
วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน  2560 

 

156 

การผลิตสินค้าที่ระลึก “เฉ่งก๋อ” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจระดับจุลภาค 
ของจังหวดัภเูก็ต 

Production of souvenirs 'Chang Ko' for the local Economy Development  
of Phuket 

ยทุธพงษ์  ต้นประดู่1  วิศนี  ศิลตระกลู2 อญัชล ี จนัทรโภ3 
     Yuthapong Tonpradu1 Virasine sintakun2 Anchalee Chantapho3 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจัยเร่ือง การผลิตสินค้าที่ระลึก “เฉ่งก๋อ” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจระดับ
จุลภาคของจังหวัดภูเ ก็ต เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์  3 ประการ  
คือ 1) เพื่อศึกษาประวตัิความเป็นมาของเฉ่งก๋อเจ้าสาวกลุม่ชนบาบ๋าจังหวดัภเูก็ต 2) เพื่อศึกษา
รูปแบบและแนวทางการพฒันาเฉ่งก๋อของเจ้าสาวกลุม่ชนบาบ๋าจงัหวดัภเูก็ต 3) เพื่อการพฒันา
และสร้างสรรค์รูปแบบเฉ่งก๋อของเจ้าสาวกลุม่ชนบาบ๋า เพื่อการพฒันาเศรษฐกิจระดบั
จลุภาคของจงัหวดัภเูก็ต ขอบเขตของพืน้ที่วิจยัคือ ยา่นเมืองเก่าภเูก็ต อ าเภอเมือง จงัหวดั
ภเูก็ต  โดยร่วมกบักองทนุพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัภเูก็ตและโรงเรียนเทศบาลเมือง จงัหวดั
ภเูก็ต  การศกึษาข้อมลูการวิจยัแบ่งเป็น 3 ขัน้ตอนตามวตัถปุระสงค์ วิธีด าเนินการวิจยั
ประกอบด้วย การศึกษาเอกสาร การสงัเกต การสมัภาษณ์ การสนทนากลุม่ย่อยการประชุม
เชิงปฏิบตัิการ โดยผู้ทรงคณุวฒุิ ประกอบด้วย ครูภมูิปัญญาแห่งชาติ ครูภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
กรรมการสมาคมบาบ๋าเพอรานากัน กรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต 
กรรมการชมุชนยา่นเมืองเก่าภเูก็ต กรรมการกองทนุพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัภเูก็ต และ
อาจารย์สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง เพื่อให้ความเห็นเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ
เฉ่งก๋อของเจ้าสาวกลุ่มชนบาบ๋า เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจระดับจุลภาคของจังหวัดภูเก็ต  
พร้อมทัง้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการบรรยายอยา่งละเอียด 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ประวัติความเป็นมาของเฉ่งก๋อ “เป็นการผสมผสาน
วฒันธรรมด้านการแต่งกายของชาวจีนและชาวพืน้เมืองภูเก็ต ส่วนมากนิยมสวมใส่ในพิธี
วิวาห์และการต้อนรับบคุคลส าคญัและพิธีการส าคญัตา่งๆ เร่ิมปรากฏสมยัพระบาทสมเด็จ
พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จกัรี” เฉ่งก๋อมีสว่นประกอบส าคญัจ านวน  
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3 อย่าง ประกอบด้วย  1) หงส์ 2) ผีเสือ้ และ 3) ดอกไม้ไหว  โดยผู้สวมใสเ่ฉ่งก๋อเป็นผู้
ประดิษฐ์ขึน้ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับขนาดศีรษะของตน ทัง้นีเ้ป็นการฝึกสมาธิ การ
ควบคมุอารมณ์และการเข้าใจความหมายของสว่นประกอบต่างๆ ของเฉ่งก๋อ 2) แนวทางการ
พฒันาคือ การพฒันาบนพืน้ฐานการอนรัุกษ์โดยการรักษารูปทรงเดิมแต่ใช้วสัดุเลียนแบบ
เช่น ดิน้ทอง ดิน้เงิน เพชรเทียม และปีกแมลงทบั 3) ผลจากการพฒันารูปแบบเฉ่งก๋อ 
พบวา่ สามารถประดิษฐ์สนิค้าที่ระลกึ เพื่อการจ าหนา่ยแก่นกัทอ่งเที่ยว เป็นการสร้างรายได้
แก่ชุมชนท้องถ่ิน และสิ่งส าคัญเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับประเทศจีนซึ่งเป็น
มหาอ านาจของโลกประกอบกบัจ านวนนกัท่องเที่ยวชาวจีนเป็นอนัดบัที่ 1 ของจงัหวดั
ภูเก็ต ส่งผลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต โดยข้อเสนอแนะเพื่อพฒันา
เศรษฐกิจระดับจุลภาคของจังหวดัภูเก็ตคือ ควรขยายผลสู่การพฒันาสินค้าที่ระลึก
รูปแบบ เช่น กระเช้าดอกไม้ เคร่ืองตกแต่งตามสถานที่ราชการและหน่วยงานเอกชน 
ทัง้นีเ้พื่อการพฒันาเศรษฐกิจชมุชนอยา่งยัง่ยืน 
 
ค าส าคัญ : สนิค้าที่ระลกึ เฉ่งก๋อ การพฒันา เศรษฐกิจระดบัจลุภาค  
 
ABSTRACT 
  This research aimed to:  1) study the history of 'Chang Ko' in the Wedding 
Ceremony of bride BABA Local borns in Phuket 2) investigate the style and its 
development 'Chang Ko' in the Wedding Ceremony of bride BABA Local 
borns in Phuket 3) to examine the development and ceative style of 'Chang 
Ko' in the Wedding Ceremony of bride BABA Local borns in Phuket  to promote the 
local - economy Development of Phuket. The area of study was  Phuket Old Town 
Muang Direct. The methodology of this research included three stages. The 
key methods for data collection were the study of documents, observation, 
interviews, three focus group discussions and workshops with stakeholders;  
informants included casual informants and general informants, committees of Baba - 
Paranakan Association, Phuket Culture board committees, Phuket Old Town 
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Community committees, Thai Women’s Empowerment Fund of Phuket Province 
committees, and Performance Arts Program teachers. Data analysis was 
presented descriptively.   
 The research findings showed that:  1)   'Chang Ko' was a Cultural 
ornament mixed between the Chinese immigrants and Local  borns Phuket. 
Most people wore this ornament in the Wedding Ceremony and the important 
events of formalities. It was originated at the beginning of King Rama III’s reign 
of Chakri Dynasty. There were three significant components of the Chang Ko: 
1) swans 2) butterflies and 3) flowers  The wearers wore it as a means to help 
them for  meditation, temperance if they understood the meaning of 'Chang 
Ko' 2) Guidelines for the Development of Chang Ko must be based on 
Conservation 3) The Results of the Development model revealed that it can be 
made as a souvenir for travelers which could generate income for local 
communities.  And this ornament could  enhance the relationship with China    
Suggestions to improve the Local Phuket Economy is thecollaboration with the 
other organizations to produce other souvenirs which could help the economy 
development , and sustainable community.  
 
 
ค าน า 
 ประเทศไทยมีอตัลกัษณ์ของท้องถ่ินที่สามารถน าเสนอเร่ืองราวเชิงประวตัิศาสตร์
ผ่านบริบทแวดล้อมของท้องถ่ินแก่นักท่องเที่ยว  สอดคล้องกับการก าหนดทิศทางการ
พฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 เป็นการสร้าง
ภมูิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพื่อการพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและยัง่ยืน โดยการน าต้นทุน
ด้านวัฒนธรรมของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกือ้กูลกับหน่วยงาน
ท้องถ่ินต่างๆ พร้อมทัง้เสริมสร้างเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์มีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาและสง่เสริมวฒันธรรมของไทยให้มีมลูค่าสงูขึน้ 
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โดยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถน าวัฒนธรรมต่างๆ ผนวกกับความรู้และความคิด
สร้างสรรค์สง่ผลให้ธุรกิจเอสเอ็มอีขยายผลเป็นธุรกิจสตาร์ทอพั สง่ผลสูก่ารพฒันาภาคสว่น
ต่างๆ ที่ส าคญัด้านการบริการและการท่องเที่ยว ทัง้นีเ้พื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจอย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืน  ปัจจุบันการแข่งขนัด้านเศรษฐกิจมีความรุนแรงสงูขึน้ รัฐบาลให้
ความส าคญักบัครีเอทีฟในการขบัเคลือ่นไทยแลนด์ 4.0 เพราะประเทศมีศกัยภาพอย่าง
สมบรูณ์ (สวุิทย์  เมษินทรีย์,  2559 : 4) สอดคล้องกบัแนวคิดด้านการสนบัสนนุสตาร์ท
อพัในภมูิภาคเอเซียแปซิฟิกซึ่งมีความหลากหลายของวฒันธรรมและเทคโนโลยีด้านต่างๆ 
สามารถปรับตามสภาพบริบทของตนอย่างเหมาะสม โดยการกระจายการลงทุนใน
ประเภทธุรกิจที่น่าสนใจและเป็นการสร้างสมัพันธภาพที่ระหว่างประเทศในภูมิภาค
เอเซียแปซิกฟิก (มณีรัตน์  อนุโลมสมบตัิ,  2559 : 9) องค์การบริหารจังหวดัภูเก็ต
ต้องการให้จังหวดัภเูก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดบั Premium World Class น ามาซึ่ง
รายได้ของประชาชน โดย 1) การสนบัสนนุการยกระดบัมาตรฐานด้านบริการและธุรกิจ
ที่เก่ียวข้องกบัการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 2) การสนบัสนนุให้มีการผลิตบคุลากร
เพื่อรองรับการทอ่งเที่ยวและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 3) การสง่เสริมให้มีการพฒันาบคุลากร
ด้านการท่องเที่ยวในภูเก็ตทุกประเภทอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือระหว่าง
สถาบนัการศึกษากบัผู้ประกอบการ 4) การสง่เสริมสนบัสนนุการท่องเที่ยวเชิงอนรัุกษ์
ด้านวิถีชีวิต วฒันธรรม ประเพณีของจงัหวดัภเูก็ต 5) การสร้างแหลง่ท่องเที่ยวใหม่ใน
เชิงพืน้ท่ีที่มีศกัยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน
ควบคู่กับการส่งเสริมตลาดนกัท่องเที่ยวคุณภาพ (องค์การบริหารส่วนจังหวดัภูเก็ต.    
2555 : สถานีโทรทศัน์ สทท.11 จงัหวดัภเูก็ต.) 
 สภาพปัญหาในปัจจบุนัของงานวิจยัเร่ืองการผลิตสินค้าที่ระลกึ “เฉ่งก๋อ” เพื่อ
พฒันาเศรษฐกิจระดบัจุลภาคของจงัหวดัภูเก็ต นัน้ พบว่าอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว
สร้างรายได้จ านวนมากแก่จังหวดัภูเก็ตแต่เป็นการกระจุกตวัเฉพาะบางพืน้ที่  ปัญหา
ดงักลา่วอาจเกิดจาก 1) ขาดการพฒันาสิ่งดึงดดูด้านการท่องเที่ยวของจงัหวดัภเูก็ต  2) 
ขาดการพฒันาตลาดการท่องเที่ยวเชิงบรูณาการและ 3) ขาดการพฒันากลไกการจดัการ
การทอ่งเที่ยวของจงัหวดัภเูก็ต  ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแสวงหาแนวทาง
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ในการแก้ไขปัญหาดงักลา่วเพื่อกระจายผลประโยชน์อยา่งทัว่ถึง  ด้วยการบริหารจดัการ
เชิงบรูณาการกบัภาคสว่นต่างๆ  เพื่อเพิ่มจุดขายแก่นกัท่องเที่ยวสอดคล้องกบังานวิจัย
ฉบบันีค้ือ ความได้เปรียบของต้นทนุทางวฒันธรรมที่มีอยู่ในท้องถ่ิน เช่น เคร่ืองประดบัในพิธี
วิวาห์ของกลุ่มชนบาบ๋า  โดยมีเอกลักษณ์ส าคัญ เช่น เฉ่งก๋อ ซึ่งสามารถพัฒนาให้เกิด
มลูคา่เพิ่มและประชาสมัพนัธ์วฒันธรรมด้านการแต่งกายของท้องถ่ิน อีกทัง้สร้างเป็นแหลง่
รายได้ของประชาชนในท้องถ่ิน  โดยการประสานความร่วมมือกับกลุ่มกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีจงัหวดัภเูก็ตและโรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต  ซึ่งเป็นการน าแนวคิดใหม่มา
ปรับใช้กับการท างานด้านวฒันธรรมบนฐานความคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งผลให้การ
จัดการท่องเที่ยวของท้องถ่ินมั่นคงและยัง่ยืนบนพืน้ฐานวฒันธรรม  (เทิดชาย ช่วยบ ารุง.   
2552 : 31) บริเวณยา่นเมืองเก่า อ าเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ตนัน้ ได้สัง่สม ภูมิปัญญามาหลาย
ช่วงอายุและจุดแข็งของจังหวัดภูเก็ต คือ การเป็นจังหวัดท่องเที่ยวระดับโลกและ
เป็นจดุเช่ือมโยงด้านสายการบินพาณิชย์  ฉะนัน้การเผยแพร่รูปแบบเคร่ืองแตง่กายของกลุม่
ชนบาบ๋า ซึ่งเป็นมรดกวฒันธรรมประจ าถ่ินควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เช่น การน าวฒันธรรมท้องถ่ินต่างๆ มาสร้างสรรค์
เป็นสินค้าที่ลึก ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติจ านวนมากให้ความสนใจ  โดยเฉพาะ
นกัทอ่งเที่ยวชาวจีนซึง่มีรูปแบบการแตง่กายในพิธีวิวาห์คล้ายคลงึกนั  จดัได้ว่าเป็นการ
สร้างความสมัพนัธ์และเป็นผลเชิงบวกด้านจิตวิทยาระหว่างประเทศ  อีกทัง้นกัท่องเที่ยว
ชาวจีนเป็นก าลงัซือ้ขนาดใหญ่ของจังหวัดภูเก็ต  ซึ่งสามารถบูรณาการด้านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ โดยสามารถผลิตสินค้าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นการเผยแพร่และ
ประชาสมัพนัธ์วฒันธรรมท้องถ่ินอีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ในระดบัจุลภาค
ของจงัหวดัภเูก็ต  
 ส าหรับงานวิจยัฉบบันีเ้ป็นการสง่เสริมรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม เป็นการ
น าลกัษณะเด่นของท้องถ่ินคือ เคร่ืองแต่งกายในพิธีวิวาห์ของกลุ่มชนบาบ๋ามาบริหาร
จดัการร่วมกบักองทนุพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัภเูก็ตและโรงเรียนเทศบาลเมืองจงัหวดั
ภูเก็ต  ทัง้นีเ้พื่อสร้างแรงจูงใจแก่นักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสมัผัสความหลากหลายของ
วฒันธรรมประจ าท้องถ่ิน   สาระส าคัญดังกล่าวข้างต้นพบว่า การผลิตสินค้าที่ระลึก 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน  2560 
 

161 

“เฉ่งก๋อ” เพื่อพฒันาเศรษฐกิจระดบัจุลภาคของจังหวดัภูเก็ต   ยงัไม่มีกระบวนการ
ประดิษฐ์เฉ่งก๋ออย่างชดัเจนโดยผู้วิจยัสามารถประยุกต์รูปแบบการประดิษฐ์เฉ่งก๋อซึ่ง
เป็นแนวทางการอนรัุกษ์  พฒันา และสร้างสรรค์วฒันธรรมท้องถ่ินได้เป็นอยา่งดี  ดงันัน้ 
ผู้วิจยัจึงสนใจที่จะวิจยัเร่ืองการผลิตสินค้าที่ระลกึ “เฉ่งก๋อ” เพื่อพฒันาเศรษฐกิจระดบั
จลุภาคของจงัหวดัภเูก็ตตอ่ไป 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
    การวิจยัเร่ือง การผลติสนิค้าที่ระลกึ “เฉ่งก๋อ” เพื่อพฒันาเศรษฐกิจระดบัจุลภาค
ของจังหวดัภเูก็ต นัน้  ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารและข้อมูลภาคสนาม  เพื่อการศึกษา 1) ประวตัิความเป็นมาของเฉ่งก๋อ
เจ้าสาวกลุ่มชนบาบ๋าจังหวดัภูเก็ต 2) รูปแบบและแนวทางการพฒันาเฉ่งก๋อของเจ้าสาว
กลุ่มชนบาบ๋าจังหวดัภเูก็ต 3) เพื่อการพฒันาและสร้างสรรค์รูปแบบเฉ่งก๋อของเจ้าสาว
กลุ่มชนบาบ๋า เพื่อการพฒันาเศรษฐกิจระดบัจุลภาคของจังหวดัภูเก็ต  โดยผู้ วิจัยได้
ก าหนดวิธีด าเนินการวิจยัไว้ตามล าดบั ดงันี ้
  
 1. ขอบเขตของการวิจัย 
 1.1 ด้านเนือ้หาการวิจยั  
 1.2 วิธีการวิจยั  
 1.3 ด้านระยะเวลาการวิจยั   
 1.4 ด้านพืน้ท่ีการวิจยั 
 1.5 ด้านประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 
 2. วิธีด าเนินการวิจัย 
 2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 2.2 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 2.3 การจดักระท าและวิเคราะห์ข้อมลู 
 2.4 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูการวิจยั 
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สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การวิจยัเร่ืองการผลติสนิค้าที่ระลกึ “เฉ่งก๋อ” เพื่อพฒันาเศรษฐกิจระดบัจุลภาค
ของจงัหวดัภเูก็ต  เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ มีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาประวตัิ
ความเป็นมาของเฉ่งก๋อเจ้าสาวกลุม่ชนบาบ๋าจงัหวดัภเูก็ต 2) เพื่อศึกษารูปแบบและแนว
ทางการพัฒนาเฉ่งก๋อของเจ้าสาวกลุ่มชนบาบ๋าจังหวัดภูเก็ต 3) เพื่อการพัฒนาและ
สร้างสรรค์รูปแบบเฉ่งก๋อของเจ้าสาวกลุ่มชนบาบ๋า เพื่อการพฒันาเศรษฐกิจระดบัจุลภาคของ
จังหวัดภูเก็ต  ซึ่งผู้ วิจัยได้เลือกพืน้ที่วิจัยย่านเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดภู เก็ต และ
ก าหนดขัน้ตอนการวิจัย ตามวตัถุประสงค์ การวิจัย โดยศึกษาจากเอกสาร การสงัเกต 
การสมัภาษณ์ การสนทนากลุม่ และประชมุเชิงปฏิบตัิการ โดยน าเสนอผลการวิจยัตาม
ขัน้ตอนการวิจยั ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดงันี ้
  
 1. วตัถปุระสงค์ของการวิจยั  
 2. สรุปผล 
 3. อภิปรายผล  
 4. ข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผล 
 ผลการวิจยัเร่ืองการผลิตสินค้าที่ระลึก “เฉ่งก๋อ” เพื่อพฒันาเศรษฐกิจระดบั
จลุภาคของจงัหวดัภเูก็ต  ได้ข้อค้นพบตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัสรุปได้ดงันี  ้
 1. ประวตัิความเป็นมาของเฉ่งก๋อเจ้าสาวกลุม่ชนบาบา๋จงัหวดัภเูก็ต 
 ผลการศกึษาประวตัิความเป็นมาของเฉ่งก๋อเจ้าสาวกลุม่ชนบาบ๋าพบว่า เป็น
เคร่ืองประดบัส าคญัใช้ประกอบบนศีรษะของเจ้าสาวบาบ๋าและพิธีกรรมส าคญัต่างๆ 
เฉ่งก๋อมีสว่นประกอบส าคญัจ านวน  3 อยา่ง ประกอบด้วย   
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ภาพที่ 1 หงส์ ประดิษฐ์จากเส้นดิน้สทีองและสเีงิน 
ที่มา : ยทุธพงษ์  ต้นประดู่ (5 ตลุาคม 2559) 

 
 1) หงส์ หมายถึง สตัว์มงคลแทนสญัญะเพศหญิง ที่มีความสง่างาม ความหยิ่ง
ผยอง และเป็นพญานกที่มีความยิ่งใหญ่ในผืนแผน่ดิน  

 
 

ภาพที่ 2 ผีเสือ้ ประดิษฐ์จากเส้นดิน้สทีองและสเีงิน 
ที่มา : ยทุธพงษ์  ต้นประดู ่(5 ตลุาคม 2559) 
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 2) ผีเสือ้ หมายถึง สตัว์มงคลขนาดเลก็แทนสญัญะเพศชาย ที่มีความสวยงาม 
ความเป็นอิสระ เป็นตวัแทนของการผสมพนัธุ์หรือตวัแทนแหง่การสบืพงศ์วงศ์ตระกลู  

 
ภาพที่ 3 ดอกไม้ไหว ประดิษฐ์จากเส้นดิน้สีทองและมกุเทียม 

ที่มา : ยทุธพงษ์  ต้นประดู่ (5 ตลุาคม 2559) 
 3) ดอกไม้ไหว หมายถึง สิง่สวยงามที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติ มีสสีนัสวยงาม กลิ่น
หอมยัว่ยวนบุรุษเพศแทนสญัญะเพศหญิง เป็นตวัแทนของการแพร่ขยายพนัธุ์หรือการ
เจริญพนัธุ์  
 
 ผู้สวมใสเ่ฉ่งก๋อเป็นผู้ประดิษฐ์ขึน้ เพื่อให้มีความเหมาะสมกบัขนาดศีรษะของ
ตน ทัง้นีเ้ป็นการฝึกสมาธิ การควบคมุอารมณ์และการเข้าใจความหมายของส่วนประกอบ
ตา่งๆ ของเฉ่งก๋อ ซึง่พบมากในภาคใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณย่านเมืองเก่าภเูก็ต 
อ าเภอเมือง จังหวดัภูเก็ต แต่ปัจจุบนัสามารถพบเคร่ืองประดบัเฉ่งก๋อได้ยาก เพราะนิยม
สวมใสเ่ฉพาะพิธีวิวาห์ของกลุม่ชนบาบา๋ ซึง่จดัเฉพาะสปัดาห์ที่ 2 หรือ 3 ของเดือนมิถนุายน 
เนื่องจาก 1) เป็นพิธีวิวาห์ที่มีองค์ประกอบด้านต่างๆ มากและเป็นพิธีกรรมซึ่งต้องจัดใน
สถานที่เฉพาะ 2) ผู้ประกอบพิธีวิวาห์ชราภาพและขาดการส่งความรู้ด้านเคร่ืองประดับ
ระหว่างรุ่น ประกอบกับกระแสวฒันธรรมต่างชาติได้มีอิทธิพลครอบน าวฒันธรรมไทย 
สง่ผลให้รูปแบบเคร่ืองแตง่กายตา่งๆ และที่ส าคญั “เฉ่งก๋อ” จางหายไปจากสงัคมบริบท
สงัคมภเูก็ต 
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 2. เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาเฉ่งก๋อของเจ้าสาวกลุ่มชนบาบ๋า
จงัหวดัภเูก็ต จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าเฉ่งก๋อแบบโบราณสว่นใหญ่มีลกัษณะเรียบง่าย
โดยการน าสิง่ที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติ เช่น ดอกมะลิ ดอกพดุ มาร้อยเป็นพวงมาลยัเพื่อการ
ประดบัศีรษะเป็นฐานของเฉ่งก๋อ จากข้อมลูพบวา่เฉ่งก๋อแบบโบราณสว่นใหญ่ ประกอบด้วย
ดอกไม้ไหวมากกวา่ในสมยัปัจจบุนั  สง่ผลให้ศีรษะของเจ้าสาวบาบา๋สมยัโบราณมีรูปทรงสงู
และสง่างาม แต่จากการวิเคราะห์พบว่า เฉ่งก๋อขาดความสมดุลโดยเน้นความยิ่งใหญ่
อลงัการ สง่ผลให้ขาดความสวยงามและไม่สามารถปรับใช้ในสภาพสงัคม ณ ปัจจุบนัได้อย่าง
เหมาะสม จากผลการศึกษาสามารถจ าแนกรูปแบบของเฉ่งก๋อสมยัโบราณได้จ านวน 7 
ประเภท  
 จากการศกึษาสรุปวา่ ลกัษณะของเฉ่งก๋อแบบโบราณสว่นใหญ่มีฐานที่ประดบัด้วย
มกุสขีาว รวมทัง้เส้นทองและเส้นเงินวางเป็นฐานด้านในและมีการวางกลีบดอกชัน้เดียว ซึ่งจะมี
รูปแบบของโครงสร้างฐานคล้ายคลงึกนั  สว่นที่แตกตา่งกนัจะเป็นลกัษณะของกลีบดอกซึ่งบาง
ลกัษณะปลายกลบีดอกแหลมและบางลกัษณะปลายกลบีดอกกลมมน 
เฉ่งก๋อแบบสมยัใหม ่
 จากการศึกษาผู้วิจยัพบว่าลกัษณะเฉ่งก๋อแบบสมยัใหม่ ได้มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบ วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ โดยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  แต่ทัง้นีย้งัรักษาเอกลกัษณ์รูปแบบลกัษณะความเป็นเฉ่งก๋อ 
ทัง้นีแ้ตกต่างไปตามประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบคุคล  
 การพฒันารูปแบบเฉ่งก๋อจากอดีตถึงปัจจุบนัมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปไม่
มากคือ  มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะด้านขนาดที่เหมาะสมกว่าสมยัโบราณ รวมทัง้
วสัดอุุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ซึ่งมีราคาย่อมเยา  ทัง้นีผู้้ วิจยัสามารถจ าแนกเฉ่งก๋อได้ 
ทัง้หมด 22 รูปแบบ  
 จากสาระส าคญัดงักลา่ว พบว่า รูปแบบเฉ่งก๋อสมยัปัจจุบนั สว่นมากลกัษณะ
ของดอกไม้ไหว มีลกัษณะแบบเรียวยาวปลายแหลม ประดิษฐ์โครงและฐานเฉ่งก๋อด้วย
โครงลวดตะข่าย โดยมีการน าวัสดุอุปกรณ์อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันมาทดแทนเพื่อ
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ประโยชน์ในการใช้งานในอนาคตมากขึน้ กลา่วคือ ในยคุปัจจบุนัมีใช้วสัดเุทียมซึง่สามารถ
ประดบัทดแทนของจริงมากขึน้ ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดความทนทานและง่ายตอ่การบ ารุงรักษา 
 3. เพื่อการพฒันาและสร้างสรรค์รูปแบบเฉ่งก๋อของเจ้าสาวกลุม่ชนบาบ๋า เพื่อ
การพฒันาเศรษฐกิจระดบัจลุภาคของจงัหวดัภเูก็ต  
 จากการศกึษาผู้วิจยัพบวา่ลกัษณะเฉ่งก๋อแบบสร้างสรรค์  
 

      
 

ภาพที่ 4 เฉ่งก๋อ ประดษิฐ์จากเส้นดิน้สทีองและมกุเทียม 
ที่มา : ยทุธพงษ์  ต้นประดู ่(5 ตลุาคม 2559) 

 

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน  2560 
 

167 

 
ภาพที่ 5 เฉ่งก๋อ ประดษิฐ์จากเส้นดิน้สทีอง สเีงิน ปีกแมลงทบัและมกุเทยีม 

ที่มา : ยทุธพงษ์  ต้นประดู ่(5 ตลุาคม 2559) 
 
 ผู้ประดิษฐ์นิยมใช้โครงลวดและผ้าดิบ อีกทัง้กลบีดอกไม้ไหวจะประดิษฐ์จากดิน้ทอง 
ดิน้เงิน ปีกแมลงทบั และไข่มกุ ซึ่งสามารถขยบัไหวได้  ในสมยัต่อมามีการพฒันามากขึน้
เป็นล าดบัส่งผลให้เฉ่งก๋อมีรูปแบบหลากหลายยิ่งขึน้  แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงบนพืน้ฐาน
ของการอนรัุกษ์คือ มีการรักษารูปแบบเดิมไว้โดยปรับเปลีย่นเฉพาะดอกไม้ไหวและวสัดุ
ในการประดิษฐ์เทา่นัน้ โดยการศกึษาวิวฒันาการเฉ่งก๋อจากอดีตถึงปัจจุบนั พบว่าการ
ประดิษฐ์เฉ่งก๋อนัน้ได้รับความนิยมตามยคุสมยัและกระแสคลื่นวฒันธรรมต่างชาติที่ถาโถม
เข้าสู่ประเทศไทย สง่ผลให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่มีสว่นได้เสียได้เห็น
ความส าคญั และมีแนวทางด้านการอนรัุกษ์ ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่วฒันธรรมของกลุ่มชน
บาบ๋า ทัง้นีไ้ด้รับความร่วมมือจากครูภูมิปัญญา นกัวิชาการ นักศึกษา และประชาชนใน
ท้องถ่ิน ในการเป็นสื่อกลางด้านการรักษาวฒันธรรมท้องถ่ิน โดยร่วมกันศึกษาวิจัยและ
ประชุมปฏิบตัิการเร่ือง การผลิตสินค้าที่ระลกึ “เฉ่งก๋อ” เพื่อพฒันาเศรษฐกิจระดบัจุลภาค
ของจังหวัดภูเก็ต โดยสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต เป็น
หนว่ยงานหลกัในการด าเนินกิจกรรม ทัง้นีเ้พื่อการอนรัุกษ์และประชาสมัพนัธ์วฒันธรรม
ท้องถ่ิน  
 ปัญหาที่เกิดขึน้ในการผลิตสินค้าที่ระลกึ “เฉ่งก๋อ” เพื่อพฒันาเศรษฐกิจระดบั
จุลภาคของจังหวดัภูเก็ต  พบว่าพิธีวิวาห์บาบ๋าจงัหวดัูเก็ตมีช่วงระยะเวลาการจดัปีละ 1 
ครัง้ ซึง่เป็นพิธีการสมรสที่แสดงความเป็นเอกลกัษณ์ของกลุม่ชน ซึ่งปัจจุบนัสามารถหาชม
ได้ยาก โดยการเข้าร่วมพิธีวิวาห์จะอนุญาตแก่เฉพาะญาติพี่น้องและเพื่อนสนิทของตนเอง
เทา่นัน้  แตจ่งัหวดัภเูก็ตเป็นเมืองทอ่งเที่ยวระดบัโลกซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางแห่งหนึ่งของกลุม่
นกัท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีน ซึ่งเป็นกลุ่มนกัท่องเที่ยวที่มีก าลงัซือ้สงู โดยกลุ่มชนบาบ๋า
และชาวจีนมีรูปแบบพิธีวิวาห์คล้ายกนั  โดยหลงัจากการผลิตสินค้าที่ระลกึ “เฉ่งก๋อ” นัน้ 
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สามารถพฒันาเศรษฐกิจระดบัจุลภาคของจังหวดัภเูก็ตได้ และประการส าคญัเป็นการ
สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งชาติมหาอ านาจสง่ผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของจงัหวดัภเูก็ต  
 
อภปิรายผล 
 จากข้อค้นพบในการวิจัย 3 ประเด็น ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้ วิจัยมี
ประเด็นอภิปราย ดงันี ้
 ด้านความต้องการในการผลติสนิค้าที่ระลกึ “เฉ่งก๋อ” เพื่อพฒันาเศรษฐกิจระดบัจลุภาค
ของจงัหวดัภเูก็ต จากผลการวิจยัพบว่า มีวตัถปุระสงค์ส าคญัคือการพฒันาบนพืน้ฐานของ
การอนรัุกษ์ต้องการให้นกัทอ่งเที่ยวชาวไทยและชาวตา่งชาติมีความรู้และตระหนกัในด้าน
ประวตัิความเป็นมาและรูปแบบเคร่ืองแตง่กายของกลุม่ชนบาบา๋ ซึง่เป็นแนวทางส าคญั
ในการน าเสนออตัลกัษณ์ส าคญัของกลุ่มชนบาบ๋าแก่นกัท่องเที่ยวคือ ด้านเคร่ืองแต่ง
กายที่สะท้อนเอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ มาณพ  มานะแซม 
(2556 : 3 - 7) ในการศึกษาพฒันาการและบริบทที่เก่ียวข้องของงานาฏกรรมล้านนา เพื่อ
สร้างนาฏกรรมล้านนาและเพิ่มคุณค่าทางการท่องเที่ยว ซึ่งผลการวิจัย พบว่า การพฒันา
ด้านการแสดงสามารถน ารากเหง้าด้านต่างๆ ของท้องถ่ินมาสร้างสรรค์สู่การแสดงช่วย
กระตุ้นให้สงัคมเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถ่ินและสามารถเป็นแรง
บันดาลใจต่อการพัฒนาสร้างสรรค์งานนาฏกรรมที่มีคุณค่าส่งผลถึงการกระตุ้ น
เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในส่วนต่างๆ ฉะนัน้การน าวฒันธรรมท้องถ่ินด้านต่างๆ มา
พฒันาและสร้างสรรค์เป็นการสร้างคุณค่าและการเผยแพร่วฒันธรรมของกลุ่มชนบาบ๋า เพื่อ
เป็นการถ่ายทอดวฒันธรรมด้านตา่งๆ เหลา่นีส้ามารถสง่ผลตอ่เศรษฐกิจจลุภาคได้ 
 ประเด็นข้อเสนอแนะในการผลิตสินค้าที่ระลกึ “เฉ่งก๋อ” เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ
ระดบัจุลภาคของจังหวดัภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่าจากการสนทนากลุม่ในสว่นต่างๆ มี
ความเห็นตรงกันว่าควรที่จะมีการพฒันาบนพืน้ฐานของการอนุรักษ์คือ การพฒันาที่
แสดงให้ทราบถึงรากเหง้าของวฒันธรรมนัน้ๆ ไม่ให้กลืนหายไปกบัการพฒันาทัง้หมด 
ควรสะท้อนความเป็นอตัลกัษณ์ของกลุม่ชนบาบ๋า เพื่อการเผยแพร่วฒันธรรมของกลุม่
ชนบาบ๋าให้เป็นที่ประจักษ์แก่กลุ่มนกัท่องเที่ยว โดยมีข้อเสนอแนะในการพฒันาสินค้าที่
ระลึก “เฉ่งก๋อ” เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ ระดบัจุลภาคของจงัหวดัภูเก็ต และใช้หลกัในการ
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พฒันาด้านการออกแบบต่างๆ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนกุูล โรจนสขุสมบรูณ์ 
(2549 : 31 - 35) ได้ศึกษาเร่ืองแนวคิดทฤษฏีการฟ้อนล้านนาแบบใหม่ ซึ่งผลการวิจยั
พบว่า การน าวฒันธรรมท้องถ่ินมาพฒันา ส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายวัฒนธรรมโดย
สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านการแสดงประเภทต่างๆ เพิ่มมากขึน้และแสดงให้เห็นว่า
การแสดงมีบทบาทและความส าคญัในการพฒันาสงัคมด้านต่างๆ ซึ่งสามารถต่อยอด
อย่างไม่มีที่สิน้สดุอีกทัง้สามารถสร้างมูลค่าในมิติด้านต่างๆ ได้ โดยเฉพาะด้านเคร่ือง
แต่งกายในการแสดงสามารถประยุกต์ขึน้ใหม่โดยพฒันาให้สอดคล้องความต้องการ
ของนกัทอ่งเที่ยวและบคุคลในท้องถ่ิน ทัง้นีเ้ป็นการผสมผสานเพื่อเป็นแนวทางด้านการ
พฒันาบนพืน้ฐานของการอนรัุกษ์ 
 จากสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตสินค้าที่ระลึก “เฉ่งก๋อ” เพื่อพฒันา
เศรษฐกิจระดับจุลภาคของจังหวัดภูเก็ต ผู้ เก่ียวข้องในภาคส่วนต่างๆ จึงสะท้อนความ
ต้องการให้มีการพัฒนาให้ดีขึน้  โดยการน าพิธีวิวาห์และองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งเป็นอัต
ลกัษณ์ที่โดดเดน่ของกลุม่ชนบาบา๋และมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์ส าคญัหลายประเภท เชน่ ด้าน
สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต และรูปแบบการแตง่กาย พบมากบริเวณย่านเมืองเก่าภเูก็ต อ าเภอเมือง 
จงัหวดัภเูก็ต ซึ่งสามารถสมัผสัได้ โดยนกัท่องเที่ยวสามารถเข้าใจอตัลกัษณ์ส าคญัของ
กลุม่ชนบาบ๋าได้ทนัที ข้อเสนอแนะในการผลิตสินค้าที่ระลกึ “เฉ่งก๋อ” เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ
ระดับจุลภาคของจังหวัดภูเก็ต สามารถน าวัสดุอุปกรณ์มาประยุกต์ให้มีลักษณะคล้าย
ของเดิมและมีความหรูหราเหมาะสมกบัการผลิตสินค้าที่ระลึก ซึ่งเป็นการเผยแพร่อตั
ลกัษณ์ที่โดดเดน่และสามารถพฒันาเศรษฐกิจระดบัจลุภาคของจงัหวดัภเูก็ตเป็นอยา่งดี 
 3. ผลการพฒันาและสร้างสรรค์รูปแบบเฉ่งก๋อของเจ้าสาวกลุม่ชนบาบ๋า เพื่อการ
พฒันาเศรษฐกิจระดบัจลุภาคของจงัหวดัภเูก็ต  
   3.1 ผลการสงัเคราะห์เอกสารและการสมัภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องกบักลุม่ชน
บาบ๋าและรูปแบบเฉ่งก๋อของเจ้าสาวกลุ่มชนบาบ๋าจังหวัดภูเก็ต โดยผู้ วิจัยสามารถ
จ าแนกรูปแบบเฉ่งก๋อเป็น 3 ยุค คือ 1) เฉ่งก๋อแบบโบราณ 2) เฉ่งก๋อแบบสมยัใหม ่ 
3) เฉ่งก๋อแบบสร้างสรรค์ โดยใช้แนวทางการพัฒนาบนพืน้ฐานการอนุรักษ์ และ
เหมาะสมกบัรูปแบบสนิค้าที่ระลกึ ทัง้นีก้ารพฒันาด้านตา่งๆ บนพืน้ฐานการอนรัุกษ์  
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  3.2 ผลการสนทนากลุม่เพื่อการพฒันาและประเมินความเหมาะสมของการ
ผลติสนิค้าที่ระลกึ “เฉ่งก๋อ”เพื่อพฒันาเศรษฐกิจระดบัจลุภาคของจงัหวดัภเูก็ต 
 ผลจากการสนทนากลุ่มพบว่า ความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เก่ียวข้อง
เห็นด้วยในเชิงหลกัการออกแบบตามแนวคิดนี ้และเห็นว่าสามารถน ามาปรับใช้ได้เป็น
อย่างดี โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาและต่อยอดสู่การน าไปใช้เพื่อการสร้างความ
ยั่งยืนด้านการน าวัฒนธรรมท้องถ่ินมาปรับใช้เพื่อการสร้างมูลค่าทางเ ศรษฐกิจ 
ข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุม่ทัง้สองประเด็นสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
  1. การออกแบบเพิ่มเติมหรือการประยกุต์ควรค านึงถึงเอกลกัษณ์ของกลุม่
ชนบาบ๋าจงัหวดัภเูก็ตโดยการสะท้อนผ่านการผลิตสินค้าที่ระลึก “เฉ่งก๋อ” และร่วมกับ
กองทนุเศรษฐกิจภายในท้องถ่ินเพื่อการผลติเคร่ืองแตง่กายโดยการใช้วสัดทุ้องถ่ินทีห่ลงัจาก
การประดิษฐ์แล้วมีความคล้ายกบัของเก่าในอดีตเพื่อการอนรัุกษ์ สว่นการพฒันาควรรักษา
รากเหง้าเดิมเพื่อให้นกัท่องเที่ยวมีความสนใจและไปเยี่ยมชมแหลง่ต้นก าเนิดของอารยะธรรม
กลุม่ชนบาบา๋ บริเวณยา่นเมืองเก่าภเูก็ต อ าเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต 
  2. การออกแบบลกัษณะส่วนประกอบของเคร่ืองแต่งกายบางประเภทใน
พิธีวิวาห์บาบ๋าสามารถพฒันาเป็นสินค้าที่ระลึกได้ เช่น เฉ่งก๋อ ตุ๊กตาเจ้าบ่าวเจ้าสาว
กลุม่ชนบาบ๋า ฯลฯ ทัง้นีเ้มื่องานวิจยัเสร็จสมบูรณ์ต้องน ามาต่อยอดด้านธุรกิจไม่ควรให้
เป็นงานวิจยัที่ไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ ควรน าเสนอผ่านเทคโนโลยีสนเทศ และถ่ายทอดสู่
สถานศกึษา องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคม 
 จากผลการวิจัยในครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่าการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมของกลุ่มชน
บาบา๋สามารถเผยแพร่ผา่นรูปแบบสนิค้าที่ระลกึตา่งๆ ซึง่เป็นสือ่ด้านการแสดงที่สามารถ
เข้าใจได้ง่ายและเผยแพร่ได้รวดเร็ว ฉะนัน้จึง เป็นหน้าที่ของผู้ วิจัยและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องต้องน าไปปฏิบตัิเพื่อการเผยแพร่สูส่าธารณชนอยา่งกว้างขวาง และสิง่ส าคญัต้อง
หาวิธีการขยายผลให้แพร่หลายและยั่งยืนด้วยกระบวนการพฒันาและสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อการสร้างเอกลกัษณ์และการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจุลภาคของ
จงัหวดัภเูก็ตอยา่งแท้จริงและขยายผล เพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืนและตอ่เนื่องในโอกาส
ตอ่ไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเร่ืองการผลิตสินค้าที่ระลึก “เฉ่งก๋อ” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจระดับ
จลุภาคของจงัหวดัภเูก็ต ครัง้นีม้ีข้อมลูหลายสว่นท่ีจะได้น าเสนอผู้ เก่ียวข้องน าไปใช้และ
เป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์และในการวิจยัตอ่ไปโดยจะเสนอตามล าดบั 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ หน่วยงานองค์กรและบคุคลที่เก่ียวข้องสามารถน าผล
วิจยัไปใช้ประโยชน์ได้ ดงันี ้
 1.1 หนว่ยงานทางด้านวฒันธรรม ได้แก่ กระทรวงวฒันธรรม ส านกัวฒันธรรมจงัหวดั 
สถาบนัอุดมศึกษา สามารถใช้เป็นข้อมลูในการเผยแพร่งานด้านเอกลกัษณ์วฒันธรรมของ
จงัหวดัภูเก็ตทัง้ในส่วนที่เป็นบทความเผยแพร่และสินค้าที่ระลึกเพื่อเป็นแนวทางในการ
วิจยัเพื่อการตอ่ยอดและขยายผลการวิจยัลกัษณะนี ้
 1.2 กระทรวงการต่างประเทศสามารถใช้เป็นการแสดงส าหรับการสาน
สมัพนัธ์กบัประเทศมหาอ านาจประเทศจีน และประเทศที่มีกลุม่ชนบาบ๋าอาศยัอยู่ เช่น 
ประเทศบริเวณแหลมมลายู เช่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศ
ออสเตรเลยี 
 1.3 ภาคประชาสังคมในจังหวัดภูเก็ต เช่น องค์กรด้านเศรษฐกิจ กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจงัหวดัภเูก็ต ร้านตดัเย็บเคร่ืองแตง่กายในท้องถ่ิน ร้านอาหารท้องถ่ินในจงัหวดั
ภเูก็ตสามารถสร้างรายได้ระดบัจลุภาคเพิ่มขึน้ สง่ผลตอ่การช าระภาษีนิติบคุคลและภาษี
รายได้บคุคลธรรมดา 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัตอ่ไป 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่ระลกึ “เฉ่งก๋อ” 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจระดับจุลภาคของจังหวัดภูเก็ต จากข้อสังเกตของผู้ วิจัยและ
ข้อเสนอแนะในการสนทนากลุม่ มีข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจยัตอ่ไปดงันี ้
 2.1 ควรวิจยัปฏิบตัิการโดยให้สถานศึกษามีสว่นร่วมในการขยายผลด้านการ
พฒันารูปแบบท่ีหลากหลายโดยใช้ต้นทนุด้านต่างๆ ทางวฒันธรรมที่หน่วยงานของตน
สามารถจดัหาได้ อีกทัง้เป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึน้ 
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 2.2 ควรวิจยัพฒันารูปแบบสินค้าที่ระลกึของกลุม่ชนอื่นในจังหวดัภเูก็ต เช่น 
กลุม่ชนชาวเล แตอ่าจผสมผสานรูปแบบผลติภณัฑ์สร้างสรรค์ประเภทอื่นตอ่ไป 
 2.3 ควรน าดนตรีพืน้เมืองผสมผสานกบัดนตรีสากลตะวนัตกในรูปแบบสนิค้าที่ระลกึ เพื่อ
การสร้างมลูคา่เพิ่ม 
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