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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม และให้ได้ข้อมูลที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและวัฒนธรรมต่อไป ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มีพ้ืนที่ศึกษา 2 พ้ืนที่ คือ พ้ืนที่บ้านท่าล้ง ต าบล
ห้วยไผ่ อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีและพ้ืนที่บ้านท่าวัด ต าบลเหล่าปอแดง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 

ในการศึกษาในครั้งนี้ได้ด าเนินการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนและ
การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้
ให้บริการโฮมสเตย์ และประชาชนในพ้ืนที่ศึกษาผลจากการศึกษาพบว่า พ้ืนที่ชุมชนบ้านท่าล้งและ
บ้านท่าวัด ทั้งสองพ้ืนที่นั้นมีค่าเฉลี่ย ( mean)เรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ในระดับมากทั้งสองพ้ืนที่ 
และค่าคะแนนร้อยละ(Percentage) เรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยู่ในระดับมากทั้งสองพ้ืนที่
เช่นกัน 

จึงสรุปได้ว่าพ้ืนที่ศึกษาทั้งสองพ้ืนที่ มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และวัฒนธรรม และประเด็นที่ควรปรับปรุงคือ การส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน และมีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติให้มี
การวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีความชัดเจนและสอดคล้องกัน แนวทางการพัฒนามี 2 แนวทาง
คือ การพัฒนาระดับชุมชน ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชน เอกชนและผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ เปิดเวทีสาธารณะให้ชุมชนก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ โดยมีหน่วยงานภาครัฐสนับสนุน
ในการวางแผนทั้งในด้านแผนที่ ศักยภาพ และการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนและการท างานเชิง
รุกของภาครัฐและระดับภูมิภาค การพัฒนาระดับภูมิภาค ควรมีศึกษาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มี
การเชื่อมโยงกันเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวโดยใช้จุดเชื่อมต่อในมิติของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มี
เรื่องราว (story ) หรือวิถีชีวิตริมโขงเพ่ือให้เกิดจุดท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ 
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MR. PASSAKON JUANSANG : THE POTENTIAL ASSESSMENT OF COMMUNITIES 
FOR ECOTOURISM AND CULTURAL TOURISM DEVELOPMENT, CASE STUDY OF BAN 
THA – LONG COMMUNITY , UBON RATCHATHANI PROVINCE AND BAN THA – WAT 
COMMUNITY , SAKON NAKHON PROVINCE. THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR 
NATTAWUT PREYAWANIT, Ph.D. 

          The purposes of this study were: 1) to study the potential of the communities 
for improving  Ecotourism and Cultural-tourism. 2) To obtain data for processing and developing 
of Ecotourism and Cultural-tourism. This research worker in 2 study areas; 1) Ban Tha Long, Huay 
Phai Sub District, Khong Chiam District, Ubon Ratchathani Province. 2) Ban Tha Wat, Lao Po Dang 
Sub District, Muang District, Sakon Nakhon Province. Research method was worked by 
questionnaire survey of selected household and interviewed with community leaders 
Government officer who involve in the study area, the local shop entrepreneurs, homestay 
services and local people. 

The finding showed that both communities, Ban Tha Long and Ban Tha Wat, 
have  mean at a high level in ecotourism and percentage tally (%) for cultural tourism is high 
level as well. The conclusion pointed out that both communities have the potential to be 
Ecotourism and Cultural-tourism nevertheless there are the factors should be improved are 
encouraging the local people do more participate in tourism activities and suggested to the 
Government entire local and national level plan to develop the tourist attractions accordingly 
and explicitly. There are two development approaches: community level development should 
encourage people the private sector and community leaders are involved in decision making. 
Open a public forum for the community to determine the direction of the area's development 
there are government agencies to support in planning in terms of mapping, potential and linking 
with other tourist attractions and the proactive work of government and regional levels.  Regional 
development there should be a study and promotion of tourism that is linked as a tourism route 
by using the connection point in the dimension of cultural tourism with a story or a way of life 
along the Mekong in order to create a tourist destination in the region. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีทรัพยำกรที่อุดมสมบูรณ์ทั้งที่เป็นทรัพยำกรธรรมชำติและทรัพยำกรทำง

วัฒนธรรมซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีค่ำต่อกำรท่องเที่ยวของประเทศไทย อีกท้ังมีบทบำทส ำคัญต่อกำรขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศ ดังจะเห็นได้จำมูลค่ำรำยได้รวมจำกภำคกำรท่องเที่ยว ใน พ.ศ. 2560 ที่สูงถึง 

2,831.52 พันล้ำนบำท (Office of the Permanent Secretary, 2018: 5) นอกจำกนี้ กำรท่องเที่ยว

ยังมีบทบำทต่อกำรเผยแพร่ประวัติศำสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมและควำมมีคุณค่ำทำงทรัพยำกรธรรมชำติ  

ทั้งนี้ จำกกำรก ำหนดเป้ำหมำยให้ ประเทศไทยมีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นในยุทธศำสตร์ ที่ 3 

กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้ อย่ำงยั่งยืนของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีกำรส่งเสริมภำครัฐได้พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว  ส่งผลให้เกิด

รูปแบบกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศมีควำมหลำกหลำย ทั้งในลักษณะกำรท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ  

เชิงวัฒนธรรม  เชิงสุขภำพ เป็นต้น 

อย่ำงไรก็ตำม กำรเจริญเติบโตของอุตสำหกรรมท่องเที่ยวไม่เพียงจะก่อให้เกิดผลดีทำงเศรษฐกิจแล้วยัง

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม เช่น ปัญหำกำรท ำลำยทัศนียภำพ ปัญหำมลภำวะสภำพทำง

สังคม รวมทั้งวิถีชีวิตของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวให้เสื่อมโทรมลง เนื่องจำกอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว

จ ำเป็นต้องใช้ทรัพยำกรทำงธรรมชำติและทรัพยำกรทำงศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ภำยในประเทศเป็น

เครื่องมือในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว ขณะที่ทรัพยำกรเหล่ำนี้มีอยู่อย่ำงจ ำกัดไม่เพียงพอที่จะรองรับ

ควำมเจริญเติบโตของอุตสำหกรรมท่องเที่ยวได้ อีกท้ัง เมื่อมีกำรขยำยตัวของพ้ืนที่กำรท่องเที่ยวเพิ่ม 

มำกขึ้น  โครงสร้ำงพ้ืนฐำนมีกำรก่อสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ควำมเจริญต่ำงๆแพร่กระจำยไปสู่

พ้ืนที่ชำนเมืองและชนบทมำกขึ้น และในขณะเดียวกันจ ำนวนประชำกรก็เพ่ิมมำกขึ้นเช่นกัน ท ำให้

โครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีอยู่ไม่เพียงพอ แต่ในทำงกลับกัน กำรพัฒนำส่วนใหญ่นั้นจะกลับกลำยมำเป็นกำร

สร้ำงปัญหำในระยะยำวก่อให้เกิดปัญหำ กำรแพร่กระจำยของชุมชนเมือง (Urban Sprawl) อย่ำงไร้ที่
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สิ้นสุด และปัญหำอ่ืน ๆ อันเป็นผลเนื่องมำจำก กำรพัฒนำที่ปรำศจำกกำรก ำกับทิศทำงและควบคุม

ตำมมำ ซึ่งจะส่งผลกระทบให้เกิดปัญหำต่ำง ๆ ได้  เช่น ควำมไม่เพียงพอในกำรให้บริกำร

สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรของรัฐ กำรรุกล้ ำพ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่โล่ง พ้ืนที่เกษตรกรรม และพ้ืนที่

ที่ควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์ เป็นต้น (กรมโยธำธิกำรและผังเมือง , 2557: 38-39)  ท ำให้กำรจัดกำรแหล่ง

ท่องเที่ยวมักประสบปัญหำที่สวนทำงกันระหว่ำงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และ

สังคมกับกำรพัฒนำอยู่เสมอ ทั้งนี้ จำกข้อเสนอเกณฑ์กำรเติบโตอย่ำงชำญฉลำด(Smart Growth 

Principles) กับกำรสร้ำงยุทธศำสตร์ด้ำนผังเมืองของประเทศไทย ก็ได้มีข้อก ำหนดไว้ในขั้นตอนกำร

วำงผังพัฒนำภำคและเมือง กล่ำวคือ ต้องใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสำน กำรปรับปรุงผังกำรใช้

ประโยชน์ที่ดินให้มีประสิทธิภำพ ผสมผสำนกำรใช้ประโยชน์เพ่ือให้มีควำมคุ้มค่ำ พร้อมทั้งสงวนรักษำ

พ้ืนที่ธรรมชำติรอบนอก เพ่ือก่อให้เกิดควำมสมดุลด้ำนสิ่งแวดล้อม  และกำรสร้ำงสถำนที่พิเศษที่ดึงดูด

ใจและมีควำมงดงำมเพ่ือกระตุ้นให้เกิดควำมรักหวงแหน ประชำชนมีควำมรักและควำมผูกพันต่อ

สถำนที่ (ฐำปนำ บุณยประวิตร, 2558) ดังนั้น กำรจัดกำรพ้ืนที่ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้องให้เกิด

ควำมสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และกำรพัฒนำ จึงได้เกิดรูปแบบของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

(Ecotourism) ขึ้น ซึ่งกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นกระบวนกำรที่มีจุดมุ่งหมำย ขั้นตอน และวิธีกำร

จัดกำรอย่ำงเป็น ระบบ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำน กำรรักษำระบบนิเวศ กำรจัดกำร สำมำรถควบคุม

ขนำดของกำร พัฒนำกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสมโดยเฉพำะองค์ประกอบพ้ืนฐำนที่ส ำคัญทำงด้ำน

ทรัพยำกรท่องเที่ยว และองค์กรกำรบริหำรกำรจัดกำร ซึ่งจะมีประสิทธิผลให้ทรัพยำกรธรรมชำติ

สำมำรถ อ ำนวยประโยชน์ ด ำรงสถำนภำพ บทบำทหน้ำที่ และฟ้ืนตัวได้ตำมสภำพธรรมชำติ 

นักท่องเที่ยว ผู้เกี่ยวข้อง และประชำชนทั่วไป มีจิตส ำนึกและมีควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์ 

ประชำชนในท้องถิ่นมี ส่วนร่วม และมีขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำร เกิดควำมภูมิใจ และยกระดับ

ควำมเป็นอยู่ของชุมชน(ภูวดล บัวบำงพลู, 2561: 97) 

พ้ืนทีชุ่มชนแต่ละแห่ง  ตั้งอยู่ในอำณำบริเวณของระบบนิเวศที่แตกต่ำงกันไปตำมบริบท ควำมสำมำรถ

ในกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมนั้นก็มีควำมแตกต่ำงตำมพ้ืนที่เช่นเดียวกัน  ใน

ข้อเท็จจริงบำงชุมชนอำจมีระบบนิเวศที่มีศักยภำพในระดับที่สูงและมีควำมน่ำสนใจเพียงพอที่จะ
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พัฒนำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้ แต่บำงชุมชนอำจมีระบบนิเวศที่น่ำสนใจแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นมำก

เพียงพอที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว  ไม่ว่ำทั้งในระดับนำนำชำติ ระดับชำติ ระดับภูมิภำค หรือแม้กระทั่ง

ในระดับท้องถิ่น หำกเปรียบเทียบกับชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ประสบควำมส ำเร็จในบริเวณอ่ืน  

ภำยใต้สภำพกำรณ์ข้ำงต้น ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรศึกษำเพ่ือประเมินศักยภำพกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

นิเวศชุมชน โดยผ่ำนกรณีศึกษำ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐำนให้รับทรำบว่ำชุมชนหนึ่งๆ พร้อมหรือเหมำะสม

ที่จะด ำเนินกำรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือไม่  รวมทั้งจะมีแนวทำงในกำรพัฒนำให้เป็นชุมชนแหล่งท่อ  

งเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมอย่ำงไร 

 ชุมชนบ้ำนท่ำล้ง ต ำบลห้วยไผ่ อ ำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลรำชธำนี และชุมชนบ้ำนท่ำวัด  

ต ำบลเห ล่ำปอแดง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร เป็นพ้ืนที่ 2 พ้ืนที่ที่ผู้วิจัยได้ให้ควำมสนใจใน

กำรศึกษำเรื่องศักยภำพของพ้ืนที่ เนื่องจำกทั้งสองพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวรองที่ต้องรับ

นักท่องเที่ยวที่จะมำพักผ่อนซึ่งมีพ้ืนที่ติดกับแหล่งท่องเที่ยวหลัก กล่ำวคือ ชุมชนบ้ำนท่ำล้งเป็นพ้ืนที่

ติดกับอุทยำนแห่งชำติผำแต้มซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทำงมำเป็นจ ำนวน

มำก  และชุมชนบ้ำนท่ำวัดก็มีพ้ืนที่ติดกับหนองหำน แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสกลนคร  

ซึ่งทั้งสองพ้ืนที่มีควำมน่ำสนใจในกำรเป็นพ้ืนที่ที่รองรับกำรถ่ำยโอนและเชื่อมโยงกับพ้ืนที่หลักในกำร

ท่องเที่ยว  และมีควำมคล้ำยคลึงกันในเรื่องของกำรมีรูปแบบทำงสถำปัตยกรรมของตัวอำคำรพัก

อำศัยที่มีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น กำรมีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

กำรมีทรัพยำกรทำงธรรมชำติที่หลำกหลำย  สวยงำม เหมำะแก่กำรท่องเที่ยวและมีกำรจัดกำรพ้ืนที่

ชุมชนโดยชุมชนเอง อีกทั้ง ในชุมชนยังมีกำรให้บริกำรห้องพักโฮมสเตย์ให้ประชำชนมำพักผ่อน 

ท่องเที่ยว จำกข้อมูลเบื้องต้นของพ้ืนที่ ท ำให้ผู้วิจัยมีควำมสนใจอย่ำงยิ่งที่จะท ำกำรศึกษำศักยภำพของ

ชุมชนทั้งสองชุมชนในเชิงเปรียบเทียบเพ่ือที่จะให้เข้ำใจถึงศักยภำพของชุมชนในกำรรองรับ

นักท่องเที่ยว  และเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำที่จะสำมำรถน ำไปพัฒนำให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

และวัฒนธรรมต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
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เพ่ือประเมินศักยภำพของชุมชนในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 

เพ่ือศึกษำควำมต้องกำรและควำมพร้อมของชุมชนในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง 

นิเวศและวัฒนธรรม 

เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 

 

ขอบเขตของกำรศึกษำ  
 

1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

ศึกษำศักยภำพของชุมชนพื้นที่ ในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 

ด้ำนกำรท่องเที่ยงเชิงนิเวศ ประเด็นประกอบด้วย ควำมเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศและมีพ้ืนฐำนอยู่กับ

ธรรมชำติ, ควำมรับผิดชอบไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, กำรให้กำรศึกษำ เพ่ิมพูนควำมรู้

และควำมเข้ำใจ, กำรมีส่วนร่วมของชุมชนโครงสร้ำงพื้นฐำนของชุมชน 

ด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเด็นประกอบด้วย กำรมีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น, กำรมีกำรอนุรักษ์

และส่งเสริมมรดกทำงวัฒนธรรมและสถำปัตยกรรมท้องถิ่น, กำรออกแบบที่กลมกลืนกับ

สถำปัตยกรรมทอ้งถิ่นและใช้วัสดุในท้องถิ่น, กำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของ

พ้ืนที่ชุมชนเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม

ของชุมชนพื้นที ่
 

2. ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 

 พ้ืนที่ที่ท ำกำรศึกษำในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก ำหนดพ้ืนที่ที่เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ 

ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และกำรเกษตร รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ในเขตจังหวัดทำงภำคอีสำน 

โดยผู้วิจัยได้ท ำกำรคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่มีฐำนข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ต เอกสำรสิ่งพิมพ์ และกำร

ประชำสัมพันธ์ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตในแต่ละจังหวัดในเขตภำคอีสำน โดยใช้วิธีกำรเลือกแบบเจำะจง

จ ำนวน 2 พ้ืนที่ ได้แก่ บ้ำนท่ำล้ง  ต ำบลห้วยไผ่ อ ำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลรำชธำนี  และบ้ำนท่ำ

วัด ต ำบลเหล่ำปอแดง อ ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
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3. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชำกร 

ประชำชนที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งเป็นผู้แทนแต่ละหลังคำเรือนที่อำศัยอยู่ในบ้ำนท่ำล้ง ต ำบลห้วยไผ่  

อ ำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลรำชธำนี และประชำชนที่อำศัยในพ้ืนที่บ้ำนท่ำวัด ต ำบลเหล่ำปอแดง 

อ ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

กลุ่มตัวอย่ำง 

กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรศึกษำข้อมูลเชิงปริมำณ ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงที่ศึกษำเป็นผู้แทนหลังคำเรือนโดย

ใช้ตำรำงก ำหนดขนำดตัวอย่ำงของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan. 1970: 608 อ้ำงถึงใน 

ธีรวุฒิ เอกะกุล. 2561: 121)  ทั้งนี้ กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีกำรเลือกแบบเจำะจง 

โดยกำรเลือกให้สอดคล้อง เหมำะสม และตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำข้อมูลเชิงคุณภำพ โดยกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจงผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) ผู้น ำชุมชน  2) เจ้ำหน้ำที่ของภำครัฐ ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล 3) ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ 4) ผู้ให้บริกำรโฮมสเตย์  5) ประชำชนในพื้นท่ี 

 

นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 

1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมำยถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีควำมส ำคัญทำงธรรมชำติ มีเอกลักษณ์

เฉพำะถิ่น โดยอำจจะมีเรื่องรำวทำงวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับระบบนิเวศเข้ำไปเกี่ยวข้อง มีกิจกรรมกำร

ท่องเที่ยวที่ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ มีกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง มีกำรจัดกำร

สิ่งแวดล้อมและกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตส ำนึกต่อกำรรักษำระบบนิเวศ

อย่ำงยั่งยืน 

2. ศักยภำพแหล่งท่องเที่ยว หมำยถึง ควำมพร้อมของทรัพยำกรในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

โดยพ้ืนที่นั้นจะต้องมีควำมหลำกหลำยของทรัพยำกรธรรมชำติ  วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
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ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น กำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก มีแหล่งอ ำนวยควำมสะดวกและ

มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

3. กำรประเมินศักยภำพ หมำยถึง กำรตรวจสอบควำมสำมำรถและควำมพร้อมของพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

โดยพิจำรณำลักษณะทำงกำยภำพ กำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม ด้ำน

ธรรมชำติ ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ด้ำนกำรเกษตรและด้ำนกำรบริหำรหำรจัดกำร 

4.ชุมชน  หมำยถึ ง  กำรรวมกันอยู่ ของกลุ่ มคนจ ำนวนห นึ่ ง ใน พ้ืนที่ แห่ งหนึ่ ง เ พ่ืออำศั ย

ทรัพยำกรธรรมชำติในบริเวณนั้นในกำรด ำรงชีวิต โดยเหตุที่คนดังกล่ำวอำศัยอยู่ร่วมกันใช้ทรัพยำกร

ร่วมกันเพื่อกำรผลิต จึงมีกำรก ำหนดรูปแบบควำมสัมพันธ์ซึ่งกันและกันขึ้น มีองค์กรหรือ สถำบันของ

ชุมชน และกฎเกณฑ์ต่ำงๆ 

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1. มีฐำนข้อมูลแหล่งท่องเที่ยงท่ีเป็นบริบทพ้ืนที่รองที่ใกล้แหล่งพ้ืนที่ท่องเที่ยวหลังเพ่ือรองรับกำรท่อง

เที่ยงเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรม 

2. มแีนวทำงกำรในกำรส่งเสริมและพัฒนำที่เป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำพ้ืนที่ศึกษำและพ้ืนอ่ืนๆ ซึ่งจะ

น ำไปสู่กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว กำรปรับปรุงพ้ืนที่ ในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ

วัฒนธรรม เรียนรู้สถำปัตยกรรมท้องถิ่น พร้อมกับกำรอนุรักษ์ควำมเป็นเอกลักษณ์ของบริบทพ้ืนที่ 

3. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  สำมำรถน ำข้อมูลและผลกำรศึกษำไปใช้ประโยชน์ในกำรศึกษำ และกำรวิจัย

ต่อยอดในประเด็นที่เก่ียวข้องได ้

 

 

 

บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
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ในกำรศึกษำกำรประเมินศักยภำพชุมชนในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมครั้ง

นี้ ผู้วิจัยได้ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยต่ำงๆที่เก่ียวข้องมำเป็นพ้ืนฐำนในกำรวิเครำะห์และสนับสนุนผล

กำรศึกษำวิจัย ตำมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเรื่องกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) 

2. แนวคิดเรื่องกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) 

3. แนวคิดกำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 

4. สถำปัตยกรรมกับกำรท่องเที่ยว 

5. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

6. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

1. แนวคิดเรื่องกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

1.1 ที่มำของแนวคิดเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำในกำรพยำยำมพัฒนำกำรท่องเที่ยวในทิศทำงที่ประสำนกำรพัฒนำกับกำร

อนุรักษ์ภำยใต้ควำมต้องกำรของประเทศในกำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำกับกำรอนุรักษ์  

และกระแสของโลกที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนซึ่งก่อให้เกิดกระแสที่ส ำคัญต่อกำร

พัฒนำกำรท่องเที่ยว 3 ด้ำน (กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2544) คือ 



 

1. กระแสควำมต้องกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 

2. กระแสควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวในกำรศึกษำเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทรัพยำกรธรรมชำติ 

3. กระแสควำมต้องกำรพัฒนำคน โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

จำกกระแสควำมต้องกำรทั้ง 3 ด้ำนข้ำงต้น ท ำให้เกิดแนวคิดกำรพัฒนำรูปแบบกำรท่องเที่ยวแนวใหม่

ที่ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ือรักษำระบบนิเวศธรรมชำติ นั่นคือ Green Tourism หรือ 

Ecotourism ซึ่งเป็นกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในทิศทำงที่ยั่งยืน (Sustainable tourism 

development) โดยนักวิชำกำรในวงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวต่ำงให้ค ำจ ำกัดควำมของ  

Ecotourism บนพ้ืนฐำนองค์ประกอบว่ำเป็นกำรท่องเที่ยวที่มีควำมรับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยว

ธรรมชำติ มีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมละกำรให้ควำมรู้กำรศึกษำธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยประชำชน

ในท้องถิ่นจะต้องมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรร่วมคิด ด ำเนินกำร ได้รับผลประโยชน์และบ ำรุงรักษำ เพ่ือ

พัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงมีคุณภำพ และประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

วัลลภ ทองอ่อน (กำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, 2550: 9-11) กล่ำวถึง แนวคิดเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว

เชิงนิเวศว่ำประกอบด้วยแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องคือ 

 - แนวคิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน แนวคิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนเป็นกระแสกำรพัฒนำในยุค

หลัง ที่พยำยำมแก้ปัญหำควำมพินำศของทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมจำกกำรพัฒนำกระแสหลัก  ซึ่งใช้

ทรัพยำกรเป็นต้นทุนกำรผลิตโดยไม่ได้คิดถึงต้นทุนสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในกำรประชุมสหประชำชำติ

ด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ(The United Nations Conference on Environment and 

Development : UNCED) หรือ Earth Summit ณ กรุงริโอ เดอ จำเนโร ประเทศบรำซิล ค.ศ. 

1992 จึงได้เรียกร้องให้ประเทศสมำชิกใช้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ก่อให้เกิดควำมยั่งยืนและเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมตำมแผน Agenda 21 เพ่ือก ำหนดนโยบำยของรัฐบำลและเอกชนในโลก ตลอดจนเป็น

ทำงเลือกของบุคคลในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้กำรพัฒนำเศรษฐกิจก็จะไม่หยุดนิ่งลง แต่สำมำรถ

เปลี่ยนแปลงวิถีทำงเพ่ือให้กำรท ำลำยสิ่งแวดล้อมลดน้อยลง 

 - แนวคิดสิทธิชุมชนในอดีตมนุษยชำติเชื่อในสิทธิตำมธรรมชำติอันชอบธรรมที่สำมำรถใช้

ประโยชน์จำกทรัพยำกรเพ่ือควำมอยู่รอดของตน และมีกำรยอมรับสิทธิเสรีภำพของคนในกำรท ำ
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กิจกรรมบำงอย่ำงเหนือทรัพยำกร ซึ่งต่อมำได้มีกำรออกกฎระเบียบร่วมกันภำยใต้กฎหมำยจำรีต

ประเพณีท่ีแตกต่ำงกันไปตำมลักษณะควำมเชื่อ สังคมและสภำพภูมิศำสตร์โดยที่รัฐให้กำรยอมรับและ

ไม่เข้ำไปแทรกแซงกำรพัฒนำด้ำนกฎหมำยที่เปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรจำกชุมชนมำอยู่

ภำยใต้กำรดูแลของรัฐส่วนกลำงตำมแนวคิดกำรรวมศูนย์อ ำนำจ กำรที่สิทธิตำมกฎหมำยมีกำรบังคับ

ใช้ในทุกพ้ืนที่เหมือนกันหมด รวมทั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกันทั่วประเทศในกำรบริหำรจัดกำรจึงเป็นกำร

ละเลยจำรีตประเพณีดั้งเดิมที่ใช้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรที่ต่ำงกันไปตำมควำมหลำกหลำยของพ้ืนที่  

นอกจำกนั้นยังเป็นกำรลดทอนสิทธิที่ชุมชนเคยมี กันคนออกจำกทรัพยำกร จนปัจจุบันมีควำม

พยำยำมในกำรฟ้ืนฟูสิทธิในกำรจัดกำรทรัพยำกรโดยชุมชนเหมือนในอดีต ส่วนหนึ่งเป็นผลพวงของ

ควำมพยำยำมแก้ปัญหำกำรเข้ำถึงทรัพยำกรอย่ำงเสรี (Open access) 

 - แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปัญญำท้องถิ่นภูมิปัญญำท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับธรรมชำติและพัฒนำกำรทำงวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของกำรเรียนรู้

จำกควำมจริงในกำรด ำเนินชีวิต กำรคัดสรร กำรถ่ำยทอดพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและสั่งสมควำมรู้

ต่อเนื่องกันมำหลำยชั่วอำยุคนจนกลำยเป็นประเพณี ควำมเชื่อพิธีกรรม วิธีคิด ระบบคุณค่ำที่จ ำเป็น

ต่อกำรด ำเนินชีวิต (ยศ สันตสมบัติ, 2544: 50-51) 

ภูมิปัญญำท้องถิ่นแตกต่ำงจำกควำมรู้วิทยำศำสตร์ทั่วไปตรงที่ ภูมิปัญญำท้องถิ่นมี 

ควำมเฉพำะเจำะจงเฉพำะพ้ืนที่ หรือระบบนิเวศระบบใดระบบหนึ่ง องค์ควำมรู้ได้มำจำก

ควำมสัมพันธ์และกำรพ่ึงพำอำศัยกันระหว่ำงมนุษย์ สัตว์ พืช พลังตำมธรรมชำติ (เช่น ฝน พำยุ 

อุทกภัย) ที่ดิน แหล่งน้ ำและลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่หนึ่ง ภูมิปัญญำท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งที่ลึกซึ้ง และ

ก่อตัวขึ้นจำกควำมเข้ำใจที่แท้จริง ดังนั้นกำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว

เชิงนิเวศย่อมสำมำรถน ำไปสู่กำรบริหำรจัดกำร ใช้ประโยชน์และพัฒนำทรัพยำกรในท้องถิ่นได้อย่ำง

ยั่งยืนและยังเกี่ยวพันกับมิติทำงด้ำนสังคมและสิทธิชุมชน เนื่องจำกทุกระบบนิเวศจะต้องมีเครือข่ำย

ควำมสัมพันธ์ทำงสังคมระหว่ำงกลุ่มคน ระหว่ำงสังคมแต่ละสังคม รวมทั้งระหว่ำงคนกับสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ 

1.2 ควำมหมำยของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

     กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ( Ecotourism) หมำยถึง กำรท่องเที่ยวอย่ำงมีควำมรับผิดชอบใน 
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แหล่งธรรมชำติที่มีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น และวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศในพ้ืนที่โดยมีกำร

เรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องภำยใต้กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและกำรท่องเที่ยวอย่ำงมีส่วนร่วมของ- 

ท้องถิ่นเพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตส ำนึกต่อกำรรักษำระบบนิเวศอย่ำงยั่งยืน และควำมหมำยอ่ืนๆ  (กิ่งแก้ว 

บัวเพชร, 2549 : 26) อำทิเช่น 

  รำฟ บุคเลย์ (Raf Buckley) แห่ง International Centre of Ecotourism 

Research of Griffith University ประเทศออสเตรเลีย นิยำมว่ำ คือ กำรท่องเที่ยวที่ถูกจัดกำรดูแล

อย่ำงยั่งยืน อยู่ บนพื้นฐำนธรรมชำติ มีกำรศึกษำเรียนรู้ด้ำนวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อมเอ้ือประโยชน์

ต่อกำร อนุรักษ์และสร้ำงควำมพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว 

  เบน โบเออร์ (Ben Boer) แห่ง Australia Centre for Environmental Law of 

University of Sydney นิยำมว่ำ คือ กำรท่องเที่ยวบนพื้นฐำนของธรรมชำติที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ

เรียนรู้ และแจกแจงตีควำมของสิ่งแวดล้อมในธรรมชำติและได้ถูกวำงแผนเพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนทำง 

นิเวศวิทยำ  

  คำสตำส คริสต์ (Castas Christ) แห่ง Ecotourism Society แห่งสหรัฐอเมริกำว่ำ 

คือกำร ท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบซึ่งจะช่วยรักษำสิ่งแวดล้อมและยกระดับควำมเป็นอยู่ของประชำชน 

ท้องถิ่น (อ้ำงใน กิ่งแก้ว บัวเพชร, 2549 : 26) 

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2545: ออนไลน์) ได้ก ำหนดควำมหมำยของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่ำ 

หมำยถึง กำรท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชำติที่มีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่นและแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ

ระบบนิเวศ โดยมีกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภำยใต้กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและกำร

ท่องเที่ยวอย่ำงมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตส ำนึกต่อกำรรักษำระบบนิเวศอย่ำงยั่งยืน 

ในกำรสัมมนำระดับนำนำชำติเรื่อง “กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือกำรอนุรักษ์ป่ำและกำรพัฒนำชุมชน” 

กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้รับกำรนิยำมควำมหมำยว่ำเป็น กำรท่องเที่ยวไปยังแหล่งธรรมชำติโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือเรียนรู้ท ำควำมเข้ำใจกับพัฒนำกำรทำงวัฒนธรรม  และสภำพแวดล้อม ด้วยควำม

ระมัดระวังไม่ให้เกิดควำมเสียหำยต่อระบบนิเวศ และในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจ
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เพ่ือให้ชำวบ้ำนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์โดยตรงจำกกำรอนุรักษ์ธรรมชำติแวดล้อม  (ยศสันตสมบัติ. 

2542) 

จำกควำมหมำยกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศสะท้อนให้เห็นว่ำเป็นกำรท่องเที่ยวที่ให้ควำมส ำคัญกับ

สิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรมีส่วนร่วมของประชำชนรวมถึงนักท่องเที่ยวเพ่ือให้คงไว้ซึ่ง

เอกลักษณ์ของพ้ืนที่ด้วยส ำนึกรับผิดชอบร่วมกัน 

1.3 แนวคิดพื้นฐำนของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ยศ สันตสมบัติ (กรุงเทพธุรกิจ. 2542: ออนไลน์) กล่ำวว่ำ กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะประสบ

ควำมส ำเร็จได้ก็ต่อเมื่อวำงอยู่บนแนวคิดที่เน้นควำมส ำคัญของกำรผสมผสำนจุดมุ่งหมำยของกำร

อนุรักษ์ธรรมชำติแวดล้อมและกำรพัฒนำชุมชนไว้เป็นเรื่องเดียวกัน รวมทั้งให้ควำมส ำคัญกับมิติกำร

จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน อย่ำงไรก็ตำมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศไม่ควรมี

สูตรส ำเร็จรูปแบบที่ตำยตัวหรือนโยบำยที่มีมำตรฐำนเดียว หำกแต่กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศควรเป็นส่วน

หนึ่งของทำงเลือกในกำรพัฒนำ และก่อให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงแท้จริง ด้วยเหตุนี้เอง กำร

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศจึงควรได้รับกำรพัฒนำขึ้นบนพ้ืนฐำนของแนวคิดหลัก 5 ประกำร ดังต่อไปนี้ 

ประกำรแรก กำรมองกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในบริบทของกำรเปลี่ยนแปลง 

โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ กำรเมืองและสภำพแวดล้อมธรรมชำติ ในลักษณะเช่นนี้ กำรท่องเที่ยวเชิง

นิเวศมิได้เป็นปรำกฏกำรณ์ท่ีหยุดนิ่งไร้ควำมเคลื่อนไหว หำกแต่เป็นกำรปรับตัวของชุมชนโดยสัมพันธ์

กับเงื่อนไขภำยนอกในระดับมหภำค ซึ่งแนวคิดนี้ช่วยให้เรำสำมำรถเชื่อมโยงปรำกฏกำรณ์ในท้องถิ่น

กับเงื่อนไขภำยนอก และช่วยชี้ให้เห็นทิศทำงของกำรพัฒนำประเทศที่มีผลต่อวิถีชีวิตของชุมชน

ท้องถิ่นอย่ำงชัดเจน 

ประกำรที่สอง กำรมองกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศจำกมิติควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์ 

กับธรรมชำติในฐำนะเป็นวิถีชีวิตในระบบนิเวศเดียวกัน โดยไม่อำจแบ่งแยกออกจำกกันได้โดยเด็ดขำด 

ในลักษณะเช่นนี้ กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นรูปแบบหนึ่งของกำรสร้ำงแรงจูงใจ เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่น

ท ำกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม  ภำยใต้หลักกำรที่ว่ำคนที่ดูแล

ทรัพยำกรย่อมสมควรได้รับประโยชน์จำกกำรดูแลรักษำนั้น 
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ประกำรที่สำม กำรมองกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศจำกมิติทำงวัฒนธรรม ในลักษณะ 

เช่นนี้กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นกำรให้ควำมเคำรพแก่อัตลักษณ์ และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 

ของกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำงๆ ซึ่งมีวิถีชีวิตและจำรีตประเพณีแตกต่ำงกันออกไป มุมมองทำงด้ำนวัฒนธรรม

เน้นกำรให้ควำมเคำรพแก่ศักดิ์ศรีและสิทธิในทำงเป็นมนุษย์ของกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำงๆ  ซึ่งท ำให้ชุมชน

ท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกระบวนกำรเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันเป็นบ่อเกิดแห่งควำมเข้ำใจ

และเอกภำพในควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมของมนุษย์ 

ประกำรที่สี่ กำรมองกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในฐำนะเป็นกระบวนกำรทำงสังคม หรือ 

ควำมพยำยำมของชุมชนในกำรปรับตัวภำยในบริบท และสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงต่อเนื่อง 

เพ่ือสร้ำงดุลยภำพระหว่ำงกำรผลิตในภำคเกษตรและกำรประกอบอำชีพของชำวบ้ำนกับระบบนิเวศ  

และยังรวมไปถึงกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดองค์กรสังคมทั้งในระดับชุมชนและระดับเครือข่ำยเพ่ือ

ท ำกำรบริหำรจัดกำรโปรแกรมกำรท่องเที่ยว เพ่ือสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ทำงสังคม เพ่ือจัดกำร

ทรัพยำกร และเพ่ือสร้ำงอ ำนำจในกำรต่อรองกับภำยนอกอย่ำงเป็นระบบ 

ประกำรที่ห้ำ กำรมองกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในบริบทของกำรพัฒนำชนบทและกำร 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชำติแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน โดยนัยนี้ กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นกระบวนกำรแสวงหำ

ทำงเลือกเพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง บนพื้นฐำนวัฒนธรรมและจำรีตประเพณีอัน

หลำกหลำยของชุมชนและกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำง ๆ และยังเป็นควำมพยำยำมในกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

ธรรมชำติแวดล้อมไปพร้อมกัน 

1.4 องค์ประกอบของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (จุฑำธิปต์ จันทร์เอียด, 2561: 551) ได้สรุปองค์ประกอบหลักที่ส ำคัญ

ของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศครอบคลุมองค์ประกอบหลัก 4 ด้ำน (มิต)ิ ประกอบด้วย 

1. องค์ประกอบด้ำนพื้นที่ เป็นกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชำติที่มีเอกลักษณ์

เฉพำะถิ่น (Identity or Authentic or Endemic or Unique) ทั้งนี้รวมถึงแหล่งวัฒนธรรมและ

ประวัติศำสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศในพ้ืนที่นั้น ๆ ดังนั้น องค์ประกอบด้ำนพ้ืนที่จึงเป็นกำร

ท่องเที่ยวที่มีพ้ืนฐำนอยู่กับธรรมชำติ (Nature – based tourism) 
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2. องค์ประกอบด้ำนกำรจัดกำร เป็นกำรท่องเที่ยวที่มีควำมรับผิดชอบ(Responsible travel) โดยไม่

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีกำรจัดกำรที่ยั่งยืนครอบคลุมไปถึงกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกร กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม กำรป้องกันและก ำจัดมลพิษและกำรควบคุมพัฒนำกำรท่องเที่ยว

อย่ำงมีขอบเขตจึงเป็นกำรท่องเที่ยวที่มีกำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน (Sustainable managed tourism) 

เพ่ือให้เกิดกำรท่องเที่ยวที่มีควำมรับผิดชอบที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

3. องค์ประกอบด้ำนกิจกรรมและกระบวนกำร เป็นกำรท่องเที่ยวที่มีกระบวนกำรเรียนรู้ (Learning 

process) โดยมีกำรให้กำรศึกษำเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวเป็นกำร

เพ่ิมพูนควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมประทับใจ เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักและปลูกจิตส ำนึกที่ถูกต้องต่อ

นักท่องเที่ยว ประชำชนท้องถิ่น และผู้ประกอบกำรที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นกำรท่องเที่ยวที่มีพ้ืนฐำน

เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมศึกษำ(Environmental education-based tourism) 

4. องค์ประกอบด้ำนกำรมีส่วนร่วม เป็นกำรท่องเที่ยวที่มีกำรค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและ

ประชำชนท้องถิ่น (Involvement of local community or people participation) ที่มีส่วนร่วม

ในกำรคิด วำงแผน ปฏิบัติตำมแผน ได้รับประโยชน์ ติดตำมตรวจสอบ ตลอดจนร่วมบ ำรุงรักษำ

ทรัพยำกรท่องเที่ยว อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในท้องถิ่น ทั้งกำรกระจำยรำยได้ กำรยกระดับ

คุณภำพชีวิตและกำรได้รับผลตอบแทนเพ่ือกลับมำบ ำรุงรักษำและจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวด้วยและใน

ที่สุดแล้วท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรควบคุมกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงมีคุณภำพ ท้องถิ่นในที่นี้เริ่มต้น

จำกระดับรำกหญ้ำ (Grass root) จนถึงกำรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำจรวมไปถึงกำรมีส่วนร่วมของ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นกำรท่องเที่ยวอย่ำงมีส่วนร่วมของชุมชน (Community participation based 

tourism) 

หำกกำรท่องเที่ยวใดมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ตำมลักษณะดังกล่ำวข้ำงต้น จัดได้ว่ำเป็นกำรท่องเที่ยว

เชิงนิเวศที่สมบูรณ์ หำกขำดหรือปรำศจำกข้อใดข้อหนึ่งไป ควำมสมบูรณ์จะลดน้อยลงจนอำจ

กลำยเป็นกำรท่องเที่ยวรูปแบบอื่น ๆ  
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1.5 มำตรฐำนของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

จำกลักษณะของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จะน ำไปสู่กำรก ำหนดมำตรฐำนของกำรท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ 8 ประกำรคือ (วัลลภ ทองอ่อน. 2550: 13-14) 

1. กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้องมีระบบกำรจัดกำรที่ดีใน 4 ด้ำนดังต่อไปนี้คือ 

  - ด้ำนกำรให้ข้อมูลล่วงหน้ำเพื่อท ำควำมเข้ำใจกับนักท่องเที่ยว 

  - ด้ำนกำรจัดรำยกำรน ำเที่ยวที่เน้นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว 

  - ด้ำนข้อก ำหนดกำรปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยว 

  - ด้ำนตลำดท่องเที่ยวที่ค ำนึงถึงควำมสำมำรถรองรับพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยว 

2. กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้องมีจิตส ำนึกต่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อ 

กำรวำงแผนและกำรจัดกำร 

3. กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้องมีโครงกำรร่วมกับคนในชุมชนท้องถิ่น เพ่ือคืนก ำไร 

กลับสู่แหล่งท่องเที่ยว 

4. กำรท่องเที่ยวต้องมีระบบให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่นักท่องเที่ยว 

5 กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้องมีระบบสร้ำงคุณภำพ โดยจัดอบรมด้ำนควำมรู้และ 

ทักษะแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

6 กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้องมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยที่ดี 

7 กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้องมีระบบกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ 

เหมำะสมในกำรลดมลพิษและใช้อย่ำงมีคุณค่ำ 

8 กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้องมีกำรร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น เพ่ือสร้ำงงำนและ 

กระจำยรำยได้สู่ท้องถิ่น 

 

1.6 รูปแบบของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

อีอำร์เอ็ม มิทเชลล์ และ แมค คอตเตอร์ (ERM Mitchell & Mc.Cotter. 1995: 91) ได้

กล่ำวถึงรูปแบบของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้ 3 รูปแบบ คือ 
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1. กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบผจญภัยส่วนตัว (Frontier ecotourism) กำร 

ท่องเที่ยวลักษณะนี้ เป็นกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวส่วนตัวหรือกลุ่ม

เล็ก ๆ คือ ไม่เกิน 10 คน และใช้ยำนพำหนะแบบไม่มีเครื่องยนต์ เช่น กำรเดิน หรือกำรล่องเรือเป็น

ต้น ในกำรท่องเที่ยวไปในพ้ืนที่ธรรมชำติที่ห่ำงไกล และมีคนไปน้อย โดยทั่วไปนักท่องเที่ยวพวกนี้จะ

พ่ึงพำตนเองสูงมำก มีกำรพ่ึงบริกำรหรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกน้อย ชอบสิ่งท้ำทำยและอำศัยควำมรู้

ควำมช ำนำญในกำรเอำตัวรอด ตัวอย่ำงเช่น กำรเดินป่ำ-เขำ กำรล่องแพ และกำรพำยเรือแคนูขนำด

เล็ก (Kayaking) 

2. กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เป็นกลุ่มเล็ก (Small group ecotourism) เป็น 

รูปแบบที่เป็นส่วนตัวหรือกลุ่มเล็ก คือประมำณ 15 คน หรือน้อยกว่ำ แต่มักจะใช้ยำนพำหนะ

ที่มีเครื่องยนต์ เช่น รถขับเคลื่อน 4 ล้อหรือ เรือยนต์ขนำดเล็ก ในกำรท่องเที่ยวไปในทำงที่คนส่วน

ใหญ่ไม่ไป รูปแบบกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบนี้ นักท่องเที่ยวชอบกำรท้ำทำย และกำรพ่ึงพำตนเองสูง

พอสมควร แต่ก็เหมำะกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ที่มีหลำยอำยุแตกต่ำงกัน ซึ่งไม่ค่อยจ ำเป็นต้องกำร

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเอำตัวรอดสูงเหมือนแบบแรก ตัวอย่ำงนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มนี้ เช่น 

กำรข่ีจักรยำน ทัวร์ป่ำ และทัวร์ขับเคลื่อน 4 ล้อ 

3. กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบกลุ่มใหญ่ (Popular ecotourism) รูปแบบนี้ส่วน 

ใหญ่จะเก่ียวข้องกับยำนพำหนะ เช่น รถบัส เรือขนำดใหญ่ ว่ำจะจุผู้โดยสำรได้มำกขนำดไหน 

มีควำมต้องกำรในกำรพ่ึงตนเองน้อย และไม่ค่อยชอบกำรท้ำทำย แต่ต้องกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก

และกำรบริกำรมำก เช่น ศูนย์บริกำรนักท่องเที่ยว อำหำร เครื่องดื่มและห้องน้ ำ รูปแบบกำรท่องเที่ยว

เชิงนิเวศแบบนี้รวมควำมหลำกหลำยของนักท่องเที่ยวทั้งอำยุและสมรรถภำพทำงร่ำงกำย 

 

1.7 นโยบำยหลักกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 สำคร กือเจริญ (กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. 2549: 141) กล่ำวว่ำ กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็น

ส่วนหนึ่งของกำรท่องเที่ยวที่ต้องมีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ซึ่งนโยบำยหลักของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ก ำหนดไว้ดังนี้ 
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1. กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จะต้องมีกำรควบคุมดูแลรักษำ และจัดกำร 

ทรัพยำกรให้คงสภำพดั้งเดิมไว้ให้มำกที่สุด หลีกเลี่ยงหรืองดเว้นกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ที่อ่อนไหวง่ำย

ต่อกำรถูกกระทบ และฟ้ืนตัวได้ยำก 

2 กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้องค ำนึงถึงศักยภำพของทรัพยำกรที่มีอยู่ มี 

กำรจัดกิจกรรมที่เหมำะสม และกำรปรับให้เกิดควำมสมดุลกับรูปแบบและกิจกรรมเดิมที่มีอยู่ พึง

หลีกเลี่ยงควำมขัดแย้งอย่ำงรุนแรงต่อกำรท่องเที่ยวรูปแบบอ่ืน ๆ หำกเน้นในกำรแปรประโยชน์จำก

กำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่กำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยรวม 

3. กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต้องค ำนึงถึงกำรพัฒนำด้ำนกำรให้กำรศึกษำ 

สร้ำงจิตส ำนึกที่ดีในกำรรักษำระบบนิเวศร่วมกัน มำกกว่ำมุ่งเน้นควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและกำรมี

รำยได้เพียงอย่ำงเดียว 

4. กำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้องให้ควำมส ำคัญกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและ 

องค์กรท้องถิ่นในกำรจัดกำรทรัพยำกร กำรบริกำร กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และวัฒนธรรมชุมชนใน

กระบวนกำรท่องเที่ยว รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนพัฒนำ หรือให้ประชำชนมีตัวแทนเป็น

คณะกรรมกำรร่วมในทุกระดับ 

5. ให้ควำมส ำคัญของกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นควำมจ ำเป็นอันดับต้นในกำร

พัฒนำกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ทั้งนี้ให้องค์กรต่ำง ๆ ก ำหนดบทบำทที่ชัดเจนในกำรส่งเสริมกำร

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมีกำรจัดสรรงบประมำณ บุคลำกร และก ำหนดวิธีกำรที่เหมำะสม 

 นอกจำกนี้ยังมีสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้เสนอกลยุทธ์ในกำร

พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศควบคู่ไปกับนโยบำยด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยแบ่งกลยุทธ์ออกเป็น 

6 ด้ำนดังนี้ (สำรำนุกรมไทย. 2546: ออนไลน์) 

1. กลยุทธ์ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

วิธีกำรที่ส ำคัญ คือ 

- กำรสงวนรักษำ ฟ้ืนฟ ูควบคุมดูแลทรัพยำกรในระบบนิเวศให้คงสภำพไว้ เพ่ือสำมำรถน ำมำ

เป็นทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว ได้นำนที่สุดหรือตลอดไป 
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- ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวจ ำเป็นต้องได้รับกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย โดย

ป้องกันและลดสำเหตุที่อำจท ำให้เกิดปัญหำมลพิษ 

- เจ้ำของพ้ืนที่และผู้ที่เก่ียวข้องทั้งหมด ได้แก่ ผู้ประกอบกำร นักท่องเที่ยว สถำบันต่ำง ๆ ใน

สังคม องค์กรประชำชน และประชำชนในท้องถิ่น ต้องร่วมมือในกำรอนุรักษ์ รักษำสภำพ ไม่ท ำลำย

หรือสร้ำง ควำมเสียหำยแก่ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 

2. กลยุทธ์ด้ำนกำรจัดกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบริกำรกำรท่องเที่ยว มีวิธีกำรที่ส ำคัญ คือ ให้

มีควำมเข้มงวดในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมทั้งทำงธรรมชำติและทำงสังคม โดยกำรพัฒนำโครงสร้ำง

พ้ืนฐำนและกำรบริกำรกำรท่องเที่ยวนั้น จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวและ

สิ่งแวดล้อม และมีควำมกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เส้นทำงคมนำคมเข้ำสู่แหล่งท่องเที่ยวเส้นทำง

ศึกษำธรรมชำติ กำรบริกำรที่พัก กำรบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม 

3. กลยุทธ์ด้ำนกำรศึกษำและสื่อควำมหมำยธรรมชำติ ประกอบด้วยวิธีกำรที่ส ำคัญคือ  

- เป็นสื่อกลำงทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้ด้ำนระบบนิเวศของนักท่องเที่ยวเพ่ือที่จะสร้ำงจิตส ำนึกที่

ดีต่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- ให้เกดิกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรงด้วยตนเอง และได้มีส่วนร่วมในกระบวนกำรเรียนรู้นั้น ๆ เช่น 

กำรสื่อควำมหมำยธรรมชำติ กำรฝึกอบรม กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติงำนจริงกรณีศึกษำ กำรเล่นเกม 

บทบำทสมมต ิกำรอภิปรำย 

4. กลยุทธ์ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในท้องถิ่น ประกอบด้วยวิธีกำรที่ส ำคัญคือ 

  

-ให้ควำมส ำคัญแก่ประชำชนในท้องถิ่น ในด้ำนที่จะมีบทบำทในกำรก ำกับดูแลและควบคุมกำร

ท่องเที่ยวได้มำกข้ึน และสำมำรถด ำรงชิวิตอยู่ได้อย่ำงมีศักดิ์ศรี 

- ส่งเสริมให้ชุมชนพัฒนำตนเองเป็นศูนย์กลำงเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐกับ 

ชุมชน และระหว่ำงชุมชนกับเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น ร่วมพัฒนำจุดขำยต่ำงๆ

ได้แก่ ที่พักอำศัย ภัตตำคำร กำรน ำเสนอลูกค้ำด้ำนวัฒนธรรม ศิลปะและประเพณีต่ำง ๆ ที่ดึงดูด

นักท่องเที่ยว 
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5 กลยุทธ์ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดและบริกำรน ำเที่ยว ประกอบด้วยวิธีกำรที่ส ำคัญ คือ 

  

- จัดให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงควำมสำมำรถในกำรรองรับพ้ืนที่ กับปริมำณนักท่องเที่ยว เนื่องจำก

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นทรัพยำกรที่มีควำมอ่อนไหว  อำจได้รับผลกระทบได้ง่ำย หำกมี

นักท่องเที่ยวมำกเกินไป 

- มุ่งส่งเสริมให้พัฒนำเป็นตลำดที่มีคุณภำพ ไม่ใช่พยำยำมเพ่ิมปริมำณนักท่องเที่ยว 

แต่เพียงอย่ำงเดียว 

- ให้มีกำรจัดบริกำรน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยให้ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยว และควบคุมพฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยวให้อยู่ในกรอบของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

6 กลยุทธ์ด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน มีวิธีกำรที่ส ำคัญ คือรัฐบำลกลำงและหน่วยงำนของรัฐ

จะต้องมีส่วนสนับสนุนอย่ำงแข็งขัน ในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรบริกำร โดยค ำนึงถึงกำร

อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกิดกำรกระจำยรำยได้สู่

ท้องถิ่นมำกข้ึน 

 แนวคิดกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นแนวคิดเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับกำรอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม กำรบริหำรจัดกำรที่เป็นระบบ ควำมรู้สึกหวงแหนบ ำรุงรักษำโดยคนในพ้ืนที่และประกอบ

กับควำมรับผิดชอบของนักท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์ประกอบกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้ง 4 

ด้ำนคือด้ำนพ้ืนที่ ด้ำนกำรจัดกำร ด้ำนกิจกรรมและกระบวนกำร และด้ำนกำรมีส่วนร่วม เป็น

องค์ประกอบที่ส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรวิเครำะห์ศักยภำพพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เป็นรูปแบบกำรท่องเที่ยวทำงเลือกที่ปัจจุบันให้ควำมนิยมจำกนักท่องเที่ยวทั้งในรูปแบบกลุ่มขนำด

ใหญ่และเล็กหรือกำรท่องเที่ยวส่วนตัว รวมถึงรูปแบบกิจกรรมที่มีควำมหลำกหลำยสอดคล้องกับ

ทรัพยำกรธรรมชำติที่เป็นจุดเด่นของพ้ืนที่ ดังนั้นกำรศึกษำศักยภำพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ

วัฒนธรรมจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องพิจำรณำองค์ประกอบส ำคัญของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ื อ

สะท้อนถึงศักยภำพที่ควรส่งเสริมพัฒนำและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพ้ืนที่ในกำรรักษำสมดุล

ระหว่ำงกำรท่องเที่ยวและกำรด ำรงชีวิตเพ่ือให้เป็นกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  ส ำหรับนโยบำยและกลยุทธ์
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ในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะเกิดประโยชน์ต่อกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรในพ้ืนที่

แหล่งท่องเที่ยว ที่พักและทรัพยำกรที่มีในชุมชน รวมถึงหน่วยงำนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงำนของรัฐและ

ภำคเอกชนที่จะส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำศักยภำพกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรมให้

มีทิศทำงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและสำมำรถแข่งขันกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ โดยรอบได้  

2. แนวคิดเรื่องกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) 

2.1 ควำมหมำยของกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนำ (2548) กล่ำวว่ำ กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นกำรท่องเที่ยวที่มุ่งกำรให้

ควำมรู้และควำมภำคภูมิใจที่มุ่งเน้นเสนอลักษณะวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ โบรำณคดี และสถำนที่

ต่ำงๆที่มนุษย์สร้ำงข้ึน โดยเกี่ยวเนื่องกับควำมเป็นอยู่ของสังคม 

 กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ (2548) ได้ให้ควำมหมำยของกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมว่ำ 

หมำยถึงกำรท่องเที่ยวเพื่อชมสิ่งที่แสดงควำมเป็นวัฒนธรรม เช่น ปรำสำท พระรำชวัง วัด โบรำณวัตถุ 

ประเพณี วิธีกำรด ำเนินชีวิต ศิลปะทุกแขนง และสิ่งต่ำงๆที่แสดงถึงควำมเจริญรุ่งเรืองที่มีกำรพัฒนำ

ให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อม กำรด ำเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยุคสมัย นักท่องเที่ยวจะได้รับทรำบ

ประวัติควำมเป็นมำ ควำมเชื่อ มุมมองควำมคิด ควำมศรัทธำ ควำมนิยมของบุคคลในอดีตที่ถ่ำยทอด

มำจนถึงคนรุ่นปัจจุบันผ่ำนสิ่งเหล่ำนี้ 

สรุปได้ว่ำ กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ กำรเดินทำงของนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น

ศิลปะ วัฒนธรรม โบรำณสถำน ศำสนำ งำนประเพณี วิถีชีวิตชุมชน เป็นกำรท่องเที่ยวที่เรียนรู้ศึกษำ

ท ำควำมเข้ำใจ และต้องเคำรพในศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนนั้นๆ ซึ่งก่อให้เกิดมิตรภำพควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจในวัฒนธรรมชุมชน และค ำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อชุมชนนั้นๆ โดยให้เกิดน้อยที่สุด 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

วัลลภ ทองอ่อน (กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม. 2550: 21) กล่ำวว่ำ กำรท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหำประสบกำรณ์ใหม่ ๆ อันประกอบด้วยกำรเรียนรู้ กำรสัมผัสกำร

ชื่นชมกับเอกลักษณ์ควำมงดงำมของวัฒนธรรม คุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ วิถีชีวิต ควำมเป็นอยู่ของ
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กลุ่มชนอื่น ควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมของชนต่ำงสังคมอันมีปัจจัยพ้ืนฐำนทำงวัฒนธรรม 4 ประกำร 

คือ 

1. เพ่ือมุ่งเน้นคุณค่ำของวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่น 

2. เพ่ือให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องต้องดูแลรักษำให้คงไว้ถึงคุณภำพสิ่งแวดล้อมและคุณค่ำของ

วัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืน 

3. เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเคำรพใน 

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

4. เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่ำงเพียงพอ พร้อมทั้งปรับปรุง 

คุณภำพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น 

2.3 หลักกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

หลักกำรของกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีอยู่ 4 ประกำร คือ (วัลลภ ทองอ่อน. 2550: 22-23) 

 1. เป็นกำรท่องเที่ยวที่มีกำรศึกษำรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับควำมส ำคัญ คุณค่ำประวัติศำสตร์ 

ควำมเป็นมำของทรัพยำกรวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวนั้น เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยวในกำร

เพ่ิมคุณค่ำของประสบกำรณ์ในกำรเข้ำชม ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดควำมภำคภูมิใจในมรดกทำง

วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น 

2. เป็นกำรท่องเที่ยวที่มีกำรปลูกฝังจิตส ำนึกของคนในชุมชนท้องถิ่นให้เกิดควำมรักหวงแหน 

รักษำ และดึงชุมชนท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของตนด้วย และได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนจำกกำรท่องเที่ยวในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรจ้ำงงำน กำรบริกำรน ำเที่ยว กำร

ให้บริกำรขนส่ง กำรให้บริกำรที่พัก กำรขำยสินค้ำท่ีระลึก เป็นต้น 

3. เป็นกำรท่องเที่ยวที่มีกำรให้ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจในวัฒนธรรม

และได้รับควำมเพลิดเพลิน พร้อมทั้งสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวทำง

วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

4. เป็นกำรท่องเที่ยวที่มีกำรเคำรพวัฒนธรรมของเพ่ือนบ้ำน หรือของชุมชนอ่ืนรวมทั้งเคำรพ

ในวัฒนธรรม ศักดิ์ศรี และผู้คนของตนด้วย 
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2.4 ลักษณะกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ลักษณะกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ส ำคัญ 9 ประกำรคือ (วัลลภ ทองอ่อน. 2550: 23-24) 

1. กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นกำรท่องเที่ยวในเชิงลักษณะที่ให้ควำมส ำคัญกับ

ประวัติศำสตร์ โบรำณสถำน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยยึดหลักที่ว่ำต้องอนุรักษ์ทรัพยำกร

ท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมไว้ให้ดีที่สุด เพ่ือให้สำมำรถสืบต่อถึงอนุชนรุ่นหลัง 

2. กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นกำรท่องเที่ยวในลักษณะที่มีกำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน

ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักที่ว่ำไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือให้เกิด

ผลกระทบน้อยที่สุด 

3. กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นกำรท่องเที่ยวในลักษณะที่คงไว้ซึ่งวิถีชีวิ ตของ

ท้องถิ่นในแง่สังคมและวัฒนธรรม โดยยึดหลักที่ว่ำต้องให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องกำรศึกษำ

ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนสังคมและวัฒนธรรมอันหลำยหลำก 

4. กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้องเป็นกำรท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้ควำมรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุก

ฝ่ำยทั้งนักท่องเที่ยว ผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและประชำชนในท้องถิ่น โดยยึด

หลักท่ีว่ำต้องให้ทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้องได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยว พร้อมทั้งมีจิตส ำนึกใน

กำรอนุรักษ์ทรัพยำกำรท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

5. กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นกำรท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วน

ร่วมและได้รับผลประโยชน์ โดยยึดหลักที่ว่ำต้องให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรท่องเที่ยวและ

ได้รับผลประโยชน์จำกกำรท่องเที่ยว อันเป็นกำรกระจำยรำยได้สู่ชุมชนท้องถิ่น 

6. กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้องเป็นกำรท่องเที่ยวในลักษณะที่มีกำรตลำดของบริกำร

ท่องเที่ยวครบตำมเกณฑ์แห่งกำรอนุรักษ์อย่ำงแท้จริง โดยยึดหลักที่ว่ำจะต้องให้ธุรกิจท่องเที่ยวเน้นใน

เรื่องกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
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7. กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นกำรท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้นักท่องเที่ยวเกิดควำม

พึงพอใจ เพ่ิมคุณค่ำประสบกำรณ์ที่ได้รับ ท ำให้ต้องกำรกลับมำท่องเที่ยวซ้ ำอีก โดยยึดหลักที่ว่ำต้องมี

กิจกรรมท่องเที่ยวตรงตำมควำมคำดหวังของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

8. กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้องเป็นกำรท่องเที่ยวในลักษณะที่ต้องค ำนึงถึงขีด

ควำมสำมำรถรองรับของพ้ืนที่ และควำมสะอำดของพ้ืนที่ โดยยึดหลักที่ว่ำต้องไม่เกินขีดควำมสำมำรถ

รองรับของพ้ืนที่ในทุก ๆ ด้ำน และต้องดูแลรักษำควำมสะอำดของแหล่งท่องเที่ยวอยู่เสมอ 

9. กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้องเป็นกำรท่องเที่ยวในลักษณะที่ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว โดยยึดหลักที่ว่ำต้องป้องกันรักษำควำมปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

อย่ำงเคร่งครัด 

 

2.5 ประเภทของกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ส ำนักงำนพัฒนำกำรท่องเที่ยว กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ (2545) ได้แบ่งเป็นกำรท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม เป็น 3 ประเภทคือ 

 

 

1. กำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ (Historical tourism) หมำยถึง กำรเดินทำงท่องเที่ยวไปยังแหล่ง

ท่องเที่ยวทำงโบรำณคดี และประวัติศำสตร์ เพ่ือชื่นชมและเพลิดเพลินในสถำนที่ท่องเที่ยว ได้ควำมรู้

ควำมเข้ำใจต่อประวัติศำสตร์และโบรำณคดีในท้องถิ่น มีพ้ืนฐำนของควำมรับผิดชอบและมีจิตส ำนึก

ต่อกำรรักษำมรดกทำงวัฒนธรรมและคุณค่ำของสภำพแวดล้อม โดยที่ประชำคมในท้องถิ่นมีส่วนร่วม

ต่อกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 

2. กำรท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมและประเพณี(Cultural and traditional tourism) หมำยถึง กำร

เดินทำงท่องเที่ยวเพ่ือชมงำนประเพณีต่ำงๆ ที่ชำวบ้ำนในท้องถิ่นนั้นๆ จัดขึ้นได้รับควำมเพลิดเพลิน

ตื่นตำตื่นใจในสุนทรียศิลป์ เพ่ือศึกษำควำมเชื่อ กำรยอมรับนับถือ กำรเคำรพพิธีกรรมต่ำง ๆ และ

ได้รับควำมรู้ มีควำมเข้ำใจต่อสภำพสังคมและวัฒนธรรม มีประสบกำรณ์ใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้นบนพ้ืนฐำน
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ของควำมรับผิดชอบและมีจิตส ำนึกต่อกำรรักษำสภำพแวดล้อม และมรดกทำงวัฒนธรรม โดย

ประชำคมในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 

3. กำรท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural tourism/Village tourism) หมำยถึงกำรเดินทำง

ท่องเที่ยวในหมู่บ้ำนชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต และผลงำนสร้ำงสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษมีควำมโดด

เด่น เพ่ือควำมเพลิดเพลินได้ควำมรู้ ดูผลงำนสร้ำงสรรค์และภูมิปัญญำพ้ืนบ้ำน มีควำมเข้ำใจใน

วัฒนธรรมท้องถิ่นบนพ้ืนฐำนของควำมรับผิดชอบและมีจิตส ำนึกต่อกำรรักษำมรดกทำงวัฒนธรรม  

และคุณค่ำของสภำพแวดล้อม โดยประชำชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อกำรจัดกำรท่องเที่ยว 

 

2.6 องค์ประกอบของกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีองค์ประกอบที่ส ำคัญดังนี้ (วัลลภ ทองอ่อน. 2550: 24-25) 

1. องค์ประกอบด้ำนแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม เป็นกำรท่องเที่ยวในแหล่ง 

วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น อันประกอบด้วยสิ่งดึงดูดอยู่ 10 ประกำรคือ 

- ประวัติศำสตร์และร่องรอยทำงประวัติศำสตร์ที่ยังปรำกฏให้เห็น 

- โบรำณคดีและพิพิธภัณฑ์สถำนต่ำง ๆ 

- งำนสถำปัตยกรรมเก่ำแก่ดั้งเดิมในท้องถิ่นและสิ่งปลูกสร้ำง ผังเมือง รวมทั้งซำกปรักหักพัง 

- ศิลปะ หัตถกรรม ประติมำกรรม ภำพวำด รูปปั้น และแกะสลัก 

- ศำสนำรวมถึงพิธีกรรมต่ำง ๆ ทำงศำสนำ 

- ดนตรี กำรแสดงละคร ภำพยนตร์ มหรสพต่ำง ๆ 

- ภำษำและวรรณกรรม รวมถึงระบบกำรศึกษำ 

- วิถีชีวิต เสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำย กำรท ำอำหำร ธรรมเนียมกำรรับประทำน 

อำหำร 

- ประเพณ ีวัฒนธรรมพื้นบ้ำน ขนบธรรมเนียม และเทศกำลต่ำง ๆ 

- ลักษณะงำนหรือเทคโนโลยีต่ำง ๆ ที่มีกำรน ำมำใช้เฉพำะถิ่น 
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2. องค์ประกอบด้ำนกระบวนกำรศึกษำ เป็นกำรท่องเที่ยวที่มีกระบวนกำรศึกษำสิ่งแวดล้อม โดยมี

กำรศึกษำเรียนรู้สภำพแวดล้อมและระบบนิเวศในกำรท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม  เพ่ือปลูกจิตส ำนึกที่

ถูกต้องในกำรอนุรักษ์สภำพแวดล้อมให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว 

3. องค์ประกอบด้ำนธุรกิจท่องเที่ยว เป็นกำรท่องเที่ยวที่มีกำรให้บริกำรทำงกำรท่องเที่ยวโดยผู้

ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และได้ผลตอบแทนในก ำไรสู่ธุรกิจ

ท่องเที่ยว ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจะต้องมีควำมรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษำ อีกทั้งช่วยอนุรักษ์

ทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

4. องค์ประกอบด้ำนกำรตลำดกำรท่องเที่ยว เป็นกำรท่องเที่ยวที่มีกำรค ำนึงถึงกำรตลำดท่องเที่ยว

คุณภำพ โดยแสวงหำนักท่องเที่ยวคุณภำพให้เดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม

อย่ำงพึงพอใจ อีกทั้งช่วยอนุรักษ์ทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมอย่ำงพึงพอใจอีกทั้งช่วยอนุรักษ์

ทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

5. องค์ประกอบด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เป็นกำรท่องเที่ยวที่มีกำรค ำนึงถึงกำรมีส่วน

ร่วมของชุมชน โดยให้ชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมนั้นมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหรือ

จัดกำรกำรท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ และได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกระจำยรำยได้สู่ท้องถิ่น 

6. องค์ประกอบด้ำนกำรสร้ำงจิตส ำนึกแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว เป็นกำรท่องเที่ยวที่ต้อง

ค ำนึงถึงกำรปลูกฝังจิตส ำนึกที่ถูกต้องทำงกำรท่องเที่ยวแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย  โดยมีกำรให้ควำมรู้

และสื่อควำมหมำยในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ทุกฝ่ำยเกิด

ควำมรักควำมหวงแหนทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

2.7 ควำมส ำคัญของกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 วัลลภ ทองอ่อน (กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม. 2550: 27) กล่ำวว่ำลักษณะส ำคัญ

ของกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ กำรท่องเที่ยวเพ่ือกำรเรียนรู้ผู้อ่ืนและย้อนกลับมำมองตนเอง

อย่ำงเข้ำใจควำมเกี่ยวพันของสรรพสิ่งในโลกที่ไม่สำมำรถแยกออกจำกกันได้  โดยกล่ำวถึง

ส่วนประกอบที่ส ำคัญ 3 ประกำรดังนี้ 
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ประกำรแรก ต้องเปลี่ยนกำรท่องเที่ยว (Tourism) เป็นกำรเดินทำง (Travel) ไปศึกษำตำมควำม

สนใจของตนเอง กำรเดินทำงต้องเป็นโลกส่วนตัว เดินทำงไปอย่ำงเกรงใจ เคำรพต่อสิ่งแวดล้อมและ

วัฒนธรรมของท้องถิ่นและชุมชน มีควำมสุขจำกกำรเดินทำงเป็นเป้ำหมำย ไม่ใช่กำรไปบุกรุกพิธีกรรม 

ควำมเชื่อของชำวบ้ำน หรือเพ่ือซื้อสินค้ำ 

ประกำรที่สอง ต้องให้กำรศึกษำ โดยเฉพำะกับเด็ก ๆ ให้เรียนรู้และเข้ำใจกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เนื่องจำกในปัจจุบันไม่มีทำงเลือกหนีนักท่องเที่ยวไปได้ จึงควรให้กำรศึกษำแก่เยำวชนว่ำ จะเผชิญกับ

สถำนกำรณ์นี้อย่ำงไร จะได้ประโยชน์ เกิดกำรเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้อย่ำงไรหลักสูตรกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนวิชำกำรท่องเที่ยว ควรมีหลักสูตรที่สร้ำงภูมิคุ้มกันไม่ให้มีกำรเสพกำรขำยที่ไม่

เคำรพผู้อ่ืน และต้องเร่งสร้ำงบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวให้มีคุณภำพ รู้เรื่องวัฒนธรรมและ

ประวัติศำสตร์ไม่ใช่รู้เรื่องภำษำอย่ำงเดียว มัคคุเทศก์ก็ต้องมีควำมรู้เป็นวิทยำกรไม่ใช่คนรับใช้ของ

นักท่องเที่ยวที่ต้องกำรบริกำรทุกอย่ำง 

ประกำรที่สำม ต้องเรียนรู้ที่จะเคำรพวัฒนธรรมของเพ่ือนบ้ำนของชุมชนอ่ืน รวมทั้งเคำรพวัฒนธรรม 

ศักดิ์ศร ีและผู้คนของเรำเองด้วย ต้องมีพ้ืนฐำนที่หนักแน่นที่ผู้มำเยือนจะละเมิดมิได้ เพรำะหำกเรำไม่

เคำรพวัฒนธรรมของเรำ นักท่องเที่ยวอื่นก็จะไม่เคำรพเช่นกัน 

กำรศึกษำกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งมีลักษณะส ำคัญหลำยมิติของกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น 

ประวัติศำสตร์ โบรำณสถำน สถำปัตยกรรมที่ส่งผ่ำนอำคำรบ้ำนเรือน วัตถุสิ่งของ รวมถึงวัฒนธรรม 

ภำษำและกำรแสดงออกท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น ล้วนเป็นเสน่ห์ของกำรท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมที่มี

อยู่ในพ้ืนที่และวิถีชีวิตของคนในชุมชน องค์ประกอบส ำคัญของกำรศึกษำศักยภำพกำรท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมจึงมีเป็นกำรศึกษำสิ่งที่มีในชุมชน สิ่งที่ด ำรงอยู่และกำรรักษำสืบต่อให้ยำวนำนเพ่ือให้มีกำร

ถ่ำยทอดจำกรุ่นสู่รุ่น ซึ่งในกำรประเมินศักยภำพกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงจ ำเป็นอย่ำง

ยิ่งที่ต้องศึกษำวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ภำษำและสถำปัตยกรรมของชุมชนที่ถูกถ่ำยทอดสืบมำโดย

ผ่ำนกำรตระหนักรู้ของคนในชุมชนและกำรเคำรพควำมหลำกหลำยของวัฒนำธรรมของนักท่องเที่ยว 

จึงจะส่งเสริมให้กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด ำรงอยู่คู่กับประชำชนในพื้นท่ีได้อย่ำงยำวนำน  
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ส ำหรับกำรประเมินศักยภำพชุมชนในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมมี

องค์ประกอบส ำคัญคือแนวทำงกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรมที่ผสมกลมกลืนกันในพ้ืนที่

ศึกษำทั้งบ้ำนท่ำล้ง จ.อุบลรำชธำนี และบ้ำนท่ำวัด จ.สกลนคร ซึ่งลักษณะทำงกำยภำพและที่ตั้งมี

จุดส ำคัญคือกำรใกล้สถำนที่ท่องเที่ยวที่ส ำคัญของประเทศไทย และมีลักษณะที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำเป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่สำมำรถท ำรำยได้ให้คนในพ้ืนที่ได้ อำทิเช่น กำรมีโฮมสเตย์ กำรมีร้ำนค้ำขำยของใน

พ้ืนที่และของที่ระลึก มีลักษณะทำงสถำปัตยกรรมอำคำรบ้ำนเรือนแบบโบรำณ มีภำษำและ

วัฒนธรรมตำมวิถีลุ่มแม่น้ ำโขงท่ีน่ำสนใจซึ่งองค์ควำมรู้ดังกล่ำวจะช่วยสะท้อนศักยภำพของชุมชนเพ่ือ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 

3. แนวคิดกำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 

 ในกำรศึกษำประเมินศักยภำพชุมชนในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม

ได้น ำกรอบแนวคิดจำกคู่มือกำรตรวจประเมินมำตรฐำนคุณภำพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(กรมกำร

ท่องเที่ยว, 2557: 4-9 ) และคูม่ือกำรตรวจประเมินมำตรฐำนคุณภำพแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม 

(กรมกำรท่องเที่ยว, 2557: 3-7 ) เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ  รำยละเอียดดังนี้ 

 1. แนวคิดในกำรก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

 กำรก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในครั้งนี้ได้ยึดตำมกรอบและแนวคิด

พ้ืนฐำนของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ 

  1) ศักยภำพควำมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำร

พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศของพ้ืนที่โดยยึดตำมหลักกำรของกำรท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

  2) กำรจัดกำรเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรควบคุมดูแล กำร

ด ำเนินงำน กำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวตำมหลักกำรของกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 

  3) กำรสร้ำงจิตส ำนึกและกำรให้กำรศึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อม 
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   -กำรสร้ำงจิตส ำนึก หมำยถึง กำรกระท ำท่ีก่อให้เกิดควำมรู้สึกรับผิดชอบ 

สนใจ ใส่ใจและกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม 

   - กำรให้กำรศึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อม หมำยถึง กำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่

ถูกต้องเก่ียวกับองค์ประกอบของแหล่งธรรมชำติและกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  4) กำรมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น หมำยถึง กำรเปิดโอกำสให้ประชำชน/ชุมชน ได้

มีส่วนร่วมในกำรคิด กำรพิจำรณำตัดสินใจ กำรด ำเนินกำรและร่วมรับผิดชอบในกำรเรื่องต่ำงๆ ที่จะมี

ผลกระทบต่อประชำชนหรือชุมชนนั้นๆ รวมทั้งกำรกระจำยรำยได้หรือผลประโยชน์สู่ท้องถิ่น 

 จำกหลักกำรของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4 องค์ประกอบ จึงได้น ำหลักกำรดังกล่ำวมำ

พิจำรณำก ำหนดดัชนีชี้วัดมำตรฐำนคุณภำพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศตำมแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

  1). ศักยภำพในกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

   ในกำรประเมินมำตรฐำนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ องค์ประกอบในเรื่องของ

ศักยภำพของแหล่งท่องเที่ยวในกำรที่จะจัดกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศนับว่ำมีควำมส ำคัญที่สุด ซึ่งแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศควรจะเป็นแหล่งธรรมชำติที่สำมำรถก่อให้เกิดควำมพอใจในกำรเรียนรู้และสัมผัส

กับระบบนิเวศ อำจจะมีควำมเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ลักษณะ

วัฒนธรรมที่มีวิถีชีวิตแบบธรรมชำติ หรือเป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ 

นอกจำกนี้กำรค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งหนึ่งที่ส ำคัญในกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิง

นิเวศในแหล่งธรรมชำติ จำกแนวคิดดังกล่ำว ศักยภำพของแหล่งธรรมชำติในกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยว

เชิงนิเวศจึงสำมำรถสรุปดัชนีมำตรฐำนคุณภำพได้ 4 ชนิด ได้แก่ 

   • แหล่งธรรมชำติมีจุดดึงดูดด้ำนกำรท่องเที่ยวและเรียนรู้ 

   • มีควำมอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชำติ 

   • แหล่งธรรมชำติมีควำมเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

   • ควำมปลอดภัยของแหล่งธรรมชำติในกำรท่องเที่ยว 
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  2). กำรจัดกำรด้ำนกำรใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืน 

   กำรประเมินมำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืน

จะต้องพิจำรณำกำรจัดกำรใน 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรใช้ประโยชน์ในแหล่งท่องเที่ยวโดยอำศัยหลักกำร

จ ำแนกเขตกำรจัดกำรและกำรประเมินขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับของพ้ืนที่ ด้ำนกำรบริกำร

นักท่องเที่ยว ด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและวัฒนธรรมท้องถิ่นและ

ด้ำนกำรติดตำมและกำรประเมินกำรเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ที่เกิดจำกกิจกรรมกำรท่องเที่ยว จำก

แนวคิดดังกล่ำวองค์ประกอบนี้ จึงสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 4 ดัชนี ได้แก่ 

   • กำรจัดกำรด้ำนกำรใช้ประโยชน์ของตัวแหล่งท่องเที่ยว 

   • กำรจัดกำรด้ำนบริกำรนักท่องเที่ยว 

   • กำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 

   • กำรจัดกำรด้ำนกำรติดตำมและกำรประเมินกำรเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่อัน

เนื่องมำจำกกำรท่องเที่ยว 

  3). กำรจัดกำรด้ำนกำรให้ควำมรู้และสร้ำงจิตส ำนึก 

   กำรจัดกำรด้ำนกำรเรียนรู้และกำรสร้ำงจิตส ำนึกจะพิจำรณำจำกกำร

ด ำเนินงำนขององค์กรที่ดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่ในกำรสร้ำงเสริมจิตส ำนึกและกำรเรียนรู้ในเรื่องคุณค่ำ

ของทรัพยำกรธรรมชำติ ระบบนิเวศและกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่นักท่องเที่ยว เจ้ำหน้ำที่ดูแลพ้ืนที่ 

ผู้ประกอบกำรและชุมชนท้องถิ่นที่อยู่โดยรอบแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งองค์ประกอบนี้ประกอบด้วย 4 ดัชนี 

ได้แก่ 

   • มีศูนย์บริกำรที่ให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและควำมสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

   • มีกำรให้ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยวในด้ำนกำรประหยัดพลังงำนและกำรก ำจัด

ของเสียอย่ำงถูกวิธี 
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   • มีกำรให้ควำมรู้ถึงคุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติและกำรอนุรักษ์กับ

พนักงำนน ำเที่ยวนักท่องเที่ยวและชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ 

   • มีบุคลำกรที่มีควำมรู้เรื่องระบบนิเวศ และกำรอนุรักษ์ให้บริกำรด้ำน

ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวและชุมชน 

  4 ).  ก ำ ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ชุ ม ช น ใ น กิ จ ก ร ร ม ก ำ ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว 

   กำรเปิดโอกำสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน

รูปแบบต่ำงๆ จะช่วยให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์จำกกำรท่องเที่ยวทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ซึ่งจะท ำ

ให้ชุมชนท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่ำและควำมส ำคัญของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชำติ เป็นกำรช่วย

ส่งเสริมกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วยองค์ประกอบนี้ประกอบด้วย 2 ดัชนี ได้แก่ 

   • ชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 

   • ชุมชนมีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 

 ซึ่งในขั้นตอนกำรประเมินจะมีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรประเมินมำตรฐำน 2 ขั้นตอนคือ กำร

ประเมินด้ำนที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และประเมินมำตรฐำนคุณภำรแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งกรอบ

มำตรฐำนดังกล่ำวเป็นกำรก ำหนดแนวทำงให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือในกำรประเมิน

มำตรฐำนและส่งเสริมพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวต่ำงๆ 

 

 2. แนวคิดในกำรก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม 

 จำกคู่มือกำรตรวจประเมินมำตรฐำนคุณภำพแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยว

ทำงวัฒนธรรม (กรมกำรท่องเที่ยว, 2557: 3-7 ) สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 1) แหล่งควำมเป็นอยู่และวิถีชีวิต 



  23 

  แหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมประเภทนี้ ผู้มำเยี่ยมชมสำมำรถสังเกตควำมเป็นอยู่

และวิถีชีวิตของชุมชนนั้น โดยตนเองมิได้เข้ำไปมีส่วนร่วม เช่น ชุมชนของชนเผ่ำ ศูนย์วัฒนธรรม 

คุณค่ำต่อส่วนรวมอยู่ที่กำรช่วยรักษำควำมหลำกหลำยของเชื้อชำติ คุณค่ำต่อผู้เยี่ยมชมอยู่ที่กำรได้รับ

ควำมรู้ วิสัยทัศน์ ควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงกลุ่มชนเผ่ำต่ำงๆ และภูมิปัญญำของชนเผ่ำ ตัวอย่ำงเช่น 

บ้ำนกะเหรี่ยงทิโพจิ จังหวัดตำก บ้ำนหนองขำว จังหวัดกำญจนบุรี เป็นต้น รูปแบบกำรท่องเที่ยวใน

แหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นกำรท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท ซึ่งหมำยถึง กำรเดินทำง

ท่องเที่ยวในหมู่บ้ำนชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต และผลงำนสร้ำงสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษ มีควำมโดด

เด่น เพ่ือควำมเพลิดเพลิน ได้ควำมรู้ ดูผลงำนสร้ำงสรรค์ และภูมิปัญญำพ้ืนบ้ำน มีควำมเข้ำใจใน

วัฒนธรรมท้องถิ่นบนพ้ืนฐำนของควำมรับผิดชอบและมีจิตส ำนึกต่อกำรรักษำมรดกทำงวัฒนธรรม 

และคุณค่ำของสภำพแวดล้อม โดยประชำชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 

 2) แหล่งวัฒนธรรมประเพณี และหัตถกรรมพ้ืนเมือง 

  แหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมประเภทนี้ ผู้เยี่ยมชมสำมำรถเข้ำไปมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมทำงวัฒนธรรมประเพณี และซื้อสินค้ำของที่ระลึกจำกผู้ประกอบหัตถกรรมคุณค่ำต่อส่วนรวม

อยู่ที่กำรรักษำมรดก ควำมหลำกหลำยของวัฒนธรรม คุณค่ำต่อผู้เยี่ยมชมอยู่ที่ควำมพอใจจำกกำรเข้ำ

ร่วมกิจกรรมทำงวัฒนธรรมประเพณี และกำรได้ซื้อสิ่งของที่ระลึกที่พอใจ ตัวอย่ำงเช่น ประเพณีลอย

กระทง ประเพณีสงกรำนต์ เป็นต้นรูปแบบกำรท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ จึงเป็น

กำรท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งหมำยถึง กำรเดินทำงท่องเที่ยวเพ่ือชมงำนประเพณีต่ำงๆ 

ที่ชำวบ้ำนในท้องถิ่นนั้นๆ จัดขึ้น ได้รับควำมเพลิดเพลินตื่นตำตื่นใจในสุนทรียศิลป์เพ่ือศึกษำควำมเชื่อ 

กำรยอมรับนับถือ กำรเคำรพ พิธีกรรมต่ำงๆ และได้รับควำมรู้ มีควำมเข้ำใจต่อสภำพสังคมและ

วัฒนธรรม มีประสบกำรณ์ใหม่ๆ เพ่ิมขึ้นบนพ้ืนฐำนของควำมรับผิดชอบและมีจิตส ำนึกต่อกำรรักษำ

สภำพแวดล้อมและมรดกทำงวัฒนธรรมโดยประชำคมในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อกำรจัดกำรท่องเที่ยว 

 2. กรอบแนวคิดและกำรก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม 

 กำรที่นักท่องเที่ยวจะเลือกเข้ำไปเยี่ยมชมในแหล่งท่องเที่ยวใดนั้นแหล่งท่องเที่ยวนั้นจะต้องมี

ควำมดึงดูดใจและควำมน่ำสนใจอยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดควำมพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวได้ ซึ่งศักยภำพ
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ในกำรดึงดูดใจส ำหรับแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม ประกอบด้วยหลำยปัจจัย ได้แก่ คุณค่ำทำง

ศิลปวัฒนธรรม ควำมเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึง ควำมปลอดภัย 

และควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมกำรท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจำกองค์ประกอบด้ำนศักยภำพในกำร

ดึงดูดใจแล้ว แหล่งท่องเที่ยวควรมีศักยภำพในกำรรองรับด้ำนกำรท่องเที่ยวด้วย ไม่ว่ำจะเป็นในด้ำน

กำรพัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกข้ันพื้นฐำนและกำรสนับสนุนทำงด้ำนนโยบำย ด้ำนงบประมำณ และ

ด้ำนบุคลำกร จำกหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และองค์กรท้องถิ่น ซึ่งจะท ำให้แหล่งท่องเที่ยว

สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อย่ำงไรก็ตำมกำรที่แหล่งท่องเที่ยวจะสำมำรถด ำรงอยู่ได้นั้น

กำรบริหำรจัดกำรเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีควำมส ำคัญทั้งในด้ำนกำรจัดกำรด้ำนกำรอนุรักษ์ กำร

ฟ้ืนฟูสภำพของแหล่งท่องเที่ยว กำรมีมำตรกำรป้องกันผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นกับตัวแหล่งท่องเที่ยว 

รวมทั้งกำรจัดกำรด้ำนกำรบริกำรและกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม นอกจำกนี้  

จำกเป้ำหมำยของกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เน้นกำรท่องเที่ยวเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจต่อวิถีชีวิต ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมถึงกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำม

รับผิดชอบต่อกำรรักษำวัฒนธรรมและคุณค่ำของสภำพแวดล้อม โดยที่ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อกำร

บริหำรจัดกำรท่องเที่ยวนั้น ดังนั้นกำรก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนแหล่งท่องเที่ยวในครั้งนี้จึงให้

ควำมส ำคัญต่อกำรให้ควำมรู้และกำรสร้ำงจิตส ำนึก รวมทั้งกำรจัดกำรด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน

ท้องถิ่นด้วย 

 จำกแนวคิดในกำรก ำหนดมำตรฐำนแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมดังกล่ำวข้ำงต้น จึงได้

ก ำหนดองค์ประกอบพื้นฐำนส ำหรับประเมินมำตรฐำนแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมไว้ 3 ด้ำน 

 องค์ประกอบที่ 1 ศักยภำพในกำรดึงดูดใจด้ำนกำรท่องเที่ยว  

  ศักยภำพในกำรดึงดูดใจด้ำนกำรท่องเที่ยว หมำยถึง กำรที่แหล่งท่องเที่ยวมีจุดดึงดูด

ควำมสนใจหรือมีคุณค่ำทำงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสำมำรถสร้ำงควำมประทับใจและควำมพึงพอใจให้แก่

นักท่องเที่ยว เช่น มีควำมโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตและภูมิปัญญำ มีควำมงดงำมทำง

ศิลปวัฒนธรรม และจำกกำรที่วัฒนธรรม เป็นมรดกทำงสังคมของมนุษย์ที่สั่งสมมำแต่อดีตและมีควำม

เป็นเอกลักษณ์เฉพำะในแต่ละท้องถิ่น ดังนั้น ควำมสำมำรถในกำรสืบทอดทำงวัฒนธรรม ควำม
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ต่อเนื่องของกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม ควำมผูกพันต่อท้องถิ่น และควำมเข้มแข็งในกำรรักษำ

วัฒนธรรม จึงมีควำมส ำคัญในกำรรักษำวัฒนธรรมให้คงอยู่ ซึ่งเป็นจุดเสริมศักยภำพในกำรดึงดูดใจ

ด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ส ำคัญ อีกทั้งศักยภำพในทำงกำยภำพและกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำร

ท่องเที่ยว ได้แก่ กำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว ควำมปลอดภัย และควำมหลำกหลำยของกิจกรรมกำร

ท่องเที่ยวก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีควำมส ำคัญในกำรดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้ำไปเยือนแหล่งท่องเที่ยว

ด้วย  

  ส ำหรับองค์ประกอบด้ำนศักยภำพในกำรดึงดูดใจด้ำนกำรท่องเที่ยวของแหล่ง

ท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมมีหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ 2 ด้ำน ได้แก่ 

  1. คุณค่ำทำงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 7 ดัชนีชี้วัด ได้แก่ 1) ควำมเป็น

เอกลักษณ์ด้ำนวิถีชีวิต ภูมิปัญญำ และองค์ควำมรู้ 2) ควำมต่อเนื่องของกำรสืบสำนวัฒนธรรม

ประเพณี 3) ควำมงดงำมทำงศิลปวัฒนธรรม 4) ควำมสำมำรถในกำรสืบทอดภูมิปัญญำและองค์

ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง 5) ควำมเป็นมำทำงประวัติศำสตร์ วัฒนธรรมประเพณีที่สืบค้นได้ 6) ควำม

ผูกพันต่อท้องถิ่น 7) ควำมเข้มแข็งในกำรรักษำเอกลักษณ์ 

  2. ศักยภำพทำงกำยภำพและกำรจัดกิจกรรมกำรท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 ดัชนีชี้

วัด ได้แก่ 1) กำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว 2) ควำมปลอดภัยด้ำนกำรท่องเที่ยว3) ควำมหลำกหลำยของ

กิจกรรมกำรท่องเที่ยว 

 องค์ประกอบท่ี 2 ศักยภำพในกำรรองรับด้ำนกำรท่องเที่ยว 

  ศักยภำพในกำรรองรับด้ำนท่องเที่ยว หมำยถึง องค์ประกอบต่ำงๆ ที่มีส่วนช่วยเสริม

แหล่งวัฒนธรรมนั้นๆ ให้มีควำมส ำคัญ มีควำมเหมำะสมในกำรจัดกำรท่องเที่ยว ตัวอย่ำงเช่น แหล่ง

วัฒนธรรมอำจมีควำมดึงดูดใจด้ำนกำรท่องเที่ยวสูง แต่มีข้อจ ำกัดสู งในกำรพัฒนำสิ่งอ ำนวยควำม

สะดวกขั้นพ้ืนฐำน ท ำให้นักท่องเที่ยวไม่นิยมเข้ำไปท่องเที่ยว ท ำให้ศักยภำพในกำรจัดกำรด้ำนกำร

ท่องเที่ยวลดลงไปด้วย ส ำหรับศักยภำพในกำรรองรับด้ำนกำรท่องเที่ยว มีหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ 

2 ด้ำน ได้แก่ 

  1. ศักยภำพในกำรพัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกข้ันพ้ืนฐำน 
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  2. ศักยภำพในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวจำกปัจจัยภำยนอก 

 

 องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรจัดกำร 

  กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรควบคุมดูแล กำร

ด ำเนินงำน กำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว โดยมีองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

  1) ด้ำนกำรจัดกำรท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืน ประกอบด้วย กำรจัดกำรด้ำน

กำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว และกำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 

  2) กำรจัดกำรด้ำนกำรให้ควำมรู้และกำรสร้ำงจิตส ำนึก โดยพิจำรณำจำกกำร

ด ำเนินงำนขององค์กรที่ดูแลรับผิดชอบพื้นท่ีในกำรสร้ำงเสริมจิตส ำนึกและกำรเรียนรู้ในเรื่องคุณค่ำ

ของแหล่งวัฒนธรรมแก่นักท่องเที่ยว เจ้ำหน้ำที่ดูแลพ้ืนที่ ผู้ประกอบกำรและชุมชนท้องถิ่นที่อยู่

โดยรอบแหล่งท่องเที่ยว 

  3) กำรจัดกำรด้ำนเศรษฐกิจและสังคม พิจำรณำจำกกำรมีส่วนร่วมของชุมชนใน

กิจกรรมกำรท่องเที่ยว โดยกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนหรือชุมชน ได้มีส่วนร่วมในกำรคิด กำร

พิจำรณำตัดสินใจ กำรด ำเนินกำรและร่วมรับผิดชอบในกำรเรื่องต่ำงๆ ที่จะมีผลกระทบต่อประชำชน

หรือชุมชนนั้นๆ รวมทั้งกำรกระจำยรำยได้หรือผลประโยชน์สู่ท้องถิ่น 

 เกณฑ์ประเมินด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม มี 2 ด้ำนไดแ้ก่ 

  1. กำรจัดกำรด้ำนกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 ดัชนีชี้วัด ได้แก่ 1) 

กำรจัดกำรด้ำนกำรรักษำสภำพและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 2) กำรจัดกำรด้ำนกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ 3) 

กำรจัดกำรด้ำนกำรติดตำมและกำรประเมินกำรเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมำจำกกำรท่องเที่ยว  

  2. กำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว ประกอบด้วย 5 ดัชนีชี้วัด ได้แก่ 1) กำรจัดกำรด้ำน

กำรบริกำรและสำธำรณูปโภคแก่นักท่องเที่ยว 2) กำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 3) กำร

จัดกำรด้ำนกำรให้ควำมรู้และกำรสร้ำงจิตส ำนึก 4) ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเทีย่ว 5) ชุมชนมีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 
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 กรอบแนวคิดกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและทำงวัฒนธรรมเป็น

กรอบในกำรศึกษำแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสะท้อนถึงศักยภำพในกำรเป็นแหล่งท่องที่ที่เหมำะสมในด้ำน

ต่ำงๆ ซึ่งมิติที่เหมือนกันคือ กำรประเมินศักยภำพด้ำนแหล่งที่ตั้ง ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรมี

ส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่และจิตส ำนึกของนักท่องเที่ยวที่จะมีผลต่อกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

และสำมำรถด ำรงอยู่ในสภำพที่เหมำะสมและดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทำงมำท่องเที่ยวอย่ำง

ต่อเนื่อง 

 

4. สถำปัตยกรรมกับกำรท่องเที่ยว 

 ศันสนีย์ กระจ่ำงโฉม และคณะ (2561:44-47) ได้ศึกษำเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

และกำรอนุรักษ์สถำปัตยกรรมในบริบทสังคมของจังหวัดทำงภำคเหนือซึ่ งศึกษำเกี่ยวกับ

ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ น ำเสนอประเด็นที่น่ำสนใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยวเชิง

สถำปัตยกรรมอย่ำงมีส่วนร่วมและกำรอนุรักษ์สถำปัตยกรรมกับกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งประเทศ

ไทยมีศิลปวัฒนธรรมที่หลำกหลำยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเกิดประเด็นในกำรศึกษำเกี่ยวกับกำร

ประเมินศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวได้ดังนี้ 

 4.1 กำรประเมินศักยภำพทำงกำรท่องเที่ยวเชิงสถำปัตยกรรมอย่ำงมีส่วนร่วม 

  จำกคู่มือกำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม (จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัยและกรมกำรท่องเที่ยว, 2550) ได้อธิบำยถึงกำรประเมินศักยภำพของแหล่งท่องเที่ยวเชิง

สถำปัตยกรรม มีองค์ประกอบในกำรประเมิน 3 ด้ำน คือ 1) ด้ำนศักยภำพทำงด้ำนกำยภำพของแหล่ง

ท่องเที่ยว 2) ด้ำนศักยภำพในกำรรองรับด้ำนกำรท่องเที่ยว 3) กำรบริหำรจัดกำร ซึ่งมีรำยละเอียด

ดังนี้คือ 

  (1) ศักยภำพทำงด้ำนกำยภำพของแหล่งท่องเที่ยว มีประเด็นหลัก 2 ด้ำน คือ 

   (1.1) คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม ประกอบด้วย 
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    (1.1.1) ควำมเป็นเอกลักษณ์ด้ำนชีวิต ภูมิปัญญำ และองค์ควำมรู้ 

โดยพิจำรณำจำกเอกลักษณ์เฉพำะตนทำงวัฒนธรรม ควำมแตกต่ำงของวิถีชีวิตจำกชุมชนอื่น และ

คุณค่ำที่ควรอนุรักษ์และสืบสำนต่อไป เอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมประกอบด้วย วิถีชีวิต ลกัษณะของ

กิจกรรม ประเพณี ที่อยู่อำศัย อำหำรกำรกิน เครื่องมือใช้สอยในกำรชีวิตประจ ำวัน ลักษณะ

สิ่งประดิษฐ์ระเบียบแบบแผนด ำรงชีพร่วมกัน ฯลฯ 

    (1.1.2) ควำมงดงำมทำงสถำปัตยกรรม เป็นควำมงดงำมทำงด้ำน

สถำปัตยกรรมและกำรสร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้พบเห็น พิจำรณำปัจจัยต่ำงๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็น

งำนสถำปัตยกรรม อำทิเช่น รูปแบบทำงสถำปัตยกรรมของอำคำร งำนศิลปะหรือศิลปกรรม งำน

จิตรกรรม หรืออ่ืนๆที่ท ำให้เกิดควำมงดงำมทำงสถำปัตยกรรม 

    (1.1.3) ควำมสำมำรถในกำรสืบทอดภูมิปัญญำทำงด้ำน

สถำปัตยกรรมและองค์ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง โดยพิจำรณำจำกควำมยำวนำนของกำรสืบทอดภูมิ

ปัญญำทำงด้ำนสถำปัตยกรรม และองค์ควำมรู้มำตั้งแต่อดีตและยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน โดยจะเห็นได้

จำกกำรท ำนุบ ำรุง กำรรักษำ งำนซ่อมแซม ซึ่งยังคงรักษำเอกลักษณ์ทำงสถำปัตยกรรมตำมแบบแผน

ดั้งเดิมของอำคำรอยู่และยังมีชุมชนที่มีกำรสืบทอดด้ำนสถำปัตยกรรมเหล่ำนี้อยู่อย่ำงชัดเจน 

    (1.1.4) ควำมเป็นมำทำงประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีที่

สืบค้นได้ โดยพิจำรณำจำกยุคสมัยของลักษณะทำงสถำปัตยกรรม และองค์ควำมรู้เกิดขึ้น กำรมี

ประวัติศำสตร์สืบเนื่องอย่ำงยำวนำนมำเป็นวัฒนธรรม ประเพณีจนถึงปัจจุบัน โดยมีหลักฐำนที่

สำมำรถสืบค้นได้ 

    (1.1.5) ควำมผูกพันต่อท้องถิ่น โดยพิจำรณำจำกควำมสัมพันธ์ของ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสถำปัตยกรรม และประวัติศำสตร์ของชุมชนท้องถิ่น เช่น กำรมีประเพณี 

วัฒนธรรม วิถีชีวิต 

    (1.1.6) ควำมเข้มแข็งในกำรรักษำเอกลักษณ์ โดยพิจำรณำจำก

ชุมชนท้องถิ่นมีควำมสนใจในกำรรักษำเอกลักษณ์ทำงสถำปัตยกรรม วัฒนธรรม และประเพณีของตน 
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รวมถึงกำรมีหน่วยงำนและองค์กรจำกภำยนอกให้ควำมส ำคัญกับกำรอนุรักษ์สถำปัตยกรรมของ

ท้องถิ่น 

   (1.2) ศักยภำพทำงกำยภำพและกำรจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 

    (1.2.1) กำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยพิจำรณำจำกควำมสะดวกใน

กำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ควำมยำกล ำบำกของเส้นทำงเข้ำถึง ควำมลำดชัน ควำมคดเคี้ยวของ

ถนน และควำมปลอดภัย 

    (1.2.2) ควำมปลอดภัยด้ำนกำรท่องเที่ยว โดยพิจำรณำจำกโอกำส

ที่เกิดอันตรำยจำกปัจจัยในตัวแหล่งท่องเที่ยวเองหรือจำกปัจจัยภำยนอก โดยวัดจำกสถิติกำรเกิด

อันตรำย เช่น น้ ำป่ำดินถล่ม กำรจรำจร กระแสน้ ำรุนแรง สัตว์ดุร้ำย มำลำเรีย ภัยจำกโจรผู้ร้ำย โรค

ระบำดอ่ืนๆ เป็นต้น 

    (1.2.3) ควำมหลำกหลำยของกิจกรรมกำรท่องเที่ยว พิจำรณำจำก

จ ำนวนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่สำมำรถจัดได้ภำยในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งกำรที่มีกิจกรรมหลำกหลำยจะ

ท ำให้นักท่องเที่ยวมีโอกำสเลือกท ำกิจกรรมและเรียนรู้คุณค่ำสถำปัตยกรรมที่ตนพอใจได้มำกขึ้น ทั้งนี้

กิจกรรมที่จัดขึ้นจะต้องไม่ส่งผลกระทบทำงลบต่อแหล่งท่องเที่ยว 

  (2) ด้ำนศักยภำพในกำรรองรับด้ำนกำรท่องเที่ยว ประกอบด้วย 

   (2.1) กำรพัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกขั้นพ้ืนฐำน พิจำรณำจำกกำรพัฒนำ

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกข้ันพ้ืนฐำน ได้แก่ น้ ำ ไฟ ถนน ที่พัก ฯลฯ เพื่อกำรท่องเที่ยวในปัจจุบัน และ

ข้อจ ำกัดในกำรพัฒนำต่อไปในอนำคตพิจำรณำจำกกำรพัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกข้ันพื้นฐำน ได้แก่ 

น้ ำ ไฟถนน ที่พัก ฯลฯ เพ่ือกำรท่องเที่ยวในปัจจุบัน และข้อจ ำกัดในกำรพัฒนำต่อไปในอนำคต 

   (2.2) กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวจำกปัจจัยภำยนอก พิจำรณำจำกกำรมีกลุ่ม

องค์กรทั้งภำยในและภำยนอกในระดับต่ำงๆ ให้กำรสนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ และบุคลำกร

ส ำหรับพัฒนำกำรท่องเที่ยว ได้แก่ กลุ่มองค์กรท้องถิ่น หน่วยงำนภำครัฐ และภำคเอกชน 
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  (3) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร โดยมีประเด็นหลัก 2 ด้ำน คือ 

   (3.1) กำรจัดกำรด้ำนกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย 

    (3.1.1) กำรจัดกำรด้ำนกำรรักษำสภำพและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว

เชิงสถำปัตยกรรมโดยพิจำรณำจำกสภำพทั่วไปจำกกำรดูแลรักษำปรับปรุงสถำปัตยกรรมท้องถิ่น

สภำพแวดล้อมและสถำนที่ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ภำยในแหล่งท่องเที่ยว 

    (3.1.2) กำรจัดกำรด้ำนกำรใช้ประโยชน์สถำปัตยกรรมท้องถิ่นโดย

พิจำรณำจำกดัชนี 3 ด้ำน คือ กำรก ำหนดเขตกำรใช้ประโยชน์สถำปัตยกรรมท้องถิ่นเพ่ือกำรท่องเที่ยว 

เช่น มีกำรแบ่งเขตพ้ืนที่สงวน พ้ืนที่นันทนำกำร และพ้ืนที่พักอำศัยกำรก ำหนดช่วงเวลำในกำรเข้ำชม

สถำปัตยกรรมท้องถิ่นที่เหมำะสมตำมช่วงเวลำของวันหรือฤดูกำล และกำรก ำจัดจ ำนวนนักท่องเที่ยว

ให้เหมำะสมกับศักยภำพของพ้ืนที่และกำรบริกำร 

    (3.1.3) กำรจัดกำรด้ำนกำรติดตำมและกำรประเมินกำร

เปลี่ยนแปลงอันเนื่องมำจำกกำรท่องเที่ยว โดยพิจำรณำจำกแผนกำรด ำเนินงำนติดตำมและ

ประเมินผลกระทบกำรเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมำจำกกำรท่องเที่ยวมีกำรติดตำมและวิเครำะห์

ผลกระทบที่เกิดจำกกำรท่องเที่ยว รวมถึงกำรด ำเนินงำนปรับปรุงแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น และควำม

ต่อเนื่องของกำรด ำเนินงำน 

   (3.2) กำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว ประกอบด้วย 

    (3.2.1) กำรจัดกำรด้ำนบริกำรและสำธำรณูปโภคแก่นักท่องเที่ยว

พิจำรณำจำกกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรให้บริกำรขั้นพ้ืนฐำนแก่นักท่องเที่ยว โดยมีกำรจัดกำรที่เหมำะสม

ให้นักท่องเที่ยวมีควำมพึงพอใจที่ได้รับบริกำรที่คุ้มค่ำกับกำรมำท่องเที่ยว 

    (3.2.2) กำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยว คือ กำรจัดกิจกรรม

กำรท่องเที่ยวจะต้องค ำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสถำปัตยกรรมท้องถิ่นสภำพแวดล้อมของแหล่ง

ท่องเที่ยวรวมทั้งผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วย 
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    (3.2.3) กำรจัดกำรด้ำนกำรให้ควำมรู้และกำรสร้ำงจิตส ำนึก โดย

พิจำรณำจำกกิจกรรมและกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ที่ให้ควำมรู้และเผยแพร่ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว

พนักงำนน ำเที่ยซผู้ประกอบกำรและชุมชนที่อยู่โดยรอบ 

    (3.2.4) ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว

เชิงสถำปัตยกรรมท้องถิ่น โดยกำรพิจำรณำจำกกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในรูปแบบต่ำง ๆ 

    (3.2.5) ชุมชนมีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิงสถำปัตยกรรมท้องถิ่น

พิจำรณำจำกกำรที่ชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์และรำยได้จำกกำรด ำเนินกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิง

สถำปัตยกรรมท้องถิ่นทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 

 4.2) แนวคิดกำรอนุรักษ์มรดกทำงสถำปัตยกรรมเพ่ือกำรท่องเที่ยว 

  สถำปัตยกรรม (Architecture) หมำยถึง ผลงำนศิลปะที่แสดงออกด้วยสิ่งก่อสร้ำง 

อำคำร ที่อยู่อำศัยต่ำงๆ กำรวำงผังเมือง กำรจัดผังบริเวณกำรตกแต่งอำคำร กำรออกแบบก่อสร้ำง ซึ่ง

เป็นงำนศิลปะ ที่มีขนำดใหญ่ และเป็นงำนศิลปะที่มีอำยุยืนยำว อีกนัยหนึ่ง สถำปัตยกรรม เป็นวิธีกำร

จัดสรรบริเวณท่ีว่ำงให้เกิดประโยชน์ใช้สอยตำมควำมต้องกำร ที่น ำมำเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรใน

ด้ำนวัตถุและจิตใจ มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้ำงขึ้นอย่ำงงดงำม สะดวกในกำรใช้งำนและมั่นคงแข็งแรง 

เนื่องจำกงำนสถำปัตยกรรมเป็นงำนสร้ำงสรรค์ซึ่งสร้ำงขึ้นเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของมนุษย์ เริ่ม

ตั้งแต่ควำมต้องกำรเฉพำะตัวเฉพำะกลุ่ม และขยำยออกไปจนถึงควำมต้องกำรของกลุ่มชนและสังคม 

ในขณะที่ขอบข่ำยของงำนสถำปัตยกรรมมีขอบข่ำยที่กว้ำงขวำง และตอบสนองควำมต้องกำรของ

มนุษย์ในหลำยระดับ ท ำให้มีควำมจ ำเป็นต้องท ำควำมเข้ำใจกับกลุ่มชนต่ำงๆ ที่ท ำงำนสถำปัตยกรรม

เพ่ือตอบสนองเสียก่อน กำรแบ่งประเภทของอำคำร ซึ่งเป็นกำรแบ่งตำมประโยชน์ใช้สอยโดย (มำลินี 

ศรีสุวรรณ, 2539: หน้ำ 1) ได้แบ่งเป็นประเภทดังนี้ 

  1. สถำปัตยกรรมเพ่ือกำรอยู่อำศัย (Domestic architecture) ได้แก่ บ้ำนเดี่ยว 

บ้ำนแฝดบ้ำนแถว บ้ำนชุด 
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  2. สถำปัตยกรรมเพ่ือสำธำรณูปกำร (Welfare & Education architecture) ได้แก่ 

อำคำรเพ่ือสุขภำพ อนำมัย โรงพยำบำล สถำนีอนำมัย สถำนีผดุงครรภ์ อำคำรเพ่ือกำรศึกษำ ศูนย์

ปฐมวัยโรงเรียน วิทยำลัย มหำวิทยำลัย 

  3. สถำปัตยกรรมเพ่ือพำณิชยกรรมและอุตสำหกรรม (Commercial & Industrial 

architecture) ได้แก่ อำคำรธุรกิจ กำรค้ำ ธนำคำร ศูนย์กำรค้ำ - อำคำรส ำนักงำน โรงแรม 

ภัตตำคำร อำคำรกำรสื่อสำร กำรไปรษณีย์และโทรเลข โทรศัพท์สถำนีโทรทัศน์วิทยุ – อำคำร 

คมนำคม สถำนีรถไฟ สถำนีรถโดยสำร ท่ำอำกำศยำน ถนน สะพำน - อำคำรกำรพลังงำน โรงไฟฟ้ำ 

กำรประปำ โรงกลั่นน้ ำมัน เขื่อน - อำคำรกำรผลิตโรงงำนอุตสำหกรรม อำคำรค้น คว้ำวิจัย 

  4. สถำปัตยกรรมเพ่ืองำนรำชกำร (Governmental architecture) ได้แก่ อำคำร

รำชกำรกระทรวง ทบวง กรม รัฐ วิสำหกิจ ศำล ศำลำกลำง คุก ศำลำประชำคม สถำนีต ำรวจ - 

อำคำรรำชกำรท้องถิ่น ที่ว่ำกำรอ ำเภอ องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น 

  5. สถำปัตยกรรมเพ่ือกิจกรรมศำสนำ (Religious architecture) ได้แก่อำคำรทำง

ศำสนำโดยตรง เพ่ือประกอบศำสนพิธี โบสถ์ วิหำร เจดีย์ ศำลำ กุฏิ มัสยิด สุเหร่ำ – อำคำรเก่ียวเนื่อง

กับศำสนำ ศำล อนุสำวรีย์ ที่ฝังศพ 

  6. สถำปัตยกรรมเพ่ือนันทนำกำร (Recreational architecture) ได้แก่อำคำรกำร

กีฬำ สนำมกีฬำ ยิมเนเซี่ยม โบว์ลิ่ง สโมสรกีฬำ - อำคำรเพ่ือควำมบันเทิง โรงภำพยนตร์โรงละคร – 

อำคำรเพ่ือกำรพักผ่อนและ ควำมรู้พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด สวนสัตว์สวนสำธำรณะและสิ่งก่อสร้ำงพิเศษ 

อรศิริ ปำณินท์ (2538:12) ได้กล่ำวถึง พลังสร้ำงสรรค์งำนสถำปัตยกรรม ไว้ว่ำ เกิดจำกกำรสร้ำงสรรค์

ทำงสถำปัตยกรรมกับสัญชำตญำณ เช่น อำคำรพักอำศัยของกลุ่มชนดั้งเดิม สถำปัตยกรรมพ้ืนบ้ำน มี

วิวัฒนำกำรอย่ำงช้ำๆ และกำรสร้ำงสรรค์ทำง สถำปัตยกรรมโดยได้รับอิทธิพลของสังคมและ

สภำพแวดล้อม อิทธิพลหลัก ได้แก่ ลักษณะสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ เทคโนโลยีวิวฒันำกำร

และควำมเคลื่อนไหวของงำนสถำปัตยกรรมลักษณะสำกล   
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 เมื่อพิจำรณำจำกควำมหมำยของสถำปัตยกรรม จะพบว่ำคุณค่ำของสถำปัตยกรรมขึ้นอยู่กับ

องค์ประกอบที่ส ำคัญประกอบด้วย 

  1. กำรจัดสรรบริเวณท่ีว่ำงให้สัมพันธ์กันของส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก 

  2. กำรจัดรูปทรงทำงสถำปัตยกรรมให้เหมำะสมกับประโยชน์ใช้สอย และ

สิ่งแวดล้อม 

  3. กำรเลือกใช้วัสดุให้เหมำะสมกลมกลืน 

 ในกำรศึกษำทำงด้ำนสถำปัตยกรรมพบว่ำสถำปัตยกรรมที่มีคุณค่ำหำกมีกำรอนุรักษ์และ

จัดกำรที่ถูกต้อง สำมำรถท่ีจะสร้ำงอัตลักษณ์และแรงดึงดูดแก่กลุ่มคนที่สนใจในตัวสถำปัตยกรรม และ

สำมำรถพัฒนำสู่กำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ดังนั้นกำรท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้คุณค่ำสถำปัตยกรรม 

จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรอนุรักษ์และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ส ำหรับประเทศไทยเป็นประเทศ

เก่ำแก่ที่มีพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมอย่ำงยำวนำนจึงมีสิ่งก่อสร้ำง อำคำร สถำนที่

ย่ำนชุมชน และแหล่งโบรำณคดีที่จัดว่ำเป็นโบรำณสถำนที่มีคุณค่ำทำง ศิลปะ ศำสนำ ประเพณี

วัฒนธรรม สถำปัตยกรรม ประวัติศำสตร์หรือโบรำณคดีจ ำนวนมำก ได้กระจัดกระจำยอยู่ในทุก

จังหวัดของประเทศไทย (พัลลภ กฤตยำนวัช, 2554: หน้ำ 5) และยังสำมำรถเพ่ิมศักยภำพกำร

ท่องเที่ยวให้เป็นกลุ่มหรือเส้นทำงกำรท่องเที่ยวได้ทั้งในกำรท่องเที่ยวส ำหรับนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม

หรือส่วนตัวที่สนใจกำรท่องเที่ยวทำงเลือกที่มีลักษณะเฉพำะ และเห็นได้จำกกระแสกำรท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมที่มีควำมนิยมมำกขึ้น เนื่องจำกผู้คนเริ่มตระหนักและสนใจในเอกลักษณ์ของตนเอง หัน

กลับมำมองควำมเป็นตัวของตัวเองมำกขึ้น มองเห็นถึงคุณค่ำต้นทุนทำงสังคมที่เป็นมรดกทำง

วัฒนธรรม และสำมำรถน ำวัฒนธรรมเหล่ำนั้นมำพัฒนำต่อยอดได้ (วีระพันธุ ชินวัตร, 2547: หน้ำ 13) 
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5. งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 1. งำนวิจัยด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 1.1 งำนวิจัยกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีจุดแข็งเรื่องที่ตั้งสถำนที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แต่

ต้องกำรส่งเสริมศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวให้มีกำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสม และกำรมีส่วนร่วมของ

ชุมชน 

 ธนำพร ฉิมมิ (2562) ศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในกลุ่มนักท่องเที่ยวยุโรป 

กรณีศึกษำ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในต ำบลแสมสำร อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผลกำรวิจัยพบว่ำ 

กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในต ำบลแสมสำร ประสบปัญหำเรื่องกำรบุกรุกไปในพ้ืนที่อนุรักษ์ เนื่องจำก

นักท่องเที่ยวไม่มีข้อมูลพ้ืนที่ที่เพียงพอ ปัญหำกำรจรำจรติดขัดช่วงวันหยุด ปัญหำกำรจัดกำรขยะไม่

สำมำรถควบคุมได้ระยะยำว และปัญหำด้ำนกำรกระจำยข่ำวสำรภำยในพ้ืนที่ไม่ทั่วถึงประชำชนใน

ชุมชนในชุมชน ยังไม่มีกำรจัดกำรปัญหำเหล่ำนี้อย่ำงเป็นรูปธรรม ส่วนใหญ่เป็นกำรแก้ปัญหำระยะ

สั้นๆ ผลกำรศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมำะสมที่สำมำรถช่วยแก้ปัญหำและ

ยกระดับกำรท่องเที่ยวของต ำบลแสมสำรได้ ประกอบด้วยแนวทำงในกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ด้ำนพ้ืนที่ ต้องมีกำรก ำหนดจ ำนวนนักท่องเที่ยวและจ ำนวนรถยนต์ มีกำรรณรงค์งดกิจกรรมที่ท ำให้

ขยะเพ่ิมขึ้น และจัดโซนของพ้ืนที่อย่ำงเหมำะสม ด้ำนกำรจัดกำร ภำครัฐควรเพ่ิมช่องทำงกำร

ประชำสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงทั่วถึง ภำคเอกชนควรช่วยเป็นกระบอกเสียงบอกต่อ

กิจกรรมต่ำงๆ ด้ำนกิจกรรมและกระบวนกำรต้องมีกำรอบรมให้ควำมรู้แก่ประชำชนที่อำศัยอยู่ใน

ต ำบลแสมสำร เกี่ยวกับกำรท ำประมงที่ไม่ท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ ด้ำนกำรมีส่วนร่วม ควรปลูก

จิตส ำนึกให้กับเยำวชนในพื้นท่ีให้เกิดควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงธรรมชำติที่มีอยู่อย่ำง

หวงแหน ควรมีหน่วยงำนที่ดูแลรับผิดชอบกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศและมีกำรบังคับใช้มำตรกำร

ต่ำงๆ ที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน 

 ภูวดล บัวบำงพลู(2561) ศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่ำงยั่งยืน อุทยำน

แห่งชำติเขำคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทรบุรี ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่ำงยั่งยืนใน

พ้ืนที่อุทยำนแห่งชำติเขำคิชฌกูฏ เป็นไปตำมองค์ประกอบของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยแบ่งเป็น

บริบทด้ำนพื้นที่ พบว่ำ อุทยำนแห่งชำติเขำคิชฌกูฏเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับธรรมชำติ มี
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แหล่งวัฒนธรรมและประวัติศำสตร์ที่เก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศในพื้นที่  ส่วนบริบทด้ำนกำรบริหำร

จัดกำร โดยพิจำรณำจำกองค์ประกอบ 3As พบว่ำ สภำพกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้ำนเศรษฐกิจ 

อุทยำนแห่งชำติเขำคิชฌกูฏมีกำรส่งเสริมเศรษฐกิจภำยในพ้ืนที่โดยใช้กำรท่องเที่ยวเป็นหนึ่งใน

เครื่องมือในกำรสร้ำงรำยได้ให้เข้ำสู่อุทยำนแห่งชำติเขำคิชฌกูฏ และส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรท่องเที่ยว

ให้กับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงเพ่ือให้เกิดกำรกระจำยรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อีกทั้งมีกำร

ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยให้เป็นผู้บริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว แต่

ยังไม่เปิดโอกำสให้ชุมชนเข้ำมำมีสวนร่วมในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจในกำรจัดกำรในพื้นที่

อุทยำนในปัจจุบัน 

 พรชัย เพียรผล (2559) ศึกษำรูปแบบกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยกำรมีส่วนร่วมของ

ชุมชนบ้ำนเหล่ำในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงม่อนเงำะ จังหวัดเชียงใหม่  ผลกำรวิจัยพบว่ำ 

กำรศึกษำพัฒนำกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบ้ำนเหล่ำ ได้เห็นถึงควำมส ำคัญของ

ทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ต่อวิถีกำรด ำเนินชีวิตเป็นหลักส ำคัญ จึงท ำให้มีกำรเข้ำร่วมของหน่วยงำน

หลำยฝ่ำยในชุมชน มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรชมรมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนพัฒนำคนในชุมชน 

โดยกำรจัดสร้ำงกิจกรรมองค์ควำมรู้ให้กับคนในชุมชนที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำแหล่ งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ผ่ำนกำรเข้ำรับกำรอบรม กำรศึกษำหรือทัศนศึกษำดูงำนในพ้ืนที่  กำรประชุมแบบกลุ่ม กำรจัดเวที

ชุมชนและมีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรป้องกันทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน มีกำร

จัดกำรท่องเที่ยวของชุมชนตนเองตำมหลักกำรทรงงำนในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 ที่

มีทั้งหมด 23 ประกำร น ำมำประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับชุมชน และหน่วยงำนภำครัฐภำคเอกชนที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและยึดหลักกำรพ่ึงพำตนเอง มีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำชุมชนบ้ำนเหล่ำ 

 

 2. งำนวิจัยด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

 ธงชัย ภูวนำถวิจิตร (2558) กำรศึกษำนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำบริบททำงสังคมและ

วัฒนธรรมเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยวพัฒนำกำรของตลำดนัดทุ่งฟ้ำบดและศักยภำพของแหล่งท่องเที่ยว
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ทำงวัฒนธรรมชุมชนอ ำเภอป่ำตองจังหวัดเชียงใหม่ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ตลำดนัดทุ่งฟ้ำบดมีศักยภำพ

ในกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมชุมชนในภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง มีสิ่งดึงดูดใจทำงกำร

ท่องเที่ยวและควำมรู้สึกร่วมของชุมชนอยู่ในระดับสูง มีเส้นทำงคมนำคมเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว 

กิจกรรมกำรท่องเที่ยวและกำรมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่ในระดับปำนกลำง ยกเว้นสิ่งอ ำนวยควำม

สะดวกในแหล่งท่องเที่ยวและกำรจัดกำรสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับต่ ำเท่ำนั้น โดยมีแนว

ทำงกำรพัฒนำตลำดนัดทุ่งฟ้ำบดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมชุมชนอ ำเภอสันป่ำตองจังหวัด

เชียงใหม่จะต้องมีแนวทำงกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน โดยไม่ท ำลำยหรือเปลี่ยนแปลง

สังคมและวัฒนธรรมของตลำดทุ่งฟ้ำบด เป็นลักษณะ”กำรท่องเที่ยวที่มีชีวิต” โดยเจ้ำของตลำดพ่อค้ำ

แม่ค้ำและภำคีที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำรคือ 1 ) กำรพัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในแหล่ง

ท่องเที่ยวและกำรจัดกำรสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว  2)กำรประชำสัมพันธ์ตลำดนัดทุ่งฟ้ำบดอย่ำง

ต่อเนื่อง 3)กำรพัฒนำคุณภำพของสินค้ำ  และ 4)กำรรวมกลุ่มจัดตั้งสวัสดิกำรพ่อค้ำแม่ค้ำในตลำดนัด

ทุ่งฟ้ำบดโดยใช้กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือท ำให้ชุมชนตลำดนัดทุ่งฟ้ำบดเกิดควำมเข้มแข็ง

สำมำรถบริหำรจัดกำรร่วมกันและให้ควำมช่วยเหลือได้อย่ำงเป็นรูปประธรรมน ำมำซึ่งกำรอนุรักษ์และ

รักษำไว้ซึ่งมรดกทำงวัฒนธรรมชุมชนอย่ำงยั่งยืนสืบต่อไป 

 นิพันธ์ วิเชียรน้อย (2564) ศึกษำมุมมองภำครัฐต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในจังหวัด

ปทุมธำนี: กรณีศึกษำเทศบำลนครรังสิต เทศบำลเมืองท่ำโขลงและเทศบำลเมืองบึงยี่โถ  กำรศึกษำนี้มี

วัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนะแนวทำงพัฒนำกำรท่องเที่ยวเทศบำลนครรังสิต เทศบำลเมืองท่ำโขลงและ

เทศบำลเมืองบึงยี่โถในจังหวัดปทุมธำนี ผ่ำนมุมมองของภำครัฐในท้องถิ่น อันเป็นหน่วยงำนส ำคัญใน

กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว โดยเครื่องมือวิจัย ได้แก่ กำรส ำรวจภำคสนำมและกำร

สัมภำษณ์ ผลจำกกำรวิจัยพบว่ำ เทศบำลนครรังสิตเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถี

ชีวิตชุมชนริมน้ ำ (ตลำดน้ ำนครรังสิต) เทศบำลเมืองท่ำโขลงเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวที่มี

ควำมส ำคัญระดับจังหวัดและประเทศ (พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ตลำดไท) เทศบำลเมือง

บึงยีโถเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวทีมี่ชื่อเสียงระดับประเทศ (สวนสนุกดรีมเวิล์ด และร้ำนกำแฟชำย

ทุ่ง) อย่ำงไรก็ตำมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ศึกษำ ยังขำดควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนในกำรวำงแผน
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พัฒนำเชิงพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนกำรท่องเที่ยวอย่ำงเป็นรูปธรรม อีกทั้งกำรบริหำรและจัดกำรแหล่ง

ท่องเที่ยวมักอยู่ในควำมรับผิดชอบของภำคเอกชนประชำชนในท้องถิ่นจึงไม่ได้รับผลประโยชน์หรือ

รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว ดังนั้น แนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในอนำคตจึงควรเสริมสร้ำงเครือข่ำย

ระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชนและชุมชน และพัฒนำเชิงพ้ืนที่ในแหล่งท่องเที่ยว ด้วยกำรเชื่อมโยง

เส้นทำงคมนำคมทำงน้ ำและทำงบก กำรปรับปรุงและฟ้ืนฟูสภำพแวดล้อมเมืองและธรรมชำติ 

 เชิดชัย อ่องสกุล และนำยค ำนวณ นวลสนอง (2559) รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์กำรท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมพ้ืนที่ลุ่มน้ ำทะเลสำบสงขลำเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน โครงกำรวิจัยได้รับเงินสนับสนุน

งำนวิจัยมหำวิทยำลัยทักษิณ งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำวิเครำะห์ศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมจะท ำเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและพัฒนำทรัพยำกรทำงกำรท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมพ้ืนที่ลุ่มน้ ำทะเลสำบสงขลำศึกษำครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัด 25 อ ำเภอที่มีขอบเขตอยู่ใน

พ้ืนที่ลุ่มน้ ำทะเลสำบสงขลำ ผลกำรศึกษำพบว่ำแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำทะเลสำบ 

สงขลำรวมจ ำนวน 130 แหล่ง สำมำรถแบ่งออกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีควำมโดดเด่นจ ำแนกออกเป็น 

5 ประเภทได้แก่ 1) แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้ำนประวัติศำสตร์และโบรำณคดี  2) แหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้ำนศำสนสถำน  3) แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้ำนวิถีชีวิตและภูมิปัญญำ

ท้องถิ่น 4) แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้ำนประเพณีท้องถิ่นและกำรละเล่นพ้ืนบ้ำน  5)แหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้ำนกำรศึกษำและเรียนรู้  ในจ ำนวนนี้สำมำรถวิเครำะห์ศักยภำพแหล่ง

ท่องเที่ยวออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มท่ีมีระดับศักยภำพสูงเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักที่มีศักยภำพสูงมี

จุดดึงดูดควำมสนใจ มีควำมพร้อมสูงในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว มีจ ำนวนแหล่งท่องเที่ยว

รวม 54 แหล่งเป็นกลุ่มท่ีอยู่ในระดับสูงสุด 2) กลุ่มท่ีมีระดับศักยภำพปำนกลำงจ ำนวนแหล่งท่องเที่ยว

รวม 38 แหล่ง  3) กลุ่มท่ีมีระดับอนุภำคจัดอยู่ในกลุ่มที่มีศักยภำพน้อยจ ำนวนแหล่งท่องเที่ยวรวม 38 

แหล่ง และมีกำรเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่ำงๆเข้ำด้วยกันเพ่ือก่อให้เกิดเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมที่มีคุณภำพ มีศักยภำพสูงในกำรดึงดูดนักท่องเที่ยว และที่ส ำคัญมีเรื่องรำว (Story) ที่มี

ควำมน่ำสนใจ ซึ่งสำมำรถก ำหนดเป็นเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้นแบบในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำ

ทะเลสำบสงขลำ 5 เส้นทำงได้แก่ 1) เส้นทำงท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนมัสกำรหลวงปู่ทวด(เหยียบน้ ำ
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ทะเลจืด) หมู่บ้ำนวิถีไทยคำบสมุทรสทิงพระ 2) เส้นทำงพหุวัฒนธรรมวิถีคนชำยแดนไทย-มำเลเซีย  

3) เส้นทำงเยือนเมืองสิงขร ย้อนรอยสงขลำฝั่งหัวเขำแดงถึงสงขลำฝั่งแหลมสน 4) เส้นทำงตำมรอย

เมืองเก่ำ สงขลำมหำสนุก 

 ศันสนีย์ กระจ่ำงโฉม และคณะ (2561) ท ำกำรศึกษำเพ่ือยกระดับเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมเพ่ือกำรเรียนรู้คุณค่ำสถำปัตยกรรมในเส้นทำงอำรยธรรมล้ำนนำ (โครงกำรย่อยที่ 2) มี

วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือส ำรวจและประเมินสถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือกำรเรียนรู้คุณค่ำ

สถำปัตยกรรมในเส้นทำงอำรยธรรมล้ำนนำ 2) เสนอแนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมในเส้นทำงท่องเที่ยวเรียนรู้คุณค่ำสถำปัตยกรรม 3) จะท ำโปรแกรมเส้นทำงท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมเพ่ือกำรเรียนรู้คุณค่ำทำงประติมำกรรมในเส้นทำงอำรยธรรมล้ำนนำด้วยเครื่องมือที่ใช้ใน

กำรวิจัยจะเป็นกำรส ำรวจ สัมภำษณ์ ประชุมระดมสมองจำกกำรสนทนำกลุ่ม และกำรประเมินโดยใช้

แบบประเมินศักยภำพทำงกำรท่องเที่ยวเชิงสถำปัตยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ประกอบในกำรประเมิน 

3 ด้ำนคือ 1) ด้ำนศักยภำพทำงด้ำนกำยภำพของแหล่งท่องเที่ยว 2) ด้ำนศักยภำพในกำรรองรับด้ำน

กำรท่องเที่ยว 3) กำรบริหำรจัดกำร โดยพ้ืนที่ศึกษำจะเป็นกำรศึกษำเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เพ่ือกำรเรียนรู้คุณค่ำสถำปัตยกรรมในเส้นอำรยธรรมล้ำนนำ ใน 2 เส้นทำง คือ เส้นทำงชื่นชมศิลปะ

สถำปัตยกรรมล้ำนนำประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรำย เชียงใหม่ ล ำพูน ล ำปำง และ

เส้นทำงศิลปะสถำปัตยกรรมล้ำนนำล้ำนช้ำง ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่ น่ำน และ

พะเยำ  ผลกำรศึกษำวิจัยสถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือกำรเรียนรู้คุณค่ำสถำปัตยกรรม

ในพ้ืนที่อำรยธรรมล้ำนนำเมื่อพิจำรณำจำกศักยภำพของปัจจัยทั้ง 3 ด้ำนพบว่ำสถำนกำรณ์กำร

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกำรเรียนรู้คุณค่ำสถำปัตยกรรมในพื้นท่ีอำรยธรรมล้ำนนำอยู่ในระดับดี แต่

ยังคงต้องมีกำรพัฒนำควำมพร้อมในกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเส้นทำง

ท่องเที่ยวเรียนรู้คุณค่ำสถำปัตยกรรมให้สูงขึ้น โดยเฉพำะควำมพร้อมในด้ำนกำรรองรับด้ำนกำร

ท่องเที่ยวและกำรบริหำรจัดกำร ดังนั้นกำรศึกษำในครั้งนี้จึงเสนอแนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำร

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเส้นทำงท่องเที่ยวเรียนรู้คุณค่ำสถำปัตยกรรมเพื่อยกระดับเส้นทำงท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมและอำรยธรรมล้ำนนำโดยจ ำแนกออกเป็น 5 ระดับคือดีเยี่ยม ดีมำก ดี ปำนกลำง และ
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ต่ ำ โดยแต่ละแหล่งที่ได้รับกำรประเมินพบว่ำมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่ำงกัน กำรเสนอแนะ

แนวทำงจึงมีควำมแตกต่ำงกัน  จำกผลกำรศึกษำข้ำงต้นท ำให้สำมำรถจัดท ำโปรแกรมเส้นทำง

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือกำรเรียนรู้คุณค่ำสถำปัตยกรรมในเส้นทำงอำรยธรรมล้ำนนำโดยได้มีกำร

จัดประชุมเพ่ือน ำเสนอแนวคิดคุณค่ำของงำนสถำปัตยกรรมล้ำนนำแนวทำงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว

เรียนรู้คุณค่ำสถำปัตยกรรมและโปรแกรมกำรท่องเที่ยวให้กับผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่แต่ละจังหวัด และ

สร้ำงกระบวนกำรเพ่ือพัฒนำโปรแกรมท่องเที่ยวร่วมกับชุมชน ซึ่งในกำรประชุมได้พัฒนำโปรแกรม

เส้นทำงท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือกำรเรียนรู้คุณค่ำสถำปัตยกรรมล้ำนนำใน 2 ลักษณะคือ  1 กำร

พัฒนำโปรแกรมเส้นทำงท่องเที่ยว เรียนรู้คุณค่ำสถำปัตยกรรมล้ำนนำตำมยุคสมัยของรูปแบบ

สถำปัตยกรรม และ 2 กำรพัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือกำรเรียนรู้คุณค่ำสถำปัตยกรรม

ในเส้นทำงอำรยธรรมล้ำนนำรำยจังหวัด 

 สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ (2550) ศึกษำเกี่ยวกับกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษำ

ศักยภำพกำรท่องเที่ยวชุมชนนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร โดยกำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 

1) ศึกษำสภำพทั่วไป บริบทชุมชนด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนนครชุม อ ำเภอเมือง 

จังหวัดก ำแพงเพชร 2) เพ่ือศึกษำศักยภำพกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนนครชุม อ ำเภอเมือง 

จังหวัดก ำแพงเพชร 3) เพ่ือศึกษำหำแนวทำงและข้อเสนอแนะกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ของชุมชนนครชุม โดยมีกลุ่มตัวอย่ำงกลุ่มที่หนึ่งคือหลังคำเรือนจ ำนวน 400 หลังคำเรือน ส่วนกลุ่มที่

สองคือผู้น ำอย่ำงเป็นทำงกำรประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้ำน 12 หมู่บ้ำน เทศบำล องค์กำรปกครองส่วน

ท้องถิ่น กลุ่มผู้น ำอย่ำงไม่เป็นทำงกำรคือผู้อำวุโสหรือผู้รู้ของชุมชน ตัวแทนจำกกลุ่มอำชีพ เจ้ำหน้ำที่

ของรัฐคือพัฒนำชุมชน ส ำนักงำนท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดก ำแพงเพชร เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำคือ

กำรใช้แบบสอบถำม และมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป ค่ำสถิติที่ใช้คือกำรแจกแจง

ควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และกำรสนทนำกลุ่มกับประชำชน  ผลของกำรศึกษำพบว่ำศักยภำพกำร

ท่องเที่ยวของชุมชนนครชุมมีองค์ประกอบที่เหมำะสมส ำหรับกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3 

ด้ำนคือ ด้ำนสิ่งดึงดูดใจ กำรเข้ำถึงและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องพัฒนำคือสิ่ง

อ ำนวยควำมสะดวกที่ต้องกำรปรับปรุงและสร้ำงให้มีจ ำนวนเพ่ิมขึ้น ในส่วนของควำมรู้ควำมเข้ำใจ
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เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนพบว่ำ ชุมชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจอยู่ในระดับมำกและ

ต้องกำรมีส่วนร่วมทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก ผลกำรศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรที่เหมำะสมส ำหรับกำร

พัฒนำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งข้อมูลจำกกำรจัดเวทีชำวบ้ำนที่ได้เข้ำร่วมวำงแผนกำร

จัดกำร คือ กำรจัดกำรด้ำนโครงสร้ำงองค์กรกำรท่องเที่ยว กำรจัดกำรบุคลำกร กำรจัดระบบกำร

ด ำเนินกำร และกำรติดตำมตรวนสอบกำรด ำเนินกำร  

 

 4. งำนวิจัยเกี่ยวกับกำรประเมินศักยภำพแหล่งท่องเที่ยว  

 ศิริจรรยำ ประพฤติกิจ (2553) ได้ศึกษำเกี่ยวกับกำรประเมินศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวใน

อ ำเภอเมือง จังหวัดตรำด มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือศึกษำสภำพทรัพยำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว ศักยภำพของ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือเสนอเส้นทำงกำรเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว และจัดท ำเส้นทำงท่องเที่ ยว

เชิงนิเวศ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยคือแบบตรวจสอบทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว แบบส ำรวจสิ่งอ ำนวย

ควำมสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวและประเมินศักยภำพแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่ำงคือ ภำครัฐจ ำนวน  

24 คน ภำคเอกชนจ ำนวน 24 คน ประชำชนในท้องถิ่น 24 คนและนักท่องเที่ยว 60 คน เครื่องมือที่

ใช้ในกำรวิจัยคือแบบสอบถำมและกำรสัมภำษณ์ โดยแบ่งกลุ่มกำรท่องเที่ยวจังหวัดตรำด 12 แห่ง

ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ1) แหล่งท่องเที่ยวทำงด้ำนประวัติศำสตร์และโบรำณคดี 2)แหล่งท่องเที่ยวทำง

ธรรมชำติ 3)แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งจำกกำรศึกษำพบว่ำแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมมีศักยภำพใน

ระดับปำนกลำงและได้มีกำรน ำผลกำรวิจัยมำจัดเส้นทำงจ ำนวน 4 เส้นทำงพบว่ำ เส้นทำงท่องเที่ยวที่ 

4 ได้แก่ วัดบุปผำรำม ศำลเจ้ำพ่อหลักเมือง ตลำดเก่ำริมคลองบำงพระ สถำนีวิจัยและพัฒนำ

ทรัพยำกรป่ำชำยเลนที่ 4 นั้นมีจุดแข็งมำกที่สุดโดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีควำมสะดวกในกำรเข้ำถึง 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่ำสนใจและสำมำรถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ รองลงมำคือเส้นทำงท่องเที่ยวที่ 1,2 

และ3 โดยมีจุดอ่อนคือ แหล่งท่องเที่ยวมีป้ำยบอกทำงน้อยและขำดกำรจัดกำรด้ำนสิ่งอ ำนวยควำม

สะดวก 

โอกำสคือแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละเส้นทำงสำมำรถเชื่อมโยง ไปยังแหล่งท่องเที่ยวแห่งอ่ืนๆ ได้ 

ตลอดจนสำมำรถพัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยวให้เป็นเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  อุปสรรคคือขำดกำร
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ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ข้อจ ำกัดด้ำนเวลำและขำดบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวรวมถึงขำด

งบประมำณในกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว ส ำหรับข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัยครั้งนี้คือหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องควรหำรูปแบบและกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมำะสม เพ่ือรองรับควำมต้องกำรของ

นักท่องเที่ยว ควรเพ่ิมช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือขยำยจ ำนวนนักท่องเที่ยว และน ำเส้นทำงทั้ง 4 

เส้นทำงมำปรับปรุงและพัฒนำเป็นเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

 นำยกฤษณ์ โคตรสมบัติ (2553) ได้ศึกษำกำรประเมินศักยภำพกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

กรณีศึกษำแหล่งท่องเที่ยวในเขตแก่งสำมพันโบก อ ำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลรำชธำนี โดยมี

วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำเพ่ือประเมินศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเพ่ือศึกษำแนวทำงกำร

ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่ำงยั่งยืน กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วย

ประชำชนที่เป็นหัวหน้ำหลังคำเรือน ผู้น ำท้องถิ่น ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

และผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว จ ำนวน 280 ตัวอย่ำง โดยมีกำรก ำหนดขนำดกลุ่ม

ตัวอย่ำงโดยใช้ตำรำงของ Krejcie and Morgan และใช้วิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple Random 

Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถำมซึ่งเป็นลักษณะค ำถำมเป็นแบบ

ประมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ มีค่ำควำมเชื่อมั่น 0.98 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลคิดแบบ

ร้อยละ ค่ำเฉลี่ยและค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ซึ่งผลกำรวิจัยแบ่งออกเป็นสองส่วนคือผลกำรประเมิน

ศักยภำพกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตแก่งสำมพันโบกพบว่ำโดยภำพรวมมีศักยภำพในระดับมำก 

พิจำรณำเป็นรำยด้ำน 6 ด้ำนได้แก่ ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนสภำพกำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว 

ด้ำนสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ด้ำนคุณค่ำควำมส ำคัญและกำรให้กำรศึกษำ ด้ำนควำมร่วมมือของชุมชน

ในกำรจัดกำรท่องเที่ยวและด้ำนองค์กรในกำรจัดกำรและกำรบริหำรกำรท่องเที่ยว ส่วนที่สองจำกกำร

วิเครำะห์ข้อคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเกี่ยวกับแนวทำงกำร

ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตแก่งสำมพันโบกเนื่องจำกเป็นกำรท ำให้เศรษฐกิจ

ของชุมชนดีขึ้น ชำวบ้ำนมีงำนท ำและรำยได้เพ่ิมข้ึนแต่สภำพปัจจุบันกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว

นั้นชุมชนได้เข้ำมีส่วนร่วมในระดับน้อย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนำยทุนและกลุ่มผู้น ำบำงกลุ่มเท่ำนั้น 

นอกจำกนี้ยังมีข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวควรด ำเนินกำรดังนี้ 1) ตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือ
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ศึกษำรูปแบบที่เหมำะสมในกำรจัดกำรโดยบูรณำกำรควำมร่วมมือชุมชนในกำรวำงแผน ด ำเนินกำร

เพ่ือดึงแนวร่วมของชุมชนเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรให้มำกขึ้น 2) กำรจัดกิจกรรมกำร

ท่องเที่ยวควรมุ่งเน้นในรูปแบบธรรมชำติและกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่ำไม้ น้ ำตก หำดทรำยตำมแก่ง

ต่ำงๆ รอบบริเวณพ้ืนที่แก่งสำมพันโบก 3) ควรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค เช่น ถนน ป้ำย

ประชำสัมพันธ์ ระบบน้ ำประปำ ไฟฟ้ำ ห้องน้ ำเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและบริกำรนักท่องเที่ยวให้มำก

ขึ้น 4) ควรมีกำรจัดระบบรักษำควำมปลอดภัยไว้คอยให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวให้มำกขึ้น 5) ควร

พัฒนำระบบกำรรักษำควำมสะอำดมีกำรจัดหรือเพ่ิมจุดวำงถังขยะให้มำกขึ้น เพ่ือรักษำควำมสะอำด

ของสภำพแวดล้อมธรรมชำติ 6) ควรพัฒนำระบบกำรประชำสัมพันธ์ให้ทั่วถึงเช่น ป้ำยประชำสัมพันธ์

กำรบอกทำงไปยังสถำนที่ท่องเที่ยว 

 บุญทวี ดวงโพธิ์ศรี (2553) ศึกษำกำรประเมินศักยภำพกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วม 

บริเวณป่ำสงวนแห่งชำติภูเขำควำย กรณีศึกษำบ้ำนหำดไคร้ เมืองท่ำพระบำท แขวงบริค ำไซ 

สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรศึกษำเพ่ือประเมินศักยภำพแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพ่ือศึกษำควำมต้องกำรและควำมพร้อมของชุมชนในกำร

บริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรกำรท่องเที่ยวเชิงนิ เวศโดยชุมชนมีส่วนร่วม กำรประเมินศักยภำพ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควำมต้องกำรและควำมพร้อมของชุมชน เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

โดยใช้แบบประเมินและกำรสัมภำษณ์ซึ่งกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 75 คน  ในกำรศึกษำสภำพพ้ืนที่ตำม

เกณฑ์กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4 ด้ำนคือ 1) ด้ำนศักยภำพในกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2) กำร

จัดกำรด้ำนกำรใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืน 3) กำรจัดกำรด้ำนกำรให้ควำมรู้และสร้ำง

จิตส ำนึก 4) กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมกำรท่องเที่ยว ซึ่งเมื่อท ำกำรศึกษำพบว่ำพ้ืนที่ดังกล่ำว

มีควำมเหมำะสมในระดับร้อยละ 61 ซึ่งจัดว่ำอยู่ในระดับดีส ำหรับกำรพัฒนำ นอกจำกนี้กำรสัมภำษณ์

ได้ช่วยสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรวำงแผน ผลกำรศึกษำควำมต้องกำรและควำมพร้อมของ

ท้องถิ่นพบว่ำควำมต้องกำรและควำมพร้อมในด้ำนที่พักอำศัย เช่น โฮมสเตย์เท่ำกับ 3.44 (ระดับดี

ที่สุด) และ 2.69 (ระดับดี) กำรให้บริกำรมัคคุเทศก์เท่ำกับ 3.51 (ระดับดีที่สุด) และ 3.03 (ระดับดี)  

กำรให้บริกำรค้ำขำยสินค้ำเท่ำกับ 3.19 (ระดับดี) และ 2.05 (ระดับปำนกลำง) ตำมล ำดับ ส่วนกำร
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ประเมินควำมคิดเห็นด้ำนกิจกรรมควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำลในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมโดย

จำกกำรศึกษำควำมคิดเห็น 4 ด้ำนคือด้ำนที่พักอำศัย กำรให้บริกำรมัคคุเทศก์ ด้ำนสิ่งก่อสร้ำงพ้ืนฐำน 

ด้ำนกำรค้ำขำยพบว่ำอยู่ในระดับปำนกลำง คือ ควำมต้องกำรสนับสนุนเกี่ยวกับที่พักอำศัยเท่ำกับ 2.0 

0 ควำมต้องกำรสนับสนุนด้ำนกำรเป็นมัคคุเทศก์เท่ำกับ 2.00 ควำมต้องกำรสนับสนุนด้ำนสิ่งก่อสร้ำง

พ้ืนฐำนเท่ำกับ 2.01 และควำมต้องกำรสนับสนุนด้ำนกำรค้ำขำยเท่ำกับ 2.00 และสุดท้ำยส ำหรับผล

กำรทดสอบสมมติฐำนควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ เพศกับควำมพร้อม

ในกำรให้บริกำรเป็นมัคคุเทศก์ 

 อำรยำ อินคชสำร (2554) ศึกษำเกี่ยวกับกำรประเมินศักยภำพของตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียง

เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำศักยภำพของตลำดน้ ำคูเวียงในกำรเป็น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำต่อไป ซึ่งกำรเครื่องมือใน

กำรศึกษำเป็นกำรใช้แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทำงมำเที่ยวตลำดน้ ำวัดกลำง

คูเวียงจ ำนวน 384 คน ร่วมกับกำรสัมภำษณ์โดยได้ท ำกำรสัมภำษณ์เจ้ำอำวำสวัดคูเวียงและเจ้ำหน้ำที่

วัดที่เกี่ยวข้อง เจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสัมปทวน เจ้ำหน้ำที่ศูนย์กำรท่องเที่ยวกีฬำและ

นันทนำกำรจังหวัดนครปฐม ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำที่ขำยสินค้ำและประชำชนในท้องถิ่น ผลกำรศึกษำ

พบว่ำ ตลำดน้ ำคูเวียงมีศักยภำพในกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ในระดับปำนกลำง ( x = 

2.75) โดยด้ำนที่ควรปรับปรุงอย่ำงเร่งด่วนคือ ด้ำนกำรบริกำรท่องเที่ยว ( x = 2.50) ด้ำนกำรมีส่วน

ร่วมของชุมชนท้องถิ่น ( x = 2.52) และด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว (

x = 2.58) ส ำหรับข้อเสนอแนะที่ได้จำกงำนวิจัยได้แก่ กำรเพิ่มจ ำนวนร้ำนค้ำและร้ำนอำหำร จัดให้มี

เจ้ำหน้ำที่และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในกำรให้ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยว กำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

ผ่ำนสื่อต่ำงๆ กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 

และเพ่ิมระบบรักษำควำมปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวตลำดน้ ำวัดกลำงภู

เวียงให้เกิดควำมยั่งยืน 

 

6. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
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กำรประเมินศักยภำพของชุมชนในกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมมีที่มำ

จำก 4 แนวคิด ได้แก่แนวคิดในเรื่องกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ( Ecotourism ) แนวคิดในเรื่องกำร

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ( Cultural Tourism) และแนวคิดกำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ซึ่งผู้วิจัยน ำแนวคิดเหล่ำนี้มำสร้ำงกรอบวิเครำะห์ในกำรวิจัย 

(Analytical Framework) เพ่ือใช้ประเมินศักยภำพของพ้ืนที่กรณีศึกษำคือ ชุมชนบ้ำนท่ำล้ง  ต ำบล

ห้วยไผ่ อ ำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลรำชธำนี และบ้ำนท่ำวัด ต ำบลเหล่ำปอแดง อ ำเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร  หลังจำกนั้น น ำผลกำรศึกษำในพ้ืนที่จริงมำอภิปรำยผลถึงควำมสอดคล้อง หรือควำม

แตกต่ำงที่เกิดขึ้น และเสนอแนะประเด็นที่น่ำสนใจเพ่ิมเติมเพ่ือกำรพัฒนำแล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ

เชิงวัฒนธรรม โดยมีกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรด ำเนินกำร 

- กำรส ำรวจพื้นที่ กำรสังเกตกำรณ์ 
- กำรส ำรวจสถำปัตยกรรมพ้ืนถิ่น

และทรัพยำกรทำงธรรมชำติใน
แหล่งท่องเที่ยว 

- กำรประเมินสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ในแหล่งท่องเที่ยว 

กำรประเมินศักยภำพแหล่งท่องเท่ียว 

กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

- ควำมเกี่ยวเน่ืองกับระบบนิเวศและมีพ้ืนฐำนอยู่กับธรรมชำติ 

- ควำมรับผิดชอบไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

- กำรให้กำรศึกษำ เพิ่มพูนควำมรู้ ประสบกำรณ์และควำมเข้ำใจ 

- กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

- โครงสร้ำงพื้นฐำนของชุมชน 

กำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

- . กำรมีเอกลักษณเ์ฉพำะถิ่น 

- กำรมีกำรอนุรักษ์ ส่งเสรมิมรดกทำงวัฒนธรรมและ
สถำปัตยกรรมท้องถิ่น 

- กำรออกแบบที่กลมกลืนกับสถำปัตยกรรมท้องถิ่นและใช้วัสดุ

แนวคิดทฤษฎ ี

- แนวคิดในเรื่อง กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
- แนวคิดเรื่องกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
- แนวคิดกำรประเมินมำตรฐำนคณุภำพแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
- สถำปัตยกรรมและกำรท่องเที่ยว 

กรอบแนวควำมคิดของกำรวิจัย 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

  

กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินศักยภำพของชุมชน ศึกษำควำมต้องกำรและควำมพร้อมของ

ชุมชนในกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

นิเวศและวัฒนธรรม ในกำรศึกษำครั้งนี้ได้ใช้วิธีกำรศึกษำเชิงคุณภำพและวิธีกำรศึกษำ เชิงปริมำณ 

แล้วน ำข้อมูลมำวิเครำะห์เพ่ือหำข้อสรุปจำกกำรศึกษำ ตำมล ำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 1. กำรก ำหนดพื้นที่ที่ใช้ในกำรวิจัย ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ 

 2. กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 

 3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 5. กำรสรุปผลกำรศึกษำ 

 6. กำรเสนอแนะ 

 

พื้นที่ในกำรศึกษำ  
 

 พ้ืนที่ในกำรศึกษำในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 2 พ้ืนที่ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกโดยพิจำรณำจำก

หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
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 1. เลือกพ้ืนที่ในเขตจังหวัดอุบลรำชธำนีและจังหวัดสกลนคร เนื่องจำกพ้ืนที่ทั้งสองพ้ืนที่มี

แหล่งท่องเที่ยวที่มีควำมหลำกหลำยและมีศักยภำพที่จะพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเส้นทำงไม่ไกลจำกตัวอ ำเภอเมือง เส้นทำงกำรคมนำคมค่อนข้ำง

สะดวก และมีบริบทรอบๆเส้นทำงที่น่ำสนใจ ใช้เวลำเดินทำงไม่เกิน 1-2 ชั่วโมง 

 3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับควำมนิยม ซึ่งมีฐำนข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ต เอกสำรสิ่งพิมพ์ 

และระบบข้อมูลรวมถึงฐำนข้อมูลทำงระบบอินเตอร์เน็ตและเอกสำรสิ่งพิมพ์ของจังหวัดอุบลรำชธำนี

และจังหวัดสกลนคร  

 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

 ประชำกร 

 ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้  ผู้วิจัยศึกษำจำกประชำชนที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นผู้แทน

แต่ละหลังคำเรือนที่อำศัยอยู่ในบ้ำนท่ำล้ง ต ำบลห้วยไผ่ อ ำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลรำชธำนี จ ำนวน 

78 หลังคำเรือน และบ้ำนท่ำวัด ต ำบลเหล่ำปอแดง อ ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จ ำนวน 484 หลังคำ

เรือน 

 

 กลุ่มตัวอย่ำง  

ในกำรศึกษำครั้งนี้มีกำรเก็บข้อมูลที่เป็นทั้งเชิงคุณภำพและข้อมูลเชิงปริมำณ  ทั้งนี้ กำรเลือกกลุ่ม

ตัวอย่ำงในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง(Purposive sampling) 

โดยกำรเลือกให้สอดคล้อง เหมำะสม และตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ที่ ให้ควำมร่วมมือกับ

ผู้วิจัยในกำรให้ข้อมูล และต้องอยู่ในพื้นท่ีรวมของประชำกรที่ศึกษำ ดังนี้  

กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำข้อมูลเชิงคุณภำพ โดยกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจงที่มีส่วน

เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
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        1. ผู้น ำชุมชน    4. ผู้ให้บริกำรโฮมสเตย์     3. ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ 

        2. เจ้ำหน้ำที่ของภำครัฐ    5. ประชำชนในพื้นท่ี 

กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรศึกษำข้อมูลเชิงปริมำณ ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงที่ศึกษำเป็นผู้แทนหลังคำเรือนโดย

ใช้ตำรำงก ำหนดขนำดตัวอย่ำงของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan. 1970: 608 อ้ำงถึงใน 

ธีรวุฒิ เอกะกุล. 2561: 121) ที่ก ำหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชำกร เท่ำกับ 0.5 ระดับ

ควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5 เปอร์เซ็นต์ และระดับควำมเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ เป็นดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่ำงบ้ำนท่ำล้ง ต ำบลห้วยไผ่ อ ำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลรำชธำนี  ที่จ ำนวน

ประชำกร 78 หลังคำเรือน ได้กลุ่มตัวอย่ำงเท่ำกับ 65 หลังคำเรือน 

2. กลุ่มตัวอย่ำงบ้ำนท่ำวัด ต ำบลเหล่ำปอแดง อ ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ที่จ ำนวน

ประชำกร 348 หลังคำเรือน ได้กลุ่มตัวอย่ำงเท่ำกับ 278 หลังคำเรือน    

 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยปรับปรุงและประยุกต์มำจำก คู่มือกำรตรวจประเมิน

มำตรฐำนคุณภำพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ส ำนักพัฒนำบริกำรท่องเที่ยว กรมกำรท่องเที่ยว, 2557: 

37) และคู่มือกำรตรวจประเมินมำตรฐำนคุณภำพแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม (ส ำนักพัฒนำบริกำร

ท่องเที่ยว กรมกำรท่องเที่ยว, 2557: 33)  และได้มีกำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในกำรศึกษำ  

แล้วน ำมำสรุปเป็นกรอบในกำรศึกษำ ซึ่งมีองค์ประกอบในกำรประเมินศักยภำพของชุมชนในกำร

พัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม โดยประกอบด้วย เกณฑ์  นิยำม และก ำหนด

ตัวชี้วัด  เป็นดังนี้ 

 

 

กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  (ECOTOURISM) 

ตารางที่ 1 กรอบที่ใช้ในกำรศึกษำที่แสดงถึงเกณฑ์ นิยำม และก ำหนดตัวชี้วัดกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   

เกณฑ์ นิยำม ตัวช้ีวัด 
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เกณฑ์ นิยำม ตัวช้ีวัด 

มีควำมเก่ียวเนื่อง

กับระบบนิเวศและ

มีพ้ืนฐำนอยู่กับ

ธรรมชำติ 

มีกำรพึ่งพำธรรมชำติใน

เรื่องของกำรด ำรงชีวิต

และกำรท่องเที่ยวทั้ง

ในทำงบกและทำงน้ ำ  

มีกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติในกำรด ำรงชีพเช่น กำร

ท ำประมง กำรหำของป่ำ 

มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่พึ่งพำธรรมชำติ เช่น กำร

ล่องเรือ กำรเดินชมสถำปัตยกรรมทำงธรรมชำติ 

มีกำรท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆใน

ท้องถิ่นใกล้เคียง 

มีกำรน ำเอำวัสดุจำกธรรมชำติมำเป็นวัตถุดิบในกำร

สร้ำงผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรด ำรงชีวิต 

มีควำมรับผิดชอบ 

ไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม 

พ้ืนที่ชุมชนมีกำรรักษำ

สภำพแวดล้อมของ

พ้ืนที่โดยชุมชนเอง 

 

มีหน่วยงำนจำกชุมชนคอยเฝ้ำระวังไม่ให้ผู้คนหรือ

นักท่องเที่ยวเข้ำมำท ำลำยสภำพแวดล้อม 

มีกำรควบคุมปริมำณนักท่องเที่ยวไม่ให้มำกเกินไป 

มีกำรแบ่งพ้ืนที่กำรใช้ประโยชน์ในกำรท่องเที่ยวอย่ำง

ชัดเจน 

มีกำรรักษำสภำพแวดล้อมของประชำชนในพื้นที่

อย่ำงเคร่งครัด 

มีกำรให้กำรศึกษำ,

เพ่ิมพูนควำมรู้ 

ประสบกำรณ์ และ

ควำมเข้ำใจ 

พ้ืนที่ชุมชนมีกำรจัดกำร

ให้ควำมรู้แก่คนในพ้ืนที่

เอง และนักท่องเที่ยวที่

เข้ำมำในพ้ืนที่ 

มีกำรให้ควำมรู้หรือมีกำรจัดกำรอบรมเรื่องกำร

ท่องเที่ยวและกำรบรรยำยถึงควำมเป็นมำของพ้ืนที่

จำกผู้รู้หรือนักวิชำกำรที่มำจำกหน่อยงำนของภำครัฐ

หรือเอกชน 

มีป้ำยบอกทำง และป้ำยบอกควำมเป็นมำของพ้ืนที่

ตำมบริเวณท่ีส ำคัญ 

มีจุดบริกำรนักท่องเที่ยว ( ทำงบกและทำงน้ ำ )ตั้งอยู่

ไมไ่กลจำกแหล่งท่องเที่ยว 
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เกณฑ์ นิยำม ตัวช้ีวัด 

มีสื่อหลำกหลำยประเภทส ำหรับให้ข้อมูลกับ

นักท่องเที่ยว เช่น แผ่นพับ โป้สเตอร์ นิทรรศกำร  

กำรมีส่วนร่วมของ

ชุมชน 

ประชำชนในพื้นท่ีมีกำร

แบ่งหน้ำที่กันอย่ำง

ชัดเจน ในกำรประกอบ

กิจกรรมกำรท่องเที่ยว 

ประชำชนในชุมชนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแนว

ทำงกำรจัดกำรเรื่องกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชน 

มีมำตรกำรในกำรรักษำควำมปลอดภัยให้กับ

นักท่องเที่ยวจำกอันตรำยที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว 

เช่น มำตรกำรอพยพ, เส้นทำงหนีไฟ 

มีกำรกระจำยรำยได้หรือผลตอบแทนก่ชำวบ้ำนที่เข้ำ

มำมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรท่องเที่ยวอย่ำงเหมำะสม 

โครงสร้ำงพื้นฐำน

ของชุมชน 

พ้ืนที่ชุมชนมีกำร

ให้บริกำรและควำม

ปลอดภัยภำยในพ้ืนที่

ชุมชน 

พ้ืนที่ชุมชนมีกำรจัดกำร

เรื่องกำรเข้ำถึงพ้ืนที่ 

 

มีควำมพร้อมของบุคลำกรแหล่งท่องเที่ยวให้ปฏิบัติ

ตำมมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด 

ตลอดจนมีควำมพร้อมในกำรรับมือกับเหตุกำรณ์

ฉุกเฉินตลอดเวลำ 

มีเส้นทำงกำรคมนำคมและกำรเดินรถสำธำรณะจำก

ภำยนอกเข้ำมำในพ้ืนที่ 

มีระบบสำธำรณูปโภค เช่น ไฟฟ้ำ ประปำ รองรับ

ตำมควำมต้องกำร 

มีร้ำนค้ำ/จุดแวะซื้อสินค้ำ OTOP ของพ้ืนที่ กระจำย

อยู่ตำมบริเวณส ำคัญภำยในแหล่งท่องเที่ยว 
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กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (CULTURAL TOURISM) 

ตารางที่ 2 กรอบที่ใช้ในกำรศึกษำที่แสดงถึงเกณฑ์ นิยำม และก ำหนดตัวชี้วัดกำรท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

เกณฑ์ นิยำม ตัวช้ีวัด 

มีเอกลักษณ์

เฉพำะถิ่น 

พ้ืนที่ชุมชนมีกำรรักษำ

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีเก่ำแก่ไม่

เหมือนในท้องถิ่นอ่ืน 

เช่น ภำษำ,อำหำร,กำร

ด ำเนินชีวิต 

 

มีภำษำท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ชุมชน 

มีอำหำรที่เป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ชุมชน 

มีกำรด ำเนินชีวิต ควำมเป็นอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์

เฉพำะพ้ืนที่ชุมชน 

มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะถิ่นที่ชัดเจน 

มีกำรอนุรักษ์ และ

ส่งเสริมมรดกทำง

วัฒนธรรม และ

สถำปัตยกรรม

ท้องถิ่น 

พ้ืนที่ชุมชนมีกำรรักษำ

รูปแบบของอำคำร

บ้ำนเรือน

,สถำปัตยกรรมของ

ท้องถิ่นไว้เป็นอย่ำงดี, มี

กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้

ด้ำนภำษำประจ ำถิ่น 

หัตถกรรม และ

วัฒนธรรมประเพณี 

มีสิ่งปลูกสร้ำง เช่น อำคำรบ้ำนเรือน วัด ที่บ่งบอกถึง

สถำปัตยกรรมท้องถิ่นได้อย่ำงชัดเจน 

มีหัตถกรรม ข้ำวของเครื่องใช้ที่เป็นเอกลักษณ์

เฉพำะถิ่นอย่ำงชัดเจน 

มีกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในแหล่งท่องเที่ยวอย่ำง

สม่ ำเสมอ 

มีกำรอนุรักษ์สถำปัตยกรรมทำงธรรมชำติได้เป็น

อย่ำงดี 

มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนภำษำประจ ำถิ่น 

หัตถกรรม และวัฒนธรรมประเพณี 

มีกำรออกแบบที่

กลมกลืนกับ

สถำปัตยกรรม

พ้ืนที่ชุมชนมีกำร

ช่วยกันอนุรักษ์อำคำร

บ้ำนเรือน

มีกำรบุรณะสิ่งปลูกสร้ำงและสถำนที่ส ำคัญทำง

ประวัติศำสตร์โดยยังคงรักษำรูปแบบเดิมไว้อย่ำง

ชัดเจน 
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เกณฑ์ นิยำม ตัวช้ีวัด 

ท้องถิ่นและใช้วัสดุ

ในท้องถิ่น 

สถำปัตยกรรมท้องถิ่น

โดยไม่ถูกกลืนจำกสังคม

สมัยใหม่ 

มีกำรสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงขึ้นมำใหม่ในพ้ืนที่โดยใช้วัสดุ

ในท้องถิ่นซึ่งยังคงรูปแบบทำงสถำปัตยกรรมพ้ืนถิ่น

ไว้เป็นอย่ำงดี 

มีกำรท่องเที่ยวใน

แหล่งท่องเที่ยวที่

แสดงถึงเอกลักษณ์

ของพ้ืนที่ชุมชน 

พ้ืนที่ชุมชนมีสถำนที่

ท่องเที่ยวหรือกำร

แสดงออกท่ีสำมำรถบ่ง

บอกและอธิบำยถึง

เรื่องรำวของชุมชน

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

มีโบรำณสถำนหรือโบรำณวัตถุท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ

พ้ืนที่ชุมชนเพ่ือกำรท่องเที่ยวที่ชัดเจน 

มีกำรแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีพ้ืนถิ่นแก่

นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มำเยี่ยมเยียน 

 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบสัมภำษณ์ และแบบสอบถำม รำยละเอียดดังนี้ 

1. แบบสัมภำษณ์ 

 กำรสัมภำษณ์จะเป็นแบบสัมภำษณ์ที่เป็นกึ่งโครงสร้ำง ซึ่งจะเป็นโครงสร้ำงที่เป็นกึ่งทำงกำร

และไม่เป็นทำงกำรผสมกัน เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรสัมภำษณ์ อีกทั้งเป็นกำรเปิดโอกำสในกำรน ำเสนอ

ควำมคิดเห็นของผู้ถูกสัมภำษณ์ โดยผู้วิจัยได้ท ำกำรสัมภำษณ์บุคคลหลำยกลุ่มด้วยกัน ซึ่งสำมำรถแบ่ง

ออกได้เป็น 5 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ 

  1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้น ำชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้น ำกำรท่องเที่ยว โดยกำร

สัมภำษณ์ในประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบำยกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชน กำรดึงดูดกำรท่องเที่ยวและกำร

เรียนรู้ของแหล่งธรรมชำติ ควำมหลำกหลำยของกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ กำรมีส่ วน

ร่วมของคนในชุมชนรวมถึงปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน  

  1.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นหน่วยงำนของภำครัฐ ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล เจ้ำหน้ำที่สถำนีอนำมัยชุมชน อำสำสมัครสำธำรณสุข(อสม.) โดยกำรสัมภำษณ์จะเป็นประเด็น

ที่เกี่ยวกับกำรให้กำรสนับสนุนนโยบำยในด้ำนต่ำงๆของพ้ืนที่ชุมชน เช่นกำรสนับสนุนเรื่องกำรท ำ
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เส้นทำงกำรเข้ำถึงชุมชนให้ดีมำกขึ้น กำรสนับสนุนเรื่องกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่

ชุมชน กำรประชำสัมพันธ์ รวมถึงปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 

  1.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ ได้แก่ ร้ำนขำยสินค้ำที่อยู่ในพ้ืนที่

ชุมชน โดยกำรสัมภำษณ์จะเป็นประเด็นที่เก่ียวกับกำรบริกำรกำรท่องเที่ยว กำรดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ำ

มำในพ้ืนที่ท่องเที่ยวในชุมชน กำรเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ ควำมสะดวกในเรื่องของกำร

เข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว ควำมหลำกหลำยของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ชุมชน รวมถึงสภำพปัญหำ

ที่พบในกำรประกอบธุรกิจกำรค้ำในชุมชน 

  1.4 กลุ่มผู้ให้บริกำรโฮมสเตย์ ได้แก่ ผู้ประกอบกำรให้บริกำรโฮมสเตย์ที่อยู่ในชุมชน 

โดยกำรสัมภำษณ์จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว สิ่ง

อ ำนวยควำมสะดวก กำรบริกำรนักท่องเที่ยว กำรมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 

กำรมีรำยได้จำกกิจกรรมกำรบริกำรที่พักอำศัย รวมถึงปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 

  1.5 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประชำชนในพื้นท่ี ได้แก่ ชำวบ้ำน โดยกำรสัมภำษณ์จะเป็น

ประเด็นที่เกี่ยวกับกำรเรียนรู้ธรรมชำติ ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว ควำมปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ควำมหลำกหลำยของกิจกรรมกำร

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ กำรบริกำรนักท่องเที่ยว และกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรท่องเที่ยว

ในชุมชน กำรมีรำยได้จำกกิจกรรมกำรท่องเที่ยวของชุมชนรวมถึงผลกระทบทำงด้ำนต่ำงๆในกำร

พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชน 

2. แบบสอบถำม 

ผู้วิจัยปรับปรุงและประยุกต์มำจำก คู่มือกำรตรวจประเมินมำตรฐำนคุณภำพแหล่งท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ (ส ำนักพัฒนำบริกำรท่องเที่ยว กรมกำรท่องเที่ยว, 2557: 37) และคู่มือกำรตรวจประเมิน

มำตรฐำนคุณภำพแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม (ส ำนักพัฒนำบริกำรท่องเที่ยว กรมกำรท่องเที่ยว, 

2557: 33) โดยรำยละเอียดแบบสอบถำม ประกอบไปด้วย 3 ส่วนดังนี้ 

 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
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 ส่วนที่ 2 แบบประเมินศักยภำพชุมชนในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิง

วัฒนธรรม ประกอบด้วย 

  2.1 ด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีเกณฑ์ในกำรประเมินดังนี้ 

   2.1.1 ควำมเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศและมีพ้ืนฐำนอยู่กับธรรมชำติ ซึ่งมี

ประเด็นในกำรประเมินคือ มีกำรพึ่งพำธรรมชำติในเรื่องของกำรด ำรงชีวิตและกำรท่องเที่ยวทั้งในทำง

บกและทำงน้ ำ จ ำนวน 4 ข้อ เป็นแบบประเมินค่ำ 4 ระดับ ดังนี้ 

มีศักยภำพในกำรจัดกำรมำก   ให้ 3 คะแนน 
มีศักยภำพในกำรจัดกำรปำนกลำง   ให้ 2 คะแนน  
มีศักยภำพในกำรจัดกำรน้อย ควรปรับปรุง  ให้ 1 คะแนน  
ขำดศักยภำพกำรจัดกำร     ให้ 0 คะแนน 
 
   2.1.2 ควำมรับผิดชอบไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

ซึ่งประเด็นในกำรประเมินคือ พ้ืนที่ชุมชนมีกำรรักษำสภำพแวดล้อมของ 

พ้ืนที่โดยชุมชนเอง จ ำนวน 4 ข้อ เป็นแบบประเมินแบบเลือกตอบ ดังนี้ 

มีศักยภำพในกำรจัดกำร  ให้ 1 คะแนน 
ไมม่ีศักยภำพในกำรจัดกำร ให้ 0 คะแนน 
 

   2.1.3 กำรให้กำรศึกษำ เพ่ิมพูนควำมรู้ ประสบกำรณ์และควำมเข้ำใจ 

ซึ่งประเด็นในกำรประเมินคือ พ้ืนที่ชุมชนมีกำรจัดกำรให้ควำมรู้แก่คนใน 

พ้ืนที่เองและนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำในพ้ืนที่ จ ำนวน 4 ข้อ เป็นแบบประเมินแบบเลือกตอบ ดังนี้  

มีศักยภำพในกำรจัดกำร  ให้ 1 คะแนน 
ไมม่ีศักยภำพในกำรจัดกำร ให้ 0 คะแนน 
   2.1.4 กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

ประเด็นในกำรประเมินคือ ประชำชนในพื้นท่ีมีกำรแบ่งหน้ำที่กันอย่ำง 

ชัดเจนในกำรประกอบกิจกรรมกำรท่องเที่ยว จ ำนวนอ 3 ข้อ เป็นแบบประเมินแบบเลือกตอบ ดังนี้ 

มีคุณสมบัติตรงกับดัชนี   ให้ 1 คะแนน 
ไม่มีคุณสมบัติตรงกับดัชนี  ให้ 0 คะแนน 
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2.1.5 โครงสร้ำงพื้นฐำนของชุมชน 

มีประเด็นในกำรประเมินคือ พ้ืนที่ชุมชนมีกำรจัดกำรเกี่ยวกับ 

โครงสร้ำงพื้นฐำน จ ำนวน 4 ข้อ เป็นแบบประเมินค่ำ 3 ระดับ ดังนี้ 

   มีศักยภำพกำรรองรับเพียงพอ  ให้ 2 คะแนน 

   มีศักยภำพกำรรองรับแต่ไม่เพียงพอ  ให้ 1 คะแนน 

   ไม่มีศักยภำพกำรรองรับ   ให้ 0 คะแนน 

 

2.2 ด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีเกณฑ์ในกำรประเมินดังนี้ 

   2.2.1 กำรมีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น  

มีประเด็นในกำรประเมินคือ พ้ืนที่ชุมชนมีกำรรักษำขนบธรรมเนียม 

ประเพณีเก่ำแก่ไม่เหมือนในท้องถิ่นอ่ืน เช่น ภำษำ อำหำร กำรด ำเนินชีวิต จ ำนวนอ 3 ข้อ เป็นแบบ

ประเมินแบบเลือกตอบ ดังนี้ 

มีคุณสมบัติตรงกับดัชนี   ให้ 1 คะแนน 
ไม่มีคุณสมบัติตรงกับดัชนี  ให้ 0 คะแนน 
 

   2.2.2 กำรมีกำรอนุรักษ์ ส่งเสริมมรดกทำงวัฒนธรรมและสถำปัตยกรรม

ท้องถิ่น มีประเด็นในกำรประเมินคือ พ้ืนที่ชุมชนมีกำรรักษำรูปแบบของอำคำรบ้ำนเรือน 

สถำปัตยกรรมท้องถิ่นไว้ได้เป็นอย่ำงดี มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนภำษำประจ ำถิ่น หัตถกรรม และ

วัฒนธรรมประเพณี จ ำนวน 4 ข้อ เป็นแบบประเมินแบบเลือกตอบ  ดังนี้ 

มีคุณสมบัติตรงกับดัชนี   ให้ 1 คะแนน 
ไม่มีคุณสมบัติตรงกับดัชนี  ให้ 0 คะแนน 
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   2.2.3 กำรออกแบบที่กลมกลืนกับสถำปัตยกรรมท้องถิ่นและใช้วัสดุท้องถิ่น 

มีประเด็นในกำรประเมินคือ พ้ืนที่ชุมชนมีกำรช่วยกันอนุรักษ์อำคำรบ้ำนเรือน สถำปัตยกรรมท้องถิ่น

โดยไม่ถูกกลืนจำกสังคมสมัยใหม่ จ ำนวน 2 ข้อ เป็นแบบประเมินแบบเลือกตอบ  ดังนี้ 

มีคุณสมบัติตรงกับดัชนี   ให้ 1 คะแนน 
ไม่มีคุณสมบัติตรงกับดัชนี  ให้ 0 คะแนน 
   2.2.4 กำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ชุมชน 

มีประเด็นในกำรประเมินคือ พ้ืนที่ชุมชนมีสถำนที่ท่องเที่ยวหรือกำรแสดงออก ที่สำมำรถบ่งบอกและ

อธิบำยเรื่องรำวของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จ ำนวน 4 ข้อ เป็นแบบประเมินแบบเลือกตอบดังนี้ 

มีคุณสมบัติตรงกับดัชนี   ให้ 1 คะแนน 
ไม่มีคุณสมบัติตรงกับดัชนี  ให้ 0 คะแนน 
 

สวนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็น

ปลำยเปิด 

 

 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 

 ผู้วิจัยได้เก็บพ้ืนที่ข้อมูลในชุมชน โดยกำรลงพ้ืนที่ภำคสนำม เก็บข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์  

กำรสนทนำกลุ่ม ในประเด็นด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ

ศักยภำพชุมชนในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม โดยเก็บข้อมูลปฐมภูมิจำก

ตัวแทน 1) ผู้น ำชุมชน, 2) เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนของภำครัฐ ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล, 3) ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ, 4) ผู้ให้บริกำรโฮมสเตย์, 5)ตัวแทนประชำชนในพ้ืนที่  และกำร

สังเกตแบบมีส่วนร่วม รวบรวมข้อมูลจำกกำรสังเกตกำรณ์ทั้งข้อมูลทำงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ 

วัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ ประเพณี กิจกรรมต่ำงๆ และกำรบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว รวมทั้งสิ่ง

อ ำนวยควำมสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 

 ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรค้นคว้ำและเก็บรวบรวมข้อมูล แนวควำมคิด ทฤษฎีและเอกสำรงำนวิจัยที่

เกี่ยวข้องจำกหนังสือ บทควำมทำงวิชำกำร ห้องสมุด ระบบสืบค้นทำงอินเตอร์เน็ต เอกสำรของ

หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นส่วนที่ท ำให้ผู้วิจัยสำมำรถเข้ำใจพ้ืนฐำนสภำพ

สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่มำกขึ้น 

 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

ข้อมูลเชิงคุณภำพที่ได้จำกกำรสังเกตและกำรสัมภำษณ์นั้นจะถูกน ำมำตรวจสอบควำม

ครบถ้วนและควำมถูกต้องของข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรจัดหมวดหมู่ของข้อมูลตำมประเด็นที่

ศึกษำ กำรสรุปและตีควำม แล้วท ำกำรสังเครำะห์ข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลในภำพรวมภำยใต้ขั้นตอนใน

กำรศึกษำและตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ และเสนอผลกำรศึกษำเชิงพรรณนำในแต่ละ

ประเด็นของกำรศึกษำข้อมูลเชิงปริมำณท่ีได้จำกแบบสอบถำม น ำมำวิเครำะห์ด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป

ทำงสถิติ เพ่ือหำค่ำควำมถ่ี  ค่ำเฉลี่ย ค่ำร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
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บทที่ 4 
สภำพทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษำ 

 

 กำรศึกษำในบทนี้จะกล่ำวถึงสภำพทั่วไปของพ้ืนที่โครงกำร โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกพ้ืนที่ใน

กำรศึกษำ 2 พื้นที่ ได้แก่  

 1. พ้ืนที่บ้ำนท่ำล้ง ต ำบลห้วยไผ่ อ ำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลรำชธำนี 

 2. พ้ืนที่บ้ำนท่ำวัด ต ำบลเหล่ำปอแดง อ ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

พ้ืนที่ทั้งสองพ้ืนที่ที่ได้เลือกมำท ำกำรวิจัยในครั้งนี้ มีควำมน่ำสนใจในเรื่องของทรัพยำกรทำงธรรมชำติ 

พ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน กิจกรรมกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชน วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของคนใน

พ้ืนที่ชุมชน ประเพณี วัฒนธรรมของคนในชุมชนและรูปแบบทำงสถำปัตยกรรม อำคำรบ้ำนเรือนที่

เป็นเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น ซึ่งมีควำมน่ำสนใจในกำรที่จะพัฒนำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศยั่งยืนได้ 

โดยข้อมูลที่ได้มำจะได้มำจำกกำรส ำรวจภำคสนำม แบบสอบถำมและข้อมูลเชิงวิชำกำรจำกกำรสืบค้น

ทำงระบบอินเตอร์เน็ต วำรสำรสิ่งพิมพ์ ห้องสมุดและหน่วยงำนรำชกำร ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

 

1. บ้ำนท่ำล้ง ต ำบลห้วยไผ่ อ ำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลรำชธำนี 
 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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แต่เดิมชำวบ้ำนบ้ำนท่ำล้งเป็นชำวบ้ำนหนองเม็ก (บ้ำนลำดเสือ) เมืองรัตนสมบูรณ์ แขวง

จ ำปำสัก ประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ได้อพยพมำตั้งถิ่นฐำนอยู่ที่บ้ำนหนองสนม 

ในปีพ.ศ. 2452 จ ำนวน10 หลังคำเรือน (อยู่บริเวณใกล้เคียงบ้ำนหนองผือ หมู่ที่ 4 ต ำบลนำโพธิ์กลำง 

อ ำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลรำชธำนี ปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ว่ำงเปล่ำ) มีนำยลำ ละครวงษ์เป็นผู้ใหญ่บ้ำน 

ต่อมำได้ย้ำยลงมำตั้งถิ่นฐำนที่บ้ำนท่ำล้ง เนื่องจำกสะดวกในกำรติดต่อสื่อสำรกับญำติพ่ีน้องที่อยู่

ประเทศลำวและใกล้กับแม่น้ ำโขง ทั้งยังสำมำรถประกอบอำชีพประมงและท ำกำรเกษตรได้ดีอีกด้วย 

ต่อมำได้เปลี่ยนชื่อเป็นบ้ำนท่ำล้งจนถึงปัจจุบัน โดยมีนำยธีระเกียรติ แก้วใส เป็นผู้ใหญ่บ้ำนคอยดูแล

ชุมชน   

1.2 ที่ตั้งและอำณำเขต 

บ้ำนท่ำล้ง ต ำบลห้วยไผ่ อ ำเภอโขงเจียม ตั้งอยู่ห่ำงจำกบ้ำนหนองผือน้อยประมำณ 10 

กิโลเมตร สภำพทั่วไปของชุมชนเป็นพื้นที่ลำดชันกับเนินเขำสูงและส่วนใหญ่เป็นหิน พ้ืนที่ทั้งหมดของ

ชุมชนอยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติผำแต้ม ซึ่งมีพ้ืนที่ทั้งหมด 8,750 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่อยู่อำศัย 45 ไร่ 

พ้ืนที่ท ำกำรเกษตร 240 ไร่ พ้ืนที่สำธำรณะ 30 ไร่ ส่วนที่เหลือเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ จ ำนวน 8,435 ไร่ 

ชำวบ้ำนท่ำล้งใช้ “ภำษำบรู” เป็นภำษำพูดภำยในชุมชนแต่ไม่มีภำษำเขียน ชำวบ้ำนส่วนใหญ่ 

สำมำรถใช้ภำษำไทยในกำรสื่อสำรกับคนภำยนอกได้ 

 

อำณำเขตชุมชนบ้ำนท่ำล้ง 

ทิศเหนือ จรดถูเขำอุทยำนแห่งชำติผำแต้ม และบ้ำนหนองผือ หมู่ที่ 4 ต ำบล นำโพธิ์กลำง 

อ ำเภอโขงเจียม จังหวดอุบลรำชธำนี 

ทิศใต ้ จรดแม่น้ ำโขงตรงข้ำมฝั่งกับประเทศลำว 

ทิศตะวันออก จรดถูเขำอุทยำนแห่งชำติผำแต้ม และบ้ำนหนองผือ หมู่ที่ 4 ต ำบล นำโพธิ์กลำง 

อ ำเภอโขงเจียม จังหวดอุบลรำชธำนี 

ทิศตะวันตก จรดบ้ำนตำมุย หมู่ที่ 4 ต ำบลห้วยไผ่ อ ำโขงเจียม จังหวดอุบลรำชธำนี 
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ภาพที่ 1 แสดงที่ตั้งชุมชนบ้ำนท่ำล้ง  ต ำบลห้วยไผ่  อ ำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลรำชธำนี 
ที่มำ : https://www.google.co.th/maps/place/บ้ำนท่ำล้ง+(ท ำประมงและสำนกระติบ) 

 

1.3 ประชำกร เศรษฐกิจ และกำรประกอบอำชีพ  

ชุมชนบ้ำนท่ำล้ง  มีจ ำนวนหลังคำเรือนทั้งสิ้น 78 หลังคำเรือน มีประชำกรทั้งสิ้น 330 คน 

โดยแบ่งเป็นประชำกรชำย ประชำกรหญิง จ ำนวนครอบครัว และจ ำนวนหลังคำเรือน ดังนี้ 

ตารางที่ 3 แสดงประชำกร บ้ำนท่ำล้ง ต ำบลห้วยไผ่  อ ำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลรำชธำนี 
ประชำกร 

หมู่บ้ำน เพศชำย เพศหญิง รวม/คน ครอบครัว หลังคำเรือน 

บ้ำนท่ำล้ง 175 155 330 80 78 
 

อำชีพหลัก คือ ท ำประมงน้ ำจืดเนื่องจำกชุมชนอยู่ติดกับแม่น้ ำโขง และชุมชนท ำจักสำนเป็นอำชีพรอง 

แต่รำยได้หลักๆในแต่ละหลังคำเรือนนั้นจะได้มำจำกกำรสำนเครื่องสำนขำย เช่น กระติบข้ำว ที่ดัก

ปลำ และงำนสำนอ่ืนๆ  ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้นอกจำกกำรน ำออกไปขำยนอกพ้ืนที่โดยชำวบ้ำนเองแล้ว

นั้นยังมีสหกรณ์หมู่บ้ำนที่จัดตั้งขึ้นมำโดยผู้น ำหมู่บ้ำนและชำวบ้ำนเองอีกทั้งยังได้รับควำมร่วมมือจำก

โรงเรียนประจ ำหมู่บ้ำนที่รับซื้อผลิตภัณฑ์งำนสำนต่ำงๆของชำวบ้ำนและน ำไปขำยในสหกรณ์โรงเรียน

และในตัวเมืองอุบลรำชธำนีอีกทอด ซึ่งรำยได้เฉลี่ยต่อหลังคำเรือนจะอยู่ที่วันละ 150-200 บำทต่อวัน 
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ซึ่งเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ำไปในหมู่บ้ำนก็จะนิยมซื้อสินค้ำที่มำจำกงำนสำนเป็นของฝำกกลับเนื่องจำก

เป็นของที่แปลกและหำยำก  โดยของฝำกที่เป็นที่นิยมในหมู่บ้ำนท่ำล้ง  ได้แก่ เครื่องจักสำนจำกไม้ไผ่

และใบเตยป่ำชำวไทยบรู ที่บ้ำนท่ำล้งมีฝีมือในกำรจักสำน โดยจะใช้ผิวไม้ไผ่มำสร้ำงงำนหัตถกรรมได้

อย่ำงประณีตบรรจง เป็นเอกลักษณ์เฉพำะของหมู่บ้ำนไม่มีที่ไหนสำมำรถเลียนแบบได้ท ำให้เป็นที่

ต้องกำรของตลำด ผลงำนที่ได้ผลิตออกมำเป็นที่เลื่องลือในควำมสวยงำมละเอียดและคงทน 

โดยเฉพำะผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง เช่น กระติบข้ำว ที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ระดับ 4 ดำว และมีกำรสำนเสื่อจำกใบเตยป่ำ ควำมยำวประมำณ 200 เซนติเมตร โดยน ำ

ใบเตยป่ำมำเลำะเอำหนำมออก แล้วกรีดให้เป็นเส้นก่อนน ำไปสำนและตำกแดดให้แห้ง เสื่อจำกใบเตย

ที่ชำวบรูจำกหมู่บ้ำนท่ำล้งผลิตออกมำนี้ได้รับควำมนิยม เพรำะเป็นเสื่อที่สวยงำมคงทนและรำคำไม่

แพง นอกจำกนี้ยังมีผ้ำฝ้ำย, ผ้ำไหม, ผ้ำขำวม้ำ, หมอนขิด, เครื่องจักสำน, เครื่องทองเหลือง, หมูยอ, 

กุนเชียง ไส้กรอกอีสำนและเค็มหมำกนัด (ปลำร้ำหมักกับสับปะรด) กระติบข้ำวเหนียว หวดนึ่งข้ำว

เหนียว ข้องใส่ปลำ เป็นต้น ของแต่ละอย่ำงรำคำไม่แพง สำมำรถซื้อเป็นของฝำกของที่ระลึกได้ 
 

 

ภาพที่ 2 แสดงเครื่องจักสำนชุมชนบ้ำนท่ำล้ง “กระติบข้ำว” 
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ภาพที่ 3 แสดงเครื่องจักสำนชุมชนบ้ำนท่ำล้ง “เสื่อจำกใบเตยป่ำ” 
 

1.4  วัฒนธรรม  ประเพณี  และควำมเชื่อ 

วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 

บ้ำนท่ำล้งมีภำษำท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์คือ ภำษำบรู นอกจำกภำษำพูดแล้วยังมีเพลงที่เป็น

เนื้อร้องภำษำบรูมีกำรฟ้อนร ำที่เป็นเอกลักษณ์  และมีประเพณีวันพิธีสืบชะตำแม่น้ ำโขง ประเพณีตำม

คติควำมเชื่อของคนโบรำณภำคอีสำนในกำรท ำบุญต่ออำยุแม่น้ ำโขงสำยน้ ำแห่งชีวิตและวัฒนธรรม

ของชนเผ่ำ ถือเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ ท ำข้ึนเพื่อเป็นสิริมงคลของท้องถิ่นชำวไทยลำวที่อำศัยอยู่ในลุ่ม

แม่น้ ำโขง ในวันงำนพิธีสืบชะตำชำวบ้ำนท่ำล้งจะเป็นตัวแทนอ ำเภอโขงเจียมในกำรแสดงวัฒนธรรม

ลุ่มแม่น้ ำโขง โดยมีปรำชญ์ที่ร้องเพลงภำษำบรู และเล่นเครื่องดนตรีชนิดต่ำงๆ  

นอกจำกนี้ชำวบ้ำนยังมีพิธีรับขวัญส ำหรับแขกผู้มำเยือนอีกด้วย ขณะที่ผู้เป็นที่นับถือของ

หมู่บ้ำนท ำพิธีขับกลอนภำษำบรู ชำวบ้ำนก็จะร่วมกันผูกข้อไม้ข้อมือด้วยเส้นด้ำยสีขำวให้กับแขกที่มำ

เยือนพร้อมอวยพรให้ทั้งภำษำไทยและภำษำบรู เป็นบรรยำกำศท่ีอบอุ่นอย่ำงมำก ทั้งนี้กำรที่ปำรชญ์ 

ผู้นับถือของหมู่บ้ำนได้ร้องเพลงเป็นภำษำบรู และขับกลอนเป็นภำษำบรูนั้นก็เพ่ือให้แขกผู้มำเยือนได้

รู้จักและเรียนรู้ภำษำถ่ิน และเป็นกำรอนุรักษ์ภำษำถ่ินอีกด้วย 

 

ควำมเชื่อของชำวข่ำ (บรู) 
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ชำวบ้ำนบ้ำนท่ำล้ง จะมีควำมเชื่อในเรื่องของผีสำง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหมู่บ้ำนให้อยู่ดีมีสุข 

ท ำมำหำกินได้สะดวก โดยชำวบ้ำนท่ำล้งนั้นจะมีศำลประจ ำหมู่บ้ำนอยู่ทำงด้ำนตะวันออกเฉียงเหนือ

ของหมู่บ้ำนเป็นที่ตั่งของของหอปู่ตำ ที่คอยปกป้องคุ้มครองหมู่บ้ำน จะท ำอะไร มีกิจกรรมส ำคัญใน

หมู่บ้ำนหรือมีคณะแขกมำเยี่ยมเยียน ต้องไปครอบไปกล่ำวและมีงำนเลี้ยงเจ้ำปู่ทุกปี ซึ่งงำนเลี้ยงปู่ตำ

นั้นจะจัดขึ้นทุกวันที่ 14 เมษำยนของทุกปี ซึ่งปีไหนที่ตรงกับวันพฤหัสบดีจะถือว่ำเป็นสิ่งที่เป็นมงคล

มำก เพรำะมีควำมเชื่อที่ว่ำวันพฤหัสบดีเป็นวันดี เป็นวันครู ชำวบ้ำนท่ำล้งมีควำมเชื่อในเรื่องของ

ประเพณีโบรำณท่ีตกทอดกันมำเป็นอย่ำงมำกโดยใครจะหลบหลู่ไม่ได้หรือใครท ำผิดจะต้องไปเซ่นไหว้ 

แล้วแต่ควำมผิด เช่น บ่ำวสำวที่ผิด ประเพณี ถือเป็นควำมผิดขั้นรุนแรงต้องเสียควำยเป็นตัว หรือ

ควำมผิดรองลงมำเช่นล่วงเกิน ล่วงนอก ล่วงใน ต้องเสียหมู หรือถ้ำผิดล่วงเกินด้วยค ำพูดก็ต้องถวำย

ไก่สี่ถึงห้ำตัว และในเรื่องกำรตัดไม้เผ่ำถ่ำน ภำยในหมู่บ้ำนเจ้ำปู่จะไม่อนุญำตให้มีกำรเผ่ำถ่ำนใน

หมู่บ้ำนถ้ำใครเผำถ่ำนจะต้องมีอันเป็นไปและจะต้องไปขอขมำต่อปู่ตำ ซึ่งถือเป็นอีกวิธีหนึ่งในกำร

ควบคุมกำรใช้ทรัพยำกรของชำวบรู 

พิธีกรรมและข้อห้ำมในหมู่บ้ำนเชื่อกันมำกก็คือห้ำมเผำถ่ำน เพรำะเมื่อก่อนเคยมี ครูใหญ่

(นำยค ำเป  สีวิไล อำยุ62 ปี) มำสอนหนังสือในหมู่บ้ำน และพักอำศัยอยู่ในหมู่บ้ำนไม่เชื่อว่ำผีมีจริงก็

เรียกระดมนักเรียนตัดไม้เผำถ่ำนพอตกกลำงคืนมำก็เกิดปวดท้องอย่ำงรุนแรง มีชำวบ้ำนไปดูและไป

เรียกหมอประจ ำหมู่บ้ำน(หมอดู)มำช่วยกันดู หมอดูก็ไม่อยำกมำเท่ำไร่เพรำะชำวบ้ำนเคยเตือนแล้วครู

ไม่ฟังพอหมอดูมำดูก็บอกครูว่ำครูผิดผีปู่ตำท ำให้ปู่ตำไม่พอใจต้องไปขอขมำปู่ตำถึงจะหำยดี จำกนั้นก็

แต่งขันดอกไม้ธูปเทียนไปขอขมำปู่ตำพอท ำเสร็จปรำกฏว่ำอำกำรปวดท้องของครูใหญ่หำยไปกับตำ 

ปัจจุบันชำวบ้ำนท่ำล้งไม่เคยเผ่ำถ่ำนเลย ต้องซื้อจำกพ่อค้ำประจ ำหมู่บ้ำนน ำมำขำย หรือซื้อถ่ำนจำก

หมู่บ้ำนอื่นมำใช้และเปลี่ยนจำกกำรใช้ถ่ำนมำใช้ฟืนแทน 

 

1.5 ระบบโครงข่ำยกำรคมนำคมขนส่ง 

กำรเดินทำงไปบ้ำนท่ำล้งสำมำรถท ำได้ 2 วิธี ได้แก่ 

1. กำรเดินทำงโดยรถประจ ำทำงโดยใช้เส้นทำง อุบลรำชธำนี-โขงเจียม-ผ้ำแต้ม 
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2. กำรเดินทำงโดยรถยนต์ส่วนตัว  

กำรเดินทำงโดยรถยนต์ส่วนตัวนั้นจะเป็นกำรเดินทำงที่ค่อนข้ำงสะดวกกว่ำกำรเดินทำงโดยรถประจ ำ

ทำง โดยมีเส้นทำงในกำรคือเดินทำงจำกตัวเมืองอุบลรำชธำนีเข้ำสู่ อ.วำรินช ำรำบ เลี้ยวขวำแยกที่ 1 

เข้ำสู่ ถนนหมำยเลข 24 ประมำน 170 เมตร ขับตรงไปตลอดเพ่ือวิ่งบน ถนนหมำยเลข 24 ประมำน 

2.7 กม. ใช้ช่องทำงใดก็ได้ เพ่ือเบี่ยงซ้ำยและอยู่บน ถนนหมำยเลข 24 ประมำน 700 เมตร เลี้ยว

ซ้ำย เพ่ือวิ่งบน ถนนหมำยเลข 24 ประมำน 400 เมตร วิ่งตรงต่อไปยัง ถนนหมำยเลข 217 ประมำน 

41.9 กม. เลี้ยวซ้ำย เข้ำสู่ ถนนหมำยเลข 2222 ประมำน 1.6 กม.เลี้ยวขวำ เพ่ือวิ่งบน ถนนหมำยเลข 

2222 ประมำน 27.0 กม.เลี้ยวซ้ำย 2.0 กม. เลี้ยวซ้ำย เข้ำสู่ ถนนหมำยเลข 2134 ประมำน 3.3 กม. 

และเลี้ยวขวำ เข้ำสู่ ถนนหมำยเลข 2112 และเดินทำงต่อไปยัง ต ำบลห้วยไผ่ เพ่ือนเดินทำงไปยัง

หมู่บ้ำนท่ำล้ง ในกำรเดินทำงโดยรถประจ ำทำงนั้นซึ่งในอดีตกำรเดินทำงเข้ำในตัวหมู่บ้ำนท่ำล้งจะมีรถ

ประจ ำทำงท่ีวิ่งเส้น ผำแต้ม-ท่ำล้ง ช่วง เช้ำและบ่ำย แต่ในปัจจุบันทำงผู้ประกอบกำร(ลุงใจ)ได้ยกเลิก

กำรเดินรถในถนนสำยนี้เนื่องจำกผู้ประกอบกำรได้รับผลกระทบทำงด้ำนค่ำใช้จ่ำยในเรื่องของ

เชื้อเพลิงและกำรสึกหรอของยำนพำหนะเป็นผลให้เกิดกำรขำดผลก ำไรในกำรเดินรถจึงได้หยุดไปใน

ที่สุด 

 

ภาพที่ 4 แสดงเส้นทำงกำรเดินทำงจำกเทศบำลเมืองอุบลไปยังบ้ำนท่ำล้ง 
ที่มำ : https://www.google.co.th/maps/search/แผนที่เดินทำง+บ้ำนท่ำล้ง 

https://www.google.co.th/maps/search/แผนที่เดินทาง+บ้านท่าล้ง
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1.6 สถำนที่ท่องเที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยว 

สถำนที่ท่องเที่ยว 

วัดภูเขำวง ( วัดประจ ำหมู่บ้ำนท่ำล้ง ) 

เป็นวัดประจ ำหมู่บ้ำนที่มีขนำดไม่ใหญ่โตด้วยสิ่งก่อสร้ำง มีเพียงศำลำ และกุฏิสงฆ์ แต่วัดแห่ง

นี้ก็เป็นสถำนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชำวบ้ำน เนื่องด้วยภำยในวัดมีรอยพระพุทธบำท ลักษณะเป็นร่อง

ฝ่ำเท้ำขนำดใหญ่ คล้ำยรอยฝ่ำเท้ำด้ำนขวำของมนุษย์ ปรำกฏอยู่บนลำนหินทรำยในบริเวณวัดภูเขำวง 

รอยฝ่ำเท้ำมีขนำด 97 เซนติเมตร กว้ำง 38 เซนติเมตร ลึก 2.3 เซนติเมตร ซึ่งชำวบ้ำนเชื่อว่ำเป็นรอย

พระพุทธบำท เพรำะมีกำรพบเห็นรอยเท้ำนี้ก่อนมีกำรสร้ำงวัด และก่อตั้งหมู่บ้ำนมำนำนกว่ำ 400 ปี 

 

ภาพที่ 5 แสดงวัดภูเขำวง (วัดประจ ำหมู่บ้ำนท่ำล้ง) 
 

ล่องเรือดูสองฝั่งไทยลำว (แม่น้ ำสองสี) 
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แม่น้ ำโขง มีต้นก ำเนิดจำกบริเวณที่รำบสูงธิเบต แถบเทือกเขำตังกุลำ (Tanggula) มณฑลชิง

ไห่ (Qinghai) ประเทศจีนไหลผ่ำนมณฑลยูนำนและออกจำกประเทศจีนที่เมืองเชียงรุ้ง (Cheingrong) 

เป็นเส้นเขตแดนระหว่ำงประเทศจีนกับประเทศพม่ำ เป็นเส้นเขตแดนระหว่ำงประเทศพม่ำกับ

ประเทศลำว รวมทั้งเป็นเส้นเขตแดนระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศลำว โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงตอน คือ 

ช่วงตอนบนกั้นพรมแดนระหว่ำงพ้ืนที่จังหวัดเชียงรำยของประเทศไทยกับพ้ืนที่แขวงบ่อแก้วของ

ประเทศลำว และช่วงตอนล่ำงเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศลำวกั้นพรมแดน

ระหว่ำงพื้นที่ 6 จังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคำย จังหวัดนครพนม จังหวัด

มุกดำหำร จังหวัดอ ำนำจเจริญและจังหวัดอุบลรำชธำนี แม่น้ ำโขงมีควำมยำวตลอดสำยรวมทั้งสิ้น

ประมำณ 4,880 กิโลเมตร 

นอกจำกประวัติศำสตร์ที่ยำวนำนของสำยน้ ำและเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชำวอีสำนแล้ว 

แม่น้ ำโขงยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของทั้งคนไทยและลำว มีประเพณีวัฒนธรรมที่หลำกหลำยเกิดขึ้น ณ 

แม่น้ ำสำยนี้ และอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะขำดไม่ได้เมื่อมำถึงแม่น้ ำโขงแห่งนี้คือ ล่องเรือชมวิถีชีวิตชำวลุ่ม

แม่น้ ำโขงและส ำรวจธรรมชำติสองฝั่งไทยลำว โดยสำมำรถแวะพักตำมจุดต่ำงๆ เพ่ือส ำรวจเส้นทำงได้

หลำยเส้นทำง 

 

ภาพที่ 6 แสดงเรือของชำวบ้ำนท่ำล้งที่ใช้พำนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมแม่น้ ำโขง 
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ภาพที่ 7 แสดงถึงล ำน้ ำโขง ล ำน้ ำที่ใช้เป็นสถำนที่ล่องเรือชมธรรมชำติ และกิจกรรมริมน้ ำ     
 

กิจกรรมกำรท่องเที่ยว 

กิจกรรมกำรท่องเที่ยวและกิจกรรมประจ ำปีในหมู่บ้ำนท่ำล้งนั้นได้มีกำรวำงแผนกำร

ท่องเที่ยวส ำหรับนักท่องเที่ยวอย่ำงชัดเจน โดยมีกิจกรรมที่ได้มีกำรวำงตำรำงกำรจัดกำรไว้แล้วจำก

กำรประสำนงำนกันในแต่ละฝ่ำย ซึ่งผู้น ำชุมชนและกรรมกำรหมู่บ้ำนได้จัดสรรกันขึ้นมำ เช่น กำรชม

วัฒนธรรมประเพณี เยี่ยมชมรอยพระพุทธบำท เที่ยวถ้ ำ พ้ืนที่ทำงธรณีวิทยำเขตอุทยำนแห่งชำติผำ

แต้ม(ภำพเขียนสีโบรำณที่ผำหิน) ล่องเรือชมทิวทัศน์ชมวิถีชีวิตของชำวประมงริมน้ ำโขง ชมประวัติ

และรับประทำนอำหำรเย็นร่วมกัน รวมทั้งชมกำรแสดงภำษำพ้ืนถิ่นหรือภำษำบรู และมีกำรสู่ขวัญแก่

นักท่องเที่ยว ( พำแลง ) 

กำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่นี้นั้นยังคงรักษำอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและเชื่อมโยงให้เป็นหมู่บ้ำน

ท่องเที่ยว ที่นี่เป็นอีกสถำนที่ท่องเที่ยวที่สำมำรถจูงใจบุคคลภำยนอกให้เข้ำมำศึกษำเรียนรู้และ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมท่องเที่ยวของท่ำล้งจึงเป็นกำรผสำนกับเครือข่ำยกำรท่องเที่ยวจำก

หมู่บ้ำนใกล้เคียง คือ บ้ำนกุ่มและบ้ำนตำมุย ที่มีกลุ่มทอผ้ำฝ้ำยย้อมสีธรรมชำติบ้ำนกุ่ม เยี่ยมชมสวน

ผลไม้ปลอดสำรพิษ และชมปรำกฏกำรณ์บั้งไฟพญำนำคบ้ำนตำมุย รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ OTOP ที่คน

ในชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหมู่บ้ำนอย่ำงเข้มแข็ง อีกทั้งบ้ำนท่ำล้งยังเป็นพ้ืนที่เชื่อมโยงไปยัง
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แหล่งท่องเที่ยวอุทยำนแห่งชำติผำแต้มซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ เป็นมรดกโลก ท ำให้บ้ำนท่ำล้งเป็น

พ้ืนที่รองในกำรรองรับนักท่องเที่ยว 

 

ภาพที่ 8 แสดงทำงเข้ำหมู่บ้ำนท่ำล้ง 

 

ภาพที่ 9 แสดงป้ำนยินดีต้อนรับที่เขียนลงบนหินใหญ่ของชำวท่ำล้ง 
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ภาพที่ 10 แสดงร้ำนค้ำ OTOP ของชำวบ้ำนท่ำล้ง 
 

ที่พักและโฮมสเตย ์

บ้ำนท่ำล้ง มีโฮมสเตย์ในหมู่บ้ำนบริกำรส ำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันมีบ้ำนพักที่คอย

บริกำรทั้งหมด 6 หลัง ซึ่งสำมำรถติดต่อได้ที่กรรมกำรหมู่บ้ำนและผู้ใหญ่บ้ำนท่ำล้ง แต่ถึงจะเป็นกำร

ท่องเที่ยวแบบเช้ำไปเย็นกลับ หรือค้ำงคืนแบบโฮมสเตย์ ซึ่งอัตรำค่ำที่พักแบบโฮมสเตย์นั้นคิดเป็น

คืนๆละ 200 บำทต่อคน และกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวนั้นก็จะเป็นกำรเยี่ยมชม

บรรยำกำศควำมเป็นอยู่ของชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอำยของวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่ง

ชำวบ้ำนร่วมกันอนุรักษ์และท ำให้คงอยู่ไว้ เรียกว่ำเป็นกำรท่องเที่ยวตำมแบบวิถีชีวิตท้องถิ่นของชำว

ไทยบรูเหมือนกันทั้งสิ้น 
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ภาพที่ 11 แสดงตัวอย่ำงบ้ำนพักโฮมสเตย์ชุมชนบ้ำนท่ำล้ง 
 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

มีไฟฟ้ำเข้ำถึงทุกบ้ำนและมีน้ ำประปำใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ส ำหรับน้ ำที่ใช้เพ่ือกำรอุปโภค

บริโภคนั้น ชำวบ้ำนจะใช้น้ ำประปำที่เป็นน้ ำจำกแม่น้ ำโขง ส่วนน้ ำดื่มนั้นมีทั้งน้ ำฝน น้ ำบ่อธรรมชำติ 

แต่ในปัจจุบันเกิดกำรขำดน้ ำเพ่ือกำรบริโภค เนื่องจำกบ่อน้ ำที่เคยใช้ในสมัยก่อนเกิดกำรแห้งขอด ซึ่ง

ท ำให้ชำวบ้ำนต้องรอควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนของ อบต.ห้วยไผ่ ซึ่งกำรขำดน้ ำเพ่ือกำรบริโภคนั้น

มักจะเกิดในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ในชุมชนท่ำล้งมีโทรศัพท์สำธำรณะ 2 เครื่องและยังไม่สำมำรถรับ

สัญญำณโทรศัพท์ได้ แต่มีคลื่นสัญญำณของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่ งยังพอสำมำรถติดต่อกันได้อย่ำงไม่

ล ำบำกมำกนัก สถำนที่ส ำคัญและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก คือ โรงเรียนบ้ำนท่ำล้งปัจจุบันเป็นโรงเรียน

เพียงหลวง (ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำสิริวัฒนำพรรณวดี ได้ทรงก่อตั้ง

ขึ้นแทนโรงเรียนบ้ำนท่ำล้งเดิม) นักเรียนมีกำรด ำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งศึกษำดู

งำนของผู้มำเที่ยวที่ท่ำล้ง  ร้ำนขำยของช ำ  และวัดบ้ำนท่ำล้ง 
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ภาพที่ 12 แสดงทำงเข้ำโรงเรียนเพียงหลวง โรงเรียนประจ ำหมู่บ้ำนท่ำล้ง และสถำนที่ท ำกิจกรรม
หลักของหมู่บ้ำน 
 

อย่ำงไรก็ตำมกิจกรรมกำรท่องเที่ยวทั้งหมดในพ้ืนที่นั้น ได้รับกำรจัดกำรและดูแลโดยผู้น ำ

ชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้ำน โดยได้มีกำรแบ่งงำนในกำรรับผิดชอบออกเป็นฝ่ำยต่ำงๆ ซึ่งในแต่ละฝ่ำยก็จะมี

หน้ำที่คอยดูและในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบโดยหัวหน้ำที่รับผิดชอบในแต่ละฝ่ำยนั้นก็จะเป็นรอง

ผู้ใหญ่บ้ำน ซึ่งทั้งนี้กิจกรรมกำรท่องเที่ยวทั้งหมดในหมู่บ้ำนท่ำล้งนั้น  ชำวบ้ำนได้รับผิดชอบและดูและ

พ่ึงพำกันเองโดยมิได้มีกำรช่วยเหลือจำกหน่วยงำนของรัฐหรือเอกชนใดๆทั้งสิ้นและจะมีโรงเรียน

ประจ ำหมู่บ้ำนที่คอยสนับสนุนกิจกรรมและอ ำนวยควำมสะดวกบ้ำงในบำงกิจกกรม เช่น กิจกรรมกำร

ซื้อของฝำก กิจกรรมสำธิตภำษำพ้ืนถิ่นชำวบรู  

พ้ืนที่บ้ำนท่ำล้งนั้นเป็นพ้ืนที่ที่เชื่อมต่อไปยังพ้ืนที่ท่องเที่ยวอุทยำนแห่งชำติ ผำแต้ม ซึ่งเป็น

แหล่งท่องเที่ยวทำงมรดกโลก บ้ำนท่ำล้งจึงเป็นพ้ืนที่รองที่ส ำคัญที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่มำเที่ยวใน

อุทยำนแห่งชำติผำแต้มซึ่งเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวหลัก จึงต้องมีกำรพัฒนำพ้ืนทีเพ่ือรองรับกำรกระจำยตัว

ของนักท่องเที่ยว ท ำให้พื้นที่มีกำรจัดท ำท่ีพักแบบ โฮมสเตย์ มีกำรสร้ำง รีสอร์ท ที่เพ่ิมมำกขึ้น แต่ต้อง

มีกำรรักษำไว้ซึ่งสถำปัตยกรรมพ้ืนถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ภำษำ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์

เฉพำะถิ่นไม่ให้ถูกท ำลำยไปพร้อมกับจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมำกขึ้น   จึงจ ำเป็นต้องประเมิน

ศักยภำพของพ้ืนที่ในกำรรองรับกำรท่องเที่ยว 
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2. บ้ำนท่ำวัด ต ำบลเหล่ำปอแดง อ ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
 

2.1 ประวัติควำมเป็นมำ 

กำรตั้งถิ่นฐำนบ้ำนท่ำวัดตั้งขึ้นบริเวณศรีเชียงใหม่ เริ่มต้นเมื่อประมำณ 170 กว่ำปี โดยมี

ร่องรอยของกำรตั้งชุมชนโบรำณในอดีตให้ปรำกฏเห็นในปัจจุบันคือ ฐำนสถำปัตยกรรมที่ใช้วัสดุศิลำ

แลงของสิ่งก่อสร้ำงคงหลงเหลืออยู่ เป็นหลักฐำนว่ำที่บ้ำนท่ำวัดมีผู้คนมำอำศัยอยู่ก่อนแล้ว โดยผู้คนที่

อยู่บริเวณท้องถิ่นใกล้เคียงได้อพยพเข้ำมำตั้งหลักแหล่งก่อนและในช่วงระยะเวลำใกล้เคียงกันนั้นก็ได้

มีบุคคลที่อยู่ห่ำงออกไปได้ทยอยอพยพเข้ำมำแล้วก็ได้ตั้งถิ่นฐำนที่บ้ำนท่ำวัดเป็นหลักฐำนว่ำที่บ้ำนท่ำ

วัดมีผู้คนมำอำศัยอยู่ก่อนแล้ว ได้กล่ำวว่ำชุมชนแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 3 กลุ่ม ดังนี้คือ 

ชนกลุ่มแรก ได้แก่พวกเผ่ำย้อ เผ่ำกะเลิงจำกบ้ำนงิ้วด่อน และคูสนำมซึ่งอยู่ในเขตอ ำเภอเมือง

สกลนคร จำกบ้ำนท่ำวัดไปทำงทิศตะวันตกประมำณ 7-8 กม. ชนกลุ่มนี้ได้เข้ำมำตั้งหลักแหล่งอยู่ทำง

ตอนใต้ของบ้ำนท่ำวัด ริมฝั่งหนองหำรโดยกำรน ำของตำเชียงนนท์ซึ่งเป็นหัวหน้ำ เป็นต้นสกุลนนท์สะ

เกตด้วยเหตุผลที่ว่ำ บริเวณหนองหำรแห่งนี้มีควำมอุดมสมบูรณ์กว่ำที่อยู่ก่อนครั้งแรกก็มี  2-

3 ครอบครัวแล้วก็ติดตำมกันเข้ำมำและก็ได้ตั้งบ้ำนเรือนอยู่ริมฝั่งหนองหำร  ซึ่งเป็นคุ้มท่ำวัดใต้ใน

ปัจจุบัน เป็นต้นตระกูล นนท์สะเกต หอมจันทร์ สำขันธ์โคตร 

ชนกลุ่มที่สอง ได้แก่ พวกผู้ไทย กะโซ่และลำว จำกบ้ำนหนองผือจำกอ ำเภอกุสุมำลย์ ซึ่งอยู่

ห่ำงจำกบ้ำนท่ำวัดไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมำณ 20 กม. เป็นชนก ลุ่มที่สองที่พำกันอพยพ

เข้ำมำตั้งบ้ำนเรือนอยู่ริมฝั่งหนองหำรตอนเหนือบริเวณนี้จึงเรียกว่ำคุ้มเหนือหรือคุ้มหนองผือหรือ 

คุ้มผือ  ด้วยเหตุที่พวกอพยพเข้ำเป็นชำวบ้ำนหนองผือ  เหตุผลที่อพยพเข้ำมำก็เนื่องจำกถิ่นฐำนเดิมเกิด

ควำมแห้งแล้งติดต่อกันมำหลำยปี ขำดน้ ำในกำรท ำไร่ท ำนำท ำเกษตรไม่ได้ผล แต่พอทรำบข่ำวจำกกำรลง

มำหำปลำในน้ ำหนองหำร แล้วกลับไปเล่ำถึงควำมอุดมสมบูรณ์ของบริเวณหนองหำรให้ฟังว่ำ ถ้ำอยำกอยู่

ดีกินดีให้ไปอยู่เมืองศรีเชียงใหม่เป็นบ้ำนเก่ำเมืองหลัง (เมืองฮ้ำง) ในน้ ำมีปลำในป่ำมีสัตว์ แข้ก็หลำย คุ้ม

เหนือเป็นคุ้มที่มีคนอพยพเข้ำมำมำกที่สุด พวกอพยพเข้ำมำตอนแรกมียำยบัว (พวกโซ่) ตำสีแพง ตำทิด
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สำ ตำจันโท ค ำมั่นหล้ำ ยำยพำ ยำยวันนำ เป็นต้นตระกูล ทุมเชียงเข้ม ดำโอภำ นำนำวัน มูลทองสุข ดำบ

สมเด็จ มนต์อินทร์ ในปัจจุบัน 

ชนกลุ่มที่สำม กลุ่มชำติพันธุ์ลำวในเวลำไล่เลี่ยกันนั้นก็มีพวกลำวจำก บ้ำนสร้ำงมิ่ง จังหวัด

อุบลรำชธำนี อพยพเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนที่บ้ำนท่ำวัดหลังกลุ่มที่สอง เพียงไม่กี่ปี สำเหตุคือถิ่นเดิมเกิดควำม

แห้งแล้งติดต่อกันหลำยปีเช่นเดียวกันกับกลุ่มที่สอง ตอนแรกเข้ำมำไม่มีนำมสกุล โดยเข้ำมำหักล้ำงถำงพง

จับจองที่ดินตั้งหลักแหล่งระหว่ำงคุ้มเหนือกับคุ้มใต้ ซึ่งต่อมำบริเวณดังกล่ำวเรียกว่ำคุ้มกลำง ต้นตระกูล

ของสกุลฮัมภำรำช และดำบสีพำย จำกบัดนั้นจนถึงบัดนี้จึงได้กลำยมำเป็นชุมชนบ้ำนท่ำวัด ปัจจุบันได้

แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 2 หมู่คือ หมู่ 3 และหมู่ 9 ต ำบลเหล่ำปอแดง อ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด

สกลนคร (พูลสวัสดิ์ มูลตองคะ : 2551) 

ปัจจุบันบ้ำนท่ำวัด แบ่งออกเป็น 2 หมู่ คือบ้ำนท่ำวัดเหนือ หมู่ที่ 3 และบ้ำนท่ำวัดใต้ หมู่ที่ 9 

ตั้งอยู่ที่ริมหนองหำร ทำงฝั่งด้ำนทิศตะวันออกของตัวเมืองสกลนคร ขึ้นกับต ำบลเหล่ำปอแดง อ ำเภอ

เมืองสกลนคร ในรำวยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นบริเวณบ้ำนท่ำวัดกลำยเป็นบ้ำนเมืองร้ำง กำรตั้งถิ่นฐำน

ของชุมชนบ้ำนท่ำวัดที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน เกิดขึ้นเม่ือประมำณ 170 กว่ำปีที่แล้ว โดยเป็นกำรอพยพเข้ำ

มำของกลุ่มชนหลำยเผ่ำพันธุ์ เริ่มต้นจำกเผ่ำย้อ เผ่ำกะเลิง ที่อำศัยอยู่ในเขตอ ำเภอเมืองสกลนคร ห่ำง

จำกบ้ำนท่ำวัดไปประมำณ 7-8 กม. โดยตั้งบ้ำนเรือนอยู่ริมฝั่งหนองหำรบริเวณคุ้มวัดใต้ในปัจจุบัน

เนื่องจำกมีควำมอุดมสมบูรณ์ ภำยใต้กำรน ำของนำยเชียงนนท์  ต้นตระกูลของสกุล “นนท์สะเกต” 

จำกนั้นมีอีก 2-3 ครอบครัวย้ำยตำมมำ ได้แก่ต้นตระกูลของ หอมจันทร์ และสำขันธ์โคตร กลุ่มต่อมำ

เป็นเผ่ำผู้ไท กะโส้ และลำว จำกบ้ำนหนองผือ อ ำเภอกุสุมำลย์ ซึ่งประสบกับควำมแห้งแล้งติดต่อกัน

หลำยปี ได้ตั้งบ้ำนเรือนอยู่ในบริเวณคุ้มวัดเหนือ จำกเสียงเล่ำลือถึงควำมอุดมสมบูรณ์ ท ำให้มีผู้คน

จำกทุกสำรทิศ เช่น ชนเผ่ำลำวจำกอุบลรำชธำนีอพยพเข้ำมำอยู่เพ่ิมขึ้นและสืบเนื่องจนกลำยเป็น

ชุมชนขนำดใหญ่ในปัจจุบัน 

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ำกำรเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนที่บ้ำนท่ำวัดนั้นเกิดขึ้นจำกสำเหตุของกำรคมนำคม กำรหนี

สภำพควำมแห้งแล้ง ขำดแคลนทรัพยำกรธรรมชำติในกำรด ำรงชีวิต จึงได้มีกำรแสวงหำแหล่งที่อยู่ใหม่ที่มี

ควำมอุดมสมบูรณ์กว่ำ ซึ่งพ้ืนที่แห่งใหม่คือพ้ืนที่บ้ำนท่ำวัดในปัจจุบันนี้มีทรัพยำกรทำงธรรมชำติที่มีควำม
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อุดมสมบูรณ ์มีป่ำไม้หนำแน่น มีสัตว์ป่ำและปลำมำกมำยในหนองหำร มีน้ ำสมบูรณ์ตลอดปี กำรอพยพเข้ำ

มำตั้งหลักแหล่งที่อยู่ใหม่ที่บ้ำนท่ำวัดจะเห็นว่ำมีกลุ่มคนสำมกลุ่มคนที่เข้ำมำตำม ทั้งนี้โดยชำวย้อสกลนคร

ได้เข้ำมำตั้งถิ่นฐำนอยู่ที่คุ้มใต้เป็นอันดับแรก ส่วนชำวบ้ำนหนองผือเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนอยู่ที่คุ้มเหนือเป็น

อันดับที่สอง และพวกชนชำติลำวจำกจังหวัดอุบลเข้ำมำตั้ งถิ่นฐำนอยู่ที่คุ้มกลำงเป็นอันดับ

สุดท้ำย ปัจจุบันได้มีกำรอพยพผสมผสำนกันทำงวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มคน และสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่

รวมกันได้เป็นอย่ำงด ี

จำกควำมเป็นมำของพ้ืนที่จำกอดีตจนถึงปัจจุบันของพ้ืนที่บ้ำนท่ำวัด มีควำมหลำกหลำยของผู้คน

ที่อพยพเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนในพ้ืนที่ท ำให้เกิดอำรยะธรรมที่มีควำมหลำกหลำยซึ่งจะรวมถึง ภำษำ วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งจะส่งผลต่อพ้ืนที่คือในพ้ืนที่นั้นจะมีควำมผสมผสำนกันในเรื่องของวัฒนธรรม 

ภำษำ กำรใช้ชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี อีกทั้งยังมีกำรขุดพบโบรำณวัตถุในพ้ืนที่ ท ำให้เกิดกิจกรรม

ร่วมกันของผู้คนในพ้ืนที่ ท ำให้พ้ืนที่เป็นที่น่ำสนใจของผู้คนในพ้ืนที่ใกล้เคียง และพ้ืนที่อ่ืนๆ ก่อให้เกิดกำร

เข้ำมำศึกษำชีวิต ควำมเป็นอยู่ของคนในพ้ืนที่ เกิดกิจกรรมของคนในพ้ืนที่เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำ

ในพื้นที่ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเยี่ยมชมโบรำณวัตถุ กำรล่องเรือท่องเที่ยวชมโบรำณสถำนที่เกำะดอนสวรรค์

กลำงบึงหนองหำร ดูวิถีชีวิตของผู้คน กำรเยี่ยมชมสถำปัตยกรรมพ้ืนถิ่น รวมถึงกำรพักแบบโฮมสเตย์ และ

มีรีสอร์ทคอยบริกำร อีกทั้งพ้ืนที่บ้ำนท่ำวัด ยังเป็นพ้ืนที่ทีมีกำรเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ท่องเที่ยวหลักคือ วัดพระ

ธำตุเชิงชุม  และหนองหำน ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้ำมำเยี่ยมชมเป็นอย่ำงมำก พ้ืนที่บ้ำนท่ำวัดจึงเป็นพ้ืนที่ที่

รองรับนักท่องเที่ยวและเป็นพ้ืนที่กระจำยตัวของนักท่องเที่ยว กำรประเมินศักยภำพของพ้ืนที่ในกำร

รองรับกำรท่องเที่ยวจึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งให้ได้ซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว

ให้มีควำมเหมำะสม 

 

2.2  ที่ตั้งและอำณำเขต 

ชุมชนบ้ำนท่ำวัด เป็นหมู่บ้ำนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งหนองหำรชำญเมืองสกลนคร ชุมชนบ้ำนท่ำวัดนี้ได้

อยู่ในเขตกำรปกครองของต ำบลเหล่ำปอแดง เขตอ ำเภอเมืองสกลนคร เนื่องจำกหมู่บ้ำนนี้ได้มีกำรตั้ง

หลักแหล่งมีผู้อำศัยอยู่มำเป็นเวลำนำนกว่ำหนึ่งร้อยปีมำแล้ว ชุมชนได้ขยำยตัวละมีประชำกรมำกขึ้น
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ตำมล ำดับ ปัจจุบันบ้ำนท่ำวัดจึงแยกกำรปกครองออกเป็น 2 หมู่บ้ำนคือ หมู่ที่ 3 บ้ำนท่ำวัดเหนือ 

และหมู่ท่ี 9 บ้ำนท่ำวัดใต้ 

ชุมชนบ้ำนท่ำวัด ตั้งอยู่ริมฝั่งหนองหำนทำงด้ำนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ห่ำงจำกตัว

อ ำเภอเมืองสกลนครประมำณ 10 กิโลเมตร บ้ำนท่ำวัดมีพ้ืนที่รวมทั้งหมด 10 ,032 ไร่ ( 

คณะกรรมกำรพัฒนำชนบทแห่งชำติ. 2531: 36 ) รูปร่ำงลักษณะของพ้ืนที่เป็นแหลมยื่นออกไปใน

หนองหำน มีอำณำเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียงดังนี้คือ  

 

 

 

 

อำณำเขตชุมชนบ้ำนท่ำวัด 

 ทิศเหนือ ติดกับ หนองหำน 

 ทิศตะวันออก ติดกับ หนองหำน 

 ทิศตะวันตก ติดกับ หนองหำน 

 ทิศใต ้  ติดกับ บ้ำนดอนยำง หมู่ที่ 8 บ้ำนดอนยำงใต้ หมู่ที่ 11 ต ำบลเหล่ำ 

ปอแดง และบ้ำนดอนเปลือย ต ำบลม่วงลำย 
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ภาพที่ 13 แสดงท ำเล ที่ตั้งชุมชนท่ำวัด  ต ำบลเหล่ำปอแดง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
ที่มำ : https://www.google.co.th/maps/search/บ้ำนท่ำวัด+ต ำบล+เหล่ำปอแดง+อ ำเภอเมือง

สกลนคร+สกลนคร 

 

 

ภาพที่ 14 แสดงท ำเล ที่ตั้งชุมชนท่ำวัด  ต ำบลเหล่ำปอแดง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
ที่มำ : https://www.google.co.th/maps/search/บ้ำนท่ำวัด+ต ำบล+เหล่ำปอแดง+อ ำเภอเมือง

สกลนคร+สกลนคร 

 

2.3  ลักษณะทำงกำยภำพ 

ภูมิประเทศของบ้ำนท่ำวัดเป็นที่รำบริมฝั่งหนองหำน ซึ่งเกิดจำกกำรทับถมของตะกอนล ำน้ ำ 

ควำมสูงของพ้ืนที่อยู่ระหว่ำง 155.00 – 160.00 เมตร ร.ท.ก. (แผนที่แสดงระดับสูงของกรมประมง 

ม.ป.ป.) โดยทำงตะวันออกของพ้ืนที่มีควำมลำดชัน ( Slope ) 2.0 % และทำงตะวันตกมีควำมลำด

ชัน 0.21% ฉะนั้นสภำพของพ้ืนที่ดังกล่ำวจึงมีควำมลำดเอียงจำกตะวันออกเฉียงใต้ไปทำงตะวันตก

เฉียงเหนือลงสู่หนองหำน โดยทำงตอนเหนือและทำงตะวันตกของพ้ืนที่เป็นที่ลุ่มต่ ำ มีน้ ำท่วมในฤดูน้ ำ 

( หนองหำนมีระดับน้ ำเก็บกักสูงสุดที่ 157.00 เมตร ร.ท.ก. ) ส่วนทำงตะวันออกและทำงตอนใต้จะ

เป็นพื้นที่มีระดับสูงกว่ำ พ้ืนที่บริเวณนี้จะเป็นพ้ืนที่ตั้งของชุมชนบ้ำนท่ำวัด 

https://www.google.co.th/maps/search/บ้านท่าวัด+ตําบล+เหล่าปอแดง+อําเภอเมืองสกลนคร+สกลนคร
https://www.google.co.th/maps/search/บ้านท่าวัด+ตําบล+เหล่าปอแดง+อําเภอเมืองสกลนคร+สกลนคร
https://www.google.co.th/maps/search/บ้านท่าวัด+ตําบล+เหล่าปอแดง+อําเภอเมืองสกลนคร+สกลนคร
https://www.google.co.th/maps/search/บ้านท่าวัด+ตําบล+เหล่าปอแดง+อําเภอเมืองสกลนคร+สกลนคร
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2.4  ประชำกร เศรษฐกิจ และกำรประกอบอำชีพ 

ประชำกรบ้ำนท่ำวัด จำกข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล

บ้ำนหนองปลำน้อย ต ำบลเหล่ำปอแดง อ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้ท ำกำรส ำรวจและ

บันทึกไว้เมื่อวันที่ 16 สิงหำคม พ.ศ. 2558 บ้ำนท่ำวัดมีจ ำนวนประชำกรรวมทั้งสิ้น 2,438 คน มี

จ ำนวนหลังคำเรือน 516 ครอบครัว 474 หลังคำเรือน ในแต่ละครอบครัวมีจ ำนวนสมำชิกโดยเฉลี่ย

ครอบครัวละ 4 คนโดยแบ่งเป็นประชำกรชำย-หญิง ได้ดังนี้  

ตารางที่ 4 แสดงประชำกรชุมชนท่ำวัด ต ำบลเหล่ำปอแดง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
ประชำกร 

หมู่บ้ำน เพศชำย เพศหญิง รวม/คน ครอบครัว หลังคำเรือน 

บ้ำนท่ำวัดเหนือ 766 759 1,525 327 314 

บ้ำนท่ำวัดใต ้ 447 466 913 189 170 

 

ชำวบ้ำนท่ำวัด ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม อำชีพหลักได้แก่ ท ำนำ ท ำสวน (มะเขือเทศ 

กะหล่ ำปลี คะน้ำ ถั่วฝักยำว ข้ำวโพด) และกำรประมง ส่วนอำชีพเสริมได้แก่ กำรเลี้ยงสัตว์ (หมูป่ำ โค 

กระบือ) กำรเก็บดอกบัวและฝักบัวเพื่อขำย  

 

2.5  วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 

ชุมชนบ้ำนท่ำวัดส่วนใหญ่นับถือพุทธศำสนำแต่ขณะเดียวกันก็มีกำรนับถือผีซึ่งเรียกว่ำผีปู่ตำ 

ทีดูแลรักษำไร่นำโดยมีกำรท ำพิธีบูชำทุกปี มีกำรสืบทอดประเพณีเดือนสิบสอง (ฮีตสิบสอง) ลักษณะ

ทำงสังคมของชุมชนเป็นระบบเครือญำติที่มีควำมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน วัฒนธรรมกำรกินอยู่เหมือนชำว

อีสำนโดยทั่วไป มีลักษณะเด่นคือเป็นหมู่บ้ำนที่อยู่กินกับน้ ำหนองหำร จนได้ชื่อว่ำเป็นวัฒนธรรมปลำ 

หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่ำ “วัฒนธรรมปลำแดก” 
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2.6  ระบบโครงข่ำยกำรคมนำคมขนส่ง 

กำรเดินทำงไปบ้ำนท่ำวัดสำมำรถท ำได้ 2 วิธี ได้แก่ 

1. กำรเดินทำงโดยรถประจ ำทำง 

2. กำรเดินทำงโดยรถยนต์ส่วนตัว 

เส้นทำงกำรเดินทำงสำมำรถเดินทำงได้ 3 เส้นทำง ดังนี้ 

  1. ถนนสกลนคร – นำแก โดยเดินทำงจำกอ ำเภอเมืองสกลนคร เลี้ยวซ้ำยบริเวณ

สำมแยกหน้ำโรงเรียนโพนยำงค ำเพ่ือเข้ำสู่ถนนโพนยำงค ำ – บ้ำนม่วงค ำ ตรงไปผ่ำนบ้ำนหนองแวง 

บ้ำนหนองปลำน้อย บ้ำนเหล่ำปอแดง บ้ำนหนองแคน บ้ำนดอนยำง และเข้ำสู่บ้ำนท่ำวัด ระยะทำง

ประมำน 10 กิโลเมตร เส้นทำงนี้จะมีรถสองแถวผ่ำนจำกตัวอ ำเภอเมืองไปยังบ้ำนท่ำวัดโดยจะมีรถ

โดยสำรทุกๆ 30 นำทีและจะหยุดวิ่งรับผู้โดยสำรในเวลำ 15.00 น. 

  2. ถนนนำแก – โคกศรีสุพรรณ – สกลนคร โดยจะเดินทำงมำจำกจังหวัดนครพนม 

เลี้ยวซ้ำยเข้ำสู่หมู่บ้ำนเหล่ำ ผ่ำนบ้ำนระโมง บ้ำนกุดแข้ บ้ำนโพนปอหูง บ้ำนนำรำย บ้ำนดอนเปือย 

เข้ำสู่บ้ำนท่ำวัด ระยะทำงประมำน 10 กิโลเมตร  

  3. ถนนสกลนคร – นครพนม โดยเดินทำงจำกอ ำเภอเมืองสกลนคร เลี้ยวซ้ำยผ่ำน

อ ำเภอโพนนำแก้ว ถึงสำมแยกบ้ำนนำแก้วเลี้ยวขวำจำกบ้ำนนำแก้ว บ้ำนโพนงำมท่ำ บ้ำนโพนบก 

บ้ำนแป้น บ้ำนซ่งน้ ำพุ บ้ำนคูแก้ว บ้ำนท่ำศำลำ บ้ำนบึงประชำรำษฎร์ บ้ำนโคกก่อง บ้ำนหนองฮูดัง 

บ้ำนดอนแก้ว บ้ำนม่วงลำย บ้ำนดอนเปือย และเข้ำสู่บ้ำนท่ำวัด ระยะทำงประมำน 30 กิโลเมตร ( 

เส้นทำงนี้จะค่อนข้ำงซบัซ้อน แต่เป็นกำรเดินทำงตำมหมู่บ้ำนในเส้นทำงรอบหนองหำร) 
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ภาพที่ 15 แสดงแผนที่กำรเดินทำงเส้นหลัก จำกเทศบำลเมืองอุบลรำชธำนี - บ้ำนท่ำวัด จังหวัด
สกลนคร 
ที่มำ : https://www.google.co.th/maps/dir/บ้ำนท่ำวัดหมู่+ต ำบลเหล่ำปอแดง+อ ำเภอเมือง

สกลนคร+จังหวัดสกลนคร 

 

2.7  แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยวภำยในชุมชน 

แหล่งท่องเที่ยวภำยในชุมชนบ้ำนท่ำวัดที่เป็นจุดหลักส ำคัญๆได้แก่ 

1. วัดมหำพรหมโพธิรำช ตั้ งอยู่บริ เวณริมฝั่งหนองหำรเป็นวัดเก่ำแก่ประกอบด้วย

สถำปัตยกรรมโบรำณที่แสดงถึงประวัติศำสตร์มำกมำย ได้แก่ โบสที่มีเสมำหินสมัยโบรำณล้อมรอบ

แสดงอำณำเขต พระธำตุมหำพรหมโพธิรำช ศำลหลวงปู่สอน ศำลเจ้ำแม่กวนอิม พระพุทธรูปโบรำณ 

เสมำธรรมจักร พิพิธภัณฑ์วัดมหำพรหมโพธิรำช ศำลำท่ำน้ ำจุดชมวิวหนองหำร ซึ่งองค์ประกอบต่ำงๆ

ถูกจัดวำงไว้บริเวณวัดอย่ำงเหมำะสม เมื่อมองมำจำกหนองหำรเข้ำมำยังริมฝั่งจะเห็นทัศนียภำพที่

สวยงำมน่ำเลื่อมใส 

https://www.google.co.th/maps/dir/บ้านท่าวัดหมู่+ตำบลเหล่าปอแดง+อำเภอเมืองสกลนคร+จังหวัดสกลนคร
https://www.google.co.th/maps/dir/บ้านท่าวัดหมู่+ตำบลเหล่าปอแดง+อำเภอเมืองสกลนคร+จังหวัดสกลนคร
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ภาพที่ 16 แสดงแหล่งท่องเที่ยววัดมหำพรหมโพธิรำช บ้ำนท่ำวัด 

   

ภาพที่ 17 แสดงศำลำริมน้ ำและท่ำเรือ วัดวัดมหำพรหมโพธิรำช 
 

2. วัดกลำงศรีเชียงใหม่ ตั้งอยู่บ้ำนท่ำวัดใต้ริมฝั่งหนองหำร ประกอบด้วยโบรำณวัตถุต่ำงๆใน

บริเวณวัด ได้แก่ สระน้ ำโบรำณ เสมำหิน และพิพิธภัณฑ์วัดกลำงศรีเชียงใหม่ที่รวบรวมวัตถุโบรำณ

ต่ำงๆรวมถึงแผ่นศิลำจำรึกแสดงประวัติวัดและเมืองศรีเชียงใหม่ไว้ให้ศึกษำ 
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ภาพที่ 18 ภำพองค์พระนำคปรก ควำมเชื่อของชำวท่ำวัด ริมฝั่งหนองหำน วัดกลำงศรีเชียงใหม่ 

  

ภาพที่ 19 ภำพพิพิธภัณฑ์วัดกลำงศรีเชียงใหม่ แหล่งรวบรวมของโบรำณสมัยทวำรวดี 
 

3. วัดป่ำเอวขันธ์ ตั้งอยู่บ้ำนท่ำวัดใต้ริมฝั่งหนองหำร มีวัตถุโบรำณที่ส ำคัญคือ พระแท่นเอว

ขันธ์ ขนำดยำว 44 นิ้ว สูง 38 นิ้ว เส้นทแยงมุม 60 นิ้ว และเส้นรอบวงกลมกลำงแท่นเอวขันธ์ วัดได้ 

7 นิ้ว และมีพระพุทธรูปปำงนำคปรกตั้งเด่นอยู่ริมฝั่งหนองหำร 
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4. หนองหำร เป็นแหล่งน ำจืดขนำดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ มีพรรณไม้และปลำหลำกหลำยชนิด

ให้ศึกษำ มีทัศนียภำพที่สวยงำมตลอดทั้งปี ประกอบด้วย เกำะ(ภำษำถิ่นเรียกว่ำ “ดอน”)ใหญ่น้อย

จ ำนวนมำก สำมำรถนั่งเรือไปชม เดินป่ำศึกษำธรรมชำติและระบบนิเวศน์และศึกษำวิถีชีวิตกำรหำ

ปลำของชุมชน 

 

ภาพที่ 20 แสดงภำพบริเวณบึงหนองหำน 
 

5. เกำะเลี้ยงหมูป่ำ บริเวณเกำะกลำงน้ ำหนองหำร ชำวบ้ำนได้น ำหมูป่ำไปเลี้ยงแบบ “เลี้ยง

ปล่อย”นับพันตัว โดยมีกำรก ำหนดสัญลักษณ์ต่ำงๆเพ่ือแสดงว่ำใครเป็นเจ้ำของ สำมำรถนั่งเรือไปชม

หมูป่ำ ให้อำหำรและสัมผัสธรรมชำติบนเกำะได้ ปัจจุบันเกำะที่ใช้เลี้ยงหมูป่ำมำกที่สุดคือ ดอนธรรม

กำร และดอนมิหม่อน 

 

 

 

 

กิจกรรมและกำรบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวของชุมขน 
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- ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวภำยในชุมชน ประกอบด้วย ทะเลสำบน้ ำจืด พันธ์ไม้และพืช

น้ ำ โบรำณสถำนและโบรำณวัตถุ ภูมิปัญญำท้องถิ่น และประเพณี งำนศิลปหัตถกรรม 

- กิจกรรกำรท่องเที่ยวภำยในชุมชน 

- กำรชมและศึกษำประวัติศำสตร์และโบรำณวัตถุ 

- กำรนั่งเรือชมทัศนียภำพหนองหำร กำรชมสวนบัวเก็บดอกบัวและฝักบัวรับประทำน

สดๆ 

- กำรเดินป่ำศึกษำธรรมชำติบนเกำะ (ดอน) 

- ศึกษำวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชำวลุ่มน้ ำหนองหำร  รวมถึงกำรศึกษำและเรียนรู้กำร

ประกอบอำชีพตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 

- รับประทำนอำหำรพื้นบ้ำนแสนอร่อย 

- พ ำนักโฮมสเตย์ (ผ่ำนกำรประเมินตำมตัวชี้วัดบ้ำนพักโฮมสเตย์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2553) พร้อมพิธีบำยศรีสู่ขวัญต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือแขกผู้มำเยือน 

  

ภาพที่ 21 แสดงเกำะกลำงน้ ำหนองหำน กิจกรรมกำรท่องเที่ยวในบ้ำนท่ำวัด  
ที่มำ : http://pantip.com/topic/32635497 

http://pantip.com/topic/32635497
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ภาพที่ 22 แสดงกิจกรรมบริกำรร่องเรือพำนักท่องเที่ยวชมธรรมชำติริมหนองหำร 

 

ภาพที่ 23 แสดงกิจกรรมบริกำรร่องเรือพำนักท่องเที่ยวชมธรรมชำติริมหนองหำร 
 

กำรบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวของชุมชน  

บริกำรบ้ำนพักโฮมสเตย์ จ ำนวน 10 หลัง โดยมีอัตรำค่ำบริกำร 100 บำท/คน/คืน หรือกรณี

เป็นกลุ่มคณะ สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม 

เรือน ำเที่ยวมี 2 แบบ ได้แก่ 

1. เรือเล็ก เป็นเรือที่ชำวบ้ำนใช้หำปลำในบึงหนองหำรสำมำรถเข้ำถึงจุดน้ ำไม่ลึกมำกได้ นั่ง

ได้ 3-5 คนพร้อมเสื้อชูชีพ 
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2. เรือขนำดกลำง นั่งได้ 10-15 คน พร้อมเสื้อชูชีพ 

บริกำรอำหำร จัดโดยกลุ่มแม่บ้ำน เป็นอำหำรพื้นบ้ำนตำมฤดูกำล เช่น ส้มต ำ ปลำเผำ แกงหรือต้มย ำ

ไก่บ้ำน ปลำซิวแก้วทอดกรอบ แกงหน่อไม้ แกงเห็ด ย ำไข่มดแดง ลำบ(ปลำ หมู ไก่ เนื้อ) ย่ำงหมูป่ำ 

ฯลฯนักท่องเที่ยวสำมำรถระบุหรือเลือกได้ 

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น เป็นปรำชญ์ชำวบ้ำน ผู้น ำชุมชน เยำวชนที่ผ่ำนกำรอบรมและมีควำมรู้ใน

เรื่องของสถำนที่ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่บึงหนองหำร 

มัคคุเทศก์จะมีกำรอธิบำยถึงควำมส ำคัญในแต่ละพ้ืนที่ ควำมส ำคัญของระบบนิเวศน์ที่เอ้ือต่อกันไม่ว่ำ

จะเป็นเรื่องของน้ ำ สัตว์น้ ำ พืชริมน้ ำ สภำพแวดล้อมในพ้ืนที่บ้ำนท่ำวัด และเรื่องของขยะ กำรเข้ำถึง

พ้ืนที่ของนักท่องเที่ยว ที่จะส่งผลกระทบเป็นอย่ำงมำกในพื้นที่บ้ำนท่ำวัดและบึงหนองหำร ชี้ให้เห็นถึง

ควำมส ำคัญที่เป็นควำมเกี่ยวเนื่องต่อกันในพ้ืนที่ทั้งหมด ก่อให้เกิดกำรรักษำพ้ืนที่เพ่ือคงไว้ซึ่งควำม

อุดมสมบูรณ์ ของธรรมชำติ กำรคงอยู่ของสถำปัตยกรรมพ้ืนถิ่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี และกำรใช้

ชีวิตของคนในพื้นที่   

 

 

ภาพที่ 24 แสดงตัวอย่ำงบ้ำนพักโฮมสเตย์ชุมชนบ้ำนท่ำวัด 
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เอกลักษณ์ของชุมชน  มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีทัศนียภำพและควำมสมบูรณ์ของธรรมชำติ 

และแหล่งโบรำณคดีของจังหวัดสกลนคร 

  

ภาพที่ 25 แสดงลักษณะของบ้ำนพักอำศัยในบ้ำนท่ำวัดที่มีควำมเป็นอยู่แบบเรียบง่ำยและมี 
ควำมเป็นเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น 

 

2.8  กำรจัดกำรท่องเที่ยวของชุมชน 

กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในชุมชนนั้นจะเป็นกำรร่วมมือกันของ 2 หน่วยงำน นั่นก็คือ ควำม

ร่วมมือระหว่ำงชุมชนกับรัฐ โดยจัดตั้ง "คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกำรท่องเที่ยวของชุมชน" เพ่ือ

ดูแลรับผิดชอบหน้ำที่ต่ำงๆ ด้ำนกำรท่องเที่ยวตำมหลักกำรท่องเที่ยวทั่วไป และกำรจัดตั้งกลุ่มโฮมส

เตย์ เพื่อจัดกำรและด ำเนินกำรด้ำนบ้ำนพักโฮมสเตย์ สมำชิกในชุมชนมีส่วนร่วมเป็นอำสำสมัครเข้ำมำ

เป็นกรรมกำรด้ำนต่ำงๆ ให้ควำมร่วมมือในกำรดูแลรักษำบริเวณบ้ำนของตนเองให้สะอำด เรียบร้อย 

สวยงำม ร่วมในพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยว ช่วยดูแลรักษำทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวในชุมชน 

 

กำรจัดกำรทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวและกำรใช้ประโยชน์ 

มีกำรรณรงค์ให้ชุมชนช่วยกันอนุรักษ์หนองหำรและช่วยกันรักษำควำมสะอำด ไม่ทิ้งขยะลง

หนองหำร มีกำรอนุรักษ์ปลำหน้ำวัด บริเวณเกำะดอนต่ำงๆ ให้ช่วยกันดูแลไม่ท ำลำยป่ำและ
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สภำพแวดล้อม ป่ำบัวธรรมชำติมีกำรใส่ปุ๋ยดูแลโดยผู้ที่เก็บผลประโยชน์จำกป่ำนั้น โบรำณวัตถุต่ำงๆ 

ให้มีกำรเก็บรักษำและรณรงค์ให้เห็นควำมส ำคัญ มีกำรแบ่งปันกำรใช้ประโยชน์ร่วมกันชุมชนอ่ืนๆที่อยู่

รอบๆ หนองหำร 

 

ลักษณะนักท่องเที่ยว 

นักท่องเที่ยวที่มำเที่ยวในชุมชนบ้ำนท่ำวัด แบ่งได้หลำยกลุ่ม ได้แก่  

1. นักท่องเที่ยวชำวไทยและชำวต่ำงชำติที่ต้องกำรสัมผัสชีวิตแบบชนบทอันอบอุ่น สัมผัสกับ

ธรรมชำติ  

2. นักเรียน นักศึกษำ หรือกลุ่มบุคคลที่สนใจศึกษำประวัติศำสตร์และโบรำณวัตถุ เข้ำค่ำย

หรือทัศนศึกษำเรียนรู้ธรรมชำติ  

3. นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรของหน่วยงำนทั้งภำครัฐและภำคเอกชน กลุ่มองค์กรต่ำงๆ 

รวมถึงหมู่บ้ำนท่องเที่ยวอื่นๆ ที่สนใจเข้ำมำศึกษำดูงำนกลุ่มงำนต่ำงๆ ในหมู่บ้ำนโดยเฉพำะ เช่น กลุ่ม

ทอเสื่อ กลุ่มท ำเครื่องจักสำนจำกผักตบชวำ กลุ่มท ำปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มหำปลำ กลุ่มเลี้ยงหมูป่ำ เป็นต้น  

4. บุคลำกรของหน่วยงำนทั้งภำครัฐและภำคเอกชน กลุ่มองค์กรต่ำงๆ ที่สนใจมำเข้ำค่ำยเพ่ือ

ด ำเนินกิจกรรมนอกสถำนที่ เช่น กำรจัดอบรม สัมมนำ 
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บทที่ 5 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 

ในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้ท ำกำรศึกษำกำรประเมินศักยภำพของชุมชนในกำรพัฒนำแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำควำมต้องกำรและควำมพร้อมของชุมชน 

ในกำรพัฒนำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมต่อไป โดยได้ท ำกำรศึกษำพ้ืนที่ศึกษำ 2 

พ้ืนที่ ได้แก่ 1) บ้ำนท่ำล้ง ต ำบลห้วยไผ่ อ ำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลรำชธำนี  และ 2) บ้ำนท่ำวัด 

ต ำบลเหล่ำปอแดง อ ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลเชิง

คุณภำพ และข้อมูลเชิงปริมำณ  รวมทั้ง ได้ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูล  ซ่ึงผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1.  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ 

จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกำรประเมินศักยภำพชุมชนในกำรพัฒนำให้

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมด้วยกำรใช้แบบสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำง โดยมีรำยละเอียดที่

เปรียบเทียบกำรสัมภำษณ์ของทั้งสองพ้ืนที่ สรุปเป็นตำรำงดังต่อไปนี้  

ตารางที่ 5 สรุปกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
เกณฑ์กำร

ประเมิน 

ประเด็น พื้นที่ศึกษำ 

ท่ำล้ง ท่ำวัด 
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1. ควำม

เกี่ยวเนื่องกับ

ระบบนิเวศ

และมีพ้ืนฐำน

อยู่กับ

ธรรมชำติ 

 

 

1.1 กำรด ำรงชีวิตที่

พ่ึงพิงธรรมชำติ เช่น 

กำรเก็บของป่ำ กำร

ตัดไม่ไผ่จักสำน เป็น

ต้น 

          

1.2 กำรประกอบ

อำชีพที่เกี่ยวกับ

ธรรมชำติ เช่น กำรท ำ

ประมง กำรท ำ

กำรเกษตร และกำร

ท ำปศุสัตว์ และกำร

ท ำกำรท่องเที่ยวใน

พ้ืนที่หมู่บ้ำน  เป็นต้น 

          

1.3 กำรเชื่อมโยง

ข้อมูล/ประสำนแหล่ง

ท่องเที่ยวอื่น 

          

1.4 จัดกิจกรรมกำร

ท่องเที่ยว 

          

2. ควำม

รับผิดชอบ 

2.1 มีกำรแสดงออก

ในกำรรับผิดชอบต่อ

 -     -    
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เกณฑ์กำร

ประเมิน 

ประเด็น พื้นที่ศึกษำ 

ท่ำล้ง ท่ำวัด 
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ไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม 

พ้ืนที่ชุมชน เช่น เป็น

แกนน ำเก็บขยะและ

รักษำสิ่งแวดล้อม, 

กำรร่วมกันท ำควำม

สะอำดและรักษำ

สิ่งแวดล้อม, กำรปลูก

ต้นไม้ 

2.2 กำรบริหำร

จัดกำรพ้ืนที่ในกำร

ท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้

ท ำลำยสิ่งแวดล้อม 

          

2.3 กำรช่วยกัน

สอดส่องเป็นหูเป็นตำ

ในกำรรักษำพ้ืนที่

ท่องเที่ยวไม่ให้

นักท่องเที่ยวมำ

ท ำลำยพื้นที่ท่องเที่ยว

และท ำลำยสิ่งก่อสร้ำง
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ในชุมชน 

3. กำรให้

กำรศึกษำ 

เพ่ิมพูน

ควำมรู้ 

ประสบกำรณ์

และควำม

เข้ำใจ 

 

3.1 มีบทบำทหน้ำที่

ในกำรให้ควำมรู้

เกี่ยวกับแหล่ง

ท่องเที่ยวแก่

นักท่องเที่ยว  และ

ชำวบ้ำนในพื้นที่ 

          

3.2 ให้ควำมรู้แก่

นักท่องเที่ยว 

          

3.3 มีกำร

ประชำสัมพันธ์และ

ให้บริกำรข้อมูลแหล่ง

ท่องเที่ยวแก่

นักท่องเที่ยว, กำร

จัดท ำป้ำยบอกทำง 

          

4. กำรมีส่วน

ร่วมของ

ชุมชน 

4.1 เป็นแกนน ำ, เป็น

ผู้ให้ค ำปรึกษำ 

แนะน ำ กำรจัดกำร
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กำรท่องเที่ยว 

4.2 เป็นผู้มอบหมำย

งำนแก่ประชำชนใน

พ้ืนที่ และวำงแผน

กำรด ำเนินงำนใน

พ้ืนที่ 

          

4.3 ส่งเสริมกำรมีส่วน

ร่วมในชุมชน 

          

4.4 มีส่วนในกำร

ก ำหนดแนวทำงและ

กำรจัดกำรท่องเที่ยว

ในพ้ืนที่ 

           

4.5 กำรร่วมรักษำ

ควำมปลอดภัยใน

พ้ืนที่ 

          

4.6 แบ่งกลุ่มเพ่ือ

บริกำรนักท่องเที่ยวใน

และกิจกรรมกำร
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ท่องเที่ยวด้ำนต่ำงๆ 

5. โครงสร้ำง

พ้ืนฐำนของ

ชุมชน 

 

5.1 ประสำนงำนกับ

หน่วยงำนของรัฐ ใน

กำรจัดหำสิ่งอ ำนวย

ควำมสะดวก เช่น 

กำรจัดหำน้ ำดื่ม, 

ควำมปลอดภัย  กำร

คมนำคม  ไฟฟ้ำ  

ประปำ เป็นต้น 

          

5.2 กำรประสำนงำน

แหล่งขำยสินค้ำ-

หัตถกรรม และกำร

หำแหล่งขำยสินค้ำจัก

สำนในตัวเมือง ฯ  

          

5.3 องค์กำรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจัดท ำ

ถนน  ป้ำยบอกทำง 

และจัดหำน้ ำในกำร
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อุปโภคและบริโภค 

5.4 มีส่วนร่วมในกำร

เป็นหูเป็นตำช่วย

เจ้ำหน้ำที่ในกำรรักษำ

ควำมปลอดภัยใน

พ้ืนที่ 

          

5.5 ให้ควำมร่วมมือ

กับภำครัฐและช่วย

น ำเสนอปัญหำที่

เกิดข้ึนในพ้ืนที่ 

          

 

 

 

จำกตำรำงที่ 5. สรุปกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พบว่ำ  

1. ควำมเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศและมีพ้ืนฐำนอยู่กับธรรมชำติ   ทั้ง 2 ชุมชน มีควำม

เกี่ยวเนื่องกับพ้ืนที่มำกที่สุดในกำรประกอบอำชีพที่เกี่ยวกับธรรมชำติ เช่น กำรท ำประมง กำรท ำ

กำรเกษตร และกำรท ำปศุสัตว์ และกำรท ำกำรท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่บ้ำน  เป็นต้น   
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2. ควำมรับผิดชอบ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ข้อมูลมำกที่สุดของทั้ง 2 ชุมชน 

คือ มีกำรแสดงออกในกำรรับผิดชอบต่อพ้ืนที่ชุมชน เช่น เป็นแกนน ำเก็บขยะและรักษำสิ่งแวดล้อม, 

กำรร่วมกันท ำควำมสะอำดและรักษำสิ่งแวดล้อม, กำรปลูกต้นไม้  เป็นต้น 

3. กำรให้กำรศึกษำ เพ่ิมพูนควำมรู้ ประสบกำรณ์และควำมเข้ำใจ ข้อมูลมำกที่สุดของทั้ง 2 

ชุมชน คือ กำรให้ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยว และกำรประชำสัมพันธ์และให้บริกำรข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

แก่นักท่องเที่ยว, กำรจัดท ำป้ำยบอกทำง เป็นต้น 

4. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน ข้อมูลมำกที่สุดของทั้ง 2 ชุมชน คือ มีส่วนในกำรก ำหนด

แนวทำงและกำรจัดกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ 

5. โครงสร้ำงพื้นฐำนของชุมชน ข้อมูลมำกท่ีสุดของทั้ง 2 ชุมชน มีส่วนร่วมในกำรเป็นหูเป็น

ตำช่วยเจ้ำหน้ำที่ในกำรรักษำควำมปลอดภัยในพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 6 สรุปกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เกณฑ์กำร
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1. กำรมี

เอกลักษณ์

เฉพำะถิ่น 

1.1 กำรรักษำ

ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เช่น ภำษำบรู(ท่ำล้ง) 

ภำษำญ้อ (ท่ำวัด) 

กำรประกอบอำหำร 

พิธีกรรมควำมเชื่อ 

ฯลฯ 

          

1.2 กำรส่งเสริมและ

อ ำนวยควำมสะดวก

ในกำรจัดประเพณี 

วัฒนธรรมท้องถิ่น  

และกำรประกอบ

พิธีกรรมเฉพำะถิ่น 

          

1.3 ให้ข้อมูล

นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ 

เอกลักษณ์เฉพำะถิ่น 
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2.กำรอนุรักษ์ 

ส่งเสริมมรดก

ทำง

วัฒนธรรม

และ

สถำปัตยกรรม

ท้องถิ่น 

2.1 สนับสนุนและ

ส่งเสริมให้มีกำร

รักษำสถำปัตยกรรม

ท้องถิ่น เช่น รูปแบบ

ของอำคำรบ้ำนสอง

ชั้น  กำรใช้วัสดุที่ท ำ

ด้วยไม้ 

          

 2.2 รักษำและร่วม

อนุรักษ์

สถำปัตยกรรม

ท้องถิ่น เช่น กำร

สร้ำงอำคำรและบ้ำน

เรื่อนที่มีเอกลักษณ์

เฉพำะถิ่น เป็นต้น 

          

 2.3 ส่งเสริม 

สนับสนุนกำรใช้

ภำษำถ่ิน  กำรท ำ

หัตถกรรมชุมชน  
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กำรจัดประเพณี 

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 2.4  รักษำวัฒนธรรม

ท้องถิ่น เช่น กำรใช้

ภำษำถ่ิน, กำรท ำ

เครื่องจักสำนใช้ใน

ครัวเรือน, กำรมี

ประเพณีบำยศรีสู่

ขวัญ เป็นต้น 

          

3. กำร

ออกแบบที่

กลมกลืนกับ

สถำปัตยกรรม

ท้องถิ่นและใช้

วัสดุท้องถิ่น 

3.1 อนุรักษ์ และ

สร้ำงอำคำร

บ้ำนเรือนที่มี

เอกลักษณ์เฉพำะถิ่น 

และใช้ไม้เป็นวัสดุ

หลักในกำรก่อสร้ำง 

          

 อนุรักษ์ และท ำนุ

บ ำรุงสถำปัตยกรรม

ท้องถิ่น เช่น วัด 
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พิพิธภัณฑ์  สถำนที่

ส ำคัญทำง

ประวัติศำสตร์ เป็น

ต้น 

4. กำร

ท่องเที่ยวใน

แหล่ง

ท่องเที่ยวที่

แสดงถึง

เอกลักษณ์

ของพ้ืนที่

ชุมชน 

4.1 สนับสนุน 

ส่งเสริม กิจกรรมกำร

ท่องเที่ยวที่เป็น

เอกลักษณ์เฉพำะถิ่น 

เช่น กำรฝึกภำษำ(บรู

, ญ้อ), กำรจัดพิธี

บำยศรีสู่ขวัญ,  

กิจกรรมท่องเที่ยววัด

ที่มีประวัติศำสตร์

ยำวนำน,  กำรให้

นักท่องเที่ยวซื้อ

ผลิตภัณฑ์ ชองชุมชน 

เป็นต้น  

          

 4.2 ท ำกิจกรรมกับ           
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นักท่องเที่ยวโดยกำร

น ำเที่ยว  

 4.3 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

กำรท่องเที่ยวที่เป็น

เอกลักษณ์ท้องถิ่น 

          

 4.3 กำรอ ำนวยควำม

สะดวกในกำร

ท่องเที่ยวที่เป็น

เอกลักษณ์ท้องถิ่น 

          

จำกตำรำงที่ 5.2 สรุปกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พบว่ำ  

1. กำรมีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น ข้อมูลมำกที่สุดของทั้ง 2 ชุมชน คือ กำรรักษำขนบธรรมเนียม

ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ภำษำบรู(ท่ำล้ง) ภำษำญ้อ (ท่ำวัด) กำรประกอบอำหำร 

พิธีกรรมควำมเชื่อ ฯลฯ 

2. กำรอนุรักษ์ ส่งเสริมมรดกทำงวัฒนธรรมและสถำปัตยกรรมท้องถิ่น ข้อมูลมำกที่สุดของทั้ง 

2 ชุมชน คือ ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้ภำษำถ่ิน  กำรท ำหัตถกรรมชุมชน  กำรจัดประเพณี วัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
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 3. กำรออกแบบที่กลมกลืนกับสถำปัตยกรรมท้องถิ่นและใช้วัสดุท้องถิ่น ข้อมูลมำกที่สุดของ

ทั้ง 2 ชุมชน คือ อนุรักษ์ และสร้ำงอำคำรบ้ำนเรือนที่มีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น และใช้ไม้เป็นวัสดุหลักใน

กำรก่อสร้ำง 

 4. กำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของพ้ืนที่  ทั้ง 2 ชุมชน มีข้อมูลที่

แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ คือ สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์

เฉพำะถิ่น เช่น กำรฝึกภำษำ(บรู, ญ้อ), กำรจัดพิธีบำยศรีสู่ขวัญ,  กิจกรรมท่องเที่ยววัดที่มี

ประวัติศำสตร์ยำวนำน,  กำรให้นักท่องเที่ยวซื้อผลิตภัณฑ์ ชองชุมชน เป็นต้น มีกำรท ำกิจกรรมกับ

นักท่องเที่ยวโดยกำรน ำเที่ยว และกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 

 

ส่วนที่ 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
 

ผลกำรศึกษำพ้ืนที่โดยกำรตอบแบบสอบถำมจำกผู้แทนหลังคำเรือน  เกี่ยวกับเรื่องกำรประเมิน

ศักยภำพชุมชนในกำรพัฒนำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม  โดยมีรำยละเอียด

ดังต่อไปนี้  
 

2.1 พื้นที่บ้ำนท่ำล้ง  ต ำบลห้วยไผ่  อ ำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลรำชธำนี 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ตารางที่ 7 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 65 หลังคำเรือน  

ข้อมูล จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ 

        ชำย 

        หญิง 

 

33 

32 

 

50.77 

49.23 

ศำสนำ 

        พุทธ 

 

65 

 

100 

ระดับกำรศึกษำ   
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        มัธยมต้น/ม.3 

        มัธยมปลำย/ม.6/มศ.5/ปวช. 

        ปริญญำตรี 

15 

32 

3 

23.08 

58.46 

4.62 

สถำนภำพ/บทบำท 

        หัวหน้ำครอบครัว 

        คู่สมรสของหัวหน้ำครบครัว/ญำติ 

        บุตร/บุตรเขย/บุตรสะใภ้ 

 

41 

17 

3 

 

63.08 

26.15 

4.62 

 

 ผู้ที่ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุดเป็นเพศชำย จ ำนวน 33 คน (ร้อยละ 50.77) และเพศหญิง 

จ ำนวน 32 คน (ร้อยละ 49.23) กำรนับถือศำสนำผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมดนับถือศำสนำพุทธ 

จ ำนวน 65 คน (ร้อยละ 100.00) กำรศึกษำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ จบกำรศึกษำที่ระดับ

มัธยมศึกษำตอนปลำย ม.6 / ม.ศ.5 / ปวช. จ ำนวน 32 คน (ร้อยละ 58.46) รองลงมำมีกำรศึกษำที่

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ม.3  จ ำนวน 15 คน (ร้อยละ 23.08) และระดับกำรศึกษำที่เป็นผู้ตอบ

แบบสอบถำมคือระดับ ปริญญำตรี จ ำนวน 3 คน (ร้อยละ 4.62) และสถำนภำพหรือบทบำทผู้ตอบ

แบบสอบถำมมำกที่สุดเป็นหัวหน้ำหลังคำเรือน จ ำนวน 41 คน (ร้อยละ 63.08) รองลงมำ คือ คู่สมรส

ของหัวหน้ำหลังคำเรือน จ ำนวน 17 คน (ร้อยละ 26.15) และผู้ตอบแบบสอบถำมน้อยที่สุด คือ บุตร 

/ บุตรเขย / บุตรสะใภ้ จ ำนวน 3 คน (ร้อยละ 4.62) 

 

ตารางที่ 8 ตำรำงแสดงอำชีพหลักของชุมชนบ้ำนท่ำล้ง 
อำชีพหลักของหลังคำเรือน ควำมถี่ ร้อยละ 

ประมง 23 35.38 

เกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์) 19 29.23 

พนักงำน/ลูกจ้ำงบริษัท/โรงงำน/สถำนประกอบกำรเอกชน 2 3.08 

หัตถกรรม / เครื่องจักสำน 9 13.85 
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ค้ำขำย / ประกอบธุรกิจของตนเอง 5 7.69 

รับรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 4 6.15 

รับจ้ำงทั่วไป 3 4.62 

อ่ืน ๆ 0 0.00 

รวม 65 100.00 
 

จำกตำรำงที่ 8 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมประกอบอำชีพหลักมำกที่สุดคืออำชีพประมง 

จ ำนวน 23 หลังคำเรือน (ร้อยละ 35.38) รองลงมำคืออำชีพเกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์) จ ำนวน 

19 หลังคำเรือน (ร้อยละ 24.10) และอำชีพผู้ตอบแบบสอบถำมน้อยที่สุดคืออำชีพพนักงำน/ลูกจ้ำง

บริษัท/โรงงำน/สถำนประกอบกำรเอกชน จ ำนวน 2 หลังคำเรือน (ร้อยละ 3.08) 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 9 ตำรำงแสดงอำชีพรองของชุมชนบ้ำนท่ำล้ง 
อำชีพรองของหลังคำเรือน ควำมถี่ ร้อยละ 

ไม่มี  5 7.69 

หัตถกรรม / เครื่องจักสำน 43 66.15 

เกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์) 6 9.23 

ค้ำขำย / ประกอบธุรกิจของตนเอง 2 3.08 

รับจ้ำงทั่วไป  9 13.85 

ลูกจ้ำงบริษัท/โรงงำน/สถำนประกอบกำรเอกชน    0 0.00 
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อำชีพรองของหลังคำเรือน ควำมถี่ ร้อยละ 

อ่ืน ๆ 0 0.00 

รวม 65 100.00 
 

จำกตำรำงที่ 9 พบว่ำ อำชีพรองของผู้ตอบแบบสอบถำมที่มำกที่สุดคือกำรท ำหัตถกรรม / 

เครื่องจักสำน จ ำนวน 43 หลังคำเรือน (ร้อยละ 66.15) รองลงมำคือ รับจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 9 หลังคำ

เรือน (ร้อยละ 13.85) และน้อยที่สุดค้ำขำย / ประกอบธุรกิจของตนเอง จ ำนวน 2 หลังคำเรือน (ร้อย

ละ 3.08) 

 

ตารางที่ 10 ตำรำงแสดงรำยได้โดยประมำณต่อเดือนของครอบครัวชุมชนบ้ำนท่ำล้ง 
รำยได้โดยประมำณต่อเดือนของหลังคำเรือน ควำมถี่ ร้อยละ 

น้อยกว่ำ 5,000 บำท/เดือน 34 52.31 

ระหว่ำง  5,001 – 10,000 บำท/เดือน 13 20.00 

ระหว่ำง 10,001 – 15,000 บำท/เดือน 6 9.23 

ระหว่ำง  15,001 – 20,000 บำท/เดือน 5 7.69 

ระหว่ำง 20,001 – 25,000 บำท/เดือน 4 6.15 

ระหว่ำง  25,001 – 30,000 บำท/เดือน 3 4.62 

ระหว่ำง 30,001 – 35,000 บำท/เดือน 0 0.00 

มำกกว่ำ 35,000 บำท/เดือน 0 0.00 

รวม 65 100.00 
 

จำกตำรำงที่ 10 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมโดยส่วนใหญ่มีรำยได้โดยประมำณต่อเดือนคือ

น้อยกว่ำ 5,000 บำท จ ำนวน 34 หลังคำเรือน (ร้อยละ 52.31) รองลงมำมีรำยได้  โดยประมำณต่อ

เดือนอยู่ระหว่ำง  5,001 – 10,000 บำท จ ำนวน 13 หลังคำเรือน (ร้อยละ 20.00) และน้อยที่สุดของ
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ผู้ตอบแบบสอบถำมมีรำยได้โดยประมำณต่อเดือนอยู่ระหว่ำง  25 ,001 – 30,000 บำท จ ำนวน 3 

หลังคำเรือน (ร้อยละ 4.62) 
 

ตารางที่ 11 ตำรำงแสดงรำยได้ต่อรำยจ่ำยของครอบครัวชุมชนบ้ำนท่ำล้ง 
รำยได้และรำยจ่ำยในหลังคำเรือนของท่ำนเป็นอย่ำงไร ควำมถี่ ร้อยละ 

รำยได้กับรำยจ่ำยพอๆ กัน   51 78.46 

รำยได้มำกกว่ำรำยจ่ำยพอมีเงินเหลือเก็บ 12 18.46 

รำยได้น้อยกว่ำรำยจ่ำย 2 3.08 

อ่ืน ๆ 0 0.00 

รวม 65 100.00 
 

จำกตำรำงที่ 11 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมโดยส่วนใหญ่มีรำยได้กับรำยจ่ำยพอๆ กัน  

จ ำนวน 51 หลังคำเรือน (ร้อยละ 78.46) รองลงมำรำยได้มำกกว่ำรำยจ่ำยพอมีเงินเหลือเก็บ จ ำนวน 

12 หลังคำเรือน (ร้อยละ 18.46) และผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวนน้อยมีรำยได้น้อยกว่ำรำยจ่ำย 

จ ำนวน 2 หลังคำเรือน (ร้อยละ 3.08) 

 

ส่วนที่ 2 แบบประเมินศักยภำพชุมชนในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม  

กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ECOTOURISM ) 

ตารางที่ 12 ควำมเก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศและมีพ้ืนฐำนอยู่กับธรรมชำติบ้ำนท่ำล้ง 

ประเด็นกำร

ประเมิน 
ดัชนี x  . .S D  แปลผล 

มีกำรพึ่งพำ

ธรรมชำติในเรื่อง

ของกำรด ำรงชีวิต

และกำรท่องเที่ยว

1. มีกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติในกำร

ด ำรงชีพเช่น กำรท ำประมง กำรหำ

ของป่ำ 

2.32 0.95 
ระดับ

ศักยภำพมำก 

2. มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่พึ่งพำ 1.35 1.10 ระดับ
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ประเด็นกำร

ประเมิน 
ดัชนี x  . .S D  แปลผล 

ทั้งในทำงบกและ

ทำงน้ ำ 

ธรรมชำติ เช่น กำรล่องเรือ ศักยภำพน้อย 

3. มีกำรท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับแหล่ง

ท่องเที่ยวอื่นๆในท้องถิ่นใกล้เคียง 2.17 1.08 

ระดับ

ศักยภำพปำน

กลำง 

4. มีกำรน ำเอำวัสดุจำกธรรมชำติมำ

เป็นวัตถุดิบในกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์เพ่ือ

กำรด ำรงชีวิต 

1.65 1.21 

ระดับ

ศักยภำพปำน

กลำง 

 จำกตำรำงที่ 12 กำรประเมินศักยภำพชุมชนในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ

วัฒนธรรม พ้ืนที่ท่ำล้งในเรื่องกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ECOTOURISM ) จำกตำรำงที่ 5.7 ควำม

เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศและมีพ้ืนฐำนอยู่กับธรรมชำติ ประเด็นประเมินคือกำรพ่ึงพำธรรมชำติในเรื่อง

ของกำรด ำรงชีวิตและกำรท่องเที่ยวทั้งในทำงบกและทำงน้ ำ พบว่ำดัชนีข้อที่ 1 กำรใช้

ทรัพยำกรธรรมชำติในกำรด ำรงชีพ เช่น กำรท ำประมง กำรหำของป่ำ เป็นดัชนีที่มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด (

x ) อยู่ในระดับ 2.32 ซึ่งเป็นระดับศักยภำพมำก ส่วนดัชนีข้อที่ 2 มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่พ่ึงพำ

ธรรมชำติ เช่น กำรล่องเรือ เป็นดัชนีที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำที่สุด ( x ) อยู่ในระดับ 1.35 ซึ่งเป็นระดับ

ศักยภำพน้อย 

 

ตารางที่ 13 ควำมรับผิดชอบไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบ้ำนท่ำล้ง 

ประเด็นกำร

ประเมิน 
ดัชนี 

ไม่มีกำรจัดกำร มีกำรจัดกำร 

ควำมถี่ ร้อยละ ควำมถี่ ร้อยละ 

พ้ืนที่ชุมชนมี

กำรจัดกำรให้

ควำมรู้แก่คนใน

1. มีหน่วยงำนจำกชุมชนคอยเฝ้ำ

ระวังไม่ให้ผู้คนหรือนักท่องเที่ยวเข้ำ

มำท ำลำยสภำพแวดล้อม 

14 21.54 51 78.46 
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ประเด็นกำร

ประเมิน 
ดัชนี 

ไม่มีกำรจัดกำร มีกำรจัดกำร 

ควำมถี่ ร้อยละ ควำมถี่ ร้อยละ 

พ้ืนที่เอง และ

นักท่องเที่ยวที่

เข้ำมำในพ้ืนที่ 

2. มีกำรควบคุมปริมำน

นักท่องเที่ยวไม่ให้มำกเกินไป 
29 44.62 36 55.38 

3. มีกำรแบ่งพ้ืนที่กำรใช้ประโยชน์

ในกำรท่องเที่ยวอย่ำงชัดเจน 
22 33.85 43 66.15 

4. มีกำรรักษำสภำพแวดล้อมของ

ประชำชนในพื้นท่ีอย่ำงเคร่งครัด 
11 16.92 54 83.08 

 จำกตำรำงที่ 13 ควำมรับผิดชอบไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นพ้ืนที่ชุมชนมี

กำรจัดกำรให้ควำมรู้แก่คนในพ้ืนที่เองและนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำในพ้ืนที่ พบว่ำดัชนีข้อที่ 4 กำรรักษำ

สภำพแวดล้อมของประชำชนในพ้ืนที่อย่ำงเคร่งครัด เป็นดัชนีที่มีกำรจัดกำรสูงที่สุด เท่ำกับร้อยละ 

83.08  ส่วนดัชนีข้อที่ 2 มีกำรควบคุมปริมำนนักท่องเที่ยวไม่ให้มำกเกินไป เป็นดัชนีที่มีกำรจัดกำร

น้อยที่สุด เท่ำกับร้อยละ 55.3 

 

ตารางที่ 14 กำรให้กำรศึกษำ เพิ่มพูนควำมรู้ ประสบกำรณ์และควำมเข้ำใจบ้ำนท่ำล้ง 

ประเด็นกำร

ประเมิน 
ดัชนี 

ไม่มีกำรจัดกำร มีกำรจัดกำร 

ควำมถี่ ร้อยละ ควำมถี่ 
ร้อย

ละ 

พ้ืนที่ชุมชนมี

กำรจัดกำรให้

ควำมรู้แก่คนใน

พ้ืนที่เอง และ

นักท่องเที่ยวที่

เข้ำมำในพ้ืนที่ 

1. มีกำรให้ควำมรู้หรือมีกำรจัดกำร

อบรมเรื่องกำรท่องเที่ยวและกำร

บรรยำยถึงควำมเป็นมำของพ้ืนที่จำกผู้รู้

หรือนักวิชำกำรท่ีมำจำกหน่อยงำนของ

ภำครัฐหรือเอกชน 

16 24.62 49 75.38 

2. มีป้ำยบอกทำง และป้ำยบอกควำม 10 15.38 55 84.62 
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ประเด็นกำร

ประเมิน 
ดัชนี 

ไม่มีกำรจัดกำร มีกำรจัดกำร 

ควำมถี่ ร้อยละ ควำมถี่ 
ร้อย

ละ 

เป็นมำของพ้ืนที่ตำมบริเวณท่ีส ำคัญ 

3. มีจุดบริกำรนักท่องเที่ยว ( ทำงบก

และทำงน้ ำ ) ตั้งอยู่ไม่ไกลจำกแหล่ง

ท่องเที่ยว 

21 32.31 44 67.69 

4. มีสื่อหลำกหลำยประเภทส ำหรับให้

ข้อมูลกับนักท่องเที่ยว เช่น แผ่นพับ  

โป้สเตอร์ นิทรรศกำร 

10 15.38 55 84.62 

 

 จำกตำรำงที่ 14 กำรให้กำรศึกษำ เพ่ิมพูนควำมรู้ ประสบกำรณ์และควำมเข้ำใจ ประเด็น

ประเมินคือพ้ืนที่ชุมชนมีกำรจัดกำรให้ควำมรู้แก่คนในพ้ืนที่เอง และนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำในพ้ืนที่ 

พบว่ำดัชนีข้อที่ 2 มีป้ำยบอกทำงและป้ำยบอกควำมเป็นมำของพ้ืนที่ตำมบริเวณที่ส ำคัญ และข้อที่ 4 

มีสื่อหลำกหลำยประเภทส ำหรับให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยว เช่น แผ่นพับ โป้สเตอร์ นิทรรศกำร เป็น

ดัชนีที่มีค่ำร้อยละที่มีกำรจัดกำรสูงที่สุด เท่ำกับร้อยละ 84.62 ส่วนดัชนีข้อที่ 3 มีจุดบริกำร

นักท่องเที่ยว ( ทำงบกและทำงน้ ำ ) ตั้งอยู่ไม่ไกลจำกแหล่งท่องเที่ยว เป็นดัชนีที่มีกำรจัดกำรน้อยที่สุด 

เท่ำกับร้อยละ 67.69 

 

ตารางที่ 15 กำรมีส่วนร่วมของชุมชนบ้ำนท่ำล้ง 

ประเด็นกำร

ประเมิน 
ดัชนี 

ไม่มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติกำร 

ควำมถี่ ร้อยละ ควำมถี่ ร้อยละ 
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ประเด็นกำร

ประเมิน 
ดัชนี 

ไม่มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติกำร 

ควำมถี่ ร้อยละ ควำมถี่ ร้อยละ 

ประชำชนในพื้นท่ี

มีกำรแบ่งหน้ำที่

กันอย่ำงชัดเจน 

ในกำรประกอบ

กิจกรรมกำร

ท่องเที่ยว 

1. ประชำชนในชุมชนมีส่วนร่วมใน

กำรก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรเรื่อง

กำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชน 

6 9.23 59 90.77 

2. มีมำตรกำรในกำรรักษำควำม

ปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวจำก

อันตรำยที่เกิดข้ึนในแหล่งท่องเที่ยว 

เช่น มำตรกำรอพยพ, เส้นทำงหนีไฟ 

12 18.46 53 81.54 

3. มีกำรกระจำยรำยได้หรือ

ผลตอบแทนแก่ชำวบ้ำนที่เข้ำมำมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมกำรท่องเที่ยว

อย่ำงเหมำะสม 

21 32.31 44 67.69 

  

 จำกตำรำงที่ 15 กำรมีส่วนร่วมของชุมชน ประเด็นประเมินคือประชำชนในพ้ืนที่มีกำรแบ่ง

หน้ำที่กันอย่ำงชัดเจน ในกำรประกอบกิจกรรมกำรท่องเที่ยว พบว่ำดัชนีขอที่ 1 ประชำชนในชุมชนมี

ส่วนร่วมในกำรก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรเรื่องกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชน เป็นดัชนีที่มีกำรจัดกำร

มำกที่สุด เท่ำกับร้อยละ 90.77 ส่วนดัชนีข้อที่ 3 มีกำรกระจำยรำยได้หรือผลตอบแทนแก่ชำวบ้ำนที่

เข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรท่องเที่ยวอย่ำงเหมำะสม เป็นดัชนีที่มีกำรจัดกำรน้อยที่สุด เท่ำกับร้อย

ละ 67.69 
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ตารางที่ 16 โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของชุมชนบ้ำนท่ำล้ง 
ประเด็นกำร

ประเมิน 
ดัชนี x  . .S D  แปลผล 

พ้ืนที่ชุมชนมีกำร

จัดกำรเกี่ยวกับ

โครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. มีควำมพร้อมของบุคลำกรแหล่ง

ท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรรักษำ

ควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด 

ตลอดจนมีควำมพร้อมในกำรรับมือกับ

เหตุกำรณ์ฉุกเฉินตลอดเวลำ 

1.78 0.55 
มี ศักยภำพกำร

รองรับ เพียงพอ 

2. มีเส้นทำงกำรคมนำคมและกำรเดิน

รถสำธำรณะจำกภำยนอกเข้ำมำใน

พ้ืนที่ 

1.12 0.84 

มี ศักยภำพกำร

รองรับ  

แต่ไม่เพียงพอ 

3. มีระบบสำธำรณูปโภค เช่น ไฟฟ้ำ 

ประปำรองรับตำมควำมต้องกำร 
1.65 0.65 

มี ศักยภำพกำร

รองรับ เพียงพอ 

4. มีร้ำนค้ำ/จุดแวะซื้อสินค้ำ OTOP 

ของพ้ืนที่ กระจำยอยู่ตำมบริเวณ

ส ำคัญภำยในแหล่งท่องเที่ยว 

1.02 0.82 

มี ศักยภำพกำร

รองรับ  

แต่ไม่เพียงพอ 
 

จำกตำรำงที่ 16 โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของชุมชน ประเด็นประเมินคือพ้ืนที่ชุมชนมีกำรจัดกำร

เกี่ยวกับโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พบว่ำดัชนีข้อที่ 1 กำรมีควำมพร้อมของบุคลำกรแหล่งท่องเที่ยวให้ปฏิบัติ

ตำมมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนมีควำมพร้อมในกำรรับมือกับเหตุกำรณ์

ฉุกเฉินตลอดเวลำ เป็นดัชนีที่มีศักยภำพกำรรองรับเพียงพอ โดยมีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด ( x ) อยู่ในระดับ 

1.78 ส่วนดัชนีข้อที่ 4 มีร้ำนค้ำ/จุดแวะซื้อสินค้ำ OTOP ของพ้ืนที่กระจำยอยู่ตำมบริเวณส ำคัญ

ภำยในแหล่งท่องเที่ยว เป็นดัชนีที่มีศักยภำพกำรรองรับแต่ยังไม่เพียงพอ โดยมีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x ) 

อยู่ในระดับ 1.02 
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กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (CULTURAL TOURISM) 

ตารางที่ 17 กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้ำนท่ำล้ง 

ประเด็นกำร

ประเมิน 
ดัชนี 

ไม่มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ 

ควำมถี่ ร้อยละ ควำมถี่ ร้อยละ 

1. กำรมีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น 

 

พ้ืนที่ชุมชนมีกำร

รักษำ

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีเก่ำแก่ไม่

เหมือนในท้องถิ่น

อ่ืน เช่น ภำษำ,

อำหำร,กำรด ำเนิน

ชีวิต 

1. มีภำษำท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์

ของพ้ืนที่ชุมชน 

 

11 16.92 54 83.08 

2. มีอำหำรที่เป็นเอกลักษณ์ของ

พ้ืนที่ชุมชน 

 

37 56.92 28 43.08 

3. มีกำรด ำเนินชีวิต ควำมเป็นอยู่

ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะพ้ืนที่ชุมชน 

 

31 47.69 34 52.31 

4. มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์

เฉพำะถิ่นที่ชัดเจน 

 

22 33.85 43 66.15 

2. กำรมีกำรอนุรักษ์ และส่งเสริมมรดกทำงวัฒนธรรม และสถำปัตยกรรมท้องถิ่น 

พ้ืนที่ชุมชนมีกำร

รักษำรูปแบบของ

อำคำรบ้ำนเรือน

,สถำปัตยกรรมของ

ท้องถิ่นไว้เป็นอย่ำง

ดี 

1. มีสิ่งปลูกสร้ำง เช่น อำคำร

บ้ำนเรือน วัด ที่บ่งบอกถึง

สถำปัตยกรรมท้องถิ่นได้อย่ำง

ชัดเจน 

25 38.46 40 61.54 

2. มีหัตถกรรม ข้ำวของเครื่องใช้ที่

เป็นเอกลักษณ์เฉพำะถิ่นอย่ำง
4 6.15 61 93.85 
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ประเด็นกำร

ประเมิน 
ดัชนี 

ไม่มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ 

ควำมถี่ ร้อยละ ควำมถี่ ร้อยละ 

ชัดเจน 

3. มีกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยใน

แหล่งท่องเที่ยวอย่ำงสม่ ำเสมอ 
26 40.00 39 60.00 

4. มีกำรอนุรักษ์สถำปัตยกรรมพ้ืน

ถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวทำง

ธรรมชำติได้เป็นอย่ำงดี 

23 35.38 42 64.62 

3. กำรออกแบบที่กลมกลืนกับสถำปัตยกรรมท้องถิ่นและใช้วัสดุในท้องถิ่น 

พ้ืนที่ชุมชนมีกำร

ช่วยกันอนุรักษ์

อำคำรบ้ำนเรือน

สถำปัตยกรรม

ท้องถิ่นโดยไม่ถูก

กลืนจำกสังคม

สมัยใหม่ 

มีกำรบูรณะสิ่งปลูกสร้ำงและ

สถำนที่ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์

โดยยังคงรักษำรูปแบบเดิมไว้อย่ำง

ชัดเจน 

11 16.92 54 83.08 

 มีกำรสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงขึ้นมำใหม่

ในพ้ืนที่โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นซึ่ง

ยังคงรูปแบบทำงสถำปัตยกรรมพ้ืน

ถิ่นไว้เป็นอย่ำงดี 

26 40.00 39 60.00 

4. กำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ชุมชน 

พ้ืนที่ชุมชนมีสถำน 

ที่ท่องเที่ยวหรือกำร

แสดงออกท่ี

สำมำรถบ่งบอก

และอธิบำยถึง

มีโบรำณสถำนหรือโบรำณวัตถุท่ี

เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ชุมชนเพื่อ

กำรท่องเที่ยวที่ชัดเจน 

9 13.85 56 86.15 

2.  มีกำรแสดงออกถึง

ขนบธรรมเนียมประเพณีพ้ืนถิ่นแก่
35 53.85 30 46.15 
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ประเด็นกำร

ประเมิน 
ดัชนี 

ไม่มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ 

ควำมถี่ ร้อยละ ควำมถี่ ร้อยละ 

เรื่องรำวของชุมชน

ตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน 

นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มำเยี่ยมเยียน 

 

จำกตำรำงที่ 17 พบว่ำ กำรประเมินศักยภำพชุมชนในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

นิเวศยั่งยืน พ้ืนที่ท่ำล้งในเรื่องกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (CULTURAL TOURISM) โดยแบ่งเป็น 4 

ด้ำน ซึ่งได้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

  1) กำรมีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น ประเด็นประเมินคือพ้ืนที่ชุมชนมีกำรรักษำ

ขนบธรรมเนียมประเพณีเก่ำแก่ไม่เหมือนในท้องถิ่นอ่ืน เช่น ภำษำ อำหำร และกำรด ำเนินชีวิต พบว่ำ 

ดัชนีข้อที่ 1 มีภำษำท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ชุมชน เป็นดัชนีที่มีคุณสมบัติมำกที่สุด เท่ำกับ

ร้อยละ 83.08 ส่วนดัชนีข้อที่ 2 มีอำหำรที่เป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ชุมชน เป็นดัชนีที่มีคุณสมบัติน้อย

ที่สุด เท่ำกับร้อยละ 43.08 

  2) กำรมีกำรอนุรักษ์ และส่งเสริมมรดกทำงวัฒนธรรม และสถำปัตยกรรมท้องถิ่น 

ประเด็นประเมินคือพ้ืนที่ชุมชนมีกำรรักษำรูปแบบของอำคำรบ้ำนเรือน สถำปัตยกรรมของท้องถิ่นไว้

เป็นอย่ำงด ีมีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนภำษำประจ ำถิ่น หัตถกรรม และวัฒนธรรมประเพณี พบว่ำ

ดัชนีข้อที่ 2 กำรมีหัตถกรรม ข้ำวของเครื่องใช้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะถิ่นอย่ำงชัด เจน เป็นดัชนีที่มี

คุณสมบัติมำกที่สุด เท่ำกับร้อยละ 93.85 ส่วนดัชนีข้อที่ 3 มีกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในแหล่ง

ท่องเที่ยวอย่ำงสม่ ำเสมอ เป็นดัชนีที่มีคุณสมบัติน้อยท่ีสุด เท่ำกับร้อยละ 60.00 

  3) กำรออกแบบที่กลมกลืนกับสถำปัตยกรรมท้องถิ่นและใช้วัสดุในท้องถิ่น ประเด็น

ประเมินคือพ้ืนที่ชุมชนมีกำรช่วยกันอนุรักษ์อำคำรบ้ำนเรือนสถำปัตยกรรมท้องถิ่นโดยไม่ถูกกลืนจำก

สังคมสมัยใหม่ พบว่ำดัชนีข้อที่ 1 มีกำรบูรณะสิ่งปลูกสร้ำงและสถำนที่ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์โดย

ยังคงรักษำรูปแบบเดิมไว้อย่ำงชัดเจน เป็นดัชนีที่มีคุณสมบัติมำกที่สุด เท่ำกับร้อยละ 83.08 ส่วนดัชนี
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ข้อที่ 2 มีกำรสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงขึ้นมำใหม่ในพ้ืนที่โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นซึ่งยังคงรู ปแบบทำง

สถำปัตยกรรมพ้ืนถิ่นไว้เป็นอย่ำงดี เป็นดัชนีที่มีคุณสมบัติน้อยท่ีสุด เท่ำกับร้อยละ 60.00  

  4)  กำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ชุมชน ประเด็น

ประเมินคือพ้ืนที่ชุมชนมีสถำนที่ท่องเที่ยวหรือกำรแสดงออกที่สำมำรถบ่งบอกและอธิบำยถึง เรื่องรำว

ของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่ำ ดัชนีข้อที่ 1 มีโบรำณสถำนหรือโบรำณวัตถุที่เป็นเอกลักษณ์

ของพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือกำรท่องเที่ยวที่ชัดเจน เป็นดัชนีที่มีคุณสมบัติมำกที่สุด เท่ำกับร้อยละ 86.15 ส่วน

ดัชนีข้อที่ 2 มีกำรแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีพ้ืนถิ่นแก่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มำเยี่ยมเยียน 

เป็นดัชนีที่มีคุณสมบัติน้อยท่ีสุด เท่ำกับร้อยละ46.15 

2. พื้นที่ท่ำวัด  ต ำบลเหล่ำปอแดง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 278 หลังคำเรือน สรุปผลกำรวิเครำะห์ได้ดังนี้ 

ตารางที่ 18 ข้อมูลทั่วไป  
ข้อมูล จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ 

        ชำย 

        หญิง 

 

187 

91 

 

67.27 

32.73 

ศำสนำ 

        พุทธ 

 

278 

 

100 

ระดับกำรศึกษำ 

        มัธยมต้น/ม.3 

        มัธยมปลำย/ม.6/มศ.5/ปวช. 

        ปริญญำตรี 

 

15 

32 

3 

 

23.08 

58.46 

4.62 

สถำนภำพ/บทบำท 

        หัวหน้ำครอบครัว 

 

41 

 

63.08 
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ข้อมูล จ ำนวน ร้อยละ 

        คู่สมรสของหัวหน้ำครบครัว/ญำติ 

        บุตร/บุตรเขย/บุตรสะใภ้ 

17 

3 

26.15 

4.62 

 

จำกตำรำง 18 ผู้ที่ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุดเป็นเพศหญิง จ ำนวน 187 คน (ร้อยละ67.27) 

และเพศชำย จ ำนวน 91 คน (ร้อยละ 32.73) ในส่วนกำรนับถือศำสนำผู้แทนหลังคำเรือนที่ตอบ

แบบสอบถำมทั้งหมดนับถือศำสนำพุทธ จ ำนวน 278 คน (ร้อยละ 100.00)  กำรศึกษำผู้ตอบ

แบบสอบถำมมำกที่สุดมีกำรศึกษำที่ระดับปริญญำตรี จ ำนวน 102 คน (ร้อยละ 36.69) รองลงมำมี

กำรศึกษำที่ระดับอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ / ปวส. จ ำนวน 83 คน  (ร้อยละ 29.86) และผู้ตอบ

แบบสอบถำมจ ำนวนน้อยที่สุดที่มีกำรศึกษำที่ระดับสูงกว่ำปริญญำตรี จ ำนวน 2 คน (ร้อยละ 0.72) 

และในส่วนสถำนภำพหรือบทบำทผู้ที่ตอบแบบสอบถำม มำกที่สุดเป็นหัวหน้ำครอบครัว จ ำนวน 198 

คน (ร้อยละ 71.22) รองลงมำ คือ คู่สมรส จ ำนวน 60 คน (ร้อยละ 21.58) และผู้ตอบแบบสอบถำม

จ ำนวนน้อยที่สุด เป็ญำติ / พี่ / น้อง ของหัวหน้ำครอบครัว จ ำนวน 12 คน (ร้อยละ 4.32) 

 

ตารางที่ 19 ตำรำงแสดงอำชีพหลักของชุมชนบ้ำนท่ำวัด 
อำชีพหลักของหลังคำเรือน ควำมถี่ ร้อยละ 

ประมง 67 24.10 

เกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์) 143 51.44 

พนักงำน/ลูกจ้ำงบริษัท/โรงงำน/สถำนประกอบกำรเอกชน 9 3.24 

หัตถกรรม / เครื่องจักสำน 20 7.19 

ค้ำขำย / ประกอบธุรกิจของตนเอง 25 8.99 

รับรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 5 1.80 

รับจ้ำงทั่วไป 9 3.24 

อ่ืน ๆ 0 0.00 
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อำชีพหลักของหลังคำเรือน ควำมถี่ ร้อยละ 

รวม 278 100.00 

 

จำกตำรำงที่  19 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมประกอบอำชีพหลักมำกที่สุดคืออำชีพ

เกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์) จ ำนวน 143 หลังคำเรือน (ร้อยละ 51.44) รองลงมำคืออำชีพ 

ประมง จ ำนวน 67 หลังคำเรือน (ร้อยละ 24.10) และอำชีพผู้ตอบแบบสอบถำมน้อยที่สุดคืออำชีพ

พนักงำน/ลูกจ้ำงบริษัท/โรงงำน/สถำนประกอบกำรเอกชน และ รับจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 9 หลังคำเรือน 

(ร้อยละ 3.24) 

 

ตารางที่ 20 ตำรำงแสดงอำชีพรองชุมชนบ้ำนท่ำวัด 
อำชีพรองของหลังคำเรือน ควำมถี่ ร้อยละ 

ไม่มี  25 8.99 

หัตถกรรม / เครื่องจักสำน 143 51.44 

เกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์) 16 5.76 

ค้ำขำย / ประกอบธุรกิจของตนเอง 34 12.23 

รับจ้ำงทั่วไป  41 14.75 

ลูกจ้ำงบริษัท/โรงงำน/สถำนประกอบกำรเอกชน    19 6.83 

อ่ืน ๆ 0 0.00 

รวม 278 100.00 
 

จำกตำรำงที่ 20 พบว่ำ อำชีพรองของผู้ตอบแบบสอบถำมที่มำกที่สุดคือหัตถกรรม / เครื่อง

จักสำน จ ำนวน 143 หลังคำเรือน (ร้อยละ 51.44) รองลงม คือ รับจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 41 หลังคำเรือน 

(ร้อยละ 14.75) และน้อยที่สุดคือ กำรท ำเกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์) จ ำนวน 16 หลังคำเรือน 

(ร้อยละ 5.76) 
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ตารางที่ 21 ตำรำงแสดงรำยได้โดยประมำณต่อเดือน 
รำยได้โดยประมำณต่อเดือนของหลังคำเรือน ควำมถี่ ร้อยละ 

น้อยกว่ำ 5,000 บำท/เดือน 21 7.55 

ระหว่ำง  5,001 – 10,000 บำท/เดือน 31 11.15 

ระหว่ำง 10,001 – 15,000 บำท/เดือน 124 44.60 

ระหว่ำง  15,001 – 20,000 บำท/เดือน 87 31.29 

ระหว่ำง 20,001 – 25,000 บำท/เดือน 9 3.24 

ระหว่ำง  25,001 – 30,000 บำท/เดือน 4 1.44 

ระหว่ำง 30,001 – 35,000 บำท/เดือน 2 0.72 

มำกกว่ำ 35,000 บำท/เดือน 0 0.00 

รวม 278 100.00 
 

ำกตำรำงที่ 21 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมโดยส่วนใหญ่มีรำยได้โดยประมำณต่อเดือนคืออยู่

ระหว่ำง 10,001 – 15,000 บำท จ ำนวน 124 หลังคำเรือน (ร้อยละ 44.60) รองลงมำมีรำยได้  

โดยประมำณต่อเดือนอยู่ระหว่ำง  15,001 – 20,000 บำท จ ำนวน 87 หลังคำเรือน (ร้อยละ 31.29) 

น้อยที่สุดของผู้ตอบแบบสอบถำมมีรำยได้โดยประมำณต่อเดือนอยู่ระหว่ำง 30,001 – 35,000 บำท

จ ำนวน 2 หลังคำเรือน (ร้อยละ 0.72) 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 22 ตำรำงแสดงรำยได้ต่อรำยจ่ำยของครอบครัว 

รำยได้และรำยจ่ำยในหลังคำเรือนของท่ำนเป็นอย่ำงไร ควำมถี่ ร้อยละ 
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รำยได้กับรำยจ่ำยพอๆ กัน   87 31.29 

รำยได้มำกกว่ำรำยจ่ำยพอมีเงินเหลือเก็บ 135 48.56 

รำยได้น้อยกว่ำรำยจ่ำย 56 20.14 

อ่ืน ๆ 0 0.00 

รวม 278 100.00 

 

จำกตำรำงที่ 22 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุดมีรำยได้มำกกว่ำรำยจ่ำยพอมีเงินเหลือ

เก็บ จ ำนวน 135 หลังคำเรือน (ร้อยละ 48.56) รองลงมำมีรำยได้กับรำยจ่ำยพอๆ กัน  จ ำนวน 87 

หลังคำเรือน (ร้อยละ 31.29) และมีจ ำนวนน้อยที่รำยได้น้อยกว่ำรำยจ่ำย จ ำนวน 56 หลังคำเรือน 

(ร้อยละ 20.14) 

 

ส่วนที่ 2 แบบประเมินศักยภำพชุมชนในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงนิเวศและวัฒนธรรม  

กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ECOTOURISM )  

ตารางที่ 23 ควำมเก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศและมีพ้ืนฐำนอยู่กับธรรมชำติบ้ำนท่ำวัด 
ประเด็นกำร

ประเมิน 
ดัชนี x  . .S D  แปลผล 

มีกำรพึ่งพำ

ธรรมชำติในเรื่อง

ของกำรด ำรงชีวิต

และกำรท่องเที่ยว

ทั้งในทำงบกและ

ทำงน้ ำ 

1. มีกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติในกำร

ด ำรงชีพเช่น กำรท ำประมง กำรหำ

ของป่ำ 

2.17 1.02 
ระดับศักยภำพ

ปำนกลำง 

2. มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่พึ่งพำ

ธรรมชำติ เช่น กำรล่องเรือ 
1.32 1.07 

ระดับศักยภำพ

น้อย 

3. มีกำรท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับแหล่ง

ท่องเที่ยวอื่นๆในท้องถิ่นใกล้เคียง 
2.08 1.10 

ระดับศักยภำพ

ปำนกลำง 

4. มีกำรน ำเอำวัสดุจำกธรรมชำติมำ 1.46 1.15 ระดับศักยภำพ
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เป็นวัตถุดิบในกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์เพ่ือ

กำรด ำรงชีวิต 

น้อย 

 

 ส ำหรับกำรศึกษำพ้ืนที่ท่ำวัดในเรื่องกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ECOTOURISM ) จำกตำรำงที่

5.19 ควำมเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศและมีพ้ืนฐำนอยู่กับธรรมชำติ ประเด็นประเมินคือมีกำรพ่ึงพำ

ธรรมชำติในเรื่องของกำรด ำรงชีวิตและกำรท่องเที่ยวทั้งในทำงบกและทำงน้ ำ พบว่ำดัชนีข้อที่ 1 มีกำร

ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติในกำรด ำรงชีพเช่น กำรท ำประมง กำรหำของป่ำ เป็นดัชนีที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด 

( x ) อยู่ในระดับ 2.17 ซึ่งเป็นระดับศักยภำพมำก ส่วนดัชนีข้อที่ 2 มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่พ่ึงพำ

ธรรมชำติ เช่น กำรล่องเรือ เป็นดัชนีที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x ) อยู่ในระดับ 1.32 ซึ่งเป็นระดับ

ศักยภำพน้อย 

ตารางที่ 24 ควำมรับผิดชอบไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบ้ำนท่ำวัด 

ประเด็นกำร

ประเมิน 
ดัชนี 

ไม่มีกำรจัดกำร มีกำรจัดกำร 

ควำมถี่ ร้อยละ ควำมถี่ ร้อยละ 

พ้ืนที่ชุมชนมีกำร

จัดกำรให้ควำมรู้

แก่คนในพ้ืนที่เอง 

และนักท่องเที่ยว

ที่เข้ำมำในพ้ืนที่ 

1. มีหน่วยงำนจำกชุมชนคอยเฝ้ำ

ระวังไม่ให้ผู้คนหรือนักท่องเที่ยวเข้ำ

มำท ำลำยสภำพแวดล้อม 

70 25.18 208 74.82 

2. มีกำรควบคุมปริมำน

นักท่องเที่ยวไม่ให้มำกเกินไป 
96 34.53 182 65.47 

3. มีกำรแบ่งพ้ืนที่กำรใช้ประโยชน์

ในกำรท่องเที่ยวอย่ำงชัดเจน 
85 30.58 193 69.42 

4. มีกำรรักษำสภำพแวดล้อมของ

ประชำชนในพื้นท่ีอย่ำงเคร่งครัด 
74 26.62 204 73.38 

 

 จำกตำรำงที่ 24 ควำมรับผิดชอบไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นประเมินคือ

พ้ืนที่ชุมชนมีกำรจัดกำรให้ควำมรู้แก่คนในพ้ืนที่เอง และนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำในพ้ืนที่ พบว่ำดัชนีข้อที่ 
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1 มีหน่วยงำนจำกชุมชนคอยเฝ้ำระวังไม่ให้ผู้คนหรือนักท่องเที่ยวเข้ำมำท ำลำยสภำพแวดล้อม เป็น

ดัชนีที่มีกำรจัดกำรมำกที่สุด เท่ำกับร้อยละ 74.82  ส่วนดัชนีข้อที่ 2 มีกำรควบคุมปริมำน

นักท่องเที่ยวไม่ให้มำกเกินไป เป็นดัชนีที่มีกำรจัดกำรน้อยที่สุด เท่ำกับร้อยละ 65.47 
 

ตารางที่ 25 กำรให้กำรศึกษำ เพิ่มพูนควำมรู้ ประสบกำรณ์และควำมเข้ำใจบ้ำนท่ำวัด 

ประเด็นกำร

ประเมิน 
ดัชนี 

ไม่มีกำรจัดกำร มีกำรจัดกำร 

ควำมถี่ ร้อยละ ควำมถี่ ร้อยละ 

พ้ืนที่ชุมชนมี

กำรจัดกำรให้

ควำมรู้แก่คนใน

พ้ืนที่เอง และ

นักท่องเที่ยวที่

เข้ำมำในพ้ืนที่ 

1. มีกำรให้ควำมรู้หรือมีกำรจัดกำร

อบรมเรื่องกำรท่องเที่ยวและกำร

บรรยำยถึงควำมเป็นมำของพ้ืนที่จำกผู้รู้

หรือนักวิชำกำรท่ีมำจำกหน่อยงำนของ

ภำครัฐหรือเอกชน 

73 26.26 205 73.74 

2. มีป้ำยบอกทำง และป้ำยบอกควำม

เป็นมำของพ้ืนที่ตำมบริเวณท่ีส ำคัญ 
80 28.78 198 71.22 

3. มีจุดบริกำรนักท่องเที่ยว ( ทำงบก

และทำงน้ ำ ) ตั้งอยู่ไม่ไกลจำกแหล่ง

ท่องเที่ยว 

86 30.94 192 69.06 

4. มีสื่อหลำกหลำยประเภทส ำหรับให้

ข้อมูลกับนักท่องเที่ยว เช่น แผ่นพับ  

โป้สเตอร์ นิทรรศกำร 

85 30.58 193 69.42 

 

 จำกตำรำงที่ 25 กำรให้กำรศึกษำ เพ่ิมพูนควำมรู้ ประสบกำรณ์และควำมเข้ำใจ ประเด็น

ประเมินคือพ้ืนที่ชุมชนมีกำรจัดกำรให้ควำมรู้แก่คนในพ้ืนที่เอง และนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำในพ้ืนที่ 

พบว่ำ ดัชนีข้อที่ 1 มีกำรให้ควำมรู้หรือมีกำรจัดกำรอบรมเรื่องกำรท่องเที่ยวและกำรบรรยำยถึงควำม

เป็นมำของพ้ืนที่จำกผู้รู้หรือนักวิชำกำรที่มำจำกหน่อยงำนของภำครัฐหรือเอกชน เป็นดัชนีที่มีกำร
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จัดกำรมำกที่สุดเท่ำกับร้อยละ 73.74 ส่วนดัชนีข้อที่ 3 มีจุดบริกำรนักท่องเที่ยว (ทำงบกและทำงน้ ำ ) 

ตั้งอยู่ไม่ไกลจำกแหล่งท่องเที่ยว เป็นดัชนีที่มีกำรจัดกำรน้อยที่สุด เท่ำกับร้อยละ 69.06 

 

 
 

ตารางที่ 26 กำรมีส่วนร่วมของชุมชนบ้ำนท่ำวัด 

ประเด็นกำร

ประเมิน 
ดัชนี 

ไม่มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ 

ควำมถี่ ร้อยละ ควำมถี่ ร้อยละ 

ประชำชนในพื้นท่ี

มีกำรแบ่งหน้ำที่

กันอย่ำงชัดเจน 

ในกำรประกอบ

กิจกรรมกำร

ท่องเที่ยว 

1. ประชำชนในชุมชนมีส่วนร่วมใน

กำรก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรเรื่อง

กำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชน 

82 29.50 196 70.50 

2. มีมำตรกำรในกำรรักษำควำม

ปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวจำก

อันตรำยที่เกิดข้ึนในแหล่งท่องเที่ยว 

เช่น มำตรกำรอพยพ, เส้นทำงหนีไฟ 

64 23.02 214 76.98 

3. มีกำรกระจำยรำยได้หรือ

ผลตอบแทนแก่ชำวบ้ำนที่เข้ำมำมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมกำรท่องเที่ยวอย่ำง

เหมำะสม 

76 27.34 202 72.66 

 

 จำกตำรำงที่ 26 กำรมีส่วนร่วมของชุมชน ประเด็นประเมินคือประชำชนในพ้ืนที่มีกำรแบ่ง

หน้ำที่กันอย่ำงชัดเจนในกำรประกอบกิจกรรมกำรท่องเที่ยว พบว่ำ ดัชนีข้อที่ 2 มี ม ำตรก ำร ในกำ ร

รักษำควำมปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวจำกอันตรำยที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว เช่น มำตรกำรอพยพ, 

เส้นทำงหนีไฟ เป็นประเด็นที่มีคุณสมบัติมำกที่สุด เท่ำกับร้อยละ76.98  ส่วนดัชนีข้อที่ 1 ประชำชน
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ในชุมชนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรเรื่องกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชน เป็นดัชนีที่มี

คุณสมบัติน้อยที่สุด เท่ำกับร้อยละ 70.50 

ตารางที่ 27 โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของชุมชนบ้ำนท่ำวัด 
ประเด็นกำร

ประเมิน 
ดัชนี x  . .S D  แปลผล 

พ้ืนที่ชุมชนมีกำร

จัดกำรเกี่ยวกับ

โครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. มีควำมพร้อมของบุคลำกรแหล่ง

ท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรรักษำ

ควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด ตลอดจน

มีควำมพร้อมในกำรรับมือกับเหตุกำรณ์

ฉุกเฉินตลอดเวลำ 

1.77 0.56 
มี ศักยภำพกำร

รองรับ เพียงพอ 

2. มีเส้นทำงกำรคมนำคมและกำรเดิน

รถสำธำรณะจำกภำยนอกเข้ำมำในพื้นที่ 1.23 0.78 

มี ศักยภำพกำร

รองรับ  

แต่ไม่เพียงพอ 

3. มีระบบสำธำรณูปโภค เช่น ไฟฟ้ำ 

ประปำรองรับตำมควำมต้องกำร 
1.73 0.59 

มี ศักยภำพกำร

รองรับ เพียงพอ 

4. มีร้ำนค้ำ/จุดแวะซื้อสินค้ำ OTOP 

ของพ้ืนที่ กระจำยอยู่ตำมบริเวณส ำคัญ

ภำยในแหล่งท่องเที่ยว 

0.99 0.83 

มี ศักยภำพกำร

รองรับ  

แต่ไม่เพียงพอ 
 

จำกตำรำงที่ 27 โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของชุมชน ประเด็นกำรประเมินคือพ้ืนที่ชุมชนมีกำร

จัดกำรเกี่ยวกับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนพบว่ำดัชนีข้อที่ 1 มีควำมพร้อมของบุคลำกรแหล่งท่องเที่ยวให้

ปฏิบัติตำมมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนมีควำมพร้อมในกำรรับมือกับ

เหตุกำรณ์ฉุกเฉินตลอดเวลำ เป็นดัชนีที่มีศักยภำพกำรรองรับเพียงพอ โดยมีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด ( x ) 

อยู่ในระดับ1.77  ส่วนดัชนีข้อที่ 4 มีร้ำนค้ำ/จุดแวะซื้อสินค้ำ OTOP ของพ้ืนที่กระจำยอยู่ตำมบริเวณ
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ส ำคัญภำยในแหล่งท่องเที่ยว เป็นดัชนีที่มีศักยภำพรองรับแต่ยังไม่เพียงพอ โดยมีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด(

x ) อยู่ในระดับ 0.99 

 

กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (CULTURAL TOURISM) 
 

ตารางที่ 28 กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้ำนท่ำวัด 

ประเด็นกำร

ประเมิน 
ดัชนี 

ไม่มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ 

ควำมถี่ ร้อยละ ควำมถี่ ร้อยละ 

1. กำรมีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น 

พ้ืนที่ชุมชนมีกำร

รักษำ

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีเก่ำแก่

ไม่เหมือนใน

ท้องถิ่นอ่ืน เช่น 

ภำษำ,อำหำร,

กำรด ำเนินชีวิต 

1. มีภำษำท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์

ของพ้ืนที่ชุมชน 

 

73 26.26 205 73.74 

2. มีอำหำรที่เป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่

ชุมชน 

 

149 53.60 129 46.40 

3. มีกำรด ำเนินชีวิต ควำมเป็นอยู่ที่

เป็นเอกลักษณ์เฉพำะพ้ืนที่ชุมชน 

 

158 56.83 120 43.17 

4. มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์

เฉพำะถิ่นที่ชัดเจน 

 

60 17.75 278 82.25 

2. กำรมีกำรอนุรักษ์ และส่งเสริมมรดกทำงวัฒนธรรม และสถำปัตยกรรมท้องถิ่น 

พ้ืนที่ชุมชนมีกำร

รักษำรูปแบบ

1. มีสิ่งปลูกสร้ำง เช่น อำคำร

บ้ำนเรือน วัด ที่บ่งบอกถึง
103 37.05 175 62.95 
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ประเด็นกำร

ประเมิน 
ดัชนี 

ไม่มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ 

ควำมถี่ ร้อยละ ควำมถี่ ร้อยละ 

ของอำคำร

บ้ำนเรือน

,สถำปัตยกรรม

ของท้องถิ่นไว้

เป็นอย่ำงดี 

สถำปัตยกรรมท้องถิ่นได้อย่ำงชัดเจน 

2. มีหัตถกรรม ข้ำวของเครื่องใช้ที่

เป็นเอกลักษณ์เฉพำะถิ่นอย่ำงชัดเจน 
46 16.55 232 83.45 

3. มีกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยใน

แหล่งท่องเที่ยวอย่ำงสม่ ำเสมอ 
119 42.81 159 57.19 

4. มีกำรอนุรักษ์สถำปัตยกรรมพ้ืนถิ่น

และแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติได้

เป็นอย่ำงดี 

134 48.20 144 51.80 

3. กำรออกแบบที่กลมกลืนกับสถำปัตยกรรมท้องถิ่นและใช้วัสดุในท้องถิ่น 

พ้ืนที่ชุมชนมีกำร

ช่วยกันอนุรักษ์

อำคำรบ้ำนเรือน

สถำปัตยกรรม

ท้องถิ่นโดยไม่ถูก

กลืนจำกสังคม

สมัยใหม่ 

 

มีกำรบุรณะสิ่งปลูกสร้ำงและสถำนที่

ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์โดยยังคง

รักษำรูปแบบเดิมไว้อย่ำงชัดเจน 

 

114 41.01 164 58.99 

 มีกำรสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงขึ้นมำใหม่ใน

พ้ืนที่โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นซึ่งยังคง

รูปแบบทำงสถำปัตยกรรมพ้ืนถิ่นไว้

เป็นอย่ำงดี 

130 46.76 148 53.24 

4. กำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ชุมชน 

พ้ืนที่ชุมชนมี

สถำนที่

มีโบรำณสถำนหรือโบรำณวัตถุท่ีเป็น

เอกลักษณ์ของพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือกำร
38 13.67 240 86.33 
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ประเด็นกำร

ประเมิน 
ดัชนี 

ไม่มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ 

ควำมถี่ ร้อยละ ควำมถี่ ร้อยละ 

ท่องเที่ยวหรือ

กำรแสดงออกท่ี

สำมำรถบ่งบอก

และอธิบำยถึง

เรื่องรำวของ

ชุมชนตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน 

ท่องเที่ยวที่ชัดเจน 

2.  มีกำรแสดงออกถึงขนบธรรมเนียม

ประเพณีพื้นถิ่นแก่นักท่องเที่ยวหรือผู้

ที่มำเยี่ยมเยียน 
137 49.28 141 50.72 

 

จำกตำรำงที่ 28 พบว่ำ กำรประเมินศักยภำพชุมชนในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

นิเวศและวัฒนธรรม พ้ืนที่ท่ำวัดในเรื่องกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (CULTURAL TOURISM) โดย

แบ่งเป็น 4 ด้ำน ซึ่งได้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

   1) กำรมีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น ประเด็นประเมินคือพ้ืนที่ชุมชนมีกำรรักษำ

ขนบธรรมเนียมประเพณีเก่ำแก่ไม่เหมือนในท้องถิ่นอ่ืน เช่น ภำษำ อำหำร และกำรด ำเนินชีวิต พบว่ำ 

ดัชนีข้อที่ 4 มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะถิ่นที่ชัดเจน เป็นดัชนีที่มีคุณสมบัติมำกที่สุด เท่ำกับ

ร้อยละ 82.25 ส่วนดัชนีข้อที่ 3 มีกำรด ำเนินชีวิต ควำมเป็นอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะพ้ืนที่ชุมชน 

เป็นดัชนีที่มีคุณสมบัติน้อยท่ีสุด เท่ำกับร้อยละ 43.17 

  2) กำรมีกำรอนุรักษ์ และส่งเสริมมรดกทำงวัฒนธรรม และสถำปัตยกรรมท้องถิ่น 

ประเด็นประเมินคือพ้ืนที่ชุมชนมีกำรรักษำรูปแบบของอำคำรบ้ำนเรือน สถำปัตยกรรมของท้องถิ่นไว้

เป็นอย่ำงดี มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนภำษำประจ ำถิ่น หัตถกรรม และวัฒนธรรมประเพณี   

พบว่ำดัชนีข้อที่ 2 กำรมีหัตถกรรม ข้ำวของเครื่องใช้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะถิ่นอย่ำงชัดเจน เป็นดัชนี

ที่มีคุณสมบัติมำกที่สุด เท่ำกับร้อยละ 83.45 ส่วนดัชนีข้อที่ 4 มีกำรอนุรักษ์สถำปัตยกรรมพ้ืนถิ่นและ

แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติได้เป็นอย่ำงดี เป็นดัชนีที่มีคุณสมบัติน้อยท่ีสุด เท่ำกับร้อยละ 51.80 
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  3) กำรออกแบบที่กลมกลืนกับสถำปัตยกรรมท้องถิ่นและใช้วัสดุในท้องถิ่น ประเด็น

ประเมินคือพ้ืนที่ชุมชนมีกำรช่วยกันอนุรักษ์อำคำรบ้ำนเรือนสถำปัตยกรรมท้องถิ่นโดยไม่ถูกกลืนจำก

สังคมสมัยใหม่ พบว่ำ ดัชนีข้อที่ 1 มีกำรบูรณะสิ่งปลูกสร้ำงและสถำนที่ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์โดย

ยังคงรักษำรูปแบบเดิมไว้อย่ำงชัดเจน เป็นดัชนีที่มีคุณสมบัติมำกที่สุด เท่ำกับร้อยละ 58.99 ส่วนดัชนี

ข้อที่ 2 มีกำรสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงขึ้นมำใหม่ในพ้ืนที่โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นซึ่งยังคงรูปแบบทำง

สถำปัตยกรรมพ้ืนถิ่นไว้เป็นอย่ำงดี เป็นดัชนีที่มีคุณสมบัติน้อยท่ีสุด เท่ำกับร้อยละ 53.24  

  4) กำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ชุมชน ประเด็น

ประเมินคือพ้ืนที่ชุมชนมีสถำนที่ท่องเที่ยวหรือกำรแสดงออกที่สำมำรถบ่งบอกและอธิบำยถึงเรื่องรำว

ของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่ำ ดัชนีข้อที่ 1 มีโบรำณสถำนหรือโบรำณวัตถุที่เป็นเอกลักษณ์

ของพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือกำรท่องเที่ยวที่ชัดเจน เป็นดัชนีที่มีคุณสมบัติมำกที่สุด เท่ำกับร้อยละ 86.33 ส่วน

ดัชนีข้อที่ 2 มีกำรแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีพ้ืนถิ่นแก่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มำเยี่ยมเยียน  

เป็นดัชนีที่มีคุณสมบัติน้อยท่ีสุด เท่ำกับร้อยละ 50.72 

บทที่ 6 
สรุป  อภิปรำยผล  และข้อเสนอแนะ 

 

 ในกำรศึกษำกำรประเมินศักยภำพชุมชนในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ

วัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินศักยภำพของชุมชนในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

และวัฒนธรรม เพ่ือศึกษำควำมต้องกำรและควำมพร้อมของชุมชนในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว

เชิงนิเวศและวัฒนธรรม และเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ

วัฒนธรรม ซึ่งพ้ืนที่ศึกษำคือชุมชนบ้ำนท่ำล้ง ต ำบลห้วยไผ่ อ ำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลรำชธำนี และ

ชุมชนบ้ำนท่ำวัด  ต ำบลเห ล่ำปอแดง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร ทั้งสองพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่แหล่ง

ท่องเที่ยวรองที่ต้องรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมำพักผ่อนซึ่งมีพ้ืนที่ติดกับแหล่งท่องเที่ยวหลัก กล่ำวคือ 

ชุมชนบ้ำนท่ำล้งเป็นพ้ืนที่ติดกับอุทยำนแห่งชำติผำแต้มซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใน แต่ละปีมี

นักท่องเที่ยวเดินทำงมำเป็นจ ำนวนมำก  และชุมชนบ้ำนท่ำวัดก็มีพ้ืนที่ติดกับหนองหำน แหล่ง
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ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสกลนคร ส ำหรับกำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรศึกษำวิธีกำรศึกษำเชิง

คุณภำพและวิธีกำรศึกษำเชิงปริมำณ แล้วน ำข้อมูลมำวิเครำะห์เพ่ือหำข้อสรุปจำกกำรวิจัย อภิปรำย

ผล และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. สรุปผลกำรศึกษำ 

 2. อภิปรำยผล 

 3. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัย 

 

 

 

สรุปผลกำรศึกษำ 
 

 1.1 สรุปผลกำรศึกษำข้อมูลเชิงคุณภำพ  ในกำรสัมภำษณ์ได้ท ำกำรสัมภำษณ์ 5 กลุ่มได้แก่ 

ผู้น ำชุมชน เจ้ำหน้ำที่รัฐ ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ ผู้บริกำรโฮมสเตย์ และประชำชนในพ้ืนที่ ทั้งในชุมชน

บ้ำนท่ำล้ง จังหวัดอุบลรำชธำนี และบ้ำนท่ำวัด จังหวัดสกลนคร โดยใช้แบบสัมภำษณ์เหมือนกันและมี

กำรแบ่งศึกษำ 2 ด้ำนคือ ด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศและกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สรุปผลได้ดังนี้ 

 ด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 เกณฑ์ในกำรประเมินคือ 

  1. ควำมเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศและมีพื้นฐำนอยู่กับธรรมชำติ  จำกกำร

สัมภำษณ์สรุปได้ว่ำ ชุมชนบ้ำนท่ำล้งและบ้ำนท่ำวัดให้ข้อมูลที่คล้ำยกันคือ ทุกกลุ่มที่ให้สัมภำษณ์

ยกเว้นเจ้ำหน้ำที่รัฐ มีควำมเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศในประเด็นของกำรประกอบอำชีพที่เกี่ยวกับ

ธรรมชำติ เช่น กำรท ำประมง กำรท ำกำรเกษตร และกำรท ำปศุสัตว์ และกำรท ำกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่

หมู่บ้ำน  เป็นต้น  ผู้น ำชุมชนและประชำชนในพื้นท่ีเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศในประเด็นกำรด ำรงชีวิตที่

พ่ึงพิงธรรมชำติ เช่น กำรเก็บของป่ำ กำรตัดไม่ไผ่จักสำน เป็นต้น เจ้ำหน้ำที่รัฐและประชำชนในพ้ืนที่มี

ควำมเกี่ยวข้องกับประเด็นกำรเชื่อมโยงข้อมูล/ประสำนแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน และผู้บริกำรโฮมสเตย์และ

ประชำชนในพื้นท่ีมีควำมเก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศในประเด็นกำรจัดกิจกรรมกำรท่องเที่ยว   
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  2. ควำมรับผิดชอบ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จำกกำรสัมภำษณ์สรุป

ได้ว่ำ สิ่งที่ชุมชนบ้ำนท่ำล้งและบ้ำนท่ำวัดให้ข้อมูลที่คล้ำยกันคือ ทุกกลุ่มมีบทบำทยกเว้นเจ้ำหน้ำที่รัฐ

ในประเด็นกำรแสดงออกในกำรรับผิดชอบต่อพ้ืนที่ชุมชน เช่น เป็นแกนน ำเก็บขยะและรักษำ

สิ่งแวดล้อม, กำรร่วมกันท ำควำมสะอำดและรักษำสิ่งแวดล้อม, กำรปลูกต้นไม้  เจ้ำหน้ำที่รัฐและผู้

บริกำรโฮมสเตย์มีบทบำทในประเด็นกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ในกำรท่องเที่ยวเพ่ือไม่ให้ท ำลำย

สิ่งแวดล้อม และประชำชนในพ้ืนที่มีบทบำทในประเด็นกำรช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตำในกำรรักษำ

พ้ืนที่ท่องเที่ยวไม่ให้นักท่องเที่ยวมำท ำลำยพื้นที่ท่องเที่ยวและท ำลำยสิ่งก่อสร้ำงในชุมชน 

  3. กำรให้กำรศึกษำ เพิ่มพูนควำมรู้ ประสบกำรณ์และควำมเข้ำใจ  จำกกำร

สัมภำษณ์สรุปได้ว่ำ สิ่งที่ชุมชนบ้ำนท่ำล้งและบ้ำนท่ำวัดให้ข้อมูลที่คล้ำยกันคือ ผู้น ำชุมชนและ

เจ้ำหน้ำที่รัฐมีบทบำทในประเด็นกำรมีหน้ำที่ในกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว

และชำวบ้ำนในพ้ืนที่ ผู้น ำชุมชน ผู้บริกำรโฮมสเตย์และประชำชนในพ้ืนที่มีบทบำทในประเด็นกำรให้

ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยว และเจ้ำหน้ำที่รัฐ ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ และผู้บริกำรโฮมสเตย์มีบทบำทใน

ประเด็นกำรประชำสัมพันธ์และให้บริกำรข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว กำรจัดท ำป้ำยบอก

ทำง  

  4. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน จำกกำรสัมภำษณ์สรุปได้ว่ำ สิ่งที่ชุมชนบ้ำนท่ำล้งและ

บ้ำนท่ำวัดให้ข้อมูลที่คล้ำยกัน คือผู้น ำชุมชนมีบทบำทในประเด็นกำรเป็นแกนน ำ, เป็นผู้ให้ค ำปรึกษำ 

แนะน ำ กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว และประเด็นกำรเป็นผู้มอบหมำยงำนแก่ประชำชนในพ้ืนที่และวำง

แผนกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่ เจ้ำหน้ำที่รัฐมีบทบำทในประเด็นกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในชุมชน ผู้

บริกำรโฮมสเตย์มีบทบำทในประเด็นกำรร่วมรักษำควำมปลอดภัยในพ้ืนที่ ประชำชนในพ้ืนที่มีบทบำท

ในประเด็นกำรแบ่งกลุ่มเพ่ือบริกำรนักท่องเที่ยวในและกิจกรรมกำรท่องเที่ยวด้ำนต่ำงๆ ส ำหรับ

ประเด็นที่ผู้ถูกสัมภำษณ์คิดแตกต่ำงกันคือ บ้ำนท่ำล้ง ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำและผู้บริกำรโฮมสเตย์มี

บทบำทตรงกันคือประเด็นกำรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแนวทำงและกำรจัดกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ แต่

ในบ้ำนท่ำวัด ผู้บริกำรโฮมสเตย์จะมีบทบำทคือประเด็นกำรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแนวทำงและกำร

จัดกำรท่องเที่ยวในพื้นที ่
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  5. โครงสร้ำงพื้นฐำนของชุมชน จำกกำรสัมภำษณ์สรุปได้ว่ำ สิ่งที่ชุมชนบ้ำนท่ำล้ง

และบ้ำนท่ำวัดให้ข้อมูลที่คล้ำยกัน คือ ผู้น ำชุมชนมีบทบำทในประเด็นกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน

ของรัฐในกำรจัดหำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น กำรจัดหำน้ ำดื่ม, ควำมปลอดภัย  กำรคมนำคม  

ไฟฟ้ำ  ประปำ เป็นต้น  เจ้ำหน้ำที่รัฐมีบทบำทในประเด็นองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำถนน  

ป้ำยบอกทำง และจัดหำน้ ำในกำรอุปโภคและบริโภค   ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำและผู้บริกำรโฮมสเตย์มี

บทบำทในประเด็นกำรเป็นหูเป็นตำช่วยเจ้ำหน้ำที่ในกำรรักษำควำมปลอดภัยในพ้ืนที่ และประชำชน

ในพ้ืนที่มีบทบำทในประเด็นกำรให้ควำมร่วมมือกับภำครัฐและช่วยน ำเสนอปัญหำที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ 

  ด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

  1. กำรมีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น จำกกำรสัมภำษณ์สรุปได้ว่ำ ชุมชนบ้ำนท่ำล้งและ

บ้ำนท่ำวัดให้ข้อมูลที่คล้ำยกันคือ ทุกกลุ่มที่ถูกสัมภำษณ์ยกเว้นเจ้ำหน้ำที่รัฐ มีบทบำทตรงกันใน

ประเด็นกำรรักษำขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ภำษำบรู(ท่ำล้ง) ภำษำญ้อ(ท่ำ

วัด) กำรประกอบอำหำร พิธีกรรมควำมเชื่อ ฯลฯ  เจ้ำหน้ำที่รัฐและประชำชนในพ้ืนที่มีบทบำทใน

ประเด็นกำรส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  และกำรประกอบ

พิธีกรรมเฉพำะถิ่น ผู้บริกำรโฮมสเตย์และประชำชนในพ้ืนที่มีบทบำทในประ เด็นกำรให้ข้อมูล

นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ เอกลักษณ์เฉพำะถิ่น 

  2. กำรอนุรักษ์ ส่งเสริมมรดกทำงวัฒนธรรมและสถำปัตยกรรมท้องถิ่น  จำกกำร

สัมภำษณ์สรุปได้ว่ำ ชุมชนท่ำล้งและท่ำวัดให้ข้อมูลที่แตกต่ำงกันหลำยประเด็นดังนี้  

   - ประเด็นกำรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรรักษำสถำปัตยกรรมท้องถิ่น 

เช่น รูปแบบของอำคำรบ้ำนสองชั้น  กำรใช้วัสดุที่ท ำด้วยไม้ กลุ่มที่มีบทบำทในชุมชนท่ำล้งคือผู้น ำ

ชุมชนและเจ้ำหน้ำที่รัฐ แต่ชุมชนท่ำวัดคือผู้น ำชุมชน 

   -ประเด็นกำรรักษำและร่วมอนุรักษ์สถำปัตยกรรมท้องถิ่น เช่น กำรสร้ำง

อำคำรและบ้ำนเรื่อนที่มีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น เป็นต้น กลุ่มที่มีบทบำทในชุมชนท่ำล้งคือผู้น ำชุมชน ผู้
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บริกำรโฮมสเตย์และประชำชนในพ้ืนที่ ชุมชนท่ำวัดคือผู้น ำชุมชน ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ ผู้บริกำร

โฮมสเตย์และประชำชนในพื้นท่ี 

   -ประเด็นกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้ภำษำถิ่น  กำรท ำหัตถกรรมชุมชน  

กำรจัดประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ทุกกลุ่มในชุมชนท่ำล้งและท่ำวัดมีบทบำทร่วมกัน 

   - รักษำวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น กำรใช้ภำษำถิ่น, กำรท ำเครื่องจักสำนใช้ใน

ครัวเรือน, กำรมีประเพณีบำยศรีสู่ขวัญ เป็นต้น กลุ่มผู้บริกำรโฮมสเตย์และประชำชนในพ้ืนที่ของ

ชุมชนท่ำล้งและท่ำวัดให้ควำมส ำคัญและรักษำไว้ 

  3. กำรออกแบบที่กลมกลืนกับสถำปัตยกรรมท้องถิ่นและใช้วัสดุท้องถิ่น  จำกกำร

สัมภำษณ์สรุปได้ว่ำ ชุมชนบ้ำนท่ำล้ง ทุกกลุ่มมีบทบำทยกเว้นเจ้ำหน้ำที่รัฐในประเด็นกำรอนุรักษ์ และ

สร้ำงอำคำรบ้ำนเรือนที่มีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น และใช้ไม้เป็นวัสดุหลักในกำรก่อสร้ำง ส่วนชุมชนท่ำวัด

กลุ่มท่ีมีบทบำทในประเด็นดังกล่ำวคือ ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ ผู้บริกำรโฮมสเตย์และประชำชนในพื้นท่ี 

  4. กำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของพื้นที่ชุมชน จำกกำร

สัมภำษณ์สรุปได้ว่ำ ชุมชนบ้ำนท่ำล้งและบ้ำนท่ำวัดให้ข้อมูลที่คล้ำยกันทุกประเด็นคือ1) ผู้น ำชุมชน

และประชำชนในพ้ืนที่มีบทบำทในประเด็นกำรสนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เป็น

เอกลักษณ์เฉพำะถิ่น เช่น กำรฝึกภำษำ(บรู, ญ้อ), กำรจัดพิธีบำยศรีสู่ขวัญ,  กิจกรรมท่องเที่ยววัดที่มี

ประวัติศำสตร์ยำวนำน,  กำรให้นักท่องเที่ยวซื้อผลิตภัณฑ์ ชองชุมชน เป็นต้น 2)ผู้น ำชุมชนและผู้

บริกำรโฮมสเตย์มีบทบำทในประเด็นกำรท ำกิจกรรมกับนักท่องเที่ยวโดยกำรน ำเที่ยว 3) 

ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำและประชำชนในพ้ืนที่มีบทบำทในประเด็นกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวที่

เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 4) เจ้ำหน้ำที่รัฐมีบทบำทในประเด็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรท่องเที่ยวที่

เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 

 จำกกำรศึกษำข้อมูลเชิงคุณภำพ สรุปได้ว่ำ ข้อมูลของกลุ่มที่ถูกสัมภำษณ์ในสองพ้ืนที่ทั้งพ้ืนที่

บ้ำนท่ำล้งและพ้ืนที่บ้ำนท่ำวัดมีลักษณะตรงกันหลำยประเด็น และมีควำมถี่ของกำรตอบสัมภำษณ์ใน

ทิศทำงเดียวกัน โดยบทบำทส ำคัญในกำรเป็นแกนน ำในกำรสร้ำงศักยภำพกำรท่องเที่ยวจะเป็นผู้น ำ
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ชุมชน และกลุ่มที่ส่งเสริมและสนับสนุน อ ำนวยควำมสะดวกคือ เจ้ำหน้ำที่รัฐ ซึ่งในพ้ืนที่ชุมชนที่

บริกำรจัดกำรตนเองผู้น ำชุมชน ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ ผู้บริกำรโฮมสเตย์และประชำชนในพ้ืนที่จะมี

บทบำทสูง 

 1.2 สรุปผลกำรศึกษำข้อมูลเชิงปริมำณ จำกแบบประเมินศักยภำพชุมชนในกำรพัฒนำเป็น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ได้แบ่งชุดค ำถำมเป็น 2 ด้ำนคือ ด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

และด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในพ้ืนที่บ้ำนท่ำล้งและท่ำวัดเพ่ือน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ศักยภำพ

ชุมชนในกำรพัฒนำต่อไป ซึ่งผลสรุปในแต่ละด้ำนดังนี้ 

 ด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้ำน สำมำรถสรุปผลได้ดังนี้ 

  1. ควำมเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศและมีพื้นฐำนอยู่กับธรรมชำติ ประเด็นที่ศึกษำ

คือ มีกำรพ่ึงพำธรรมชำติในเรื่องของกำรด ำรงชีวิตและกำรท่องเที่ยวทั้งในทำงบกและทำงน้ ำ พ้ืนที่

บ้ำนท่ำล้ง พบว่ำ  ดัชนีข้อที่ 1 กำรมีกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติในกำรด ำรงชีพเช่น กำรท ำประมง กำร

หำของป่ำ มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด ( x ) เท่ำกับ 2.32 ซึ่งอยู่ในระดับศักยภำพมำก และบ้ำนท่ำวัด พบว่ำ  

ดัชนีข้อที่ 1 กำรมีกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติในกำรด ำรงชีพ เช่น กำรท ำประมง กำรหำของป่ำ มี

ค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด ( x ) เท่ำกับ 2.17 ซึ่งอยู่ในระดับศักยปำนกลำง 

  2. ควำมรับผิดชอบ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่ศึกษำคือ 

พ้ืนที่ชุมชนมีกำรรักษำสภำพแวดล้อมของพ้ืนที่โดยชุมชนเอง พ้ืนที่บ้ำนท่ำล้ง พบว่ำ ดัชนีข้อที่ 4 กำร

รักษำสภำพแวดล้อมของประชำชนในพ้ืนที่อย่ำงเคร่งครัด เป็นดัชนีที่มีกำรจัดกำรสูงที่สุด เท่ำกับร้อย

ละ 83.08 และบ้ำนท่ำวัด ดัชนีข้อที่ 1 มีหน่วยงำนจำกชุมชนคอยเฝ้ำระวังไม่ให้ผู้คนหรือนักท่องเที่ยว

เข้ำมำท ำลำยสภำพแวดล้อม เป็นดัชนีที่มีกำรจัดกำรมำกที่สุด เท่ำกับร้อยละ 74.82 

  3. กำรให้กำรศึกษำ เพิ่มพูนควำมรู้ ประสบกำรณ์และควำมเข้ำใจ ซึ่งประเด็นที่

ศึกษำคือ พ้ืนที่ชุมชนมีกำรจัดกำรให้ควำมรู้แก่คนในพ้ืนที่เองและนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำในพ้ืนที่  พ้ืนที่

บ้ำนท่ำล้ง พบว่ำ ดัชนีข้อที่ 2 มีป้ำยบอกทำงและป้ำยบอกควำมเป็นมำของพ้ืนที่ตำมบริเวณที่ส ำคัญ 

และข้อที่ 4 มีสื่อหลำกหลำยประเภทส ำหรับให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยว เช่น แผ่นพับ โป้สเตอร์ 
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นิทรรศกำร เป็นดัชนีที่มีค่ำร้อยละที่มีกำรจัดกำรสูงที่สุด เท่ำกับร้อยละ 84.62 และบ้ำนท่ำวัด พบว่ำ 

ดัชนีข้อที่ 1 มีกำรให้ควำมรู้หรือมีกำรจัดกำรอบรมเรื่องกำรท่องเที่ยวและกำรบรรยำยถึงควำมเป็นมำ

ของพ้ืนที่จำกผู้รู้หรือนักวิชำกำรท่ีมำจำกหน่อยงำนของภำครัฐหรือเอกชน เป็นดัชนีที่มีกำรจัดกำรมำก

ที่สุด เท่ำกับร้อยละ 73.74 

  4. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน ประเด็นที่ศึกษำคือ ประชำชนในพ้ืนที่มีกำรแบ่งหน้ำที่

กันอย่ำงชัดเจนในกำรประกอบกิจกรรมกำรท่องเที่ยว พ้ืนที่ท่ำล้ง พบว่ำ ดัชนีขอที่ 1 ประชำชนใน

ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรเรื่องกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชน เป็นดัชนีที่มี

คุณสมบัติมำกท่ีสุด เท่ำกับร้อยละ 90.77 และบ้ำนท่ำวัด พบว่ำ ดัชนีข้อที่ 2 มีมำตรกำรในกำรรักษำ

ควำมปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวจำกอันตรำยที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว เช่น มำตรกำรอพยพ , 

เส้นทำงหนีไฟ เป็นประเด็นที่มีคุณสมบัติมำกที่สุด เท่ำกับร้อยละ76.98   

  5. โครงสร้ำงพื้นฐำนของชุมชน ประเด็นที่ศึกษำคือ พ้ืนที่ชุมชนมีกำรจัดกำร

เกี่ยวกับโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พ้ืนที่ท่ำล้ง พบว่ำ ดัชนีข้อที่ 1 กำรมีควำมพร้อมของบุคลำกรแหล่ง

ท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนมีควำมพร้อมในกำร

รับมือกับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินตลอดเวลำ โดยมีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด  ( x ) เท่ำกับ 1.78 อยู่ในระดับ มี

ศักยภำพกำรรองรับเพียงพอ และท่ำวัด พบว่ำ ดัชนีข้อที่ 1 กำรมีควำมพร้อมของบุคลำกรแหล่ง

ท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนมีควำมพร้อมในกำร

รับมือกับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินตลอดเวลำ โดยมีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด ( x ) เท่ำกับ 1.77 อยู่ในระดับ  

มีศักยภำพกำรรองรับเพียงพอ 

 ด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้ำน สำมำรถสรุปผลได้ดังนี้ 

 1.กำรมีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น ประเด็นที่ศึกษำคือ พ้ืนที่ชุมชนมีกำรรักษำขนบธรรมเนียม

ประเพณีเก่ำแก่ไม่เหมือนในท้องถิ่นอ่ืน เช่น ภำษำ อำหำร กำรด ำเนินชีวิต วัฒนธรรม พ้ืนที่บ้ำนท่ำล้ง 

พบว่ำ ดัชนีข้อที่ 1 มีภำษำท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ชุมชน เป็นดัชนีที่มีคุณสมบัติมำกที่สุด 
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เท่ำกับร้อยละ 83.08 และบ้ำนท่ำวัด พบว่ำ ดัชนีข้อที่ 4 มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะถิ่นที่

ชัดเจน เป็นดัชนีที่มีคุณสมบัติมำกที่สุด เท่ำกับร้อยละ 82.25 

 2. กำรอนุรักษ์ ส่งเสริมมรดกทำงวัฒนธรรมและสถำปัตยกรรมท้องถิ่น  ประเด็นที่ศึกษำ 

คือ พ้ืนที่ชุมชนมีกำรรักษำรูปแบบของอำคำรบ้ำนเรือน สถำปัตยกรรมท้องถิ่นไว้ได้เป็นอย่ำงดี พ้ืนที่

บ้ำนท่ำล้ง พบว่ำ ดัชนีข้อที่ 2 กำรมีหัตถกรรม ข้ำวของเครื่องใช้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะถิ่นอย่ำง

ชัดเจน เป็นดัชนีที่มีคุณสมบัติมำกที่สุด เท่ำกับร้อยละ 93.85 และบ้ำนท่ำวัด พบว่ำ ดัชนีข้อที่ 2 กำร

มีหัตถกรรม ข้ำวของเครื่องใช้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะถิ่นอย่ำงชัดเจน เป็นดัชนีที่มีคุณสมบัติมำกที่สุด 

เท่ำกับร้อยละ 83.45 

 3. กำรออกแบบที่กลมกลืนกับสถำปัตยกรรมท้องถิ่นและใช้วัสดุในท้องถิ่น  ประเด็นที่

ศึกษำ คือพ้ืนที่ชุมชนมีกำรช่วยกันอนุรักษ์อำคำรบ้ำนเรือนสถำปัตยกรรมท้องถิ่นโดยไม่ถูกกลืนจำก

สังคมสมัยใหม่ พ้ืนที่บ้ำนท่ำล้ง พบว่ำ ดัชนีข้อที่ 1 มีกำรบูรณะสิ่งปลูกสร้ำงและสถำนที่ส ำคัญทำง

ประวัติศำสตร์โดยยังคงรักษำรูปแบบเดิมไว้อย่ำงชัดเจน เป็นดัชนีที่มีคุณสมบัติมำกที่สุด เท่ำกับร้อย

ละ 83.08 และบ้ำนท่ำวัด พบว่ำ ดัชนีข้อที่ 1 มีกำรบูรณะสิ่งปลูกสร้ำงและสถำนที่ส ำคัญทำง

ประวัติศำสตร์โดยยังคงรักษำรูปแบบเดิมไว้อย่ำงชัดเจน เป็นดัชนีที่มีคุณสมบัติมำกที่สุด เท่ำกับร้อย

ละ 58.99 

 4. กำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของพื้นที่ชุมชน ประเด็นที่ศึกษำ 

คือ พ้ืนที่ชุมชนมีสถำนที่ท่องเที่ยวหรือกำรแสดงออกที่สำมำรถบ่งบอกและอธิบำยถึงเรื่องรำวของ

ชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พ้ืนที่บ้ำนท่ำล้ง พบว่ำ ดัชนีข้อที่ 1 มีโบรำณสถำนหรือโบรำณวัตถุที่

เป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือกำรท่องเที่ยวที่ชัดเจน เป็นดัชนีที่มีคุณสมบัติมำกที่สุด เท่ำกับร้อย

ละ 86.15 และบ้ำนท่ำวัด พบว่ำ ดัชนีข้อที่ 1 มีโบรำณสถำนหรือโบรำณวัตถุที่เป็นเอกลักษณ์ของ

พ้ืนที่ชุมชนเพ่ือกำรท่องเที่ยวที่ชัดเจน เป็นดัชนีที่มีคุณสมบัติมำกที่สุด เท่ำกับร้อยละ 86.33  
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กำรอภิปรำยผล   
 

 กำรประเมินศักยภำพชุมชนในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 

สำมำรถอภิปรำยผลในกำรศึกษำ ดังนี้ 

1. ศักยภำพของชุมชนในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิ เวศและวัฒนธรรม  

  ในกำรประเมินศักยภำพชุมชนในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ

วัฒนธรรม ผลกำรศึกษำพบว่ำ พ้ืนที่บ้ำนท่ำล้งและพ้ืนที่บ้ำนท่ำวัดมีศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ จำกกำรข้อมูลเชิงคุณภำพและข้อมูลเชิงปริมำณดังนี้ 

 1.1 กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้ำน สำมำรถอภิปรำยผลได้ดังนี้ 

 1) ควำมเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศและมีพ้ืนฐำนอยู่กับธรรมชำติ ซึ่งมีประเด็นที่ศึกษำคือ มี

กำรพ่ึงพำธรรมชำติในเรื่องของกำรด ำรงชีวิตและกำรท่องเที่ยวทั้งในทำงบกและทำงน้ ำ  ซึ่งเป็น

กำรศึกษำที่เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติในกำรด ำรงชีพ เช่น กำรท ำกำรประมง กำรท ำ

กำรเกษตร กำรหำของป่ำ กำรน ำเอำวัสดุจำกธรรมชำติมำเป็นองค์ประกอบในครัวเรือน จนถึงกำร

ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่สำมำรถเชื่อมโยงกับพ้ืนที่อ่ืนๆ ซึ่งจำกข้อมูลทำงกำรศึกษำพบว่ำ พ้ืนที่บ้ำน

ท่ำล้งและบ้ำนท่ำวัด มีกำรพ่ึงพำธรรมชำติในกำรด ำรงชีพเป็นอย่ำงมำก ซึ่งจำกกำรสัมภำษณ์ผู้น ำ

ชุมชนทั้งสองพ้ืนที่ก็ได้กล่ำวถึงกำรพ่ึงพำธรรมชำติของทั้งสองพ้ืนที่ศึกษำมำกเช่น กำรท ำประมงและ

กำรเก็บพืชพรรณจำกธรรมชำติมำใช้ในหลังคำเรือนเช่น กำรเก็บผักหวำนป่ำ กำรเข้ำป่ำไปตัดไม้ไผ่มำ

ท ำเครื่องจักรสำน และกำรพำครอบครัวล่องเรือท่องเที่ยวในช่วงน้ ำลด รวมถึงกำรท ำกำรเกษตร และ

กำรท ำปศุสัตว์ และกำรท ำกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่หมู่บ้ำน ซึ่งสอดคล้องกับบัคเลย์ (อ้ำงใน กิ่งแก้ว บัว
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เพชร, 2549 : 26) ศำสตรำจำรย์ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัย กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหำวิทยำลัยกริฟฟิท 

ประเทศออสเตรเลีย ให้ค ำนิยำมสั้น ๆ ว่ำ กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นกำรท่องเที่ยวที่อำศัยผลิตผลทำง

ธรรมชำติ กำรจัดกำรที่ยั่งยืนและองค์ประกอบทำงกำรศึกษำ ซึ่งมีส่วนก่อให้เกิดกำรอนุรักษ์ และ 

 และค่ำเฉลี่ยในเรื่องของควำมเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศและมีพ้ืนฐำนอยู่กับธรรมชำติ ซึ่งมี

ประเด็นที่ศึกษำคือ มีกำรพ่ึงพำธรรมชำติในเรื่องของกำรด ำรงชีวิตและกำรท่องเที่ยวทั้งในทำงบกและ

ทำงน้ ำ บ้ำนท่ำล้งมีดัชนีที่มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด ( x ) อยู่ในระดับ 2.32 ซึ่งเป็นระดับศักยภำพมำก และมี

ควำมคล้ำยคลึงกับพ้ืนที่บ้ำนท่ำวัด ที่มีกำรพ่ึงพำธรรมชำติในกำรด ำรงชีวิตเช่นเดียวกัน จะเห็นได้จำก

ค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด( x ) อยู่ในระดับ 2.17 ซึ่งเป็นระดับศักยภำพมำก ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำ พ้ืนที่บ้ำน

ท่ำล้ง และพ้ืนที่บ้ำนท่ำวัด เป็นพื้นที่ที่มีกำรพ่ึงพิงธรรมชำติในกำรด ำรงชีวิตและกำรท่องเที่ยว มีควำม

เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศและมีพ้ืนฐำนอยู่กับธรรมชำติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ยศ สันตสมบัติ 

(กรุงเทพธุรกิจ. 2542: ออนไลน์) กำรมองกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศจำกมิติควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์

กับธรรมชำติในฐำนะเป็นวิถีชีวิตในระบบนิเวศเดียวกัน โดยไม่อำจแบ่งแยกออกจำกกันได้โดยเด็ดขำด 

ในลักษณะเช่นนี้ กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นรูปแบบหนึ่งของกำรสร้ำงแรงจูงใจ เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่น

ท ำกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม ภำยใต้หลักกำรที่ว่ำคนที่ดูแล

ทรัพยำกรย่อมสมควรได้รับประโยชน์จำกกำรดูแลรักษำนั้น 

 2) ควำมรับผิดชอบ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเด็นในกำรศึกษำคือ พ้ืนที่

ชุมชนมีกำรรักษำสภำพแวดล้อมของพ้ืนที่โดยชุมชนเอง จำกกำรศึกษำพบว่ำ ในพ้ืนที่ศึกษำคือบ้ำน

ท่ำล้ง จะให้ควำมส ำคัญในเรื่องของกำรกำรรักษำสภำพแวดล้อมของประชำชนในพ้ืนที่อย่ำงเคร่งครัด 

ซึ่งสอดคล้องกับกำรสัมภำษณ์จำกผู้น ำชุมชน ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำและประชำชนในพ้ืนที่ของทั้งสอง

ที่กล่ำวถึงว่ำ ประชำชนในพ้ืนที่ได้มีกำรช่วยกันรักษำสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติไว้เป็นอย่ำงดี ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สำรำนุกรมไทย. 

2546: ออนไลน์) ที่กล่ำวถึงกลยุทธ์ในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่ไปกับนโยบำยด้ำนกำร

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศคือ กลยุทธ์ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

วิธีกำรที่ส ำคัญ คือ 
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- กำรสงวนรักษำ ฟ้ืนฟ ูควบคุมดูแลทรัพยำกรในระบบนิเวศให้คงสภำพไว้ เพ่ือ 

สำมำรถน ำมำเป็นทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว ได้นำนที่สุดหรือตลอดไป 

- ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวจ ำเป็นต้องได้รับกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย  

โดยป้องกันและลดสำเหตุที่อำจท ำให้เกิดปัญหำมลพิษ 

- เจ้ำของพ้ืนที่และผู้ที่เก่ียวข้องทั้งหมด ได้แก่ ผู้ประกอบกำร นักท่องเที่ยว สถำบัน 

ต่ำง ๆ ในสังคม องค์กรประชำชน และประชำชนในท้องถิ่น ต้องร่วมมือในกำรอนุรักษ์ รักษำสภำพ ไม่

ท ำลำยหรือสร้ำงควำมเสียหำยแก่ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 

 และจำกแบบสอบถำมที่ค่ำดัชนีที่มีกำรจัดกำรสูงที่สุด เท่ำกับร้อยละ 83.08 แตกต่ำงจำก

บ้ำนท่ำวัดซึ่งบ้ำนท่ำวัดนั้นจะให้ควำมส ำคัญในเรื่องของกำรมีหน่วยงำนจำกชุมชนคอยเฝ้ำระวังไม่ให้

ผู้คนหรือนักท่องเที่ยวเข้ำมำท ำลำยสภำพแวดล้อมมำกกว่ำเรื่องอ่ืนๆ ดังจะเห็นได้จำกค่ำดัชนีในกำร

จัดกำรมำกที่สุด เท่ำกับร้อยละ 74.82 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สำคร กือเจริญ (กำรท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ. 2549: 141) กล่ำวว่ำกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จะต้องมีกำรควบคุมดูแลรักษำ และ

จัดกำรทรัพยำกรให้คงสภำพดั้งเดิมไว้ให้มำกที่สุด หลีกเลี่ยงหรืองดเว้นกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ที่

อ่อนไหวง่ำยต่อกำรถูกกระทบ และฟ้ืนตัวได้ยำก 

  สรุปได้ว่ำ พ้ืนที่ศึกษำทั้งสองพ้ืนที่คือบ้ำนท่ำล้ง และบ้ำนท่ำวัด มีกำรให้ควำมส ำคัญ กำรจัดกำรใน

เรื่องของควำมรับผิดชอบ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งชุมชนมีกำรรักษำสภำพแวดล้อม

ของพ้ืนที่โดยชุมชนเอง ถึงแม้จะให้ควำมส ำคัญในเรื่องที่แตกต่ำงกัน แต่ก็ยังถือว่ำพ้ืนที่ทั้งสองมีกำร

จัดกำรเรื่องกำรรักษำสภำพแวดล้อมของพ้ืนที่โดยชุมชนเองได้เป็นอย่ำงดี  

 3) กำรให้กำรศึกษำ เพ่ิมพูนควำมรู้ ประสบกำรณ์และควำมเข้ำใจ ซึ่งประเด็นในกำรศึกษำคือ 

พ้ืนที่ชุมชนมีกำรจัดกำรให้ควำมรู้แก่คนในพ้ืนที่เองและนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำในพ้ืนที่ จำกกำรศึกษำ

พบว่ำ พื้นที่บ้ำนท่ำล้ง จะให้ควำมส ำคัญในเรื่องของกำรมีป้ำยบอกทำงและป้ำยบอกควำมเป็นมำของ

พ้ืนที่ตำมบริเวณที่ส ำคัญและกำรที่มีสื่อหลำกหลำยประเภทส ำหรับให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยว เช่น 

แผ่นพับ โป้สเตอร์ นิทรรศกำร จะเห็นได้จำกดัชนีที่มีค่ำร้อยละที่มีกำรจัดกำรสูงที่สุด เท่ำกับร้อยละ 

84.62 ซึ่งสอดคล้องกับกำรสัมภำษณ์ของกลุ่มผู้ให้บริกำรโฮมสเตย์และประชำชนในพ้ืนที่ที่ได้มีกำร
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บริกำรนักท่องเที่ยวในเรื่องของป้ำยบอกทำง กำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรบริกำรนักท่องเที่ยวใน

เรื่องควำมเป็นมำของพ้ืนที่แก่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เข้ำมำพักที่โฮมสเตย์และคนที่เข้ำมำท่องเที่ยวใน

พ้ืนที่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วัลลภ ทองอ่อน ( 2550: 13-14) ที่กล่ำวไว้ในหัวข้อกำรก ำหนด

มำตรำฐำนของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่ำ กำรท่องเที่ยวต้องมีระบบให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่

นักท่องเที่ยว  

 แตกต่ำงกับพื้นท่ีบ้ำนท่ำวัด ที่ให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรให้ควำมรู้หรือมีกำรจัดกำรอบรมเรื่อง

กำรท่องเที่ยวและกำรบรรยำยถึงควำมเป็นมำของพ้ืนที่จำกผู้รู้หรือนักวิชำกำรที่มำจำกหน่วยงำนของ

ภำครัฐหรือเอกชน จะเห็นได้จำกค่ำดัชนีที่มีกำรจัดกำรมำกที่สุด เท่ำกับร้อยละ 73.74 ซึ่งจะ

สอดคล้องกับกำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนของรัฐที่ได้เข้ำมำส่งเสริมเรื่องของกำรแนะน ำ ให้

ควำมรู้แก่ชำวบ้ำนและในเรื่องของกำรประชำสัมพันธ์เรื่องกำรท่องเที่ยว เช่น มีกำรให้ควำมรู้เรื่องกำร

ท่องเที่ยวแกชำวบ้ำนจำกอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน(อสม.)  สอดคล้องกับแนวคิดของ 

สำคร กือเจริญ (กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. 2549: 141) กล่ำวว่ำกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้องให้

ควำมส ำคัญกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและองค์กรท้องถิ่นในกำรจัดกำรทรัพยำกร  กำรบริกำร กำร

แลกเปลี่ยนควำมรู้และวัฒนธรรมชุมชนในกระบวนกำรท่องเที่ยว รวมทัง้กำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน

พัฒนำ หรือให้ประชำชนมีตัวแทนเป็นคณะกรรมกำรร่วมในทุกระดับ 

 แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้ว่ำบ้ำนท่ำล้งจะให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรมีป้ำยบอกทำงและป้ำย

บอกควำมเป็นมำของพ้ืนที่ตำมบริเวณที่ส ำคัญและกำรที่มีสื่อหลำกหลำยประเภทส ำหรับให้ข้อมูลกับ

นักท่องเที่ยว เช่น แผ่นพับ โป้สเตอร์ นิทรรศกำรก็ตำม จำกกำรสังเกตกิจกรรมเหล่ำนี้ในพ้ืนที่บ้ำน

ท่ำล้งถือว่ำยังขำดกำรจัดกำรในเรื่องของกำรกระจำยหรือให้ข้อมูลได้ไม่เต็มที่ เพรำะเอกสำรเหล่ำนี้จะ

อยู่ตำมจุดบริกำรนักท่องเที่ยวเท่ำนั้น 

 4) กำรมีส่วนร่วมของชุมชน ประเด็นในกำรศึกษำคือ ประชำชนในพ้ืนที่มีกำรแบ่งหน้ำที่กัน

อย่ำงชัดเจนในกำรประกอบกิจกรรมกำรท่องเที่ยว ซึ่งจำกกำรศึกษำพบว่ำ พ้ืนที่บ้ำนท่ำล้ง จะให้

ควำมส ำคัญในเรื่องประชำชนในชุมชนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรเรื่องกำรท่องเที่ยว

ในพ้ืนที่ชุมชน เป็นประเด็นที่มีคุณสมบัติมำกที่สุด จะเห็นได้จำกค่ำเท่ำกับร้อยละ 90.77 ซึ่งสอดคล้อง
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กับแนวคิดของสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สำรำนุกรมไทย. 2546: 

ออนไลน์) ที่กล่ำวถึงกลยุทธ์ในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่ไปกับนโยบำยด้ำนกำร

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศคือให้ควำมส ำคัญแก่ประชำชนในท้องถิ่น ในด้ำนที่จะมีบทบำทในกำรก ำกับดูแล

และควบคุมกำรท่องเที่ยวได้มำกข้ึน และสำมำรถด ำรงชิวิตอยู่ได้อย่ำงมีศักดิ์ศรี 

 ในส่วนของพ้ืนที่บ้ำนท่ำวัด จะให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรมีมำตรกำรในกำรรักษำควำม

ปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวจำกอันตรำยที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว เช่น มำตรกำรอพยพ , เส้นทำง

หนีไฟ เป็นประเด็นที่มีคุณสมบัติมำกที่สุด จะเห็นได้จำกค่ำเท่ำกับร้อยละ76.98 ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ วัลลภ ทองอ่อน (2550: 13-14) ที่กล่ำวไว้ในหัวข้อกำรก ำหนดมำตรำฐำนของกำร

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่ำ กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้องมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยที่ดี  

สรุปได้ว่ำทั้งสองพ้ืนที่ศึกษำจะให้ควำมสนใจในเรื่องที่แตกต่ำงกัน ดังนั้นในกำรพัฒนำในเรื่องกำรมี

ส่วนร่วม ทั้งสองพ้ืนที่ควรมีกำรพัฒนำและส่งเสริมให้กำรมีส่วนร่วมมำกขึ้น รวมถึงกิจกรรมของ

ชำวบ้ำนที่จะเข้ำมำมีส่วนร่วมควรให้มีควำมน่ำสนใจและมีควำมหลำกหลำยทั้งในกิจกรรมพ้ืนฐำนที่

ควรจะมีและกิจกรรมเสริมที่ทันสมัย 

5. โครงสร้ำงพื้นฐำนของชุมชน มีประเด็นในกำรศึกษำคือ พ้ืนที่ชุมชนมีกำรจัดกำรเกี่ยวกับโครงสร้ำง

พ้ืนฐำน จำกกำรศึกษำพบว่ำ พ้ืนที่บ้ำนท่ำล้ง มีกำรให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรมีควำมพร้อมของ

บุคลำกรแหล่งท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนมีควำม

พร้อมในกำรรับมือกับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินตลอดเวลำ เป็นดัชนีที่มีศักยภำพกำรรองรับเพียงพอ โดยมี

ค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด ( x ) อยู่ในระดับ 1.78 ซึ่งมีควำมคล้ำยคลึงกับพ้ืนที่บ้ำนท่ำวัด ที่มีกำรให้ให้

ควำมส ำคัญในเรื่องกำรมีควำมพร้อมของบุคลำกรแหล่งท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรรักษำควำม

ปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนมีควำมพร้อมในกำรรับมือกับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินตลอดเวลำ เป็นดัชนี

ที่มีศักยภำพกำรรองรับเพียงพอ โดยมีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด ( x ) อยู่ในระดับ1.77 สอดคล้องกับค ำให้

สัมภำษณ์ของผู้น ำชุมชน ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ และประชำชนในพ้ืนที่ ของทั้งสองพ้ืนที่ที่มีกำรได้เข้ำ

ไปมีส่วนร่วมเสนอแนวทำงในกำรรักษำควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรวมถึงเรื่องกำรอ ำนวยควำม

สะดวกสบำยให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทำงเข้ำมำในพ้ืนที่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สถำบันวิจัย
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วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สำรำนุกรมไทย. 2546: ออนไลน์) ที่กล่ำวถึงกลยุทธ์ใน

กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่ไปกับนโยบำยด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศคือ ให้มีควำม

เข้มงวดในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมทั้งทำงธรรมชำติและทำงสังคม โดยกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและ

กำรบริกำรกำรท่องเที่ยวนั้น จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม และมี

ควำมกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เส้นทำงคมนำคมเข้ำสู่แหล่งท่องเที่ยวเส้นทำงศึกษำธรรมชำติ 

กำรบริกำรที่พัก กำรบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม 

วัลลภ ทองอ่อน (2550: 13-14) กล่ำวไว้ในหัวข้อกำรก ำหนดมำตรำฐำนของกำรท่องเที่ยว

เชิงนิเวศว่ำ กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้องมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยที่ดี  และองค์ประกอบในกำร

ประเมินควรมี 4 มิติ ดังเช่นกำรศึกษำของ จุฑำธิปต์ จันทร์เอียด ( 2561) องค์ประกอบหลัก 4 ด้ำน 

(มิติ) ประกอบด้วยองค์ประกอบด้ำนพ้ืนที่ ที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชำติและแหล่งวัฒนธรรมและ

ประวัติศำสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศในพ้ืนที่นั้น ๆ ดังนั้น องค์ประกอบด้ำนพ้ืนที่จึงเป็นกำร

ท่องเที่ยวที่มีพ้ืนฐำนอยู่กับธรรมชำติ (Nature – based tourism)  องค์ประกอบด้ำนกำรจัดกำร 

เป็นกำรท่องเที่ยวที่มีควำมรับผิดชอบ (Responsible travel) โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและสังคม องค์ประกอบด้ำนกิจกรรมและกระบวนกำร เป็นกำรท่องเที่ยวที่มีกระบวนกำร

เรียนรู้ (Learning process) กำรเพ่ิมพูนควำมรู้ ให้เกิดกำรรับรู้และปลูกจิตส ำนึก และองค์ประกอบ

ด้ำนกำรมีส่วนร่วม เป็นกำรท่องเที่ยวที่มีกำรค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและประชำชนท้องถิ่น

ซึ่งเป็นส่วนส ำคัญและจ ำเป็นที่ทุกคนในชุมชนต้องเป็นส่วนหนึ่งในกำรดูแล ตรวจสอบ เฝ้ำระวังทั้ง

ภำครัฐและเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของ บุญทวี ดวงโพธิ์ศรี (2553) ศึกษำกำรประเมิน

ศักยภำพกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วม บริเวณป่ำสงวนแห่งชำติภูเขำควำย กรณีศึกษำบ้ำน

หำดไคร้ เมืองท่ำพระบำท แขวงบริค ำไซ ท ำกำรศึกษำโดยใช้เกณฑ์กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4 ด้ำนคือ 

1) ด้ำนศักยภำพในกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2) กำรจัดกำรด้ำนกำรใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่

เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืน 3) กำรจัดกำรด้ำนกำรให้ควำมรู้และสร้ำงจิตส ำนึก 4) กำรมีส่วนร่วมของชุมชน

ในกิจกรรมกำรท่องเที่ยว เป็นเครื่องมือช่วยประเมินศักยภำพเช่นกัน 
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สรุปได้ว่ำ พ้ืนที่บ้ำนท่ำล้ง และพ้ืนที่บ้ำนท่ำวัด ให้ควำมส ำคัญในเรื่องโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่

เหมือนกัน ดังนั้น กำรให้ให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรมีควำมพร้อมของบุคลำกรแหล่งท่องเที่ยวให้ปฏิบัติ

ตำมมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนมีควำมพร้อมในกำรรับมือกับเหตุกำรณ์

ฉุกเฉินตลอดเวลำ เป็นดัชนีที่มีศักยภำพกำรรองรับเพียงพอ จึงเป็นเรื่องที่ควรมีกำรพัฒนำอย่ำง

ต่อเนื่องต่อไป 

 

  1.2 กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 4 ด้ำน ดังนี้ 
 

  1). กำรมีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น มีประเด็นในกำรศึกษำคือ พ้ืนที่ชุมชนมีกำรรักษำ

ขนบธรรมเนียมประเพณีเก่ำแก่ไม่เหมือนในท้องถิ่นอ่ืน เช่น ภำษำ อำหำร กำรด ำเนินชีวิต วัฒนธรรม 

จำกกำรศึกษำพบว่ำ พ้ืนที่บ้ำนท่ำล้ง มีกำรให้ควำมส ำคัญในเรื่องภำษำท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ

พ้ืนที่ชุมชน จะเห็นได้จำกค่ำดัชนีที่มีคุณสมบัติมำกที่สุด เท่ำกับร้อยละ 83.08 ในส่วนของบ้ำนท่ำวัด 

จะให้ควำมส ำคัญในเรื่องวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะถิ่นที่ชัดเจน จะเห็นได้จำกค่ำดัชนีที่มี

คุณสมบัติมำกที่สุด เท่ำกับร้อยละ 82.25 ซึ่งสอดคล้องกับกำรสัมภำษณ์ผู้น ำชุมชนและประชำชนใน

พ้ืนที่ของทั้งสองพ้ืนที่ ที่กล่ำวถึงเรื่องภำษำที่เป็นของตนเองที่ไม่เหมือนใคร มีอำหำรประจ ำท้องถิ่น

ประจ ำฤดูกำล และมีประเพณีประจ ำปีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น และสอดคล้องกับแนวคิดของ 

วัลลภ ทองอ่อน.(2550: 24-25) ที่กล่ำวถึงองค์ประกอบของกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไว้ว่ำ เป็นกำร

ท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น ต้องมีสิ่งดึงดูด เช่น ภำษำและวรรณกรรม 

รวมถึงระบบกำรศึกษำ วิถีชีวิต เสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำย กำรท ำอำหำร ธรรมเนียมกำรรับประทำน

อำหำร และประเพณ ีวัฒนธรรมพื้นบ้ำน ขนบธรรมเนียม และเทศกำลต่ำง ๆ 

 จำกกำรให้ควำมส ำคัญในเรื่องของเอกลักษณ์ที่แตกต่ำงกันของสองพ้ืนที่ท ำให้ทรำบว่ำพ้ืนที่

สองพ้ืนที่มีควำมโดดเด่นในเอกลักษณ์เฉพำะถิ่นที่แตกต่ำงกัน แต่ก็ยังคงด ำรงรักษำเอกลักษณ์

เฉพำะถิ่นไว้เหมือนกัน 

  2). กำรอนุรักษ์ ส่งเสริมมรดกทำงวัฒนธรรมและสถำปัตยกรรมท้องถิ่น มีประเด็นใน

กำรประเมินคือ พ้ืนที่ชุมชนมีกำรรักษำรูปแบบของอำคำรบ้ำนเรือน สถำปัตยกรรมท้องถิ่นไว้ได้เป็น



  140 

อย่ำงดี ซึ่งจะมีกำรศึกษำแยกย่อยลงไปในเรื่อง กำรมีสิ่งปลูกสร้ำงที่บ่งบอกถึงสถำปัตยกรรมท้องถิ่นได้

อย่ำงชัดเจน มีหัตถกรรม ข้ำวของเครื่องใช้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะถิ่นอย่ำงชัดเจน กำรปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ภำยในแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงสม่ ำเสมอ และกำรอนุรักษ์สถำปัตยกรรมพ้ืนถิ่นและแหล่งท่องเที่ยว

ทำงธรรมชำติ จำกกำรศึกษำพบว่ำ พ้ืนที่บ้ำนท่ำล้ง ให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรมีหัตถกรรม ข้ำวของ

เครื่องใช้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะถิ่นอย่ำงชัดเจน จะเห็นได้จำกค่ำดัชนีที่มีคุณสมบัติมำกที่สุด เท่ำกับ

ร้อยละ 93.85 ซึ่งมีควำมคล้ำยคลึงกับพ้ืนที่บ้ำนท่ำวัด ที่ให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรมีหัตถกรรม ข้ำว

ของเครื่องใช้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะถิ่นอย่ำงชัดเจน เช่นเดียวกัน จะเห็นได้จำกค่ำดัชนีที่มีคุณสมบัติ

มำกที่สุด เท่ำกับร้อยละ 83.45 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สอดคล้องกับแนวคิดของ วัลลภ ทอง

อ่อน.(2550: 24-25) ที่กล่ำวถึงองค์ประกอบของกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไว้ว่ำ เป็นกำรท่องเที่ยว

ในแหล่งวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น ต้องมีสิ่งดึงดูด เช่น งำนสถำปัตยกรรมเก่ำแก่ดั้งเดิมใน

ท้องถิ่นและสิ่งปลูกสร้ำง ผังเมือง รวมทั้งซำกปรักหักพัง ศิลปะ หัตถกรรม ประติมำกรรม ภำพวำด 

รูปปั้น และแกะสลัก ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้ำน ขนบธรรมเนียม และเทศกำลต่ำง ๆ 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำ กำรมีหัตถกรรม ข้ำวของเครื่องใช้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะถิ่นอย่ำงชัดเจน เป็น

ประเด็นศึกษำที่บ่งบอกถึงกำรอนุรักษ์ ส่งเสริมมรดกทำงวัฒนธรรมและสถำปัตยกรรมท้องถิ่น ได้

อย่ำงชัดเจน 

 3). กำรออกแบบที่กลมกลืนกับสถำปัตยกรรมท้องถิ่นและใช้วัสดุท้องถิ่น มีประเด็นใน

กำรศึกษำคือ พ้ืนที่ชุมชนมีกำรช่วยกันอนุรักษ์อำคำรบ้ำนเรือน สถำปัตยกรรมท้องถิ่นโดยไม่ถูกกลืน

จำกสังคมสมัยใหม่ จำกกำรศึกษำพบว่ำ พ้ืนที่บ้ำนท่ำล้งมีกำรให้ควำมส ำคัญในเรื่องของกำรบูรณะสิ่ง

ปลูกสร้ำงและสถำนที่ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์โดยยังคงรักษำรูปแบบเดิมไว้อย่ำงชัดเจน  จะเห็นได้

จำกค่ำดัชนีที่มีคุณสมบัติมำกที่สุด เท่ำกับร้อยละ 83.08 และในพ้ืนที่บ้ำนท่ำวัด มีกำรให้ควำมส ำคัญ

ในเรื่องกำรบูรณะสิ่งปลูกสร้ำงและสถำนที่ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์โดยยังคงรักษำรูปแบบเดิมไว้อย่ำง

ชัดเจน จะเห็นได้จำกค่ำดัชนีที่มีคุณสมบัติมำกที่สุด เท่ำกับร้อยละ 58.99 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

วัลลภ ทองอ่อน.(2550: 24-25) ที่กล่ำวถึงองค์ประกอบของกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไว้ว่ำ เป็นกำร

ท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น ต้องมีสิ่งดึงดูด เช่น งำนสถำปัตยกรรมเก่ำแก่
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ดั้งเดิมในท้องถิ่นและสิ่งปลูกสร้ำง ผังเมือง รวมทั้งซำกปรักหักพัง และแนวคิดเรื่องลักษณะกำร

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (วัลลภ ทองอ่อน. 2550: 23-24) ที่กล่ำวว่ำ กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

จะต้องเป็นกำรท่องเที่ยวในเชิงลักษณะที่ให้ควำมส ำคัญกัประวัติศำสตร์ โบรำณสถำน ศิลปวัฒนธรรม

และประเพณี โดยยึดหลักที่ว่ำต้องอนุรักษ์ทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมไว้ให้ดีที่สุด  เพ่ือให้

สำมำรถสืบต่อถึงอนุชนรุ่นหลัง 

 จำกกำรศึกษำจะเห็นได้ว่ำพื้นที่ศึกษำทั้งสองพ้ืนที่คือพ้ืนที่บ้ำนท่ำล้งและบ้ำนท่ำวัดนั้น มีกำร

ให้ควำมส ำคัญที่เหมือนกันในเรื่องของกำรให้ควำมส ำคัญในเรื่องของกำรบูรณะสิ่งปลูกสร้ำงและ

สถำนที่ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์โดยยังคงรักษำรูปแบบเดิมไว้อย่ำงชัดเจน ซึ่งแสดงว่ำพ้ืนที่ศึกษำทั้ง

สอง มีกำรช่วยกันอนุรักษ์อำคำรบ้ำนเรือน สถำปัตยกรรมท้องถิ่นโดยไม่ถูกกลืนจำกสังคมสมัยใหม่ ได้

อย่ำงเข้มแข็ง นั่นแสดงให้เห็นว่ำกำรอนุรักษ์อำคำรจึงเป็นปัจจัยที่ส ำคัญในกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 4). กำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ชุมชน มีประเด็นใน

กำรศึกษำคือ พื้นที่ชุมชนมีสถำนที่ท่องเที่ยวหรือกำรแสดงออก ที่สำมำรถบ่งบอกและอธิบำยเรื่องรำว

ของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จำกกำรศึกษำพบว่ำ พ้ืนที่บ้ำนท่ำล้ง มีโบรำณสถำนหรือ

โบรำณวัตถุที่เป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือกำรท่องเที่ยวที่ชัดเจน จะเห็นได้จำกค่ำดัชนีที่มี

คุณสมบัติมำกท่ีสุด เท่ำกับร้อยละ 86.15 ส่วนในพื้นท่ีบ้ำนท่ำวัด มีโบรำณสถำนหรือโบรำณวัตถุที่เป็น

เอกลักษณ์ของพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือกำรท่องเที่ยวที่ชัดเจนเช่นเดียวกัน และมีค่ำดัชนีที่มีคุณสมบัติมำกที่สุด 

เท่ำกับร้อยละ 86.33 ซึ่งสอดคล้องกับกำรให้สัมภำษณ์ ผู้น ำชุมชนและประชำชนในพ้ืนที่ทั้งสองพ้ืนที่

ที่กล่ำวถึงโบรำณสถำนในพ้ืนที่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะของพ้ืนที่ ถ้ำมีนักท่องเที่ยวที่ เข้ำมำเที่ยวใน

พ้ืนที่ชำวบ้ำนจะต้องพำเข้ำไปเยี่ยมชม สักกำระ เช่น ดอนปู่ตำ รอยพระพุทธบำทในบ้ำนท่ำล้ง 

พิพิธภัณฑ์เครื่องเงินสมัยทวำรวดีในบ้ำนท่ำวัด เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ส ำนักงำน

พัฒนำกำรท่องเที่ยว กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ (2557) ได้กล่ำวถึงประเภทของกำรท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม ซึ่งแยกย่อยออกเป็นเรื่องกำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ (Historical tourism) 

หมำยถึง กำรเดินทำงท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทำงโบรำณคดี และประวัติศำสตร์ เพ่ือชื่นชมและ

เพลิดเพลินในสถำนที่ท่องเที่ยว ได้ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อประวัติศำสตร์และโบรำณคดีในท้องถิ่น มี
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พ้ืนฐำนของควำมรับผิดชอบและมีจิตส ำนึกต่อกำรรักษำมรดกทำงวัฒนธรรมและคุณค่ำของ

สภำพแวดล้อม โดยที่ประชำคมในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 

 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำพ้ืนที่ศึกษำทั้งสองนั้นได้มีโบรำณสถำนที่บ่งบอกเรื่องรำวของพ้ืนที่

เช่นเดียวกัน คือพ้ืนที่บ้ำนท่ำล้งมี ดอนปู่ตำ รอยพระพุทธบำท พ้ืนที่บ้ำนท่ำวัด มีพิพิธภัณฑ์ หนอง

หำน นอกจำกนั้นพื้นที่ศึกษำทั้งสองยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะถิ่นที่สำมำรถ

เชื่อมโยงเรื่องรำวในพ้ืนที่ได้อีกด้วย 

 ในกำรประเมินศักยภำพพ้ืนที่เพ่ือพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมซึ่งพบว่ำบ้ำน

ท่ำลงและท่ำวัดมีศักยภำพกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพรำะมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่ำทำง

สถำปัตยกรรมและสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย มีศักยภำพในกำรรองรับด้ำนกำรท่องเที่ยวมีควำมสะดวกไป

ในกำรเดินทำง และด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและส่งเสริมทั้งจำกภำยนอกและภำยในเช่น งบประมำณ 

นโยบำย และหน่วยงำนสนับสนุน ซึ่งจำกกำรศึกษำพบว่ำ ผู้น ำชุมชน ประชำชน ภำคเอกชนผู้

ให้บริกำรโฮมสเตย์ ผู้ประกอบกำรค้ำขำยมีบทบำทโดดเด่นกว่ำหน่วยงำนภำครัฐซึ่งเป็นประเด็นที่ได้

จำกกำรศึกษำครั้งนี ้

 

 

 2. ควำมต้องกำรและควำมพร้อมของชุมชนในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

และวัฒนธรรม  

 ในกำรเก็บข้อมูลจำกประชำชนและกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 2 พ้ืนที่ ผล

กำรศึกษำพบว่ำ ในด้ำนกำยภำพและที่ตั้งมีศักยภำพในกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ

วัฒนธรรม เพรำะมีทุนทำงสังคม ทรัพยำกรธรรมชำติ และเอกลักษณ์เฉพำะถิ่นที่มีควำมโดดเด่น 

โดยเฉพำะภำษำท่ีสืบทอดกันมำนอกจำกใช้ในกำรสื่อสำรของคนในชุมชนแล้วยังสอดแทรกในพิธีกรรม

และกำรต้อนรับนักท่องเที่ยว จำกบทบำทของประชำชน ผู้น ำชุมชนและภำคเอกชนในพ้ืนที่โดย

สะท้อนผ่ำนผลกำรศึกษำที่บทบำทส ำคัญส่วนใหญ่เป็นหน้ำที่ของชุมชน ทั้งเรื่องกำรอนุรักษ์ กำรมี
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ส่วนร่วมในกำรหวงแหนทรัพยำกร กำรสืบทอดวัฒนธรรมจำกรุ่นสู่รุ่น แต่บทบำทของหน่วยงำน

ภำครัฐหรือเจ้ำหน้ำที่รัฐสะท้อนผ่ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนในบำงเรื่องที่เป็นหน้ำที่หลัก เช่น กำร

คมนำคม ไฟฟ้ำ ประปำ ซึ่งเป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของทุกชุมชน ดังนั้นในกำรที่พ้ืนที่หรือชุมชนจะมี

ศักยภำพมำกพอในกำรรองรับนักท่องเที่ยวและสำมำรถรักษำสมดุลเพ่ือให้กำรท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่

จะเติบโตและพัฒนำ หน่วยงำนภำครัฐจึงเป็นส่วนส ำคัญในกำรขับเคลื่อน สอดคล้องกับนิพันธ์ วิเชียร

น้อย (2564) ศึกษำมุมมองภำครัฐต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธำนีพบว่ำทำงด้ำน

กำยภำพและที่ตั้งมีควำมส ำคัญในกำรเป็นยุทธศำสตร์กำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ศึกษำ ข้อค้นพบหนึ่ง

ประกำรหนึ่งคือ ขำดควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนในกำรวำงแผนพัฒนำเชิงพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนกำร

ท่องเที่ยวอย่ำงเป็นรูปธรรม อีกท้ังกำรบริหำรและจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวมักอยู่ในควำมรับผิดชอบของ

ภำคเอกชนประชำชนในท้องถิ่น  ซึ่งถ้ำประชำชนและหน่วยงำนภำครัฐสำมำรถมีบทบำทร่วมกันได้จะ

เป็นกำรขับเคลื่อนกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่นเดียวกับพรชัย เพียรผล (2559) 

ศึกษำรูปแบบกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนบ้ำนเหล่ำในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนำ

โครงกำรหลวงม่อนเงำะ จังหวัดเชียงใหม่ ผลกำรวิจัยพบว่ำ  กำรเห็นควำมส ำคัญของกำรร่วมมือ

ระหว่ำงประชำชนและรัฐบำลจะส่งเสริมให้กำรท่องเที่ยวได้ กำรศึกษำพัฒนำกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิง

นิเวศของชุมชนบ้ำนเหล่ำ ได้เห็นถึงควำมส ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ต่อวิถีกำรด ำเนินชีวิต

เป็นหลักส ำคัญ จึงท ำให้มีกำรเข้ำร่วมของหน่วยงำนหลำยฝ่ำยในชุมชน มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำร

ชมรมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชนพัฒนำคนในชุมชนโดยกำรจัดสร้ำงกิจกรรมองค์ควำมรู้ให้กับคนใน

ชุมชนที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผ่ำนกำรเข้ำรับกำรอบรม กำรศึกษำหรือทัศน

ศึกษำดูงำนในพ้ืนที่  กำรประชุมแบบกลุ่ม กำรจัดเวทีชุมชนและมีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรป้องกัน

ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับภูวดล บัวบำงพลู(2561) ศึกษำ

แนวทำงกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่ำงยั่งยืน อุทยำนแห่งชำติเขำคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทรบุรี 

ผลกำรวิจัยพบว่ำแหล่งท่องเที่ยวสร้ำงรำยได้และส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรท่องเที่ยวให้กับชุมชนในพ้ืนที่

ใกล้เคียงเพ่ือให้เกิดกำรกระจำยรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กำรส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน

กำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยให้เป็นผู้บริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว แต่ยังไม่เปิดโอกำสให้ชุมชนเข้ำ
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มำมีสวนร่วมในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจในกำรจัดกำรในพ้ืนที่อุทยำนในปัจจุบัน ดังนั้นจำก

กำรศึกษำพบว่ำ บ้ำนท่ำล้งและท่ำวัดมีศักยภำพในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว  แต่ยังมีควำม

ต้องกำรให้ส่งเสริมเพ่ือพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมให้มีศักยภำพเพ่ิมมำกขึ้น ใน

ประเด็นดังต่อนี้ 

  1. บ้ำนท่ำล้ง จังหวัดอุบลรำชธำนี 

   1) ด้ำนข้อมูลประชำสัมพันธ์ ป้ำยบอกทำง  

   2) กำรส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 

   3) กำรกระจำยรำยได้หรือผลตอบแทนแก่ชำวบ้ำนที่เข้ำมำมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมกำรท่องเที่ยวอย่ำงเหมำะสม 

   4) กำรหำตลำดและแหล่งขำยสินค้ำให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน 

   5) กำรบูรณสถำปัตกรรมโบรำณและส่งเสริมให้มีกำรอนุรักษ์บ้ำนเก่ำ 

  2. บ้ำนท่ำวัด จังหวัดสกลนคร 

   1) ส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 

   2) กำรควบคุมปริมำณนักท่องเที่ยวให้เหมำะสม 

   3) พัฒนำจุดบริกำรนักท่องเที่ยวทั้งทำงบกและทำงน้ ำ 

   4) กำรหำตลำดและแหล่งขำยสินค้ำให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 

 3. แนวทำงในกำรพัฒนำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 

  ผลกำรศึกษำพบว่ำ พ้ืนที่บ้ำนท่ำล้งและพ้ืนที่บ้ำนท่ำวัดมีศักยภำพในกำรพัฒนำเป็น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนำธรรม ด้วยปัจจัยแหล่งที่ตั้ง สถำปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณีที่

เป็นเอกลักษณะเฉพำะถิ่น นอกจำกนี้ยังมีทรัพยำกรธรรมชำติ วิวทิวทัศที่สวยงำมเหมำะแก่กำร
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ท่องเที่ยวส ำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจกำรท่องเที่ยวแนวใหม่ ลักษณะทำงกำยภำพของพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่

ลุ่มน้ ำ เช่น พ้ืนที่ท่ำวัดที่ใกล้หนองหำน และพ้ืนที่ท่ำล้งที่มีวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่พ่ึงพิงแม่น้ ำสำยส ำคัญ

คือ แม่น้ ำโขง และจำกข้อมูลเชิงคุณภำพและปริมำณสะท้อนถึงประชำชนในพ้ืนที่ ผู้น ำชุมชน 

ภำคเอกชนมีควำมต้องกำรให้เกิดกำรพัฒนำ และจำกกำรศึกษำงำนวิจัยต่ำงๆ มีแนวทำงในกำรพัฒนำ

พ้ืนที่ท่ำล้งและพ้ืนที่ท่ำวัด ดังนี้ 

  1. ระดับชุมชน ควรมีกำรส่งเสริมให้ประชำชน เอกชนและผู้น ำชุมชนมีส่วนร่วมใน

กำรตัดสินใจ เปิดเวทีสำธำรณะให้ชุมชนก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่ โดยมีหน่วยงำนภำครัฐ

สนับสนุนในกำรวำงแผนทั้งในด้ำนแผนที่ ศักยภำพ และกำรเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนและกำร

ท ำงำนเชิงรุกของภำครัฐ สอดคล้องกับกำรวิจัยของ สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ (2550) ศึกษำเกี่ยวกับกำร

จัดกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษำศักยภำพกำรท่องเที่ยวชุมชนนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัด

ก ำแพงเพชร ผลกำรศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรที่เหมำะสมส ำหรับกำรพัฒนำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมซึ่งข้อมูลจำกกำรจัดเวทีชำวบ้ำนที่ได้เข้ำร่วมวำงแผนกำรจัดกำร คือ กำรจัดกำรด้ำน

โครงสร้ำงองค์กรกำรท่องเที่ยว กำรจัดกำรบุคลำกร กำรจัดระบบกำรด ำเนินกำร และกำรติดตำม

ตรวนสอบกำรด ำเนินกำร  

  2. ระดับภูมิภำค ควรมีศึกษำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวที่มีกำรเชื่อมโยงกันเป็น

เส้นทำงกำรท่องเที่ยวโดยใช้จุดเชื่อมต่อในมิติของกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีเรื่องรำว ( story ) 

หรือวิถีชีวิตริมโขงเพ่ือให้เกิดจุดท่องเที่ยวในระดับภูมิภำค อำทิเช่น กำรศึกษำของศันสนีย์ กระจ่ำง

โฉม และคณะ (2561) ท ำกำรศึกษำเพ่ือยกระดับเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือกำรเรียนรู้

คุณค่ำสถำปัตยกรรมในเส้นทำงอำรยธรรมล้ำนนำ ท ำให้เกิดเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงกัน

ทำงด้ำนวัฒนธรรมและสถำปัตยกรรม หรือกำรศึกษำของ เชิดชัย อ่องสกุล และนำยค ำนวณ นวล

สนอง (2559) รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนที่ลุ่มน้ ำทะเลสำบสงขลำเพ่ือ

กำรพัฒนำที่ยั่งยืน เกิดเส้นทำงกำรท่องเที่ยวทะเลสำบสงขลำที่เชื่อมโยง 3 จังหวัดภำคใต้ และ 

สอดคล้องกับกำรวิจัยของ นิพันธ์ วิเชียรน้อย (2564) ศึกษำมุมมองภำครัฐต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว

ในจังหวัดปทุมธำนี: กรณีศึกษำเทศบำลนครรังสิต เทศบำลเมืองท่ำโขลงและเทศบำลเมืองบึงยี่โถ  
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แนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในอนำคตจึงควรเสริมสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชนและ

ชุมชน และพัฒนำเชิงพ้ืนที่ในแหล่งท่องเที่ยว ด้วยกำรเชื่อมโยงเส้นทำงคมนำคมทำงน้ ำและทำงบก 

กำรปรับปรุงและฟ้ืนฟูสภำพแวดล้อมเมืองและธรรมชำติ  

 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 

   1. ในเชิงนโยบำยและกำรบริหำรจัดกำร ภำครัฐควรเข้ำมำมีบทบำทในกำรก ำหนด

นโยบำย กลยุทธ์และงบประมำณในกำรแข่งขันกำรท่องเที่ยวระดับชุมชนอย่ำงจริงจัง 

   2. ในกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ควรมี

กำรส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและอนุรักษ์เพ่ือให้คนในพ้ืนที่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

ในกำรหวงแหนรักษำธรรมชำติและเป็นผู้มีส่วนในกำรวำงแผนให้เกิดควำมยั่งยืน 

   3. ควรมีกำรท ำสื่อและน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่ใช้ในกำรท ำแผนที่กำรเชื่อมโยงสถำนที่

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและทำงวัฒนธรรมที่มีเรื่องรำว (Story) ร่วมสมัย 

 

ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 

  จำกกำรศึกษำในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พบประเด็นอ่ืนๆที่น่ำสนใจและน่ำจะเป็นประโยชน์

ในกำรศึกษำในโอกำสต่อไป จึงขอเสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำครั้งต่อไปคือ 

  1. ควรศึกษำกำรท่องเที่ยวในภำคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือสร้ำงเส้นทำงกำร

ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันเป็นเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีสำน 

  2. ควรศึกษำกำรท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรเกิดโรคระบำดอุบัติ

ใหม ่

  3. ควรศึกษำเปรียบเทียบกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สถำปัตยกรรมพ้ืนถิ่นอย่ำงมีส่วน

ร่วมในไทยและต่ำงประเทศ เช่นประเทศที่มีพรมแดนพ้ืนที่ติดกัน  หรือประเทศที่มีภูมิสถำปัตย์และ
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รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตที่คล้ำยคลึงกัน เพ่ือเป็นแนวทำงกำรพัฒนำต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

และประเทศชำติ 



 

รายการอ้างอิง 
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ภำคผนวก  ก 

แบบสอบถำม 
เรื่อง กำรประเมินศักยภำพชุมชนในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  153 

แบบสอบถำม 
 

เรื่อง กำรประเมินศักยภำพชุมชนในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรม 

ค ำชี้แจง แบบสอบถำมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรท ำวิทยำนิพนธ์เรื่อง กำรประเมินศักยภำพ
ชุมชนในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงนิเวศยั่งยืน หลักสูตรปริญญำสถำปัตยกรรมศำสตรม
หำบัณฑิต สำขำกำรวำงผังเมืองและสภำพแวดล้อม บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร โดยม
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภำพชุมชนในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศยั่งยืน 

ค ำอธิบำย แบบสอบถำมฉบับนี้ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 ส่วนที่ 2 แบบประเมินศักยภำพชุมชนในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงนิเวศยั่งยืน 

 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรม 

 

 

 กรุณำตอบแบบสอบถำมให้ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุด ผู้วิจัยขอขอบคุณท่ำน
ที่กรุณำให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมครั้งนี้ 

 

       นำยภำสกร  จวนสำง 

นักศึกษำปริญญำโท หลักสูตรปริญญำสถำปัตยกรรมศำสตรมหำบัณฑิต  
สำขำกำรวำงผังเมืองและสภำพแวดล้อม มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
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โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนนดังนี้ 

เกณฑ์กำรให้คะแนนด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ประเด็นที่ศึกษำ เกณฑ์คะแนน 
1. ควำมเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ
และมีพ้ืนฐำนอยู่กับธรรมชำติ 

มีศักยภำพในกำรจัดกำรมำก       ให้ 3 คะแนน 
มีศักยภำพในกำรจัดกำรปำนกลำง       ให้ 2 คะแนน  
มีศักยภำพในกำรจัดกำรน้อย ควรปรับปรุง ให้ 1 คะแนน  
ขำดศักยภำพกำรจัดกำร           ให้ 0 คะแนน 
 

2. ควำมรับผิดชอบไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

มีศักยภำพในกำรจัดกำร  ให้ 1 คะแนน 
ไมม่ีศักยภำพในกำรจัดกำร ให้ 0 คะแนน 
 

3. กำรให้กำรศึกษำ เพ่ิมพูนควำมรู้ 
ประสบกำรณ์และควำมเข้ำใจ 

มีศักยภำพในกำรจัดกำร  ให้ 1 คะแนน 
ไมม่ีศักยภำพในกำรจัดกำร ให้ 0 คะแนน 
 

4. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน มีคุณสมบัติตรงกับดัชนี   ให้ 1 คะแนน 
ไม่มีคุณสมบัติตรงกับดัชนี  ให้ 0 คะแนน 
 

5. โครงสร้ำงพื้นฐำนของชุมชน มีศักยภำพกำรรองรับเพียงพอ  ให้ 2 คะแนน 

มีศักยภำพกำรรองรับแต่ไม่เพียงพอ  ให้ 1 คะแนน 

ไม่มีศักยภำพกำรรองรับ   ให้ 0 คะแนน 
เกณฑ์กำรให้คะแนนด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ประเด็นที่ศึกษำ เกณฑ์คะแนน 
1. กำรมีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น มีคุณสมบัติตรงกับดัชนี   ให้ 1 คะแนน 

ไม่มีคุณสมบัติตรงกับดัชนี  ให้ 0 คะแนน 
2. กำรมีกำรอนุรักษ์ ส่งเสริมมรดกทำง
วัฒนธรรมและสถำปัตยกรรมท้องถิ่น 

คุณสมบัติตรงกับดัชนี   ให้ 1 คะแนน 
ไม่มีคุณสมบัติตรงกับดัชนี  ให้ 0 คะแนน 

3. กำรออกแบบที่กลมกลืนกับ
สถำปัตยกรรมท้องถิ่นและใช้วัสดุท้องถิ่น 

คุณสมบัติตรงกับดัชนี   ให้ 1 คะแนน 
ไม่มีคุณสมบัติตรงกับดัชนี  ให้ 0 คะแนน 

4. กำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่แสดง
ถึงเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ชุมชน 

คุณสมบัติตรงกับดัชนี   ให้ 1 คะแนน 
ไม่มีคุณสมบัติตรงกับดัชนี  ให้ 0 คะแนน 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 1. เพศ    

   ชำย    หญิง 

 2. อำยุ    

   ต่ ำกว่ำ 20    อำยุ 20 – 30 ปี   อำยุ 31 – 40 ปี 

   อำยุ 41 – 50 ปี  อำยุ 51 – 60 ปี   อำยุมำกกว่ำ 60ปี  

 3. ภูมิล ำเนำ ...................................................................................................  

 4. ระดับกำรศึกษำ 

   ประถมศึกษำ   มัธยมศึกษำ    ปวส./ อนุปริญญำ 

   ปริญญำตรี   สูงกว่ำปริญญำตรี 

 5. อำชีพ  

   รับรำชกำร   ค้ำขำย    

   เกษตรกร   ประมง  อ่ืนๆ  ............................................. 

 6. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน  

   ต่ ำกว่ำ 5000 บำท    5000-15,000 บำท 

   15,000-20,000 บำท    มำกกว่ำ 20,000 บำท 
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ส่วนที่ 2 แบบประเมินศักยภำพชุมชนในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเท่ียงเชิงนิเวศยั่งยืน  

ค ำชี้แจง กรุณำท ำเครื่องหมำย ในช่องว่ำง  ที่ตรงกับควำมเห็นของท่ำนมำกที่สุด 

กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ECOTOURISM )  

1. ควำมเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศและมีพ้ืนฐำนอยู่กับธรรมชำติ 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นกำรประเมิน ดัชนี 

ระดับศักยภำพ 

มำก 
(3) 

ปำน
กลำง 
(2) 

น้อย 
(1) 

ขำด
กำร
จัดกำร 
(0) 

มีกำรพึ่งพำธรรมชำติใน
เรื่องของกำรด ำรงชีวิต
และกำรท่องเที่ยวทั้ง
ในทำงบกและทำงน้ ำ 

1. มีกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติในกำร
ด ำรงชีพเช่น กำรท ำประมง 
กำรหำของป่ำ 

    

2. มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ที่พ่ึงพำธรรมชำติ เช่น กำร
ล่องเรือ 

    

3. มีกำรท่องเที่ยวที่
เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว
อ่ืนๆในท้องถิ่นใกล้เคียง 

    

4. มีกำรน ำเอำวัสดุจำก
ธรรมชำติมำเป็นวัตถุดิบใน
กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์เพ่ือกำร
ด ำรงชีวิต 
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2. ควำมรับผิดชอบไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นกำรประเมิน ดัชนี 
ระดับศักยภำพ 
มีกำรจัดกำร 
(1) 

ไม่มีกำรจัดกำร 
(0) 

พ้ืนที่ชุมชนมีกำรจัดกำร
ให้ควำมรู้แก่คนในพ้ืนที่
เอง และนักท่องเที่ยวที่
เข้ำมำในพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีหน่วยงำนจำกชุมชน
คอยเฝ้ำระวังไม่ให้ผู้คนหรือ
นักท่องเที่ยวเข้ำมำท ำลำย
สภำพแวดล้อม 

  

2. มีกำรควบคุมปริมำน
นักท่องเที่ยวไม่ให้มำกเกินไป 

  

3. มีกำรแบ่งพ้ืนที่กำรใช้
ประโยชน์ในกำรท่องเที่ยว
อย่ำงชัดเจน 

  

4. มีกำรรักษำ
สภำพแวดล้อมของประชำชน
ในพ้ืนที่อย่ำงเคร่งครัด 
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3. กำรให้กำรศึกษำ เพ่ิมพูนควำมรู้ ประสบกำรณ์และควำมเข้ำใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ประเด็นกำรประเมิน 

 
 
ดัชนี 

 
ระดับศักยภำพ 
มีกำรจัดกำร 
(1) 

ไม่มีกำรจัดกำร 
(0) 

พ้ืนที่ชุมชนมีกำรจัดกำร
ให้ควำมรู้แก่คนในพ้ืนที่
เอง และนักท่องเที่ยวที่
เข้ำมำในพ้ืนที่ 

1. มีกำรให้ควำมรู้หรือมี
กำรจัดกำรอบรมเรื่องกำร
ท่องเที่ยวและกำรบรรยำย
ถึงควำมเป็นมำของพ้ืนที่จำก
ผู้รู้หรือนักวิชำกำรท่ีมำจำก
หน่อยงำนของภำครัฐหรือ
เอกชน 

  

2. มีป้ำยบอกทำง และป้ำย
บอกควำมเป็นมำของพื้นที่
ตำมบริเวณท่ีส ำคัญ 

  

3. มีจุดบริกำรนักท่องเที่ยว 
( ทำงบกและทำงน้ ำ ) ตั้งอยู่
ไม่ไกลจำกแหล่งท่องเที่ยว 

  

4. มีสื่อหลำกหลำย
ประเภทส ำหรับให้ข้อมูลกับ
นักท่องเที่ยว เช่น แผ่นพับ  
โป้สเตอร์ นิทรรศกำร 
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4. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

ประเด็นกำรประเมิน ดัชนี 

ระดับศักยภำพ 

มีคุณสมบัติ 
(1) 

ไม่มี
คุณสมบัติ 
(0) 

ประชำชนในพื้นท่ีมีกำร
แบ่งหน้ำที่กันอย่ำง
ชัดเจน ในกำรประกอบ
กิจกรรมกำรท่องเที่ยว 

1. ประชำชนในชุมชนมีส่วนร่วมใน
กำรก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรเรื่อง
กำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชน 

  

2. มีมำตรกำรในกำรรักษำควำม
ปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวจำก
อันตรำยที่เกิดข้ึนในแหล่งท่องเที่ยว 
เช่น มำตรกำรอพยพ, เส้นทำงหนีไฟ 

  

3. มีกำรกระจำยรำยได้หรือ
ผลตอบแทนแก่ชำวบ้ำนที่เข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมกำรท่องเที่ยวอย่ำง
เหมำะสม 
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5. โครงสร้ำงพื้นฐำนของชุมชน 

ประเด็นกำรประเมิน ดัชนี 

ระดับศักยภำพกำรรองรับ 
มี
เพียงพอ 
(2) 

มี แต่ไม่
เพียงพอ 
(1) 

ไม่มี 
(0) 

พ้ืนที่ชุมชนมีกำรจัดกำร
เกี่ยวกับโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

1. มีควำมพร้อมของบุคลำกร
แหล่งท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตำม
มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
อย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนมีควำม
พร้อมในกำรรับมือกับเหตุกำรณ์
ฉุกเฉินตลอดเวลำ 

   

2. มีเส้นทำงกำรคมนำคมและ
กำรเดินรถสำธำรณะจำก
ภำยนอกเข้ำมำในพ้ืนที่ 

   

3. มีระบบสำธำรณูปโภค เช่น 
ไฟฟ้ำ ประปำรองรับตำมควำม
ต้องกำร 

   

4. มีร้ำนค้ำ/จุดแวะซื้อสินค้ำ 
OTOP ของพื้นที่ กระจำยอยู่
ตำมบริเวณส ำคัญภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยว 
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กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (CULTURAL TOURISM) 

ประเด็นกำรประเมิน ดัชนี 

ระดับศักยภำพ 
มี
คุณสมบัติ 
(1) 

ไม่มี
คุณสมบัติ 
(0) 

1. กำรมีเอกลักษณเ์ฉพำะถิ่น 
 
พ้ืนที่ชุมชนมีกำรรักษำ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
เก่ำแก่ไม่เหมือนในท้องถิ่น
อ่ืน เช่น ภำษำ,อำหำร,กำร
ด ำเนินชีวิต 

1. มีภำษำท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์
ของพ้ืนที่ชุมชน 
 

  

2. มีอำหำรที่เป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่
ชุมชน 
 

  

3. มีกำรด ำเนินชีวิต ควำมเป็นอยู่ที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพำะพ้ืนที่ชุมชน 
 

  

4. มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพำะถิ่นที่ชัดเจน 
 

  

2. กำรมีกำรอนุรักษ์ และส่งเสริมมรดกทำงวัฒนธรรม และสถำปัตยกรรมท้องถิ่น 

พ้ืนที่ชุมชนมีกำรรักษำ
รูปแบบของอำคำร
บ้ำนเรือน,สถำปัตยกรรม
ของท้องถิ่นไว้เป็นอย่ำงดี 

1. มีสิ่งปลูกสร้ำง เช่น อำคำร
บ้ำนเรือน วัด ที่บ่งบอกถึง
สถำปัตยกรรมท้องถิ่นได้อย่ำงชัดเจน 

  

2. มีหัตถกรรม ข้ำวของเครื่องใช้ที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพำะถิ่นอย่ำงชัดเจน   

3. มีกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยใน
แหล่งท่องเที่ยวอย่ำงสม่ ำเสมอ   

 4. มีกำรอนุรักษ์สถำปัตยกรรมพ้ืนถิ่น
และแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติได้
เป็นอย่ำงดี 

  

3. กำรออกแบบที่กลมกลืนกับสถำปัตยกรรมท้องถิ่นและใช้วัสดุในท้องถิ่น 

พ้ืนที่ชุมชนมีกำรช่วยกัน
อนุรักษ์อำคำรบ้ำนเรือน
สถำปัตยกรรมท้องถิ่นโดย

1. มีกำรบุรณะสิ่งปลูกสร้ำงและ
สถำนที่ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์โดย
ยังคงรักษำรูปแบบเดิมไว้อย่ำงชัดเจน 
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ประเด็นกำรประเมิน ดัชนี 

ระดับศักยภำพ 
มี
คุณสมบัติ 
(1) 

ไม่มี
คุณสมบัติ 
(0) 

ไม่ถูกกลืนจำกสังคม
สมัยใหม่ 
 
 
 

 

2.  มีกำรสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงขึ้นมำใหม่
ในพ้ืนที่โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นซึ่งยังคง
รูปแบบทำงสถำปัตยกรรมพ้ืนถิ่นไว้
เป็นอย่ำงดี 

  

4. กำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ชุมชน 
พ้ืนที่ชุมชนมีสถำนที่
ท่องเที่ยวหรือกำร
แสดงออกท่ีสำมำรถบ่ง
บอกและอธิบำยถึง
เรื่องรำวของชุมชนตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน 

1. มีโบรำณสถำนหรือโบรำณวัตถุท่ี
เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ชุมชนเพื่อกำร
ท่องเที่ยวที่ชัดเจน 

  

2.  มีกำรแสดงออกถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณีพื้นถิ่นแก่นักท่องเที่ยวหรือผู้
ที่มำเยี่ยมเยียน 

  

 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม 
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ภำคผนวก  ข 

ข้อมูลเชิงคุณภำพ 
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ข้อมูลเชิงคุณภำพ   

จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกำรประเมินศักยภำพชุมชนในกำรพัฒนำให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมซึ่งใช้แบบสัมภำษณ์ที่เป็นกึ่งโครงสร้ำง โดยมีรำยละเอียดที่

เปรียบเทียบกำรสัมภำษณ์ของทั้งสองพ้ืนที่เป็นตำรำงดังต่อไปนี้  

ตำรำงท่ี 1 ตำรำงแสดงกำรสัมภำษณ์กลุ่มผู้น ำชุมชน 

ชุมชนบ้ำน
ท่ำล้ง 

ชุมชนบ้ำนท่ำวัด 

กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
1. ควำมเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศและมีพื้นฐำนอยู่กับธรรมชำติ ประเด็นในกำรสัมภำษณ์ คือ มีกำร
พ่ึงพำธรรมชำติในเรื่องของกำรด ำรงชีวิต และกำรท่องเที่ยวทั้งในทำงบกและทำงน้ ำ 
 ผู้ น ำ
ชุมชนมีกำร
พ่ึ ง พ ำ
ธรรมชำติใน
เรื่องของกำร
ท ำ ป ร ะ ม ง
และกำรเก็บ
พืชพรรณจำก
ธรรมชำติมำ
ใช้ในหลังคำ
เรือนเช่น กำร
เก็บผักหวำน
ป่ ำ  กำร เข้ ำ
ป่ำไปตัดไม้ไผ่
ม ำ ท ำ
เ ค รื่ อ ง จั ก ร
สำน และกำร
พำครอบครัว
ล่ อ ง เ รื อ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ในช่วงน้ ำลด 

 ผู้น ำชุมชนได้กล่ำวถึงว่ำโดยส่วนใหญ่ตนเองได้พ่ึงพำธรรมชำติเยอะ จะเป็นเรื่อง
ของกำรประกอบอำชีพ คือ กำรท ำประมง กำรท ำกำรเกษตร และกำรท ำปศุสัตว์ 
และกำรท ำกำรท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่บ้ำน 

2. ควำมรับผิดชอบ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นในกำรสัมภำษณ์คือ พ้ืนที่ชุมชน
มีกำรรักษำสภำพแวดล้อมของพ้ืนที่โดยชุมชนเอง 
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ชุมชนบ้ำน
ท่ำล้ง 

ชุมชนบ้ำนท่ำวัด 

 ผู้ น ำ
ชุมชนมีกำร
แสดงออกถึง
ค ว ำ ม
รับผิดชอบต่อ
พ้ื น ที่ ชุ ม ช น
โดยกำรเป็น
แ ก น น ำ
ลู ก บ้ ำ น ใ น
กำรช่ ว ยกั น
เก็บขยะ ปลูก
ต้ น ไ ม้ ใ น
หมู่บ้ำนและ
ไ ด้ ตั้ ง ก ฎ ใ น
ห มู่ บ้ ำ น ใ น
กำรช่ ว ยกั น
รั กษำคว ำม
สะอำด 

 กลุ่มผู้น ำชุมชน ได้มีกำรน ำพำชำวบ้ำนให้ช่วยกันรักษำสภำพแวดล้อมทำง
ธรรมชำติไว้เป็นอย่ำงดี แต่ก็ยังขำดควำมร่วมมือกับชำวบ้ำนในบำงส่วน 

 3. กำรให้กำรศึกษำ เพิ่มพูนควำมรู้ ประสบกำรณ์และควำมเข้ำใจ ประเด็นในกำรสัมภำษณ์ คือ 
พ้ืนที่ชุมชนมีกำรจัดกำรให้ควำมรู้แก่คนในพื้นท่ีเองและนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำในพ้ืนที่ 
 ผู้ น ำ
ชุ ม ช น ไ ด้
กล่ ำวว่ ำ  ใน
ส่วนของกำร
อธิบำยหรื อ
ให้ควำมรู้แก่
นักท่องเที่ยว
นั้ น ต น เ อ ง
และชำวบ้ำน
เ ป็ น ผู้ ใ ห้
ค ว ำ ม รู้ เ อ ง 
ส่วนในเรื่ อง
ข อ ง ก ำ ร
แนะน ำหรื อ

 กลุ่มผู้น ำชุมชนได้ให้ควำมรู้แก่ชำวบ้ำนเอง และนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำในพ้ืนที่ 
รวมถึงได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนของรัฐที่ได้เข้ำมำท ำป้ำยบอกสถำนที่ส ำคัญ
ต่ำงๆในหมู่บ้ำน 
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ชุมชนบ้ำน
ท่ำล้ง 

ชุมชนบ้ำนท่ำวัด 

ก ำ ร
ประชำสัมพัน
ธ์ พ้ืนที่นั้นจะ
เ ป็ น
ห น่ ว ย ง ำ น
ของรัฐที่ เข้ ำ
มำสนับสนุน 
เ ช่ น 
มหำวิทยำลัย
ร ำ ช ภั ฎ
อุบลรำชธำนี 
อ ง ค์ ก ำ ร
บริ หำรส่ วน
ต ำบลห้วยไผ่ 
4. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน ประเด็นในกำรสัมภำษณ์ คือ ประชำชนในพ้ืนที่มีกำรแบ่งหน้ำที่กัน
อย่ำงชัดเจนในกำรประกอบกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
 ผู้ น ำ
ชุมชนจะเป็น
แกนน ำในกิจ
กรรและแบ่ง
ง ำ น ใ ห้ ร อ ง
ผู้ ใ ห ญ่ บ้ ำ น
และลูกบ้ ำน
ช่ ว ย กั น ท ำ
ม ำ ก ก ว่ ำ 
ส่ ว น ตั ว
ผู้ ใ ห ญ่ บ้ ำ น
เ อ ง จ ะ ค อ ย
เป็นที่ปรึกษำ
ละคอยแนะ
แนวทำงเป็น
ส่วนใหญ่ 

 กลุ่มผู้น ำชุมชนได้กล่ำวว่ำมีกำรแบ่งหน้ำที่ในกำรจัดกำรเรื่องกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชนได้ชัดเจน โดยตนเองนั้นจะมีหน้ำที่ในกำรมอบหมำยงำนแกลูกบ้ำนที่ท ำหน้ำที่
ในด้ำนต่ำงๆ โดยจะใช้พื้นที่วัดใต้ ในกำรวำงแผนงำนต่ำงๆ 

5. โครงสร้ำงพื้นฐำนของชุมชน ประเด็นในกำรสัมภำษณ์ คือ พ้ืนที่ชุมชนมีกำรจัดกำรเกี่ยวกับ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
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ชุมชนบ้ำน
ท่ำล้ง 

ชุมชนบ้ำนท่ำวัด 

 ผู้ น ำ
ชุมชนจะเป็น
ค น
ประสำนงำน
กับหน่วยงำน
ข อ ง รั ฐ ใ น
เรื่องของกำร
หำน้ ำดื่ม กำร
น ำสินค้ำจักร
สำนออกไป
ข ำ ย ใ น ตั ว
เ มื อ ง
อุบลรำชธำนี 

 กลุ่มผู้น ำชุมชนกล่ำวว่ำในเรื่องของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนนั้นที่บ้ำนท่ำวัดนั้นมีค่อนข้ำง
ครบถ้วน ไม่ว่ำจะเป็นในเรื่องควำมปลอดภัย เส้นทำงกำรคมนำคมที่สะดวก ประปำ 
ไฟฟ้ำ จะขำดก็แต่เรื่องร้ำนค้ำหรือสหกรณ์ที่ขำยสินค้ำจ ำพวกหัตถกรรมของชำวบ้ำน 
เช่น เสื่อที่ท ำจำกผือ ส่วนใหญ่แล้วชำวบ้ำนจะท ำกำรขำยเองที่บ้ำน 

กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
1.กำรมีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น ประเด็นในกำรสัมภำษณ์ คือ พ้ืนที่ชุมชนมีกำรรักษำขนบธรรมเนียม
ประเพณีเก่ำแก่ไม่เหมือนในท้องถิ่นอ่ืน เช่น ภำษำ อำหำร กำรด ำเนินชีวิต 
 ผู้ น ำ
ชุ ม ช น ไ ด้
ก ล่ ำ ว ว่ ำ ใ น
หมู่บ้ำนท่ำล้ง
นั้นมีภำษำที่
เ ป็ น ข อ ง
ต น เ อ ง คื อ
ภำษำบรู ที่ไม่
เ ห มื อ น ใ ค ร 
ส่วนในเรื่ อง
ขอ ง อ ำ ห ำ ร
ป ร ะ จ ำ
ท้องถิ่นนั้นก็
จะเป็นอำหำร
ป ร ะ จ ำ ฤ ดู
มำกกว่ำ และ
ได้เป็นผู้น ำใน
ก ำ ร จั ด ก ำ ร

 กลุ่มผู้น ำชุมชนได้กล่ำวว่ำเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงชุมชนมำกที่สุดคงเป็นเรื่องของ
ภำษำกำรพูด ในชุมชนบ้ำนท่ำวัดจะใช้ภำษำ ญ้อ ในกำรสื่อสำรกันในหมู่บ้ำน
นอกจำกนนั้นก็จะมีประเพณีประจ ำปีในชุมชนก็คือ กำรท ำบุญผะเหวด และกำร ไหว้
ผีปู่ตำ ส่วนในเรื่องอำหำร หรือกำรด ำรงชีวิตของชำวบ้ำนนั้นก็จะเป็นเหมือนพ้ืนที่
อ่ืนๆทั่วไป 
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ชุมชนบ้ำน
ท่ำล้ง 

ชุมชนบ้ำนท่ำวัด 

ป ร ะ จ ำ
ห มู่ บ้ ำ น คื อ
งำนไหว้ผีปู่ตำ 
ซึ่ ง จะจั ดขึ้ น
ใ น วั น ที่  1 4 
เมษำยน ของ
ทุกปี 
 

 

2. กำรอนุรักษ์ ส่งเสริมมรดกทำงวัฒนธรรมและสถำปัตยกรรมท้องถิ่น ประเด็นในกำรประเมิน 
คือ พ้ืนที่ชุมชนมีกำรรักษำรูปแบบของอำคำรบ้ำนเรือน สถำปัตยกรรมท้องถิ่นไว้ได้เป็นอย่ำงดี มี
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนภำษำ  ด้ำนกำรจักสำน ด้ำนขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรม 
 ผู้น ำชุมชนได้กล่ ำ วว่ ำ  เท่ ำที่ ท ำ ได้ ในตอนนี้ คื อ
สนับสนุนเรื่องกำรรักษำสถำปัตยกรรมท้องถิ่น เช่นรูปแบบ
ของอำคำรที่เป็นกำรสร้ำงบ้ำนสองชั้นด้วยไม้ แต่ในที่สุด
แล้วก็ขึ้นอยู่กับเจ้ำของบ้ำนที่จะดัดแปลงหรือจะปลูกบ้ำน
ไปในทำงใด 

 กลุ่มผู้น ำชุมชนได้กล่ำวว่ำในส่วน
นี้ คงจะเป็น ใน เรื่ องของรูปแบบ
อำคำรพักอำศัยในสมัยก่อนที่ยั ง
หลงเหลืออยู่ ที่ยังคงรักษำรูปแบบ
ทำงสถำปัตยกรรมไว้ได้ ส่วนอำคำรที่
ปลูกสร้ำงใหม่นั้น ชำวบ้ำนจะเน้น
เ รื่ อ ง ค ว ำ ม แ ข็ ง แ ร ง ม ำ ก ก ว่ ำ
เอกลักษณ์แล้วในปัจจุบัน 

3. กำรออกแบบท่ีกลมกลืนกับสถำปัตยกรรมท้องถิ่นและใช้วัสดุท้องถิ่น ประเด็นในกำรสัมภำษณ์ 
คือ พื้นที่ชุมชนมีกำรช่วยกันอนุรักษ์อำคำรบ้ำนเรือน สถำปัตยกรรมท้องถิ่นโดยไม่ถูกกลืนจำกสังคม
สมัยใหม่ 
 ผู้น ำชุมชนได้กล่ำวว่ำ ในเรื่องนี้ตนเองและชำวบ้ำนได้
ท ำกำรอนุรักษ์อำคำรบ้ำนเรือน วัด ไว้อย่ำงดีอยู่แล้ว และ
เป็นเรื่องที่ชำวบ้ำนให้ควำมช่วยเหลือเป็นอย่ำงดียิ่ ง
เนื่องจำกชำวบ้ำนยังมีควำมเชื่อเรื่องเก่ำๆจำกพรรพบุรุษ 
ควำมเชื่อเรื่องผีปู่ตำ 

 กลุ่มผู้ น ำชุมชนไม่ ได้กล่ ำวว่ ำ 
ปัจจุบันอำคำรบ้ำนเรือนที่ปลูกสร้ำง
มำใหม่นั้นจะเป็นบ้ำนหรืออำคำร
แบบใหม่ เสียเยอะ จะเหลือก็แต่
อำคำรเดิมที่สร้ำงมำนำนแล้ว ส่วน
เรื่องสถำนที่ส ำคัญทำงประวัติศสำ
สตร์ก็จะคงเหลือแต่พิพิธภัณฑ์ที่ตั้งใน
วัดใต้ ที่พอจะคงเหลืออยู่ 

4. กำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของพื้นที่ชุมชน  ประเด็นในกำร
สัมภำษณ์ คือ พ้ืนที่ชุมชนมีสถำนที่ท่องเที่ยวหรือกำรแสดงออก ที่สำมำรถบ่งบอกและอธิบำย
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เรื่องรำวของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 ผู้น ำชุมชนได้กล่ำวว่ำ ในพ้ืนที่บ้ำนท่ำล้งนั้นสิ่งที่
แสดงออกถึงเรื่ องรำวของหมู่บำนก็คือ ภำษำบรู  ที่
แสดงออกและเด่นชัดที่สุด ส่วนแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆที
ส ำคัญก็คือรอยพระพุทธบำท ดอนปู่ตำ ที่ตนและชำวบ้ำน
มักจะพำนักท่องเที่ยวไปกรำวไหว้เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล 

 กลุ่ ม ผู้ น ำชุ มชนกล่ ำ ว ว่ ำ  ถ้ ำ
สถ ำนที่ จ ะบอก เ รื่ อ ง ร ำ วตั้ ง แ ต่
สมัยก่อนของชุมชน ก็คงจะเป็นวัดใต้ 
พิพิธภัณฑ์ทวำรวดี ในวัดใต้  และ
หนองหำร ที่พอจะบ่งบอกหรือเล่ำ
เรื่องรำวของชุมชนในอดีตได้ 

 

 

 

ตำรำงท่ี 2 ตำรำงแสดงกำรสัมภำษณ์กลุ่มที่เป็นเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนของรัฐ 

ชุมชนบ้ำนท่ำล้ง ชุมชนบ้ำนท่ำวัด 
กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
1. ควำมเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศและมีพื้นฐำนอยู่กับธรรมชำติ ประเด็นในกำรสัมภำษณ์ คือ มี
กำรพ่ึงพำธรรมชำติในเรื่องของกำรด ำรงชีวิต และกำรท่องเที่ยวทั้งในทำงบกและทำงน้ ำ 
 เจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนของรัฐได้เข้ำมำมีส่วนร่วมใน
เรื่องของกำรเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่อ่ืนๆที่ใกล้เคียง 

 เจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนของรัฐ
ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในเรื่องของกำร
เ ชื่ อ ม โ ย งแหล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว อ่ื น ที่
ใกล้เคียงกิจกรรมกำรท่องเที่ยวทำง
ธรรมชำติที่บ้ำนท่ำวัดนั้นจะเน้นเรื่อง
กำรล่องเรือมำกกว่ำกำรเดิน 

2. ควำมรับผิดชอบ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นในกำรสัมภำษณ์คือ พ้ืนที่
ชุมชนมีกำรรักษำสภำพแวดล้อมของพ้ืนที่โดยชุมชนเอง 
 เจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนของรัฐไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
เรื่องนี้เนื่องจำกทำงชุมชนได้ดูแลกันเอง 
แต่มีบำงหน่วยงำนที่เข้ำมำให้ค ำแนะน ำในกำรจัดพ้ืนที่กำร
บริกำรนักท่องเที่ ยวและประชำสัมพันธ์ ให้ อนุ รั กษ์
สิ่งแวดล้อม 

 เจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนของรัฐ
ไม่ ไ ด้ มี ส่ ว น เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใน เ รื่ อ ง นี้
เนื่องจำกทำงชุมชนได้ดูแลกันเอง 
และมีหน่วยงำนรัฐเข้ำมำจัดพ้ืนที่ใน
กำรท่องเที่ยวอย่ำงชัดเจนเพ่ือไม่ให้
ท ำลำยสิ่งแวดล้อม 

3. กำรให้กำรศึกษำ เพิ่มพูนควำมรู้ ประสบกำรณ์และควำมเข้ำใจ ประเด็นในกำรสัมภำษณ์ คือ 
พ้ืนที่ชุมชนมีกำรจัดกำรให้ควำมรู้แก่คนในพื้นท่ีเองและนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำในพ้ืนที่ 
 เจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนของรัฐได้เข้ำมำส่งเสริมเรื่อง
ของกำรแนะน ำ ให้ควำมรู้แก่ชำวบ้ำนและนักท่องเที่ยวเรื่อง
ขอมูลพื้นที่ และเข้ำมำส่งเสริมและช่วยประชำสัมพันธ์เรื่อง

 เจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนของรัฐได้
เข้ำมำส่งเสริมเรื่องของกำรแนะน ำ 
ให้ควำมรู้แก่ชำวบ้ำนและในเรื่องของ
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ชุมชนบ้ำนท่ำล้ง ชุมชนบ้ำนท่ำวัด 
กำรท่องเที่ยวของหมู่บ้ำน กำรประชำสัมพันธ์เรื่องกำรท่องเที่ยว 

เ ช่ น  มี ก ำ ร ให้ ค ว ำม รู้ เ รื่ อ ง ก ำ ร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ก ช ำ ว บ้ ำ น จ ำ ก 
อำสำสมั ค รสำธ ำ รณสุ ขประจ ำ
หมู่บ้ำน(อสม.) 

4. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน ประเด็นในกำรสัมภำษณ์ คือ ประชำชนในพ้ืนที่มีกำรแบ่งหน้ำที่กัน
อย่ำงชัดเจนในกำรประกอบกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
 เจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนของรัฐได้เข้ำมำส่งเสริมใน
เรื่องของกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น ในเรื่องของกำรมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนนั้นรัฐไม่ได้เข้ำมำเกี่ยวข้องแต่อย่ำงใด 

 เจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนของรัฐได้
เ ข้ ำ มำส่ ง เส ริ ม ใน เ รื่ อ งของกำร
ท่องเที่ยวเท่ำนั้น ในเรื่องของกำรมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนนั้นรัฐไม่ได้
เข้ำมำเกี่ยวข้องแต่อย่ำงใด 

5. โครงสร้ำงพื้นฐำนของชุมชน ประเด็นในกำรสัมภำษณ์ คือ พ้ืนที่ชุมชนมีกำรจัดกำรเกี่ยวกับ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
 เจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนของรัฐ ได้แก่ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล(อบต.) เข้ำมำช่วยเหลือในเรื่องของกำรท ำถนน
เข้ำมำหมู่บ้ำน กำรน ำน้ ำส ำหรับกำรบริโภคมำแจกจ่ำยแก่
ชำวบ้ำน และในส่วนที่ชำวบ้ำนได้ท ำกำรขอร้องไป 

 เจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนของรัฐ 
ได้แก่องค์กำรบริหำรส่ วนต ำบล
(อบต.) หน่วยงำนต่ำงๆ  เข้ำมำ
ช่วยเหลือในเรื่องของกำรท ำป้ำยบอก
เส้นทำง  ส่ วนในเรื่ อง อ่ืนๆ ทำง
หน่วยงำนไม่ได้เข้ำไปยุ่งเกี่ยว เพรำะ
ทำงชำวบ้ำนได้ท ำด ำเนินกำรกันเอง 

กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
1.กำรมีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น ประเด็นในกำรสัมภำษณ์ คือ พ้ืนที่ชุมชนมีกำรรักษำขนบธรรมเนียม
ประเพณีเก่ำแก่ไม่เหมือนในท้องถิ่นอ่ืน เช่น ภำษำ อำหำร กำรด ำเนินชีวิต 
 เจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนของรัฐได้เข้ำมำส่งเสริมและ
อ ำนวยควำมสะดวกในช่วงเวลำที่หมู่บ้ำนจัดงำนประจ ำปี 
เช่น งำนไหว้ปู่ตำหรือผีประจ ำหมู่บ้ำน 

 เจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนของรัฐได้
เข้ำมำช่วยเหลือในเรื่องของสถำนที่
ในกำรจัดประเพณีประจ ำหมู่บ้ำน 
เช่นบุญผะเหวด ที่ใช้สถำนที่โรงเรียน
ในกำรจัดงำน 

2. กำรอนุรักษ์ ส่งเสริมมรดกทำงวัฒนธรรมและสถำปัตยกรรมท้องถิ่น  ประเด็นในกำรประเมิน 
คือ พ้ืนที่ชุมชนมีกำรรักษำรูปแบบของอำคำรบ้ำนเรือน สถำปัตยกรรมท้องถิ่นไว้ได้เป็นอย่ำงดี มี
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนภำษำ  ด้ำนกำรจักสำน ด้ำนขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรม 
 เจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนของรัฐไม่ได้เข้ำมำมีส่วน
เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ 

 เจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนของรัฐ
ไม่ได้เข้ำมำมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ 
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ชุมชนบ้ำนท่ำล้ง ชุมชนบ้ำนท่ำวัด 
3. กำรออกแบบท่ีกลมกลืนกับสถำปัตยกรรมท้องถิ่นและใช้วัสดุท้องถิ่น ประเด็นในกำรสัมภำษณ์ 
คือ พื้นที่ชุมชนมีกำรช่วยกันอนุรักษ์อำคำรบ้ำนเรือน สถำปัตยกรรมท้องถิ่นโดยไม่ถูกกลืนจำกสังคม
สมัยใหม่ 
 เจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนของรัฐไม่ได้เข้ำมำมีส่วน
เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ 

 เจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนของรัฐได้
เข้ำมำมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของกำร
รักษำพิพิธภัณฑ์ร่วมกับทำงวัดและ
ชำวบ้ำนในพ้ืนที่บ้ำนท่ำวัด ส่วนใน
เรื่องอ่ืนๆนั้นทำงหน่วยงำนไม่ได้เข้ำ
ไปมีส่วนร่วม 

 

4. กำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ชุมชน ประเด็นในกำรสัมภำษณ์ 
คือ พ้ืนที่ชุมชนมีสถำนที่ท่องเที่ยวหรือกำรแสดงออก ที่สำมำรถบ่งบอกและอธิบำยเรื่องรำวของ
ชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 เจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนของรัฐได้เข้ำมำมีส่วนร่วมใน
เรื่องของกำรเอื้ออ ำนวยสถำนที่ เช่น โรงเรียน 

 เจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนของรัฐ
ไม่ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ 

 

 

ตำรำงท่ี 3 ตำรำงแสดงกำรสัมภำษณ์กลุ่มผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ 

ชุมชนบ้ำนท่ำล้ง ชุมชนบ้ำนท่ำวัด 
กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
1. ควำมเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศและมีพื้นฐำนอยู่กับธรรมชำติ ประเด็นในกำรสัมภำษณ์ คือ มี
กำรพ่ึงพำธรรมชำติในเรื่องของกำรด ำรงชีวิต และกำรท่องเที่ยวทั้งในทำงบกและทำงน้ ำ 
 ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำเองได้มีส่วน
ร่วมถึงในเรื่องของกำรขำยสินค้ำหรือ
คอยบริกำรนักท่องเที่ยวหลังจำกที่
นักท่องเที่ยวได้ท ำกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่
แล้วเสร็จ 

 ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำเองได้มีส่วนร่วมถึงในเรื่องของ
กำรขำยสินค้ำหรือคอยบริกำรนักท่องเที่ยวหลังจำกที่
นักท่องเที่ยวได้ท ำกำรท่องเที่ยวในพื้นที่แล้วเสร็จ 

2. ควำมรับผิดชอบ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นในกำรสัมภำษณ์คือ พ้ืนที่
ชุมชนมีกำรรักษำสภำพแวดล้อมของพ้ืนที่โดยชุมชนเอง 
 ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำได้มีส่วน
ร่วมกับผู้น ำชุมชนและชำวบ้ำนในกำร
รักษำสภำพแวดล้อม 

 ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำได้มีส่วนร่วมกับผู้น ำชุมชนและ
ชำวบ้ำนในกำรรักษำสภำพแวดล้อมแต่ก็ยังถือว่ำขำด
คว ำ ม ร่ ว ม มื อ จ ำ ก ช ำ ว บ้ ำ น ใ น บ ำ ง ส่ ว น  ท ำ ใ ห้
ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำบำงรำยก็ไม่ให้ควำมร่วมมือไปด้วย 
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ชุมชนบ้ำนท่ำล้ง ชุมชนบ้ำนท่ำวัด 
3. กำรให้กำรศึกษำ เพิ่มพูนควำมรู้ ประสบกำรณ์และควำมเข้ำใจ ประเด็นในกำรสัมภำษณ์ คือ 
พ้ืนที่ชุมชนมีกำรจัดกำรให้ควำมรู้แก่คนในพื้นท่ีเองและนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำในพ้ืนที่ 
 ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำเข้ำมำมีส่วน
ในเรื่องของกำรบริกำรนักท่องเที่ยว 
เช่น กำรให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว 

 ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำเข้ำมำมีส่วนในเรื่องของกำร
บริกำรนักท่องเที่ยว เช่น กำรให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว 
และคอยให้บริกำรข้อมูลแกนักท่องเที่ยวที่ เข้ำมำ
สอบถำมในบำงครั้ง 

4. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน ประเด็นในกำรสัมภำษณ์ คือ ประชำชนในพ้ืนที่มีกำรแบ่งหน้ำที่กัน
อย่ำงชัดเจนในกำรประกอบกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
 ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำมีส่วนในกำร
ก ำหนดแนวทำงกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่
ชุมชน 

 ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำไม่ได้มีส่วนร่วมในกำรท ำ
หน้ำที่ในกำรแบ่งกิจกรรมกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ 

5. โครงสร้ำงพื้นฐำนของชุมชน ประเด็นในกำรสัมภำษณ์ คือ พ้ืนที่ชุมชนมีกำรจัดกำรเกี่ยวกับ
โครงสร้ำงพืน้ฐำน 
 ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำมีส่วนร่วมใน
เรื่องของกำรเป็นหูเป็นตำช่วยเจ้ำหน้ำที่
ในเรื่องของกำรรักษำควำมปลอดภัยใน
พ้ืนที่ชุมชน 

 ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำมีส่วนร่วมในเรื่องของกำรเป็น
หูเป็นตำช่วยเจ้ำหน้ำที่ในเรื่องของกำรรักษำควำม
ปลอดภัยในพื้นท่ีชุมชน 

กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
1.กำรมีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น ประเด็นในกำรสัมภำษณ์ คือ พ้ืนที่ชุมชนมีกำรรักษำขนบธรรมเนียม
ประเพณีเก่ำแก่ไม่เหมือนในท้องถิ่นอ่ืน เช่น ภำษำ อำหำร กำรด ำเนินชีวิต 
 ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำได้มีส่วนใน
กำรรักษำ ขนบธรรมเนียมประเพณีใน
ฐำนะที่เป็นชำวบ้ำนในพื้นที่เช่นกัน 

 ผู้ ป ระกอบกำรร้ ำนค้ ำ ได้ มี ส่ วน ในกำรรั กษำ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีในฐำนะที่เป็นชำวบ้ำนในพ้ืนที่
เช่นกัน โดยผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำก็ได้กล่ำวว่ำตัวเองก็
เป็นส่วนหนึ่งในหมู่บ้ำนเช่นกัน 
   ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำได้มีส่วนร่วมในกำรรักษำ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีในฐำนะที่เป็นชำวบ้ำนในพ้ืนที่ 
ซึ่งได้กล่ำวว่ำตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งในหมู่บ้ำนเช่นกัน 
 

2. กำรอนุรักษ์ ส่งเสริมมรดกทำงวัฒนธรรมและสถำปัตยกรรมท้องถิ่น  ประเด็นในกำรประเมิน 
คือ พ้ืนที่ชุมชนมีกำรรักษำรูปแบบของอำคำรบ้ำนเรือน สถำปัตยกรรมท้องถิ่นไว้ ได้เป็นอย่ำงดี มี
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนภำษำ  ด้ำนกำรจักสำน ด้ำนขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรม 
 ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำได้ส่งเสริมใน
เรื่องของกำรรักษำรูปแบบของอำคำร
บ้ำนเรือน 

 ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำได้ส่งเสริมในเรื่องของกำร
รักษำรูปแบบของอำคำรบ้ำนเรือนโดยใช้ร้ำนค้ำของ
ตนเองเป็นหลัก แต่ทำงผู้ประกอบกำรก็ยอมรับว่ำ 
อำคำรสมัยใหม่มีรูปทรงที่สวยงำมกว่ำ อำจจะมีกำร
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ชุมชนบ้ำนท่ำล้ง ชุมชนบ้ำนท่ำวัด 
เปลี่ยนแปลงในที่สุด 

3. กำรออกแบบที่กลมกลืนกับสถำปัตยกรรมท้องถิ่นและใช้วัสดุท้องถิ่น ประเด็นในกำร
สัมภำษณ์ คือ พ้ืนที่ชุมชนมีกำรช่วยกันอนุรักษ์อำคำรบ้ำนเรือน สถำปัตยกรรมท้องถิ่นโดยไม่ถูก
กลืนจำกสังคมสมัยใหม่ 
 ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำส่งเสริมใน
เรื่องของกำรรักษำรูปแบบของอำคำร
บ้ำนเรือน 

 ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำไม่ได้มีส่วนในเรื่องของกำรช่วย
อนุรักษ์โดยตรงเพียงแค่รักษำอำคำรร้ำนค้ำของจนไว้
เท่ำนั้นเอง 

4. กำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของพื้นที่ชุมชน  ประเด็นในกำร
สัมภำษณ์ คือ พ้ืนที่ชุมชนมีสถำนที่ท่องเที่ยวหรือกำรแสดงออก ที่สำมำรถบ่งบอกและอธิบำย
เรื่องรำวของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำได้เข้ำมำมี
ส่ ว น ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง ก ำ ร อ ธิ บ ำ ย ถึ ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นซึ่งเป็น
ก ำ ร บ อ ก ก ล่ ำ ว ห รื อ ใ ห้ ข้ อ มู ล แ ก่
นักท่องเที่ยว 

 ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำได้เข้ำมำมีส่วนในเรื่องของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นซึ่งเป็นกำรบอกกล่ำว
หรือให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวมำกกว่ำที่จะให้ข้อมูลเชิง
ลึก 

 

 

ตำรำงท่ี 4 ตำรำงแสดงกำรสัมภำษณ์กลุ่มผู้ให้บริกำรโฮมสเตย์ 

ชุมชนบ้ำนท่ำล้ง ชุมชนบ้ำนท่ำวัด 
กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
1. ควำมเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศและมีพื้นฐำนอยู่กับธรรมชำติ ประเด็นในกำรสัมภำษณ์ คือ มี
กำรพ่ึงพำธรรมชำติในเรื่องของกำรด ำรงชีวิต และกำรท่องเที่ยวทั้งในทำงบกและทำงน้ ำ 
 ผู้ให้บริกำรโฮมสเตย์ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในเรื่อง
ของกำรบริกำรนักท่องเที่ยว กำรจัดกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยวและกำรเชื่อมโยงกิจกรรมกำรท่องเที่ยวกับ
พ้ืนที่อ่ืนๆ ใกล้เคียง 

 ผู้ให้บริกำรโฮมสเตย์ได้เข้ำมำมีส่วนร่วม
ในเรื่องของกำรบริกำรนักท่องเที่ยว กำรจัด
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวทำงน้ ำในหนองหำร 
และกำรเชื่อมโยงกิจกรรมกำรท่องเที่ยวกับ
พ้ืนที่ อ่ืนๆใกล้เคียงโดยกำรล่องเรือไปยัง
สถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ 

2. ควำมรับผิดชอบ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นในกำรสัมภำษณ์คือ พ้ืนที่
ชุมชนมีกำรรักษำสภำพแวดล้อมของพ้ืนที่โดยชุมชนเอง 
 ผู้ให้บริกำรโฮมสเตย์ได้มีกำรจัดกำรเรื่องกำร
ท่องเที่ยวในพ้ืนคือ กำรจัดพ้ืนที่ในกำรท่องเที่ยว
อย่ำงชัดเจนเพื่อไม่ให้ท ำลำยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อ่ืนๆ

 ผู้ให้บริกำรโฮมสเตย์ได้มีกำรจัดกำรเรื่อง
กำรท่องเที่ยวในพ้ืนคือ กำรจัดพ้ืนที่ในกำร
ท่องเที่ยวอย่ำงชัดเจนเพ่ือไม่ให้ท ำลำย
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ชุมชนบ้ำนท่ำล้ง ชุมชนบ้ำนท่ำวัด 
จำกนักท่องเที่ยว 
    ช่วยกันรักษำต้นไม้  ภูมิทัศน์รอบๆบ้ำนให้สะอำด
และสวยงำม 

สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่อ่ืนๆจำกนักท่องเที่ยว  
ร่ ว ม กั บ ชุ ม ช น ใ น ก ำ ร ว ำ ง แ ผ น เ รื่ อ ง
สิ่ งแวดล้อมโดยเฉพำะกำรรักษำควำม
สะอำด ใน พ้ืนที่ โ ฮ มส เตย์ แล ะ พ้ื นที่ ที่
ให้บริกำรนักท่องเที่ยว 

3. กำรให้กำรศึกษำ เพิ่มพูนควำมรู้ ประสบกำรณ์และควำมเข้ำใจ ประเด็นในกำรสัมภำษณ์ คือ 
พ้ืนที่ชุมชนมีกำรจัดกำรให้ควำมรู้แก่คนในพื้นท่ีเองและนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำในพ้ืนที่ 
 ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำ ร โ ฮ ม ส เ ต ย์ ไ ด้ มี ก ำ ร บ ริ ก ำ ร
นักท่องเที่ยวในเรื่องของป้ำยบอกทำง กำรอ ำนวย
ควำมสะดวกและกำรบริกำรนักท่องเที่ยวในเรื่อง
ควำมเป็นมำของพ้ืนที่แก่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เข้ำมำ
พัก 

 ผู้ให้บริกำรโฮมสเตย์ไม่ได้ให้ควำมรู้แก่
ชำวบ้ำนด้วยกันเอง แต่จะเป็นกำรให้ควำมรู้
กับนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำในพ้ืนที่ 

4. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน ประเด็นในกำรสัมภำษณ์ คือ ประชำชนในพ้ืนที่มีกำรแบ่งหน้ำที่กัน
อย่ำงชัดเจนในกำรประกอบกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
 ผู้ให้บริกำรโฮมสเตย์ได้เข้ำร่วมเสนอแนวทำงใน
กำรจัดกำรเรื่องกำรท่องเที่ยวในชุมชน กำรรักษำ
ควำมปลอดภัยในพ้ืนที่ ละตัวโฮมสเตย์เอง 

 ผู้ให้บริกำรโฮมสเตย์ได้เข้ำร่วมเสนอ
แนวทำงในเรื่องของกำรบริกำรที่พักและ
กำรจัดกำรเรื่องกำรท่องเที่ยวในชุมชน กำร
รักษำควำมปลอดภัยในพ้ืนที่ 

 

5. โครงสร้ำงพื้นฐำนของชุมชน ประเด็นในกำรสัมภำษณ์ คือ พ้ืนที่ชุมชนมีกำรจัดกำรเกี่ยวกับ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
 กลุ่มผู้ให้บริกำรโฮมสเตย์ได้เข้ำไปมีส่วนร่วม
เสนอแนวทำงในกำรรักษำควำมปลอดภัยของ
นั กท่ อ ง เ ที่ ย ว ร ว มถึ ง เ รื่ อ งก ำ รอ ำน วยคว ำม
สะดวกสบำยในกำรเข้ำพักท่ีโฮมสเตย์ 

 กลุ่มผู้ให้บริกำรโฮมสเตย์ได้เข้ำไปมีส่วน
ร่ วม เสนอแนวทำงในกำรรั กษำควำม
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรวมถึงเรื่องกำร
อ ำนวยควำมสะดวกสบำยในกำรเข้ำพักที่
โฮมสเตย์ 
 

กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
1.กำรมีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น ประเด็นในกำรสัมภำษณ์ คือ พ้ืนที่ชุมชนมีกำรรักษำขนบธรรมเนียม
ประเพณีเก่ำแก่ไม่เหมือนในท้องถิ่นอ่ืน เช่น ภำษำ อำหำร กำรด ำเนินชีวิต 
 ผู้ให้บริกำรโฮมสเตย์ได้ช่วยแนะน ำในเรื่องของ
อำหำรที่มำบริกำรนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำพักและกำร
บริกำรเรื่องกำรท ำอำหำรในกำรพักแบบโฮมสเตย์ 

 ผู้ให้บริกำรโฮมสเตย์ได้ช่วยแนะน ำใน
เรื่องของอำหำรที่มำบริกำรนักท่องเที่ยวที่
เข้ำมำพักและกำรบริกำรเรื่องกำรท ำอำหำร
ในกำรพักแบบโฮมสเตย์ 
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2. กำรอนุรักษ์ ส่งเสริมมรดกทำงวัฒนธรรมและสถำปัตยกรรมท้องถิ่น ประเด็นในกำรประเมิน 
คือ พ้ืนที่ชุมชนมีกำรรักษำรูปแบบของอำคำรบ้ำนเรือน สถำปัตยกรรมท้องถิ่นไว้ได้เป็นอย่ำงดี มี
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนภำษำ  ด้ำนกำรจักสำน ด้ำนขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรม 
 ผู้ให้บริกำรโฮมสเตย์ได้กล่ำวว่ำส่วนของตนนั้น
ได้มีส่วนในกำรอนุรักษ์รูปแบบอำคำรถึงแม้มีกำร
ก่อสร้ำงหรือซ่อมแซมตัวอำคำร ผู้ให้บริกำรโฮมส
เตย์ก็ยังคงสร้ำงหรือซ่อมแซมให้กลับไปเป็นในรูป
แบบเดิม 

 ผู้ให้บริกำรโฮมสเตย์ได้กล่ำวว่ำส่วนของ
ตนนั้นได้รักษำรูปแบบอำคำรบ้ำนเรือนใน
แบบเดิมไว้อย่ำงชัดเจนเพรำะว่ำเป็นกำร
ดึงดูดนักท่องเที่ยวและอยำกให้เป็นที่จดจ ำ
แกนักท่องเที่ยว 

3. กำรออกแบบท่ีกลมกลืนกับสถำปัตยกรรมท้องถิ่นและใช้วัสดุท้องถิ่น ประเด็นในกำรสัมภำษณ์ 
คือ พ้ืนที่ชุมชนมีกำรช่วยกันอนุรักษ์อำคำรบ้ำนเรือน สถำปัตยกรรมท้องถิ่นโดยไม่ถูกกลืนจำกสังคม
สมัยใหม่ 
 ผู้ให้บริกำรโฮมสเตย์ได้กล่ำวว่ำในส่วนของพ้ืนที่
ชุมชนนั้นส่วนของโฮมสเตย์นั้นก็ท ำกำรอนุรักษ์ตัว
อำคำรและคงรูปแบบทำงสถำปัตยกรรมแบบเดิมไว้ 
 

 ผู้ให้บริกำรโฮมสเตย์ได้กล่ำวว่ำในส่วน
ของพ้ืนที่ชุมชนนั้นส่วนของโฮมสเตย์นั้นก็
ท ำกำรอนุรักษ์ตัวอำคำรและคงรูปแบบทำง
สถำปัตยกรรมแบบเดิมไว้ 
ผู้ให้บริกำรโฮมสเตย์ได้กล่ำวว่ำมีส่วนร่วมใน
กำรอนุรักษ์ตัวอำคำร และให้คงรูปแบบทำง
สถำปัตยกรรมแบบเดิมไว้ 

4. กำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของพื้นที่ชุมชน  ประเด็นในกำร
สัมภำษณ์ คือ พ้ืนที่ชุมชนมีสถำนที่ท่องเที่ยวหรือกำรแสดงออก ที่สำมำรถบ่งบอกและอธิบำย
เรื่องรำวของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 ผู้ให้บริกำรโฮมสเตย์ได้กล่ำวว่ำท ำในส่วนที่
ให้บริกำรนักท่องเที่ยวในเรื่องของสถำนที่ท่องเที่ยว
ที่เก่ำแก่ในพ้ืนที่เท่ำนั้น 

 ผู้ให้บริกำรโฮมสเตย์ได้กล่ำวว่ำในเรื่อง
ของพ้ืนที่ที่แสดงเรื่องรำวในอดีตของพ้ืนที่
ชุมชน ในส่วนของตนเองท ำได้คือแนะน ำ
สถำนที่ให้แก่นักท่องเที่ยว หรือท ำหน้ำที่
เป็นไกด์น ำเที่ยวในที่เหล่ำนั้น 

 

 

ตำรำงท่ี 5 ตำรำงแสดงกำรสัมภำษณ์กลุ่มประชำชนในพื้นที่ 

ชุมชนบ้ำนท่ำล้ง ชุมชนบ้ำนท่ำวัด 
กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
1. ควำมเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศและมีพื้นฐำนอยู่กับธรรมชำติ ประเด็นในกำรสัมภำษณ์ คือ มี
กำรพ่ึงพำธรรมชำติในเรื่องของกำรด ำรงชีวิต และกำรท่องเที่ยวทั้งในทำงบกและทำงน้ ำ 
 กลุ่ มประชำชนในพ้ืนที่ มีกำร  กลุ่มประชำชนในพ้ืนที่มีกำรพ่ึงพำธรรมชำติอย่ำง
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ชุมชนบ้ำนท่ำล้ง ชุมชนบ้ำนท่ำวัด 
พ่ึงพำธรรมชำติอย่ำงเต็มที่ ไม่ว่ำจะ
เ ป็ น ก ำ ร ป ร ะก อบ อำ ชี พป ร ะม ง 
เกษตรกรรม กำรหำของป่ำตำมฤดู
กำร  กิจกรรมกำรท่อง เที่ ย วทำง
ธรรมชำติ 

เต็มที่ ไม่ว่ำจะเป็นกำรประกอบอำชีพประมง เกษตรกรรม 
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ 

2. ควำมรับผิดชอบ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นในกำรสัมภำษณ์คือ พ้ืนที่
ชุมชนมีกำรรักษำสภำพแวดล้อมของพ้ืนที่โดยชุมชนเอง 
 กลุ่ มประชำชนในพ้ืนที่ มีกำร
ช่วยกันรักษำสภำพแวดล้อมโดยได้
กล่ำวว่ำ ได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตำในกำร
รั ก ษ ำ พ้ื น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว  ไ ม่ ใ ห้
นักท่องเที่ยวมำท ำลำยพ้ืนที่ท่องเที่ยว
และพ้ืนที่ชุมชน 

 ก ลุ่ ม ป ร ะ ช ำ ช น ใ น พ้ื น ที่ มี ก ำ ร ช่ ว ย กั น รั ก ษ ำ
สภำพแวดล้อมโดยได้กล่ำวว่ำ ได้ช่วยกันรักษำควำม
สะอำด เป็นหูเป็นตำในกำรรักษำพ้ืนที่ท่องเที่ยว ไม่ให้
นักท่องเที่ยวมำท ำลำยพื้นที่ท่องเที่ยวและพ้ืนที่ชุมชน 

3. กำรให้กำรศึกษำ เพิ่มพูนควำมรู้ ประสบกำรณ์และควำมเข้ำใจ ประเด็นในกำรสัมภำษณ์ คือ 
พ้ืนที่ชุมชนมีกำรจัดกำรให้ควำมรู้แก่คนในพื้นท่ีเองและนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำในพ้ืนที่ 
 กลุ่ มประชำชนในพ้ืนที่ มีกำร
บริกำรนักท่องเที่ยวโดยกำรแนะน ำ
สถำนที่ท่องเที่ยวและเล่ำถึงเรื่องกำร
ก่อตั้งหมู่บ้ำนและควำมเป็นมำจำก
อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจำกนั้นยัง
ได้รับกำรอบรมเรื่องพ้ืนที่และเรื่องกำร
ท่องเที่ยวจำกหน่วยงำนของภำครัฐอีก
ด้วย 

 กลุ่มประชำชนในพ้ืนที่มีกำรบริกำรนักท่องเที่ยวโดย
กำรแนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยวและเล่ำถึงเรื่องกำรก่อตั้ง
หมู่บ้ำนจำกอดีตจนถึงปัจจุบัน 

4. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน ประเด็นในกำรสัมภำษณ์ คือ ประชำชนในพ้ืนที่มีกำรแบ่งหน้ำที่กัน
อย่ำงชัดเจนในกำรประกอบกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
 กลุ่มประชำชนในพ้ืนที่ได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมกำรท่องเที่ยวอย่ำง
ชัดเจนโดยจะมีกำรแบ่งกลุ่มในกำร
บริกำรนักท่องเที่ยวในด้ำนต่ำง 

 กลุ่มประชำชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยวอย่ำงชัดเจนโดยจะมีกำรแบ่งกลุ่มในกำรบริกำร
นักท่องเที่ยวในด้ำนต่ำง 

5. โครงสร้ำงพื้นฐำนของชุมชน ประเด็นในกำรสัมภำษณ์ คือ พ้ืนที่ชุมชนมีกำรจัดกำรเกี่ยวกับ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
 กลุ่มประชำชนในพื้นท่ีได้ให้ควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนของรัฐในกำร
ช่วยเหลือและน ำเสนอปัญหำที่เกิดขึ้น
ในหมู่บ้ำน 

 กลุ่มประชำชนในพื้นท่ีได้ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ของรัฐ เช่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล(อบต.) และ
ผู้ใหญ่บ้ำน ในกำรช่วยเหลือและน ำเสนอปัญหำที่เกิดขึ้น
ในหมู่บ้ำน 
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ชุมชนบ้ำนท่ำล้ง ชุมชนบ้ำนท่ำวัด 
กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
1.กำรมีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น ประเด็นในกำรสัมภำษณ์ คือ พ้ืนที่ชุมชนมีกำรรักษำขนบธรรมเนียม
ประเพณีเก่ำแก่ไม่เหมือนในท้องถิ่นอ่ืน เช่น ภำษำ อำหำร กำรด ำเนินชีวิต 
 กลุ่มประชำชนในพ้ืนที่ได้มีส่วน
ร่วมในกำรน ำเสนอประเพณีพ้ืนถิ่น 
กำรพูดภำบรู  กำรท ำอำหำรตำม
ฤดูกำล 

 กลุ่มประชำชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในกำรน ำเสนอ
ประเพณีพ้ืนถิ่น กำรพูดภำษำ ญ้อ กำรท ำอำหำรตำมฤดู
กำร 

2. กำรอนุรักษ์ ส่งเสริมมรดกทำงวัฒนธรรมและสถำปัตยกรรมท้องถิ่น ประเด็นในกำรประเมิน 
คือ พ้ืนที่ชุมชนมีกำรรักษำรูปแบบของอำคำรบ้ำนเรือน สถำปัตยกรรมท้องถิ่นไว้ได้เป็นอย่ำงดี มี
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนภำษำ  ด้ำนกำรจักสำน ด้ำนขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรม 
 กลุ่มประชำชนในพ้ืนที่ได้กล่ำวว่ำ
โดยทั่วไปแล้วนั้นพวกชำวบ้ำนก็มีส่วน
ในกำรอนุรักษ์หรือรักษำรูปแบบทำง
สถำปัตยกรรมอยู่ แล้ ว  เพรำะว่ ำ
บ้ ำน เ รื อนของตนนั้ นก็ส ร้ ำ งตำม
แบบ เดิ มที่ พ่ อ แม่ ปู่ ย่ ำ ต ำ ย ำย ได้
ถ่ำยทอดมำ และไม่คิดจะเปลี่ยนแปลง
ไป 

 กลุ่มประชำชนในพ้ืนที่ได้กล่ำวว่ำโดยทั่วไปแล้วนั้น
พวกชำวบ้ำนก็มีส่วนในกำรอนุรักษ์หรือรักษำรูปแบบทำง
สถำปัตยกรรมอยู่แล้ว เพรำะว่ำบ้ำนเรือนของตนนั้นก็
สร้ำงตำมแบบเดิมที่สืบทอดกันมำตั้งแต่บรรพบุรุษ แต่ก็มี
บำงส่วนที่ท ำกำรเปลี่ยนแปลงอำคำรบ้ำนเรือนให้ตำมสมัย
นิยม 

3. กำรออกแบบท่ีกลมกลืนกับสถำปัตยกรรมท้องถิ่นและใช้วัสดุท้องถิ่น ประเด็นในกำรสัมภำษณ์ 
คือ พื้นที่ชุมชนมีกำรช่วยกันอนุรักษ์อำคำรบ้ำนเรือน สถำปัตยกรรมท้องถิ่นโดยไม่ถูกกลืนจำกสังคม
สมัยใหม่ 
 กลุ่มประชำชนในพ้ืนที่ก็ได้มีกำร
อนุรักษ์หรือช่วยกันรักษำรูปแบบ
สถำปัตยกรรมท้องถิ่นอยู่แล้วเพรำะ
เป็นอำคำรพักอำศัยของตนอยู่แล้ว 

 กลุ่มประชำชนในพ้ืนที่มีกำรอนุรักษ์หรือช่วยกันรักษำ
รูปแบบสถำปัตยกรรมท้องถิ่นน้อยลงไปเรื่อยๆ โดยให้
เหตุผลที่ว่ำอำคำรในรูปแบบเดิมนั้นไม่มีควำมแข็งแรงและ
สวยงำมเหมือนสมัยปัจจุบัน 

4. กำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของพื้นที่ชุมชน  ประเด็นในกำร
สัมภำษณ์ คือ พ้ืนที่ชุมชนมีสถำนที่ท่องเที่ยวหรือกำรแสดงออก ที่สำมำรถบ่งบอกและอธิบำย
เรื่องรำวของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 กลุ่มประชำชนในพ้ืนที่ได้กล่ำวว่ำ 
สถำนที่ท่องเที่ยวที่เล่ำถึงเหตุกำรณ์
หรือบ่งบอกถึงพ้ืนที่หมู่บ้ำนได้อย่ำง
ชัดเจนคือ ดอนปู่ตำ ซึ่งสถำนที่แห่งนี้
เป็นสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นควำมเชื่อ
มำตั้งแต่สมัยโบรำณหรือตั้งแต่สมัยที่มี
กำรก่อตั้งหมู่บ้ำนเลยก็เป็นได้ 

 กลุ่มประชำชนในพ้ืนที่ได้กล่ำวว่ำ สถำนที่ท่องเที่ยวที่
เล่ำถึงเหตุกำรณ์หรือบ่งบอกถึงพ้ืนที่หมู่บ้ำนได้อย่ำง
ชัดเจนคือ พิพิธภัณฑ์และวัด เพรำะว่ำเป็นสถำนที่ตั้งของ
พิพิธภัณฑ์ ที่สำมำรถบอกถึงเรื่องรำวในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ของพ้ืนที่ชุมชนได้ 
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ชื่อ-สกุล นายภาสกร จวนสาง 
วัน เดือน ปี เกิด 29 มกราคม 2524 
สถานที่เกิด อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 
วุฒิการศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก ผังเมือง ชุมชน   

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ที่อยู่ปัจจุบัน 89/42 หมู่บ้านเจริญทรัพย์ 10 ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 34000   
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