สร้างความตระหนกัเร่ืองการรักษาคุณภาพของสินคา้ขา้วหลามทั้งในฐานะอาหารท่ีสะอาด  
อร่อย  ถูกนามยั  และในฐานะท่ีเป็นอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชุมชนและจงัหวดัน่าน 

๓. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีส่วนร่วมส าคญัในการจดัท าโครงการปลูกป่า/สวนไผ่
ขา้วหลาม  และการรักษาคุณภาพและภาพลกัษณ์สินคา้ใหย้ ัง่ยนื 

๔. จดัการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมตามเส้นทางในหมู่บา้นขา้วหลามและพื้นท่ีเก่ียวขอ้ง   
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 This qualitative study is aimed to value and enhance the economic potential and 

propose sustainable management guidelines in the production of Khao Larm at Ban A-Ham, 

Nan province.  

 The results of study illustration the high economic value of Khao Larm products to 

village community, local region in Amphoe Tha Wang Pha and to Nan Province in general. 

Khao Larm of Ban-A-Haam is now the identity of the village, Amphoe Tha Wang Pha and Nan 

Province. Its production and distribution maintain permanent occupation of producers, 

contributors and the groups that provide bamboo trees, rice, beans, coconut, sugar and 

wood-fuel. Current issues that the villagers encounter is the lack of bamboo tree which is cut 

from natural forest.  

 This study proposes guidelines to sustain the production of Khao Larm Ban A-Ham as  

follows : 

 1. Promoting the plantation of bamboo in the village and near by areas in Tambon 

Tha Wang Pha and reduce the use of bamboo trees from natural forest.   

 2. Producers should sustain the quality of Khao Larm not only for the healthy food 

to please tourists and consumers, but also to preserve the identity of the village and the 

province.  

 3. The local government has to be the host in the bamboo plantation, production, 

distribution in order to maintain the quality and image of Khao Larm Ban-A-Haam. 

 4. Organization of cultural touristic routes in accompany with cultural resource 

and way of sufficiency life in the village. 
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 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีจากความร่วมมือของบุคคลหลายๆท่าน ท่ีได้
ใหค้วามกรุณากบัผูศึ้กษาในคร้ังน้ี ขอกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารยส์ายนัต ์ไพรชาญจิตร์ 
อาจารยผ์ูใ้ห้แรงบนัดาลใจในการศึกษา คอยแนะน า ส่งเสริม ช่วยปรับปรุงแกไ้ข และกระตุน้เตือน
จนวทิยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จลุล่วงมาไดด้ว้ยดี รวมไปถึงอาจารยท์่านอ่ืนๆท่ีไดป้ระสาทความรู้และให้
ค  าแนะน ากบัผูศึ้กษา ทั้งอาจารยท่ี์คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร อาจารยจ์ากภาควชิา
ประวติัศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา รวมไปถึงอาจารยพ์ิสิฐ เจริญวงค ์และรองศาสตราจารยธ์นิก เลิศ
ชาญฤทธ์ ท่ีไดส้ละเวลามาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี ขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอยา่งสูง 
 กราบขอบพระคุณพอ่ แม่ ท่ีไดใ้หชี้วติ ใหค้วามรัก ใหก้ารดูแลมาเป็นอยา่งดี ครอบครัว
เจษฎาชยัยทุธ์ และครอบครัวกนัฟัน ท่ีคอยใหค้วามอบอุ่นอยูเ่สมอ เพื่อนๆ ม.๖/๗ โรงเรียนท่าวงัผา
พิทยาคม รุ่น ๓๔, เพื่อนๆประวติัศาสตร์ ๔๘ และพี่ๆเพื่อนๆ CRM ทุกคน ท่ีคอยใหก้ าลงัใจ อยู่
เคียงขา้งกนัเสมอมา 
 สุดทา้ยน้ีขอมอบความรู้ ประโยชน์ และคุณงามความดีท่ีเกิดจากการศึกษาในคร้ังน้ี
ใหก้บัผูผ้ลิตขา้วหลามและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการผลิตทุกท่าน ท่ีช่วยเหลือผูศึ้กษาในการใหข้อ้มูล
เป็นอยา่งดีเหมือนลูกหลานของท่านคนหน่ึง และขอมอบการสานต่อใหก้บัลูกหลานคนเมืองน่าน
ทุกท่าน ท่ีมีความรักต่อถ่ินฐานบา้นเกิด เพื่อท่ีจะเป็นแรงบนัดาลใจในการจดัการทรัพยากร
วฒันธรรมของคนเมืองน่านในอนาคตต่อไป 
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