บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาเรื่อง การพัฒนาการทองเที่ยวแบบโฮมสเตยในพื้นที่ริมฝงแมน้ํานคร
ชัยศรี ไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการทําวิจัย
ไดแก
2.1 แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย ประกอบดวย
2.1.1 นิยาม และความหมายของการทองเที่ยวแบบโฮมสเตย
2.1.2 วิวัฒนาการของการทองเที่ยวแบบโฮมสเตย
2.1.3 ผลกระทบจากการทองเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย
2.1.4 การจัดการการทองเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย
2.1.5 การทองเทีย่ วรูปแบบโฮมสเตยในบริบทของการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
และการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2.2 ลักษณะการใชพนื้ ที่ภายในชุมชนริมน้ํา
2.3 ทรัพยากรทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2.3.1 คุณคาและความสําคัญ
2.3.2 โครงสรางทางจินตภาพของพื้นที่
2.3.3 องคประกอบภายในแหลงทองเที่ยว
2.1 แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย
2.1.1 นิยามและความหมายของการทองเทีย่ วรูปแบบโฮมสเตย
การทองเที่ยวรูปแบบโฮมสเตยเปนการใหบริการนักทองเที่ยวดานที่พักอาศัยและมี
รูปแบบการใหบริการแตกตางจากที่พักอาศัยประเภทโรงแรม ดังนั้นผูศึกษาจึงไดศึกษาความหมาย
ของการทองเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย เพื่อกําหนดขอบเขตการศึกษา และนําผลการศึกษาไปใชใน
การพัฒนาการทองเที่ยวรูปแบบโฮมสเตยริมฝงแมนํา้ นครชัยศรี หรือพื้นที่ที่มีรูปแบบใกลเคียงกับ
พื้นที่ศึกษา
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การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดใหความหมายของโฮมสเตย วาเปนการทองเที่ยว
เพื ่อ สัม ผัส วัฒ นธรรมชนบท ซึ่ง หมายถึง การที่น ัก ทอ งเที่ย วไดเ ขา ไปพัก อาศัย อยูรว มกัน กับ
เจา ของบา น โดยมีวัต ถุป ระสงคเ พื่อ เขา มาศึก ษาถึง วัฒ นธรรม และวิถีช ีวิต ของชาวบา น ซึ่ง
เจา ของบา นเต็ม ใจจะถา ยทอดวัฒ นธรรม แลกเปลี ่ย นความรู ซึ ่ง กัน และกัน รวมทั ้ง มีก าร
จัด เตรีย มที ่พ ัก และอาหารสํ า หรับ ใหบ ริก ารนัก ทอ งเที ่ย ว โดยไดร ับ คา ตอบแทนตามความ
เหมาะสม(นักรบ ระวังการณ, 2545)
สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว(2548) ไดใหคําจํากัดความของโฮมสเตย หรือที่พัก
สัมผัสวัฒนธรรมชนบทไทย หมายถึง บานที่ตั้งอยูในชนบทที่มีประชาชนในชุมชนเปนเจาของ และ
มีเจาของบานหรือสมาชิกภายในครอบครัวอาศัยอยูเปนประจํา หรือใชชีวิตประจําวันอยูในบาน
ดังกลาว นอกจากนี้ที่พักอาศัยจะตองมีความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยว และผานการ
เห็นชอบภายในชุมชน
ความหมายการทองเที่ยวรูปแบบโฮมสเตยของปเตอรซึ่น (Petersen, 2544 อางถึงใน
อุดร วงศทับทิมและสุภาวิณี ทรงพรวาณิช, 2546, หนา 20 -31) วาหมายถึง การที่นักทองเที่ยวเขา
พักรวมกับชุมชน แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก
1) การจัด แคมป (camping) หมายถึง การจัด เตรีย มพื ้น ที ่ภ ายในหมู บ า นไว
สํา หรับ รองรับ นัก ทอ งเที่ย ว ซึ่ง จะไมไดอ ยูอ าศัย รว มกับ เจา ของบา นในชุม ชน โดยจะมีร ะบบ
สาธารณูปโภคพื้น ฐานสํา หรับอํา นวยความสะดวกแกนัก ทอ งเที่ย ว ไดแก ระบบไฟฟา ระบบ
ประปา และหองน้ํา เปนตน
2) การที่นักทองเที่ยว หรือนักเรียน นักศึกษา เขาพักกับเจาของที่พักอาศัย โดยมีการ
จายคาตอบแทนใหแกเจาของบานซึ่งเปนโฮมสเตยแบบ B&B (Bed and Breakfast) ในกรณีที่
เจาของบานใหบริการเฉพาะที่นอนและอาหารเชา และการเขาพักกับครอบครัวของนักเรียนตางชาติ
(family stay) ซึ่งคําวาโฮมสเตยจะนําไปใชในกลุมนักเรียน นักศึกษาที่ไปศึกษาตอตางประเทศ
3) การที่นักทองเที่ยวเขาพักคางคืนรวมกับเจาของบาน และทองเที่ยวภายในหมูบาน
โดยภายในชุ มชน รวมถึง มีการจัดสิ่ง อํานวยสะดวกในหมูบาน (village accommodation
facilities) ระหวางพักอาศัยมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยนักทองเที่ยวตองจาย
คาที่พัก และอาหารแกเจาของบาน
จะเห็นไดวาการทองเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย ของสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว และ
ปเตอรซึ่นในกลุมที่ 3 ไดใหความหมายใกลเคียงกันในเรื่องการนํานักทองเที่ยวมาแลกเปลี่ยน

8
วัฒ นธรรมชนบท โดยชุม ชนจะไดรับ คา ตอบแทนจากการทอ งเที่ย ว ซึ่ง การคิดคา บริก ารของ
เจาของที่พักอาศัยจะถูกกวาอัตราการคิดคาบริการของโรงแรม หรือที่พักอาศัยรูปแบบอื่น
ผูศึกษาไดใหนิยามความหมายของการทองเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย วาเปนที่พักอาศัยที่
นักทองเที่ยวเขามาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเจาของบาน ผานกิจกรรมการทองเที่ยวที่สามารถ
สะทอนถึงเอกลักษณภายในชุมชน และไมขัดกับสภาพความเปนอยูดั้งเดิม โดยมีการตอบแทน
คาใชจายตามความเหมาะสม
ลักษณะของโฮมสเตยดังกลาวสามารถจําแนกรูปแบบการใหบริการของเจาของที่พัก
อาศัยเปน 2 ประเภท กลุมแรกคือ เจาของที่พักอาศัยอนุญาตใหนักทองเที่ยวเขามาพัก และมีการ
จัดเตรียมอาหารสําหรับนักทองเที่ยวเทานั้นไมมีกิจกรรมการทองเที่ยวภายในที่พักอาศัยซึ่งรูปแบบ
การใหบริการในแบบที่หนึ่งสอดคลองกับโฮมสเตย ประเภท B & B (Bed and Breakfast) กลุมที่ 2
คือ เจาของที่พักอาศัยมีเวลาวางจากการประกอบอาชีพหลักมาใหบริการเกี่ยวกับการทองเที่ยว
มากขึ้น ไดแก พานักทองเที่ยวเขารวมกิจกรรมการเกษตร พานักทองเที่ยวลองเรือชมสวน เปนตน
2.1.2 วิวัฒนาการของการทองเที่ยวแบบโฮมสเตย
การทองเที่ยวรูปแบบโฮมสเตยมีกิจกรรมและรูปแบบการทองเที่ยวที่หลากหลาย รวมทั้ง
กลุมนักทองเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะทางรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงกลุมทองเที่ยวจากอดีต โดย
สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว (2548) ไดแสดงชวงการทองเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย เปน 3 ชวงดังนี้
ชวง พ.ศ.2503 – 2525 กลุมนักทองเที่ยวที่เขาไปพักอาศัยรวมกับชุมชน แบงออกเปน
2 กลุม คือ กลุมนักเรียน นักศึกษา ออกคายเพื่อพัฒนาชนบท โดยนักเรียนนักศึกษาจะเขาพักคาง
คืนรวมกับชุมชน และวางแผนพัฒนาชนบท ทําใหเ กิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกั น
ระหวางการเก็บขอมูลภายในชุมชน กลุมที่สองคือกลุมนั กทองเที่ยวตางชาติที่ นิยมเดิ นป าใน
ภาคเหนือของประเทศไทย นักทองเที่ยวกลุมนี้จะขอเขาพักกับชุมชนระหวางเสนทางการเดินปา ซึ่ง
ในชวงแรกยังไมคํานึงความสะดวกสบายของนักทองเที่ยว นักเรียน หรือนักศึกษา รวมทั้งไมคิดถึง
คาตอบแทนสําหรับการพักคางคืนในชุมชนดังกลาว
ช ว ง พ.ศ. 2526 – 2536 กลุ ม นั ก ท อ งเที่ ย วยั ง แบ ง ออกเป น 2 กลุ ม แต เ ริ่ ม มี ก าร
ขยายตัวเพิ่มขึ้นกลุมนักเรียน นักศึกษาเริ่มทํางานแตยังคงใหความสนใจการทองเที่ยวในชุมชน
รวมถึงกลุมนักเรียนนักศึกษารุนใหม ๆ ที่สนใจออกคายพัฒนาชนบทมากยิ่งขึ้น กลุมที่สองคือกลุม
นักท องเที่ยวชาวต างชาติ ที่นิยมเดินปา ซึ่ งมีจํานวนเพิ่ม ขึ้น ไดแกกัน ทํ าให ชุมชนเริ่ม มีการจัด
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กิจกรรมการทองเที่ยวตาง ๆ สําหรับนักทองเที่ยวมากขึ้น ตอมาไดเกิดปญหายาเสพติด ปญหา
โสเภณี ปญหาโจรขโมย ซึ่งในชวงนี้การทองเที่ยวรูปแบบโฮมสเตยเริ่มเปนที่รูจักเพิ่มมากขึ้น มีการ
คิดคาตอบแทนที่เหมาะสมกับบริการมากขึ้น
ชวง พ.ศ. 2537 – ปจจุบัน แนวโนมการทองเที่ยวเริ่มใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม
หนวยงานของรัฐบาลเขามาดูแลเกี่ยวกับการทองเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย เพื่อควบคุมปญหาที่เกิด
จากการทองเที่ยว ในสวนของเอกชน เริ่มมีการนํากิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชนเขาไปผนวกกับ
การทองเที่ยวรูปแบบเดิม มีการขอความรวมมือจากชุมชนบางแหง เกี่ยวกับการนํานักทองเที่ยว
เขาชมวิถีชีวิต วัฒนธรรมพื้นถิ่น เปนตน โดยรายไดจากการทองเที่ยวรูปแบบโฮมสเตยเริ่มสูงขึ้น
จนสามารถนํามาใชเปนรายไดหลักของครอบครัวได
นอกจากวิถีชีวิตที่เรียบงายในแบบชุมชน อีกสิ่งหนึ่งที่นักทองเที่ยวใหความสนใจควบคู
ไปกับวัฒนธรรมทองถิ่น คือ สภาพแวดลอมที่ใกลชิดธรรมชาติซึ่งทําใหเกิดกิจกรรมการทองเที่ยวที่
ใหนักทองเที่ยวไดเขาไปสัมผัสธรรมชาติมากขึ้น ไดแก การลองเรือ การศึกษาพรรณไม และการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตจากธรรมชาติ เปนตน
วิวัฒนาการโฮมสเตยทําใหหนวยงานตาง ๆ เริ่มสนใจทําธุรกิจการทองเที่ยวมากขึ้น
เนื่องจากมีผลตอบแทนที่สูง ในชุมชนที่มีจํานวนนักทองเที่ยวมากจะทําใหเกิดการแขงขันในเชิง
ธุรกิจ ซึ่งจะทําใหเกิดระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ ที่อํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว หากชุมชน
ขาดการบริหารจัดการที่ดีจะทําใหการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลตอสังคม และลักษณะทาง
กายภาพ สงผลใหเอกลักษณของชุมชนขาดหายไป
2.1.3 ผลกระทบที่เกิดจากการทองเทีย่ วรูปแบบโฮมสเตย
การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวภายในชุมชน สงผลใหเกิดอาชีพเพื่อรองรับ
กิจกรรมการทองเที่ยว ซึ่งหากไมมีการจัดการที่เหมาะสมจะเกิดผลเสียตอชุมชนเนื่องจากการ
เปลี่ ย นแปลงวิถี ชี วิต ภายในแหลง ท อ งเที่ย ว โดยป ญ หาจากการท อ งเที่ ย วรูป แบบโฮมสเตย ที่
เกี่ยวของกับการศึกษาแบงเปน 2 สวน ดังตอไปนี้
1) ด า นลั ก ษณะทางกายภาพของที่ พั ก อาศั ย การท อ งเที่ ย วรู ป แบบโฮมสเตย
นักทองเที่ยวตองการที่จะเขาไปสัมผัสวัฒนธรรมชุมชน ดังนั้น ที่พักอาศัยที่มีเอกลักษณจะทําให
นักทองเที่ยวเกิดความประทับใจจากการศึกษาเกี่ยวกับการปรับที่พักอาศัยเพื่อรองรับนักทองเที่ยว
รูปแบบโฮมสเตย (นราธิป ผลบุณยรักษ, 2547: หนา 129-131) ไดสรุปถึงปญหาของการปรับที่พัก
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อาศัยเพื่อรองรับนักทองเที่ยวของตําบลปลายโพงพาง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา
การปรับปรุงที่พักอาศัยจากที่ผิดรูปแบบ ประกอบดวย
การปรับทําหองใหนักทองเที่ยวเขาพัก โดยการติดเครื่องปรับอากาศแทนการกางมุง
บริเวณชานโลงเพื่อรับลมธรรมชาติ สวนที่พบวามีการปรับปรุงมากที่สุดไดแก สวนหองครัว และ
หองน้ํา
การปรับปรุงหองครัว ปจจุบันมีอุปกรณที่เพิ่มขึ้นทําใหหองครัวมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให
สอดคลองกับการใชงานมากขึ้น โดยเปลี่ยนจากเตาถานแบบสมัยโบราณเปนเตาแกส หรือการใช
ตูเย็น สิ่งเหลานี้คอย ๆ เขามาเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมของชุมชน รวมทั้งทําให
ตองมีการปองกันเรื่องความปลอดภัยของทรัพยสินมากขึ้น
การปรับหองน้ํา หองสวมสมัยใหมใหนักทองเที่ยวไดใช แทนการอาบน้ําในลําคลอง
ชวงที่น้ํามีความสะอาดที่น้ําขึ้นและลง นําน้ํามาแกวงสารสมในโองใหตกตะกอนและเลือกใชน้ํา
บริเวณดานบนที่สะอาดในการอาบน้ํา ที่พักอาศัยมีการสรางหองน้ําแยกออกจากตัวที่พักอาศัย
การใชงานในตอนกลางคืนจึงไมสะดวกดังนั้นจึงมีการตอเติมหองน้ําภายในที่พักอาศัย
แหล ง ท อ งเที่ ย วที่ มี นั ก ท อ งเที่ ย วหนาแน น อาจยั ง ไม ใ ห ค วามสํ า คั ญกั บ ป ญหาการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบที่พักอาศัย กลาวคือ ความตองการเขาพักคางคืนภายในแหลงทองเที่ยวมี
มากกวากลุมนักทองเที่ยวที่ใหความสําคัญกับเอกลักษณริมน้ํา ซึ่งปญหาที่เกิดตามมาคือจะไมมี
การควบคุมรูปแบบที่พักอาศัยทําใหมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญถูกทําลายไปในที่สุด
การศึกษาเรื่องการจัดการแหลงพักอาศัยแบบโฮมสเตยเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
กรณีศึกษา หมูบานวัฒนธรรมผูไทยบานโคกโกง อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ (พชระ
พิพัฒนโยธะพงศ, 2547: หนา 121-133) พบวาปญหาเกี่ยวกับการตอเติมอาคารโดยใชวัสดุที่ไม
สอดคลองกับรูปแบบเดิม ไดแก การตอเติมโดยใชคอนกรีต การใชพื้นกระเบื้อง ทําใหสูญเสีย
เอกลักษณของที่พักอาศัย และมีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยว นอกจากนี้การดูแลรักษา
สภาพแวดลอมของที่พักอาศัยในเรื่องความสะอาดและการใชงานเปนเรื่องที่เจาของที่พักอาศัย
จะตองเขามาดูแลมากขึ้น สวนมากชุมชนทองถิ่นมักจะไมใหความสําคัญ
ปเตอรซึ่น (Petersen, 2544 อางถึงใน อุดร วงศทับทิมและสุภาวิณี ทรงพรวาณิช,
2546, หน า 20 -31) ได ก ล า วถึ ง ที่ พั ก โฮมสเตย ที่ ไ ม ส ามารถสร า งสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกแก
นักทองเที่ยว ไดแก สภาพหองน้ํามักจะพบวามีปญหาเรื่องการระบายอากาศ
จากปญหาที่มีผลตอรูปแบบที่พักอาศัยรูปแบบโฮมสเตยสามารถจําแนกอออกเปน
2 สวน ไดแก
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(1) ปญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ทําใหมีการใชงานภายใน
ที่พักอาศัยมีความทันสมัยมากขึ้น ไดแก การใชเตาแกสในการหุงตมอาหารแทนการใชเตาถาน
เปนตน อีกสวนหนึ่งมาจากกลุมนักทองเที่ยวตองการสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก ความตองการ
หองน้ําภายในที่พักอาศัย เปนตน ดังนั้น เมื่อที่พักอาศัยมีการปรับปรุง ตอเติม ก็จะเกิดผลกระทบ
ตอรูปแบบเดิมของอาคาร สิ่งปลูกสรางภายในชุมชน
(2) ปญหาที่เกิดจากการใชวัสดุสมัยใหม เนื่องจากมีราคาถูก และหางาย ดังนั้น
วัสดุใหม ๆ จึงถูกนํามาใชในการปรับปรุง หรือตอเติมอาคาร ไดแก การใชคอนกรีต และการปูพื้น
กระเบื้อง เปนตน
นอกจากปญหาจากลักษณะทางกายภาพของที่พักอาศัย พบวาปญหาเกี่ยวกับสิ่ง
อํานวยความสะดวกภายในแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ไดแก การเขาถึงที่พักอาศัย โดยนราธิป(2547)
และปเตอรซึ่น (Petersen, 2544 อางถึงใน อุดร วงศทับทิมและสุภาวิณี ทรงพรวาณิช, 2546, หนา
20 -31) กลาวถึงการเขาถึงที่พักอาศัยที่สะดวกจะชวยดึงดูดนักทองเที่ยว หากในแหลงทองเที่ยวมี
ที่จอดรถยนตจะชวยใหนักทองเที่ยวรูสึกปลอดภัยมากขึ้น
การศึกษาของพชระ พิพัฒนโยธะพงศ (2547) ไดกลาวถึงสิ่งอํานวยความสะดวกอยาง
การใชปายสัญลักษณในการบอกเสนทางการเดินทางมาทองเที่ยว รวมถึงความตองการของ
นัก ท อ งเที่ ย วเกี่ ย วกั บ ความเป น ระเบี ย บ และความสะอาดบริเ วณพื้น ที่ป ระกอบกิจ กรรมการ
ทองเที่ยว
2) ดานสังคมและเศรษฐกิจ
ปเตอรซึ่น (Petersen, 2544 อางถึงใน อุดร วงศทับทิมและสุภาวิณี ทรงพรวาณิช,
2546, หนา 20 -31) ไดจําแนกปญหาเกี่ยวกับการจัดโฮมสเตยของไทย ดังตอไปนี้
(1) อุ ป สรรคทางด า นภาษาระหว า งเจ า ของบ า นกั บ นั ก ท อ งเที่ ย ว ในกรณี ที่
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่ตองการเขามาศึกษาวัฒนธรรมชนบท แตชุมชนไมมีความพรอมใน
ดา นภาษา จะทํ า ให เ กิ ด การเข า ใจผิ ด หากไม ส ามารถสื่ อ ความต อ งการของเจ า ของบ า นและ
นักทองเที่ยวได
(2) อุปสรรคดานวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางนักทองเที่ยวตอง
อาศัยการรวมมือทั้ง 2 ฝาย ทั้งนี้วัฒนธรรมที่แตกตางกัน อาจทําใหเกิดการเขาใจผิดระหวา ง
เจาของบาน และนักทองเที่ยว ไดแก การใหความเคารพผูอาวุโสในวัฒนธรรมไทย ชาวตะวันตก
อาจไมใหความสําคัญ อาจสงผลตอพฤติกรรมของนักทองเที่ยว เปนตน

12
(3) ความเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสินคาการทองเที่ยว ราคาของรายการตาง ๆ
และการเขาใจผิดเกี่ยวกับการรับขอมูลการทองเที่ยวทําใหนักทองเที่ยวรูสึกเหมือนถูกหลอก ไดแก
การเก็บคาบริการสูงกวาที่กําหนดในตอนแรก การเพิ่มคาบริการสวนอื่น ๆ โดยไมแจงลวงหนา เปน
ตน
(4) ป ญ หาด า นระดั บ การคาดหวั ง และความพึ ง พอใจที่ แ ตกต า งกั น ระหว า ง
เจาของบานและนักทองเที่ยว นักทองเที่ยวอาจคาดหวังวาเจาของบานควรใหบริการนักทองเที่ยว
มากกวาที่เปนอยู ขณะที่เจาของบานมีความเขาใจวาการใหบริการที่ใหเพียงพอกับความตองการ
ของนักทองเที่ยวแลว ไดแก เจาของบานอาจเตรียมน้ําฝนสําหรับใหนักทองเที่ยวดื่ม ขณะที่
นักทองเที่ยวอาจตองการน้ําเย็น เปนตน
ปญหาจากการบริหารจัดการที่ยังขาดประสิทธิภาพ ทําใหเกิดปญหาภายในชุมชน
เกี่ ย วของกั บ ผลประโยชน ก ารท อ งเที่ ย ว และความพึ ง พอใจของนั ก ท อ งเที่ ย วของป เ ตอซึ่ น
(Petersen, 2544 อางถึงใน อุดร วงศทับทิมและสุภาวิณี ทรงพรวาณิช, 2546, หนา 20 -31) มี
ดังตอไปนี้
1) ปญหาการจัดระบบบริการของชุมชน เปนปญหาในชุมชนซึ่งบางชุมชนไดจัดตั้ง
องคการบริหารในรูปของชมรมหรือสมาคมการทองเที่ยว ซึ่งบางชุมชนเกิดระบบผูกขาด ในการ
จัดสรรรายได หรือการตั้งชุมชนที่มีความซ้ําซอนเกี่ยวกับการรับผิดชอบงานบริการ ทําใหเกิดการ
แสวงผลประโยชนเฉพาะกลุม
2) ปญ หาความไมเ ท า เทีย มกั นและไม เ ปนธรรมในกลุม ผูป ระกอบการโฮมสเตย
สืบเนื่องจากปญหาการจัดระบบบริหารของชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเจาของบานโฮมเสตย
ไดรับการจัดสรรนักทองเที่ยวจากองคการบริหารใหนอยกวาเจาของบานหลังอื่น ๆ อันจะหมายถึง
คมนาคมที่ไมสะดวก เกิดเปนอุปสรรคในการพัฒนาการทองเที่ยว
3) ปญหาการขาดทักษะ และความรูดานการตลาดของชุมชนทําใหนักทองเที่ยวขาด
ขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว ซึ่งรัฐควรเขามาชวยเหลือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธใหนักทองเทีย่ ว
ไดรับขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของแหลงทองเที่ยวจะชวยทําใหกลุมนักทองเที่ยวที่ตรง
กับจุดประสงค
การศึ ก ษาของนราธิ ป ผลบุ ญ ยรั ก ษ (2547) ได ใ ห ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การ
เกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกใหสอดคลองกับความเปนอยูของชุมชน ในกรณีศึกษาที่พักอาศัย
รูปแบบโฮมสเตยภายในอัมพวา พบวาการเปดรานอาหารในตัวเมืองไมสอดคลองกับการเปนอยู
ของชุมชน และไดเสนอใหควรมีการจัดการรวมกลุมเพื่อใหบริการเกี่ยวกับอาหารพื้นถิ่น เปนตน
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โดยปเตอซึ่น (Petersen, 2544 อางถึงใน อุดร วงศทับทิมและสุภาวิณี ทรงพรวาณิช,
2546, หนา 20 -31) ใหความเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่เปนอุปสรรคในการพัฒนาการทองเที่ยวรูปแบบ
โฮมสเตยของประเทศไทย ดังตอไปนี้
1) จากปญหาที่เกิดขึ้นทําใหมองเห็นภาพโดยรวมวาประเทศไทยยังไมสามารถรองรับ
นักทองเที่ยว รวมทั้งยังไมมีสินคาทางการทองเที่ยวรูปแบบโฮมสเตยที่เหมาะสม
2) อุตสาหกรรมการท องเที่ยวระดับสากล ไม มีประเภทใดที่ ตองการสงเสริม การ
ทองเที่ยวรูปแบบโฮมสเตยอยางจริงจัง เนื่องจากโฮมสเตยไมใชการทองเที่ยวที่สามารถสราง
รายไดเปนกอบเปนกําใหกับประเทศ ทั้งยังกอใหเกิดผลกระทบทางวัฒนธรรม
3) การทองเที่ยวแหงประเทศไทยควรลดการดําเนินเกี่ยวกับโฮมสเตยอยางจริงจัง
เพื่อปองกันปญหาตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา ทั้งนี้ควรพิจารณาการทองเที่ยวโดยชุมชน ในรูปแบบ
อื่น ๆ แทน
4) ในกรณีที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงการจัดโฮมสเตยได ควรมีการควบคุมเรื่องมาตรฐาน
การจัดโฮมสเตย พรอมกับขอบเขตการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีมาตราการที่ดําเนินการไดจริง และ
สามารถสรางความพึงพอใจแกนักทองเที่ยวได มีการแสดงรายละเอียดการทองเที่ยว และแสดง
ราคาชัดเจน
5) หากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ตองการสงเสริมการจัดโฮมสเตย ควรเริ่มตน
ดวยการจํากัดกลุมเฉพาะคนไทย โดยในระยะแรกอาจควบคุมใหเปนกลุม ครู อาจารย นักเรียน
และนักศึกษาจะตองมีนโยบายที่สงเสริมชัดเจน และควบคุมผลกระทบอยางใกลชิด
จะเห็นไดวาปญหาจากการทองเที่ยวรูปแบบโฮมสเตยที่ปเตอรซึ่นใหความสําคัญ
คือ ปญหาที่เกิดจากวัฒนธรรมที่แตกตาง ไดแก อุปสรรคในเรื่องของภาษาที่ใชในการสื่อสาร
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่ขัดแยงกับวัฒนธรรมของชุมชน และสิ่งอํานวยความสะดวกสบาย
แกนักทองเที่ยว โดยการทองเที่ยวแบบโฮมสเตยที่ขาดการควบคุมจะสงผลตอวัฒนธรรมภายใน
ชุมชน ดังนั้น จึงไดมีการเสนอใหควบคุมกลุมนักทองเที่ยว นอกจากนี้ปญหาที่เกิดจากการขาด
ประสิทธิภาพของชุมชนทําใหทั้งในดานการจัดระบบบริการ ความไมธรรม และการขาดทักษะ
ทํา ใหก ารทอ งเที่ย วรูป แบบโฮมสเตยไ มป ระสบผลสํา เร็จ เทา ที่ค วร ซึ่ง ในสว นนี้ส อดคลอ งกับ
การศึกษาของนราธิป(2547) เกี่ยวกับความเขาใจในการนําทรัพยากรที่มีในชุมชนมาใชในการ
สงเสริมการทองเที่ยว
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2.1.4 การจัดการการทองเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย
ลั ก ษณะของกลุ ม นั ก ท อ งเที่ ย วรู ป แบบโฮมสเตย มี ค วามต อ งการในกิ จ กรรมการ
ทองเที่ยวที่หลากหลาย และมีกําลังซื้อสูง ดังนั้นการทองเที่ยวรูปแบบโฮมสเตยควรสรางกิจกรรม
การทองเที่ย วระหวางที่ นักทองเที่ยวพักอาศัยร วมกับเจาของบาน ไดแก การเขา รวมกิ จกรรม
ทางการเกษตร การชมเรือนไทย เปนตน รวมทั้งกิจกรรมการทองเที่ยวภายในแหลงทองเที่ยว ไดแก
การชมลองเรือชมวิถีชีวิตริมน้ํา การศึกษาแหลงทองเที่ยวที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรม เปนตน โดย
กิจกรรมการท องเที่ ยวมีความสัม พันธกับการใชพื้นที่ ดังนั้นปจจัยทําใหเกิดการทองเที่ ยว คื อ
กิจกรรมและสภาพแวดลอมที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยว
องคกรการทองเทีย่ วโลก และการทองเที่ยวแหงประเทศไทยแนะนําความตองการ
พื้นฐาน 10 ประการ สําหรับใหบริการนักทองเทีย่ ว ประกอบดวย
1) เตียงนอนที่สบายเหมาะสมกับราคา
2) หองน้ําหองสวมที่สะอาด
3) อาหารพืน้ บานที่ปรุงมาอยางดี
4) ทิวทัศนธรรมชาติของทองถิ่นที่สวยงาม
5) ประวัติและวัฒนธรรมทองถิ่น
6) กิจกรรมการทองเที่ยวในทองถิน่ ไดแก ตกปลา ลองเรือ
7) รานคาทั่วไป และรานจําหนายของที่ระลึก
8) ความบันเทิง อาทิ ดนตรี การเตนรํา การละเลนพื้นบาน
9) ความปลอดภัยของนักทองเที่ยว
10) ความเปนมิตรและรอยยิ้มของเจาของบาน
ที่พักอาศัย ของนักท องเที่ยวจัดวาเปนสิ่งอํานวยความสะดวกสํ าหรับนัก ทองเที่ย ว
นอกจากใหบริการนักทองเที่ยวใหเกิดความสะดวกสบาย และตอบสนองความจําเปนพื้นฐาน
สําหรับนักทองเที่ยว เมื่อนักทองเที่ยวตองการแหลงทองเที่ยวที่ยังคงสภาพเดิมของชุมชนจึงเกิด
การเขาพักอาศัยรวมกับชุมชน โดยไมตองการใหชุมชนไดรับผลกระทบจากการสรางสิ่งอํานวยความ
สะดวกประเภทที่พัก การจัดการนันทนาการและการทองเที่ยวทางธรรมชาติ (เสรี เวชชบุษกร, 2545)
ได ใ ห ค วามหมายของที่ พั ก อาศั ย ที่ เ น น การอนุ รั ก ษ ธ รรมชาติ ว า ควรมี ค วามสอดคล อ งกั บ
สภาพแวดลอม กลมกลืนกับธรรมชาติ การออกแบบสิ่งกอสราง การจัดสภาพภูมิทัศนและการ
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ตกแตงภายใน และองคประกอบตาง ๆ ที่สะทอนศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของทองถิ่นหรือมีลักษณะ
การผสมผสานกัน ระหวางรูปแบบทองถิ่นกับรูปแบบใหม
สํานักงานพัฒนาการทองเทีย่ ว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดจัดทําโครงการวัด
คุณภาพโฮมสเตย ประกอบดวยองคประกอบที่สามารถอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว และ
จัดทําเปนดัชนีวัดคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย ประกอบดวยมาตรฐาน 8 ดาน ซึ่งมีเนื้อครอบคลุม
ในดานตาง ๆ ประกอบดวย
1) ดานทีพ่ ัก ประกอบดวยความเหมาะสมของทีพ่ ักอาศัยในการรองรับนักทองเที่ยว
เพื่อนักทองเทีย่ วจะไดรับการดูแลที่เหมาะสม
(1) โครงสรางบานพักมีความมัน่ คง
(2) บานพักอาศัยมีอากาศถายเทไดสะดวก และแสงสวางสามารถสองถึง ไมมี
กลิ่นอับและมีหลังคาที่สามารถกันน้าํ ฝนได
(3) มีที่นอนที่สบายตามสภาพชุมชน และเครื่องนอนที่สะอาด
(4) มีหองน้ํา หองสวมที่สะอาด
(5) มีการเปลี่ยนผาปูทนี่ อนและอุปกรณสําหรับการนอนทุกครั้งเมื่อมีนักทองเที่ยว
เขามาพัก
(6) การกําจัดแมลงที่เปนอันตรายตอชุมชนอยูเสมอโดยใชภูมิปญญาชาวบาน
(7) มีการดูแลสภาพแวดลอมบริเวณบาน
2) ดานอาหารและโภชนาการ ประกอบดวยการรักษาคุณภาพและความเหมาะสมใน
การบริการ และรองรับนักทองเทีย่ ว
(1) มีอาหารปรุงอยางดี โดยมีการพิถพี ิถนั ในการปรุงอาหารแกนักทองเทีย่ ว
(2) ภาชนะทีใ่ ชสะอาดและปลอดภัย
(3) ครัวอยูในสภาพที่สะอาดไมมีกลิ่น
(4) อุปกรณที่ใชในครัวสะอาดถูกสุขลักษณะ
(5) มีน้ําดื่มและน้ําใชที่สะอาด
(6) มีรานอาหารในชุมชน
3) ดานความปลอดภัย
(1) มีการจัดเวรยามดูแลความปลอดภัย
(2) มี เ ครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารสื่ อ สารกั บ เจา หนา ที่ เ มื่ อ เกิ ด เหตุ ร า ย หรื อ กรณี
นักทองเที่ยวเจ็บปวย
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(3) มีการเตรียมความพรอมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องตน
(4) มีการตักเตือนนักทองเที่ยวเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพยสินสวนตัวและเตรียม
ความพรอมเกีย่ วกับยาในกรณีที่นักทองเทีย่ วมีโรคประจําตัว
(5) มีการดูแลและซอมแซมล็อคตาง ๆ ในทีพ่ ักเพื่อความปลอดภัยอยูเสมอ
4) ดานการจัดการ
(1) มีการรวมกลุมของชาวบานจัดการในรูปของชมรมหรือสหกรณ
(2) มีคณะกรรมการบริหารโครงการ
(3) มี ก ารกํ า หนดขอ ปฏิ บั ติ สํ า หรั บ นั ก ทอ งเที่ ย วเพื่ อ มิ ใ หเ กิ ด ปญ หาที่ ขั ด ตอ
วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ความเชื่อของชุมชน
(4) มีระบบการจองลวงหนาและลงทะเบียนเพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับนักทองเที่ยว
(5) มีรายละเอียดเกี่ยวกับคาธรรมเนียมและบริการตาง ๆ ใหนักทองเที่ยวทราบ
ชัดเจนมีขอมูลกิจกรรมทองเที่ยวอยางละเอียดใหนักทองเที่ยวเลือก
(6) ชุมชนไมหวังจะสรางรายไดจากโฮมสเตยอยางเดียวและตองไมมีผลกระทบ
ตออาชีพดั้งเดิมของชุมชน
(7) มีผูนําเที่ยวหรือมัคคุเทศกที่เปนคนทองถิ่น และมีความพรอมในการสื่อสาร
กับนักทองเที่ยวไดทราบชัดเจน
5) ดานกิจกรรมทองเที่ยว
(1) มีกิจกรรมทองเที่ยว ไดแก เดินปา ตกปลา ขี่มา ปนเขา ขี่จักรยาน ฯลฯ
ซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่นของคนในชุมชน
(2) มีกิจกรรมฝกหัดศิลปหัตถกรรมพื้นบาน เชน ทอผา จักสาน ฯลฯ
(3) มีกิจกรรมตอนรับตามประเพณีของทองถิ่น เชน บายศรีสูขวัญ ฯลฯ
(4) มีกิจกรรมบันเทิง เชน ดนตรี การเตนรํา การแสดงพื้นบาน ฯลฯ
(5) มีกิจกรรมการทองเที่ยวที่ไมทําลายสิง่ แวดลอม
(6) มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางนักทองเที่ยวกับเจาของบาน เชน
กิจกรรมเกี่ยวกับการประกอบ
(7) อาชีพของชุมชน และการถายทอดตํานานหรือประวัติศาสตรของทองถิ่น
6) ดานสภาพแวดลอม
(1) มีแหลงทองเทีย่ วประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท เชน แหลงโบราณ
คดี โบราณสถาน แหลงทองเที่ยวทางการเกษตร
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(2) มีการดูแลรักษาสภาพแวดลอมทั้งที่เปนแหลงทองเที่ยวและชุมชนอยูเสมอ
(3) มีสถานพยาบาล ไปรษณีย ธนาคารอยูไมไกลเกินไป
(4) พื้นที่หลักยังคงสภาพเดิมของชุมชนและยังรักษาวัฒนธรรมและประเพณี
ของตน
7) ดานมูลคาเพิ่ม
(1) มีรานขายของที่ระลึกในชุมชน
(2) มีผลิตภัณฑโดยชาวบานและใชวัตถุดิบในทองถิ่นผลิต
(3) มีโอกาสไดเผยแพรวัฒนธรรมของชุมชน
(4) มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชนในดานการใหบริการที่
ประทับใจ
8) ดานการสงเสริมการตลาด
(1) มีคมู ือหรือเอกสารเผยแพรการทองเทีย่ วเปนของตนเอง และเปนขอมูลจริง
โดยคูมือหรือเอกสาร
(2) ดังกลาวมีรายละเอียดตาง ๆ ครบถวน เชน รายการกิจกรรมแหลงทองเทีย่ ว
แผนที่ เดินทาง
(3) มีการเผยแพรขอมูลประชาสัมพันธ
(4) มีรายชื่ออยูในคูมือการทองเที่ยวโฮมสเตยของกระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา
ผูศึกษาไดทําการสรุปองคประกอบพื้นฐานสําหรับใหบริการนักทองเที่ยวที่สัมพันธกับ
ขอบเขตการวิจัย ประกอบดวย
1) ดานที่พักอาศัย ไดแก เอกลักษณเรือนไทย เรือนทองถิ่น สภาพแวดลอมบริเวณบาน
ความปลอดภัยในดานการใชงาน เปนตน
2) ดานการจัดการ ไดแก การรวมกลุมของประชาชน การจัดตั้งคณะกรรมการ การ
กําหนดขอปฎิบัติของนักทองเที่ยว เปนตน
3) ด า นกิ จ กรรมการท อ งเที่ ย ว ได แ ก การศึ ก ษาธรรมชาติ การชมโบราณสถาน
โบราณวัตถุ การชมเรือนไทย เปนตน
4) ดานสภาพแวดลอม ไดแก การใชงานพื้นที่ยังคงสภาพดั้งเดิม แหลงทองเที่ยว และ
สิ่งอํานวยความสะดวก เปนตน
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นํามาใชในการออกแบบเครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสํารวจเพื่อเก็บขอมูล รูปแบบ
ที่พักอาศัยที่ใชเปนตัวอยางในการรองรับนักทองเที่ยวแบบโฮมสเตย ทําแบบสอบถามเกี่ยวกับ
รูปแบบที่พักอาศัยที่นักทองเที่ยวใหความสนใจ และกิจกรรมการทองเที่ยวภายในพื้นที่เปนตน
แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการจัดการแหลงทองเที่ยวและนโยบายการพัฒนาการใชพื้นที่ กิจกรรมการ
ทองเที่ยว และออกแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการใชงานภายในแหลงทองเที่ยว ประกอบดวย สิ่ง
อํานวยความสะดวก และองคประกอบการทองเที่ยว แสดงในตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1
ตัวแปรที่นาํ มาใชในการศึกษาแนวทางการพัฒนาการทองเทีย่ วรูปแบบโฮมสเตย
ประเด็นการศึกษา
ดานที่พักอาศัย

ดานสภาพแวดลอมและ
ทรัพยากรทองถิ่น

ดานกิจกรรม

ดานสังคม

ตัวแปรในการศึกษา
- รูปแบบที่พักอาศัยที่สามารถสะทอนเอกลักษณของชุมชน ไดแก เรือนไทย เรือนทองถิ่น เปนตน
- สภาพการใชงาน มีพื้นที่ใชสอยสําหรับนักทองเที่ยว ไดแก พื้นที่สําหรับนอน หองน้ําอยูในสภาพ
ที่เหมาะสมเปนตน
- อากาศสามารถถายเทไดสะดวก
- การใชสอยพื้นที่ภายในพักอาศัย
- สภาพแวดลอมบริเวณบาน
- คุณคาและความสําคัญ
- โครงสรางทางจินตภาพ องคประกอบของเมืองที่มีสวนในการจําจดของมนุษย ไดแก ที่หมายตา
ยาน เปนตน
- องคประกอบทางการทองเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก หองน้ําที่จอดรถยนต เปนตน
- กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงนิเวศ ไดแก การเขาชมทรัพยากรที่มีคุณคาของพื้นที่
การฟงประวัติของแหลงทองเที่ยว เปนตน
- กิจกรรมภายในที่พักอาศัยโฮมสเตย ไดแก การฝกพายเรือ เขาชมการเลี้ยงนก เปนตน
- เจาของโฮมสเตยมีความเต็มใจในการใหนักทองเที่ยวเขามาพักคางคืนภายในที่พักอาศัย
- กลุมนักทองเที่ยวที่สนใจกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- ชุมชนไมหวังสรางรายไดจากโฮมสเตย และจะตองไมกระทบกับวิถีชีวิตดั้งเดิม
- ภาษาที่ใชในการสื่อสารกับนักทองเที่ยว

2.1.5 การทอ งเที ่ย วรูป แบบโฮมสเตยใ นบริบ ทของการทอ งเที ่ย วเชิง วัฒ นธรรม และการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ
การทองเที่ยวแบบโฮมสเตยไดกลาวถึงการเขาไปพักอาศัยรวมกับชุมชนและมีการ
ใชทรัพยากรของชุมชน ไดแก การเขาชมโบราณสถาน เรือนไทย และเรือนทองถิ่น เปนตน ซึ่ง
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การใชทรัพยากรเพื่อบอกเลาเรื่องราวความสําคัญภายในชุมชนดังกลาวสอดคลองกับรูปแบบ
การทอ งเที ่ย วเชิง วัฒ นธรรม นอกจากนี ้ก ารทอ งเที ่ย วแบบโฮมสเตยย ัง สัม พัน ธก ับ การใช
ทรัพ ยากรธรรมชาติ ไดแก การลอ งเรือชมสวน การเขา รว มกิจ กรรมกับเกษตรกร และการให
อาหารปลาในแหลงน้ําธรรมชาติ เปนตน ดังนั้น ผูศึกษาจึงไดศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการ
ทอ งเที่ย วเชิง วัฒ นธรรม และการทองเที่ย วเชิง นิเ วศ เพื่อ ใชในกํา หนดกิจ กรรมการทองเที่ย ว
ภายในพื้นที่ศึกษา และออกแบบแบบสอบถาม
จากความหมายของการทอ งเที ่ย วแบบโฮมสเตยไ ดก ลา วถึง การแลกเปลี ่ย น
วัฒนธรรม ซึ่งเกิดขึ้นระหวางการพักอาศัยภายในโฮมสเตย และกิจกรรมการทองเที่ยว ไดแก
การเขาชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ เปนตน เสรี เวชชบุษกร (2545) ไดใหความหมายของการ
ทอ งเที่ย วเชิง วัฒ นธรรมวา เปนพื้นที่ของธรรมชาติหรือชุมชนที่ปรากฏหลักฐานทางกายภาพที่
หลงเหลื อ อยู ได แ ก ภาพเขี ย นโบราณบนผนั ง ถ้ํ า ซากโครงกระดู ก เครื่ อ งใช ข องมนุ ษ ย ก อ น
ประวัติศาสตร เปนตน การปฎิบัติกิจกรรมที่บงบอกถึงวัฒนธรรมการเปนอยู และสิ่งที่เกิดขึ้นในยุค
กอนที่จะตกทอดมาสูยุคปจจุบัน ไดแก ศิลปะการแตงกาย ศิลปะการแสดง ที่ควรคาแกการรักษา
ไวใหคงอยู เปดโอกาสใหผูมาเยือนไดศึกษาเรียนรูเรื่องราวทางประวัติศาตรและวัฒนธรรม โดย
วัฒนธรรมเกี่ยวของกับองคประกอบหลายประการ แตละองคประกอบสามารถดึงดูดนักทองเที่ยว
ไดตามประเภทของนักทองเที่ยว ฮอลล (Hall, 1998 อางถึงใน สมประสงค นวมบุณลือ, 2545) ได
กลาววา องคประกอบหลัก 3 ประการที่กอใหเกิดผลผลิตทางการทองเที่ยว
1) วัฒนธรรมชั้นสูง (high culture) ตัวอยางคือ ศิลปะการแสดง และเสนหจาก
สิ่งของ เปนมรดกของสังคม ไดแก พิพิธภัณฑ และหอศิลป เปนตน
2) วัฒนธรรมพื้นบาน และเปนที่นยิ มแพรหลาย (folk and popular culture)
ตัวอยางคือ อาหารการกิน กีฬา และสถาปตยกรรม
3) พหุวัฒนธรรม (multiculturalism) หมายถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ
ชาติพันธุ และภาษา
โดยผูศึกษาไดใหความหมายของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวาเปนการทองเที่ยวบน
พื้น ของการเขาไปรับรู ถึง ความเปน อยูข องสถานที่ทอ งเที่ย ว วัฒนธรรม และจารี ตประเพณี ที่
สามารถแสดงความเป น ชุ ม ชนสถานที่ ท อ งเที่ ย วนั้ น ซึ่ ง อาจจะสะท อ นลั ก ษณะของสถานที่
ทองเที่ยวนั้นออกมาไดหลากหลาย
จะเห็ น ได ว า สิ่ ง ต า ง ๆ ภายในชุ ม ชนล ว นสามารถนํ า มาใช ใ นเป น ทรั พ ยากรการ
ทองเที่ยวไดทั้งสิ้น โดยกลุมนักทองเที่ยวที่ที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรมมากก็จะมีโอกาสในการ
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แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชุมชนมากขึ้น ทั้งนี้การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไมสามารถหลีกเลี่ยงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได ขอบเขตของการศึกษาจะใหความสําคัญในเรื่อง
ของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่เปนทรัพยากรการทองเที่ยวของชุมชน
องค ประกอบทางวัฒ นธรรมที่นํามาใชในการออกแบบกิ จกรรมการทอ งเที่ย วที่ ให
นักทองเที่ยวไดรับขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมทองถิ่น ประกอบดวย
1) อาคารสิ่งปลูกสรางที่มีคุณคาและความสําคัญ ซึ่งเปนสิ่งปลูกสรางที่มีอายุเกาแก
สะทอนเอกลักษณของชุมชนสามารถบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตรของพื้นที่ได โดยการ
ทองเที่ยวรูปแบบโฮมสเตยจะตองสะทอนเอกลักษณของชุมชน
2) หลักฐานเกี่ยวกับความสําคัญของพื้นที่ ซึ่งองคประกอบตาง ๆ จะถูกเก็บรักษาใน
รูปโบราณวัตถุของแหลงทองเที่ยว ไดแก เรือโบราณ ศาลเจา เปนตน
3) แบบแผนการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของชุ ม ชนที่ มี ค วามเรี ย บง า ยและสั ม พั น ธ กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแตอาหารการกิน การประกอบอาชีพ ประเพณี
นอกจากทรั พ ยากรการท อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมแล ว แม น้ํ า นครชั ย ศรี จั ด ว า เป น
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสําคัญ ถือเปนองคประกอบหลักในการสรางใหเกิดกิจกรรมการ
ทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว รวมทั้งกิจกรรมการทองเที่ยวที่ใหความสําคัญกับพืชพรรณไม ริมฝง
แมน้ํานครชัยศรี ที่พื้นที่เกษตร ไดแก สวนผลไม ทั้งหมดนี้เปนทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลอเลี้ยง
ชุมชนเปนระยะเวลานาน ดังนั้นการศึกษาเพื่อนําทรัพยากรจากธรรมชาติมาใชอยางเหมาะสม
และเมื่อมีการเขาพักคางคืนรวมกับชุมชนในรูปแบบโฮมสเตยซึ่งจะตองมีการใชทรัพยากรและของ
เสียจากการทองเที่ยวภายในทองถิ่นที่เพิ่มขึ้น
ความหมายของการท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศนั้ น เฮคเตอร เซบอลลอซ ลาซคู ล เรี ย น
(Ceballos, 1996) หมายถึง เปนการเดินทางไปทองเที่ยวพื้นที่ธรรมชาติที่มีความสมบูรณ และมี
ลักษณะเฉพาะ ดึงดูดใหผูที่ไปเยือนสามารถเรียนรูชื่นชม และเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของพื้นที่
สั ต ว ป า และป า ไม ตลอดจนลั ก ษณะทางวั ฒ นธรรม ในขณะเดี ย วกั น ศู น ย วิ จั ย ป า ไม
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541) ไดใหความหมาย
ใกลเคียงกัน คือ เปนการทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณทองถิ่น ผนวกกับแหลงวัฒนธรรม
นอกจากนี้ยังรวมถึงความเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ และไดจําแนกพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมการ
ทองเที่ยว กิจกรรมนันทนาการ ที่เนนการเรียนรูและการหาประสบการณเกี่ยวกับธรรมชาติ และ
วัฒนธรรมดั้ ง เดิ มในแหลง ทอ งเที่ ย วเดิ ม เปน หลัก โดยการประกอบกิ จกรรมของนั ก ท อ งเที่ย ว
กระทําดวยความระมัดระวังโดยไมใหเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือทําลายคุณคาของระบบนิเวศ
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โดยการศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมีหลักการที่ใชในการ
พิจารณาการทองเที่ยวโฮมสเตยดังตอไปนี้
โดยศูนยวิจัยปาไม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541) และดรรชนี เอมพันธ (2537)
ไดกลาวถึงการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวใหกับสภาพแวดลอมธรรมชาติและทองถิ่นเดิม ดวย
เหตุที่จุดขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศขึ้นอยูกับสภาพธรรมชาติและเอกลักษณของทองถิ่น และ
นักทองเที่ ยวมี ความสนใจที่ จะเรี ยนรูและแสวงหาประสบการณจ ากธรรมชาติ และวัฒนธรรม
ทองถิ่น ดังนั้นการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกจึงเนนเฉพาะสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานตอ
การทํากิจกรรมเทานั้น การออกแบบตองการความละเอียดออนในเชิงสถาปตยกรรมที่สะทอน
ความเปนธรรมชาติ
การใหค วามรู แ ละสรา งจิต สํา นึก เกี่ย วกับ การอนุรัก ษธ รรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอ ม
ทรัพยากรในการทองเที่ยวของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ก็คือ ทรัพยากรจากธรรมชาติซึ่งหากมี
การทองเที่ยวก็ยอมสงผลตอระบบนิเวศของธรรมชาติ ดังนั้น ควรมีการใหความรูความเขาใจ
เกี ่ย วกับ ความจํ า เปน ในการรัก ษาธรรมชาติสิ ่ง แวดลอ ม และสรา งจิต สํ า นึก ที ่ด ีใ หก ับ
นักทองเที่ยวหรือผูมาเยือน
การยอมรับและการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น ในการสงเสริมการทองเที่ยวโดย
เฉพาะที่เ กี่ย วขอ งโดยตรงกับ วิถ ีชีว ิต ของสมาชิก ชุม ชนนั้น เปน สิ ่ง สํา คัญ และจํา เปน ในการ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมเพื่อที่จะลดปญหาความ
ขัดแยงที่จะเกิดขึ้น โดยมุงเนนในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นในระยะยาว และปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตชุมชน
นอกจากนี้ศูนยวิจัยปาไมไดพูดถึงเกี่ยวกับการจัดการและการพัฒนาการทองเที่ยว
แบบยั่งยืน คือ จะตองมองการทองเที่ยวตองครบระบบ
1) การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวใหรองรับการทองเที่ยวไดอยางยั่งยืน ภายใต
ขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวไดของพื้นที่
2) การจัดการดานการตลาดอยางยั่งยืนโดยใหมีจํานวนนักทองเที่ยวที่เหมาะสมกับ
ความสามารถในการรองรับไดและรักษาระดับความพึงพอใจตอทรัพยากรการทองเที่ยวและการ
บริการ
3) การจัดการดานการบริการ ทั้งการสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การ
บริการสิ่งอํานวยความสะดวก
4) ความยั่งยืนในการสรางรายไดใหแกชุมชนและทองถิ่น
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รวมทั้งการเสริมสรางความพึงพอใจใหนักทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความตองการที่จะ
เรียนรูสูง และตองการที่จะแสวงหาประสบการณจากธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถิ่น โดยตองการ
การบริ ก าร และสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกที่ ส ามารถให ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมมากกวา
จากการศึกษาพบวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศไดคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอธรรมชาติและ
สภาพแวดลอม โดยพยายามหลีกเลี่ยงและทําการเปลี่ยนแปลงผลกระทบที่เ กิดตอธรรมชาติ
ระหวางที่นักทองเที่ยวเขาพักคางคืนรวมกับชุมชนใหมากที่สุด และยังใหความสําคัญเกี่ยวกับ
ชุมชนที่อาศัยภายในแหลงทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยวภายในแหลงทองเที่ยวริมฝงแมน้ํานคร
ชัยศรีที่สงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประกอบดวย การลองเรือ การเดินชมสวน การ
ถายรูป การศึกษาธรรมชาติ การพักอาศัยรวมกับชุมชนโดยมีแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว
รูปแบบโฮมสเตยในบริบทการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดังตอไปนี้
1) กิจกรรมการทองเที่ยวเกี่ยวกับการเกษตร ไดแก การลองเรือชมสวนผลไมของ
แหลงทองเที่ยว การเขาไปทํากิจกรรมรวมกับเกษตรกร ซึ่งทําใหนักทองเที่ยวไดรับประสบการณ
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกร โดยมีการคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติ
2) การชมวิถีชีวิตการใชชีวิตแบบดั้งเดิม
3) สิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานในการทํากิจกรรมการทองเที่ยวเทานั้น รวมทั้งการ
ปรับปรุงที่พักอาศัยเพื่อรองรับนักทองเที่ยวรูปแบบโฮมสเตยจะตองคํานึงถึงรูปแบบที่พักอาศัยเพื่อ
ไมใหกิจกรรมการทองเที่ยวเขามาเปลี่ยนแปลงชุมชน
4) การทองเที่ยวนั้นจะตองไดรับการยอมรับจากชุมชน เพื่อปญหาที่เกิดจากการ
ทองเที่ยว
5) การควบคุมนักทองเที่ยวในแงของจํานวน เพื่อใหสอดคลองกับขนาดของแหลง
ทองเที่ยว
2.2 ลักษณะการใชพนื้ ที่ภายในชุมชนริมน้ํา
การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการใชพื้นที่ริมฝงแมน้ํานครชัยศรีโดยมีประเด็นในการศึกษา
2 ประเด็น ไดแก รูปแบบที่พักอาศัยริมฝงแมน้ําที่สะทอนเอกลักษณของชุมชน และการใชพื้นที่
สาธารณะริมน้ําภายในชุมชน
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2.2.1 ศึกษารูปแบบที่พกั อาศัยริมน้ํา
ชุมชนริมน้ําที่แสดงถึงรูปแบบ และความเปนลักษณะเฉพาะของชุมชนพื้นถิ่นไทย ทั้งใน
ดานของกายภาพ และดานความหมายที่ปรากฏขึ้นมาบนพื้นที่ริมน้ํา โดยมีแนวคิดของนักวิชาการ
ในเรื่องของความหมายและลักษณะขององคประกอบของชุมชนริมน้ํา ซึ่งการศึกษาเรื่องน้ําบอเกิด
แหงวัฒนธรรมไทย (สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา, 2539) ไดกลาวถึงความหมายของชุมชนริมน้ํา วามี
ลักษณะที่เปนรูปลักษณที่โดดเดนของชุมชนไทย มีการสรางอาคารบานเรือนลงบนน้ําประกอบดวย
เรือนแพ ไดแก ชุมชนเรือนแพในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดฉะเชิงเทรา เปนตน หรือเปนลักษณะ
ชุมชนสะเทินน้ําสะเทินบก คือเปนชุมชนที่ตั้งอยูริมฝง รวมทั้งบริเวณที่น้ําทวม ซึ่งจะประกอบดวย
เรือนไมยกพื้นสูง ไดแก ชุมชนคลองบางกอกนอย และชุมชนคลองดําเนินสะดวก เปนตน ดังนั้น
สังคมไทยจึงมีวิถีการดําเนินชีวิตแบบชาวน้ํา คือ การสรางถิ่นฐานอยูอยางงาย ๆ ตามแมน้ําลําคลอง
อรศิริ ปาณินท และคณะ (2529) ไดกลาวถึงองคประกอบของชุมชนริมน้ําจากการศึกษา
รูปแบบอาคารพักอาศัยชุมชนริมน้ําคลองบางกอกนอย มีดังนี้
1) การวางอาคาร การวางอาคารในลักษณะที่สัมพันธกับลักษณะทางกายภาพของ
คลอง ไดแก วางยาวตามแนวลําคลองเพื่อรับลม และใหเกิดการระบายถายเทอากาศไดอยาง
เต็มที่ (cross ventilation) โดยหันดานหนาสูคลอง สวนดานหลังอาจเปนสวนเพาะปลูก
2) ความสัมพันธกับน้ํา การปลูกอาคารบนดิน ควรมีลักษณะที่แสดงถึงความสัมพันธ
ระหวางน้ํากับชีวิตความเปนอยูและกิจวัตรประจําวัน ไดแก การยื่นตัวเรือนบางสวนออกไปในน้ํา
โดยอาจเปนสวนของชาน หรือมีศาลาทาน้ําและมีบันไดที่สามารถลงสูนํา้ หรือสําหรับเทียบเรือ ซึ่ง
นับเปนสัญลักษณของการเชื่อมตอสูสังคมภายนอกดวย
3) เขื่อน การสรางเขื่อนกันน้ําเซาะ หรือวัตถุบรรเทาแรงคลื่นที่เกิดจากความเร็วของ
เรือสัญจร มีหลากหลายลักษณะ เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซากตามแนวคลอง โดยอาจมีลักษณะที่
เปนถาวรหรือกึ่งถาวร ไดแก การกอหินเรียงซอน และอาจยึดหินเขาหากันดวยซีเมนต เพื่อใหมีผิว
ขรุขระมีชีวิตชีวา บางสวนอาจเปนเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก และในบางกรณีอาจเปนวัตถุบรรเทา
แรงคลื่น ซึ่งมีลักษณะชั่วคราว ไดแก การผูกไมไผเปนมัดและยึดหลักดวยเสาปกในน้ํา ซึ่งสามารถ
บงบอกถึงอาณาเขตไดดวย
4) รั้ว กรณีที่จําเปนตองมีการสรางรั้วเพื่อความเปนสวนตัว และเพื่อความปลอดภัย
ควรเปนรั้วโปรงเพื่อรับและระบายถายเทอากาศ และเพื่อการไหลวนของที่วางใหมีความตอเนื่อง
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ระหวางตัวอาคารกับน้ํา แตในกรณีที่ไมจําเปนไมควรสรางรั้ว เพื่อเสริมสรางความสัมพันธกับ
ครัวเรือนขางเคียง ซึ่งจะมีผลตอการดูแลสอดสองความปลอดภัยใหซึ่งกันและกัน
5) ศาลา องคประกอบที่สําคัญของอาคารที่พักอาศัยริมน้ํา คือ ชานหรือศาลา ซึ่ง
อาจมีหนาที่ใชสอยเฉพาะหรือพื้นที่ใชสอยแบบเอนกประสงค โดยเฉพาะชานหนาบาน ซึ่งเปน
สัญลักษณของการเชื่อมตอระหวางภายในและภายนอก ระหวางอาคารกับน้ําตามที่กลาวแลว
โดยชานอาจมีมานั่งสําหรับพักผอน มีการตั้งศาลพระภูมิ มีการตกแตงดวยไมกระถางเพือ่ ความ
สดชื่ น และในกรณี ที่ เ ป น ไม เ ลื้ อ ยอาจตกแต ง ในลั ก ษณะที่ ส ามารถกั น แดดด ว ยการมี ช าน
เอนกประสงคหนาบานสามารถคงไวซึ่งประเพณีวัฒนธรรม ไดแก การออกมาตักบาตรยามเชา
การมีชานยังเปนการเปดโอกาสใหผูอยูอาศัยลงไปอาบน้ํา โดยมีวัตถุประสงคของการลดอุณหภูมิ
ของรางกายที่ตองการบรรยากาศของความสนุกสนานมากกวาวัตถุประสงคการชําระรางกาย อีก
ทั้งยังสามารถใชชานเปนจุดขนสงสินคา ผลิตผลของครัวเรือนไดดวย ขนาดของชานใหขึ้นอยูกับ
ความจําเปนในการประกอบกิจกรรมของแตละครัวเรือน
6) หลังคา องคประกอบสําคัญอีกสิ่งหนึ่งของความเปนอยูแบบชาวบาน คือ หลังคา
เรือน ซึ่งตามความหมายพื้นๆของหลังคา คือ กําบังแดด - ฝน ใหเกิดความรูสึกปลอดภัย อบอุน
และเสริมความรูสึกทางจิตวิทยาวา บานคือวิมานของเรา ไมวาจะอยูในสภาพที่ทรุดโทรมหรือ
สภาพที่หรูหราก็ตาม ดังนั้นหลังคาเรือนจึงควรมีลักษณะของความเปนหลังคาในแงของจิตวิทยา
และในแงของหนาที่ใชสอยทางกายภาพ ซึ่งอาจเปนลักษณะของการทิ้งชายหรือเปนปกนกกันแดด
ฝน บาน ระเบียง โดยใตหลังคาควรมีชองลมระบายถายเทอากาศ เพื่อไมใหความรอนถายเขาไปสู
ที่วางภายใน ทําใหเกิดภาวะนาสบาย (comfort zone) สําหรับระดับความสูงชันของหลังคาบาน
แตละหลัง จะชวยในการทําใหเสนของแนวหลังคา (roof line) ตลอดลําคลองมีชีวิตชีวา และ
นาสนใจดวย
7) สัมพันธกับภูมิอากาศ นอกเหนือจากหลังคาแลว องคประกอบที่เกี่ยวของกับ
ธรรมชาติแวดลอม คือ หนาตางผนัง และองคประกอบลักษณะอื่นที่ใชในการกันแดด สําหรับผนัง
นั้นไมสามารถหลีกเลี่ยงวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีในการกอสราง แตควรมีการเจาะผนังใหมาก
เพื่อการถายเทอากาศที่ไมตางไปจากการตีฝาไมระแนงโปรง หรือบานเกล็ดไม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในกรณีที่ผนังจะถูกสรางขึ้นมาดวยวัสดุที่อมความรอนสูงจะทําใหเวลากลางคืนไมคอยสบายจึง
ควรเจาะชองใหมาก
นุกูล ชมภูนิช (2530, หนา 129-131) ไดกลาวถึงแนวความคิดและปจจัยในการสราง
บานเอกลักษณไทยภาคกลางไว ดังนี้
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1) เอกลักษณเรือนไทยภาคกลาง ประกอบไปดวย ลักษณะทรงหลังคาแอนทรงสูง
ลักษณะปนลมทรงจอมแห ลักษณะฝาผนังเปนไมเขาเดือยติดตอกันทั้งผนัง ลักษณะใตถุนสูง
ลักษณะชานระเบียงมีเนื้อที่ประมาณรอยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด ลักษณะการจัดเรือนหมูไมบังลม
แกกัน
2) ดินฟาอากาศ ตามสภาพอากาศของประเทศไทยมีอากาศรอนทั้งป พื้นที่ลุมแมน้ํา
มีน้ําทวมถึงในแตละป ฝนตกชุก
3) สภาพแวดลอมในสังคมไทย ไดแก ปญหายุงแมลงที่รบกวน ขโมย
4) ประเพณีและวัฒนธรรม เดิมคนที่อาศัยในบานไทยนิยมนั่งกับพื้น เรือนไทยภาค
กลางจึงไมเหมาะกับเฟอรนิเจอรสมัยใหม การปฎิบัติธรรมในบานยังมีกระทําอยูบาง การทําครัวก็
มีลักษณเฉพาะตองแยกออกจากในบาน
5) วัสดุที่สามารถหาไดงายตามทองถิ่นสวนมากจะเปนวัสดุที่ไดจากธรรมชาติ
การศึกษาเรือนพื้นถิ่นของชาวสวน(สมใจ นิ่มเล็ก, 2543: หนา 60-73) และแบง
รูปแบบเรือนตามลักษณะการทําสวน ดังนี้
1) ชาวสวนดั้ ง เดิ ม ลั ก ษณะการใช ส อยพื้ น ที่ เ ป น การสื บ ทอดมาจากบรรพบุ รุ ษ
องคประกอบของบาน ลักษณะเฉพาะของเรือนในสวนในภาคกลาง คือ ไมทําชานหนาบานและ
วางเรือนไปตามแนวของลําน้ํา โดยมีฝาเพียงสามดาน ดานหนึ่งจะตั้งโตะหมูบูชา และเปนที่นอน
ของลูกชายที่โตแลว ครัวจะตั้งขวางกับตัวเรือนดานโตะหมูบูชา และฝาเรือนสามารถระบายอากาศ
ไดดี
2) ชาวสวนดั้งเดิมทําน้ําตาลมะพราว เปนสวนที่ทําการปรังปรุงสวนเนื่องจากผลผลิต
ตกต่ํา โดยนิยมปลูกมะพราวเพราะใหผลเร็ว และมีอายุนาน
3) ชาวสวนผสมชาวนา เปนชาวนาที่ตองการประกอบอาชีพในชวงที่ยังไมถึงฤดูทํา
นา โดยสวนมากจะคอย ๆ เลิกทํานาเรื่องจากความชํานาญในการทํานาลดลง และเครื่องมือใน
การทํางานคอย ๆ หมดสภาพการใชงาน
4) ชาวสวนใหม สําหรับชาวสวนที่ทํานามากอนเริ่มแรกจะอาศัยอยูในบานเดิมที่เปน
โรงนา โรงนาจะมี 2 – 3 หลัง สรางติดกันมีรางรับน้ําฝน เรือนริมนอกจะอยูติดกับอูเรือโดยใชเพิง
ยื่นออกไปคลุมเรือ มีเขื่อนปองกันเรือหาย โดยหลังริมจะมีพื้นที่สําหรับทําครัวเพราะอยูใกลน้ําเรือ
หลังที่สองจะเปนที่นอนสําหรับเจาของบาน และหลังสุดทายเปนโรงนอนของควายตอนกลางคืน
5) ชาวสวนคนจีน เนื่องจากคนจีนจะไมสิทธิ์กรรมสิทธิ์ที่ดินดังนั้นและทําสวนจะทํา
บนพื้นที่เชา การสรางที่พักอาศัยจะสรางจากเจาของบานเดิมเนื่องจากมีวัฒนธรรมการเปนอยูที่
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แตกต างกั นที่อยูอาศัยจะสรางเปนเรือนเครื่องผูก ลักษณะฝาเรือนเปนฝาขัดแตะซี่ ใหญ สว น
หองน้ําจะสรางแยกออกจากที่พักอาศัย และเก็บไวทําปุยในสวน
องคประกอบที่สอดคลองกับอาชีพ ประกอบดวย (1) ยุงขาวสําหรับเก็บขาวเปลือกที่
เปนคาเชา (2) โรงฟนใชสําหรับเก็บฝนที่มีขนาดพอดีกับเตาและแมเตาไฟ (3) โรงระหัด ชาวสวน
จะใชระหัดจากการทํานามาใช (4) เพิงเรือเปนที่สําหรับจอดเรือบริเวณบาน เพื่อรักษาสภาพการใช
งานของเรือ
จากการศึกษาเรื่องเอกลักษณของที่พักอาศัยริมน้ํา พบวามีการกลาวถึงลักษณะที่
สอดคลองกันตามตารางที่ 2.2 และมีรายละเอียดในการใชงานแตกตางกัน ไดแก อรศิริ (2527) ให
ความหมายเขื่อนในลักษณะการปองกันน้ําซะหนาดิน ขณะเขื่อนในความหมายของสมใจ (2543)
ไดอธิบายถึงลักษณะการใชงานที่สะทอนเอกลักษณเรือนทองถิ่นรูปแบบชาวสวนใหม ซึ่งทั้ง 2
ความหมายไดใชในการอธิบายลักษณะของเรือนไทยทองถิ่น เปนตน
ตารางที่ 2.2
ลักษณะที่สะทอนเอกลักษณที่พักอาศัยริมน้ํา
ลักษณะที่สะทอนความเปนเรือนไทยริมน้ํา
ลักษณะการวางอาคารตามแนวยาวขนานกับลําน้ํา
ความสัมพันธกับลําน้ํา
เขื่อน
รั้วลักษณะโปรง และระบายอากาศไดดี
ศาลาริมน้ํา
หลังคาแอนทรงสูง ชายคา
ลักษณะที่สัมพันธกับสภาพภูมิอากาศ
สภาพแวดลอมภายในสังคมไทย
ประเพณีนิยม ไดแก การนั่งพื้น
วัสดุที่ทําจากธรรมชาติ

ผูศึกษาเรื่องเรือนไทยริมน้ํา
อรศิริ(2527)
นูกูล(2530)
สมใจ(2543)


















จะเห็นไดวารูปแบบที่พักอาศัยเรือนไทยที่สัมพันธกับสภาพภูมิอากาศ หลังคา และ
ประเพณี สามารถสะทอนเอกลักษณที่พักอาศัยริมน้ํา โดยผูศึกษานําลักษณะที่สะทอนเอกลักษณ
ไปใชในการการกําหนดคุณคาและความสําคัญที่พักอาศัยที่เหมาะสมในการรองรับนักทองเที่ยว
รูปแบบโฮมสเตย ซึ่งสามารถสรุปแยกเปน 3 ประเด็น ดังตอไปนี้
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1) ตําแหนงที่ตั้ง ควรอยูริมฝงแมน้ํารูปแบบอาคารจะแสดงออกถึงความสัมพันธกับ
แมน้ํา ไดแก การวางเรือนวางไปตามแนวแมน้ํา มีสวนของที่พักอาศัยยื่นสูแมน้ํา
2) รูปแบบของที่พักอาศัย
(1) วัสดุธรรมชาติของเรือนไทยในสมัยกอน ไดแก กระเบื้องดินเผา ฝาผนังไม เปน
ตน
(2) ลั ก ษณะของที่ พั ก อาศั ย ที่ แ สดงความสั ม พั น ธ กั บ ลํ า น้ํ า ได แ ก ลั ก ษณะ
โครงสราง สวนที่ยื่นไปในลําน้ํา เปนตน
(3) รูปทรงหลังคาของที่พักอาศัยซึ่งมีรูปแบบเปนทรงไทย หรือหลังคาจั่ว ลักษณะ
เพิงที่ยื่นออกจากหลังคา
(4) รูปแบบสะทอนถึงประเพณีนิยม ไดแก การนั่งพื้น ลวดลายฉลุ
3) ลักษณะการใชพื้นที่สวนตาง ๆ ที่สะทอนถึงเอกลักษณทองถิ่น สามารถแบงเปน 2
สวน ไดแก
(1) การประกอบอาชีพเกษตรกรของชุมชน เปนเอกลักษณของวิถีชีวิตของชุมชน
ไดแก การทําสวนสมโอ สวนชมพู และการเลี้ยงปลา เปนตน
(2) การใช พื้นที่บริเวณรอบที่พักอาศั ยซึ่งใชในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ ที่
สะทอนวิถีชีวิตที่เรียบงาย ไดแก ศาลาทาน้ํา และที่นั่งบริเวณบาน เปนตน
ซึ่งใชเปนการกําหนดความหมายการใชสอยของพื้นที่ในชุมชนริมน้ําในสวนตาง ๆ รวม
ไปถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของเอกลักษณบานไทยในภาคกลางที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยผูศึกษาจะทําการหาคุณคาและความสําคัญของชุมชนริมน้ําที่ใชเปนทรัพยากรการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม และสอบถามทัศนคติของชุมชนเกี่ยวกับทิศทางการทองเที่ยวที่สัมพันธกับการ
เปนอยู และความตองการของชุมชน
2.2.2 การใชพื้นที่สาธารณะภายในชุมชนริมน้ํา
จากการศึก ษาพบวา นอกจากการใชพื ้น ที ่ภ ายในที่พ ัก อาศัย ที่ส ามารถสะทอ น
เอกลัก ษณข องชุม ชนริม น้ําแลว ยัง มีพื้น ที่ส าธารณะภายในชุม ชนริม น้ํา ที่เ ปน พื้น ที่สํา คัญที่มี
การใชส อยประโยชน สามารถสะทอ นเอกลัก ษณ และวัฒ นธรรมของชุม ชนการใชพื ้น ที่
สาธารณะภายในชุม ชนริม น้ํา จากการศึก ษาการศึก ษาที่อ ยูอ าศัย ริม น้ํา บริเ วณลุม แมน้ํา
เจาพระยาตอนลาง กรณีศึกษา (เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร, 2542: หนา 242-264) ประกอบดวย
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1) วัด ซึ่งเปนที่รวมจิตใจของผูคน ชาวพุทธหรือโรงเจ (ชาวจีน) ซึ่งตั้งอยูริมฝงคลอง
ซึ่งบงบอกถึงจุดเริ่มตนของการกอกําเนิดชุมชนริมน้ํา รวมถึงการมีกิจกรรมรวมของชุมชน
2) ทาเรือรวม บานริมคลองสวนใหญจะมีพื้นที่ขึ้นลงเรือประจําบานอยู แตกรณีที่บาน
อยูเขาไปในคลองสายรองหรือคลองสวน ซึ่งเรือหางยาวหลักวิ่งไมผาน ก็ตองอาศัยเรือแท็กซี่ใน
บริเวณหนึ่งมาสงที่ทาเรือรวมดังกลาว นอกเหนือไปจากทาเรือรวมหนาวัดแลว บริเวณที่เปนทาเรือ
นั้นถูกกําหนดโดยตําแหนงก็เปนจุดศูนยรวมของชุมชน
3) ตลิ่งหรือเขื่อน เปนตัวกําหนดแนวเขตของลําน้ําตามธรรมชาตินี้เพื่อกันคลื่นซัด
เดิมเริ่มจากตลิ่งดิน ตอมาทําเขื่อนไม เปลี่ยนมาเปนเขื่อนหินทิ้ง เพื่อรักษาหนาดินและนําหินมากอ
เปนกําแพงลอมบานตนเองแลวนําไปสูการเทคอนกรีตทับหินที่รวมกันเปนเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบถาวรในที่สุด
การใช พื้น ที่ บริ เวณสาธารณะของชุม ชนริ ม น้ํา สามารถนํ า ใช ประโยชนเ พื่ อรองรับ
นักทองเที่ยว ดังตอไปนี้
(1) ใชในการประกอบกิจกรรมการทองเที่ย ว ซึ่ง สวนมากศาสนสถานจะเปน
สถานที่รวบรวมหลักฐานที่สําคัญเกี่ยวกับความสําคัญของชุมชน ไดแก การนมัสการศาสนสถาน
เขาชมอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่มีคุณคาและความสําคัญ
(2) ใชเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว ซึ่งภายในพื้นที่สาธารณะภายใน
ชุ ม ชนจะมี ก ารจั ด เตรี ย มพื้ น ที่ สํ า หรั บ บริ ก ารชุ ม ชนเกี่ ย วกั บ การใช ง านพื้ น ฐาน ดั ง นั้ น หากมี
นักทองเที่ยวเขามาก็สามารถใชพื้นที่สวนสาธารณะในการบริการนักทองเที่ยว ไดแก เสนทาง
คมนาคมเขาสูแหลงทองเที่ยว ที่จอดรถ หรือปรับปรุงเพิ่มเติมในบางสวน ไดแก ปาย สัญลักษณ
แสดงการเขาถึงแหลงทองเที่ยว
2.3 ศักยภาพทางกายภาพของทรัพยากรทางการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
จากการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่นักทองเที่ยวจะเขามาพักอาศัยรวมกับชุมชน ภายใน
ชุมชนจะตองมีแหลงทองเที่ยวที่ดึงดูดนักทองเที่ยว จากการสํารวจพบวาพื้นที่ริมฝงแมน้ํานครชัยศรี
มีทรัพยากรการทองเที่ยวสําคัญที่มีคุณคาทางวัฒนธรรม สามารถนํามาออกแบบใหเกิดกิจกรรม
การทองเที่ยวที่หลากหลาย ทรัพยากรทางธรรมชาติที่อยูในสภาพสมบูรณ รวมทั้งที่พักอาศัย
รูป แบบโฮมสเตยก ็ส ามารถสะทอ นถึง ความเปน อยู ข องชุม ชนที ่ย าวนาน การสํ า รวจแหลง
ทอ งเที ่ย วเชิง วัฒ นธรรมภายในพื ้น ที ่ใ ชร ะบบการสํ า รวจคุณ คา ทางสถาปต ยกรรมใน
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สภาพแวดลอม (Survey of Architectural Value in the Environment) และ ระบบการบูรณการ
แหลงมรดกวัฒนธรรมเขาสูกระบวนการวางแผน (Culture Heritage in Planning)
ระบบดังกลาวเปนระบบเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม โดยสํานักงาน
นโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม (2548) รวมกับรัฐบาลเดนมารก โดย
Danish Government via Danish International Development Agency DANIDA กลาววา
สิ่ ง แวดล อ มทางวั ฒ นธรรม หมายถึ ง พื้ น ที่ ห รื อ บริ เ วณที่ ส ะท อ นถึ ง พั ฒ นาการที่ สํ า คั ญ ของ
ประวัติศาสตรของมนุษยชาติทุกระดับอันมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับองคความรู และการให
คุณคาของสังคม และชุมชนบอกเลาเรื่องราวความสัมพันธของมนุษยกับธรรมชาติผานชวงเวลา
และไดจัดทําเกณฑจัดมรดกทางวัฒนธรรม ดังนี้
2.3.1 คุณคาและความสําคัญ
การประเมินจะใชเกณฑ 2 สวน ประกอบดวย
1) คุณคา (value)
การศึ ก ษานี้ทํ า การประเมิน คุณค า จัดลํ า ดับเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุง พื้น ที่ก าร
ทองเที่ยวโดยมีหลักเกณฑในการประเมินพื้นที่จากองคประกอบ ไดแก
คุณคาทางวัฒนธรรม ประกอบดวย
(1) คุณคาทางดานความเปนเอกลักษณ เปนการรับรูเอกลักษณ การเขาใจและ
สามารถแสดงออกถึ ง ความเป น พื้ น ที่ ในการสํ า รวจที่ พั ก อาศั ย ที่ ส ะท อ นรู ป แบบพื้ น ถิ่ น
ประกอบดวย เรือนไทยริมน้ํา เรือนทองถิ่น และเรือนในสวน ซึ่งในการกําหนดเอกลักษณของแหลง
เชิงวัฒนธรรม ไดแก ศิลปะ ประเพณี ยุคสมัย
(2) คุณคาทางดานศิลปะ ดานเทคนิค คุณคาในดานนี้เกี่ยวกับคุณคาจากดาน
เทคนิคการสรางสรรคงานดานศิลปะ แนวความคิดในการใชงาน รวมไปถึงรายละเอียดในการ
ทํางานจากความชํานาญงานของชาง ไดแก การปลูกเรือนเครื่องสับ รูปแบบศิลปะการฉลุลวดลาย
แบบเรือนขนมปงขิง เปนตน
(3) คุณคาในเรื่องความหายาก คุณคาในกลุมนี้ขึ้นอยูกับหลักฐานทางประวัติศาสตร
ที่ใหรายละเอียดเกี่ยวกับงานในดานตาง ๆ ไดแก ยุคสมัย ศิลปะนิยม ซึ่งคุณคาในกลุมงานเรือนไทย
ริมน้ําที่นํามาใชในพื้นที่ มีตัวอยางดังตอไปนี้ ลักษณะการเขาไม โครงสรางฐานราก และลวดลายฉลุ
ชองลม สวนประดับตกแตง เปนตน
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คุณคาทางสังคมเศรษฐกิจ ประกอบดวย
(1) คุณคาทางดานเศรษฐกิจ ตัวทรัพยากรทางวัฒนธรรมจะถูกประเมินคุณคา
ทางดานเศรษฐกิจ วาคุณคาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการใชทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนเปน
อยางไร ไดแก พื้นที่ตลาดริมน้ําดอนหวายมีรายไดจากการทองเที่ยวในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548
อยูที่ 32,848,686 บาท ชุมชนริมน้ําตลาดใหมไมมีนักทองเที่ยวเขาไปทองเที่ยว เปนตน
(2) คุณคาทางดานการใชสอย เกี่ยวเนื่องมาจากคุณคาทางเศรษฐกิจโดยทําการ
พิจารณาคุณคาการใชทรัพยากรทางวัฒนธรรม และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตัวอยาง
การใชประโยชน จากแหล งทองเที่ ยว ไดแก วัดทา พูดมีจํานวนผูเขา ไปใชพื้น ที่ในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาแตไมมีรายไดจากการทองเที่ยว เปนตน
(3) คุณคาทางดานขอมูลและการศึกษาหาความรู เกี่ยวกับการจัดการความรูของ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมใหเกิดประโยชน ไดแก เทคนิคการสรางเรือนเครื่องสับ คุณคาในการบอก
เลาถึงความเกาแกของพืน้ ที่
(4) คุณคาทางดานสังคม คุณคาในกลุมนี้หมายถึง ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มี
ความเกี่ยวเนือ่ งกับชุมชนมีการใชประโยขนรวมกัน ไดแก ตลาดริมน้าํ ศาสนสถาน
(5) คุณคาทางดานการเมือง คุณคาในกลุมนี้เกีย่ วของสัญลักษณทางการเมือง
ของทรัพยากรทางวัฒนธรรม ไดแก อดีตที่วา การอําเภอตลาดใหม เปนตน
2) สภาพความดั้งเดิม (authenticity)
เกี่ยวกับการประเมินคุณคาทรัพยากรทางวัฒนธรรม
(1) ที่ตั้ง ตําแหนงของทรัพยากรทางวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีต ไดแก
การปรับเปลี่ยนตําแหนงของบานเรือนไทย
(2) บริเวณโดยรอบ บริบทของทรัพยากรทางวัฒนธรรม ไดแก มีการสรางอาคาร
สูงปดบังมุมมองทรัพยากรทางวัฒนธรรมทําใหคุณคาลดลง
(3) ยังคงใชวัสดุเหมือนเดิม การใชวัสดุในการซอมแซมหลังคา หรือผนังก็ตอง
คํานึงถึงวัสดุที่ใชในการซอมแซมเพื่อใหอาคารยังมีคุณคาดังเดิม
(4) ยังคงรูปแบบเดิม คุณคาทรัพยากรทางวัฒนธรรมเดิมมีรูปแบบเปนเรือนไทยมี
การตอเติมติดเครื่องปรับอากาศก็ทําใหรูปแบบเรือนไทยเสียไปโดยการปดชองลมในเรือนไทย
(5) ฝมือชางและเทคนิคการกอสราง การกอสรางเรือนไทยมีเทคนิคการกอสรางที่
มีเอกลักษณ รวมทัง้ องคประกอบของสวนประดับตกแตงตองอาศัยความชํานาญของฝมือชาง
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นอกจากนี้คุณคาและความสําคัญ แหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพควรมีเอกลักษณเพื่อให
นักทองเที่ยวสามารถจดจําเกี่ยวกับองคประกอบของสถานที่ได ผูศึกษาไดทําการหาศักยภาพของ
พื้นที่ โดยใชการวิเคราะหโครงสร างทางจินตภาพของพื้นที่ เพื่ อหาเอกลักษณ ของพื้น ที่โดยใช
แบบสอบถามเรื่องความคิดเห็น เกี่ยวกับองคประกอบตาง ๆ ของการทองเที่ยว
2.3.2 โครงสรางทางจินตภาพของพื้นที่ (the image of the city)
ในการสํารวจพื้นที่ไดศึกษาเกี่ยวเกี่ยวการรับรูเอกลักษณของชุมชน และศักยภาพใน
การใชงานผังบริเวณของนักทองเที่ยว ในการศึกษาของลินช (Lynch, 1960 อางถึงในวิมลสิทธิ์
หรยางกูร, 2541) เกี่ยวกับจินตภาพของเมือง สวนประกอบที่สําคัญในระบบมโนทัศนของเมือง ที่
ถูกเรียกวา image อันประกอบไปดวย
เอกลักษณ (identity) หมายถึง สวนประกอบอันมีรูปแบบ หรือลักษณะความโดดเดน
เปนเอกลักษณ ออกจากเมืองอยางชัดเจน โดยมีสัญลักษณกํากับอยู
โครงสราง (structure) หมายถึง ระบบความสัมพันธขององคประกอบของพื้นที่ยอย ๆ
ของเมือง ซึ่งในที่นี้ยังรวมถึงความสัมพันธระหวางคนกับพื้นที่ดวย
ความหมาย (meaning) หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเกิดความสัมพันธกัน
ระหวางการมีเอกลักษณ และมีระบบโครงสรางความสัมพันธ ทําใหเกิดความหมายของพื้นที่นั้น
ทําใหเกิดเปนการรับรูของพื้นที่ ในการใชสอยพื้นที่ หรือแมกระทั่งอารมณก็ตาม
จากการศึกษาของลิน ช พบวา ระหวา งที่คนพยายามอธิบายรายละเอียดระหวา ง
ทางกลับ บา นคนเกิด สามารถรับ รูอ งคป ระกอบของสถานที่ ประกอบไปดว ยองคป ระกอบ 5
ประการ ไดแก
1) เสนทาง (paths) หมายถึง เสนทางที่ใชในการเดินทางของคน อาทิ ทางเดิน ถนน
ทางรถไฟ แมน้ํา ซึ่งเปนสวนเชื่อมโยงพื้นที่สวนตาง ๆ เขาดวยกันนอกจากนั้นแลว เสนทางเปนสวน
หนึ่งในการนําคนไปสูพื้นที่ตาง ๆ และเกิดการรับรูสถานที่นั้น ๆ ดวย
2) ขอบเขต (edges) หมายถึง บริเวณหรือแนวแบงแยกระหวางพื้นที่หนึ่งกับพื้นที่
หนึ่งโดยสามารถบอกอาณาเขต อาจจะปรากฎเปนลักษณะทางกายภาพชัดเจน ไดแก กําแพง คู
น้ํา คันดิน เปนตน หรืออาจอยูในลักษณะของพื้นที่ใชสอย หรือ อาณาบริเวณ อาทิ ยานที่พักอาศัย
หนาแนน กับ เขตเกษตกรรม โดยขอบเขตนั้นอาจปรากฎในรูปของเสนทาง ซึ่งเสนทางนั้นทําหนาที่
แบงขอบเขตของพื้นที่ชัดเจน
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3) ย า น (districts) หมายถึง บริเวณที่มีลักษณะการใช สอยคล า ยกัน อาจเปน ทั้ง
ลักษณะทางกายภาพหรือลักษณะเศรษฐกิจ
4) ที่รวมกิจกรรม (nodes) หมายถึง จุดศูนยรวมของกิจกรรมตาง ๆ ของพื้นที่ ไดแก
ตลาด วัด โดยมีลักษณะจํานวนความหนาแนนของผูคนมาก
5) ที่ หมายตา (landmarks) หมายถึง พื้นที่ทางกายภาพที่ สามารถสังเกตไดงา ย
สามารถมองเห็นไดจากระยะไกล ไดแก อนุสาวรีย ภูเขา อาคารสูง โดยทําหนาที่ในการอางอิงถึง
พื้นที่ โดยที่หมายตาตองมีความโดดเดนในพื้นที่
โดยผูศึกษาใชในการสํารวจพื้นที่เกี่ยวกับโครงสรางทางจินตภาพของพื้นที่และใชใน
การวิเคราะหผลที่ไดจากแบบสํารวจ และแบบสอบถามเพื่อวิเคราะหศักยภาพของแหลงทองเที่ยว
เพื่อใชในวิเคราะหความสําคัญและเลือกพื้นที่ที่ เหมาะสมในการสงเสริมใหเกิ ดการทองเที่ย ว
รูปแบบโฮมสเตย
2.3.3 องคประกอบภายในแหลงทองเที่ยว
เมื่อแหลงทองเที่ยวมีการออกแบบสิ่งอํานวยสะดวกสําหรับนักทองเที่ยวเพื่อสราง
ความพึง พอใจแกนัก ทอ งเที่ย ว นัก ทอ งเที่ย วตอ งการสิ่ง อํา นวยความสะดวกตา ง ๆ ที่ทํา ให
สามารถดํา เนินกิจกรรมไดอยา งเหมาะสม ซึ่ง นอกเหนือจากการใชง านแลวสิ่ง อํา นวยความ
สะดวก ควรสะทอนถึงเอกลักษณของทองถิ่น และไมทําลายทรัพยากรของชุมชน
องคประกอบตาง ๆ ของเมืองที่สามารถมองเห็นได ซึ่งมีสวนสําคัญที่ทําใหเมืองดู
สวยงามขึ้น นาประทับใจแกนักทองเที่ยว คูมือการพัฒนาภูมิทัศนเพื่อการทองเที่ยว (จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2531) ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับออกแบบสภาพแวดลอม และภูมิทัศนภายใน
แหลงทองเที่ยวใหสอดคลองกับชุมชน ซึ่งประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ ที่สรางขึ้นภายในแหลง
ทองเที่ยวรวมทั้งความเหมาะสมในการใชงาน ไดแก (1) ยานและที่รวมกิจกรรม (2) ที่วางโลง (3)
เสนทางสัญจร (4) ทิวทัศนและที่หมายตา (5) ภูมิทัศนอื่น ๆ ไดแก อาคารสาธารณะ สิ่งกอสราง
ปายโฆษณา สาธารณูปโภค (6) พืชพันธุ (7) การดูแลรักษาภูมิทัศนเมือง
จากการศึก ษา พบวา องคป ระกอบการทอ งเที่ย วจะชว ยสรา งความพึง พอใจแก
นัก ทอ งเที ่ย วหากมีก ารคํ า นึง ถึง การออกแบบที ่ส อดคลอ งกับ การใชส อย ไดแ ก จํ า นวน
นัก ทอ งเที่ย ว ตํา แหนง ที ่ตั้ง ของสิ่ง อํา นวยความสะดวก ซึ่ง ชว ยสง เสริม ใหนัก ทอ งเที่ย วทํา
กิจกรรมการทองเที่ยวตาง ๆ ไดสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ควรคํานึงถึงความเหมาะสมของสิ่งอํานวย
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ความสะดวกวาจะตองไมทําใหชุมชนไดรับผลเสีย ไดแก การติดเครื่องปรับอากาศภายในหอง
แถวริมน้ํา ซึ่งเปนการทําลายเอกลักษณดั้งเดิมภายในชุมชน
จากการสํารวจพื้นที่พบแหลงทองเที่ยวทองถิ่น มีการสรางสิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในพื้นที่ เพื่อรองรับนักทองเที่ยว โดยผูศึกษาไดทําแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่ง
อํา นวยความสะดวกตา ง ๆ ในการสะทอ นเอกลัก ษณชุม ชนเพื่อ ไมใ หม รดกทางวัฒ นธรรมที่
สํ า คัญ ของพื ้น ที ่ส ูญ เสีย คุณ คา เนื ่อ งจากขาดความเขา ใจของผู ที ่อ าศัย อยู ใ นชุม ชน
ประกอบดวย องคประกอบ ดังนี้ ซุมทางเขา รั้ว กําแพง เสากั้นการจราจร ทางเดินเทา ลาน
กิจกรรม ลานเอนกประสงค ศาสนสถาน ไดแก วัดศาลเจา อาคารบริการนักทองเที่ยว ศาลาที่
นั่ง รอรถประจํา ทาง ศาลาที่นั่ง ทา น้ํา ทา เรือ ทอ งเที่ย ว เรือ ทอ งเที่ย ว รา นขายของ รา ยขาย
อาหาร เครื่องดื่ม หลังคาบังแดด ที่นั่งคอย หองน้ํา ปาย ซุมโฆษณา และถังขยะ โดยสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับขององคประกอบทางการทองเที่ยวที่สามารถสะทอนเอกลักษณภายใน
ชุมชน และสอบถามเกี่ยวกับประเด็นความพึงพอใจในใชงานองคประกอบการทองเที่ยว

