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Because of the variety of tourism destinations, Kanchanaburi has
potential in tourism development. Therefore, the highly growing in tourists’ number
may cause negative impacts to the natural environment. This study aimed to
investigate tourists’ behaviors and needs toward ecological friendly resort and
propose a design guideline for ecological friendly resorts. Data was collected using indepth interview to three key informants and questionnaire to tourists (n=400) visiting
Ampure Srisawat, Kanchanaburi. It was found that both key informants and tourists
paying attention to the design of ecological friendly resort in terms of building design
that get along in nature; drain water and garbage system integrating with nature;
reduce the usage of water and energy. Especially, tourists, they would like to involve
in reduce the usage of energy and involve in environmental conservation through
activities such as hiking, planting and bicycling.
The design guidelines for ecological friendly resort including
zoning of individual accommodation (25 % of the area) for guest privacy. One third of
the area will be natural zoning and organic farm providing for guest activities to
extend guest stay. The resort will provide guest participation champagnes in saving
energy such as walking or bicycling in the resource area, no use of plastic or foam,
providing separate garbage bin in guest room, menu from organic farm, and
participate in local natural and cultural conservation activities.
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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
จังหวัดกาญจนบุรีมีศักยภาพทางการท่องเที่ยวเนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (พิชชานันท์ ฐิติภัทรา
ภรณ์ และณัฐสพันธ์ เผ่าพัน ธ์ 2559)และอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร จากข้อมูลทางสถิติของ
กรมการท่องเที่ยวปี ในปี พ.ศ. 2559 ระบุว่า จังหวัดกาญจนบุรีมีนักท่องเที่ยวสูงสุดในภาคตะวันตก
โดยมีนักท่องเที่ยวมาเยือนจานวนรวม 1,691,240 คน เป็นนักท่องเที่ยวไทย 1,571,760 คนและเป็น
นักท่องเที่ยวต่างชาติ 119, 480 คน เพิ่มจากปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 6.56 มีอัตราเข้าพักเฉลี่ย 2.42
คืน และเป็ น นั กท่ อ งเที่ ย วที่ มิ ได้พั ก ค้าง จานวน 829,660 คน หรือ ประมาณร้อ ยละ 49 ของนั ก
นั กท่ องเที่ ย วทั้ งหมด ท าให้ เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 5,385.88 ล้ านบาท (กรมการ
ท่องเที่ยว, 2560) ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจด้านที่พักมีการเติบโตขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายแล้วจังหวัดกาญจนบุรียังตั้งอยู่ในแนวระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันตก (Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงกับโครงการท่าเรือน้าลึกทวาย
ประกอบกับนโยบายภาครัฐในการเร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน จึงทาให้
ธุรกิจโรงแรมที่พักในจังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉพาะในเขตอาเภอเมืองมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย นในระดั บมาก ทั้ งการเตรียมความพร้อมในด้านความเป็ นสากล ด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสารและด้านการประกอบธุรกิจ (พิชชานันท์ ฐิติภัทราภรณ์ และ ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์ ,
2559) อย่างไรก็ดีเมื่อมีจานวนที่พักเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจต้องสร้างความแตกต่าง เพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) ทั้งด้านอัตลักษณ์และบริการที่สร้างความรู้สึกในการพัก
ที่แตกต่าง เพื่อให้เป็นจุดดึงดูดความสนใจแก่กลุ่มเป้าหมาย จากการศึกษาในประเด็นการเลือกเข้าพัก
รีสอร์ทในจังหวัดกาญจนบุ รี พบว่านักท่องเที่ยวให้ ความสาคัญมากที่สุดต่อการเข้าพักรีสอร์ทที่มี
บรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน (กฤษณี กาญจนอโนทัย, 2554)
ปั จ จุบั น ความยั่ งยื น ทางการท่องเที่ ยวเป็น ประเด็นส าคัญ ที่ ทั่วโลกต่างให้ ความสนใจ
ความยั่ งยื น ของการท่ องเที่ ย วครอบคลุ มถึ งความยั่ งยืน ทางเศรษฐกิจ สั งคมและวัฒ นธรรม และ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยว (Horwath HTL 2016) จึงได้เกิด
การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ที่มีส่วนช่วยให้นักท่องเที่ยวสร้างแนวคิดใหม่ในการท่องเที่ยวมากขึ้น
เป็ น แนวความคิ ดหรื อรู ป แบบที่ ส อดคล้ องหรือ เกี่ย วข้ อ งกั น อยู่ ไม่ ว่าจะเลื อ กในเรื่อ งของสถานที่
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ท่องเที่ยว ประเภทของที่พัก รวมถึงการจัดการและการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ท่องเที่ยว การวางแผนพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว นอกจากจะต้องให้
ความส าคั ญ กั บ ผลกระทบต่อ สภาพดั้งเดิม และเอกลั กษณ์ ของพื้ นที่ แล้ ว ยังจะต้อ งคานึงถึงความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานในพื้นที่นั้นๆ อีกด้วย (ณัฐภน ใจแสน, 2558:34)
อาเภอศรีสวัสดิ์ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอาเภอเมืองกาญจนบุรี มีพื้นที่ 3,295.9 ตาราง
กิโลเมตร ประชากร 26,579 คน (ข้อมูลปี 2559 จากวิกิพีเดีย, 2560) เป็นที่ตั้งของเขื่อนศรีนครินร์
ซึ่งมีระยะทาง 210 กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานคร สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ ที่พักบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ที่เป็นที่นิยมมี 9 แห่งและมีลักษณะเป็นรีสอร์ทแบบแพ
ซึ่งเปราะบางต่อการทาลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เมื่อความต้องการที่พักของผู้มาเยือนจังหวัด
กาญจนบุรีมีเพิ่มขึ้น อาเภอศรีสวัสดิ์จึงเป็นจุดหมายปลายทางที่มีศักยภาพทางการท่ องเที่ยวอาเภอ
หนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี อย่างไรก็ดีรีสอร์ทที่มีอยู่แล้วหรือที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ควรต้อง
คานึงถึงการสร้างอัตลักษณ์โดยเน้นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกใส่ใจ
และต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวที่ตนเองเลือก การวิจัย
นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเสนอแนวทางการออกแบบและการให้บริการรีสอร์ทที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวในการเข้าพักรีสอร์ทที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2.2 เพื่อเสนอแนวทางการออกแบบอาคาร การบริการ และกิจกรรมสาหรับรีสอร์ทที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการศึกษาเรื่องแนวทางการออกแบบรีสอร์ทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีดังนี้
3.1 ด้านพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในอาเภอศรี
สวัสดิ์ คือ เขื่อนศรีน คริน ทร์ น้าตกห้ วยขมิ้น อุทยานแห่ งชาติเอราวัณ และอุทยานแห่ งชาติเฉลิ ม
รัตนโกสินทร์
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3.2 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก และประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคาร
การบริการและการจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอาเภอศรีสวัสดิ์
3.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคาร การ
บริการและการจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ยินดีให้ข้อมูล จานวน 3 คน
ประกอบด้วยผู้บริหารรีสอร์ทและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคาร การบริการและการจัด
กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่มีประสบการณ์ทางานไม่น้อยกว่า 15 ปี
2. นักท่องเที่ยวที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็น กลุ่มตัวอย่างที่บรรลุ
นิติภาวะและมีวัยวุฒิอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง เนื่องจากไม่ทราบ
จานวนประชากรที่เดิน ทางมาเที่ย วอาเภอศรีส วัส ดิ์ ในการศึกษาครั้งนี้จึงได้กาหนดจานวนกลุ่ ม
ตัวอย่าง จากตารางของ Krejcie and Morgan (1970) ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างจะเท่ ากับ 384 คน ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ในการดาเนินการเก็บข้อมูลจากใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดยวิธี
สุ่มตัวอย่ างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) จากนักท่ องเที่ยวที่ เดิน ทางมาท่องเที่ยว
เขื่อนศรีนครินทร์จานวน 100 คน น้าตกห้วยขมิ้นจานวน 100 คน อุทยานแห่ งชาติเอราวัณจานวน
100 คน และอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จานวน 100 คน
3.3 ด้านเนื้อหาของการวิจัย
ศึกษาข้อพฤติกรรมความต้องการของนักท่องเที่ยวในการเข้าพักรีสอร์ทที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ
3.3.1 ข้อมูลทุติยภูมิ การศึกษาครั้งนี้ได้ทาการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่ง ข้อ มูล ที่มีผู้ศึก ษาและเก็บ ข้อ มูล ไว้แ ล้ว เช่น ตาราและเอกสารทางวิช าการ วิท ยานิพ นธ์
สารนิพนธ์ รายงานการวิจัย ข้อมูลด้านสถิติ ค้นคว้าจากวารสาร เอกสาร หนังสือจากห้องสมุดต่างๆ
รวมทั้งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ ศึกษาจากการใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักและใช้
แบบสอบถามเก็บ ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ ยวที่ เดินทางมาท่องเที่ยวที่ เขื่อนศรีนครินทร์
น้ าตกห้ ว ยขมิ้ น อุ ท ยานแห่ งชาติ เอราวัณ และอุ ท ยานแห่ งชาติเฉลิ ม รัต นโกสิ น ทร์ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
พฤติกรรมและความต้องการในเรื่องความเป็นมิตรของรีสอร์ทจาก
1. การนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
2. การบริการและกิจกรรม
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3. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3.4 ด้านเวลา
ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยระหว่าง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2560
4. นิยามศัพท์เฉพาะ
4.1 นั ก ท่ อ งเที่ ย ว หมายถึ ง กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี อ ายุ ตั้ งแต่ 20 ปี ขึ้ น ไป ที่ เดิ น ทาง
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนศรีนครินทร์ น้าตกห้วยขมิ้น อุทยานแห่งชาติเอราวัณ และอุทยาน
แห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
4.2 รีสอร์ท หมายถึง รีสอร์ทในเขตอาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
4.3 รีสอร์ทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง รีสอร์ที่มีการออกแบบ การให้บริการ และ
กิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัสดุธรรมชาติ มีระบบกาจัดน้าเสียและขยะแบบธรรมชาติ
รวมถึงมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าพักมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับได้รับ
รีสอร์ทที่ต้องการออกแบบอาคาร การให้บริการ และกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สามารถนาข้อมูลจากการวิจัยนี้ไปวางแผนพัฒนารีสอร์ทให้มีอัตลักษณ์เพื่ อตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวที่ต้องการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ปรับปรุงกระบวนการในการบริการและ
จัดกิจกรรมที่เหมาะสม ช่วยในการแก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ นามาซึ่งความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในภาพรวม
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่องแนวทางการออกแบบรีสอร์ทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร
ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามลาดับ ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรม
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรม
3.แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เกี่ ย วกั บ แนวทางการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับรีสอร์ทเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
5. แนวคิด และทฤษฎี ที่ เกี่ย วกั บมาตรฐานของรีส อร์ท เชิงอนุรักษ์ ธ รรมชาติ( Green Leaf
Standard for ASEAN)
6. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับศึกษาแนวคิดและองค์ประกอบเพื่อความยั่งยืน
7. ข้อมูลจังหวัดกาญจนบุรี
8. สรุปแผนและนโยบายจังหวัดในการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรม
การเดินทางมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันทั้งในทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การศาสนา และ
การแสวงหาความเพลิ ด เพลิ น ผู เดิ น ทางนอกจากต้ อ งการ การขนส่ ง อาหารและเครื่ อ งดื่ ม 1
ความปลอดภัย ความสะดวกสบายในการเดินทาง องค์ประกอบอย่างหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้ในการเดินทาง
คือ ที่พักแรม (Accommodations) หรือโรงแรม (Hotels) ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันออกไป เพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้เดินทาง ปัจจุบันการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว
ขยายตัวขึ้น เพราะความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทางการขนส่ง จึงทาให้การเดินทางกระทาได้
รวดเร็ว ปลอดภัย สะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิม รวมถึงวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ที่นิยมการเดินทางเพื่อ
การศึกษาและการพักผ่อน จึงได้เกิดการสร้างที่พักแรมหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคซึ่งหลากหลาย ไปตามความสัมพันธ์ระหว่างที่ประเภทของที่พักแรมกับการเดินทาง (วริศรา
วาริชวัฒนะ 2556)
ตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รงแรมปี 2547 (พรเพ็ ญ ไตรพงษ์ 2560) ได้ อ ธิ บ ายว่ า โรงแรม
หมายความว่า สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสาหรับ
คนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ไม่รวมถึง
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1. สถานที่พักที่จัดขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวซึ่งดาเนินการ โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรมหาชน หรือหน่วยงานอื่นๆของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึ กษาซึ่งมิใช่เป็นการหาผลกาไร
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน
2. สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็นราย
เดือนขึ้นไปเท่านั้น
ที่พักแรมถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับมนุษย์ทุกคน ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่โดยเฉพาะ
เมื่อมนุษย์มีการเดินทางออกจากที่พักอาศัยปกติ ไปยังที่อื่นๆที่มีระยะทางไกลก็ย่อมต้องการที่พักแรม
เพื่ อการพักผ่ อนและเพื่อความปลอดภัยของตนเอง จนทาให้ เกิดธุรกิจที่โรงแรมประเภทต่างๆขึ้น
มากมาย ซึ่ งโดยปกติ น อกจากธุร กิจ โรงแรมจะให้ บ ริก ารด้านห้ องพั กแล้ ว ยั งมี บ ริก ารอาหารและ
เครื่องดื่มไว้ค่อยให้บริการเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย (นิศา ชัชกุล
2550)
โรงแรม หรือบ้านพักตากอากาศ แต่จัดบริการเพื่อเรียกเก็บค่าเช่า และอาจจัดบริการอื่นๆ
ประกอบด้วย เช่น บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม การซักรีด การขายสินค้าที่ระลึ ก ฯลฯ ก็เป็น
ลักษณะของโรงแรมทั้ งสิ้ น และความหมายของโรงแรมในสากล ก็มีลั กษณะคล้ายกับโรงแรมใน
ความหมายของไทย แต่ ได้ ย กตั ว อย่ า งการบริ ก ารประกอบความหมายชั ด เจนกว่ า เช่ น ได้ ใ ห้
ความหมายว่า โรงแรม คือ สถานประกอบการที่ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีบริการด้านอาหาร เครื่องดื่ม
และที่พักไว้บริการแก่นักเดินทางที่ต้องจ่ายค่าบริการ หรือโรงแรม คือ สถานที่ซึ่งจัดบริการด้านที่พัก
อาศัย และสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่นักเดินทาง (อลิสา โวหารกล้า 2558)
ดั ง นั้ น ค าว่ า อุ ต สาหกรรมโรงแรม อาจพอสรุ ป ได้ ว่ า เป็ น การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ มี ส ถาน
ประกอบการจั ด ตั้งเพื่ อ รับ สิ น จ้ างส าหรับคนเดิน ทางหรือ บุค คลที่ ห าที่ อยู่ห รือที่ พั ก มี อาหารและ
เครื่องดื่มไว้บริการ มีโดยสินค้าของโรงแรมนั้นจะมีความแตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่นๆ คือมุ่งขายขาย
บริการให้ได้กาไรให้คุ้มกับการบริหารงานและทุนที่ลงไป นอกจากมีการบริการที่พักละอาหารและ
เครื่องดื่มแล้วยังให้บริการในด้านต่างๆ เช่น ศูนย์สุขภาพ สระว่ายน้า ห้องประชุม เป็นต้น
1.1 ลักษณะของอุตสาหกรรมโรงแรม (สุจิตรา จันทนา 2558)
- อุตสาหกรรมโรงแรมเป็นสิ่งก่อสร้างที่เคลื่อนไหวไม่ไ ด้ (อสังหาริมทรัพย์) และไม่
สามารถ ติดตามผู้ใช้บริการไปยังที่ต่างๆได้ (Fixed Location)
- อุต สาหกรรมโรงแรมเป็ น การขายบริก ารที่ จะต้ องขายต้อ งเกิดขึ้ น พร้อ มกั น ทั้ ง
สถานที่ในการผลิต สถานที่ให้การบริการและในเวลาเดียวกัน
- อุตสาหกรรมโรงแรมเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถเก็บผลผลิตไว้ได้ ผลผลิตจัดเป็น
สินค้าที่เสียง่าย (Perishable Goods) เพราะห้ องที่ว่างแต่ล ะคืนจะทาให้ เกิดการขาดทุนที่เอาคืน
ไม่ได้ (Irretrievable Loss)
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- อุตสาหกรรมโรงแรมเป็นอุตสาหกรรมที่ขึ้นอยู่กับแรงงานมนุษย์ มีขอบเขตจากัด
ในการใช้เครื่องทุ่นแรงทาแทน
- อุตสาหกรรมโรงแรมเป็นสถานที่พักเปิดให้บริการต่างๆ แก่สาธารณชนทุกคนที่
สามารถ พักได้ (ยกเว้นเด็กที่ไม่มีผู้ปกครองในบางกรณีตามระเบียบกฎหมายและระเบียบวัฒนธรรม)
- อุตสาหกรรมโรงแรมเป็นอุตสาหกรรมที่ขายสินค้าและบริการ ซึ่งต้องอาศัยการ
จ่ายเงินจากลูกค้า เพื่อชดเชยกับต้นทุนที่จาเป็นและให้โรงแรมได้มีกาไรพอสมควร เอกสิทธิ์ทางด้าน
ราคาเป็นสิทธิเฉพาะตัวของอุตสาหกรรมโรงแรม
- อุตสาหกรรมโรงแรมควรจะเป็นการบริการเฉพาะคน (Individual Service) แก่
ลูกค้าแต่ละคนเท่าๆ กันกับครอบครัวหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งๆ แต่อุปสงค์จะมีลักษณะแตกต่างกั นไปและ
ไม่สม่าเสมอกัน
- อุตสาหกรรมโรงแรมเป็นการบริการเบ็ดเสร็จที่เป็นระเบียบซึ่งมีคุณภาพในระดับ
มาตรฐานหรือระดับเยี่ยม ห้องพักพร้อมห้องน้าหรือไม่มีห้องน้า อาหารในราคาต่างๆ กัน มีบริการซัก
รีด ซักแห้ง ขายโปสการ์ด ขายของที่ระลึกและเครื่องดื่ม
- การลงทุนในอุตสาหกรรมโรงแรม ต้องใช้เงินจานวนมากและส่วนใหญ่จะเป็นการ
ลงทุนในสินทรัพย์ประจา
- อุตสาหกรรมโรงแรมต้องอาศัยบริการหลายอย่าง (Supporting Service) ได้แก่
การขนส่ง การให้บริการด้านอาหาร เครื่องดื่ม การให้ความบันเทิง การท่องเที่ยว
1.2 ประเภทของโรงแรม
การจั ดแบ่ งประเภทของที่พั กแรมหรือโรงแรมจะมีความแตกต่างกันออกไปตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดประเภทซึ่งอาจขึ้นอยู่กับทาเลที่ตั้ง การเข้าพักอาศัยของแขก การบริหารงาน
การจัดบริการแก่แขก หรือขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆ ดังนั้นการจัดแบ่งประเภทของที่พักแรมจึงไม่มี
ข้อยุติแน่นอน แต่แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว ซึ่งยกตัวอย่างได้ดังนี้
Henkin (2006) ได้จัดแบ่งโรงแรมออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
โรงแรมเพื่ อ การพาณิ ช ย์ หรื อ โรงแรมแขกพั ก ไม่ ป ระจ า (Commercial or
Transient Hotels) โรงแรมประเภทธุรกิจโดยทั่ว ไปจะมีท าเลที่ ตั้งอยู่ในเมืองตั้งอยู่ห รือเขตที่ มี
ร้านค้า /บริษัท ธุรกิจตั้ง อยู่หนาแน่น ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการติดต่อธุรกิจของผู้ที่มาใช้บริการที่มี
วัตถุประสงค์พักชั่วคราวเพื่อติดต่อธุรกิจ โรงแรมประเภทนี้จะมีจานวนโรงแรมมากกว่าประเภทอื่น ๆ
และมุ่งขายห้องพัก แก่นักธุรกิจเป็นหลัก อย่างไรก็ดีนักท่องเที่ยวที่มาเป็นกรุ๊ปนักท่องเที่ยวทั่วไป และ
กลุ่มประชุมสัมมนาก็ชื่นชอบโรงแรมประเภทนี้ด้วยเช่นกัน ในสมัยก่อนโรงแรมประเภทธุรกิจนี้ถือว่า
เป็นโรงแรมประเภทพักชั่วคราว หรือ Transient Hotels เพราะระยะเวลาพักของแขก (Length of
Guest Stays) สั้นกว่าในโรงแรมประเภทอื่น ส่วนใหญ่จัดบริการความสะดวกสบายต่างๆ แก่แขก
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อย่างพร้อมเพรียง เช่น ห้องอาหาร สถานที่บริการด้านธุรกิจ เช่น การส่งจดหมาย โทรเลข หรือระบบ
การสื่อสารอื่นๆ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและการออกกาลังกาย เช่น สระว่ายน้า สนามเทนนิส ฯลฯ
องค์ประกอบดังกล่าวแล้วต้องจัดบริการให้แขกเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการติดต่อธุรกิจ และ
การพักผ่อนอย่างพอเพียง เพื่อให้การบริการเกิดความประทับใจ
โรงแรมแขกพักประจา (Residential Hotels) โรงแรมประเภทนี้มีวัตถุประสงค์
ในการให้แขกเช่าพักอาศัยอยู่ประจา มีการจัดห้องอาหารบริการแก่แขกและลูกค้าทั่วไป ทาเลที่ตั้ง
โดยปกติแล้วอยู่ในบริเวณชานเมืองเพื่อเหมาะแก่การเป็นที่พักอาศัย แต่ก็มีบางโรงแรมตั้งอยู่ใกล้ย่าน
ธุรกิจ ทั้งนี้เพื่ออานวยความสะดวกแก่แขกในการติดต่อการงาน
โรงแรมรีสอร์ท (Resorts Hotel) โรงแรมประเภทนี้ตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติ เช่น ชายทะเล หรือบริเวณภูเขา ทั้งนี้เพื่อให้แขกได้พักผ่อน สามารถสัมผัสกับธรรมชาติได้
อย่างแท้จริง โรงแรมต้องจัดบริการต่างๆ เช่น ห้องอาหาร การซักรีด การติดต่อสื่อสาร หรือบริการ
อื่นๆ เหมือนโรงแรมทั่วไป แต่เน้นบริการทางด้านการกีฬา และนันทนาการแก่แขกให้มากกว่าโรงแรม
ทั่วไป ดังนั้ น ที่ พักแรมประเภทรี สอร์ท มั กจะจัดกิจกรรมต่ างๆให้ แก่แขก เช่น สระว่ายน้า สนาม
เทนนิส สนามขี่ม้า ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ ในด้านการพักผ่อนและนันทนาการเป็น
หลัก ปัจจุบันรีสอร์ทนอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจแล้ว การตอบสนองลูกค้าเพื่อ
การเพื่อการประชุม สัมมนา การจัดนาเที่ยวแบบให้รางวัล (Incentive Tour) เพิ่มปริมาณมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สถานที่ดังกล่าวนอกฤดูกาลท่องเที่ยวเสียค่าบริการต่ากว่าฤดูกาลท่องเที่ยว
จากการแบ่งโรงแรมออกเป็น ประเภทต่างๆ ดังกล่าวแล้ว นักบริหารด้านการโรงแรมบางคน
ได้แบ่งโรงแรมตามลักษณะการเข้าพักชั่วคราว หรือระยะเวลานานออกเป็น 2 ประเภท คือ โรงแรมที่
แขกพักชั่วคราว (Transient Hotel) และโรงแรมแขกพั กประจาหรือระยะเวลานาน (Residential
Hotel) สาหรับ โรงแรมที่เรียกชื่ออย่างอื่นก็จัดอยู่ในลักษณะของ 2 ประเภทดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้
ยังมีแบ่งโรงแรมตามสถานที่ตั้ง (Location) โดยแบ่งออกเป็นโรงแรมในเมืองเล็กๆ (Small Cities)
โรงแรมในเมืองใหญ่ (Large Cities) โรงแรมตากอากาศ (Resorts) และโรงแรมสนามบิน (Airports)
อีกเช่นกัน (Gray and Liguori 2003)
Steadmon และ Kasavana (1988) ได้มีการจัดแบ่งประเภทของโรงแรม โดยยึดพื้นฐาน
ทางด้านขนาดของโรงแรม เป้าหมายการตลาด ระดับของการบริหารและการเป็นเจ้าของหรือการเป็น
สมาชิกขององค์กรในการบริหารโรงแรมไว้ดังนี้
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การแบ่งตามขนาดโรงแรม (Hotel Size) การแบ่งตามขนาดของโรงแรม สามารถนับได้
จากจานวนห้องพัก ซึ่งมาสามารถแยกได้เป็น 4 ขนาด คือ
- ห้องพักที่มีจานวนต่ากว่า 150 ห้อง
- ห้องพักระหว่าง 150 – 299 ห้อง
- ห้องพักระหว่าง 300 – 599 ห้อง
- ห้องพักระหว่าง 600 ห้องขึ้นไป
สาหรับการบริการต่างๆ ก็เหมือนกับโรงแรมทั่วไป แต่อาจจะมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดของ
โรงแรม
การแบ่งตามเป้าหมายด้านการตลาด (Hotel Target Markets) เป้าหมายด้านการตลาด
ของโรงแรมมีหลายประเภท แต่ที่สาคัญอาจแบ่งได้ดังนี้
1) โรงแรมเพื่อการพาณิ ช ย์ (Commercial Hotels) ลักษณะการบริการและการ
อานวยความสะดวกสบายต่างๆ ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น
2) โรงแรมสนามบิ น (Airport Hotels) โรงแรมประเภทนี้ ตั้ ง อยู่ ติ ด กั บ บริ เวณ
สนามบิน เป้าหมายของลูกค้า คือ นักเดินทางที่ต้องการพักเพื่อเปลี่ยนเครื่องบินหรือผู้โดยสารที่ถูก
ยกเลิกเที่ยวบิน และรวมทั้งพนักงานของสายการบินซึ่งต้องการที่พักใกล้สนามบิน
3) โรงแรมห้องชุด (Suite Hotels) โรงแรมห้องชุดเป็นโรงแรมที่หรูหราและอานวย
ความสะดวกสบายแก่แขกเป็นอย่างยิ่ง เพราะได้จัดห้องพัก ห้องรับแขก แยกออกจากกัน บางโรงแรม
อาจจัดห้องครัว บาร์เครื่องดื่ม ตู้เย็น เพื่อเตรียมอาหารว่างไว้สาหรับแขก นอกจากนี้ยังมีห้องประชุม
ขนาดเล็กไม่เกิน 10 คน จัดไว้บริการแขกควบคู่กับห้องพัก เนื่องจากโรงแรมห้องชุด อานวยความ
สะดวกต่างๆ ให้แก่แขกมากมายดังกล่าวแล้ว ราคาค่าบริการจึงค่อนข้างสูง แต่แขกประเภทนักธุรกิจ
หรือบุคคลชั้นสูงในสังคมก็นิยมพักในโรงแรมประเภทนี้ เพราะมีสิ่งอานวยความสะดวกสบายต่างๆ
อย่างครบถ้วน
4) โรงแรมแขกพักประจา (Residential Hotels) มีลักษณะเหมือนกับโรงแรมแขก
พักประจาซึ่งอธิบายมาแล้ว
5) โรงแรมรีสอร์ท (Resort Hotels) โรงแรมประเภทนี้มักจะตั้งอยู่ต่างจังหวัด ในภูมิ
ประเทศที่ ดี ห้ องพั กมักจะแยกเป็ นส่ว นๆ เป็นบ้านหรือหลั งคาเรือนแยกต่างหาก ในโรงแรมจะมี
กิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การปั่นจักรยาน เล่นกอล์ฟ ขี่ม้า เดินป่า สปา เพราะจุดประสงค์ของแขก
ที่เข้าพักโรงแรมประเภทนี้คือการพักผ่อนเป็นหลัก
6) โรงแรมซึ่งจัดห้องพักและอาหารเช้า (Bed and Breakfast) โรงแรมประเภทนี้
บางทีเรียกว่า “บี แอนด์ บีส์” (B and Bs) ทั้งนี้เพราะคิดค่าบริการควบคู่กับอาหารเช้า ลักษณะของ
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โรงแรมมีขนาดเล็ก ประมาณ 20 – 30 ห้อง การบริการและสิ่งอานวยความสะดวกน้อยกว่าโรงแรม
เพื่อการพาณิชย์
7) โรงแรมคอนโดมิเนียม (Condominium Hotel) โรงแรมประกอบด้วยห้องชุดซึ่ง
มีห้ อ งนอน ห้ องน้ า ห้ องรับ แขก ห้ องอาหารและห้ อ งครัว เจ้ าของห้ อ งชุ ดมิ ได้พั ก ประจาในที่ พั ก
ดังกล่าวแล้ว จึงได้มอบหมายให้หน่วยธุรกิจจัดการให้บุคคลอื่นแบ่งเช่าพักอาศัยชั่วคราวแบบโรงแรม
ทั่วไป เป็ น การแบ่ งเวลาในการพักแรม เพื่อมิให้ ที่พักว่างเปล่ า ดังนั้นจึงเรียกโรงแรมประเภทนี้ว่า
โรงแรมแบ่งเวลาเช่าพัก (Time – Share Hotels) โดยทั่วไปแล้ววัตถุประสงค์ในการก่อสร้างโรงแรม
ดังกล่าวแล้ว ก็เพื่อการพักผ่อนตากอากาศ ดังนั้นโรงแรมจึงอยู่ในเขตพื้นที่ชายทะเลเป็นส่วนมาก
8) โรงแรมบ่ อนการพนั น (Casino Hotels) โรงแรมบ่ อการพนัน จัด สร้างขึ้ นเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของแขกในการเล่นการพนัน ดังนั้นโรงแรมประเภทนี้จึงจัดให้มีการเล่นการ
พนันเกือบทุกประเภทไว้บริการแขก เพื่อความสะดวกสบายของแขก จึงได้จัดห้องพัก ภัตตาคาร เพื่อ
จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้แก่แขกตลอดเวลา 24 ชั่วโมง (Gray and Liquori, 1994 : 314 316)
9) ศูนย์ประชุม (Conference Centers) ศูนย์ประชุมมีเป้าหมายในการรับแขกเพื่อ
การประชุมสั มมนาโดยเฉพาะ ดังนั้นต้องจัดห้องประชุม และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ในการ
ประชุมอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ศูนย์ประชุมต้องจัดที่พัก อาหาร และเครื่องดื่ม รวมทั้งสิ่งอานวย
ความสะดวกอื่นๆ เหมือนโรงแรม แต่เน้นเป้าหมายหลักด้านการประชุม แต่ศูนย์การประชุมต้องจัด
สถานที่และอุปกรณ์ต่างๆเช่นเดียวกับโรงแรมเพื่อ ในการพักผ่อน และออกกาลังกาย เช่น สระว่ายน้า
สนามเทนนิส ฯลฯ ให้แขกเพื่อพักผ่อนหลังจากการประชุม
เนื่ อ งจากการเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งของการท่ อ งเที่ ย วและธุ ร กิ จ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ ง ท าให้ ก าร
ท่องเที่ยวส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและลบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ทั่วโลกจึงให้ความสนใจกับการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นักท่องเที่ยวเองก็มีแนวโน้มที่จะสนใจการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน ในการจัดตั้งและวางแผนการสร้างรีสอร์ทจึงต้องมีการคานึงถึงการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรม เพื่อคานึง ถึงผลกระทบเพื่อที่จะสามารถวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม
ล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรม
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ มเป็ น ปั จจั ย พื้ น ฐานส าคั ญ ที่ ม นุ ษ ย์ ได้ น ามาใช้ ในการ
ดารงชีวิตและแสวงหาความสะดวกสบาย ส่งผลให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและ
ปัญหามลพิษตามมา สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ลบมากขึ้นอย่างชัดเจน จึงได้มีผู้ให้ความหมายของการจัดการสิ่งแวดล้อมไว้อย่างหลากหลาย
โสภารั ต น์ จารุ ส มบั ติ (2547) กล่ า วไว้ ว่ า การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม หมายถึ ง ขบวนการ
ด าเนิ น การอย่ างมี ร ะบบในการใช้ ท รั พ ยากร ธรรมชาติ ส นองความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ โดยไม่ มี
ผลกระทบต่อระบบสิ่ งแวดล้ อม ทั้งนี้เพื่อการมีใช้ในอนาคตตลอดไป การจัดการสิ่ งแวดล้ อมเป็ น
กระบวนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบโดยการวางแผน ดาเนินงาน ติดตาม
ประเมิ น ผลและปรับ ปรุง แก้ ไขพั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น ทั้ งนี้ ต้ องคานึ งถึงการใช้อ ย่างประหยั ดเพื่ อให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์และธรรมชาติให้มากที่สุด (วินัย วีระวัฒนานนท์
2556) ซึ่งสอดคล้องกับ เฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ(2529) ที่ให้คาจากัดความไว้ว่า การจัดการสิ่งแวดล้อม
คือ กระบวนการจัดการแผนงานหรือกิจกรรมในการจัดสรรการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ตอบสนองความต้องการระดับต่างๆของมนุษย์ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนา คือ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สังคม และเสถียรภาพทางเศรษฐกิ จโดยหลักการใช้ทรัพยากรที่ประหยัดยั่งยืน
และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
ธุรกิจโรงแรมนั้นเป็นธุรกิจหลักที่มีบทบาทที่สาคัญต่อภาคการท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วโดยไม่มีการวางแผนและไม่มีการควบคุม ทาให้มีผลต่อความเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อ ม เป็น
ผลมาจากลักษณะเฉพาะในการดาเนินงานและการให้บริการของธุรกิจโรงแรมที่มีการใช้พลังงาน น้า
และทรั พ ยากรเป็ น จ านวนมาก (Robinot and Giannelloni 2010) จึงท าให้ ผ ลกระทบทางด้ าน
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆของธุรกิจโรงแรมมีมากกว่าผลกระทบที่เกิดจาก
ธุรกิจอื่น ๆที่มีขนาดเท่ากัน (Rada 1996) ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงองค์กรในรูปแบบระบบแล้ ว นามามา
ประยุกต์เข้ากับธุรกิจโรงแรมแล้ว สามารถพิจารณาได้ดังนี้ (ภาพที่ 1)

Inputs

System
(Transformation)

ภาพที่ 1 วงจรของระบบในธุรกิจ
ที่มา: ดัดแปลงจาก Tzschentke, Kirk, & Lynch (2008)

Desirable Output
(Product)
Undesirable Output
(Waste)
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จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นถึง ของเสียที่เกิดขึ้นจากระบบ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังเช่นผลกะทบในระยะสั้นเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
การกาจัดของเสียจากกิจกรรมต่างๆ เช่น รถบรรทุกสิ่งของที่ก่อให้ฝุ่น กากตระกอน สิ่งปฏิกูลและของ
เสียอื่นๆที่อาจทาให้ดินหรือน้าเกิดการปนเปื้อนได้ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ
ของมนุษย์ ผลกระทบในระยะยาว เป็นสิ่งที่อาจเกิดจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานในแต่ละ
วันของธุรกิจโรงแรมซึ่งจาเป็นต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ ความต้องการ
ที่ ม ากขึ้ น ย่ อ มส่ ง ผลต่ อ มลภาวะที่ สู งขึ้ น ความเสื่ อ มโทรมจึ ง สามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ ทั้ งทางกายภาพ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม โดยผลที่เกิดขึ้นในระยะยาวนั้นสามารถครอบคลุมได้ทั้งทางด้านอากาศ ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านความเป็นอยู่อีกด้วย
ในด้านการใช้พลังงาน จากฐานข้อมูลอาคารตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในปี
2546 (ปลื้ ม จิ ต ร ธัญ วิสิ ฏ ฐ์ 2555) พบว่า อาคารธุรกิ จ ประเภทโรงแรมมี ป ริม าณการใช้ พ ลั งงาน
มากกว่าอาคารธุรกิจประเภทโรงพยาบาลและสถานศึกษา (Kanokwongnuwat 2012) นั่นแสดงให้
เห็นว่าอุตสาหกรรมโรงแรมเป็นอุตสาหกรรมที่มีความต้องการการใช้พลังงานในรูปแบบพลังงานไฟฟ้า
และพลังงานความร้อนที่สูงเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งปริม าณการใช้พลังงานนั้นจะ
ขึ้น อยู่ กั บ หลายปั จ จั ย ดังเช่ น รู ป แบบอาคาร การวางระบบภายในอาคาร จานวนลู กค้าที่ เข้ าพั ก
จานวนห้องพัก เป็นต้น ดังนั้นธุรกิจโรงแรมจึงจ้าเป็นต้องมีการวางแผนเพื่อลดการใช้พลังงานแบบ
ฟุ่มเฟือยลง เพื่อลดค่าไฟฟ้า ลดการสูญเสียและสูญเปล่าของทรัพยากรธรรมชาติ
ในด้านการใช้พลังงานน้า ธุรกิจโรงแรมถือเป็นแหล่งที่มาของน้าเสียจานวนมากแห่งหนึ่ง โดย
มักเกิดจากแหล่งใหญ่ๆ เช่น ห้องพัก ห้องซักรีด ห้องครัว สระว่ายน้า เป็นต้น ปริมาณของน้าเสียของ
โรงแรมจะมีความคล้ายคลึงกับ การใช้พลังงานไฟฟ้า คือขึ้นอยู่กับจานวนของลูกค้ า กิจกรรมต่างๆ
ภายในโรงแรม ซึ่งโดยส่วนใหญ่ แล้ วโรงแรมจะมีระบบการบาบัดน้าเสี ยที่เกิดขึ้นภายในกิจการให้
เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดไว้โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคาร
ประเภทโรงแรม (รัญจวน ประวัติเมือง 2558)
ในกระบวนการผลิต การบริโภคสินค้าและการบริการก่อให้เกิดของเสียเป็นจานวนมาก ซึ่งมี
ปัญหาใหญ่คือของเสียบางชนิดต้องใช้เวลานานหลายปีในการย่อยสลายหรือไม่ก่อให้ เกิดอันตราย
ดังนั้นโรงแรมควรมีการนาหลักการ Reuse, Reduce และ Recycle มาใช้เพื่อลดปัญหาการเพิ่มของ
ปริมาณของเสีย สิ่งปฏิกูล และต้องหาแนวทางที่จะไม่เพิ่มปริมาณขยะให้มากขึ้น ซึ่งสามารถทาได้โดย
ธุรกิจโรงแรมควรมีการวางแผนหาแนวทางการปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล้อมในการจัดการพลังงาน
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ควรมี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ให้ เป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ที่ จ ะสามารถตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสามารถนาข้อมูลมาเปรียบเทียบเพื่อเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพ
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การใช้พลังงานในปัจจุบันและนาไปสู่การวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการใช้พลังงานในอนาคตให้
ดียิ่งขึ้น (จันทร์เพ็ญ มีนคร 2558)
ธุรกิจรูปแบบรีสอร์ทเชิงอนุรักษ์นั้นเป็นการดาเนินธุรกิจอย่างเรียบง่าย โดยสร้างผลกระทบ
หรือมลพิษต่อธรรมชาติให้น้อยที่สุด เพื่อให้ธรรมชาติยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ และผู้บริโภค ได้สัมผัส
ใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยการดาเนินธุรกิจนอกจากการดูแลรักษาฟื้นฟูธรรมชาติ รีสอร์ทเชิงอนุรักษ์
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและต่อโครงการ เนื่องจากธุรกิจประเภทรีสอร์ทมีทั้ง
คู่แข่งรายเก่าเป็นจานวนมากและมีคู่แข่งรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ณัฐภน ใจแสน 2558)
นอกจากนั้ น ธุร กิ จ ยั งต้ องคานึ งถึง ความรับ ผิ ด ชอบต่อ สั งคมให้ ม ากขึ้ น โดยที่ ผ่ านมามี
งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาของโรงแรมที่มีกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นการศึกษาโรงแรม ใน
เขตอ าเภอหั ว หิ น อ าเภอชะอ าจั งหวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ซึ่ ง ได้ ให้ ค วามหมายของกิ จ กรรมค วาม
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของโรงแรม ว่ า บรรษั ท บริ บ าล (CSR: Corporate Social Responsibility)
หมายถึง การดาเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์การ ที่คานึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับ
ใกล้และไกล คานึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การหรือทรัพยากรจากสภาพแวดล้อมภายนอก
ธุร กิ จ ต้ อ งด ารงอยู่ ร่ ว มกั บ สั งคมได้ อ ย่ างเป็ น ปกติ สุ ข ธุ รกิ จ ต้ อ งผสานความห่ ว งใยต่ อ สั งคมและ
สิ่งแวดล้อมไว้ในกระบวนการดาเนิน การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียภายใต้พื้นฐานการกระทาด้วย
ความสมัค รใจ รวมถึ งเป็ น การส่ งเสริมความร่ว มมื อทั้ งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่ อเป็ น การสร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์การทาง ด้านสั งคมและสิ่งแวดล้อม (ระชานนท์ ทวีผล 2558) ซึ่งตรงกับ
แนวคิดของ Hawkins และ Bohdanowwicz (2011) ที่ได้ให้ ข้อแนะนาในหนังสื อ “อุตสาหกรรม
บริการอย่างมีความรับผิดชอบ” ว่าอุตสาหกรรมบริการควรทาธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ เนื่องจาก
มีส่วนในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมเศรษฐกิจของคนในท้องถิ่นและควรเป็นผู้นาในการพัฒนา
ธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน (Hawkins and Bohdanowicz 2011)
องค์กรการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization) ได้กล่าวไว้ในกาหนดการครั้งที่
21 (Agenda 21) ว่าอุต สาหกรรมการท่ อ งเที่ย วและอุต สาหกรรมบริก ารควรจะสร้างคุณ ค่าทาง
เศรษฐกิจและสังคมควบคู่กัน สร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตั้ง สื่อสารกับลูกค้าและ
คนในชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างทางเลือกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (อ้างถึงใน พิชญา
กร กุญชรินทร์ 2558) อีกทั้งผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรม ควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในเรื่อง
การประหยัดพลังงานให้แก่แขกผู้เข้าพัก การแต่งกายของพนักงานภายในที่พักแรมควรให้สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมท้องถิ่น ควรมีการนาเอาผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาขายเป็นของที่ระลึก
เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนท้องถิ่น รีสอร์ทเพื่อสิ่งแวดล้อมนั้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุก
ฝ่ายด้วยกัน กล่าวคือ ในส่วนภาคธุรกิจช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์แก่องค์กรและสร้างจุดเด่นให้น่าสนใจ
กว่าคู่แข่ง ในส่ ว นของภาคประชาชนโดยรอบจะไม่ได้รับผลกระทบที่ เกิดจากการท่ องเที่ยว ส่ ว น
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นักท่องเที่ยวสัมผัสความเป็นธรรมชาติของสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และสุดท้าย
ส่วนสาคัญยังช่วยให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธรรมชาติ (สรัญญา กอง
ละเอียด 2555)
เมื่อได้ศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรมแล้ว ควรมีการศึกษาแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปั ญ หาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและแก้ไข
ปัญหาเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับแนวทางการป้องกัน/แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นปรากฏการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆ
ตามมาอย่างมากมาย มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลก ทั้งยังเกี่ยวโยงถึงสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม นอกจากนั้นยังส่งผลให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลเสียโดยตรงต่อสิ่งมี ชีวิต
ซึ่งอาจทาให้เกิดการสูญเสียสิ่งมีชีวิต หรือนาไปสู่สภาวะที่พืชและสัตว์บางชนิดสูญพันธุ์ไปได้ ดังนั้นจึง
มีความจาเป็นต้องมีการจัดทาแนวทางและวิธีดาเนินการในการป้องกัน ยับยั้ง ชะลอ และขัดขวาง
การเกิ ด ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ โดยหาแนวทางการป้ อ งกั น แก้ ไขปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
และเพ็ญศิริ ศรีคาภา 2557)
3.1 การป้องกัน
การป้องกัน หมายถึง การป้องกันคุ้มครองทรัพยากรที่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้เอง เพื่อให้มี
อัตราในการนาทรัพยากรมาใช้อยู่ในระดับที่สามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้ทัน ซึ่งจะช่วยให้มีทรัพยากร
นั้น ไว้ใช้อย่างยั่ งยืน ทั้งยังรวมถึงการป้องกันทรัพยากรที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่ างรวดเร็วให้ อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม ไม่เกิดการลุกลามจนทาให้สภาวะสิ่งแวดล้อมเสียสมดุลไป
การป้องกันนี้อาจทาได้โดยการใช้มาตรการต่าง ๆ ตั้งแต่การใช้กฎหมาย การประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ และความเข้าใจแก่ประชาชนในการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อมีทรัพยากรเกิดขึ้น
หมุนเวียนสาหรับใช้งานได้อย่างยั่งยืนสืบไป
3. 2 การแก้ไขและฟื้นฟู
การแก้ไข หมายถึง การดาเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทรัพยากรที่ลดลงหรือเสื่อมสลาย
ของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
การฟื้นฟู หมายถึง การดาเนินการกับทรัพยากรที่ลดลงหรือเสื่อมโทรมให้สามารถฟื้นคืน กลับ
สู่สภาพเดิมได้โดยการปิดกั้นไม่ให้มีการรบกวนระบบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ระบบสิ่งแวดล้อมมีเวลาใน
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การฟื้นตัวกลับสู่สภาพเดิมสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น การฟื้นฟูไร่เลื่อนลอย การฟื้นฟูพื้นที่
ป่าชายเลน เป็นต้น
ดังนั้นหากกล่าวโดยรวมแล้ว การแก้ไขและฟื้นฟูจะเป็ นขั้นตอนดาเนินการภายหลังจากที่เกิด
การเสื่อมหรือเสียสภาพของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการแก้ไขปรับปรุง ตลอดจนการบาบัด
ฟื้นฟูสภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นและเหมาะสมสาหรับ
การใช้ประโยชน์ต่อไป
3. 3 การอนุรักษ์
การอนุรักษ์ หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความฉลาดและใช้
อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์มากที่สุด โดยหลีกเลี่ยงให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
ที่สุด กระบวนการดาเนินการอนุรักษ์อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ต้องครอบคลุมทั้งปัญหาด้าน
การทาลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจนเกิดความเสื่อมโทรมรวมถึงปัญหาการก่อมลพิษแก่
สิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบกลับมาสู่ตัวมนุษย์เองด้วย โดยแนวทางในการอนุรักษ์ประกอบด้วย
วิธีการต่าง ๆ ดังนี้ (Bonda and Sosnowchik 2004)
3.3.1 การใช้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น หมายถึ ง การใช้ ท รั พ ยากรต่ า ง ๆ ในธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากเกินไป โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีของเสียที่เกิดจาก
การใช้ งานน้ อ ยที่ สุ ด หรื อ ไม่ มี ข องเสี ย เกิ ด ขึ้ น เลยการใช้ อ ย่ า งยั่ งยื น นี้ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทาให้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสามารถฟื้นตัวหรือเกิดขึ้นมาใหม่
ได้ทันกับความต้องการใช้งานมนุษย์
3.3.2 การเก็บ กักทรัพยากร หมายถึง การรวบรวมและการเก็บกักทรัพยากรที่มี
แนวโน้ มจะเกิดการขาดแคลนในบางช่วงเวลาไว้ เพื่อให้ สามารถนามาใช้ในกิจกรรมที่เหมาะสมได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เชน การเก็บกักทรัพยากรน้าที่มีมากในฤดูน้าหลากไว้ เพื่อนามาใช้ในฤดู
แล้งที่ขาดแคลนน้า ซึ่งการเก็บกักน้ามาใช้ในฤดูแล้งจะทาให้สามารถนาน้ามาใช้ประโยชน์ได้มากกว่า
เมื่อเทียบกับการใช้น้าในฤดูน้าหลากหรือในช่วงที่มีน้ามาก หรือการเก็บผลผลิตทางการเกษตร เช่น
ข้าว ไว้เป็นเสบียงอาหารในช่วงเวลาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ฤดูเก็บเกี่ยว เป็นต้น
3.3.3 การรักษา หมายถึง การดาเนินการกับทรัพยากรที่ลดลงหรือเสื่อมโทรมให้
สามารถฟื้ น คื น กลั บ สู่ ส ภาพเดิ ม ได้ โดยอาศั ย วิ ธี ก ารทางเทคโนโลยี ที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น เข้ า มาช่ ว ย
ดาเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย จนทาให้สิ่งแวดล้อมสามารถกับสู่สภาพเดิมได้อีก เช่น การใช้เทค
โนโนยีในการบาบัดน้าเสียจากโรงงานให้กลับเป็นน้าสะอาด เป็นต้น
3.3.4 การพัฒนา หมายถึง การพัฒนาปรับปรุงสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น เป็นการเร่งหรือ
เพิ่มประสิทธิภาพให้ได้ผลผลิตทีดีขึ้น การพัฒนาทรัพยากรจะต้องมีการนาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาใช้
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ควบคู่กับ กระบวนการพัฒ นาทุกขั้นตอน ทั้งยังรวมถึงการพัฒ นาเทคนิควิธีที่ทาให้ ใช้ทรัพยากรใน
ปริมาณน้อยแต่ได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย
3.3.5 การสงวน หมายถึ ง การเก็ บ สงวนทรั พ ยากรไว้ ไม่ ให้ มี ก ารน ามาใช้ งาน
เนื่องจากทรัพยากรนั้นกาลังจะหมดหรือสูญสิ้นไป ทรัพยากรบางชนิดเมื่อสงวนไปในระยะเวลาหนึ่ง
แล้วอาจจะทาให้เกิดการเพิ่มขึ้นจนสามารถนามากใช้ใหม่ได้ ซึ่งเมื่อถึงเวลาดังกล่าวอาจมีการอนุญาต
ให้นาทรัพยากรมาใช้ได้ โดยมีกฎเกณฑ์หรือมาตรการต่าง ๆ ควบคุม เช่น การสงวนพันธุ์สัตว์ป่า เป็น
ต้น
3.3.6 การแบ่ งเขต หมายถึง การจัดแบ่ งกลุ่มหรือประเภทของทรัพ ยากรเพื่อให้
สามารถดาเนินการอนุรักษ์ได้ผลดีขึ้น การดาเนินการนี้อาจมีการแบ่งพื้นที่ควบคุมเพื่อให้มีสภาวะที่
เหมาะสมสาหรับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร เช่น การจัดพื้นที่เป็นป่าอนุรักษ์หรืออุทยานซึ่งจะทา
ให้สภาพดิน พืช สัตว์ และป่ าไม้มีส ภาพที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์ ดารงพันธุ์ และเจริญ เติบโต
นอกจากนี้การแบ่งเขตยังช่วยให้สามารถกาหนดมาตรการดาเนินการต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับแต่ละ
พื้นที่ด้วย พื้นที่ที่มีการจัดการแบ่งเขตควบคุม ได้แก่ พื้นที่เขตต้นน้า เขตวนอุทยาน อุทยานแห่งชาติ
เขตป่าสงวน เขตห้ามล่าและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นต้น
จากทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ที่ เกี่ ย วกั บ แนวทางการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่กล่าวมาแล้ว เพื่อให้ครอบคลุมแนวทางการอนุรักษ์และป้องกันในทุกส่วน ผู้วิจัย
จึงนาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรีสอร์ทเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติมาใช้ในการวิจัยเพิ่มเติม
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับรีสอร์ทเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นการท่องเที่ยวที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีส่วนรับผิดชอบต่อระบบ
นิเวศ สภาพแวดล้อมธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนไม่ทาลายธรรมชาติ
ในขณะเดียวกันก็เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งแหล่งท่องเที่ยวแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีศักยภาพในระดับดีส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ตาม
กฎหมาย ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และวนอุทยาน ภายใต้การ
ดูแลของกรมป่าไม้ ในการวางแผนพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว นอกจาก
จะต้องให้ความสาคัญกับผลกระทบต่อสภาพดั้งเดิมและเอกลักษณ์ของพื้นที่แล้ว ยังจะต้องคานึงถึง
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานในพื้นที่นั้นๆ อีกด้วย (ณัฐภน ใจแสน 2558)
การท่ องเที่ ย วแห่ งประเทศไทย (อ้ างถึ งในปิ รัน ธ์ ชิณ โชติ และธีระวัฒ น์ จัน ทึ ก 2559) ได้
เล็งเห็นความสาคัญ ที่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมคุ ณภาพของแหล่งท่องเที่ยว จึงได้มีโครงการจัดทาคู่มือ
การพัฒนาและออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ขึ้น โดยศูนย์วิจัยป่าไม้
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คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ดาเนินการศึกษา ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสามารถนามา
ประยุกต์ขึ้นการออกแบบที่พักในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
อย่างยั่งยืนมีกลุ่มนักวิชาการและผู้ประกอบการวิชาชีพด้านการวางแผนและออกแบบตลอดจนองค์กร
และสถาบั น ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น The World Congress of The International Council on
Environmental Design (ICED) (Lutz, Sanderson et al. 2004) และองค์ ก รอื่ น ๆ ได้ ร่ ว ม กั น
กาหนดหลักการที่สาคัญ ในการออกแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้
1) ให้ ค วามส าคั ญ กั บ คุ ณ ค่ า สิ ท ธิ ข องมนุ ษ ย์ แ ละธรรมชาติ อย่ า งเท่ า เที ย มกั น เพื่ อ ให้
องค์ประกอบของทั้งสองส่วนร่วมกันอย่างเกื้อกูล และสามารถคงไว้ซึ่ งความหลากหลายของกันและ
กันอย่างยั่งยืน
2) ให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงภายในองค์ประกอบทุกส่วนของระบบธรรมชาติ
และผลกระทบจากการออกแบบต่อองค์ประกอบแต่ละส่วนทุกระดับ
3) การออกแบบก่อสร้างต้องเคารพในความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น/สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจกับ
วัตถุและพิจารณาองค์ประกอบทุกส่วนทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมภายในชุมชน/สังคมที่เกี่ยวข้อง
กับงานออกแบบ
4) คานึงถึงผลทั้งทางตรงและทางอ้อมของการพัฒนาอันเป็นผลมาจากการออกแบบต่อความ
เป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์และระบบธรรมชาติ
5) สร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าในระยะยาว ไม่สร้างปัญหาหรือผลักภาระในการบารุงรักษาการ
บริหารจัดการ ตลอดจนปัญหาด้านความปลอดภัย ให้กับคนรุ่นหลังต้องรับผิดชอบดูแล
6) สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาอย่างคุ้มค่าและไม่มีของเสีย
7) ออกแบบเพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า เช่นการออกแบบอาคารโดยใช้
วัสดุโปร่งแสงประกอบเพื่อลดการใช้แสงสว่างจากไฟฟ้า ควรมีช่องทางให้ลมพัดผ่านเพื่อลดการใช้
เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
8) ตระหนักเสมอว่าไม่มีสิ่งใดที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์จะคงอยู่อย่างยั่งยืน และการออกแบบไม่
สามารถแก้ไขปัญหาในทุกๆเรื่องดังนั้น จึงไม่ควรที่จะออกแบบเพื่อที่จะเอาชนะ และ/หรือควบคุม
ธรรมชาติหากแต่ควรปล่อยให้ธรรมชาติเป็นแม่แบบหรือผู้ชี้นาการออกแบบ
กรณีศึกษาการพิจารณาในการออกแบบที่พักเพื่อป้องกันผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวและ
ป้องกันอันตรายให้กับนักท่องเที่ยว ได้แก่ บ้านเดี่ยว เป็นสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการพักแรมที่
เน้นประโยชน์ใช้สอยในลักษณะเรียบเรียงสาหรับกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ระดับกลาง เป็นแบบกลุ่มเพื่อน
หรือครอบครัวขนาดเล็ก/กลาง การออกแบบบ้านเดี่ยวในแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกัน
ในรายละเอียด แต่จะมีหลักการพื้นฐานที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้ (Hawkins and Bohdanowicz 2011)
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1) การออกแบบอาคารโดยรวมต้องให้ความสาคัญกับเรื่องแสงสว่าง การถ่ายเทอากาศและ
กลมกลืนกับธรรมชาติ
2) ตาแหน่งที่ตั้ง เช่น
2.1) อยู่บริเวณที่ไม่แออัด พลุกพล่าน แต่ไม่โดดเดี่ยวจนรู้สึกไม่ปลอดภัย
2.2) ควรเป็นที่ราบ ความลาดชัน ไม่ควรเกิน 10 เปอร์เซ็นต์
2.3) พยายามหลีกเลี่ยงตาแหน่งต้นไม้ใหญ่เดิมในการวางตัวอาคาร
2.4) คานึงถึงทิศทางการไหลของน้าผิวดิน
2.5) หันหน้าแคบของตัวอาคารตามแนวตะวันออก – ตะวันตก
2.6) การจัดกลุ่มบ้านควรวางตาแหน่งให้มองเห็นกัน น้อยที่สุดเมื่ออยู่บนบ้านโดย
วิธีการใช้วิธีการ วางตาแหน่งเหลื่อมเว้น ระยะ หรือใช้ลักษณะสูงต่าของพื้นที่เข้า
ช่วย
2.7) วางตาแหน่งให้ได้วิวและมุมมองที่ดี
2.8) สามารถเขาถึงตัวบ้านได้ง่าย
3) บ้านเดี่ยวควรมีความจุต่อหลังไม่เกิน 6 คน (3 ห้องนอน) มีพื้นที่ใช้สอยในลักษณะเฉลียง
หรือห้องโถงมีห้องน้า/สุขาภายในวัสดุที่เลือกใช้จะต้องเหมาะสมกับสภาพอากาศและองค์ประกอบ
ของระบบนิเวศในแหล่งท่องเที่ยว ควรใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น และไม่สร้างปัญหากับการบารุ งรักษา
ในระยะยาว
4) อาจออกแบบให้มีลานจอดรถเฉพาะแต่ละหลัง หรือลานจอดรถรวมสาหรับกลุ่มบ้านเดี่ยว
เรือนแถว เป็นที่พักหลายหน่วยที่สร้างชิดติดกัน เป็นหลังเดียวกันแต่ละหน่วยอาจมีห้องน้าใน
ตัวหรือห้องน้ารวม เหมาะสาหรับการพัก แรมเป็นหมู่คณะขนาดใหญ่ และเป็นที่พักแรมที่เหมาะสม
สาหรับแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มของพื้นที่ธรรมชาติที่พัฒนา การออกแบบควรคานึงถึงรายละเอียดดังนี้
(Ortiz, Castells et al. 2009)
1) ให้ความสาคัญกับเรื่องของการประหยัด พลังงานและความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม
เช่น เดียวกับการออกแบบอาคารอื่น
2) ที่ตั้งที่เหมาะสมสาหรับเรือนแถวมีลักษณะเช่นเดียวกับบ้านเดี่ยว แต่ต้องการพื้นที่ราบ
สาหรับลงตาแหน่งอาคารมากกว่า
3) ควรออกแบบให้พื้นที่ว่างนอกอาคารหรือพื้นที่เฉลียงนอกชายคากว้างพอสมควร จัดไว้ใน
ด้านที่มีทัศนียภาพสวยงามเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พักแรมได้ใช้พื้นที่ที่ส่วนดังกล่าวพักผ่อนร่วมกัน
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ที่ พั ก ตามแนวคิ ด การด าเนิ น การเพื่ อ ก าหนดนโยบายการท่ อ งเที่ ย วเชิ งนิ เวศโครงการที่
การท่องเที่ย วแห่งประเทศไทยได้กาหนดขึ้น เพื่อศึกษาแนวการปฏิบัติ รูปแบบการท่องเที่ยวและ
มาตรการจัดการในรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อ รักษาระบบนิเวศในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อใช้เป็นแม่แบบ
ให้แก่แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ดาเนินการศึกษาโดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนยีแห่งประเทศไทย
จากผลการศึ ก ษาได้ มี แ นวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การบริก ารสถานที่ พั ก เชิ งนิ เวศ (Eco Lodge) โดย
พิจารณาจาก (Kerr Forster Associates 1993)
1) ลักษณะรูป แบบของสถานที่พัก มีการก่อสร้างโดยคานึงถึงความเป็นท้องถิ่นและความ
กลมกลืนกับ สภาพแวดล้อมมากน้อยแค่ไหน คือ
1.1) การสะท้อนสภาพดังเดิมของพื้นที่ (ลักษณะสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม
การตกแต่งภายใน และองค์ประกอบต่าง ๆ ของสถานบริการ) ว่ามีลักษณะดังเดิมของพื้นที่มากหรือมี
ลักษณะผสมผสานของเดิมกับของใหม่ที่กลมกลืนกันหรือมีลักษณะแบบใหม่เป็นส่วนใหญ่
1.2) กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม (ด้านรูปแบบ ขนาด การจัดวางองค์ประกอบใน
พื้นที่) ว่ามีความกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพื้นที่ ผสมผสานโดยสถานบริการมีความโดดเด่น แต่
ไม่รู้สึกทาลายสภาพพื้นที่
1.3) การเลือกทาเลที่ตั้ง ของสถานบริการอยู่ในที่เหมาะสม ไม่ทาลายธรรมชาติหาก
มีการดั ดแปลงธรรมชาติ ก็จ ะต้อ งไม่ก่ อให้ เกิดผลกระทบ หรือ อยู่ในท าเลที่มี ผ ลกระทบต่ อสภาพ
ธรรมชาติน้อยที่สุด
2) มีการจัดการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงาน มีมาตรการประหยัดพลังงาน
มากน้ อ ยแค่ไหน การใช้น้ าอย่ างประหยัดมากน้ อยแค่ไหน การบ าบั ดน้ าเสี ย เหมาะสมตามหลั ก
วิชาการและนากลับมาใช้ในพื้นที่ หรือจัดการโดยวิธีหนึ่งวิธีใด อย่างไรก็ตามไรการจัดการขยะมูลฝอย
ก็ควรต้องมีวิธีการที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ในอดีตเมื่อ 30 ปีก่อนหน้านี้เกาะพะงันมีความสวยงามกว่า
ปัจจุบั นเป็น อย่างมาก ความสวยงามที่ได้ลดลงไปนี้มีสาเหตุทางอ้อมมาจากนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
ขณะนี้เกาะพะงันกาลังผจญกับปัญหาการจัดการขยะโดยเฉพาะขยะที่เป็นขวดแก้ว ประชาชนและทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความสาคัญกับปัญหานี้และตระหนักดีว่า หากธรรมชาติและความสวยงามของเกาะ
พะงันลดลงย่อมมีผลกระทบต่อจานวนนักท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของเกาะพะงัน และได้เสนอแนว
ทางการแก้ไขคือ เทศบาลทั้ง 3 แห่งบนเกาะพะงันควรออกข้อบัญญัติในเรื่องการควบคุมและจากัด
ขยะภาชนะและขวดแก้ว ซึ่งเป็นขยะที่สะสมอยู่บนเกาะเป็นจานวนมากโดยการจัดเก็บภาษี สินค้า
ภาชนะขวดหรือแก้วเพื่อนาไปใช้เป็นต้นทุนในการขนส่งขยะประเภทนี้ไปแปรรูปเพื่อนากลับไปใช้ใหม่
(Kamnuansilpa and Jinhirun 2015)
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3) กิจกรรมและการบริการ
3.1) มีกิจกรรมให้การศึกษาสิ่งแวดล้อมประกอบสาหรับผู้ที่มาพักหรือไม่
3.2) มีการสื่อสารความหมายสิ่งแวดล้อมต่อผู้ที่มาพักในสถานที่และบริเวณต่าง ๆ
ภายในสถานที่พัก หรือไม่ มากน้อยแค่ไหนแค่ไหน
3.3) การบริการมีความสะอาดเป็นที่พอใจถูกสุขลักษณะ รวดเร็ว
3.4) การลงทุน การลงทุนสร้างที่พัก ควรพิจารณาร่วมทุนกับท้องถิ่นถิ่นและ
ผลตอบแทนที่เอื้อต่อท้องถิ่นมากน้อยอย่างไร มีการใช้แรงงานท้องถิ่นระดับไหน
เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่อาจใช้เป็น
แนวทางนาข้อพิจารณามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแหล่งท่องเที่ยวชนิดต่างๆ ดังนี้ (Ortiz,
Castells et al. 2009)
1) เป็นที่พัก ที่มีขนาดและองค์ประกอบขนาดเล็ก สะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น
2) การออกแบบก่อสร้าง ควรใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นประกอบก่อน และมีรูปแบบ
สถาปัตยกรรม กลมกลืนกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่น
3) ควรนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้ เน้นการประหยัดพลังงาน
4) มีการบริหารจัดการโดยครอบครัวหรือชุมชนท้องถิ่น (Community Business)
5) มีการบริหารจัดการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมต้องเน้นการจัด การขยะ การจัดการ
ของเสียและเน้นการนาวัสดุกับมาใช้ใหม่ (Recycle)
ที่ พั ก ตามแนวคิ ด การวางแผนและการออกแบบที่ พั ก เชิ งนิ เวศ สรุป จากสุ น ทรพจน์ ข อง
Plunkett (Eco beach. Western Australia) นามาประยุกต์ใช้หรือเป็นแนวทางในการวางแผนและ
การออกแบบที่พัก เพื่อรักษาระบบนิเวศ ดังนี้
1) แนวคิดด้านระบบนิเวศ/การเลือกพื้นที่ ศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง เริ่มต้น จากความฝันแล้ว
พัฒนาไปสู่ความเป็นจริง
2) สภาพภูมิประเทศ ที่พักเชิงนิเวศจะต้องสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยรวม ทาเลที่ตั้งอยู่ใกล้
แหล่งชุมชนและเป็นชุมชนท้องถิ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
3) กาหนดรูป แบบ ที่พักเชิงนิเวศจะต้องไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติได้จริง คานึงถึง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก
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4) วางแผนรูปแบบที่ไม่ขัดต่อการพัฒ นา พื้นที่ไม่อยู่ในเขตทหาร พื้นที่ที่ต้องได้รับอนุญาต
จากรัฐบาล พื้นที่หรือการก่อสร้างต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือ พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม ประชาชน
ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการทางาน กาหนดกรอบร่างของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต
5) การเตรี ย มพื้ น ที่ แ ละการวางแผนก่ อ สร้ า ง มี ที่ ป รึ ก ษาทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะดาเนินการก่อสร้างและบุคลากรควบคุม มีทางเลือกในการก่อสร้างได้
หลายวิธี สะดวกในการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ มีเส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติ มีพื้นที่จัดสรรสาหรับ
การพัฒนาการก่อสร้างในอนาคต มีการจัดการของเสียเพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง
6) ลักษณะของอาคารและวัตถุดิบ ออกแบบเพื่อใช้ประโยชน์ในระยะยาว ออกแบบอาคารที่
เป็นประโยชน์ การออกแบบการใช้พลังงาน
7) กาหนดแผนการลดการสิ้นเปลืองจากการใช้พลังงาน ออกแบบอาคารเพื่อการประหยัด
พลั งงาน เช่น การออกแบบอาคารโดยใช้วัสดุโปร่งแสงประกอบเพื่อลดการใช้แสงสว่างจากไฟฟ้า
ควรมีช่องทางให้ลมพัดผ่านเผื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น มีการหมุนเวียนพลังงานกลับมาใช้
ใหม่ กาหนดมาตรการการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
8) การจัดการแยกประเภทของของเสีย เช่น เศษอาหาร กระดาษพลาสติก แก้ว และโลหะ
เป็ น ต้น ควรจั ดระบบรีไซเคิลของใช้แล้ วกลั บมาใช้ใหม่ มีระบบการบาบัดของเสี ยและน้าเสี ยจาก
มนุ ษ ย์ มี กิ จ กรรมการด าเนิ น งานและความร่ ว มมื อ เพื่ อ อนุ รัก ษ์ ท รั พ ยากรสิ่ งแวดล้ อ ม มี ก ารวาง
แผนการทางานอย่างต่อเนื่อง
9) กาหนดแผนการเพื่ อรั กษาสภาพพื้น ที่ให้ กลมกลื นธรรมชาติ แบ่ งส่ วนการท างานตาม
หน้าที่รับผิดชอบ ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเพื่ อให้มีมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
จากการศึกษาข้อมูลพบว่าข้อมูลมีความสอดคล้องกับจากการศึกษาวิจัยเรื่อง การเลือกเข้าพัก
รีสอร์ทในจังหวัดกาญจนบุรีโดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าพักในรี
สอร์ตต่างๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยกระจายการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดจานวน
400 ตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญมากที่สุดต่อการเข้าพักรีสอร์ตที่มีบรรยากาศ
เงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน (กฤษณี กาญจนอโนทัย 2554) และ การออกแบบโรงแรมรีสอร์ทโดย
พื้นฐานจะต้องมุ่งเน้นการเข้าถึงผู้ใช้บริการเป็นหลัก โดยต้องมีการออกแบบพื้นที่เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์
ด้วยการให้บริการ และพื้นที่ใช้สอยที่มีความเหมาะสม (Kerr Forster Associates 1993) โดยแนวคิด
การสร้างปฏิสัมพันธ์ภายในโรงแรมรีสอร์ทที่มักมีพื้นที่ใช้งานลักษณะกระจายตัวแยกจากกันเป็นกลุ่ม
ก้อน ตามลั กษณะทาเลที่ตั้ งไว้ว่า ควรมีการจัดการพื้ นที่ภ ายในโครงการส่ งเสริมการให้บริการที่มี
ประสิ ทธิภ าพสู งสุ ด มีการออกแบบทางเดิ นที่ ส ามารถเข้าพื้ น ที่ส่ ว นกลาง ซึ่งมัก เป็น พื้ นที่ ที่ มีการ
ออกแบบเป็ น พิเศษได้ ง่าย เนื่ องจากจะช่วยให้ เกิดการเข้าถึงตั วผู้ ใช้และส่ งมอบการบริการที่ ดีได้
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โดยสะดวก
เมื่อทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับรีสอร์ทเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วนั้น ในปัจจุบันนี้จาเป็นที่จะต้อง
ศึก ษาถึง แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เกี่ ย วกั บ มาตรฐานของรีส อร์ท เชิ งอนุ รักษ์ ธ รรมชาติ (Green Leaf
Standard for ASEAN) เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและมีมาตรฐานระดับสากลมากขึ้น
5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับมาตรฐานของรีสอร์ทเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ (Green Leaf
Standard for ASEAN)
ในการจั ด ท ามาตรฐานการจั ด การด้ านสิ่ งแวดล้ อ มในการด าเนิ น ธุ รกิ จโรงแรม และการ
ท่องเที่ยวของโครงการใบไม้สีเขียว ได้แบ่งการจัดการเป็น 3 ขั้นตอน คือ Screening Questionnaire
การตรวจสอบโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการฯ ว่ามีการดาเนินขั้นตอนที่จาเป็นทางด้านกฎหมายหรือไม่ซึ่ง
หากผ่านขั้นตอนนี้ จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการใบไม้สีเขียว หรือ Green Leaf
Letter of Participation Qualifying Questionnaire การพิ จ ารณาในเรื่ อ งขอบเขตของความ
เหมาะสมของการดาเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงแรม Grading Questionnaire การตรวจสอบการ
ปฏิบัติการทุกแผนกในการดาเนินธุรกิจ เพื่อตรวจสอบขั้นตอนต่างๆนี้ ได้ทาให้ให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างไรโดยในขั้น ตอนที่ 3 นี้จะประกอบด้วยคาถามรวม 11 หมวด (172 ข้อ) เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการตรวจสอบพัฒนาการและความก้าวหน้า ในการให้บริการของ สถานประกอบการซึ่ง
ประกอบด้วยหมวดต่างๆดังต่อไปนี้ (Nitisoravut, Sangsnit et al. 2014)
หมวดที่ 1 นโยบายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 2 การจัดการของเสีย
หมวดที่ 3 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและน้า
หมวดที่ 4 การจัดซื้อ
หมวดที่ 5 คุณภาพอากาศภายในอาคาร
หมวดที่ 6 มลพิษทางอากาศ
หมวดที่ 7 มลพิษทางเสียง
หมวดที่ 8 คุณภาพน้า
หมวดที่ 9 การเก็บรักษา ใช้ และจัดการเชื้อเพลิงแก๊ส และสารพิษ
หมวดที่ 10 ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
หมวดที่ 11 การมีส่วนร่วมกับชุมชนและองค์กรท้องถิ่น
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โดยในขั้นตอนที่ 3 จะแบ่งการทางานออกเป็น ดังนี้
1) เมื่อโรงแรมได้รับแบบสอบถามแล้วจะมีเวลา 30 วัน ในการตรวจสอบการดาเนิน
ธุรกิจตามแบบสอบถามนั้นๆ และจะต้องแนบเอกสารรูปภาพ หรือ ข้อมูลที่สามารถใช้เป็น
ข้อมูล อ้างอิงในการตอบแบบสอบถาม
2) เมื่อส่งมาถึงกรรมการจะทาการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน
การตรวจสอบการจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และพลั ง งานในโรงแรม คณะกรรมการตรวจสอบ
จะตรวจสอบแบบสอบถาม และเอกสารที่แนบมาเพื่อเตรียมพร้อมในการไปตรวจสอบที่โรงแรมนั้นๆ
โรงแรมจะได้ รั บ การติ ด ต่ อ ภายใน 48 ชั่ ว โมง คณะตรวจสอบจะเดิ น ทางไปท าการตรวจสอบ
โรงแรม
3) เมื่ อ ได้ รั บ ผลการตรวจสอบแล้ ว คณะกรรมการจะประมวลผลคะแนน
เปรียบเทียบกับ คะแนนมาตรฐานที่ได้จากโรงแรมอ้างอิง 20 โรงแรม เพื่อจัดอันดับของโรงแรมใน
การเข้ารับเกียรติบัตรใบไม้เขียว 1-5 ใบ การให้คะแนนมาตรฐานแบ่งเป็น
มาตรฐานของโรงแรมใบไม้สีเขียว เล่ม 1
น้อยกว่าร้อยละ 45.34
ได้รับเกียรติบัตรใบไม้สีเขียว
จานวน 1 ใบ
ตั้งแต่ร้อยละ 45.34 - 55.89
ได้รับเกียรติบัตรใบไม้สีเขียว
จานวน 2 ใบ
ตั้งแต่ร้อยละ 55.90-66.44
ได้รับเกียรติบัตรใบไม้สีเขียว
จานวน 3 ใบ
ตั้งแต่ร้อยละ 66.45-77.99
ได้รับเกียรติบัตรใบไม้สีเขียว
จานวน 4 ใบ
มากกว่าร้อยละ 77.99
ได้รับเกียรติบัตรใบไม้สีเขียว
จานวน 5 ใบ
มาตรฐานของโรงแรมใบไม้สีเขียว เล่ม 2
น้อยกว่าร้อยละ 52
ได้รับเกียรติบัตรใบไม้สีเขียว
จานวน 1 ใบ
ตั้งแต่ร้อยละ 52-56.8
ได้รับเกียรติบัตรใบไม้สีเขียว
จานวน 2 ใบ
ตั้งแต่ร้อยละ 56.9-61.7
ได้รับเกียรติบัตรใบไม้สีเขียว
จานวน 3 ใบ
ตั้งแต่ร้อยละ 61.8-66.5
ได้รับเกียรติบัตรใบไม้สีเขียว
จานวน 4 ใบ
มากกว่าร้อยละ 66.5
ได้รับเกียรติบัตรใบไม้สีเขียว
จานวน 5 ใบ
อายุเกียรติบัตรใบไม้เขียวมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในเกียรติบัตร โดยผู้ประกอบการ
สามารถขอรับเกียรติบัตรฯใหม่ได้ตามขั้นตอนการขอต่ออายุเกียรติบัตรของโครงการใบไม้เขียว การ
ต่ออายุ เกียรติบั ตรมูลนิ ธิใบไม้สี เขียวจะส่ งจดหมายแจ้ง ไปยังโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการภายใน 6
เดือนก่อนที่เกียรติบัตรจะหมดอายุ ประกาศนียบัตรรับรองการเข้า ร่วมโครงการใบไม้เขียว (Letter
of Participation) โรงแรมที่ผ่านแบบสอบถามการตรวจสอบขั้นตอน (Screening Questionnaire)
จะได้รับ ประกาศนียบั ตรรับรองการเข้าร่วมโครงการฯ (Letter of Participation) เพื่อรับรองและ
ได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ในการเป็ น สมาชิ ก โครงการใบไม้ สี เขี ย วได้ แ ก่ ได้ รั บ ข่ า วสาร “Green Leaf
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Bulletin”, “Green Leaf-Let” เข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิใบไม้เขียวในอัตราพิเศษ (หากมีค่าใช้จ่าย
เกิดขึ้น) ได้รับสมุดบั นทึกโรงแรมเพื่อโลกสวย ( Green Hotel Directory) ผลประโยชน์อื่นๆ จาก
มูลนิธิใบไม้เขียว โดยจะได้รับแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ
สาหรับโรงแรม และ ร้านอาหารสีเขียว ในไทยจะมี 2 องค์กรมาตรฐานหลักๆ คือ (สมพงษ์
อานวยงินตรา 2559)
1) มาตรฐานคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กร ซึ่งเป็นการประเมิน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อย
ออกมาจากกิจ กกรมการให้ บ ริ การของโรงแรม รวมทั้ งเข้าร่ว มกิ จกรรมชดเชยคาร์บ อน เรียกว่า
Carbon Offset (ชดเชยบางส่วน) และ Carbon Neutral (ชดเชยทั้งหมด) เพื่อเป็นการแสดงความ
โปร่งใสและความจริงใจของผู้ประกอบกิจการว่าใส่ใจเรื่องโลกร้อน และ ต้องการมีส่วนช่วยลดโลก
ร้อน ด้วยมาตารฐานการใช้ทรัพยากร และ พลังงาน ตลอดจนการจัดการที่ให้ ความส าคัญในการ
อนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
2) มาตรฐานใบไม้สีเขียว เป็นการรับรองว่าโรงแรมมีการใช้พลังงาน และ สิ่งแวดล้อม ขั้น
พื้นฐานที่ไม่ทาให้ เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อสมดุลนิเวศ รวมทั้งมีการส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และ คุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นและ อีกหนึ่งมาตรฐาน ที่กาลังเป็นที่นิยมและยอมรับ
อีกทั้งมีส่วนช่วยในการตัดสินใจของผู้เข้าพัก โดยโครงการนี้ก่อตั้งขึ้นโดย เวปไซท์ Trip Advisor ซึ่งจะ
รวบรวมข้อมู ล แนะน าเรื่องการท่ องเที่ ยว รวมทั้งโรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ่ โดยการออก Green
Alliance Program โดยเป็ น การรวบรวมรายชื่อ โรงแรมแนวอีโค่ เพื่ อ อานวยความสะดวกให้ กั บ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการพักโรงแรมที่มีการดาเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยระดับของโรงแรม
อีโค่ใน Green Alliance Program แบ่งออกเป็นระดับต่างๆดังนี้
Green Partner เป็นไปตามข้อกาหนดขั้นต่า
Green Leader Bronze เป็นไปตามข้อกาหนดขั้นต่า มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 30
Green Leader Silver เป็นไปตามข้อกาหนดขั้นต่า มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 40
Green Leader Gold ตรงตามข้อกาหนดขั้นต่า มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 50
Platinum Green Leader ตรงตามข้อกาหนดขั้นต่า มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 60 หรือ สูง
กว่า
ในประเทศไทยยังไม่มีผู้ใดเข้าร่วมโครงการ Green Alliance Program นี้จะเห็นได้ว่าการจะ
เป็นโรงแรมสีเขียวนั้นจะต้องมีการวางแผนตั้งแต่ต้น ไม่ว่าจะเป็นออกแบบตัวโรงแรม หรือรีสอร์ท
ที่ผู้ออกแบบจะต้องมีความชานาญ หรือสามารถเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีความชานาญใน
การให้แง่คิดในการออกแบบ และโจทย์ในการออกแบบแนวอีโค่ โดยจะต้องคานึงถึง 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ
พลังงาน น้า ขยะ และ กิจกรรมภายในโรงแรม ซึ่งจะนาไปสู่กระบวนการในการคิดและการนาเสนอ
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ผ่านรูปแบบ และ การจัดการต่างๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Friendly) เช่น มีแผนการใช้ซ้าผ้า
ลินิน และ ผ้าเช็ดตัว มาตรฐานการประหยัดพลังงาน และ มีแผนการติดตามการใช้พลังงานอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง การใช้ 3R คื อ Reduce, Reuse, Recycle การใช้ ห ลอดไฟประพลั ง งาน หรื อ การใช้
พลังงานทดแทนต่างๆ เช่น Solar Cell, Solar Roof พลังงานทดแทนจากน้า พลังงานทดแทนจากลม
เป็นต้น อีกทั้งการมีการจัดการน้าเสีย หรือ ของเสียอย่างถูกต้อง หรือ สามารถนากลับมาใช้ใหม่ เช่น
การนาน้าเสียมาบาบัดแล้วนามารดน้าต้นไม้ และ การนาเศษอาหารมาหมักทาปุ๋ยเพื่อรดน้าต้นไม้เป็น
ต้น
สิ่ งเหล่ า นี้ ส ามารถน าเสนอได้ ว่ า เป็ น Zero Waste โรงแรม หรื อ รี ส อร์ ท แห่ ง แรก ซึ่ ง
นักท่องเที่ยวสามารถรับรู้ได้ผ่านกระบวนการ ที่เกิดขึ้นจริงภายในโรงแรม และ ในรูปแบบของการนา
เทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเพื่อประหยัดทรัพยากรในด้านต่างๆ เพื่อลดขั้นตอนการทางาน เพิ่ม
ความสะดวก รวดเร็ว และ แม่นยา ตลอดจนการนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการประหยัดพลังงาน เช่น
เทคโนโลยีควบคลุมระบบปรับอากาศแบบ VRF ( Variable Refrigerant Flow System) ซึ่งสามารถ
เปลี่ ย นแปลงปริ ม าณสารท าความเย็น ตามภาวะโหลดของการท าความเย็น ซึ่งสามารถประหยั ด
พลังงานได้ดีกว่าระบบปรับอากาศทั่วไปถึงร้อยละ 25 เป็นต้น
การนาเสนอกิจกรรมในเชิงอนุรักษ์ เช่น รณรงค์การปลูกป่าแขกผู้มาพักจะได้รับต้นไม้คนละ
หนึ่ งต้ น เพื่ อ ที่ ทุ ก คนจะได้ มีส่ ว นร่ ว มในการอนุ รักษ์ ธ รรมชาติ และสามารถช่ ว ยลดโลกร้อ นจาก
ปรากฏการณ์เรือนกระจกได้อีกด้วย และ อีกหนึ่งที่แสดงถึงความเป็น Green Hotel หรือ รีสอร์ท
จะต้องไม่ใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทามาจากพลาสติก จะต้องเป็นวัสดุที่ทามาจากธรรมชาติที่ย่อยสลาย
ได้ หรือสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ แม้กระทั่ง ยกตัวอย่างเช่น ลูกอมที่ห่อด้วยพลาสติกชิ้นเล็กๆ จะ
ไม่ถูกนามาใช้ หรือบริการภายในโรงแรม เนื่องจากนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourist) จะใส่ใจใน
รายละเอีย ดเล็กๆน้ อยๆเป็ น อย่ างมาก และหากผู้ประกอบกิจการสามารถจัดการและสามารถให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในทุกๆตาแหน่งตลอดจนแขกผู้มาพักในการปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก็จะ
แสดงถึงความเอาใจใส่ของผู้บริหาร และ วิสัยทัศน์ของผู้เป็นเจ้าของกิจการ
เมื่อสามารถดาเนินตามแนวทางมาตรฐานของรีสอร์ทเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วสิ่งที่สาคัญอีก
ส่วนหนึ่งคือการรักษาให้คงไว้เพื่อความยั่งยืน เพราะฉะนั้นจึงจาเป็นต้องศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวกับศึกษาแนวคิดและองค์ประกอบเพื่อความยั่งยืนเพื่อนให้ครอบคลุมมากขึ้น
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6. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับศึกษาแนวคิดและองค์ประกอบเพื่อความยั่งยืน
การพัฒนาอยางยั่งยืน คือ การตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันโดยไม่มีผลกระทบ
ในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต เนื่องจากทุกครั้งที่มีการตอบสนองความต้องการ
ของคนรุ่นปัจจุบัน ต้องมีการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลกระทบในทาง
ลบต่ออนาคต การพัฒนาที่ยั่งยืนจึง เป็นแนวคิดในการแก้ปัญหานี้ โดยการพยายามอนุรักษ์ธรรมชาติ
ไว้ในลักษณะที่เป็นส่วนรวมหรือมหภาค คือ หากมีความจาเป็นที่จะดาเนินการให้กระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในที่ใดที่หนึ่ง ก็จะต้องเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมในที่อื่นๆ เป็นการชดเชยเพื่อให้ใน
แง่มหภาคของคุณภาพสิ่ง แวดล้อมคงอยู่ได้ดังเดิมเมื่อป พ.ศ. 2530 The World Commission on
Environment and Development (Forster 1987) ไดแนะนาแนวทางการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชากรโลกไว 7 แนวทาง ดังนี้
1) ฟนฟูความเจริญกาวหนาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
2) พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลและเหมาะสมอยูเสมอ
3) คานึ งถึงความจ าเปนและความตองการดานหนาที่การงาน อาหาร พลั งงาน น้า และ
สุขอนามัย
4) ควบคุมจานวนประชากรเพื่อนาไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
5) อนุรักษและฟนฟูทรัพยากร
6) ปรับปรุงเทคโนโลยีและจัดการความเสี่ยงตางๆ อยางเหมาะสม
7) รวมขอควรพิจารณาดานสิ่งแวดลอมและดานเศรษฐกิจไวในกระบวนการตัดสินใจ
ลักษณะสาคัญของการพัฒนาอยางยั่งยืนจึงมีลักษณะ ดังนี้ (Bauer, Finnegan et al. 2004)
1) สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาไดตามกาลเวลาที่เหมาะสม
2) คานึงถึงความเทาเทียมกันและความยุติธรรม
3) เปนแผนงานที่ใชระยะยาวไดและมีแผนปองกันไวลวงหนา
4) มีการคิดเชื่อมโยงระบบและเกี่ยวเนื่องทั้งสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม
5) แนวทางการจัดการตองไมใชรูปแบบสาเร็จตายตัว มีความแตกตางกันตามลักษณะของแต
ละทองถิ่น ระยะเวลา และการผสมผสานกันของคานิยมและทรัพยากร
การพัฒนาอยางยั่งยืนมีองคประกอบพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน (พรศักดิ์ ธรรมนิมิตร์ 2557) คือ
1) สิ่งแวดลอมทาใหมีมากขึ้น จัดการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม และอนุรักษทรัพยากรพื้นฐาน
2) สังคม จัดสรรความเทาเทียมกันในการใชทรัพยากรที่เปนปจจัยพื้นฐานที่เพียงพอและ
จากัด จานวนประชากร
3) เศรษฐกิจ ควรเติบโตอยางเหมาะสมไมทาลายสิ่งแวดลอมและความสมดุลในระบบนิเวศ
เปนการพั ฒ นาที่ มุ ง เนนการสรางความสมดุ ล ระหวางองคประกอบทั้ ง 4 ดาน ไดแก
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ด้านการพัฒนา อนุรักษ และฟนฟูระบบนิเวศ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาและ
การอนุรักษทางสังคมและวัฒนธรรมและการพัฒนาทางการเมือง
6.1 ความหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืน
การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) หมายถึง การใชทรัพยากรใหอยู
ภายใตการเปลี่ยนแปลงที่ไมเกินสมรรถนะการยอมมีไดของโครงสรางสิ่งแวดลอมที่เคยมีอยู อันมีผลให
กลไกการทางานของระบบเหมือนปกติหรือใกลเคียงเดิม เพื่อใหการเอื้อประโยชนสูงสุดตอมนุษยอยาง
ยั่งยืน ตลอดไปการพัฒ นาอยางยั่งยืนมีความหมายเหมือนนิเวศพัฒ นา (Ecology Development)
หรือการพัฒนาโดยปราศจากการทาลาย (Development without Destruction) ซึ่งการพัฒนาที่จะ
เกิดขึ้นนี้ จะตองมีความสมดุลกันใน 3 สวนระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมตองมีลักษณะที่
สอดคลองกัน (Bonda and Sosnowchik 2004) ดังภาพที่ 2

เศรษฐกิจ

การพัฒนา
การ
ออกแบบที่
ยั่งยืน

สิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 2 องค์ประกอบของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่มา : ดัดแปลงจาก Bonda และ Sosnowchik (2004)

สังคม
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การพัฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development) คือ การพั ฒ นาที่ส ามารถด าเนิ น ไปได้
อย่างมั่น คง ราบรื่น โดยไม่เกิดสภาพที่ไม่พึงปรารถนาอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒ นานั้น เอง
เนื่ อ งจากทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารตอบสนองความต้ อ งการของคนรุ่ น ปั จ จุ บั น ต้ อ งมี ก ารท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบต่ออนาคต การพัฒนาที่ยั่งยืนจึง
เป็นแนวคิดในการแก้ปัญหานี้ โดยการพยายามอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ในลักษณะที่เป็นส่วนรวมหรือมห
ภาค คือ หากมีความจาเป็นที่จะดาเนินการให้กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในที่ใดที่หนึ่ง ก็จะต้อง
เสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมในที่อื่นๆ เป็นการชดเชยเพื่อให้ในแง่มหภาคของคุณภาพสิ่งแวดล้อมคง
อยู่ได้ดังเดิม (นวลนดา สงวนวงษ์ทอง 2555)
การพัฒนาที่ยั่งยืน 3 ด้านคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเชื่อมโยงและสั มพันธ์กัน
โครงการพัฒนาใด ๆ ต้องคานึงถึงองค์ประกอบทั้ง3 ด้านนี้การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นอะไรที่ไกลกว่าเพียง
การอนุ รั ก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ มเป็ น การเปลี่ ย นโครงสร้ างระบบเศรษฐกิ จ และสั งคมเพื่ อ ลดการบริโภค
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมลงไปในระดับที่ยังรักษาความสมดุลที่ดี ทาให้คนอยู่ร่ วมกับธรรมชาติโดยไม่
ทาลายล้างอย่างที่ผ่านมาและยังทากันอยู่หลายแห่ง ให้อยู่ร่วมกันเป็นชุมชน อยู่ดีกินดี และอยู่เย็น
เป็นสุข (นวลนดา สงวนวงษ์ทอง 2555)
องค์ประกอบของสังคมที่การพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องประกอบด้วย
1) ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ทรัพยากร เช่น ปริมาณแหล่งน้า
และความเพียงพอของน้าใช้ในปัจจุบัน การใช้พลังงานทดแทนอย่างอื่น ทั้งจากธรรมชาติและจาก
การประดิษฐ์ขึ้น ได้แก่ พลังงานน้า พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานแก๊สชีวภาพ
และพลังงานแสงอาทิตย์ และมีการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
2) เศรษฐกิจที่มั่นคงของชุมชน คือ มีการพัฒ นาที่ทาให้ชุมชนมีเศรษฐกิจดีอย่างต่อเนื่อง
และควบวงจร
3) คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี ข องประชากรในชุ ม ชน เช่ น มี ก ารอยู่ ดี กิ น ดี อยู่ ในที่ ที่ มี อ ากาศดี
ปราศจากมลภาวะ มีการจัดสรรการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างถูกต้องตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่
มีบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง มีการให้การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น (นวลนดา สงวนวงษ์ทอง
2555)
6.2 การออกแบบสิ่งแวดลอม
การออกแบบสิ่งแวดลอมเปนกระบวนการที่สอดแทรกตัวแปรดานสิ่งแวดลอมเขาไปใน
การวางผังการจัดทาโปรแกรมการออกแบบ การวางแนวนโยบายการกอสรางหรือผลิตสินคาตัวอยาง
การออกแบบที่ ช าญฉลาดมั ก จะค านึ ง ถึ ง องคประกอบดานสิ่ ง แวดลอมเสมอ อยางไรก็ ต าม
ความเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม Environmental Movement ที่เริ่มขึ้นในชวงป ค.ศ. 1960 ไดทา
ใหแนวคิดนี้ชัดเจนยิ่งขึ้น (ชนนิกานต์ เสริตานนท์ 2559)
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การออกแบบสิ่งแวดลอม ในความรูสึกเดิม คือการพัฒนาสภาพแวดลอมกายภาพทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร เพื่ อใหเกิด สุ น ทรียภาพหรือ ตอบสนองความต้ องการในการใช้ป ระโยชนใน
ชีวิตประจ าวันหรือสรรคสรางประสบการณโดยเฉพาะเนนสิ่งแวดลอมที่ออกแบบโดยมนุษย การ
ออกแบบสิ่งแวดลอมตองการผู้ที่มีความชานาญเฉพาะดาน หมายรวมถึง สถาปนิก (Architects) นัก
วิ ท ยาศาสตรระบบเสี ย ง (Acoustical ) วิ ศ วกร (Engineers) นั ก วิ ท ยาศาสตรสิ่ ง แวดลอม
(Environmental Scientists) ภู มิ ส ถาปนิ ก (Landscape Architects) นั ก วางผั ง เมื อ ง (Urban
Planning) มัณฑนากร (Interior Designers) นักออกแบบระบบแสง (Lighting Designers) นักออก
แบบิทรรศการ (Exhibition Designers)บางกรณีอาจรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับการอนุรักษทางประวัติ
ศาสตรHistoric Preservation ดวยและไมนานมานี้ก็ไดเพิ่มเกี่ยวกับ “การออกแบบเพื่อคนพิการ
Disability Access” อีกดานหนึ่ง (รพีพรรณ ฉลองศักดิ์ 2558)
6.3 การพัฒนาแนวคิดยั่งยืนในงานสถาปตยกรรม
ความตองการปจจัย 4 เปนปจจัยเบื้องตนในการดารงชีวิตของมนุษย และที่อยูอาศัยเป
นหนึ่งในปจจัยที่สาคัญของมนุษย เมื่อมีความตองการสรางอาคารก็ตองคานึงถึงวัฏจักรของอาคารตั้ง
แรกเริ่มจนถึงสิ้นสุดของอาคารตองมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอม ผสานความตองการของมนุษยเข
ากับ ธรรมชาติไดอยางกลมกลื น ใชทรัพยากรอยางมี ประสิ ทธิภ าพและสรางผลกระทบนอยที่สุ ด
เพราะตั้งแตเริ่มสรางอาคารก็เริ่มทาลายสิ่งแวดลอมแลว ฉะนั้นเราตองมีการจัดการควบคุมที่ดีเพื่อให
เกิดอาคารคุณภาพเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Ortiz, Castells et al. 2009) ดังจะเห็นไดจากในภาพที่
3

30
วัฏจักรของอาคาร

ทรัพยากร

การผลิต

การกาจัด

การก่อสร้ าง

การรื อ้ ถอน

การพักอาศัย/การ
ซ่อมบารุง

ภาพที่ 3 วัฏฐจักรของอาคาร
ที่มา: ดัดแปลงจาก Ortiz et al (2009)
จะเห็นไดวาตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุดการใชอาคารเราลวนแลวแตใชทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน
น้า วัสดุ และสรางขยะทาลายธรรมชาติ หากไมมีการออกแบบและการจัดการที่ดีแลวจะทาใหเกิด
ปญหาตามมา ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถเรียนรู และปองกันจัดการไดถาเราเขาใจและคานึงถึงองค
ประกอบของสถาปตยกรรมยั่งยืน
ผู้วิจัยเลือกใช้แนวความคิดการออกแบบอาคารตามหลักการออกแบบอย่างยั่งยืน (สุดดีภา
เมฆสวรรค์ 2551) ซึ่งเป็ น การออกแบบที่ เน้นรักษาความสมดุล ระหว่างความต้องการของมนุษ ย์
ผู้ใช้ประโยชน์และขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
มุ่งเน้นที่จะให้การพัฒนาสร้างผลกระทบต่อพื้นที่และระบบนิเวศให้น้อยที่สุด พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้
วัส ดุธ รรมชาติในพื้ น ที่ นอกจากนั้ น ยังพยายามหาแหล่ งพลั งงานที่ท ดแทนได้จากธรรมชาติ และ
ควบคุมและวางแผนการกาจัดของเสียภายในอาคารที่จัดสร้างขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในประเทศ
ไทยเอง ได้มีการกาหนดโรงแรมสีเขียวตามเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการที่พักสีเขียวของกรม
ส่ งเสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อม พ.ศ. 2555 ซึ่งแบ่ ง
ออกเป็น 4 หมวดหลัก คือ การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอานวยความสะดวก การ
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จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร การจัดการด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ปัจจัย
พิจารณาเฉพาะพื้นที่ (ปิยะดา วชิระวงศกร และอุษณีย์ ทิมสูงเนิน 2558)
6.4 แนวคิดการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา กล่าวว่า การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism)
หมายถึงการท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็กที่มีการจัดการอย่างดีเยี่ยมเพื่อสามารถดารงไว้ซึ่ง
ทรัพยากรท่องเที่ยวให้มีความดึงดูดใจอย่างไม่เสื่อมคลาย ธุรกิจท่องเที่ยวมีการปรับปรุงคุณภาพให้มี
ผลกาไรอย่างเป็นธรรม ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเหมาะสม โดยมี
นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนส่าเสมออย่างเพียงพอ แต่มีผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
หรือไม่มีเลยอย่างยืนยาว
หลักการพื้นฐานของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมี 10 ประการคือ
1) ก า ร ใช้ ท รั พ ย า ก ร อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น (Using Resource Sustainable) เป็ น ก า ร ใ ช้
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละวัฒ นธรรมอย่างพอดี เท่ าที่ จ าเป็ น และประหยั ด เพื่ อ อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรให้มีการใช้ยาวนานขึ้น
2) การลดการบริโภคและของเสียที่เกินความจาเป็น (Reducing Over Consumption and
Waste) เป็ น การลดการบริโภคที่มากเกินความจาเป็น และการลดของเสี ย เพื่ อช่ว ยลด
ค่าใช้จ่ายในการทานุบารุงรักษาสิ่งแวดล้อมที่ถูกทาลายในระยะยาว และเพิ่มคุณภาพของ
การท่องเที่ยวด้วย
3) การรักษาความหลากหลาย (Maintaining Diversity) เป็นการรักษาความหลากหลายของ
ธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งมีความสาคัญต่อการท่องเที่ยวในระยะยาวและช่วยขยายฐาน
ของการท่องเที่ยวด้วย
การรวมการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเข้ า อยู่ ใ นการวางแผน (Integrating Tourism into
Planning) เป็นการรวมการพัฒนาการท่องเที่ยวเข้ากับแผนพัฒนาแห่งชาติและแผนพัฒนาท้องถิ่นอีก
ทั้ ง มี ก ารประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental Impact Assessment-EIA) ซึ่ ง การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหมายถึงการใช้หลักวิชาการในการคาดการณ์เกี่ยวกับผลกระทบทั้ง
ทางด้ านบวกและลบของการด าเนิ น โครงการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วที่ จะมี ต่ อ สิ่ งแวดล้ อ มทุ ก ด้ า น
ทรัพยากรท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อหาทางป้องกันผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นให้เกิดขึ้น
น้อยทีส่ ุด อันจะช่วยศักยภาพการท่องเที่ยวในระยะยาว (Sithisarankul 2014)
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บุ ญ เลิ ศ จิ ต ตั้ ง วั ฒ นาและเพ็ ญ ศิ ริ ศรี ค าภา ได้ ก ล่ า วว่ า การสนั บ สนุ น เศรษฐกิ จ ท้ อ งถิ่ น
(Supporting Local Economics) เป็นการรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยพิจารณา
ควบคู่ไปกับด้านราคาและคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงพอแต่จะช่วยให้เกิดการประหยัด แต่ยัง
ป้ อ งกั น การท าลายสิ่ งแวดล้ อ มด้ ว ย รวมถึ ง การมี ส่ ว นรวมของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น (Involving Local
Communities) เป็นการให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ซึ่งไม่เพียงแต่สร้าง
ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมโดยรวม แต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพ
การจั ดการการท่องเที่ยวด้ว ย อีกทั้งการปรึกษาระหว่างผู้ เกี่ยวข้องและสาธารณชน (Consulting
Stakeholders and the Public) เป็ น การปรึ ก ษาหารื อ กั น อย่ า งสม่ าเสมอร ะหว่ า งรั ฐ บาล
ผู้ประกอบการประชาชนท้องถิ่น องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมงานกันในทิศทางเดียวกัน
รวมถึงการฝึกอบรมบุคลากร (Training Staff) เป็นการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นทุกประเภททุกระดับ
ให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการพัฒนาแบบยั่งยืน ซึ่ งจะช่วยยกระดับของการบริการ
ท่องเที่ยว และสิ่งที่สาคัญคือการตอบสนองการตลาดท่องเที่ยว (Marketing Tourism Responsibly)
เป็นการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวอย่างพร้อมมูลเพื่อเผยแพร่ไปยังนักท่องเที่ยวให้เข้าใจ
และเคารพในสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และวัฒ นธรรมของแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งช่วยยกระดับความ
พอใจของนั กท่องเที่ยวด้วย และการวิจัยอย่างมีประสิทธิภ าพ (Undertaking Research) เป็นการ
วิจัยและติดตามตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและเพิ่มผลประโยชน์ให้กับแหล่ง
ท่องเที่ยวรวมถึงนักลงทุน (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนาและเพ็ญศิริ ศรีคาภา 2557)
7. ข้อมูลจังหวัดกาญจนบุรี
จั งหวัดกาญจนบุ รี เป็ น จั งหวัด ที่มี ขนาดใหญ่ เป็ น อัน ดับ 3 ของประเทศ รองจากจั งหวัด
นครราชสี มาและจั งหวัดเชี ย งใหม่ อยู่ห่ างจากกรุงเทพมหานคร 129 กิ โลเมตร มีพื้ น ที่ป ระมาณ
19,473 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่ามีทั้งป่าโปร่ง และป่าดงดิบ มีแม่น้าสาคัญสอง
สายคือ แม่น้าแควใหญ่ และแม่น้ าแควน้อย ซึ่งไหลมาบรรจบรวมกันเป็นแม่น้าแม่กลอง ที่บริเวณ
อาเภอเมืองกาญจนบุ รี แบ่ งเขตการปกครองออกเป็น 13 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมื องกาญจนบุ รี
อาเภอบ่อพลอย อาเภอเลาขวัญ อาเภอพนมทวน อาเภอไทรโยค อาเภอสังขละบุรี อาเภอศรีสวัสดิ์
อาเภอท่ามะกา อาเภอท่าม่วง อาเภอทองผาภูมิ อาเภอด่านมะขามเตี้ย อาเภอหนองปรือ และอาเภอ
ห้วยกระเจา มีอาณาเขตติดต่อ คือ ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดตากและสหภาพ
เมี ย นม่ า ร์ ทิ ศ ใต้ ติ ด ต่ อ กั บ จั งหวั ด ราชบุ รี แ ละจั งหวั ด นครปฐม ทิ ศ ตะวั น ออก ติ ด ต่ อ กั บ จั งหวั ด
สุพรรณบุ รี และทิ ศตะวัน ตก ติดต่อกับสหภาพเมียนม่าร์ (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล เพื่อการ
พัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 2557)

33
7.1 ข้อมูลอาเภอศรีสวัสดิ์
อาณาเขตติดต่อ
อาเภอศรีสวัสดิ์มีอาณาเขตติดต่อกับอาเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอาเภอบ้านไร่ (จังหวัดอุทัยธานี)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอด่านช้าง (จังหวั ดสุพรรณบุรี) อาเภอหนองปรือ
และอาเภอบ่อพลอย
ทิศใต้
ติดต่อกับอาเภอเมืองกาญจนบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอไทรโยคและอาเภอทองผาภูมิ
แผนที่อาเภอศรีสวัสดิ์แสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงแผนที่อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ที่มา : At Siam Tour (2560)
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การแบ่งเขตการปกครอง
อาเภอศรีสวัสดิ์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตาบล 33 หมู่บ้าน ได้แก่
1.นาสวน
(Na Suan)
2.ด่านแม่แฉลบ (Dan Mae Chalaep)
3.หนองเป็ด (Nong Pet)
4.ท่ากระดาน (Tha Kradan)
5.เขาโจด
(Khao Chot)
6.แม่กระบุง (Mae Krabung)
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมในอาเภอศรีสวัสดิ์ ได้แก่
โฮมสเตย์บ้านเขาเหล็ก
บ้านเขาเหล็กเป็นหมู่บ้าน ชาวกะเหรี่ยงเล็ก ๆ อยู่ในตาบลเขาโจด อาเภอศรีสวัสดิ์
เป็นหมู่บ้านอยู่ใจกลางหุบเขา ในเขตอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ มีธรรมชาติสวยงาม ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่มีอาชีพทาไร่ และหาของป่ามีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย โดย อาศั ย ธรรมชาติ เ ป็ น หลั ก มี
ประเพณีวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ ยง ที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าไป
สัมผัสวิถีชีวิตและธรรมชาติของหมู่บ้านเขาเหล็กได้ ปั จ จุ บั น ในหมู่ บ้ า นมี ก ารจั ด ท าที่ พั ก ไว้ ส าหรั บ
นักท่องเที่ยว ค้างคืนในหมู่บ้านพร้อมมีบริการอาหาร และจัดนาเที่ยว ชมถ้าธารลอดใหญ่ เดินป่า และ
จักรยานเสือภูเขาไว้บริการ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้ด้วยตนเอง โดยใช้เส้นทางจากบ้านท่า
ลาใย ขับรถอ้อมขึ้นเขาไปทางอาเภอศรีสวัสดิ์ ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร จะมีถนนลูกรังแยก
เข้าสู่หมู่บ้านเขาเหล็กอีก14 กิโลเมตร
เขื่อนศรีนครินทร์
อยู่ห่ างจากน้าตกเอราวัณ ประมาณ 4 กิโลเมตร ทางตอนบนของแม่น้าแควใหญ่
เป็ น เขื่ อ น หิ น ถ ม แ ก น ดิ น เห นี ย ว ที่ ให ญ่ ที่ สุ ด ใน ป ร ะ เท ศ ไท ย กั้ น แ ม่ น้ า แ ค ว ให ญ่
เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ที่อานวยประโยชน์ทั้งในด้านการชลประทาน การลดอุทกภัยในลุ่มแม่น้าแม่
กลอง รวมทั้ งการผลิ ตกระแสไฟฟ้า การประมง และเหนือสั นเขื่อนยั งมีทิ วทัศน์ ที่ส วยงามเหมาะ
สาหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เขื่อนศรีนครินทร์อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 70 กิโลเมตร บนทาง
หลวงสาย 3199 (กาญจนบุรี -ศรีสวัสดิ์) ทางเขื่อนมีบ้านพักรับรองไว้บริการนักท่องเที่ยว สอบถาม
เพิ่มเติมได้ที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สวนเวลาราลึก
เป็ นสวนที่อยู่ภายในเขื่อนศรีนครินทร์ มีพื้นที่กว่า 30 ไร่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ ง
ประเทศ ไทย ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในวโรกาสที่สมเด็จ
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พระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเจริญพระชนมายุครบ 90 พรรษา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2533 สวน
เวลาราลึกนี้สร้างเป็นสวนประติมากรรมบอกเวลามีสัญลักษณ์รูปนาฬิกาแดด เป็นเครื่องเตือนใจให้
ราลึ กถึงคุณ ค่าแห่ งชีวิตที่ก้าวล่ว งเวลาทุกนาที ที่ผ่ านไป สมดังพระราชหฤทั ยของสมเด็จย่าที่ทรง
ตระหนั กเป็ น แน่แท้ว่า “เวลาเป็ น ของมีค่า ” ซึ่งควรจะใช้เวลาให้ เกิดประโยชน์อย่า งเต็มที่ ไม่ควร
ปล่อยให้ล่วงเลยไปอย่างไร้ประโยชน์ บริเวณลานโดยรอบจะมีที่นั่งพักผ่อนเพื่อชมทิวทัศน์ที่สวยงาม
ของเขื่อนศรีนครินทร์
สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้าพุ
ตั้งอยู่ที่ตาบลท่ากระดาน ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี 55 กิโลเมตร ไปตามทางหลวง
หมายเลข 3199 (กาญจนบุรี-ศรีสวัสดิ์) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 38–39 ขึ้นอยู่กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าสลักพระ ศูนย์แห่งนี้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ มีการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเพื่อการศึกษาวิจัย จัดทา
เส้ น ทางเดิ น ศึ ก ษาธรรมชาติ สื่ อ ความหมายให้ ค วามรู้เกี่ย วกั บ สภาพป่ าแบ่ งออกเป็ น 2 เส้ น ทาง
เส้น ทางที่ 1 เพื่อให้ ผู้สนใจศึกษาธรรมชาติพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าใช้เวลาเดินทางไป-กลับประมาณ 3
ชั่วโมง เส้นทางที่ 2 เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเนินดินแดง ใช้ เวลาประมาณ 1 ชั่ ว โมง ตามเส้ น
ทางผ่านภูมิประเทศที่แตกต่างกัน เช่น ลาห้วย ลาธาร ทางราบ เนินเขา ในบริเวณศูนย์แห่งนี้มีค่ายพัก
แรมสาหรับเยาวชน สามารถติดต่อล่วงหน้า โดยทาหนังสือถึงสานักอนุรักษ์สัตว์ป่า เรียนผู้อานวยการ
สานักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บางเขน กรุงเทพ
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ (อุทยานแห่งชาติเขาสลอบ)
เดิ ม มี ชื่ อว่ า อุ ท ยานแห่ งชาติ เขาสลอบ ประกาศเป็ น เขตอุ ท ยานฯ เมื่ อ วัน ที่ 19
มิถุนายน 2518 มีเนื้อที่ 343,735 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอุทยานแห่งชาติเอราวัณเนื่องจากชั้นสูงสุดของ
น้าตกเป็นธรรมชาติที่มีลักษณะคล้ายหัวช้างเอราวัณ มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ น้าตกเอราวั ณ
อยู่ห่างจากตัวเมือง 65 กิโลเมตร เป็นน้าตกที่ใหญ่และสวยงาม บนฝั่งแม่น้าแควใหญ่ ต้นน้าเกิดจาก
ลาห้วยม่องไล่ไหลผ่านลงจากยอดเขาและผาสูง 2,100 เมตร น้าตกเอราวัณมี ค ว า ม ย า ว 1 ,5 0 0
เมตร แบ่งเป็น 7 ชั้น แต่ละชั้นมีลักษณะเป็นอ่างสามารถเล่นน้าได้ และยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
เอราวัณ ระยะทาง 1,060 เมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ผ่านป่าดิบเขา จุดชมวิวและป่าผลัดใบที่
สวยงาม ท่านจะได้รับความเพลิดเพลินในการชื่นชมธรรมชาติ และได้ ค วามรู้จากป้ ายสื่ อ ความหมาย
ในบริเวณอุทยานฯ มีบ้านพักและสถานที่กางเต็นท์ สาหรับนักท่องเที่ยว สอบถามเพิ่ มเติมได้ที่ กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพฯ
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ มีเนื้อที่ 953,500 ไร่ ประกาศเป็นเขตอุทยาน
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2524 มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ
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- ถ้าสวรรค์ เป็ น ถ้าที่ เพิ่งค้นพบใหม่ อยู่ในเขตอุท ยานแห่ งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
บริเวณหมู่บ้านต้นมะพร้าว ตาบลแม่กระมุง อาเภอศรีสวัสดิ์ ลักษณะถ้าเป็นเหมือนอุโมงค์ธรรมชาติ
กว้างประมาณ 9 เมตร สูง 9 เมตร ยาว 150 เมตร ที่ผนังถ้าจะมีภาพวาดของคนโบราณ
- ถ้ าเนรมิ ต เป็ น ถ้ าขนาดใหญ่ แ บ่ งเป็ น หลายห้ อ งมีหิ น งอกหิ น ย้อ ยรูป ทรงต่ างๆ
แปลกตา และสวยงามมาก ตั้งอยู่ก่อนถึงน้าตกห้วยแม่ขมิ้นประมาณ 10 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวไปทางวัด
ถ้ าเนรมิ ต อี ก 2 กิ โลเมตรและเดิ น เท้ าต่ อ อี ก ประมาณ 300 เมตร และห่ างกั น ไปอี ก ประมาณ 4
กิโลเมตรยังมีถ้าใหญ่อีก 3 ถ้า ได้แก่ ถ้าน้ามุด ถ้าพระปรางค์และถ้าพระโค ควร ติ ด ต่ อ ผู้ น าช ม ห รื อ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ของทางอุทยานฯ เขื่อนศรีนครินทร์
- ถ้าน้ามุด อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ บริเวณหมู่บ้านน้ามุด ตาบล
แม่กระบุง ปากถ้ากว้างประมาณ 15 เมตร สูง 10 เมตร ภายในถ้าเป็นโพรงลึกมีธารน้าไหลออกมา
จากถ้าตลอดเวลา
- ถ้ าพระปรางค์ เป็ น อี ก ถ้ าหนึ่ ง ที่ มี ค วามใหญ่ โ ตและสวยงามมากของจั ง หวั ด
กาญจนบุรี อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ บริเวณบ้านน้ามุด ตาบลแม่กระบุง ภายในถ้า
แบ่งเป็นห้องต่างๆ หลายห้องแต่ละห้องมีหินงอก หินย้อยงดงาม
น้าตกห้วยแม่ขมิ้น
ตั้งอยู่บริเวณที่ทาการอุทยานฯริมทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์ ห่างจากกาญจนบุรี
ประมาณ 108 กิโลเมตร น้าตกห้วยแม่ขมิ้นมีสภาพสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ทั่วบริเวณร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้
ป่านานาชนิด น้าตกไหลมาจากต้นน้าของเทือกเขากะลาซึ่งเป็นป่าดิบเขาแล้งทางทิศตะวันออกของ
อุทยานฯ และไหลลงสู่อ่างเก็บ น้ าเขื่อนศรีนครินทร์ นับเป็นน้าตกที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่ง น้าตกแบ่ง
ออกเป็น 7 ชั้น มีชื่อเรียกต่างๆกันไปแต่ละชั้น เช่น ชั้นที่ 1 ดงว่าน ชั้นที่ 2 ม่านขมิ้น ชั้นที่ 3 วังหน้า
ผา ชั้นที่ 4 ฉัตรแก้ว ชั้นที่ 5ไหลจนหลง ชั้นที่ 6 ดงผีเสื้อ ชั้นที่ 7 ร่มเกล้า แต่ละชั้นมีความสูงและ
ความงดงามต่างกันไป ทางอุทยานฯได้ทาเส้นทางเดินสาหรับ ขึ้ น ไปชมน้ าตกแต่ ล ะชั้ น และยั ง เป็ น
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การ ท่องเที่ยว อยู่ในช่วงเดือนตุลาคม–เมษายน ใน
บริเวณอุทยานฯมีบ้านพักและสถานที่กาง เต็นท์ ส าห รั บ นั ก ท่ องเที่ ยว รวม ทั้ งร้ า น อ าห าร
สวัสดิการ ตอนกลางคืน มีการฉายสไลด์
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ (อุทยานแห่งชาติถ้าธารลอด)
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เฉลิ ม รั ต นโกสิ น ทร์ หรื อ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ถ้ าธารลอดนี้ มี เนื้ อ ที่
36,875 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2523 มีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งอาทิ
เช่น เส้นทางเดินป่าในเขตอุทยานฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 เส้นทาง คือเส้นทางแรก เป็นเส้นทางเดินป่า
จากถ้าธารลอดน้อยถึงถ้าธารลอดใหญ่ ภายในถ้าธารลอดน้อยจะเห็นหินงอกหินย้อยสวยงามและมีลา
ธารไหลผ่านภายในถ้าชื่อ ลากระพร้อย เมื่อพ้นถ้าธารลอดน้อยออกมาจะต้องเดินป่าต่อไปอีก 1.5
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กิโลเมตร จะถึง น้าตกไตรตรึงษ์ เดินต่อไปอีกราว 1 กิโลเมตร จะถึง ถ้าธารลอดใหญ่ รวมระยะทาง
2.5 กิโลเมตร เส้น ทางที่ส อง เป็ น เส้ นทางเดินป่าไปยังน้าตกธารเงินและน้าตกธารทองระยะทาง
ประมาณ 1.8 กิโลเมตร
น้าตกธารเงิน
เป็ น น้ าตกขนาดย่ อมลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ ถึง 7 ชั้น ใช้เวลาเดินทางจากที่ทาการ
อุทยาน ถึงชั้นแรกของน้าตกประมาณ 35 นาที ส่วนน้าตกธารทองเป็นน้าตกขนาดใหญ่มี 15 ชั้นใช้
เวลาเดินทางจากที่ทาการอุทยานฯ ถึงชั้นแรกของน้าตกประมาณ 25 นาที
ถ้าพระธาตุ
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ห่างจากน้าตกเอราวัณไปประมาณ 8 กิโลเมตร
ห่างจากตัวเมือง 76 กิโลเมตร ภายในมีหินงอกหินย้อยวิจิตรงดงามมาก ที่แปลกคือเป็นหินที่โปร่งแสง
ถ้ามีความยาว 20 เมตร ใช้เวลาชมถ้าพระธาตุ ประมาณ 30 นาที - 1 ชั่วโมง การเข้าชมถ้าพระธาตุ
นักท่องเที่ยวจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ณ ที่ทาการซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้นาทาง
ให้ และควรเดินทางถึงถ้าก่อนเวลา 15.00 น.
8. สรุปแผนและนโยบายจังหวัดในการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดกาญจนบุรี ได้กาหนด
วิสัยทัศน์จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2559 “เมืองแห่งการท่องเที่ยว ศูนย์กลางการค้าภาคตะวันตกสู่
สากล สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” และได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ไว้ดังนี้(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 2557)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และวิถีวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โบราณสถานต่างๆ และวิถีวัฒนธรรมชุมชน
- แหล่งและการบริการการท่องเที่ยวได้มาตรฐานสากล
- มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา
- พัฒนา ยกระดับ แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานสากล
- ปรับปรุงการบริการและสาธารณูปโภคพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้านการอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยว
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. : ส่งเสริมและพัฒ นาการค้าการลงทุนสู่สากล โดยมีเป้าประสงค์
ดังนี้
- ยกระดับภาคเศรษฐกิจการค้าการลงทุน
กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์
- ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการและแรงงานวิชาชีพ เพื่อรองรับธุรกิจการค้าสู่สากล
- ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์และการค้ากลุ่มประเทศลุ่มแม่น้าโขง (GMS) และประเทศ
อื่นๆ
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการค้าสู่สากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้
- ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ชุมชนและสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา
- ส่งเสริมการบริโภค จาหน่าย และผลิตอาหารปลอดภัยในทุกระดับ
- ส่งเสริมความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวอาเภอชายแดน
- ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดในทุกชุมชนของจังหวัด
- ส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน
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จากการทบทวนวรรณกรรมทาให้ได้ตัวแปรและการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ดังกรอบแนวคิดด้านล่าง
(รูปภาพที่ 5)
ตัวแปร
อิสระ

ตัวแปรตาม

- แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรม
- แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการออกแบบ
รีสอร์ทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนและนโยบายจังหวัดในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง:ยุทธศาสตร์ที่ 1

ความต้องการของนักท่องเที่ยวในการเข้าพัก
รีสอร์ทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดการวิจัย

แนวทางการออกแบบรีสอร์ท
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวในการ
เข้าพั กรี สอร์ท ที่เป็ น มิตรต่อสิ่งแวดล้ อม และเสนอแนวทางการออกแบบอาคาร การบริการ และ
กิจกรรมสาหรับรีสอร์ทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมตามจุดมุ่งหมาย จึงเลือกใช้
วิธีการศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นตัวนาแล้วตามด้วยเชิงปริมาณขั้นตอนในการดาเนินการ
วิจัยมีดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ทางสถิติ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก และประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
1.1.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคาร การ
บริการและการจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.1.2 กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอาเภอศรีสวัสดิ์
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
1.2.1 ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ผู้บริห ารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคาร การ
บริการและการจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ยินดีให้ข้อมูล จานวน 3 คน
ประกอบด้วยผู้บริหารรีสอร์ทและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคาร การบริการและการจัด
กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่มีประสบการณ์ทางานไม่น้อยกว่า 15 ปี
1.2.2 นักท่องเที่ยวที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็น กลุ่มตัวอย่างที่บรรลุ นิติ
ภาวะและมีวัยวุฒิอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง เนื่องจากไม่ทราบ
จานวนประชากรที่เดิน ทางมาเที่ย วอาเภอศรีส วัส ดิ์ ในการศึกษาครั้งนี้จึงได้กาหนดจานวนกลุ่ ม
ตัวอย่าง จากตารางของ Krejcie and Morgan (1970) ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างจะเท่ากั บ 384 คน ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ในการดาเนินการเก็บข้อมูลจากใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดยวิธี
สุ่มตัวอย่ างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) จากนักท่ องเที่ยวที่ เดิน ทางมาท่องเที่ยว
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เขื่อนศรีนครินทร์จานวน 100 คน น้าตกห้วยขมิ้นจานวน 100 คน อุทยานแห่ง ชาติเอราวัณจานวน
100 คน และอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จานวน 100 คน
ขั้นตอนในการดาเนินงานวิจัยสรุปได้ดังภาพที่ 6
ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ข้อมูลเชิงปริมาณ

การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงร่างกับผู้ให้ข้อมูล
หลักจานวน 3 คน

แบบสอบถามนักท่องเที่ยว จานวน
กลุ่มตัวอย่าง 400 คน

การออกแบบอาคาร การบริการ
และการจัดกิจกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

พฤติกรรมและความต้องการของ
นักท่องเที่ยวในการเข้าพักรีสอร์ทที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การออกแบบอาคาร การบริการและกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 6 ขั้นตอนในการดาเนินงานวิจัย
โดยมีวิธีการสุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1
การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Proposive Sampling) เพื่อทาการเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหาร
รีอร์ทและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคาร การบริการและการจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ขั้นที่ 2
ในการดาเนินการเก็บข้อมูลการตอบแบบสอบถามใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดยวิธี
สุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience sampling) จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว
เขื่อนศรีนครินทร์จานวน 100 คน น้าตกห้วยขมิ้นจานวน 100 คน อุทยานแห่งชาติเอราวัณจานวน
100 คน และอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จานวน 100 คน
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2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
การสร้างเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์
1.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆจากเอกสาร ตารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆที่
เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์
1.2 นาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม
ของเนื้ อหาและความสอดคล้องของข้อคาถามกับตัวแปรที่ต้องการวัด แล้ วนาไปปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้อง
2. แบบสอบถาม
2.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ จากเอกสาร ตารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร บริการและกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม
2.2 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม
ของเนื้อหาในเรื่องพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการเข้าพักรีสอร์ทที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ต่อไปนี้
1. การนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
2. การบริการและกิจกรรม
3. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
พร้อมทั้งตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคาถามกับตัวแปรที่ต้องการวัด แล้ว
นาไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
2.3 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบพิจารณาความเที่ยงตรง
ของเนื้อหาของแบบสอบถาม แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขโดยความเที่ยงตรงของเนื้อหาหรือค่าสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC: Index of item objective congruence) (ภาคผนวก
ก: จดหมายเชิญ ผู ้ท รงคุณ วุฒ ิต รวจสอบเครื่อ งมือ วิจัย ) คือ การให้ ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบ
สัมภาษณ์การวิจัยโดยให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อคาถาม ดังนี้
ให้คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
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แล้วนาผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่า IOC ตามสูตรโดยมีเกณฑ์
ดังนี้
1. ข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเที่ยงตรง ใช้ได้
2. ข้อคาถามที่มีค่า IOC ต่ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้
ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.95 สามารถนาไปทดลองใช้ได้
2.4 ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
จากนั้นนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อการปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้าย
ก่อนน าไปทดลองใช้ (Try Out) โดยการน าแบบสั ม ภาษณ์ และแบบสอบถามฉบั บ สมบู รณ์ นั้ น ไป
ทดลองใช้กั บ กลุ่ มที่ ไม่ ใช่กลุ่ ม ตั ว อย่ าง จ านวน 30 คน เพื่ อหาค่าความเชื่อ มั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยการหาค่าสั มประสิ ทธิ์แอลฟ่ า (  - coefficient) ของครอนบัค (Cronbach’s
Alpha) (1970) ตามสูตร ดังนี้

=
เมื่อ

= สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
k
= จานวนข้อ
= ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ
= ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
โดยค่าความเชื่อมั่น( Reliability ) ของเครื่องมือได้เท่ากับ 0.96
2.5 นาแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้วมาปรับปรุงด้านสานวนภาษาให้ชัดเจน รวมถึง
รูปแบบการพิมพ์แบบสอบถามเพื่อให้เหมาะสม แล้วไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างต่อไป
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. การวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ คื อ การสั ม ภาษณ์ แบบกึ่ ง โครงสร้ า ง (Semi-Structured
Interview) ซึ่งแนวทางในการสัมภาษณ์จะมีข้อคาถามเกี่ยวกับการออกแบบ ระบบการบาบัดน้าเสีย
การบริการและกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ภาคผนวก ข)

44
2. การวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว (ภาคผนวก ค) แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะเป็นคาถามปลายปิด ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม
สามารถเลือกตอบได้เพียง 1 คาตอบ (Checklist)
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ การเดินทาง ค่าใช้จ่าย การ
เข้าพัก ลักษณะเป็นคาถามปลายปิด ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบได้เพียง 1 คาตอบ
(Checklist)
ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ ย วกั บ ระดั บ ความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเกี่ ย วกั บ ความ
ต้องการในการเข้าพักรีสอร์ทที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แบบสอบถามส่วนนี้เป็นแบบเลือกตอบ 5
ระดับ (Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert’s Scale คือ
มากที่สุด
ค่านาหนักความต้องการเท่ากับ 5
มาก
ค่านาหนักความต้องการเท่ากับ 4
ปานกลาง ค่านาหนักความต้องการเท่ากับ 3
น้อย
ค่านาหนักความต้องการเท่ากับ 2
น้อยที่สุด
ค่านาหนักความต้องการเท่ากับ 1
ส่วนที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลักษณะคาถามเป็นแบบปลายเปิด
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ต่อไปนี้
1. ทาหนังสือขอความร่วมมือในการทาวิจัยจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงแหล่งท่องเที่ยว
ทั้ง 4 แห่ง ที่จะเข้าไปทาการเก็บข้อมูล
2. จัดเตรียมแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามให้พร้อมที่จะทาการเก็บข้อมูลและวางแผน
ในการเก็บข้อมูลสถานที่ที่จะเก็บข้อมูลคือเขื่อนศรีนครินทร์ น้าตกห้วยขมิ้นจานวน อุทยานแห่งชาติ
เอราวัณ และอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์แห่งละ 100 คน
3. นาเครื่องมือไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้ทาการวิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง ในวันธรรมดา และวันหยุดสุดสัปดาห์ ในช่วงเวลาต่างกัน เพื่อให้มีการกระจายของ
ข้อมูล
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4.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
4.1.1 ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้การสัมภาษณ์เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากแบบ
สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การบาบัดน้าเสียและขยะ การบริการและ
การจัดกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.1.2 ใช้ วิ ธี เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ ก ารสอบถามเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมจาก
แบบสอบถาม ที่นักท่องเที่ยวได้ทา จานวน 400 ชุด
4.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
ศึกษาและรวบรวมเอกสาร บทความ ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สิ่งพิมพ์ต่างๆ และ
ค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยเก็บรวบรวมข้อ มูลต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดทฤษฎีต่างๆ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนรายงานผลการวิจัย
5. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาค่าสถิติ ดังนี้
1. ส่ ว นที่ 1 และส่ ว นที่ 2 วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามลั ก ษณะ
แบบสอบถาม และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ซึ่งจะประกอบ
ไปด้ ว ย เพศ สถานภาพ อายุ อาชี พ และรายได้ ซึ่ ง ได้ น าข้อ มูล มาใช้ว ิธ ีก ารหาค่า ความถี่
(Frequency) แล้วสรุป คานวณค่าเป็นร้อยละ (Percentage) นาเสนอในรูปแบบตารางและความ
เรียง
2. ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ความต้องการผู้ต อบแบบสอบถาม ลัก ษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่ว นประมาณค่า (Rating Scale) ประกอบด้วยการนาเสนอลักษณะทางกายภาพการ
บริการและกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยใช้วิธีการหาค่าความถี่
(Frequency) นาข้อมูลมาวิเคราะห์ นาเสนอในรูปตารางและความเรียง
3. ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆต่อการมาท่องเที่ยวอาเภอศรีสวัสดิ์
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บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิจัย เรื่อ ง “แนวทางการออกแบบรีสอร์ทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอาเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี” รายงานผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
ส่วนที่ 1 การออกแบบและการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวในการเข้าพักรีสอร์ทที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
1. การออกแบบและการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นตรงกันว่ารีสอร์ทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นที่พักที่ได้รับการตอบ
รับดีมากจากแขกที่มาเข้าพักโดยเฉพาะแขกชาวต่างชาติ มีแขกที่เป็นลูกค้าประจาจานวนมาก และ
ได้รับ การรีวิวที่ดี แนวคิดเรื่ องการประหยัดพลั งงานและรักษาสิ่ งแวดล้ อมได้รับการตอบรับ จาก
นักท่องเที่ยวเป็ นอย่างดีและกาลังเป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่
ตระหนักเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติ ความตระหนักในเรื่องของภาวะโลกร้อนทาให้เกิดทัศนคติ
การใช้บริการรีสอร์ทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รีสอร์ทที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมมีความยั่งยืนในการ
ประกอบธุ ร กิ จ และการอยู่ ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนโดยเอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ กั น มี ค วามยั่ ง ยื น ในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ก่อปัญหามลพิษในระยะยาว ดีต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยังคงอยู่และดีต่อ
ส่วนรวม
จากสถิติการเข้าพักของนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะท่องเที่ ยวแบบครอบครัวมีจานวนมากขึ้น
การท่องเที่ยวแบบครอบครัวแทบจะมีสัดส่วนใกล้เคียงกับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นคู่ ดังนั้นความต้องการ
ห้องพักแบบห้องใหญ่พักได้ 3-5 คน จะได้รับความนิยมมากขึ้น นักท่องเที่ยวชาวไทยวัยประมาณ 3040 มักเที่ยวเป็นกลุ่ม ก็นิยมห้องพักขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน เนื่องจากการจองห้องพักขนาดใหญ่และ
พักได้หลายคนเมื่อคิดเป็นราคาต่อหัวแล้วทาให้ประหยัดค่าที่พัก
ราคาที่พักของรีส อร์ทที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมสามารถเสนอราคาห้องพักสูงกว่าห้ องพั ก
ทั่วไปในระดับเดียวกันได้ร้อยละ 30-50 เช่น ห้องดีลักซ์ ขนาด 35 ตร. ม. ราคาประมาณ 3500-4500
บาทต่อห้อง ห้องพักขนาด 75 ตร. ม. 3 เตียง เสริมได้อีก1 เตียง ราคา 6500 บาท เหมาะสาหรับ
ครอบครัว
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การออกแบบ
การออกแบบตัวอาคารควรให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาในอาคาร ซึ่งนอกจากจะช่วยในการ
ประหยั ด พลั งงาน ยั งท าให้ แ ขกที่ ม าพั ก รู้ สึ ก ผ่ อ นคลายใกล้ ชิ ด ธรรมชาติ ที่ พั ก ควรออกแบบให้
ผสมผสานและกลมกลื น กับ ธรรมชาติให้ ม ากที่ สุ ด โดยเน้ นการใช้วัส ดุจากธรรมชาติ มาใช้ในการ
ก่อสร้างและใช้เป็ นวัสดุห รือภาชนะอื่นๆ ให้ ผู้ เข้าพักได้สั มผัส กับความเงียบสงบ ความสดชื่นของ
ธรรมชาติ เฟอร์นิเจอร์ทาด้วยวัสดุเรียบง่าย เครื่องใช้สอยตามมาตรฐานทั่วไป วัสดุที่ใช้ตกแต่งควร
เลือกใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น วัสดุจากธรรมชาติ เช่นผ้าทอของไทย
ระบบบาบัดของเสีย
ควรใช้ ม าตรฐานการบ าบั ด น้ าเสี ย ของกรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบบาบัดที่ควรใช้ เช่น ระบบบาบัดสิ่งปฏิกูลแบบ Septic
Tank ติดตั้งใต้แพทุกหลัง เพื่อป้องกันการปล่อยสิ่งปฏิกูลลงแม่น้า
การบ าบั ด น้ าเสี ย ที่ ไ ด้ ม าตรฐานโดยใช้ ก ารบ าบั ด น้ าเสี ย แบบใช้ อ ากาศ (Aerobic
Wastewater Treatment) มีการเติมจุลินทรีย์ชนิดต้องการออกซิเจนอิสระ (Aerobic Bacteria)=j;p
บาบัดน้าเสีย มีการแยกขยะ และจากัดการใช้พลาสติกและโฟม
การบริการและกิจกรรม
การบริการอาหารเน้นซื้อวัตถุดิบ พืชผักในท้องถิ่น ที่สามารถหาได้ง่ายตามฤดูกาลและสินค้า
ที่ ผ ลิ ตจากชุ ม ชน และหรื อ สิ น ค้ าที่ ผ ลิ ต โดยบริษั ท คนไทย ตลอดจนดูแ ลเรื่องความสะอาดความ
ปลอดภัยต่อการบริโภค โดยมีการซื้ออาหารสดใหม่ทุกวัน หรือใช้พืชผักที่ปลูกเองภายในรีสอร์ท
มีการจัดท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้ออกไปสัมผัสวิถีชาวบ้าน กิจกรรมนี้จะเป็นการสร้างงาน
และรายได้ให้กับชุมชน เป็นความยั่งยืนของการประกอบการ การเดินทางโดยใช้เรือแบบวิถีชาวบ้าน
และเดินภายในรีสอร์ทที่ระยะทางไม่เกิน 1 กิโลเมตร
การลดการใช้พลังงานและการให้แขกมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงาน
มีการติดตั้งมิเตอร์ห น้ าห้ องพักด้วย เพื่อจูงใจให้ แขกใช้ไฟฟ้าน้ อยลง หากแขกใช้ไฟไม่ถึง
เกณฑ์หรือต่ากว่าค่าเฉลี่ ยทางรีส อร์ทมีการคืนเงินให้ แก่ผู้ เข้าพัก ซึ่งเป็นเงินไม่มาก ผู้เข้าพักมักจะ
บริจาคเงินจานวนนี้เข้ากองทุนเพื่อการรณรงค์การประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการรณรงค์หรือ
จูงใจให้แขกใช้ผ้าปูที่นอนและผ้าเช็ดตัวซ้า 2-3 วัน
ระบบทาน้าอุ่นใช้วิธีปั๊มน้าผ่านท่อที่ทาความร้อนจากแสงอาทิตย์แล้วเก็บไว้ในแทงค์เพื่อผู้เข้า
พักสามารถใช้น้าอุ่นได้ในช่วงหัวค่าเท่านั้น
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2. พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวในการเข้าพักรีสอร์ทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2.1 รายงานผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) มีดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคล
เพศ
หญิง
ชาย
อายุ
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
มากกว่า 60 ปี
อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
นักเรียน/นักศึกษา
เจ้าของธุรกิจ
อื่นๆ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทขึ้นไป
ภูมิลาเนา
ภาคกลาง
ภาคตะวันอก

จานวน (คน)

ร้อยละ

230
170

57.5
42.5

141
123
70
33
33

35.25
30.75
17.5
8.25
8.25

170
116
92
19
3

42.5
29.0
23.0
4.75
0.75

14
80
132
150
24

3.5
20.0
33.0
37.0
6.0

192
80

48.0
20.0
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ข้อมูลส่วนบุคล
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
ภาคเหนือ
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จานวน (คน)
52
44
32

ร้อยละ
13.0
11.0
8.0

15
20
72
90
79
82
42
400

3.75
5.0
18.0
22.5
19.5
20.5
10.5
100

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจานวน 230 คน คิดเป็น
ร้ อ ยละ 57.5 และเป็ น เพศชายจ านวน 170 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 42.5 ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง
21 – 30 ปี จานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.25 รองลงมา คืออายุระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 123
คน คิดเป็นร้อยละ 30.75
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 170 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.5 รองมาทางานบริษัทเอกชน จานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 และนักเรียน/
นักศึกษา จานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000
บาท จ านวน 150 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 37.5 รองลงมา คือมี รายได้เฉลี่ย ต่อเดือน 20,001-30,000
จานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ในภาคกลาง จานวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ
48.0 รองลงมาคือภาคตะวันออก จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0. มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/
ปวส. จานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 รองลงมามีระดับการศึกษาปริญญาโท จานวน 82 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.5
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2.2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถามแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยว
พฤติกรรมการท่องเที่ยว
จานวน (คน)
รูปแบบการเดินทาง
รถยนต์ส่วนตัว
214
รถจักรยานยนต์
87
รถโดยสารสาธารณะ
43
รถเช่า
32
รถไฟ
24
ระยะเวลาในการท่องเที่ยวครั้งนี้
1-2 วัน
210
ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
70
3-5 วัน
70
1 สัปดาห์
32
มากกว่า 1 สัปดาห์
18
ลักษณะการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวกับครอบครัว
147
ท่องเที่ยวกับคู่รัก
139
ท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน
35
ท่องเที่ยวคนเดียว
34
ท่องเที่ยวกับกลุ่มทัวร์
27
ท่องเที่ยวแบบกลุ่มสัมมนา
18
ค่าใช่จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยวครั้งนี้ต่อคน
4,001- 6,000 บาท
91
6,001 – 8,000 บาท
82
2,001 – 4,000 บาท
72
8,001 – 10,000 บาท
61
10,001 – 12,000 บาท
51
12,001 -14,000 บาท
25
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาท
18

ร้อยละ
53.5
21.75
10.75
8.0
6.0
52.5
17.5
17.5
8.0
4.5
36.75
34.75
8.75
8.0
6.75
4.5
22.75
20.5
18.0
15.25
12.75
6.25
4.5
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พฤติกรรมการท่องเที่ยว
มากกว่า 14,000 บาท
.ถ้ามีการพักค้างจะเลือกพัก
รีสอร์ทใกล้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
โรงแรมในตัวเมือง
พักกับชาวบ้านแบบโฮมเตย์
อื่นๆ
ราคาที่พักที่ยินดีจ่าย .
1,001 – 2,000 บาท
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท
2,001- 3,000 บาท
อื่นๆ
รวม

จานวน (คน)
0

ร้อยละ
0

214
148
24
14

53.5
37.0
6.0
3.5

179
154
57
3
400

44.75
38.5
14.25
0.75
100

จากตารางที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีของผู้ตอบแบบสอบถามมีดังนี้
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัวจานวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ
53.5 รองลงมาเดินทางโดยรถจักรยานยนต์จานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75
ระยะเวลาในการท่องเที่ยวครั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท่องเที่ยว
1-2 วันจานวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมาคือใช้เวลาท่องเที่ยวไม่ถึง 24 ชั่วโมง และใช้
เวลาท่องเที่ยว 3-5 วัน จานวน 70 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 17.5
ลั ก ษณะการท่ อ งเที่ ย ว ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เดิ น ทางท่ องเที่ ย วพร้อมครอบครัว
จานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.75 รองลงมาคือท่องเที่ยวกับคู่รักจานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ
34.75
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวครั้งนี้ต่อคน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการ
ท่องเที่ยวครั้งนี้ต่อคนเป็นเงิน 4,001-6,000 บาทจานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 รองลงมามี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนที่ 6,001-8,000 บาทจานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5
ถ้ามีการพักค้างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเลือกพักรีสอร์ทที่ใกล้ชิดธรรมชาติจานวน
214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 รองลงมาคือพักโรงแรมในตัวเมืองจานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0
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สาหรับค่าที่พักที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยินดีจะจ่ายอยู่ที่ 1,001-2,000 บาทจานวน
179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75 รองลงมาคือค่ าที่พักที่น้อยกว่า 1,000 บาทจานวน 154 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.5
2.3 ความต้องการของนักท่องเที่ยวในการเข้าพักในรีสอร์ท
ความต้องการของนักท่องเที่ยวในการเข้าพักรีสอร์ท แบ่งเป็น ด้านการนาเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ (ตารางที่ 3) ด้านการบริการและกิจกรรม (ตารางที่ 4) และด้านความต้องการมีส่วนร่วม
ในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 3 ระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ระดับความต้องการ
ลักษณะทางกายภาพ
5
4
3
2
1
มี ก ารจั ด วางภู มิ ทั ศ น์ ส ถานที่ ใ กล้ ชิ ด (54.25) (41.25) (3.25) (0.5) (0.75)
ธรรมชาติ
217
165
13
2
3
มี ก ารอ อ ก แ บ บ เข้ ากั บ สิ่ งแ ว ด ล้ อ ม (52.0) (43.5) (3.25) (0.5) (0.75)
ธรรมชาติ
208
174
13
2
3
ห้องพักมีระบบถ่ายเทอากาศที่ดีช่ว ยลด (51.5) (40.25) (5.25) (2.0)
(1.0)
การใช้พลังงาน
206
160
21
8
4
ใช้วัสดุธรรมชาติในการก่อสร้าง/ตกแต่ง
(51.5) (42.0) (2.75) (1.75) (2.0)
206
168
11
7
8
ใช้เทคโนโลยีช่วยในการประหยัดพลังงาน (43.25) (43.25) (10.5) (1.0)
(2.0)
แบบอัตโนมัติ เช่น ปิดไฟ ปิดแอร์ เมื่อไม่ 173
173
42
4
8
มีคนอยู่ในห้อง
รีสอร์ทมีการใช้พลังงานทางเลือก เช่น โซ (35.5) (59.25) (3.75) (1.0)
(0.5)
ลาร์เซลล์ กังหันลม
142
237
15
4
2
รี ส อร์ ท มี ร ะบ บบ าบั ด น้ าเสี ย โดยวิ ธี (34.75) (58.75) (3.0) (1.25) (2.25)
ธรรมชาติ แ ละน ามาใช้ ห มุ น เวี ย นทาง 139
235
12
5
9
การเกษตร
เกณฑ์การประเมิน: มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1
จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการต่อการนาเสนอลักษณะทางกายภาพของรี
สอร์ทที่เป็ น มิตรกับ สิ่งแวดล้ อมแยกเป็นรายด้านดังนี้ ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความ
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ต้องการมากที่สุด ได้แก่ มีการจัดวางภูมิทัศน์สถานที่ใกล้ชิดธรรมชาติ (ร้อยละ 54.25) มีการออกแบบ
เข้ากับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (ร้อยละ 52.0) ห้องพักมีระบบถ่ายเทอากาศที่ดีช่วยลดการใช้พลังงาน
(ร้อยละ 51.5) และใช้วัสดุธรรมชาติในการก่อสร้าง/ตกแต่ง (ร้อยละ 51.5)
ส่วนลักษณะทางกายภาพที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการในระดับมากที่สุดและมาก
เท่ากัน ได้แก่ ใช้เทคโนโลยีช่วยในการประหยัดพลังงานแบบอัตโนมัติ เช่น ปิดไฟ ปิดแอร์ เมื่อไม่มีคน
อยู่ในห้อง (ร้อยละ 43.25) ส่วนลักษณะทางกายภาพที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการในระดับ
มาก ได้แก่ รีสอร์ทมีการใช้พลังงานทางเลือก เช่น โซลาร์เซลล์ กังหันลม (ร้อยละ 59.25) และรีสอร์ท
มีระบบบาบัดน้าเสียโดยวิธีธรรมชาติและนามาใช้หมุนเวียนทางการเกษตร (ร้อยละ 58.75)
ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 86 ถึงร้อยละ 95 มีความต้องการในการ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพของรีสอร์ทในทุกด้านในระดับมากถึงมากที่สุด
ด้านการบริการและกิจกรรม
ตารางที่ 4 ระดับความต้องการชองนักท่องเที่ยวต่อการบริการและกิจกรรม
ระดับความต้องการ
การบริการและกิจกรรม
5
4
3
2
จัดให้ทากิจกรรมร่วมกับท้องถิ่น เช่น
(54.25) (41.75) (2.5) (0.75)
ปลูกป่า สร้างฝายน้าล้น
217
167
10
3
ให้บริการอาหารที่ประกอบจากพืชผัก
(53.75) (40.0) (4.0) (1.75)
อินทรีย์ที่ปลูกเอง
215
160
16
7
จัดให้ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี (46.0) (45.0) (5.5) (2.25)
เช่น งานบุญต่างๆ
184
180
22
9
มีสถานที่ให้พักผ่อนอย่างเป็นส่วนตัว
(44.0) (43.75) (10.5) (1.25)
176
175
42
5
มีกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น (43.25) (43.25) (10.5) (1.5)
มีจักรยานให้ขี่ มีเรือให้พาย ดูนก เดินป่า
173
173
42
6
มีพื้นที่ให้ทากิจกรรมที่ต้องการ เช่น ปลูก (34.0) (34.5) (25.75) (1.0)
ผัก เก็บผลไม้ ปิกนิก
136
138
103
4
จัดกิจกรรมพิเศษตามความต้องการของ
(31.0) (31.0) (34.75) (1.25)
แขก เช่น เรียนทาอาหาร จักสาน
124
124
139
5
เกณฑ์การประเมิน: มากที่สุด= 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1

1
(0.75)
3
(0.5)
2
(1.25)
5
(0.5)
2
(0.5)
2
(2.25)
9
(2.0)
8
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จากตารางที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการต่อบริการและกิจกรรมของรีสอร์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมแยกเป็นรายด้านดังนี้ ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการมากที่สุด
ได้แก่ จัดให้ทากิจกรรมร่วมกับท้องถิ่น เช่น ปลูกป่า สร้างฝายน้าล้น (ร้อยละ 54.25) ให้บริการอาหาร
ที่ประกอบจากพืชผักอินทรีย์ที่ปลูกเอง (ร้อยละ 53.75) จัดให้ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี
(ร้ อยละ 46.0) และมี ส ถานที่ ให้ พั กผ่ อนอย่ างเป็ น ส่ ว นตัว (ร้อยละ 44.0) มีพื้ น ที่ ให้ ท ากิ จกรรมที่
ต้องการ เช่น ปลู กผั ก เก็บ ผลไม้ ปิกนิก มากที่ สุดและมากเท่ากัน ได้แก่ มีกิจกรรมที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น มีจักรยานให้ขี่ มีเรือให้พาย ดูนก เดินป่า (ร้อยละ 43.25)
ส่วนบริการและกิจกรรมที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการในระดับมาก ได้แก่ มีพื้นที่ให้
ทากิจกรรมที่ต้องการ เช่น ปลูกผัก เก็บผลไม้ ปิกนิก (ร้อยละ 34.5) ส่วนบริการและกิจกรรมที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการในระดับปานกลาง ได้แก่ จัดกิจกรรมพิเศษตามความต้องการของแขก
เช่น เรียนทาอาหาร จักสาน (ร้อยละ 4.75)
ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 86 ถึงร้อยละ 95 มีความต้องการให้รีสอร์ท
จัดกิจกรรมและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งวดล้อมในเกือบทุกด้านในระดับมากถึงมากที่สุด
ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ตารางที่ 5 ระดับ ความต้อ งการของนัก ท่อ งเที่ย วการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน
ระดับความต้องการ
การเข้าถึง
5
4
3
2
1
รีสอร์ทจัดถังขยะช่วยให้ สามารถแยกขยะด้วย (37.75) (34.75) (24.75) (1.25) (1.5)
ตนเอง
151
139
99
5
6
เปลี่ยนผ้าปูที่นอนทุก 3 วัน
(37.0) (32.75) (27.0) (1.75) (1.5)
148
131
108
7
6
เปลี่ยนผ้าเช็ดตัวทุก 3 วัน
(35.5) (35.75) (27.5) (0.75) (0.5)
142
143
110
3
2
สามารถเดินทางภายในรีสอร์ทโดยไม่ใช้พาหนะ (29.5) (36.0) (28.75) (4.25) (1.5)
ในระยะทางไม่เกิน 1 กม.
118
144
115
17
6
ไม่ใช้เครื่องปรับอากาศเมื่ออุณหภูมิต่ากว่าหรือ (30.5) (34.25) (33.0) (1.75) (0.5)
เท่ากับ 25 องศา
122
137
132
7
2
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ระดับความต้องการ
5
4
3
2
1
ปิดไฟส่วนที่ไม่จาเป็นหลัง 22.00 น.
(33.0) (30.75) (33.25) (1.75) (1.25)
132
123
133
7
5
เกณฑ์การประเมิน: มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1
การเข้าถึง

จากตารางที่ 5 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการมีส่วนร่วมกับรีสอร์ทในการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้ อมแยกเป็ น ด้านต่างๆได้ดั งนี้ สิ่ งที่ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ต้องการเข้าร่ว มในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับมากที่สุด ได้แก่ รีสอร์ทจัดถังขยะช่วยให้สามารถแยกขยะด้วยตนเอง
(ร้อยละ 37.75) และเปลี่ยนผ้าปูที่นอนทุก 3 วัน (ร้อยละ 37.0)
สิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการเข้าร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับ
มาก ได้แ ก่ เปลี่ ย นผ้ าเช็ดตั ว ทุก 3 วัน (ร้อ ยละ 35.75) สามารถเดิน ทางภายในรีส อร์ทโดยไม่ ใช้
พาหนะในระยะทางไม่เกิน 1 กม. (ร้อยละ 36.0) และไม่ใช้เครื่องปรับอากาศเมื่ออุณหภูมิต่ากว่าหรือ
เท่ากับ 25 องศา (ร้อยละ 34.25) นอกจากนั้นสิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการเข้าร่วมใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับปานกลาง ได้แก่ ปิดไฟส่วนที่ไม่จาเป็นหลัง 22.00 น. (ร้อยละ 33.25)
สรุปได้ว่าบทที่ 4 เป็นการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักจานวน 3 คน
และเก็บ ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในอาเภอศรี
สวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 400 คน ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์นี้จะนามาบูรณาการเพื่อเสนอ
เป็นแนวทางการออกแบบ การบริการ และกิจกรรม สาหรับรีสอร์ทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปใน
บทที่ 5
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บทที่ 5
สรุปและอภิปรำยผล
บทที่ 5 จะเป็นการสรุปและอภิปรายผลและนาเสนอแนวทางการออกแบบรีสอร์ทที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1. สรุปผลที่ได้จากการวิจัย
1.1 สรุปผลจากการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นตรงกันว่ารีสอร์ทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นที่พักที่ได้รับการ
ตอบรับดีมากจากแขกที่มาเข้าพักโดยเฉพาะแขกชาวต่างชาติ มีแขกที่เป็นลูกค้าประจาจานวนมาก
และได้รับการรีวิวที่ดี แนวคิดเรื่องการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมได้รับการตอบรับจาก
นักท่องเที่ยวเป็ นอย่างดีและกาลังเป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่
ตระหนักเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติ ความตระหนักในเรื่องของภาวะโลกร้อนทาให้เกิดทัศนคติ
การใช้บริการรีสอร์ทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รีสอร์ทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนในการ
ประกอบธุ ร กิ จ และการอยู่ ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนโดยเอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ กั น มี ค วามยั่ ง ยื น ในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
1.2 สรุปผลจากแบบสอบถามนักท่องเที่ยว
1.2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงร้อยละ 57.5 และเป็ นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ
42.5 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.25 เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คิดเป็นร้อยละ 42.5 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.5
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ในภาคกลางคิดเป็นร้อยละ 48.0 มีการศึกษา
ระดับอนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 22.5
1.2.2 พฤติกรรมการท่องเที่ยว
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ
53.5 ระยะเวลาในการท่องเที่ยวครั้งนี้ 1-2 วันคิดเป็นร้อยละ 52.5 ลักษณะการท่องเที่ยวเป็นการ
เดินทางท่องเที่ยวพร้อมครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 36.75 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวครั้งนี้มีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยในการท่องเที่ยวครั้งนี้ต่อคนเป็นเงิน 4,001-6,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 22.75 ถ้ามีการพักค้าง
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเลือกพักรีสอร์ทที่ใกล้ชิดธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 53.5 ส าหรั บ ค่ า ที่
พักที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยินดีจะจ่ายอยู่ที่ 1,001-2,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 44.75
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1.2.3 ความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อรีสอร์ทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความต้องการต่อการน าเสนอลั กษณะทางกายภาพของรี
สอร์ทที่เป็ น มิตรกับ สิ่งแวดล้ อมแยกเป็นรายด้านดังนี้ ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความ
ต้องการมากที่สุด ได้แก่ มีการจัดวางภูมิทัศน์สถานที่ใกล้ชิดธรรมชาติ (ร้อยละ 54.25) มีการออกแบบ
เข้ากับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (ร้อยละ 52.0) ห้องพักมีระบบถ่ายเทอากาศที่ดีช่วยลดการใช้พลังงาน
(ร้อยละ 51.5) และใช้วัสดุธรรมชาติในการก่อสร้าง/ตกแต่ง (ร้อยละ 51.5) ส่วนลักษณะทางกายภาพ
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการในระดับมากที่สุดและมากเท่ากัน ได้แก่ ใช้เทคโนโลยีช่วยใน
การประหยัดพลังงานแบบอัตโนมัติ เช่น ปิดไฟ ปิดแอร์ เมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง (ร้อยละ 43.25) ส่วน
ลักษณะทางกายภาพที่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ ต้องการในระดับมาก ได้แก่ รีส อร์ทมีการใช้
พลังงานทางเลือก เช่น โซลาร์เซลล์ กังหันลม (ร้อยละ 59.25) และรีสอร์ทมีระบบบาบัดน้าเสียโดยวิธี
ธรรมชาติและนามาใช้หมุนเวียนทางการเกษตร (ร้อยละ 58.75)
ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามต้ อ งการต่ อ บริ ก ารและกิ จ กรรมของรี ส อร์ ที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมแยกเป็นรายด้านดังนี้ ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการมากที่สุด ได้แก่
จัดให้ทากิจกรรมร่วมกับท้องถิ่น เช่น ปลูกป่า สร้างฝายน้าล้น (ร้อยละ 54.25) ให้บริการอาหารที่
ประกอบจากพืชผักอินทรีย์ที่ปลู กเอง (ร้อยละ 53.75) จัดให้ ร่วมกิจกรรมทางวัฒ นธรรมประเพณี
(ร้ อยละ 46.0) และมี ส ถานที่ ให้ พั กผ่ อนอย่ างเป็ น ส่ ว นตัว (ร้อยละ 44.0) มีพื้ น ที่ ให้ ท ากิ จกรรมที่
ต้องการ เช่น ปลู กผั ก เก็บ ผลไม้ ปิกนิก มากที่ สุดและมากเท่ากัน ได้แก่ มีกิจกรรมที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น มีจักรยานให้ขี่ มีเรือให้พาย ดูนก เดินป่า (ร้อยละ 43.25) ส่วนบริการและกิจกรรม
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการในระดับมาก ได้แก่ มีพื้นที่ให้ทากิจกรรมที่ต้องการ เช่น ปลูก
ผัก เก็บผลไม้ ปิกนิก (ร้อยละ 34.5)
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการมีส่วนร่วมกับรีสอร์ทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แยกเป็ น ด้ า นต่ า งๆได้ ดั ง นี้ สิ่ ง ที่ ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ต้ อ งการเข้ า ร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมในระดับมากที่สุด ได้แก่ รีสอร์ทจัดถังขยะช่วยให้สามารถแยกขยะด้วยตนเอง (ร้อยละ
37.75) และเปลี่ยนผ้าปูที่นอนทุก 3 วัน (ร้อยละ 37.0)
สิ่งที่ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการเข้าร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับมาก
ได้แก่ เปลี่ยนผ้าเช็ดตัวทุก 3 วัน (ร้อยละ 35.75) สามารถเดินทางภายในรีสอร์ทโดยไม่ใช้พาหนะใน
ระยะทางไม่เกิน 1 กม. (ร้อยละ 36.0) และไม่ใช้เครื่องปรับอากาศเมื่ออุณหภูมิต่ากว่าหรือเท่ากับ 25
องศา (ร้อยละ 34.25)
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2. อภิปรายผลและเสนอแนวทางการออกแบบรีสอร์ทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จากการนาแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยมาบูรณาการ ได้แนวทางการออกแบบรีสอร์ทที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดังนี้
2.1 การจัดแบ่งพื้นที่ของรีสอร์ท
มี ก ารจั ด แบ่ งพื้ น ที่ ให้ มี ส่ ว นของที่ พั ก (สี เขี ย วเข้ ม ) ส่ ว นบริ การของโรงแรม (สี เทา) พื้ น ที่
กิจกรรมของผู้เข้าพัก (สีน้าตาล) พื้นที่ธรรมชาติ สวนพฤกษสาสตร์และออแกนิคฟาร์ม (สีเขียวอ่อน)
และส่วนสนับสนุน พนักงานและอุปกรณ์ (สีเทาเข้ม) รวมถึงที่จอดรถ (สีขาว) ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 การจัดแบ่งพื้นที่ของรีสอร์ท
ส่วนของที่พัก (สีเขียวเข้ม) จะมีพื้นที่ประมาณ 1 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยจะมีลักษณะ
เป็นแพ และเต็นท์ อย่างละ 15 ห้อง อยู่ห่างจากกัน ให้ผู้เข้าพักมีความรู้สึกเป็นอิสระและมี ความเป็น
ส่วนตัว
ส่วนพื้นที่ธรรมชาติ สวนพฤกษสาสตร์และออแกนิคฟาร์ม (สีเขียวอ่อน) จะมีพื้นที่ประมาณ 1
ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด เปิดโอกาสให้ผู้เข้าพักทากิจกรรมที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ซึ่งสามารถขยายเวลา
การเข้าพักของแขกได้
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ส่วนบริการของโรงแรม (สีเทา) พื้นที่กิจกรรมของผู้เข้าพัก (สีน้าตาล) รวมกันมีพื้นที่ประมาณ
1 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมด ให้บริการที่จาเป็นแกแขก ได้แก่ บริการอาหารและเครื่องดื่ม สระว่ายน้า
Club House พื้นที่จัดกิจกรรมในร่ม เช่น ประชุมสัมมนา จัดเลี้ยง
ส่ว นสนั บ สนุ น พนั กงานและอุปกรณ์ (สี เทาเข้ม) รวมถึงที่จอดรถ (สี ขาว) รวมกันมีพื้น ที่
ประมาณ 1 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมด อาจเรียกว่าเป็นส่วนหลังบ้าน ที่คอยดูและให้การบริการและ
กิจกรรมในรีสอร์ทดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งการจั ด แบ่ งพื้ น ที่ นี้ เป็ น ไปความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ยว และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย
ของกฤษณี กาญจนอโนทัย (2554) ที่นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญมากที่สุดต่อการเข้าพักรีสอร์ทที่มี
บรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน และ การออกแบบโรงแรมรีสอร์ทโดยพื้นฐานจะต้อง
มุ่งเน้ น การเข้าถึงผู้ ใช้บ ริก ารเป็ น หลั ก โดยต้องมีการออกแบบพื้ น ที่ เพื่ อสร้างปฏิ สั มพั น ธ์ด้ว ยการ
ให้ บ ริ การ และพื้น ที่ ใช้ส อยที่มีความเหมาะสม (Kerr Forster Associates 1993) โดยแนวคิดการ
สร้างปฏิสัมพันธ์ภายในโรงแรมรีสอร์ทที่มักมีพื้นที่ใช้งานลักษณะกระจายตัวแยกจากกันเป็นกลุ่มก้อน
ตามลั ก ษณะท าเลที่ ตั้ ง ไว้ ว่ า ควรมี ก ารจั ด การพื้ น ที่ ภ ายในโครงการส่ ง เสริ ม การให้ บ ริ ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
ทั้ ง นี้ ก ารจั ด วางผั ง และพื้ น ที่ ค วรให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพภู มิ ป ระเทศ และส่ ง เสริ ม
สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นกับชุมชนโดยรอบ (ภาพที่ 8)

ภาพที่ 8 การจัดวางผังพื้นที่ที่เหมาะสม
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2.2 การออกแบบภูมิทัศน์
การออกแบบภูมิทัศน์ให้กลมกลืนกับสภาพโดยรอบโดยใช้ Hardscape และ Softscape
โดยคานึงถึงการระบายน้าผิวดินให้มีประสิทธิภาพ การวางผังต้นไม้โดยคงต้นไม้เดิมตามธรรมชาติที่มี
ขนาดใหญ่ไว้ และใช้พันธ์ไม้พื้นถิ่นตกแต่ง เพื่ออนุรักษ์พันธ์ไม้และเป็นแหล่งเรียนรู้ รวมถึงต้นไม้
ยังให้ร่มเงาการจัดวางผังจึงต้องมีการกาหนดตาแหน่งต่างๆให้สอดคล้องกับทิศทางของแสงแดดและ
ร่มเงาด้วย (ภาพที่ 9)

ภาพที่ 9 การออกแบบภูมิทัศน์
2.3 การออกแบบสถาปัตยกรรมของรีสอร์ทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เน้ น การออกแบบโดยใช้ อ งค์ ป ระกอบทางสถาปั ต ยกรรมที่ เรี ย บง่ า ย กลมกลื น กั บ
สภาพแวดล้อมเดิมและเน้ นวัสดุที่ห าได้ในท้องถิ่นเป็นหลักเพื่อสะดวกในการซ่อมบารุง ซึ่งตรงกับ
ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นผู้บริหารรีสอร์ทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Ortiz และคณะ (2009) ที่ว่า การสรางอาคารตองคานึงถึงวัฏ จักรของอาคาร ตองมี
ความสัมพันธกับสภาพแวดลอม ผสานความตองการของมนุษยเขากับธรรมชาติไดอยางกลมกลืน ใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและสรางผลกระทบน้อยที่สุด
2.4 การวางผังอาคาร
การวางผังอาคารในทิศทางที่เหมาะสมกับทิศทางลม เพื่อให้ลมธรรมชาติพัดผ่านภายใน
อาคาร พัดพาความชื้น ทาให้ผู้พักอาศัยรู้สึกปลอดโปร่งสบาย ทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานจากการใช้
พัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ (ภาพที่ 10) ตรงกับการออกแบบที่ผู้ให้ข้อมูลหลักได้กล่าวไว้ รวมถึง
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สอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบที่พักของ Plunkett (Eco beach. Western Australia) ว่าควรมี
ช่องทางให้ลมพัดผ่านเผื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศ และมีการหมุนเวียนพลังงานกลับมาใช้ใหม่

ภาพที่ 10 การวางผังอาคาร
2.5 การออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน
นอกจากการออกแบบอาคารให้ มี แ สงธรรมชาติ ส่ อ งเข้ า มาได้ แ ล้ ว การใช้ อุ ป กรณ์
ประหยัดไฟ และติดตั้งอุปกรณ์ปิดเปิดไฟอัตโนมัติในพื้นที่และระยะเวลาที่เหมาะสมจะช่วยลดการใช้
พลั งงานได้ อี ก ทางหนึ่ ง เช่ น การใช้ ห ลอด LED ที่ ป ระหยั ด พลั งงานและให้ แ สงสว่ างสู ง การใช้
แหล่งกาเนิ ดไฟฟ้าทางเลือก เช่น กังหันลม หรือ โซลาร์เซลล์ (ภาพที่ 11) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Plunkett (Eco beach. Western Australia) ที่เห็ น ว่าควรกาหนดแผนการลดการสิ้ นเปลื อง
จากการใช้พลังงาน ออกแบบอาคารเพื่อการประหยัด พลังงาน เช่น การออกแบบอาคารโดยใช้วัสดุ
โปร่งแสงประกอบเพื่อลดการใช้แสงสว่างจากไฟฟ้า และกาหนดมาตรการการประหยัดพลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 10 การออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน
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2.6 การตกแต่งภายใน
การตกแต่งภายในเลือกใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นหรือบริเวณใกล้เคียงที่คงทน ใช้
เฟอร์นิเจอร์รูปแบบเรียบง่าย ผ้าที่ใช้เป็นผ้าทอที่ผลิตในท้องถิ่นเป็นการสร้างงานและกระจายรายได้
แก่ชุมชน ทาให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ตรงกับคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลัก
2.7 การออกแบบระบบหมุนเวียนน้าใช้และการกาจัดน้าเสีย
ออกแบบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมให้สามารถกักเก็บน้าจากธรรมชาติมาใช้ในรี
สอร์ ท และน าน้ าที่ ใช้ แ ล้ ว มาผ่ านการบ าบั ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ และน ากลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ท าง
การเกษตร (ภาพที่ 11 และภาพที่ 12) รวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้า ซึ่งสอดคล้องกับคาให้
สัมภาษณ์ ของผู้ ให้ ข้อมูลหลัก และเป็นไปตามมาตรฐานการบาบัดน้าเสียของกรมส่งเสริมคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาหรับที่พักแบบแพติดตั้งระบบบาบัดสิ่ง
ปฏิกูลแบบ Septic Tank ติดตั้งใต้แพทุกหลัง เพื่อป้องกันการปล่อยสิ่งปฏิกูลลงแม่น้า

ภาพที่ 11 ระบบน้าเพื่อการอุปโภค
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ภาพที่ 12 ระบบบาบัดน้าเสีย
นอกจากการออกแบบรีสอร์ทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดังกล่าวแล้ว เพื่อให้ผู้เข้าพักได้มีส่วน
ร่วมในการประหยัดน้าและพลังงาน ทางรีสอร์ทจะจัดกิจกรรมต่างๆทั้งกิจกรรมภายในรีสอร์ท เช่น
รณรงค์การประหยัดไฟด้วยการคืนกาไรแก่แขก ใช้การเดินหรือขี่จักรยานในการเดินทางระยะใกล้ ไม่
ใช้พลาสติกและโฟมในรีสอร์ท จัดถังขยะให้แขกสามารถแยกขยะได้ด้วยตนเอง จัดเมนูอาหารจาก
พืชผักสวนครัว รวมถึงจัดกิจกรรมที่ให้แขกได้มีส่วนร่วมกับท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมทาง
ธรรมชาติและวิถีชีวิต เช่น ปลูกป่า จัดทาฝายน้า ตักบาตรในตอนเช้า ร่วมงานบุญตามประเพณี เป็น
ต้น
นอกจากการให้แขกมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว การอยู่
ร่วมกับชุมชนและส่งเสริมสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ดีขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
เป็นหลักสาคัญประการหนึ่งที่จะทาให้รีสอร์สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย
จาก แนวคิดหลักในการออกแบบดังกล่าวนาไปสู่โครงการ Dhamajati

64
3. โครงการรีสอร์ทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Dhamajati
โครงการรีสอร์ท Dhamajati มีรายละเอียด ดังนี้
3.1 โทนสี่ใ (Mood and Tone)
เพื่อให้กลมกลืนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโทนสีที่เลือกใช้จึงเป็นสีเขียว สีน้าตาล สี่ฟ้า
อมเขียว (ภาพที่ 13)

ภาพที่ 13 โทนสีที่ใช้ในการตกแต่ง วัสดุอุปกรณ์ และของใช้
โลโก้ของรีสิอร์ทใช้สีเขียวของต้นไม้ และสีดิน (ภาพที่ 14)

ภาพที่ 14 โลโก้ของรีสอร์ท
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3.2 รูปแบบและสีของเครื่องใช้ที่มีให้แขกภายในห้องพัก
ตัวอย่างการออกแบบ Amenities ที่ใช้ในห้องพักแสดงในภาพที่ 15

ภาพที่ 15 การออกแบบและโทนสีของ Amenities ในห้องพัก
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ตัวอย่างการออกแบบและโทนสีของ Stationary แสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 16 การออกแบบและโทนสีของ Stationary
3.3 เครื่องแบบพนักงาน
ตัวอย่างการออกแบบและโทนสีของเครื่องแบบพนักงานแสดงในภาพที่ 18

ภาพที่ 17 เครื่องแบบพนักงาน
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก.
หนังสือเชิญเป็นผู้ตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย
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ภาคผนวก ข.
แบบสัมภาษณ์การออกแบบและการจัดการรีสอร์ทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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แบบสัมภำษณ์กำรออกแบบและกำรจัดกำรรีสอร์ทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. มาตรการด้านิ่งแวดล้อมที่ท่านนามาใช้มีอะไรบ้าง
2. ท่านมีแนวทางการออกแบบและจัดการในด้านต่างๆเหล่านี้อย่างไรบ้าง
- การจัดการของเสีย
- การใช้พลังงานและน้า
- การจัดซื้อ
- คุณภาพอากาศภายในอาคาร
- คุณภาพน้า
3. วัสดุที่ใช้ในสถาปัตยกรรมและการตกแต่งอาคารที่พัก
4. ท่านมีความคิดเห็นเรื่องการมีส่วนร่วมกับชุมชนและองค์กรท้องถิ่นในการดูแลสิ่งแวดล้อม
อย่างไรบ้าง
5. แนวโน้มความต้องการของนักท่องเที่ยวในการเข้าพักรีสอร์ทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การมีส่วนร่วมของผู้เข้าพักในรีสอร์ทต่อการประหยัดน้าและพลังงาน
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ภาคผนวก ค.
แบบสอบถามพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวในการเข้าพักรีสอร์ทที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง แนวทางการออกแบบรีสอร์ทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ข้อมูลจากแบบสอบถามนี้จะนาไปเป็นประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น ข้อมูลที่ท่านตอบจะถือ
เป็นความลับ ข้าพเจ้าขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง
แบบสอบถามชุดนี้มี 3 ตอน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 3 ความต้องการของนักท่องเที่ยวในการเข้าพักในรีสอร์ท
คาชี้แจง : กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง ( ) ที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
60 ปีขึ้นไป
3. อาชีพ

นักเรียน/นักศึกษา
พนักงานบริษัท

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เจ้าของธุรกิจ
อื่นๆ โปรดระบุ...........

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทขึ้นไป
5. ภูมิลาเนา

 ภาคกลาง
 ภาคตะวันออก

6. ระดับการศึกษา

ภาคใต้
 ภาคเหนือ
 ภาคตะวันตก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

มัธยมศึกษาตอนต้น
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาโท
อื่นๆโปรดระบุ...................
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยว
7. รูปแบบการเดินทาง รถยนต์ส่วนตัว
รถเช่า
 รถไฟ
 รถโดยสารสาธารณะ  รถจักรยานยนต์  อื่นๆโปรดระบุ..........
8. ระยะเวลาการท่องเที่ยวในครั้งนี้




ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
3-5 วัน
มากกว่า 1 สัปดาห์

9. ลักษณะการท่องเที่ยว 








1-2 วัน
1 สัปดาห์
อื่นๆ โปรดระบุ.................................

ท่องเที่ยวคนเดียว
 ท่องเที่ยวกับคู่รัก
ท่องเที่ยวกับครอบครัว
 ท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน
ท่องเที่ยวกับกลุ่มทัวร์
 ท่องเที่ยวแบบกลุ่มสัมมนา
อื่นๆ โปรดระบุ...................................

10. ค่าใช่จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยวครั้งนี้ต่อคน
 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาท  2,001 – 4,000 บาท  4,001- 6,000 บาท
 6,001 – 8,000 บาท
 8,001 – 10,000 บาท  10,001 – 12,000 บาท
 12,001 -14,000 บาท
 มากกว่า 14,000 บาท  อื่นๆ โปรดระบุ...............
11. ถ้ามีการพักค้างจะเลือกพัก
 โรงแรมในตัวเมือง
 พักกับชาวบ้านแบบโฮมเตย์
 รีสอร์ทใกล้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  อื่นๆ โปรดระบุ...........................
12. ราคาที่พักที่ยินดีจ่าย
 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท  1,001 – 2,000 บาท  2,001- 3,000 บาท
 3,001 – 4,000 บาท
 4,001 – 5,000 บาท  มากกว่า 5,000 บาท
 อื่นๆโปรดระบุ...........................................................................
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ส่วนที่ 3 ความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการเข้าพักในรีสอร์ท
ระดับความต้องการของท่าน
ความต้องการต่อการเข้าพักรีสอร์ท
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ด้านการสร้างนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
1.มีการออกแบบเข้ากับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
2.มีการจัดวางภูมิทัศน์สถานที่ใกล้ชิดธรรมชาติ
3.ใช้วัสดุธรรมชาติในการก่อสร้าง/ตกแต่ง
4. รีสอร์ทมีการใช้พลังงานทางเลือก เช่น โซลาร์เซลล์ กังหัน
ลม
5. รีสอร์ทมีระบบบาบัดน้าเสียโดยวิธีธรรมชาติและนามาใช้
หมุนเวียนทางการเกษตร
6. ใช้เทคโนโลยีช่วยในการประหยั ดพลังงานแบบอัตโนมัติ
เช่น ปิดไฟ ปิดแอร์ เมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง
7. ห้องพักมีระบบถ่ายเทอากาศที่ดีช่วยลดการใช้พลังงาน
ด้านการบริการและกิจกรรม
8. ให้บริการอาหารที่ประกอบจากพืชผักอินทรีย์ที่ปลูกเอง
9. มีกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น มีจักรยานให้ขี่ มี
เรือให้พาย ดูนก เดินป่า
10. จัดให้ทากิจกรรมร่วมกับท้องถิ่น เช่น ปลูกป่า สร้างฝาย
น้าล้น
11. จัดให้ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี เช่น งานบุญ
ต่างๆ
12. มีสถานที่ให้พักผ่อนอย่างเป็นส่วนตัว
13. มีพื้นที่ให้ทากิจกรรมที่ต้องการ เช่น ปลูกผัก เก็บผลไม้
ปิกนิก
14. จัดกิจกรรมพิเศษตามความต้องการของแขก เช่น เรียน
ทาอาหาร จักสาน
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
15. รีสอร์ทจัดถังขยะช่วยให้สามารถแยกขยะด้วยตนเอง
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ความต้องการต่อการเข้าพักรีสอร์ท

ระดับความต้องการของท่าน
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

16. เปลี่ยนผ้าเช็ดตัวทุก 3 วัน
17. เปลี่ยนผ้าปูที่นอนทุก 3 วัน
18. สามารถเดิ น ทางภายในรี ส อร์ ท โดยไม่ ใ ช้ พ าหนะใน
ระยะทางไม่เกิน 1 กม.
19. ปิดไฟส่วนที่ไม่จาเป็นหลัง 22.00 น.
20. ไม่ใช้เครื่องปรับ อากาศเมื่ออุณหภูมิต่ากว่าหรือเท่ากับ
25 อาศา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ขอบคุณที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม
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ภาคผนวก ง.
หนังสือแจ้งผลพิจารณาบทความเพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
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