บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของการศึกษา
การขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวภายในประเทศ ทําใหเกิดการลงทุนใน
ธุรกิจการทองเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งการสงเสริมใหทองถิ่นมีความพรอมในการบริหารจัดการและ
การบริการอยางมีประสิทธิภาพตามแผนแมบทอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2544
หนวยงานบริหารสวนทองถิ่นเริ่มใหความสําคัญกับแหลงทองเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะที่กําลังเปนที่
นิยม คือ การทองเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่นํา
ทรัพยากรการทองเที่ยวของชุมชนมาดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาสัมผัส และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ทรัพยากรการทองเที่ยวที่มีคุณคาภายในชุมชน เชน เรือนไทย เรือนทองถิ่น และเรือนในสวน ไดถูก
นํามาปรับปรุงเพื่อใชรองรับนักทองเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย เมื่อการลงทุนในอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวมากขึ้น ทําใหเกิดการแขงขันมากขึ้น เจาของที่พักอาศัยเริ่มมีการตอเติมเรือนไทย เรือน
ทองถิ่ น และเรื อนในสวน เพื่อ สรา งสิ่ง อํา นวยความสะดวกใหกั บนัก ทอ งเที่ ย ว ทํา ให เ กิด การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบดั้งเดิมของกลุมอาคาร ซึ่งถือเปนมรดกทางวัฒนธรรม และทรัพยากรการ
ทองเที่ยวดวยสวนหนึ่ง
พื้นที่ที่มีการทองเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตยมากแหงหนึ่ง คือ จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีการ
ขยายตั ว ทางการท อ งเที่ ย วสู ง จากสถิ ติช ว งพ.ศ. 2545 ถึ ง 2549 พบว า นั ก ท อ งเที่ ย วจั ง หวั ด
นครปฐมมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยูที่รอยละ 20.18 ตอป โดยแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด
นครปฐมประกอบดวย องคพระปฐมเจดีย วัดไรขิง สวนสามพราน และชุมชนตลาดริมน้ําดอน
หวาย ขอมูลทางสถิตพิ บวาจํานวนนักทองเที่ยวภายในชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวายเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วในชวงพ.ศ.2547 ถึง 2549 เนื่องจากการที่นักทองเที่ยวสามารถเดินทางจากกรุงเทพได
สะดวก เปนชุมชนที่มีอายุยาวนาน และพื้นที่ตอเนื่องมีทรัพยากรการทองเที่ยวที่หลากหลาย ไดแก
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวที่มีคุณคา และความสําคัญในประวัติศาสตร เปนตน
สถานการณการทองเที่ยวในปจจุบัน คือ ปริมาณนักทองเที่ยวที่มีการกระจุกตัวอยูภายในชุมชน
ตลาดริมน้ําดอนหวาย ผูอาศัยในชุมชนและนักทองเที่ยวมีความตองการเกี่ยวกับสิ่งอํานวยสะดวก
สําหรับกิจกรรมการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งที่พักอาศัยสําหรับนักทองเที่ยว ผูศึกษาสนใจ
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ศักยภาพของชุมชนในเรื่องความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย เนื่องจาก
ตองการพัฒนาการทองเที่ยวรวมทั้งรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน โดยนําทรัพยากรการทองเที่ยว
มาใชอยางเหมาะสม
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1. สํารวจ ระบุ และจําแนกมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ริมฝงแมน้ํานครชัยศรี เพื่อ
กําหนดศักยภาพการทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2. ศึก ษานโยบายและแนวโนม การทอ งเที ่ย วที ่เ กี ่ย วขอ งกับ การสง เสริม การ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3. ศึก ษาความตอ งการ ขอ จํา กัด ของชุม ชนในการปรับ ปรุง ที่พัก อาศัย ใหเ ปน
โฮมสเตย ความตองการของนักทองเที่ยวเกี่ยวกับรูปแบบที่พักอาศัย และกิจกรรมการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
4. เสนอแนวทางการพัฒนาโฮมสเตยที่เหมาะสมเพื่อสรางกิจกรรมการทองเที่ยว
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาการทองเที่ยวรูปแบบโฮมสเตยริมฝงแมน้ํานครชัยศรี นอกจากการศึกษา
เกี ่ย วกับ ที ่พ ัก อาศัย ในแหลง ทอ งเที ่ย วยัง มีก ารศึก ษาเกี ่ย วกับ องคป ระกอบอื ่น ๆ ที ่มี
ความสัมพันธกับการทองเที่ยวดังกลาว โดยขอบเขตการศึกษา ดังนี้
1. รูป แบบเรือ นไทย เรือ นทอ งถิ ่น ในชุม ชน ปจ จัย ที่ทํ า ใหเ กิด การเปลี่ย นแปลง
ทางดานกายภาพ
2. ทรัพยากรการทองเที่ยวที่สงเสริมใหเกิดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไดแก
พื้นที่รวบรวมเรือโบราณในชุมชน โรงเจเคี๊ยงคุงตั๊ว และตลาดริมน้ําดอนหวาย เปนตน
3. องคประกอบการทองเที่ยวภายในพื้นที่ศึกษา ไดแก ปายบอกขอมูลแหลงทองเที่ยว
ที่นั่งพักผอน และหองน้ํา เปนตน
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โดยศึกษาพื้นที่ริมฝงแมน้ํานครชัยศรีทั้งหมด 3 พื้นที่ ไดแก ชุมชนตลาดริมน้ําดอน
หวาย ชุมชนบานทาพูด และชุมชนริมน้ําตลาดใหม แสดงตําแหนงในภาพที่ 1.1
ภาพที่ 1.1
ขอบเขตการวิจัยพืน้ ที่ริมฝง แมน้ํานครชัยศรี

ที่มา: กรมแผนทีท่ หาร, 2545. (ดัดแปลง)
1.4 วิธีการดําเนินการศึกษา
เปนการวิจัยโดยการสํารวจภาคสนามรวมกับการศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ
1. ขั้นตอนและวิธีเก็บขอมูล โครงการนี้เปนการศึกษาวิจัยทางสถาปตยกรรม การวาง
ผังบริเวณ และการวางแผนชุมชนซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสํารวจสภาพปจจุบันดวย
ภาพถายและแผนที่ พรอมกับทํารังวัดสภาพทางกายภาพปจจุบันของอาคาร และดําเนินการเก็บ
ขอมูล 5 กลุม ดังนี้
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1) ขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก นโยบายพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชน
ภาพถายทางอากาศ วิทยานิพนธที่เกี่ยวของ เปนตน
2) ขอมูล จากการสัม ภาษณ โดยทํา การสัม ภาษณผูที่มีสว นในการบริห าร
แหลงทองเที่ยวริมฝงแมน้ํานครชัยศรี และเจาของตัวอยางที่พักอาศัยรูปแบบโฮมสเตย
3) ขอมูลจากการทําแบบสอบถามของผูตอบแบบสอบถามที่อาศัยในพื้นที่
และนักทองเที่ยว
4) ข อ มูล จากการสํ า รวจทางกายภาพ โดยเก็ บข อ มูล จากการบั น ทึ ก การ
ถายภาพและการจัดทําผังของเสนทางการทองเที่ยวที่ตอเนื่อง
5) ขอมูลจากการสํารวจรังวัด และเลือกตัวอยางที่พักอาศัยสําหรับรองรับ
นักทองเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย
2. ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
1) วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะความเปนมาทางสังคม วัฒนธรรมทองถิ่น
และเศรษฐกิจ
2) วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ทองเที่ยวริมฝงแมน้ํา
นครชัยศรีทั้งในดานของลักษณะของสถาปตยกรรมทองถิ่น ไดแก เรือนไทย เรือนทองถิ่น และเรือน
ในสวน เปนตน และรูปแบบการวางผังชุมชน ไดแก ลักษณะของชุมชนกับการใชพื้นที่สาธารณะ
ตลาดริมฝงแมน้ํา วัด และทางเดินริมน้ํา
3) วิเคราะหปญหาที่เกิดจากการทองเที่ยว ขอจํากัด และทัศนคติของชุมชนที่มี
ตอการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการทองเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย
4) สรุ ป ผลการวิ เ คราะห พร อ มทั้ ง เสนอแนวทางการพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว
รูปแบบโฮมสเตยที่เหมาะสมกับแหลงทองเที่ยว
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. พัฒนาการทองเที่ยว และเสนอทิศทางการทองเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย ที่สอดคลอง
กับบริบทตาง ๆ ภายในชุมชน
2. นําทรัพยากรการทองเที่ยวที่มีภายในชุมชนมาใชในการออกแบบเสนทางและ
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงกระจายนักทองเที่ยวสูพื้นที่ใกลเคียง
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3. สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับเอกลักษณของชุมชนริมฝงแมน้ํานครชัยศรี เพื่อ
ใชในการเปนฐานขอมูล
4. สรางแนวทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ริมฝงแมน้ํานครชัยศรีเพื่อการทองเที่ยว
5. สรางรายได และสรางอาชีพเสริมใหกับชุมชน โดยยังคงไวซึ่งเอกลักษณของทองถิ่น
ภาพที่ 1.2
ตําแหนงพืน้ ทีศ่ ึกษาบนแผนที่จังหวัดนครปฐม

ที่มา : สํานักงานการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย, 2548

