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บทที่1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญ
ประเทศไทยมีจุดเดนในเรื่องของการทองเที่ยวอันมีสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ประเพณีที่เปนเอกลักษณและถือวาเปนเสนหดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขามาสัมผัสกับบรรยากาศของ
สถานที่ดังกลาวเปนจํานวนมากในแตละป โดยในชวง 3-4 ปที่ผานมาไดมีนักทองเที่ยวชาวไทยและ
ตางประเทศสนใจการทองเที่ยวแบบโฮมสเตย (Homestay) กันมากขึ้นจากกระแสความนิยมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) โดยที่รูปแบบการทองเที่ยวแบบโฮมสเตยนั้นเปนการพักอาศัยใน
บานหลังเดียวกับชาวบาน เพื่อใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูเอกลักษณและวัฒนธรรมประจําถิ่น โดยมี
ความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธกับวิถีชีวิตของชุมชนนั้นๆ ซึ่งสามารถแบงการทองเที่ยวแบบโฮมสเตยได
เปน 4 ลักษณะตามรูปแบบกิจกรรมไดดังนี้ คือ การทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
การจัดการที่พักอาศัยแบบโฮมสเตยนั้น เปนรูปแบบหนึ่งของการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจแก
ชุมชน โดยมีนโยบายสงเสริมดานการทองเที่ยวของรัฐบาลเปนตัวสนับสนุน ในขณะเดียวกันชุมชนเอง
ตองมีสวนในการบริหารจัดการรวมกัน โดยจะตองชวยกันสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการดูแลรักษา
วัฒนธรรม ทรัพยากรและภูมิปญ
 ญาทองถิ่นเอาไว เพื่อใหยังประโยชนถึงคนรุนหลังสืบไป แตที่ผานมา
โฮมสเตยหลายแหง ยังขาดความรวมมือและแนวทางที่เหมาะสมในการใชทรัพยากรทองถิ่น และบาง
แหงยังละทิ้งวิถีชีวิตอันดีของชุมชนเมื่อมีการเปดรับนักทองเที่ยว แทนที่โฮมสเตยจะกอใหเกิดประโยชน
แกชุมชน กลับนําผลเสียมาสูชุมชน ซึ่งถือวายังไมใชวัตถุประสงคของการทองเที่ยวแบบโฮมสเตย
(Homestay) ที่มุงหวังใหใชเอกลักษณของทองถิ่นเปนจุดขายแกนักทองเที่ยว เพื่อใหเกิดการดํารงไวซงึ่
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมทองถิ่น และใหเกิดความรวมมือของคนในชุมชน อันจะเปนแนวทางที่
นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนตอไป ดังนั้น แนวทางทฤษฎีที่เหมาะสมตอการนํามาพัฒนาที่พัก
อาศัยแบบโฮมสเตย ใหเกิดประโยชนตอชุมชนไดนั้น ก็คือ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงหรือระบบ
เศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได (Self-Sufficient Economy) ซึ่งเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาเปนระยะเวลานานกวา 20 ป
ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ในป 2539 โดยแนวปรัชญานี้เปนการชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับชั้นตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและการ
บริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุค
โลกาภิวัตน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ,2549: 4)
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หมูบานบุไทรตั้งอยูในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา เปนพื้นที่สูงลอมรอบไปดวยเทือกเขา
เขียวขจีมีลักษณะเปนแองกระทะ จึงทําใหมีอากาศดีตลอดทั้งป อุณหภูมิเฉลี่ยอยูที่ 28 องศา ความ
เปนมาของหมูบานบุไทรนี้เกิดจากกลุมชาวบานหลากหลายทองถิ่นที่เขามาครอบครองพื้นที่ทํากินเมื่อ
50 ปกอน ปจจุบันรูปแบบวิถีชีวิตของคนในชุมชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม เชน การเพาะเห็ดหอม
ดอกเบญจมาศ ผักสลัดปลอดสารพิษ และพืชไรอื่น ๆ รวมทั้งเลี้ยงสัตว ซึ่งเปนวิถีชีวิตที่เรียบงายใน
รูปแบบของการพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดําริ โดยเริ่มจากการรวมกลุมกับชุมชนอื่นในตําบลไทย
สามัคคีจัดตั้ง “กลุมอนุรักษตนน้ํามูล” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวางรากฐานการดํารงชีวิตแบบพอเพียง
และยั่งยืนใหกับสมาชิก มีการตั้งเปนสหกรณออมทรัพยเพื่อเปนกองทุนของชุมชน และเปนตัวแทนใน
การรวบรวมเอาผลผลิตไปขายยังตลาดและสวนเหลือจะนําไปพัฒนาเปนสินคาที่ระลึกเพื่อขายใหแก
นักทองเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกลุมที่ชื่อวา “กลุมมดแดง” ในการทํากิจกรรมเพื่อเปนการปลูกฝง
ใหเยาวชนรูจักการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นและสิ่งแวดลอมของชุมชน และเวลาตอมาทางกลุมอนุรักษ
ตนน้ํามูลไดเขารวมฝกอบรมเพิ่มเติมเรื่องการทําเกษตรชีวภาพกับกลุมกสิกรรมไรสารพิษวังน้ําเขียว
ซึ่งตอมาไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงรับโครงการสงเสริมกสิกรรมไร
สารพิษวังน้ําเขียวไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 2544: 133)
โฮมสเตยบานบุไทรเกิดมาจากการสนับสนุนของ ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเสถียร จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุ ร นารี ที่ เ ข า มาแนะนํ า ให ชุ ม ชนประกอบกิ จ กรรมโฮมสเตย เ ป น อาชี พ เสริ ม ของชุ ม ชน
เนื่องจากเห็นวาบานบุไทรมีสภาพอากาศที่ดี บรรยากาศที่สวยงามของธรรมชาติและเปนแหงดูงาน
ดานเกษตรกรรม โดยเปดใหบริการครั้งแรกในป 2546 ซึ่งปจจุบันมีบานพักทั้งหมด 18 หลัง เปน
ลักษณะการทองเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีสถานที่ทองเที่ยวทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมถึงการ
นําเสนอวัฒนธรรมทองถิ่นดวยการบายศรีสูขวัญและการแสดงดนตรีพื้นบานของเยาวชนกลุมมดแดง
ซึ่งภายใตการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมทั้งหมดนี้มีการนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
เปนแนวทางในการจัดการ จนทําใหหมูบานบุไทรสามารถพึ่งพาตัวเองอยางมั่นคง และเกิดกระบวนการ
ความรวมมือจนเปนชุมชนที่เขมแข็ง ซึ่งตอมาทางมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศไดเลือก
ให ชุมชนบานบุไทรเปนชุมชนหนึ่ งภายใต “โครงการสรางสังคมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับระบบประชาธิปไตย” (มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ, 2550)
จึงเปนที่นาสนใจวาชุมชนบานบุไทรสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหาร
จัดการโฮมสเตยอยางไรใหประสบผลสําเร็จ รวมถึงมีวิธีการดําเนินการจัดการอยางไรกับวัฒนธรรม
ทองถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเมื่อมีการเปดรับนักทองเที่ยว เพื่อใหยังเปนชุมชนที่เขมแข็ง
และยั่งยืนตอไปได
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1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อศึกษาการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชเปนแนวทางการพัฒนาทีพ่ ักอาศัยแบบ
โฮมสเตย
1.2.2 เพือ่ ศึกษาการบริหารจัดการทีเ่ หมาะสมกับทรัพยากรและวิถชี ีวิตชุมชนสําหรับแหลงพักอาศัย
แบบโฮมสเตย
1.2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการพักอาศัยแบบโฮมสเตยโดยการนําทรัพยากรและ
ภูมิปญญาทองถิน่ มาสนับสนุน
1.3 ขอบเขตการวิจัย
1.3.1 พืน้ ที่ที่ทําการศึกษา
หมูบ านบุไทร ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้าํ เขียว จังหวัดนครราชสีมา
1.3.2 ขอบเขตดานเนือ้ หา
1.3.2.1 กระบวนการและรูปแบบการบริหารจัดการแหลงพักอาศัยแบบโฮมสเตยตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยพิจารณาจากการจัดการดานที่พัก อาหารและโภชนาการ ความปลอดภัย การ
จัดการองคกร กิจกรรมการทองเที่ยว สภาพแวดลอม การสรางมูลคา และการสงเสริมการตลาด
1.3.2.2 รูปแบบของบานพักอาศัยปจจุบันของชุมชนที่เปนที่พักสําหรับนักทองเที่ยว
1.3.2.3 การมีสวนรวมของสมาชิกที่เขารวมกิจกรรมโฮมสเตย
1.3.2.4 ความตองการของนักทองเทีย่ วตอที่พักและการใหบริการของโฮมสเตยบานบุไทร
1.4 สมมติฐานการศึกษา
หลัก การคิดเบื้องตนของการทําโฮมสเตย คือการจัดการที่เหมาะสมกับทรัพยากรทองถิ่น และ
บุคลากรที่มีอยู ดังนั้นกรอบการศึกษาการบริหารจัดการแหลงพักอาศัยแบบโฮมสเตยตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมูบานบุไทร จะตั้งอยูบนสมมุติฐาน ดังนี้
1.4.1 ชุมชนบานบุไทรยังคงอาชีพหลักดานเกษตรกรรม โดยมีโฮมสเตยเปนอาชีพเสริม
1.4.2 มีการนําทีพ่ ักอาศัยที่ไมไดใชประโยชนมาดัดแปลงเปนที่พักแกนักทองเทีย่ วในการเขาพักแรม
1.4.3 โฮมสเตยบานบุไทรมีการนําเอาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนมาจัดเปนกิจกรรมดึงดูดนักทองเที่ยว
1.4.4 คนในชุมชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพื่อยังประโยชนตอ
การพัฒนาที่พักอาศัยแบบโฮมสเตยใหเกิดความยั่งยืน
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1.5 นิยามศัพทเฉพาะ
1.5.1 โฮมสเตย (Homestay) หรือ “ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท” หมายถึง บานที่อยูในชุมชน
ชนบทที่มีประชาชนในชุมชนเปนเจาของบาน และเจาของบานหรือสมาชิกในครอบครัวอาศัยอยูประจํา
และบ า นนั้ น เป น สมาชิ ก ของกลุ ม /ชมรม หรื อ สหกรณ ที่ ร ว มกั น จั ด เป น โฮมสเตย ใ นชุ ม ชน โดย
นักทองเที่ยวสามารถเขาพักอาศัยรวมกับเจาของบานได ซึ่งสมาชิกในบานมีความยินดีและเต็มใจที่จะ
รับนักทองเที่ยว พรอมทั้งถายทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นแกนักทองเที่ยว และพา
นักทองเที่ยวเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวและทํากิจกรรมตางๆ เชน เลนน้ําตก ขี่จักรยาน นั่งเรือ เดินปา
ศึกษาธรรมชาติ ฯลฯ (สํานักพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2547:2) ปกติคําวา
โฮมสเตยในภาษาอังกฤษมีการเขียนตางกันอยู 2 แบบ คือ Homestay และ Home Stay ในการวิจัยนี้
จะใชคําวา “Homestay”
1.5.2 แหลงพักอาศัยเพื่อการทองเที่ยว หมายถึง สถานที่สําหรับพักอาศัยเปนการชั่วคราวระยะ
สั้ น หรื อ ระยะยาว มี ทั้ ง ลั ก ษณะสิ่ ง ก อ สร า งที่ ม นุ ษ ย ส ร า งขึ้ น ในรู ป แบบต า งๆ และรู ป แบบของ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีองคประกอบรวมของสิ่งอํานวยความสะดวกและกิจกรรมตางๆ ตามความ
ตองการของนักทองเที่ยว กอใหเกิดความสะดวกสบายและความพึงพอใจตามประเภทของนักทองเทีย่ ว
นั้นๆ (เสาวลักษณ เลิศบุศย สุรพลชัย, 2549: 7)
1.5.3 แหลงพักอาศัยแบบโฮมสเตย งานวิจัยนี้หมายถึง สถานที่หรือชุมชนที่ดําเนินการเปนที่พัก
โฮมสเตย โดยมีบานพักตั้งแต 3 หลังขึ้นไปตามขอบังคับของสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา รวมถึงไดมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการไวสําหรับนักทองเที่ยวใน
สถานที่นั้นๆ ตามความเหมาะสม
1.5.4 การจัดการ หมายถึง กระบวนการการทํางานที่ประกอบไปดวยการวางแผน การจัดการ
องคการ การนํา และการควบคุมทรัพยากรที่องคการมีอยู เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุซึ่งเปาหมายของ
องคการเกี่ยวกับแหลงพักอาศัยแบบโฮมสเตยเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (John R. Schermahorn Jr., 1999: 8)
1.5.5 การจัดการที่เหมาะสม งานวิจัยนี้หมายถึง การจัดการที่ชุมชนมีบทบาทสําคัญในการ
กํ า หนดแนวทางและการจั ด การทุ ก ๆ ด า น เพื่ อ ประโยชน ข องคนในชุ ม ชนโดยต อ งคํ า นึ ง ถึ ง
สภาพแวดลอม การพัฒนาที่ยั่งยืน และมีการควบคุมขีดความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดลอม
ของแหลงทองเที่ยว ตลอดจนแหลงพักอาศัยเพื่อการทองเที่ยว
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1.5.6 การทองเที่ยว องคการการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization หรือ WTO) ไดให
ความหมายของ “การทองเที่ยว” วาหมายถึงการเดินทางใดๆ ก็ตามเปนการเดินทางตามเงื่อนไขสากล
3 ประการ ดังนี้ (สุวัจน จุธากรณ และจริญญา เจริญสุกใส, 2545:71)
ประการที่ 1 การเดินทางจากที่อยูอาศัยปกติไปยังที่อื่นเปนการชั่วคราว แตไมใชเปนการตั้ง
หลักแหลงเปนการถาวร
ประการที่ 2 การเดินทางนั้นเปนไปดวยความสมัครใจหรือความพึงพอใจของผูเดินทางเอง
ไมใชเปนการถูกบังคับ ไมใชเพื่อทําสงคราม
ประการที่ 3 เปนการเดินทางดวยวัตถุประสงคใดๆ ก็ตามที่ไมใชประกอบอาชีพหรือหารายได
แตเดินทางมาเพื่อการพักผอนหยอนใจ เพื่อเยี่ยมเยียนญาติมิตร เพื่อความเบิกบาน บันเทิงเริงรมย เพือ่
เลนกีฬาตางๆ เพื่อการประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาหาความรูและเพื่อติดตอธุรกิจ
1.5.7 การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการทองเที่ยว หมายถึง การพัฒนาธรรมชาติและสิ่งกอสรางตางๆ
อยางประหยัด เกิดประโยชนสูงสุด ไมทําใหเสียโดยไรประโยชน กอใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีตอมนุษย
ชุมชนที่อยู ณ ที่นั้นๆ และนักทองเที่ยวที่ไปเยือน รวมทั้งการรักษาและพัฒนาทรัพยากรและสิง่ แวดลอม
อันเปนองคประกอบสําคัญของการทองเที่ยว (เสาวลักษณ เลิศบุษย สุรพลชัย, 2549: 39) ปรีชา เปยม
พงศสานต (2537: 269-278) กลาวถึง การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) จากรายงาน
Thailand Country Report to the United Nations Conference on Environment and development
(UNCED) ในการประชุมสิ่งแวดลอมโลกที่ประเทศบราซิลเมื่อป พ.ศ. 2535 วาคือการแสวงหาระบบ
เศรษฐกิ จสั ง คม ซึ่ง มีศั ก ยภาพสู ง พอที่จะปรับปรุ ง และรวมทั้ง รัก ษาคุณ ภาพชีวิ ต ใหดํ า รงอยู อยา ง
ยาวนานได ซึ่งมีหลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ
1) คาของสิ่งแวดลอมจะใหความความสําคัญแกคาของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้
คุณภาพของสิ่งแวดลอมเปนการประกันคุณภาพของคนในสังคม ขณะเดียวกันธรรมชาติก็สามารถ
ดํารงอยู หลักการอยูที่ระบบเศรษฐกิจจะตองคํานึงถึงคาของสิ่งแวดลอมโดยการวิเคราะหประโยชน
และการสูญเสีย การประเมินคาของสิ่งแวดลอมอยางถูกตองและผนวกคานี้เขาไปในการวางนโยบาย
เศรษฐกิจและการพัฒนา การประเมินผลโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
ตนทุนทางสังคมที่แทจริง ในการผลิตและบริโภคตองสอดคลองกับหลักการที่วา ผูสรางมลภาวะเปนผูจาย
2) มิ ติ แห ง อนาคต หมายถึ ง การพั ฒ นาที่ยั่ ง ยื น คื อ การพัฒ นาเพื่อ อนาคตเป น การวาง
นโยบายสิ่งแวดลอมที่มองอนาคต จุดหลักไมไดอยูที่การสรางวัตถุหากแตเปนการพิทักษรักษาความ
อุดมสมบูรณทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยาวนาน คือ การสรางทุนธรรมชาติในอนาคต
3) ความยุ ติ ธ รรม ใช ห ลั ก การว า ด ว ยความยุ ติ ธ รรมระหว า งชนรุ น ป จ จุ บั น กั บ อนาคต
(Intergeneration equity) ที่บงชี้วา ชนรุนปจจุบันมีภาระหนาที่ความรับผิดชอบตอชนรุนหลังในการที่
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จะตองมอบมรดกทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในปริมาณและคุณภาพที่ไมดอยไปกวาในยุคปจจุบัน
ในเวลาเดียวกัน การวางนโยบายจะตองมุงไปยังการแกไขปญหาความยากจนและการสนองความ
ตองการของมวลชนผูย ากไร นั่น คือ การพิทั กษรักษาธรรมชาติ ควบคูไปกับการแกไขปญหาความ
ยากจนของคนรุนปจจุบัน และการสงมอบมรดกแหงความอุดมสมบูรณไปยังคนรุนหลังในอนาคต
1.5.8 นักทองเที่ยว องคการการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization, 1968 อางถึงใน
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2540) ไดประกาศใชคํานิยามเกี่ยวกับนักทองเที่ยวเมื่อป ค.ศ.1968
ภายหลังจากการประชุมเรื่องการเดินทางและการทองเที่ยวระหวางประเทศ (International Travel and
Tourism) ที่ ก รุ ง โรม ประเทศอิ ต าลี โดยเสนอแนะให ป ระเทศสมาชิ ก ใช คํ า นิ ย ามที่ ห มายถึ ง
“นักทองเที่ยว” หรือ tourist วา นักทองเที่ยว (Tourist) หมายถึง นักทองเที่ยวที่คางคืน เดินทางมาเยือน
และพัก อยู ใ นประเทศหรื อท องถิ่น ตั้ ง แต 24 ชั่ ว โมงขึ้ น ไป โดยใชบ ริก ารสถานที่พั ก แรม ณ แหล ง
ทองเที่ยวนั้นๆ (local accommodation)
1.5.9 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ
ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ ในการผลิตสินคาและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้นๆ ไดโดยไมตอง
พึ่งพาปจจัยตางๆ ที่เราไมไดเปนเจาของ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2542: 3)
คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะ พรอมๆ กัน ดังนี้ (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2542: 13-14)
1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไมนอ ยเกิน ไป และไม ม ากเกิ นไปโดยไม
เบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ
2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเปนไป
อยางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการ
กระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ
3) การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับกับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล
เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยทั้ง
ความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ
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1) เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบ
ดาน ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และ
ความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
2) เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิตไมโลภ และไมตระหนี่
แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี
1.5.10 ผูนํา หมายถึง บุคคลที่จะนําพาองคกรชุมชนอยูรอดและสรางความเขมแข็งใหชุมชน ซึ่ง
อาจเปนผูนําทางความคิด ผูนําทางศีลธรรม ผูนําทางอาชีพ ผูนําดานการพูด ผูนําที่สามารถประสาน
กับราชการและภายนอกชุมชน (โกมล ชอบชื่นชม, 2541: 53)
1.6 วิธกี ารดําเนินการวิจยั
1.6.1 การเก็บรวบรวมขอมูล
1.6.1.1 ขอมูลทุตยิ ภูมิ
1) ศึกษาทฤษฎี แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการแหลงพักอาศัย
เพื่อการทองเที่ยวแบบโฮมสเตย
2) เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และบทความตางๆ
ที่เกี่ยวของกับสภาพทั่วไปของพื้นที่ที่ทําการศึกษา กิจกรรมการทองเที่ยว วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี
และรูปแบบที่อยูอาศัยของชุมชนที่ทําการศึกษา
3) เก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร สรุปผลการสัมมนา บทความและสื่อสิ่งพิมพตางๆ ที่
เกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเปนขอมูลสนับสนุนการวิเ คราะหการบริหารจัดการ
โฮมสเตยของชุมชนที่ทําการศึกษา
1.6.1.2 ขอมูลปฐมภูมิ
1) การสํารวจพื้นที่ โดยจะเก็บขอมูลจากสภาพทั่วไปในปจจุบันของหมูบานบุไทร
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา
2) การสัมภาษณ สําหรับการวิจัยนี้ไดมีการเก็บขอมูลจากกลุมผูนําทั้งหมด 3 รายใน
เรื่องของแนวความคิดในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับการบริหารจัดการโฮมสเตย โดย
จะมีการเก็บขอมูลจากบุคคลอื่นที่มีสวนรวมกับการบริหารจัดการโฮมสเตยเปนขอมูลประกอบดวย

8

3) การสัมภาษณสมาชิกที่เปนเจาของบานพักโฮมสเตยทั้ง 18 หลัง เกี่ยวกับรูปแบบ
ของที่พักและการใหบริการ รวมทั้งสัมภาษณสมาชิกรายอื่นที่เขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับโฮมสเตย
ถึงความคิดเห็นตางๆ ที่มีตอโฮมสเตยของชุมชน
4) การเก็บรวบรวมขอมูลดานความคิดเห็นของนักทองเที่ยวในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ใหบริการในการเขาพักที่โฮมสเตยบานบุไทร โดยการใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลระหวางเดือน
ตุลาคม 2549 ถึง เดือนมกราคม 2550
1.6.2 ประชากรเปาหมายและกลุมตัวอยาง
ในการแบงกลุมประชากรในการศึกษา จะแบงออกเปน 4 กลุม ไดแก กลุมสมาชิกที่เปน
เจาของบานพักโฮมสเตยในปจจุบัน กลุมสมาชิกอื่นที่มีสวนรวมกับการทํากิจกรรมโฮมสเตย กลุมผูนํา
และกลุมนักทองเที่ยว ตามรายละเอียดดังนี้
1.6.2.1 กลุมเจาของบานพักที่เปนโฮมสเตยในปจจุบัน มีจํานวนทั้งสิ้น 18 หลัง ใช
วิธีการสัมภาษณ โดยใช กลุ มตัวอยา ง 100% เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบที่ พัก อาศัย และ
รูปแบบการใหบริการนักทองเที่ยว
1.6.2.2 กลุมสมาชิกที่มีสวนรวมกับการทํากิจกรรมโฮมสเตย กลุมประชากรนี้ไดมีสวน
รวมกับกิจกรรมอยางอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโฮมสเตย โดยแบงเปน กลุมตอนรับ กลุมรักษาความปลอดภัย
กลุมนําเที่ยว กลุมแมบาน กลุมสินคาที่ระลึก แหลงทองเที่ยวภายในชุมชน ซึ่งจะเปนการเก็บขอมูล
ความคิดเห็นตอการทําโฮมสเตย มีการเก็บขอมูลรอยละ 30 ของ กลุมตัวอยางทั้งหมด 110 ราย ตาม
สูตรของ Yamane ที่ความนาเชื่อถือ 95% โดยวิธีการสัมภาษณ โดยการวิจัยครั้งนี้สามารถเก็บขอมูล
จากสมาชิกไดจํานวน 54 ราย
1.6.2.3 กลุมผูนํา เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการโฮมสเตยจากคณะ
กรรมการบริหารกลุมโฮมสเตย จํานวน 3 ราย โดยการสัมภาษณ
1.6.2.4 กลุมนักทองเที่ยว ที่เขามาทองเที่ยวในชุมชน เพื่อเก็บขอมูลดานความคิดเห็นและ
ความตองการเกี่ยวกับที่พักและการใหบริการของโฮมสเตยบานบุไทร โดยการใชแบบสอบถาม มี
ระยะเวลาในการเก็บขอมูลระหวางเดือนตุลาคม 2549 ถึง เดือนมกราคม 2550 โดยการวิจัยครั้งนี้
สามารถเก็บขอมูลจากนักทองเที่ยวไดจํานวน 80 ราย
1.6.3 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
ใชแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม
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1.6.4 การวิเคราะหขอมูล
1.6.4.1 วิเคราะหข อมูลเชิง คุณภาพ เปนการวิ เ คราะห ถึง ขอมูลปฐมภูมิ ที่ ได จ ากการ
สัมภาษณผูนําและสมาชิก และขอมูลทุติยภูมิตางๆ มาประกอบในการพรรณนาเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับ
การบริ ห ารจั ด การโฮมสเตย ข อ มู ล ทั่ ว ไปและวิ ถี ชี วิ ต ของหมู บ า นบุ ไ ทร เพื่ อ ให ไ ด คํ า ตอบตาม
วัตถุประสงค และสมมติฐาน
1.6.4.2 การวิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง สถิ ติ โดยนํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากแบบสั ม ภาษณ แ ละ
แบบสอบถามเกี่ยวกับบานพักโฮมสเตย การใหบริการ ความคิดเห็นของสมาชิกที่เขารวมกิจกรรมและความ
พึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เขาพักแรม มาวิเคราะหในเชิงสถิติ ดวยการแสดงขอมูลเปนคาเปนรอยละ
1.7 ขอจํากัดในการวิจยั
มีชวงระยะเวลาในการเก็บขอมูลระหวางเดือนกันยายน 2549 ถึงมกราคม 2550
1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.8.1 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาแหลงพักอาศัยแบบโฮมสเตยในการรักษาวิถีชีวิตชุมชนแบบมี
สวนรวม
1.8.2 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาที่พักอาศัยแบบโฮมสเตยที่ยั่งยืนโดยอาศัยการบริหารจัดการ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.8.3 เสนอแนะการพัฒนาโฮมสเตยเพื่อชวยใหสมาชิกรวมมือกันบริหารจัดการชุมชนใหเกิดความ
เขมแข็ง
1.8.4 เปนแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจดานการทองเที่ยวที่สงผลดีตอชุมชน
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาที่เกี่ยวของกับแนวคิดตางๆ เชน การจัดการแหลงพักอาศัยเพื่อ
การทองเที่ยว และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษาแนวคิด และทฤษฎีตางๆ ที่
จะสามารถนํามาผสมผสานกับความรูตางๆ ใหเกิดประโยชนตอการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งประกอบดวย
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับโฮมสเตย
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการทองเทีย่ ว
2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการองคกร
2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับองคกรชุมชน
2.5 แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน
2.6 แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.7 แนวทางการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2.8 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับโฮมสเตย
2.1.1 ความหมายของโฮมสเตย
สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดใหคําจํากัดความของ
โฮมสเตย (Homestay) หรื อ “ที่ พั ก สั ม ผั ส วั ฒ นธรรมชนบท” หมายถึ ง บ า นพั ก ประเภทหนึ่ ง ที่
นักทองเที่ยวพักอาศัยชั่วคราวรวมกับเจาของบาน และมีวัตถุประสงคที่จะเรียนรูวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ของชาวบาน ซึ่งเต็มใจที่จะถายทอดวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน พรอมทั้งจัดที่พักและ
อาหารใหนักทองเที่ยว โดยไดรับคาตอบแทนตามความเหมาะสม และ
โฮมสเตย มาตรฐานไทยไววา โฮมสเตยมาตรฐานไทย หรือที่ พักสั มผัสวัฒนธรรมชนบท
มาตรฐานไทย หมายถึง บานที่อยูในชุมชนชนบท ที่มีประชาชนในชุมชนเปนเจาของ และเจาของบาน
หรือสมาชิกในครอบครัวอาศัยอยูเปนประจํา หรือใชชีวิตประจําวันอยูในบานดังกลาว ซึ่งตองไดรับการ
รับรองมาตรฐานจากสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา นอกจากนี้บาน
ดังกลาวตองมีความพรอมในการเปนโฮมสเตย กลาวคือ
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1) เจาของบานและสมาชิกในครอบครัวตองถือวาการทําโฮมสเตยเปนเพียงรายได
เสริมนอกเหนือรายไดจากอาชีพหลักของครอบครัวเทานั้น
2) มีพื้นที่ใชสอยภายในบานเหลือและไมไดใชประโยชน สามารถนํามาดัดแปลงให
นักทองเที่ยวเขาพักได
3) นักทองเที่ยวตองเขาพักคางแรมในบานเดียวกับที่เจาของบานอาศัยอยู โดยมี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตระหวางกัน
4) สมาชิกในครอบครัวตองมีความยินดีและเต็มใจที่จะรับนักทองเที่ยวใหเขามาพัก
คางแรมในบาน พรอมทั้งถายทอดวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นนั้นแกนักทองเที่ยว
5) เจาของบานและสมาชิกในครอบครัว ใหความรวมมือกับชุมชนในการจัดการ
โฮมสเตยเปนอยางดี
6) บานนั้นควรเปนสมาชิกของกลุม ชมรม หรือสหกรณ ที่รวมกันจัดการโฮมสเตย
ของชุมชนนั้น
จุดมุงหมายของสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา คือ ตองการ
ใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบการทองเที่ยวชุมชน เพื่อเปนการตอบสนอง
ยุทธศาสตรขจัดความยากจนของรัฐบาล ที่ตองการใหเกษตรกรมีรายไดเสริมจากการทําเกษตรกรรม
อย า งไรก็ ต าม การท อ งเที่ ย วแบบโฮมสเตย นี้ ยั ง สามารถที่ จ ะเชื่ อ มโยงกั บ สิ น ค า หนึ่ ง ตํ า บล หนึ่ ง
ผลิตภัณฑ (OTOP) หรือแหลงทองเที่ยวของชุมชน ใหเปนรายไดเสริมอีกทางหนึ่ง แตดวยขอจํากัด
ตางๆ ที่ไดกําหนดไวนั้นก็เพื่อที่จะใหคนในชุมชนรูสึกเห็นคุณคาในการที่จะรักษาอัตตลักษณทองถิ่น
และทรัพยากรธรรมชาติอันมีคานั้นไวเพื่อเปนมรดกแกคนรุนตอไปในอนาคต
2.1.2 ประวัติและที่มาของโฮมสเตย
2.1.2.1 ความเปนมาของโฮมสเตยในตางประเทศ
มิเชล แมคนัลดี (Michael Macnulty, 2544: 10) กลาวถึงจุดกําเนิดของโฮมสเตยวา
ในทวีปยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ผูคนเริ่มแสวงหาความสงบสุขและการพักผอนที่เงียบสงบใน
พื้นที่ชนบทซึ่งหางไกลจากชุมชนเมืองและความกดดันของสงครามที่เพิ่งผานพนมา อยางไรก็ตามใน
ยุคนั้น คนร่ํารวยเทานั้นที่สามารถเขาพักในโรงแรมที่หรูหรา ซึ่งตั้งอยูในชนบทที่มีทิวทัศนงดงาม ดังนั้น
แนวความคิดในการพักแรมกับเจาของบานในพื้นที่ชนบทและเพลิดเพลินกับสภาพธรรมชาติ จึงเริ่มกอ
ตัวขึ้นและไดรับความสนใจเปนอยางมาก

12

ประเทศออสเตรียดูประหนึ่งวาจะเปนประเทศแรกในภูมิภาคยุโรปที่มีการเที่ยวและ
พักแรมกับบานพักในฟารม (Farmhouse) ซึ่งตั้งอยูในชนบทที่หางไกล หลังจากนั้นประเทศอื่นๆ ก็เริ่ม
ดําเนินการบาง อาทิ อังกฤษ เยอรมนี ไอรแลนด นับจากจุดนั้นก็ไดเกิดการเรียกชื่อที่แตกตางกันออกไป
ไดแก ที่พักพรอมอาหารเชา (Bed & Breakfast Houses : B&B) บานพักในฟารม (Farmhouse)
เกสตเฮาส (Guesthouse) และโฮมสเตย (Homestay) ซึ่งอยูกับแตละประเทศ วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกตางกันออกไป
ประเทศไอรแลนดเปนประเทศที่มีเนื้อที่สวนใหญเปนพื้นที่ชนบท โดยการกสิกรรม
ยังคงมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ ไอรแลนดมีชื่อเสียงในเรื่องสภาพชนบทที่สวยงามและ
สมบูรณไปดวยภูเขา ทะเลสาบ แมน้ํา และทุงหญาเลี้ยงสัตว อันเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวชนบท นอกจากนี้ยังรวมถึงความเปนมิตรและอัธยาศัยที่ดีของชาวไอริช อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวของประเทศไอรแลนดไดรับการพัฒนาเปนระยะเวลากวา 40 ป ในปจจุบันรอยละ 30 ของ
นักทองเที่ยวตางชาตินิยมพักกับบานพักในฟารม (Farmhouse) และ Bed & Breakfast บานพักชนบท
(Country Home) และกระทอมพักแรมสําหรับนักทองเที่ยวในการทองเที่ยวชนบท ซึ่งแขกที่มาพัก
สามารถประกอบอาหารเอง ซึ่ ง ป จ จุ บั น กํ า ลั ง เป น ที่ นิ ย มมากทั้ ง ในหมู นั ก ท อ งเที่ ย วต า งชาติ แ ละ
นักทองเที่ยวชาวไอริชเอง โดยมีจํานวนถึง 4,000 หลัง เฉพาะกระทอมพักแรมจะตกแตงในสไตลไอริช
ชนบท และสามารถรองรับนักทองเที่ยวที่มาเปนครอบครัวและมาเปนกลุมๆ ไดจํานวนตั้งแต 4-8 คน
สําหรับเจาบานซึ่งมักจะเปนชาวนาหรือเจาของฟารมที่ตองการความเปนสวนตัว มักจะสรางกระทอม
พักแรมสําหรับนักทองเที่ยวโดยเฉพาะ โดยแยกออกจากตัวบานเดิม แตอยูในบริเวณที่ดินเดียวกัน
ปจจุบันประเทศไอรแลนดมีกระทอมสําหรับนักทองเที่ยวจํานวนมากกวา 2,000 หลัง
การทองเที่ยวชนบทของไอรแลนดไดรับการพัฒนาโดยเริ่มจากชุมชนทองถิ่นซึ่งเปน
เจาของพื้นที่เปนหลัก ตัวอยางที่ชัดเจนไดแก การจัดตั้งบริษัท Irish Country Holidays ซึ่งเปนบริษัทที่
ทําการตลาดดานการทองเที่ยว โดยเนนประโยชนของชุมชนเปนหลัก โดยมีการแขงขันทางการตลาด
แบงออกเปน 2 ระดับ คือระดับชุมชนและระดับประเทศ ทั้งนี้ในการทําการตลาด จะใชวิธีทางการตลาด
รวมกันหมด และใชระบบการจองที่พักผานศูน ยกลางรวมกัน มีการจัดรายการใหนักทองเที่ ยวซึ่ง
นอกเหนือจากที่พักโฮมสเตยแลว ยังเสนอกิจกรรมอื่นๆ ใหกับผูมาพักแรมดวย อาทิ การขีจ่ กั รยาน เดิน
ปา ขี่มา ปนเขา พายเรือ เที่ยวชมแหลงทองเที่ยวใกลเคียง หรือจัดกิจกรรมอื่นๆ ตามที่นักทองเที่ยว
ตองการ รวมทั้งการบริการผูมาพักแรมดวยอาหารพื้นเมืองสไตลไอริชและดนตรีแบบไอริชแทๆ บทเรียน
สําคัญ 3 ประการของการจัดการโฮมสเตยในประเทศไอรแลนด
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1) นักทองเที่ยวโฮมสเตยตองการกิจกรรมการทองเที่ยวประกอบการพักแรมเสมอ
ดังนั้นเจาบานควรเตรียมกิจกรรมตางๆ ที่มีสําหรับนักทองเที่ยว
2) เพื่อใหการทําตลาดของธุรกิจโฮมสเตยมีประสิทธิภาพสูงสุด จําเปนอยางยิ่งที่
ตองการอาศัยความรวมมือและความชวยเหลือจากหนวยงานทองถิ่น เพื่อที่จะทํางานประสานกับ
องคการทองเที่ยวของรัฐ
3) โฮมสเตยตองอยูใกลแหลงทองเที่ยวที่สามารถดึงดูดใจนักทองเที่ยวได โฮมสเตย
ที่อยูหางไกลแหลงทองเที่ยวหรือไมมีแหลงทองเที่ยวที่ไมมีศักยภาพเพียงพอ จะไมสามารถประสบ
ความสําเร็จไดเลย
ประเทศไอรแลนดนั้น สรางรากฐานการจัดการโฮมสเตยไดจากรัฐบาลสนับสนุน
เงินกูแกชาวนาเพื่อปรับปรุงซอมแซมบาน โดยเฉพาะในสวนของหองนอน หองน้ํา และครัว และยัง
สนับสนุนเงินกูแกชาวนาเพื่อสรางกระทอมพักแรม โดยใหสรางไดเฉพาะในที่ดินของตนเอง ทั้งนี้รัฐบาล
ไดจัดตั้งโครงการชวยเหลือผูประกอบการโฮมสเตยตามแผนการ The Government Assistance
Scheme ซึ่งดําเนินการมากวา 30 ป โดยโครงการนี้ประกอบดวยการจัดตั้งเกณฑการแบงระดับ
(Grading) ของโฮมสเตย การตรวจสอบ (Inspection) และการลงทะเบียน (Registration) โฮมสเตย
ภายใตระเบียบการของ Irish Tourism Board
ทั้งนี้การจัดทําโฮมสเตยในประเทศไอรแลนดนั้น ถือไดวาผูที่มาพักเปนแขกของบาน
มิใชนักทองเที่ยว (Be a guest, not just tourist) ถึงแมวาการพัฒนาการทองเที่ยวโดยทั่วไป จะถือวาที่
พักประเภทโฮมสเตย หรือที่พักพรอมอาหารเชา (B&B) เปนที่พักที่ประหยัด มีราคาถูก แตในความเปน
จริงนั้น การพักโฮมสเตย ผูพักสามารถสัมผัสกับชีวิตความเปนอยูของครอบครัวเจาของบานและชุมชน
ในพื้นที่ รวมทั้งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกตาง ความสงบเงียบ ตลอดจนกิจกรรมเฉพาะทองถิ่น ซึ่ง
ชุมชนมีเวลาวางที่จะเสนอสิ่งเหลานี้ใหกับผูที่มาพักได รวมทั้งความเปนมิตรที่มีพรอมตลอดเวลา ซึง่ สิง่
ตางๆ ที่กลาวมานี้ นักทองเที่ยวสามารถหาไดจากการพักโฮมสเตยเทานั้น ไมใชสามารถหาไดจากการ
พักแรมประเภทอื่นๆ ได ความนิยมในที่พักแรมประเภทนี้เพิ่มมากขึ้นกลายเปนแนวความคิดใหมใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว นั่นคือ การทองเที่ยวชนบท (Rural Tourism)
2.1.2.2 ประวัติของโฮมสเตยในประเทศไทย
1) ยุคเริ่มตน (ป พ.ศ. 2503-2525) กระจายอยูในกลุมนิสิต นักศึกษา กลุมออกคาย
อาสาพัฒนาชนบท ตองเรียนรูวิถีชีวิต รับทราบปญหาในชนบทเพื่อนํามาพัฒนาสังคมตามอุดมคติ
และกระจายอยูในกลุมนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่นิยมทัวรปา โดยเฉพาะในแถบภาคเหนือของ
ประเทศไทย นักทองเที่ยวจะพักตามบานชาวเขาโดยจุดพักนั้นจะขึ้นอยูกับเสนทางการเดินปา
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2) ยุคกลาง (ป พ.ศ. 2526-2536) กลุมนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่นิยมทัวรปา
เริ่มไดรับความนิยมมากขึ้น การพักคางในรูปแบบโฮมสเตยไดรับการพัฒนารูปแบบและกิจกรรม โดย
กระจายไปตามหมูบานชาวเขาที่กวางขวางมากขึ้น ในระยะนี้มีการทองเที่ยวในรูปแบบทัวรปาที่มีการ
จัดโฮมสเตย เริ่มสรางปญหาสังคม อาทิ ปญหายาเสพติด ปญหาโสเภณี ปญหาการปลน ขโมย ปญหา
การฆาชิงทรัพย
3) ยุ ค ตั้ ง แต ป พ.ศ. 2537- ป จ จุ บั น ยุ ค นี้ เ ป น การเน น กระแสการพั ฒ นาสั ง คม
สิ่ง แวดลอม ดั งนั้ น จะพบได วาการทองเที่ ยวมีแนวโนม ที่จะเป นการท องเที่ยวเชิง อนุรัก ษ ในระยะ
ประมาณป พ.ศ. 2537-2539 ในกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยไดมีการทองเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย โดย
กลุมนํารองคือ กลุมที่เปนนักกิจกรรมสังคมทั้งรุนเกาและรุนใหม เทาที่สืบคนพบวาพื้นที่ดําเนินการเรื่อง
โฮมสเตยก็จะเปนพื้นที่ที่องคกรพัฒนาเอกชนไทยเขาไปดําเนินการ เชน เกาะยาว จังหวัดพังงา (กลุม
ประมงชายฝง อวนลาก อวนลุ น ) หลั ง จากพื้ น ที่ เ กาะยาว จัง หวัดพั ง งา ได มีพื้น ที่ อื่น เพิ่ม ขึ้น อาทิ
หมูบานคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช บานแมทา จังหวัดเชียงใหม (กลุมเกษตรทางเลือก) บานผูใหญ
วิ บู ล ย เชยเฉลิ ม (เกษตรยั่ ง ยื น ) ป พ.ศ.2539 เป น ตน มา ได มี ก ารเคลื่อ นไหวขึ้ น ในกลุ ม นัก ธุ ร กิ จ
ผูประกอบการดานการทองเที่ยว โดยนําเสนอรูปแบบการทองเที่ยวผสมผสานระหวางการทองเที่ยวเชิง
นิเวศแบบผจญภัย (Adventure Ecotourism) และที่พักแบบโฮมสเตย
จากการที่ รั ฐ บาลได ป ระกาศให ป พ.ศ. 2541-2542 เป น ป ก ารท อ งเที่ ย วไทย
(Amazing Thailand) ทุกหนวยงานของภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยว ทําใหเกิดการ
จัดการทองเที่ยวในแหลงชุมชน และขยายกิจกรรมโฮมสเตยเพิ่มมากขึ้น เชน หมูบานวัฒนธรรมผูไทย
บานโคกโกง อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ บานทรงไทยปลายโพงพาง อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม รวมทั้งพื้นที่ชนกลุมนอย หมูบานชาวเขาก็มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมโฮมสเตยจาก
หนวยงานภาครัฐ ดวยเชนกัน
2.1.3 นักทองเที่ยวโฮมสเตยและความตองการของนักทองเทีย่ ว
จากความคิดเห็นของ มิเชล แมคนัลตี (Michael Macnulty, 2544: 11-12) ปจจุบัน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดกลายเปนอุตสาหกรรมที่ใหญที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่งของโลกแลว จากสถิติ
ขอมูลขององคการการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization) พบวามีนักทองเที่ยวและนัก
เดินทางทั่วโลกเปนจํานวนมากถึง 650 ลานคน และกอใหเกิดความใชจายถึง 35 ลานลานดอลลาร
สหรัฐ ใน 230 ประเทศทั่วโลก อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดรับสวนแบงรอยละ 11 ของผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศ (GDP) ของโลก กอใหเกิดการจางงานเปนจํานวนมากกวา 200 ลานคน คิดเปน
รอยละ 8 ของแรงงานทั้งหมดของโลก
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2.1.3.1 ลักษณะของนักทองเที่ยวโฮมสเตย ถือเปนกลุมหนึ่งของตลาดการทองเที่ยว
ชนบท ซึ่งขณะนี้เปนสวนแบงตลาดที่สําคัญมาก นักทองเที่ยวโฮมสเตยเปนสวนหนึ่งของนักทองเที่ยว
ระดับกลาง (Middle Ground) ซึ่งมีลักษณะตางจากนักทองเที่ยวปริมาณ (Mass tourism) ซึง่ สวนใหญ
สนใจแตเฉพาะทะเล แสงแดด และหาดทราย นักทองเที่ยวระดับกลางมีลักษณะเฉพาะดังนี้
1) เปนนักทองเที่ยวอิสระ
2) ความความตองการและสนใจทีห่ ลากหลาย
3) มีกําลังซื้อสูง
4) เปนนักศึกษาหรือนักเรียนรูประสบการณ
ตลาดนักทองเที่ยวระดับกลาง ไดแก
1) นักทองเที่ยวภายในประเทศ
2) นักทองเที่ยวของประเทศเพือ่ นบาน
3) นักทองเที่ยวระยะไกล
2.1.3.2 ความตองการของนักทองเที่ยวโฮมสเตย ทั้งนี้ไมวาจะเปนนักทองเที่ยวประเภท
ใดหรือระดั บใด มีกฎสากลเกี่ย วกับความตองการของนั ก ทองเที่ย วหรือความตองการพื้น ฐาน 10
ประการของนักทองเที่ยวตามที่องคการการทองเที่ยวโลก (WTO) และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
แนะนํา ดังนี้
1) เตียงนอนทีส่ บายในราคาสมเหตุสมผล
2) หองน้ําและสวมที่สะอาด
3) อาหารพื้นบานงายๆ แตปรุงมาอยางดี
4) ทิวทัศนและธรรมชาติของชนบทที่สวยงาม
5) ประวัติและวัฒนธรรมทองถิน่
6) กิจกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่ชนบท อาทิ เดินปา ตกปลา ขี่มา ปนเขา ขี่จักรยาน
7) รานคาทั่วไปและรานจําหนายสินคาที่ระลึก
8) ความบันเทิง อาทิ ดนตรี การเตนรํา การละเลนพืน้ บาน และการแสดงตางๆ
9) ความปลอดภัยของนักทองเทีย่ ว
10) ความเปนมิตรและรอยยิ้มของเจาของบาน
2.1.3.3 เหตุผลที่นักทองเที่ยวเลือกพักโฮมสเตย
1) นักทองเที่ยวรูสึกไดใกลชิดและไดสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงาม
2) นักทองเที่ยวมีโอกาสที่จะพบปะกับชุมชนทองถิน่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู
วัฒนธรรมที่แตกตาง
3) โฮมสเตยมรี าคาถูกกวาการพักในโรงแรม
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2.1.3.4 สิทธิและขอพึงปฏิบัติของนักทองเที่ยว องคการการทองเที่ยวโลก (World
Tourism Organization, 2003) ยังไดใหขอแนะนําสําหรับสิทธิและขอพึงปฏิบัติของนักทองเที่ยวไวดังนี้
1) สิทธิของนักทองเทีย่ ว
(1) นักทองเที่ยวมีสิทธิที่จะเลือกทีพ่ ักได
(2) นักทองเที่ยวมีสิทธิที่จะเขาออกที่พักตลอดชวงระยะเวลาที่มีสทิ ธิพัก
(3) ไดรับความปลอดภัยของทรัพยสมบัติ
2) ขอพึงปฏิบตั ิของนักทองเที่ยว
(1) ชําระคาที่พกั คาอาหาร และบริการที่ไดรับตามทีต่ กลงกันไว
(2) ชําระคาใชจายเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
(3) ใหความเคารพประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนที่เขาไปทองเที่ยวโดยการแตง
กายใหสุภาพ และไมกอประพฤติกรรที่ไมเหมาะสม
2.1.4 ทรัพยากรของการทองเที่ยวแบบโฮมสเตย
กรุณา เดชาติวงศ ณ อยุธยา (2537) ไดกลาวถึง ทรัพยากรตางๆ ที่ประกอบกับการทองเที่ยว
แบบโฮมสเตย โดยแบงทรัพยากรออกเปน 2 กลุม คือ
2.1.4.1 ทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น
1) ดานการตลาด ไดแก ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน หรือหมูบา นเปน
แหลงทองเที่ยว
2) สิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก
(1) ที่พักและอาหาร จะจัดใหนักทองเที่ยวไดพักคางคืนในสถานที่ที่จัดไวใน
หมูบานหรือภายในบานของชาวบาน โดยนักทองเที่ยวจะรวมกิจกรรมและวิถีชีวิตเดียวกับชาวบาน
ตั้งแตวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร การพักผอนนอนหลับ จนถึงการทํามาหากิน
(2) ศูนยขาวสารการทองเที่ยว ภายในหมูบาน ทุกครัวเรือนจะสามารถใหขอมูล
พื้นฐานทางการทองเที่ยวใหแกนกั ทองเที่ยวได
(3) ระบบการจองที่พัก จะมีการจัดการผานผูประกอบการ ที่สามารถอํานวย
ความสะดวกแกนักทองเที่ยวได
(4) ยานพาหนะ นัก ทอ งเที่ ย วจะใชย านพาหนะตา งๆ เชน เดี ย วกับ ชาวบ า น
ยกเวนกรณีจําเปน เชน การเดินทางมาและจากไป อาจจะจําเปนที่ตองใชยานพาหนะที่รวดเร็วและ
สะดวกสบายมากกวา
3) สิ่งดึงดูดเชิงจิตวิทยา ไดแก อัธยาศัยไมตรี การตอนรับอยางอบอุนตามแบบ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทย
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2.1.4.2 ทรัพยากรที่มุงเนนการดําเนินการ
1) การวางแผนและกําหนดกิจกรรม เชน การเรียนรูการทําอาหารไทย การเรียนรู
การทําเกษตรผสมผสาน การเรียนรูกิจวัตรประจําวันของชาวบาน
2) ระบบขนสง เชน การปรับสภาพภู มิทัศน ภ ายในหมูบานใหมีความงามอย า ง
ธรรมชาติ ดูแลรักษาความสะอาดของถนนหนทางในหมูบาน จัดระบบการคมนาคมระหวางตัวเมืองกับหมูบ า น
3) เครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ เชน มีน้ําดื่มน้ําใชที่สะอาด มีระบบประปา หรือ
ไฟฟาที่มีความปลอดภัยในการบริโภค
4) ระบบสนับสนุนอุตสาหกรรม เชน ที่ศูนยอนามัยมีระบบรักษาความปลอดภัย มี
แหลงผลิตอาหารตามธรรมชาติของหมูบาน
5) ระบบแรงงาน เชน การฝกอบรมและฝกทักษะการบริการเทาที่จําเปน
6) เงินทุน การจัดการของโฮมสเตยไมจําเปนตองใชเงินทุนในการดําเนินการมากนัก
การจัดฉากหรือสรางสิ่งแปลกปลอมในวัฒนธรรมพื้นบานเปนสิ่งที่ไมพึงกระทําในการทองเที่ยวแบบโฮมสเตย
2.1.5 มาตรฐานของโฮมสเตย
สํ า นั ก งานพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว กระทรวงการท อ งเที่ ย วและกี ฬ า (2546) ได ก ล า วถึ ง
คุณลักษณะที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทที่ไดมาตรฐานไทย ซึ่งมีองคประกอบหรือมาตรฐาน 8 ดาน 43
ตัวชี้วดั โดยในแตละดานมีรายละเอียด ดังนี้
2.1.5.1 ดานที่พัก
1) โครงสรางบานมีความมั่นคง หมายถึง ลักษณะสําคัญ 2 ประการคือ
(1) ตัวบานตองมั่นคงแข็งแรง ไมอยูในสภาพชํารุด และเสี่ยงตออันตรายจากการ
ใชสอย
(2) วัสดุที่ใชกอสรางบานแข็งแรงซึ่งไมควรใชไมไผ หรือฝาขัดแตะหรือใบไมเปน
วัสดุ เวนแตเปน เอกลักษณเฉพาะทองถิ่น ซึ่งจะตองอยูในสภาพที่แข็งแรง
2) บานพักมีอากาศถายเทไดสะดวก และ แสงสวางสองเขาถึง ไมมีกลิ่นอับ และมี
หลังคาที่ สามารถกันน้ําฝนได
3) มีที่นอนที่สบายตามสภาพชุมชน และเครื่องนอนที่สะอาด
(1) ที่นอน หมายถึง ที่นอนที่จัดไวสําหรับนักทองเที่ยวอาจเปนฟูกหรือเตียง หรือ
ฟูกอยางเดียวก็ได โดยทําจากวัตถุดิบที่ดี สวนประเภทของหองพักอาจมีหองเดี่ยว หองคู หรือหองรวม
ตามสภาพของบาน
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(2) เครื่องนอน หมายถึง อุปกรณตาง ๆ ที่ใชนอน ไดแกที่นอนหรือฟูก ผาปู
หมอน ปลอกหมอน ผาหม อาจจะมีโตะเครื่องแปง กระจกและควรมีมานหนาตางทุกบาน และควรมี
พัดลมดวย และที่สําคัญอุปกรณเครื่องนอนตองสะอาด
4) มีหองอาบน้ําและสวมที่สะอาด หองน้ําและหองสวมที่ถูกสุขลักษณะมี 2 ลักษณะ
คือหองน้ําและสวมอยูในหองเดียวกัน และหองน้ํา หองสวมอยูแยกกัน
5) มีการเปลี่ยนผาปูที่นอน และอุปกรณสําหรับการนอนทุกครั้ง เมื่อนักทองเที่ยวเขา
มาพัก หมายถึง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน ผาหม จะตองเปลี่ยนใหมเมื่อนักทองเที่ยวเขาพัก
6) มีการกําจัดแมลงที่เปนอันตรายตอสุขภาพอยูเสมอ การกําจัดไมควรใชสารเคมีที่
อาจมีผลกระทบตอสุขภาพของเจาของบานและแขกที่มาพัก แตควรจะหาวัสดุและอุปกรณที่เปนสิ่งที่มี
อยูในทองถิ่นและเปนภูมิปญญา เชน สมุนไพร เครื่องดักสัตว เปนตน
7) มีการดูแลสภาพแวดลอมบริเวณบาน หมายถึง การดูแลเอาใจใสรายละเอียดตาง ๆ
บริเวณบาน เชน สวนหยอม สวนครัว ตนไม รองน้ํา ควรมีการปลูกตนไม เชนไมดอก ไมประดับ ไมผล
เพิ่มหากมีที่พอ
2.1.5.2 ดานอาหารและโภชนาการ
1) มีอาหารปรุงมาอยางดี หมายถึง ชนิดของอาหาร เครื่องปรุง รสชาติของอาหารที่
ทํา และขั้นตอนการปรุงอาหารตองพิถีพิถัน สะอาดและถูกหลักโภชนาการ
2) ภาชนะที่ใชสะอาดและปลอดภัย ภาชนะที่เกี่ยวกับการปรุงทุกชนิด และจาน ถวย
ชาม ตองสะอาด และตองมีชอนกลางสําหรับตักอาหารทุกครั้ง ภาชนะตาง ๆ ที่ใชปรุงอาหารและใช
รับประทานอาหารจะตองทําความสะอาดและลางดวยน้ําสะอาด
3) ครัวควรอยูในสภาพที่สะอาดไมมีกลิ่น หองครัวอาจอยูในตัวบาน หรือแยกจากตัว
บานก็ได แตควรหมั่นทําความสะอาดอยูเสมอ โดยเฉพาะหลังจากการปรุง อาหารทุกครั้ง
4) อุปกรณที่ใชในครัวจะตองสะอาดถูกสุขลักษณะ ตูกับขาวในหองครัวและอุปกรณ
เครื่องปรุง เชน พริก กระเทียม กะป น้ําปลา ปลารา เกลือ ฯลฯ ตองเก็บใหมิดชิดมีฝาปดและกันแมลงไดดวย
5) มีน้ําดื่มและน้ําใชที่สะอาด หมายถึง น้ําที่จะนํามาใชดื่มตลอดเวลาที่บาน โดย
ตองเปนน้ําที่สะอาด หากเปนน้ําประปา ถาไมแนใจควรตมในภาชนะที่สะอาดกอนบรรจุขวด หรือ
ภาชนะอื่น ๆ และหากเปนน้ําฝนที่รองไวในตุม ตองแนใจวาหลังคาบานสะอาดจริง สังกะสีไมเปนสนิม
ไมมีฝุนละอองเกาะและเก็บไวในตุมที่สะอาดมีฝาปดมิดชิด
น้ําที่ใชอาบและซักลางหากมิใชน้ําประปา จะตองผานการทําน้ําใหสะอาด เชน ใช
สารสม หรือ กรอง โดยดูแลภาชนะทุกชนิดที่บรรจุตองสะอาด ไมมีลูกน้ําหรือสัตวน้ําตลอดจนตะไครน้ํา
เกาะติดภาชนะนั้น
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6) มีรานอาหารในชุมชน ในการบริการอาหารของเจาของบานสําหรับนักทองเที่ยว
อาจมีเพียงอาหารเชาหรือบางมื้อเทานั้น ดังนั้นจึงควรมีรานอาหารในชุมชน คอยใหบริหารนักทองเที่ยว
2.1.5.3 ดานความปลอดภัย
1) มีการจัดเวรยามดูแลความปลอดภัย ควรมีการจัดใหมีเวรยามเฝาระวังและดูแล
ความปลอดภัยใหนักทองเที่ยวโดยมีตารางเวรยามชัดเจน
2) มีเครื่องมือและวิธีการสื่อสารกับเจาหนาที่ เมื่อเกิดเหตุราย หรือกรณีนักทองเที่ยว
เจ็บปวย ในที่นี้เครื่องมือ หมายถึง อุปกรณหรือสิ่งที่จําเปนที่ใชเพื่อติดตอเจาหนาที่ ตํารวจ ทหาร
พยาบาล สาธารณสุข พนักงานดับเพลิงในกรณีที่เกิดเหตุราย
3) มีการเตรียมความพรอม เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องตน เมื่อเกิดเหตุการณที่
นักทองเที่ยวเจ็บปวย ถูกแมลงสัตวกัดตอย และอุบัติเหตุตาง ๆ
4) มีการตักเตือนนักทองเที่ยว กับการเก็บรักษาทรัพยสิน และเตรียมความพรอม
เกี่ยวกับยา ในกรณีที่นักทองเที่ยวมีโรคประจําตัว
5) มีการดูแลและซอมแซมล็อคตาง ๆ ในที่พักเพื่อความปลอดภัยอยูเสมอเจาของ
บานตองหมั่นดูแลล็อคตาง ๆ ในบาน เชน ประตู หนาตาง ตู ใหอยูในสภาพที่แข็งแรง และใชงานไดอยู
ตลอดเวลา และหากชํารุดใหรีบดําเนินการซอมแซมทันที
2.1.5.4 ดานการจัดการ
1) มีการรวมกลุมของชาวบาน จัดการในรูปของชมรมหรือสหกรณ การจัดการ
โฮมสเตย ควรจะเปนการรวมกลุมของชุมชนในรูปแบบของกลุม ชมรม หรือสหกรณ เพื่อใหชุมชนมีสวน
รวมมากที่สุด
2) มีคณะกรรมการบริหารโครงการ เมื่อชุมชนรวมกลุมทําโฮมสเตยไดแลว ควรจัดให
มีคณะกรรมการบริหารโครงการ โดยยึดหลักการ มีสวนรวมของประชาชน และหลักประชาธิปไตยเปน
สําคัญ กรรมการดังกลาวจะมีบทบาทและหนาที่ชัดเจนในการดําเนินการโฮมสเตยของชุมชน
3) มีการกําหนดขอปฏิบัติตางๆ สําหรับนักทองเที่ยว เพื่อมิใหเกิดปญหาที่ขัดตอ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ความเชื่อของชุมชน
4) มีระบบการจองลวงหนาและลงทะเบียน เพื่อทราบขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
นักทองเที่ยวเมื่อนักทองเที่ยวตองการมาเที่ยว
5) มีรายละเอียดเกี่ยวกับ คาธรรมเนียม และบริการตางๆ เพื่อใหนักทองเที่ยวทราบ
ชัดเจน คาธรรมเนียมและคาบริการตาง ๆ ควรระบุไวในขอมูลการประชาสัมพันธ เชน คาที่พัก/คน/คืน
คาอาหาร/คน/มื้อ คานําเที่ยว/คน หรือกลุม ฯลฯ
6) มีขอมูล กิจกรรมทองเที่ยวอยางละเอียด ใหนักทองเที่ยวไดเลือก
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7) ชุมชนไมหวังจะสรางรายได จากโฮมสเตยอยางเดียว และตองไมมีผลกระทบตอ
อาชีพดั้งเดิมของชุมชน
8) มีผูนําเที่ยวหรือมัคคุเทศก ที่เปนคนทองถิ่น และมีความพรอมในการสื่อสารกับ
นักทองเที่ยวได
2.1.5.5 ดานกิจกรรมทองเทีย่ ว
1) มีกิจกรรมทองเที่ยว เชน เดินปา ตกปลา ขี่มา ปนเขา ขี่จักรยาน ฯลฯ ซึ่งเปนภูมิ
ปญญาทองถิ่นของคนในชุมชน
2) มีกิจกรรมฝกหัดศิลปหัตถกรรมพื้นบาน เชน ทอผา จักสาน ฯลฯ
3) มีการจัดกิจกรรมตอนรับ ตามประเพณีของทองถิ่น เชน บายศรีสูขวัญ ฯลฯ เมื่อ
นักทองเที่ยวเดินทางมาถึงชุมชน หรือการตอนรับดวยความยิ้มแยมแจมใสและอบอุน เปนตน โดย
กิจกรรมดังกลาว ไมควรปรุงแตงจนขัดแยงกับประเพณีดั้งเดิมของชุมชน
4) มีกิจกรรมบันเทิง เชน ดนตรีการเตนรํา การแสดงพื้นบาน ฯลฯ
5) มีกิจกรรมการทองเที่ยว ที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม
6) มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางนักทองเที่ยวกับเจาของบาน
2.1.5.6 ดานสภาพแวดลอม
1) มีแหลงทองเที่ยวประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภท เชน แหลงโบราณคดี
โบราณสถาน แหลงทองเที่ยวทางการเกษตร เปนตน
2) มีการดูแลรักษาสภาพแวดลอม ทั้งที่เปนแหลงทองเที่ยวและชุมชนอยูเสมอ
3) มีสถานพยาบาล ไปรษณีย ธนาคารอยูไมไกลเกินไป
4) พื้นทีห่ ลักยังคงสภาพเดิมของชุมชน และยังรักษาวัฒนธรรมและประเพณีของตน
2.1.5.7 ดานมูลคาเพิ่ม
1) มีรานขายของที่ระลึกในชุมชน
2) มีผลิตภัณฑโดยชาวบานและใชวัตถุดิบในทองถิ่นผลิต
3) มีโอกาสไดเผยแพรวัฒนธรรมของชุมชนชวงโอกาสที่นักทองเที่ยวเขามาในชุมชน
4) มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรในชุมชน ในดานการใหบริการที่ประทับใจ
2.1.5.8 ตัวชี้วัดดานการสงเสริมการตลาด
1) มีคูมือ หรือเอกสารเผยแพร การทองเที่ยวเปนของตนเอง และเปนขอมูลจริง โดย
คูมือหรือเอกสารดังกลาว มีรายละเอียดตาง ๆ ครบถวน เชน รายการกิจกรรม แหลงทองเที่ยว แผนที่
เดินทาง
2) มีการเผยแพรขอมูลประชาสัมพันธ
3) มีรายชื่ออยูในคูมือการทองเที่ยวโฮมสเตย ของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
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2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยว
2.2.1 ความหมายของการทองเที่ยว
ในป พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) องคการสหประชาชาติไดจัดการประชุมวาดวยการเดินทาง
และทองเที่ยวระหวางประเทศขึ้นที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี และไดใหคําจํากัดความของคําวา “การ
ทองเที่ยว” หมายถึง “การเดินทางเพื่อความบันเทิงรื่นเริงใจ เยี่ยมญาติหรือการไปรวมประชุม แตมิใช
เพื่อประกอบอาชีพเปนหลักฐานหรือไปพํานักอยูเปนการถาวร”
การทองเที่ยว (Tourism) หมายถึง การเดินทางไปในสถานที่ตางๆ ดวยความสมัครมิใชเพื่อ
รับจาง แตเพื่อเปนการพักผอนหยอนใจ เพื่อความสนุกเพลิดเพลิน เพื่อการศึกษา ศาสนา กีฬา เพื่อ
ติดตอธุรกิจตลอดจนรวมถึงการประชุมสัมมนาและการเยี่ยมญาติพี่นอง (ลยาศรี หุณฑนะเสรี, 2534: 4)
องคการการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization หรือ WTO) อางถึงใน สุวัจน
จุธาภรณ และ จริญญา เจริญสุกใส (2545: 71) ไดใหความหมายของ “การทองเที่ยว” วาหมายถึง การ
เดินทางใดๆ ก็ตามที่เปนการเดินทางตามเงื่อนไขสากล 3 ประการ ดังนี้
ประการที่ 1 การเดินทางจากที่อยูอาศัยปกติไปยังที่อื่นเปนการชั่วคราว แตไมใชเปนการตั้ง
หลักแหลงเปนการถาวร
ประการที่ 2 การเดินทางนั้นเปนไปดวยความสมัครใจหรือความพึงพอใจของผูเดินทางเอง
ไมใชเปนการถูกบังคับ ไมใชเพื่อทําสงคราม
ประการที่ 3 เปนการเดินทางดวยวัตถุประสงคใดๆ ก็ตามที่ไมใชประกอบอาชีพหรือหารายได
แตเดินทางมาเพื่อการพักผอนหยอนใจ เพื่อเยี่ยมเยียนญาติมิตร เพื่อความเบิกบาน บันเทิงเริงรมย เพือ่
เลนกีฬาตางๆ เพื่อการประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาหาความรูและเพื่อติดตอธุรกิจ
2.2.2 ประเภทของการทองเที่ยว
การทองเที่ย ว สามารถแยกออกไดเ ปนหลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้น อยูกับจํานวนวัน ชนิดของ
พาหนะ สถานที่ทองเที่ยว ราคา กลุมคน ชนิดของที่พัก อายุ เพศ เปนการทองเที่ยวในประเทศ หรือการ
ทองเที่ยวระหวางประเทศ เปนตน ประเภทของการทองเที่ยวจึงขึ้นอยูกับวัตถุประสงค หรือจุดมุงหมาย
ของการทองเที่ยว
Wahab (1975) ไดแบงประเภทของการทองเที่ยวออกเปน 5 ประเภท ดังนี้
2.2.2.1 การทองเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลิน (Recreation Tourism) เปนการทองเที่ยว
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการการพักผอนและการเพลิดเพลิน เปนการผอนคลายความเครียดจาก
หนาที่การงาน หรือตองการหลีกหนีจากสิ่งแวดลอมที่เคยชินไปสักชั่วระยะหนึ่ง กิจกรรมการทองเที่ยว
ของนั ก ท อ งเที่ ย วประเภทนี้ มั ก อยู ใ นรู ป แบบของการพั ก ผ อ นจริ ง ๆ เช น นอนพั ก ริ ม ชายหาดหรื อ
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อาบแดดในเวลากลางวัน มีนันทนาการในชวงเวลากลางคืน เชน ไปดื่ม กิน เพื่อความสนุกสนานและ
ผอนคลาย
2.2.2.2 การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เปนรูปแบบการทองเที่ยวโดยมี
วัตถุประสงคที่ตองการมีความรูหรือมีประสบการณในวัฒนธรรมดานตางๆ ของแหลงทองเที่ยวนั้นๆ
กิจกรรมการทองเที่ยวประเภทนี้จะอยูในรูปแบบที่ไดรับความรูหรือประสบการณดานวัฒนธรรมจาก
แหลงทองเที่ยว ในขณะเดียวกันก็มีความเพลิดเพลินรวมอยูดวย เชน การมีประสบการณดานอาหาร
ดนตรี การละเลน การฟอนรํา ที่เปนวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยวที่ไปเยือน เปนตน
2.2.2.3 การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Health Tourism) เปนรูปแบบการทองเที่ยวโดยมี
วัตถุประสงคดานสุขภาพเปนหลัก การทองเที่ยวประเภทนี้เปนที่นิยมกันมากในอดีตของหมูชนชั้นสูง
ทางตะวันตก ซึ่งมักนิยมเดินทางไปทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวที่ขึ้นชื่อวาสามารถทําใหสุขภาพรางกาย
ดีขึ้นตามความเชื่อและนิยมในสมัยนั้น เชน การเดินทางไปยังสถานที่ที่มีน้ําแร บอน้ําแรที่มีชื่อเสียงใน
อดีตที่บุคคลสําคัญๆ ในเวลานั้นนิยมไปทองเที่ยว เชน ที่เมืองสปา (Spa) ในประเทศเบลเยี่ยม เปนตน
2.2.2.4 การทองเที่ยวเพื่อเกมสกีฬา (Sport Tourism) เปนการเดินทางหรือทองเที่ยวที่มี
วั ต ถุ ป ระสงค ใ นด า นการกี ฬ าเป น หลัก ซึ่ ง อาจจะเป น การไปชมกี ฬ าหรื อ ไปเล น กี ฬ า เปน ต น การ
ทองเที่ยวประเภทนี้เริ่มมีมาตั้งแตสมัยอาณาจักรกรีกรุงเรือง และในสมัยนั้นมีการแขงขันกีฬาโอลิมปค
เปนครั้งแรกที่กรุงเอเธนส ซึ่งมีผูคนจากที่ตางๆ เดินทางมาชมกีฬาโอลิมปคครั้งนั้นเปนจํานวนมาก
2.2.2.5 การทองเที่ยวเพื่อการประชุมสัมมนา (Conference Tourism) เปนการเดินทาง
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการประชุมสัมมนา แตกอนหรือหลังการประชุมสัมมนานั้น อาจจะมีกิจกรรมเชิง
การทองเที่ยวเขามาเกี่ยวของดวย เชน การเดินทางไปเที่ยวชมสถานที่สําคัญๆ เปนตน
Smith (1997) ไดเพิ่มประเภทของการทองเที่ยวขึ้นอีก 3 ประเภท ดังนี้
2.2.2.6 การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร (Historical Tourism) เปนการทองเที่ยวที่มี
วัตถุ ประสงคเ พื่อตอ งการมีค วามรู หรือประสบการณของสถานที่ไปทองเที่ย วนั้นๆ เช น การไปชม
โบราณสถานตางๆ การเขาชมพิพิธภัณฑ เปนตน
2.2.2.7 การทองเที่ยวเชิงชาติพันธุของมนุษย (Ethnic Tourism) เปนการทองเที่ยวโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการศึกษา หรือตองการมีความรู หรือมีประสบการณเกี่ยวกับชาติพันธุของมนุษยใน
แหลงทองเที่ยวนั้นๆ เชน การไปเยี่ยมชมหมูบานชาวเขาในภาคเหนือของประเทศไทย หรือแมแตการ
กลับไปเยือนแผนดินแมของเยาวชนเชื้อสายเอเชียในสหรัฐอเมริกา เปนตน
2.2.2.8 การทองเที่ยวเพื่อสิ่งแวดลอม (Environmental Tourism) เปนการทองเที่ยวโดย
มีวัตถุประสงคเพื่อตองการสัมผัสหรือไดอยูใกลชิดกับสิ่งแวดลอมธรรมชาติ เชน การทองเที่ยวแบบทัวร
ปา หรือการทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ ซึ่งนักทองเที่ยวไดมีโอกาสสัมผัสกับธรรมชาติของปาเขา สัตว
ปา และบางโอกาสก็ยังมีกิจกรรมขี่ชาง ลองแพ รวมอยูดวย
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2.2.3 สาเหตุของการทองเที่ยว
จุดประสงคของการทองเที่ยว (ตุย ชุมสาย 2527: 71)
2.2.3.1 การทอ งเที่ย วเพื่ อ ความสนุ ก สนานและความบั น เทิ ง นั ก ท องเที่ ย วเหล า นี้
เดินทางทองเที่ยวใหเกิดความสุขารมณ หลายๆ ประการ เชน
1) สนองความอยากรูอยากเห็น เมื่อพบเห็นสิง่ ใหมๆ
2) เพื่อชมทิวทัศนอันงดงาม
3) เพื่อพบเห็นประเพณีทอ งถิ่น
4) เพื่อเปลีย่ นสถานที่พกั
5) เพื่อความภาคภูมิใจทีไ่ ดไปสถานทีน่ นั้ ๆ
6) อืน่ ๆ
โดยทั่วไปแลวเหตุที่ทําใหเกิดความสุขารมณจะมีมากกวา 1 เหตุผลเสมอ ทัง้ นีข้ นึ้ อยู
กับอุปนิสัยใจคอ รสนิยม และฐานะทางเศรษฐกิจ
2.2.3.2 การท อ งเที่ ย วเพื่ อ พั ก ผ อ น นั ก ท อ งเที่ ย วที่ มี จุ ด ประสงค ป ระการนี้ ได แ ก
นักทองเที่ยวที่ตองการพักผอนหลังจากความเครงเครียดในการทํางานหรือพักฟนเพราะเจ็บปวย จึงมัก
เลือกสถานที่ที่สงบจริงๆ และใชเวลานานที่สุดเทาที่จะทําได เชน ชายหาดไกลๆ ผูคน หรือบนเขาที่มี
ความเปนสวนตัว แตตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของสภาพรางกายหรือโรคภัยบางประการดวย
2.2.3.3 การทองเที่ ย วเชิง วัฒ นธรรม นัก ทอ งเที่ย วที่มีค วามสนใจเกี่ย วกับวัฒนธรรม
ประเพณีของทองถิ่นตางๆ ทั้งภายในประเทศของตนหรือประเทศอื่น ก็จะเดินทางทองเที่ยวไปเพื่อชม
หรือทําการศึกษาตามความสนใจ เชน การเดินทางไปชมโบราณสถาน การไปนมัสการศูนยศาสนาที่
สําคัญๆ นักธุรกิจทองเที่ยวจะจัดรายการเดินทางเพื่อจุดประสงคดานนี้โดยเฉพาะ จนมีมากขึ้นใน
ปจจุบัน ซึ่งถือวาเปนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2.2.3.4 การทองเที่ยวเพื่อการกีฬา แบงไดเปน 2 ชนิด คือ
1) การทองเที่ยวเพื่อไปชมการแขงขันกีฬานัดสําคัญๆ เชน การแขงขันฟุตบอลโลก
กีฬาโอลิมปค การเขงขันเทนนิส การแขงขันกีฬาประจําปในประเทศไทย ซึ่งแตละปจะยายไปจัดการ
แขงขันตามเมืองใหญๆ
2) การทองเที่ยวเพื่อไปเลนกีฬาประเภทตางๆ ที่จัดใหมีขึ้นตามความเหมาะสมทาง
สภาพภูมิศาสตร เชน ฤดูหนาวซึ่งมีหิมะตกมากก็จะมีนักทองเที่ยวไปเลนสกี ที่มีชื่อเสียงในยุโรป ฤดู
มรสุมมีการเลนเรือใบที่อาวพัทยา เปนตน
2.2.3.5 การทองเที่ยวเพื่อธุรกิจ ตามความเปนจริงตามทฤษฎีแลว การทองเที่ยวจะตอง
เปนไปอยางเสรีและตั้งใจเพื่อการทองเที่ยว แตในปจจุบันนักธุรกิจที่เดินทางไปติดตอกิจการงานมักจะ
จัดแบงเวลาสวนหนึ่งเพื่อการพักผอนทองเที่ยวดวยเสมอ
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2.2.3.6 การทองเที่ยวเพื่อการประชุมสัมมนา เนื่องจากปจจุบันมีองคการกลุมประเทศ
สหภาพ ชมรม หรือลักษณะการรวมมือกันระหวางประเทศและภายในประเทศเปนจํานวนมากมายที่
ประกอบดวยสมาชิกจากที่ตางๆ ทั่วโลก ซึ่งมักจะมีการจัดประชุมสัมมนา พบปะกันอยูเสมอ และผูจัด
จะตองการรายการนําเที่ยวอยางนอย 1 ครั้ง ผูเขารวมประชุมสัมมนาและอาจรวมถึงผูติดตามก็จะไดมี
โอกาสเดินทางทองเที่ยวในพื้นที่นั้นๆ ในยุโรปเมืองที่มักไดรับเลือกเปนที่ประชุมสัมมนา ไดแก เจนีวา
โรม ปารีส และมาดริด ในแถบเอเชีย ไดแก กรุงเทพฯ บาหลี กัวลาลัมเปอร สิงคโปร
2.2.3.7 การท อ งเที่ย วเพื่ อ การศึก ษา ไดแ กบุ ค คลหรื อกลุ ม บุค คลที่ เ ดิ น ทางไปโดยมี
จุดประสงคเพื่อทําการศึกษา วิจัย บางครั้งจะใชเวลานานนับเดือน นับป รวมทั้งการเดินทางไปเพื่อทํา
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาทุกประเภท เชน การไปสอนในมหาวิทยาลัยในตางประเทศ การ
เดินทางไปศึกษาอบรมระยะสั้น เมื่อมีเวลาวางเวนจากภารกิจหลัก บุคคลเหลานี้ก็คือนักทองเที่ยวที่มี
กิจกรรมเหมือนนักทองเที่ยวทั่วไป
2.2.3.8 การทองเที่ยวเพื่อเพศรส (Sex Tour) ในปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
ทําใหเกิดโสเภณีทั้งหญิงและชายอยางมากมาย บางประเทศอาจรวมทั้งโสเภณีเด็กดวย และแลว
กิจการโสเภณีก็กลายเปนเหตุจูงใจใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามาเพื่อใชบริการ โดยเฉพาะในบาง
ประเทศที่โดงดังไปทั่วโลกวาใชกิจการเกี่ยวกับโสเภณี และหญิงบริการทางเพศเปนเครื่องมือลอใจ
นักทองเที่ยวอยางโจงแจง ไดแก ประเทศไทย ประเทศไตหวัน ฮองกง เกาหลี จึงมีนักทองเที่ยวจํานวน
ไมนอยที่มีจุดประสงคการเดินทางเพื่อเพศรสเปนประการสําคัญ
2.2.4 ความสําคัญของการทองเที่ยว
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวสามารถนําเงินตราเขาประเทศไดเปนอันดับหนึ่งติดตอกันมาทุกป
และมีบทบาทตอประเทศไทย ดังตอไปนี้
2.2.4.1 ดานเศรษฐกิจ
1) การทองเที่ยวทําใหเกิดรายไดเปนเงินตราตางประเทศเขาประเทศเปนจํานวนมาก
2) รายไดที่ไดมาในรูปเงินตราตางประเทศจากการทองเที่ยวมีสวนชวยในการสราง
เสถียรภาพใหกับดุลยภาพของการชําระเงินได
3) รายไดจากการทองเที่ยวจะกระจายไปสูประชากรอยางกวางขวาง อุตสาหกรรม
การทองเที่ยวเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กอใหเกิดการจางงาน การทองเที่ยวกระตุนใหเกิดการผลิต
และนําเอาทรัพยากรของประเทศมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เมื่อมีการใชจายเกิดขึ้นครั้งหนึ่งในระบบ
เศรษฐกิจจะกอใหเกิดการใชจายตอๆ ไปกันอีกหลายรอบ เพราะเมื่อมีการใชจายเกิดขึ้นครั้งหนึ่งจะ
กอใหเกิดรายไดแกคนบางกลุมหรือกิจกรรมบางประเภท บุคคลหรือกิจกรรมที่ไดรับรายไดนี้ก็จะนํา
รายไดสวนหนึ่งใชจายตอไปเรื่อยๆ
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4) การทองเที่ยวไมมีขีดจํากัดในการผลิตและจําหนาย เนื่องจากการทองเที่ยวมิไดพึ่ง
ดินฟาอากาศ เปนเชนหลักการเดียวกับการเกษตร ผลผลิตที่นําเสนอตอนักทองเที่ยว ไดแก ความงดงาม
ตามธรรมชาติ ความเจริญทางดานวัฒนธรรมของชาติ ในขณะที่นักทองเที่ยวเพิ่มทวีมากขึ้นทุกป อาจมา
จากสาเหตุตางๆ กัน เชน ความสะดวกรวดเร็วของการคมนาคม คาใชจายในการเดินทางถูกลง
2.2.4.2 ดานสังคม
1) การไดเดินทางทองเที่ยวไปยังสถานที่อื่น ไดมีโอกาสพบปะหรือทํากิจกรรมรวมกัน
มีส วนชวยเสริ มสร างสั มพั นธไมตรี ความเข าใจอั นดีต อกั น ก็ จะเป นการลดช องว างทางสั งคมของ
ประชากรไดเปนอยางดี ความสงบสุขยอมเกิดขึ้นในสังคม
2) การทองเที่ยวมีสวนชวยในการสงเสริมความสัมพันธของมนุษยชาติ กอใหเกิด
สันติภาพ ความเปนมิตรไมตรี และความเขาใจอันดีระหวางเจาของบานและผูมาเยือน
3) การท องเที่ยวชวยขจัดป ญหาความแตกตางระหวางเมืองกั บชนบท ชวยขจั ด
ปญหาการหลั่งไหลและการเคลื่อนยายเขามาหางานทําหรือเสี่ยงโชคในเมืองของประชาชนในชนบท
2.2.4.3 ดานการสนับสนุนฟนฟูอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติ
ซึ่งเปนสิ่งดึงดูดใจของนักทองเที่ยว ชาติไทยเปนชาติเกาแกที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเปนของตนมานาน
เปนความภาคภูมิใจและหวงแหน การฟนฟูเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวจึงเปนการรักษาสิ่งดีงามเหลานี้ไวเพื่อ
อนุชนรุนหลังดวยเชนกัน ดังจะเห็นไดจากงานฟนฟูประเพณีตางๆ ใหมีรูปแบบที่เหมาะสมมากขึ้น โดย
คงรักษาจุดมุงหมายเดิมไว เชน ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา เปนตน
2.2.4.4 ดานสุขภาพพลานามัย รวมทั้งสุขภาพจิต ดวยการใหมีโอกาสเดินทางพักผอนตาม
ความพึงพอใจ ไมวาจะเปนการทองเที่ยวชมธรรมชาติอันงดงาม การไปยิงนกตกปลา หรือการไดเที่ยวชม
ความเจริญกาวหนาของเมืองใหญๆ ไดพบเห็นสิ่งที่ยังไมเคยไดเรียนรูมากอนเลย ยอมทําใหเกิดความ
เบิกบาน เกิดความสบายใจ จะชวยบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยเครงเครียดจากการทํางานได
2.2.4.5 ดานการปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดีขึ้น เมื่อเกิดการทองเที่ยวไปยังสวนตางๆ
ของประเทศไปยั งชนบทที่ ห างไกล ไปยั งป าเขาแม น้ํ าลํ าธาร ก็ จะเป นการกระตุนให เกิ ดการรั กษา
สิ่งแวดลอมเหลานั้น ทําใหเกิดการปรับปรุงสภาพแวดลอม ทั้งรัฐบาลและเอกชนรวมมือกันในการรักษา
สภาพต า งๆ ไว ไ ม ใ ห ถู ก ทํ า ลายหรื อ เสื่ อ มโทรมไป โดยปกติ เ มื่ อมี ผู ค นจํ า นวนมากได ไ ปสั ม ผั สกั บ
สิ่ ง แวดล อ ม ย อ มทํ า ให สิ่ ง แวดล อ มถู ก ทํ า ลายไปบ า ง แต ด ว ยความตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว ก็จะเปนการกระตุนใหเกิดการปรับปรุงรักษาสภาพแวดลอมตางๆ ใหดีขึ้น
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2.2.5 องคประกอบของการทองเที่ยว
สุวั จน จุ ธาภรณ และจริญญา เจริญสุกใส (2545: 91-93) สถาบั นศิ ลปะและวั ฒนธรรม
มหาวิทยาลัยบูรพากลาววา การทองเที่ยวกอใหเกิดการเดินทางและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เปนการ
นําทรัพยากรตางๆ มาใชใหเปนประโยชนกอใหเกิดผลดีเศรษฐกิจนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
มวลมนุษย ซึ่งสงผลไปสูการพัฒนาประเทศ
การทองเที่ยวประกอบดวยองคประกอบ ดังตอไปนี้
2.2.5.1 นักทองเที่ยว เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดของการทองเที่ยว เพราะเปนผูกอใหเกิดการ
ทองเที่ยวขึ้น ดังนั้นนักทองเที่ยวจึงเปนปจจัยสําคัญที่องคกรและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยวทั้งระดับประเทศและระดับโลก จะทําการศึกษาวิจัยและเก็บขอมูลเกี่ยวกับนักทองเที่ยวเพื่อ
นํามาวางแผนในการพัฒนาการทองเที่ยวตอไป
2.2.5.2 การเดินทาง การทองเที่ ยวก็ คื อการเดิ นทางไปให ถึ งจุดหมายปลายทางตามที่
นักทองเที่ยวตั้งใจไว โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง คือ ทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ การเดินทางทองเที่ยวที่มี
ประสิทธิภาพโดยวิธีใดนั้น จะตองสามารถอํานวยความสะดวกในการเดินทาง มีความปลอดภัยไปถึง
จุดหมายปลายทางดวยความเรียบรอย รวมทั้งประหยัดซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่กอใหเกิดการเดินทางเพิ่มขึ้น
2.2.5.3 แรงจู งใจในการทองเที ยว หมายถึ ง สิ่ งที่ กระตุนใหนั กท องเที่ ยวออกเดินทาง
ทองเที่ยวเพื่อสนองความตองการของตนเอง การทองเที่ยวจะเกิดขึ้นไดนั้น นักทองเที่ยวจะตองมีสิ่ง
บันดาลใจ เชน การไปชมการแข งขั นกีฬาในตางประเทศ และก็จะพิจารณาการท องเที่ ยวอยางอื่ น
ประกอบดวย เชน การชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศึกษาชีวิตความเปนอยูและภาษาของคนในทองถิ่น
นั้นๆ ฯลฯ ตามปกตินักทองเที่ยวจะเดินทางหรือไม ขึ้นอยูกับแรงจูงใจที่สําคัญ 4 ประการคือ
1) แรงจูงใจทางกายภาพ (Physical Motivation) ไดแก เพื่อการพักผอน สนุกสนานรื่น
เริง เปลี่ยนบรรยากาศ เลนกีฬา สันทนาการ หรือเพื่อรักษาสุขภาพ พักฟน ฯลฯ
2) แรงจูงใจทางวัฒนธรรม (Cultural Motivation) ไดแก เพื่อการศึกษาหาความรูและ
ประสบการณในสิ่งที่ตนสนใจ เชน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป และ
ศาสนา เปนตน
3) แรงจูงใจระหวางบุคคล (Interpersonal Motivation) ไดแก เพื่อสรางความสัมพันธ
ระหวางบุคคลเพื่อกิจกรรมบางอยาง ซึ่งเกิดจาการชักจูง ชักชวนหรือโนมนาวจิตใจ ความปรารถนาที่จะ
ไดรูจักคนใหมๆ
4) แรงจูงใจดานสถานภาพและชื่อเสียง (Status and Pretige Motivation) ไดแก เพื่อ
การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มความรู ประสบการณและสถานภาพของตนเอง ตลอดจนทําใหตนเองไดรับ
ชื่อเสียง เชน การประชุม การอบรม การศึกษาดูงาน อาสาสมัคร ฯลฯ
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2.2.6 ปจจัยที่สงเสริมการทองเที่ยว
ปจจัยทางภูมิศาสตรที่มีสวนเกี่ยวของ พอจะจําแนกได 2 ประการ คือ
2.2.6.1 ปจจัยทางธรรมชาติปจจัยทางภูมิศาสตรทางดานกายภาพหรือธรรมชาติ
(Physical Factors) เปนปจจัยที่เกิดจากธรรมชาติ ซึ่งจะมีสวนในการสรางสรรคภูมิทัศนที่มีอิทธิพลตอ
กิจการทองเที่ยวเปนอยางมาก ที่สําคัญ ไดแก
1) ลักษณะภูมิประเทศ
2) ลักษณะภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศที่สงเสริมการทองเที่ยวจะตองไมมีฝนหรือ
อากาศชุมชื้นมากเกินไป อุณหภูมิของอากาศพอเหมาะแตไมถึงกับรอนจัด แสงแดดไมจัดมากและมีลม
พัดแผวเบา
2.2.6.2 ปจจัยทางดานวัฒนธรรม (Culture Factors) หมายถึง ผลงานดานตางๆ ที่มนุษย
แตละกลุมสรางสรรคขึ้น และสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน คําวาวัฒนธรรมมีความหมายกวางรวมถึงความ
เชื่อถือ ความคิดเห็น นิสัยใจคอ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะตางๆ การปฏิบัติตนในสังคม ซึ่งเปน
ปจจัยที่มีสวนสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวขึ้นได ไดแก
1) มรดกทางประวัติศาสตรประเทศไทย
2) การประกอบอาชีพ ลักษณะการประกอบอาชีพที่แตกตางกันไปในแตละทองถิ่น
และไมสามารถพบเห็นไดในถิ่นที่อยูของนักทองเที่ยว
3) ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม หมายถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูคนใน
สังคม และการประพฤติปฏิบัติที่ยึดถือและสืบทอดตอกันมา
4) การคมนาคม กิจการดานการทองเที่ยวจะมีความเจริญกาวหนาเพียงใด จะตอง
อาศัยการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัด ที่สามารถเขาถึงสถานที่ทองเที่ยวที่กระจัด
กระจายอยูทั่วไปในเมืองและชนบท
2.2.7 อุปสรรคของการทองเที่ยว
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นกับการทองเที่ยว ไดแก
2.2.7.1 ปญหาทางดานเศรษฐกิจหรือปญหาเรื่องเงิน คาใชจา ยเพื่อการเดินทางทองเที่ยว
ดูเหมือนจะเปนอุปสรรคสําหรับคนสวนใหญที่จะไดมีโอกาสเดินทางทองเที่ยวไป บางคนอาจไมไดไป
ไหนเลย บางคนอาจมีขอจํากัดในเรื่องระยะทาง คาใชจายอื่นๆ
2.2.7.2 ปญหาเกี่ยวกับเวลา ถาไมมีเวลาหรือวันวางก็ไปเที่ยวไมได จนบางครั้งเวลาเพื่อการ
ทองเที่ยวจะหาไดนอยมาก ซึ่งโดยเฉลี่ยวันพักเพื่อการทองเที่ยวควรจะมีระยะเวลาติดตอกันประมาณ 5 วัน
2.2.7.3 ป ญหาด านสุ ขภาพหรื อวั ยสู งอายุ เนื่องจากการมีสุ ขภาพไม แข็ งแรงพอที่ จะ
เดินทางไดหรืออายุมากเกินกวาจะเดินทางไปดวยจุดประสงคใดก็ตาม
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2.2.7.4 ลั ก ษณะหรื อสภาพครอบครั ว บางครอบครั วมี สมาชิ ก หลายคน ถ า จะมี ก าร
เดินทางทองเที่ยวก็ตองคํานึงถึงคาใชจายที่จะเพิ่มมากขึ้นตามจํานวนสมาชิก บางครอบครัวมีบุตรเล็กๆ
หรือผูที่ตองคอยดูแลเปนพิเศษโดยไมสามารถใหผูอื่นทําหนาที่ได
2.2.7.5 บุคคลที่ไมเห็นความสําคัญหรือคุณประโยชนที่จะไดรับการทองเที่ยว ชอบอยู
กับบาน เบื่อหนายที่จะเดินทางหรือเปนคนที่ไมชอบใชชีวิตนอกบานหรือสมาคมกับบุคคลอื่น บุคคลบาง
คนไมไวใจที่จะมอบหมายใหผูอื่นดูแลบานเกรงจะเกิดความไมปลอดภัยขึ้น บางคนมีความวิตกกังวลไป
ลวงหนาถึงการเดินทางเกรงวาจะไดรับอันตราย เชน รถไฟชนกัน เครื่องบินตก
2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการองคกร
2.3.1 การจัดการ หรือการบริหาร ในภาษาอังกฤษมีใชอยู 2 คํา คือ “Administration” และ
“Management” โดยทั่วไปคําวา Management นิยมใชในทางธุรกิจ สวนคําวา Administration นิยมใช
ในทางราชการ แตอยางไรก็ตามทั้งสองคํานี้อาจใชแทนกันได มีผูใหความหมายของคําวาการจัดการ
หลายความหมาย ไดแก
การจัดการ คือ การดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยอาศัยปจจัยทั้งหลาย
ไดแก คน เงิน วัสดุสิ่งของ เปนอุปกรณในการปฏิบัติงานนั้น (Koontz and O’Donnel. 1972: 43)
การจัดการ คือ กระบวนการนําเอาทรัพยากรตางๆ ขององคกรมาปฏิบัติโดยการวางแผนการ
จัดการองคการ การสั่งการ และการควบคุม เพื่อเปาหมายขององคการในการผลิตสินคาหรือการบริการ
สําหรับลูกคา (Thierauf, Klekamp และ Geeding, 1968: 25)
การจัดการ คือ กระบวนการทํางานที่ประกอบไปดวยการวางแผน การจัดการองคการ การนํา
และการควบคุ ม ทรั พ ยากรที่ อ งค ก รมี อ ยู เ พื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานบรรลุ ซึ่ ง เป า หมายขององค ก าร
(Schermahorn Jr., 1999: 8)
จากความหมายที่ ได ก ล า วมาข า งต น สามารถสรุ ปได ว า การจั ด การ คื อ การนํ าเอา
ทรั พ ยากรต า งๆ ขององค ก ร ได แก คน เครื่ องมื อ เงิ น ทุ น และวั ส ดุ สิ่ ง ของ มาปฏิ บั ติ ตาม
แผนงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายและเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร
2.3.1.1 ความสําคัญของการจัดการ ในอดีตที่ผานมามักมีความเห็นตรงกันที่วาการจัดการ
เปนสิ่งจําเปนและสําคัญสําหรับองคกรตางๆ แตคนจํานวนไมนอยยังเขาใจวาการจัดการเปนเรื่องที่ไม
ตองศึกษามากนัก เพราะเปนสิ่งที่เปนสามัญสํานึกธรรมดา แตในปจจุบันการที่เศรษฐกิจจะเจริญรุดหนา
ไปไดไกลและดีเพียงใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับประสิทธิภาพขององคการตางๆ ซึ่งประสิทธิภาพขององคการ
เหลานี้จะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับวาจะมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพียงใด การจัดการจะเปน
ปจจัยกําหนดประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคการโดยตรง เปนตัวชี้นําและกํากับใหองคการตางๆ
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ทํางานโดยมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของกลุมตางๆ และสังคมได (ธงชัย สันติวงศ,
2545 อางถึงใน พชระ พิพัฒนโยธะพงศ, 2547: 10-11)
2.3.1.2 ปจจัยในการจัดการ ปจจัยที่เปนมูลเหตุพื้นฐานที่สําคัญที่ผูบริหารทุกคนตองหันมา
สนใจในงานดานการจัดการ เพื่อใหดําเนินการตามวัตถุประสงคของกิจการ (ธงชัย สันติวงศ, 2545)
ประกอบดวย
1) คน (Man) ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ ถื อ ได ว า เป น ป จ จั ย ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ยิ่ ง ที่ จ ะก อ
ผลสําเร็จใหกับกิจการไดอยางมาก ทั้งในแงของปริมาณงานและคุณภาพ
2) เครื่องจักร (Machine) คือ เครื่องจักร อุปกรณที่จัดหาและซื้อมาอยางพิถีพิถัน เพื่อ
ใชปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา
3) เงินทุน (Money) เปนปจจัยที่สําคัญในการใหการสนับสนุนจัดหาทรัพยากรเพื่อ
หลอเลี้ยงและเอื้ออํานวยความสะดวกใหกิจกรรมขององคการดําเนินไปอยางไมติดขัด ซึ่งเงินทุนนี้มีทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงราคาตนทุนของเงิน คือ ดอกเบี้ยดวย
4) วัสดุสิ่งของ (Material) เปนปจจัยที่ตองจัดหามาใชในการดําเนินงานการผลิตหรือ
การบริการ
2.3.1.3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการจัดการ องคการจะประสบความสําเร็จใน
การจัดการได มากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการจัดการ 4 ประการ
ดังตอไปนี้ (ธงชัย สันติวงศ, 2545)
1) การตลาด (Market) โดยความหมาย ตลาด คือ กลุมคนหรื อองคการที่มีความ
จําเปนหรือความตองการมีอํานาจในการซื้อและมีความเต็มใจที่จะซื้อสินคาและบริการ และเปนผูที่
องคกรมุงจะขายสินคาหรือบริการที่ผลิตไดใหบรรลุเปาหมาย
2) วิธีการปฏิบัติงาน (Method) ประกอบดวยระบบการผลิตหรือระบบการใหบริการ
ตางๆ กระแสการไหลของงาน ระเบียบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานทั้งหลายที่จําเปน ระบบการปฏิบัติงาน
ภายในที่จัดไวเพื่อปฏิบัติภารกิจตางๆ การเลือกวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสมจะสงผลดีใหเกิดการประหยัด
ตนทุน และกําลังแรงงาน และสงผลตอประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรตางๆ
3) การจูงใจผูปฏิบัติงาน (Motivate) คือการบริหารคนในองคการเพื่อใหพนักงานเกิด
ความมุมานะ มั่นคง จงรักภักดี และทุมเทตั้งใจทํางานใหเสร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) วิธีการจัดการ (Management) วิธีการจัดการซึ่งเปนภารกิจหนึ่งของนักบริหาร
โดยตรง คือเปนกลไกและตัวประสานที่สําคัญที่สุดในการประมวล ผลักดัน และกํากับใหปจจัยตางๆ ที่
เปนทรัพยากรการจัดการประเภทตางๆ ใหสามารถดําเนินไปไดโดยมีประสิทธิภาพ จนบรรลุเปาหมาย
ตามที่ตองการได
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2.3.2 การจัดการองคการ
มีผูใหความหมายของการจัดการองคการไวดังนี้ คือ หมายถึง การวางระเบียบใหกิจกรรม
ตางๆ ขององคการสมดุลกัน โดยกําหนดวาใครมีหนาที่อะไร มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบอยางไร
ทั้งนี้เพื่อการดําเนินงานขององคการบรรลุตามแผนที่กําหนดไว (Etzel, Walker และ Stanton, 2001: 150
อางถึงใน พิบูล ทีปะปาล, 2545: 131)
สมพงษ เกษมสิน (2523: 194) กลาววาการจัดการองคการคือการจัดสรางสัมพันธภาพ
ระหวางอํานาจหนาที่ การงานบุคคล และทรัพยากรบริหารอื่นๆ ใหสามารถดําเนินการใหเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค โดยการจัดการองคการจะรวมไปถึงกระบวนการจัดความสัมพันธระหวางสวนตางๆ เพื่อให
สวนตางๆ เหลานี้สัมพันธและรวมกันเปนหนวยงานที่มีประสิทธิภาพสามารถทํางานมุงสูเปาหมายรวม
จนสําเร็จผลในองคการนั้น มักประกอบดวยความสัมพันธขั้นมูลฐาน 3 ประการ คือ ความรับผิดชอบ
อํานาจหนาที่ และความพรอมที่จะใหตรวจสอบ ทั้งนี้เพราะวาในองคการยอมจะตองประกอบดวย คน
หนาที่การงาน และปจจัยทางกายภาพตางๆ ภายในองคการมีกระบวนการแบงงานกันทํา พรอมกับการ
แบ งส วนอํานาจหน าที่ ที่เหมาะสมให และมีการรวมกลุมภายใตโครงสรางเดี ยวกั นที่ สามารถมีการ
ติดตอกันไดตลอดเวลา คือเปนกลุมที่มุงสูเปาหมายหรือรวมอันเดียวกัน
2.3.2.1 กระบวนการจัดการองคกร
มีวิธีการจัดการองคการดังนี้ (Drucker, 1995 : 104-201 อางถึงในอารีย กัลปนาม,
2538: 42)
1) จะต องมีการวิ เคราะห งานตางๆ ในองค กรวา งานที่ มีอยูทั้งหมดในองค การมี
ลักษณะอยางไรบาง พรอมทั้งจัดแบงงานทั้งหมดขององคการออกเปนสวนๆ พิจารณาดูวามีงานใดบางที่
จะเอามารวมเปนกลุมเดียวกัน และงานใดบางที่จะแยกจากกัน แตการที่จะพิจารณาวาองคการควรจะ
ประกอบไปดวยงานใดบางนั้น ก็ขึ้นอยูกับประเภทและลักษณะของกิจการ เชน องคการที่ทําการผลิต
สินคา หนาที่งานที่จําเปนสําหรับองคการคือ งานผลิต งานขาย และงานการเงิน
2) เมื่อแบงแยกงานทั้งหมดที่มีอยูในกลุมองคการเปนกลุมๆ แลวผูบริหารมีความ
จําเปนที่จะตองวิเคราะหการตัดสินใจในงานตางๆ โดยพิจารณาวาในงานแตละงานจําเปนที่จะตองมี
การตัดสินใจในปญหาตางๆ อยางไรบาง ถาพบวาในงานแตละงานจําเปนจะตองมีการตัดสินใจของ
ผูบริ หาร แต เป นการตั ดสิ นใจในป ญหางายๆ และไมมีความซั บซอนมากนัก ผูบริหารอาจจะมี การ
พิจารณากระจายอํานาจในงานสวนตางๆ และจัดระบบขององคการที่สนับสนุนใหมีการกระจายอํานาจ
ไปยังผูบริหารระดับรองลงไป
3) ทําการวิเคราะห ความสําคัญตางๆ ของแตละกลุมงานวา งานต างๆ ที่มีอยูใน
องคการจําเปนที่จะตองมีการติดตอเชื่อมโยงระหวางงานแตละกลุมงานหรือไม ทั้งนี้จะมุงความสนใจไป
ในลักษณะที่สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการทํางานรวมกันของบุคคลในองคการ
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4) ทําการมอบหมายงาน อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหแกบุคคลหรือพนักงาน
ในระดับตางๆ ที่เห็นวาเหมาะสมและใหไดสัดสวนกับงานพรอมทั้งชี้แจงใหผูปฏิบัติงานใหทราบวาแตละ
ฝ า ยจะต อ งรายงานผลและปฏิ บั ติ ง านต อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาของตน และตนจะต อ งรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะ
ควบคุมดูแลใครบาง
กระบวนการจัดการองคการ จะทําใหไดโครงสรางขององคการประกอบไปดวยแผนก
หรื อ ฝ า ยอะไรบ า ง และทราบถึ ง รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ งานต า งๆ อํ า นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ความสัมพันธของงานตางๆ ในองคการ
2.3.2.2 องคประกอบในการจัดการองคการ
อารีย กัลปนา (2539: 43-50) กลาวถึงองคประกอบในการจัดการองคการวา ในการ
จัดการองคการผูบริหารจําเปนที่จะตองเขาใจถึงองคประกอบของการจัดการองคการที่ดเี พื่อประโยชนใน
การจัดการองคการและการวางรูปแบบขององคการอยางเหมาะสม องคประกอบที่ควรทราบ ไดแก
1) การจั ด แผนกงาน (Departmentation) ในขั้ น ต น ได ก ล า วไว แล ว ว า การจั ดการ
องคการที่ดี นั้น ผูบริหารจะตองพิจารณาแบงแยกหนาที่ การงานออกเปนกลุมๆ และจัดตั้งขึ้นมาใน
ลักษณะของแผนกตางๆ ในองคการ ทั้งนี้หลักพื้นฐานในการจัดแบงแผนกที่สําคัญสามารถกระทําได
หลายวิธี คือ การจัดแผนกงานโดยใชหนาเปนเกณฑ ใชผลิตภัณฑเปนเกณฑ ใชพื้นที่เปนเกณฑ ใช
ลูกคาเปนเกณฑ การจัดแผนกงานตามกระบวนการ และการจัดแผนกงานโดยใชจํานวนคนเปนเกณฑ
2) หลักของการมีเอกภาพการบังคับบัญชา (Unity of command) ในการปฏิบัติงาน
ของผูใตบังคับบัญชาคนใดก็ตาม ผูใตบังคับบัญชาควรที่จะไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว
แตในปจจุบันการทํางานมักจะละเลยในหลักการนี้ จึงเปนผลทําใหงานลาชา และเกิดการอูงานของ
ผูใตบังคับบัญชา เพราะจะตองรับคําสั่งในการทํางานจากผูบังคับบัญชาพรอมกันหลายคน
3) การรวมอํ านาจ (Centralization) เป นการจัดการองค การที่ ได สงวนหรื อรั กษา
อํานาจในการตัดสินใจวินิจฉัยสั่งการไวที่สวนกลางขององคการและนอกจากนั้นการตัดสินใจสวนใหญที่
เกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ในองคการไมไดกระทําโดยผูปฏิบัติงาน แตขึ้นอยูกับผูบริหารระดับสูงกวา เชน
งานดานการเงิน การวางนโยบายการบริหารงานบุคคลและการควบคุม
4) การกระจายอํ า นาจ (Decentralization) เป น การจั ดการองค การที่ มุ งกระจาย
อํานาจและความอิสระในการตัดสินใจไปยังผูบริหารระดับรองลงมาหรือหนวยงานสาขา ทั้งนี้จะมีการ
กําหนดวิธีการและขอบเขตของการกระจายอํานาจ จะเพียงใดขึ้นอยูกับสถานการณและความเหมาะสม
แตผูบริหารจะตองตระหนักวา แมวาการกระจายอํานาจจะชวยกอใหเกิดผลดีตางๆ แกองคการมากมาย
แตในการบริหารงานขององคการ ผูบริหารไมสามารถกระจายอํานาจใหแกผูอื่นอยางเต็มที่ได อยางนอย
จะตองมีการควบคุมทางการเงิน เพื่อลดความคลองตัวของผูที่ไดรับมอบหมาย
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5) ชวงการควบคุม (Span of control) เปนความพยายามในการกําหนดจํานวนของ
ผูใตบังคับบัญชาตอผูบังคับบัญชาหนึ่งคน และพยายามกําหนดขอบเขตการรับผิดชอบของผูบริหาร ใน
การจัดการองคการที่ผูบริหารควรมีการพิจารณาถึงขนาดของชวงการควบคุม ถาในองคการใดมีการจัด
ชวงการควบคุมที่ยาวหรือมากเกินไป อาจทําใหการควบคุมบังคับบัญชาไมเกิดผลดีเทาที่ควร และงานที่
ไดขาดประสิทธิภาพ เพราะการดูแลของผูบริหารไมทั่วถึง
6) หนวยงานที่สําคัญในองคการ สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ
(1) หน ว ยงานหลั ก (Line) เป น งานที่ ต อ งรั บ ผิ ด ชอบโดยตรงต อ ผลสํ า เร็ จตาม
วัตถุประสงคของธุรกิจ เจาหนาที่ใหหนวยงานหลักสามารถจัดใหอยูในลักษณะของสายการบังคับบัญชา
ปกติได
(2) หนวยงานที่ปรึกษา (Staff) เปนหนวยงานที่มีหนาที่ชวยเหลือคอยใหคําแนะนํา
แกเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ หรือเจาหนาที่ในหนวยงานหลักใหมีการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น ลักษณะงานของ
หนวยงานที่ปรึกษาจะชวยใหวัตถุประสงคขององคการสําเร็จไดโดยทางออม
(3) หนวยงานอนุกร (Auxiliary) เปนหนวยงานที่คอยใหบริการแกหนวยงานหลัก
และหนวยงานที่ปรึกษาสวนมากเปนงานดานธุรการ และการอํานวยความสะดวกแตไมมีหนาที่บริการ
ลูกคาขององคการแตอยางใด
7) สายการบังคับบัญชา (Line of Authority) หมายถึงความสัมพันธระดับชั้นระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา สมาชิกในองคการทุกคนจะตองอยูในสายการบังคับบัญชาตามที่ได
กําหนดไว และการที่บุคคลใดอยูในสายการบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาคนใดคนหนึ่ง ก็จะแสดงให
เห็นวาบุคคลนั้นจะตองรับผิดชอบที่จะรายงานผลการปฏิบัติงานไปยังผูบังคับบัญชาไมทางใดก็ทางหนึ่ง
และนอกจากนั้นยังบอกใหทราบถึงสายการติดตอสื่อสาร อํานาจหนาที่
2.3.2.3 โครงสรางองคการ
อารีย กัลปนา (2538, 60-64) กลาวถึงโครงสรางองคการเปนสิ่งที่สามารถจะบอกได
ว า องค ป ระกอบด ว ยหน ว ยงานอะไรบ า งที่ จ ะต อ งปฏิ บั ติ นอกจากนั้ น ยั ง บอกให ท ราบถึ ง ลั ก ษณะ
ความสัมพันธของแตละหนวยงาน ทั้งในแบบโครงสรางองคการที่ใชพื้นฐานทั่วไปมี 4 แบบ ดังนี้คือ
1) โครงสรางองคการแบบงานหลัก (line Organization Structure) มีลักษณะการ
อํานวยการและการควบคุม โดยมีสายการบังคับบัญชาโดยตรงมาจากผูบริหารไปยังระดับต่ําสุดของ
องคการ ลักษณะงานไมซับซอน และโครงสรางแบบนี้เปนแบบพื้นฐานที่สามารถขยายไปเปนโครงสราง
แบบอื่นตอไปได ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2.1
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แผนภูมิที่ 2.1 โครงสรางองคการแบบงานหลัก

ผูจัดการ

แผนกขาย

ผูขาย

แผนกการเงิน

ผูขาย

แผนกผลิต

คนงาน

คนงาน

ที่มา: อารีย กัลปนา. เอกสารประกอบการสอน วิชา 961 111 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหาร. ขอนแกน:
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2539. หนา 61.

2) โครงสร างองคการแบบงานหลักและงานที่ ปรึ กษา (Line
and
Staff
Organization Structure) ไมวาองคจะมีขนาดใดก็ตาม ในระยะเวลาที่ผานไปจะทําใหกิจกรรมตางๆ
ในองคการจะมีลักษณะเฉพาะตัวมากขึ้น และผูบริหารจะประสบปญหาในการปฏิบัติงานดวยตนเอง
จึงเปนผลทําใหผูบริหารจะตองมีผูที่คอยใหความชวยเหลือในการทํางาน การใหคําปรึกษา คําแนะนํา
และการบริหาร จึงเปนไดวามีความจําเปนตองมีหนวยงานที่รับผิดชอบงานดังกลาว คือ หนวยงานที่
ปรึกษา โครงสรางองคการแบบงานหลักและงานที่ปรึกษาเปนแบบของโครงสรางที่ใชประโยชนของ
ผูเชี่ยวชาญในแตละดาน ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2.2
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แผนภูมิที่ 2.2 โครงสรางองคการแบบงานหลักและงานที่ปรึกษา
ประธาน

ฝายตลาด

หัวหนา
งานขาย

หัวหนา
งานขาย

ฝายผลิต

หัวหนา
คนงาน

ฝายควบคุม

ฝายบุคคล

หัวหนา
คนงาน

ที่มา: อารีย กัลปนา. เอกสารประกอบการสอน วิชา 961 111 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหาร. ขอนแกน:
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2539. หนา 63.

3) โครงสรางองคการแบบผสม (Hybrid Organization Structure) เปนลักษณะ
โครงสรางขององคการที่ไดนําเอาหลักในการจัดแผนกงานมาพิจารณาใชตามความเหมาะสมของแตละ
องคการ รูปแบบของโครงสรางประเภทนี้มีรูปแบบตายตัว แตจะใชหลายๆ หลักเกณฑผสมกันไปตาม
ความสามารถ ทั้งนี้คํานึงถึงประโยชนและวัตถุประสงคขององคการเปนหลัก
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แผนภูมิที่ 2.3 โครงสรางองคการแบบผสม
ผูอํานวยการ
ฝายบุคคล

การบัญชี

ผูจัดการหนวย
คาแกส

ผูจัดการหนวย
คาปุย

ผลิต

ปุย A

แบงตาม
ผลิตภัณฑ

การผลิต

ปุย B

บุคคล

บัญชี

สํานักงาน
ขายเขต
ภาคเหนือ

แบงตามหนาที่

การตลาด

ผูจัดการหนวยยา
ปราบศัตรูพืช

แบงตามหนาที่

ตลาด

กลาง

แบงตามผลิตภัณฑ

แบงตามหนาที่

อีสาน

สหกรณ

รานคา

แบงตามลูกคา

ที่มา: อารีย กัลปนา. เอกสารประกอบการสอน วิชา 961 111 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหาร. ขอนแกน:
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2539. หนา 63.

4) โครงสรางองคการแบบโครงการ (Matrix Organization Structure) เปนลักษณะ
โครงสรางองคการที่นิยมใชในองคการขนาดใหญที่มีงานพิเศษเกิดขึ้นแทรกในงานประจําที่ทําอยู งานที่
เกิดแทรกขึ้นมานั้นจะถูกจัดใหอยูในรูปของโครงการ (Project) ที่มีระยะเวลาการทํางานเสร็จสิ้น งานใน
โครงการจะทําการมอบหมายใหกับผูจัดการโครงการ (Project Manager) เปนผูรับผิดชอบ และในการ
ทํางานพิเศษดังกลาว ผูจัดการโครงการจะยืมตัวผูเชี่ยวชาญในงานแตละดานมาจากหนวยงานปกติ
ขององคกร ในขณะที่ทํางานตามโครงการผูเชี่ยวชาญจะชวยในการใหคําแนะนําปรึกษาและจะอยูใน
ความดูแลรับผิดชอบของผูจัดการโครงการเมื่องานในโครงการเสร็จสิ้น ผูเชี่ยวชาญก็กลับไปทํางานใน
หนวยงานปกติตามเดิมและอยูในความดูแลรับผิดชอบของผูบังคับบัญชาตามสายงานปกติ
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แผนภูมิที่ 2.4 โครงสรางองคการแบบโครงการ
ประธาน

ผูจัดการ
โครงการ A

ฝายวิจัย

ผูจัดการ
โครงการ B

ฝายผลิต

ฝายวิศวกร

ผูเชี่ยวชาญ

สายการบังคับบัญชา
สายงานตามโครงการ
ที่มา: อารีย กัลปนา. เอกสารประกอบการสอน วิชา 961 111 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหาร. ขอนแกน:
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2539. หนา 64.

2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับองคกรชุมชน
2.4.1 คําจํากัดความและความหมายขององคกรชุมชน
องคการชุมชม (Community Organization) หมายถึง องคกรหรือกลไกการจัดการที่ชุมชน
จัดตั้งขึ้นในรูปแบบตางๆ ทั้งที่เปนนิติบุคคลและไมเปนนิติบุคคล เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน มี
การเรียนรูการจัดการและการแกไขปญหารวมกัน (โกมล ชอบชื่นชม 2541: 21)
2.4.2 หลักการทั่วไปเกีย่ วกับองคกรชุมชน
สามารถจําแนกหลักการสําคัญๆ ได 4 ประการ ดังนี้
2.4.2.1 องคประกอบขององคกรชุมชน โดยทั่วไปองคกรจะตองมีองคประกอบสําคัญ ดังนี้
1) การมีอุดมการณรวมกันของสมาชิกในชุมชน อุดมการณถือเปนสิ่งสําคัญที่จะยึด
เหนี่ยวทิศทางของการรวมกลุมไวได ถาสามารถกําหนดวิสัยทัศนหรือเปาหมายระยะยาวดวยแลว จะ
ทําใหองคกรชุมชนนั้นมีอุดมการณในการรวมตัวกันไดดียิ่งขึ้น
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2) การมีเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน เชน เปาหมายที่ตองการหลุดพนจาก
ความยากจน สรางฐานะทางเศรษฐกิจและอํานาจการตอรองทางการเมือง อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
เปนตน
3) การมีผลประโยชนรวมกันและมีการกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม
4) สมาชิกของชุมชน ประกอบดวย
(1) ผูนํา ที่จะนําพาองคกรชุมชนอยูรอดและสรางความเขมแข็งใหชุมชน ซึ่งอาจ
เปนผูนําทางความคิด ผูนําทางศีลธรรม ผูนําทางอาชีพ ผูนําทางการพูด ผูนําที่สามารถประสานกับ
ราชการและภายนอกชุมชน
(2) สมาชิก ที่จะรวมมือและมีสวนรวมในกิจกรรมทั้งทางความคิด การวางแผน
การตัดสินใจ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
(3) ชาวบานทั่วไป ที่ไมเขารวมอยูในองคกรแตมีผลตอการดํารงอยูและความ
เขมแข็งขององคกรชุมชน เพราะเปนกลุมที่เฝาดูติดตามวิพากษวิจารณและพรอมจะเขารวมหรือไมเขา
รวมกับองคกรชุมชน
5) การบริ หารจัด การ เปน หัว ใจสํา คัญของความเขมแข็งขององค ก รชุม ชน การ
บริหารจัดการประกอบดวย การตัดสินใจของคนในองคกรในเรื่องที่สําคัญๆ โครงสรางและบทบาท
หนาที่ที่ชัดเจน กฎกติการวมกันเพื่อลดปญหาขอขัดแยงของคนที่มารวมตัวกัน การสื่อสารระหวางผูนํา
กับสมาชิก การควบคุมตรวจสอบอยางสม่ําเสมอและโปรงใส
6) กิจกรรม ในแตละชุมชนมีกิจกรรมแตกตางกันไป ดังนี้
(1) กิจกรรมดานเศรษฐกิจ เชน กลุมออมทรัพย ปุย ธนาคารขาว กลุมทอผา
สหกรณปมน้ํามัน ศูนยสาธิตการตลาด ฯลฯ
(2) กิจกรรมดานการเกษตร ไดแก เกษตรผสมผสาน ทําไรนาผสม ขาวปลอด
สารเคมี ฯลฯ
(3) กิจกรรมดานการเมือง เชน สมัชชาคนจนดําเนินงานตอรองปญหาขัดแยง
ดานที่ทํากิน ฯลฯ
(4) กิจกรรมดา นสังคมและวัฒนธรรม เชน การระดมทุ นทอดผา ปา การร ว ม
แกปญหาจราจรของชมรม จส.100 ฯลฯ
(5) กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม เชน ปาชุมชน การฟนฟูลุมน้ํา การแกปญหาขยะ
มลพิษ ฯลฯ
7) งบประมาณ การดําเนินกิจกรรมใดๆ จะตองมีการระดมทุนทั้งจากภายในและ
ภายนอกชุมชนเพื่อนํามาใชดําเนินการ ซึ่งในระยะเริ่มแรกควรมีการระดมทุนจากภายในชุมชนกอน
เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการทํากิจกรรมหลายๆ กิจกรรมใหเกื้อหนุนกัน
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2.4.2.2 ปจจัยที่กําหนดความเขมแข็งหรือออนแอขององคกรชุมชน ประกอบดวย
ปจจัยหลายประการที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน ดังนี้
1) โครงสรางทางสังคม เปนเครื่องกําหนดคุณสมบัติของสังคม องคกรชุมชนที่จะ
เขมแข็งไดตองมีโครงสรางทางสังคมที่มีความสัมพันธแนวราบหรือแนวนอน เพราะโครงสรางแบบนีเ้ ปน
เงื่อนไขใหเกิดความรวมมือ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รวมทั้งสามารถพัฒนาความรวมมือของคนใน
ชุมชนไดอยางกวางขวาง ขณะเดียวกันยังเปดโอกาสใหคนในชุมชนไดเรียนรูและแสดงศักยภาพอยางมี
อิสระ มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรูในทุกดานจนพัฒนาเปนภูมิปญญาของชุมชนที่จะเปนรากฐานสราง
ความเขมแข็งของชุมชนยิ่งขึ้น และถาโครงสรางทางสังคมของชุมชนเปนแนวดิ่งจะทําใหชุมชนเกิด
ความออนแอ เพราะระบบความสัมพันธเปนลักษณะการสั่งการ ใชอํานาจหรือการบังคับ ไมเปดโอกาส
ใหชุมชนสวนลางมีสวนรวมคิดตัดสินใจตามศักยภาพและความตองการของตนเองเทาที่ควร
2) ระบบเศรษฐกิจของชุมชน โดยระบบเศรษฐกิจที่เปนปจจัยแหงความเขมแข็งของ
ชุมชนตองเปนระบบเศรษฐกิจพึ่งตนเองและมุงตอบสนองความตองการเพื่อยังชีพของชุมชนเปนหลัก
โดยที่รูปแบบการผลิตจะตองทําใหสมาชิกไมจําเปนตองดิ้นรนขวนขวายกับกิจกรรมเศรษฐกิจแบบ
เดียวที่ถูกกําหนดจากภายในชุมชน เพราะสามารถกําหนดการผลิตตามสภาพของตน คือ เนนการใช
ปจจัยการผลิตที่มีอยูในชุมชนภายใตเทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมผานกระบวนการสั่งสมการ
เรียนรูที่ตกทอดกันมาชานาน รูปแบบการผลิตของชุมชนดังกลาวจะชวยใหมนุษยใกลชิดและเรียนรู
ระบบนิเวศของธรรมชาติ จึงเกิดความตระหนักถึงคุณคาและการอนุรักษบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ รูปแบบการผลิตดังกลาวยังสงผลตอวิถีชีวิตของคนในชุมชนใหมีเวลาวางเพื่อทํางานหรือ
นันทนาการอื่นๆ ที่จะแสดงภูมิปญญาและศิลปะของชุมชน ขณะที่การบริโภคของชุมชนจะถูกกําหนด
โดยทรัพยากรในทองถิ่นและการติดตอสัมพันธกับชุมชนอื่น โดยที่อิทธิพลของภายนอกชุมชนจะมี
ผลกระทบตอรูปแบบการบริโภคของชุมชนนอย ชุมชนไมจําเปนตองผลิตสวนเกินมากเกินไปเชนที่
เปนอยูในปจจุบัน
3) คานิยมและความเชื่อในศาสนา ชุมชนจะเขมแข็งมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับ
คานิยมที่สมาชิกในชุมชนยึดถือ เพราะคานิยมเปนปจจัยที่กําหนดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตชุมชน คานิยม
ที่มาจากความเชื่อในศาสนาสามารถสรางทัศนคติใหคนเคารพธรรมชาติ มีความพึงพอใจกับการพึ่งพา
ตนเอง และกอใหเกิดวัฒนธรรมแบบรวมมือมากกวาการแขงขัน เพราะทุกศาสนาจะสั่งสอนในเรื่องของ
การอยูรวมกันของสรรพสิ่งและมีบทธรรมจํานวนมากที่กําหนดแบบแผนการปฏิบัติเกี่ยวกับการใชชีวิต
ของมนุ ษ ย แ ละการอยู ร ว มกั น ในสั ง คม การที่ ชุ ม ชนยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ต ามความเชื่ อ ดั ง กล า วจน
กลายเปนระบบคานิยมของชุมชน จะสงผลใหชุมชนสามารถธํารงรักษาความเปนปกแผนของความ
เขมแข็งของชุมชนไวได
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4) กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต การศึกษาเปนปจจัยสําคัญที่มีสวนกําหนดระดับ
ความเขมแข็งของชุมชน เพราะเปนกลไกหลักที่เปนหนาที่ถายทอดความรู และพัฒนาระบบคานิยม
ของคนในชุ ม ชน แต ก ารศึ ก ษาต อ งมี ค วามหมายกว า งถึ ง การเรี ย นรูข องบุ ค คลที่ เ ปน กระบวนการ
ตอเนื่องตลอดชวงวัยของชีวิต ชวยใหคนในสังคมเกิดศักยภาพในการดํารงชีวิต มีทักษะในการแกไข
และจัดการปญหาของตนเองและชุมชน ซึ่งกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนสามารถเกิดขึ้นได
จากแหลงการเรียนรูที่มีอยูรอบตัวทั้งในระดับครอบครัวในชุมชนและนอกชุมชนจากบุคคลหลากหลาย
อาชีพ อยางเปนทางการและไมเปนทางการ เชน การเรียนรูดานการใชสมุนไพร การนวด ความรูดาน
หัตถกรรม ความรูดานศิลปะพื้นบาน ฯลฯ ในบางชุมชนอาจจะสะสมความชํานาญเฉพาะดานไวเปน
พิเศษจนเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง เชน บานอรัญญิก บานชางหลอ บานบาตร เปนตน โดยที่
เนื้อหาสาระของการเรียนรูตองกําหนดจากความตองการและความจําเปนของคนและชุมชนเปนหลัก
สวนใหญมักเปนเนื้อหาเชิงปฏิบัติมากกวาทฤษฎี สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
5) กลุ ม ผู นํ า ชุ ม ชน คื อ กลไกรู ป ธรรมในการนํ า ชุ ม ชนไปตามค า นิ ย มและความ
ตองการของชุมชนรวมทั้งแกปญหาและวิกฤตการณในชุมชน ชุมชนที่เขมแข็งจะตองมีกลุมผูนําที่มี
อิสระในการตัดสินใจ มีคานิยมตามที่ชุมชนยึดถือ และมีทักษะในการจัดการ อยางไรก็ตามผูนําของ
ชุมชนจะมีบทบาทมากหรือนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ระดับการพึ่งตนเองเชิง
เศรษฐกิจ ความเขมแข็งของโครงสรางแบบแนวราบในชุมชน การรวมศูนยอํานาจและการแทรกแซง
จากภาครัฐ เปนตน
6) ระบบความสัมพันธเชิงสังคม การที่มีระบบความสัมพันธเชิงสังคมที่แนนแฟน
และมุงใหความสําคัญกับคนมากกวาผลประโยชนจะมีสวนทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง เพราะชวยให
คนในชุมชนอยูรวมกันในลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน เชน การชวยลงแรงกันในการทํานาหรืองานบุญ การ
ชวยดูแลเด็กและผูสูงอายุในชุมชน ซึ่งถือวาเปนรูปแบบหนึ่งของระบบความมั่นคงทางสังคมหรือเปน
สวัสดิการชุมชน (Community Welfare) นั่นเอง
7) กลไกในการปฏิสัมพันธและการติดตอสื่อสาร ชุมชนจะมีความเขมแข็งไดจะตอง
มีการปฏิสัมพันธและการติดตอสื่อสารระหวางสมาชิกในชุมชนอยูตลอดเวลา เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร การเรียนรู ทัศนคติ และรวมปรึกษาหารือในกลุมซึ่งจะทําใหเกิดความรวมมือกันในชุมชน
8) การบริหารงานปกครองของรัฐ ถารัฐมีระบบการปกครองแบบศูนยรวมอํานาจจะ
มีผลกระทบตอชุมชนสูงและทําใหชุมชนอยูในภาวะออนแอ เพราะระบบราชการที่มีลักษณะการใช
อํานาจสั่งการในการพัฒนาจะเปนกลไกในการทําลายศักยภาพในการคิดและการมีสวนร วมของ
ชาวบานในการพัฒนาชุ มชนอยางมาก ขณะเดียวกัน โครงสรางระบบราชการแนวดิ่งตั้ งแตระดับ
กระทรวงจนถึงระดับชุมชนจะทําใหกลไกการพัฒนามีประสิทธิภาพต่ํา เพราะโครงสรางที่ใหญโต
เทอะทะ สรางความไมคลองตัวในการทํางานเพื่อบริการประชาชน และไมสามารถตอบสนองความ
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ตองการของชุมชนที่แตกตางกันไปในแตละพื้นที่ไดอยางเหมาะสม เพราะขาราชการตองปฏิบัติงาน
ตามนโยบายสวนกลางเปนหลัก นอกจากนั้น ถามีปจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจเขาแทรกแซงแลว
ปญหาการคอรัปชั่นและการเอื้ออํานวยประโยชนแกกลุมนักการเมืองและนักธุรกิจในพื้นที่จะนําไปสู
ความออนแอของชุมชนในที่สุด
2.4.2.3 รูปแบบและกิจกรรมการพัฒนาขององคกรชุมชน องคกรชุมชนในประเทศมี
รูปแบบการรวมกลุมในระดับที่แตกตางกันออกไป เชน การรวมตัวเปนกลุม องคกรชาวบาน ชุมชน
มูลนิธิ สหกรณ สมัชชา สภาเกษตร เปนตน โดยมีลักษณะกิจกรรมการดําเนินงานที่แตกตางกันไปตาม
สภาพความจําเปนของพื้นที่และความตองการของประชาชน ซึ่งสามารถจําแนกออกไดดังนี้
1) กิจกรรมการรวมกลุมตามสาขาอาชีพเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจและการเพิ่ม
อํานาจการตอรองทางการเกษตร เชน กลุมทอผา กลุมเกษตรผสมผสาน กลุมหัตถกรรมพื้นบาน ฯลฯ
2) กิจกรรมการรวมกลุมเพื่อแกไขปญหาพื้นฐาน เชน กลุมออมทรัพย ธนาคารขาว
ธนาคารโค-กระบือ กลุมฌาปนกิจ ศูนยสาธิตการเกษตร กลุมสมุนไพร สมัชชาคนคน ฯลฯ
3) กิจกรรมธุรกิจชุมชน เชน การแปรรูปการเกษตร คลังสินคา ปมน้ํามัน ฯลฯ
4) กิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การรักษาปาชุมชน การ
พิทักษสัตวปาและพืชพรรณ การปองกันปญหามลพิษและขยะ ฯลฯ
5) กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและภู มิ ป ญ ญาชาวบ า น เช น การนวดแผน
โบราณ การฟนฟูวัฒนธรรมประเพณี ฯลฯ
6) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผูนํา เชน การจัดการศึกษาและฝกอบรมสัมมนา ดู
งาน และฝกปฏิบัติในพื้นที่แกผูนําทองถิ่น ฯลฯ
7) กิจกรรมการจัดบริการสังคมแกชุมชน ทั้งทางดานการศึกษาและสาธารณสุข เชน
กองทุนยา โรงเรียนชุมชน ฯลฯ
2.4.2.4 พัฒนาการขององคกรชุมชน องคกรชุมชนของไทยมีพัฒนาการมาอยางตอเนื่อง
บางองคกรประผลสําเร็จในการบริหารจัดการจนสามารถพัฒนาความเขมแข็งไปสูระดับการขยาย
เครือขายออกไป อยางไรก็ตาม พัฒนาการดังกลาวมักมี 4 ขั้นตอน คือ
1) ขั้นกอรางสรางกลุม โดยการวิเคราะหชุมชนดวยเทคนิควิธีการประเมินวิเคราะห
ระบบชุมชน (Rural System Analysis) โดยที่สมาชิกของชุมชนทุกคนตองมีสวนรวมในการวิเคราะห
ชุมชนเพื่อสามารถจัดลําดับความสําคัญของปญหาและการคนหาสาเหตุ เพื่อนําไปสูการแสวงหา
ทางเลือกในการจัดทํากิจกรรม ซึ่งตองมีลักษณะเปนกิจกรรมการพัฒนารอบดาน ขั้นกอรางสรางกลุมนี้
ถือเปนการอุนเครื่องหรือเตรียมความพรอมของสมาชิกในกลุมกอนลงมือปฏิบัติจริง
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2) ขั้นลงมือปฏิบัติการ ในขั้นนี้ควรเนนการพยายามพึงตนเอง ใชทรัพยากรหรือทุนที่
คนในชุมชนมีอยูใหมากที่สุดเปนอันดับแรกมากกวาการหวังพึ่งพิงแหลงทรัพยากรภายนอกเพราะจะ
เปนการทําลายศักยภาพของกลุมไปโดยปริยาย สําหรับขั้นนี้ในระยะเริ่มแรกอาจมีขอผิดพลาดที่เกิด
จากการลองผิดลองถูก ซึ่งไมไดเปนปจจัยทําใหการรวมกลุมเกิดความลมเหลว แตจะเปนบทเรียนให
กลุมตองปรับกิจกรรมและแนวทางการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3) ขั้นขยายตัว องคกรชุมชนที่มีความเติบโตอยางเขมแข็งในระดับหนึ่งอาจขยาย
ประเภทกิจกรรมออกไปหลากหลายหรือขยายพื้นที่การดําเนินงาน ขั้นตอนนี้มีความจําเปนในการรักษา
ความยั่งยืนของชุมชนและสามารถขยายการทํากิจกรรมไดมากขึ้น
4) ขั้นรวมพลังกับหนวยงานอื่นๆ ในลักษณะพหุภาคีเพื่อสรางความเขมแข็งของ
องคกรชุมชนใหมากขึ้น โดยการยอมรับจากองคกรอื่นๆ ทั้งภาครัฐ ธุรกิจเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน
แผนภูมิที่ 2.5 ผังพัฒนาการขององคกรชุมชน
การวิเคราะหปญหา
1.กอรางสรางกลุม
แสวงหาทางเลือกกิจกรรม

ดําเนินกิจกรรม

2.ขั้นลงมือปฏิบัติการ

ขยายกิจกรรม

3.ขั้นขยายตัว

4.ขั้นรวมพลังกับ
หนวยงานภายนอก
กลุม

เครือขาย

ขยายกลุม/พื้นที่

หนวยงานพหุภาคี

องคกรอื่นๆ/รัฐ

ที่มา: โกมล ชอบชื่นชม. ชุมชน: ยุทธศาสตรการพัฒนาชนบทที่กาวหนาและยั่งยืน กรุงเทพฯ: วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร, 2541. หนา 64.
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2.5 แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน
2.5.1 ความหมายของการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน
การทองเที่ยวโดยชุมชน คือการทองเที่ยวที่คํานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม สังคม และ
วัฒนธรรม กําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเปนเจาของ มี
สิทธิในการจัดการดูแลเพื่อใหเกิดการเรียนรูแกผูมาเยือน (โครงการทองเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ,
2540 อางถึงใน พชระ พิพัฒนโยธะพงศ, 2547: 45)
สินธุ สโรบล (2546) กลาววา การทองเที่ยวโดยชุมชน คือ ทางเลือกในการจัดการแหลง
ทองเที่ยวที่ชุมชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการทองเที่ยวบนฐานความคิดที่วาชาวบานทุก
คนเปนเจาของทรัพยากร และเปนผูมีสวนไดเสียจากการทองเที่ยว โดยการนําเอาทรัพยากรที่มีอยูใน
ทองถิ่นดานตางๆ ไมวาจะเปนธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและวิถีการผลิตของ
ชุมชนมาใชเปนตนทุนหรือปจจัยในการจัดการทองเที่ยวอยางเหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพ
ของคนในชุมชนใหมีความรู ความสามารถในการดําเนินงาน ตั้งแตการตัดสินใจ การวางแผน การ
ดําเนินงาน การสรุปบทเรียน โดยเนนใหเกิดความยั่งยืนสูคนรุนลูกหลาน และเกิดประโยชนตอทองถิ่น
ตลอดจนคํานึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเปนสําคัญ
2.5.2 องคประกอบของการทองเที่ยวโดยชุมชน
การกําหนดองคประกอบของการทองเที่ยวโดยชุมชน สามารถแบงเปน 4 กลุมใหญๆ ไดดังนี้
2.5.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
1) ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ
2) มีวิถีการผลิตที่พึ่งพาและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
3) ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีที่เปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น
2.5.2.2 องคกรชุมชน
1) ชุมชนมีระบบสังคมที่เขาใจกัน
2) มีปราชญ หรือผูมีความรู และทักษะในเรื่องตางๆ ที่หลากหลาย
3) ชุมชนรูสกึ เปนเจาของและเขามามีสว นในกระบวนการพัฒนา
2.5.2.3 การจัดการ
1) มีกฎ กติกาในการจัดการสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และการทองเที่ยว
2) มีองคกรหรือกลไกในการทํางานเพื่อจัดการทองเที่ยว และสามารถเชื่อมโยงการ
ทองเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได
3) การกระจายผลประโยชนที่เปนธรรม
4) มีกองทุนของชุมชนที่เอื้อประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
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2.5.2.4 การเรียนรู
1) ลักษณะของกิจกรรมการทองเที่ยวสามารถสรางการรับรู และความเขาใจในวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกตาง
2) มีระบบการจัดการใหเกิดกระบวนการเรียนรูระหวางชาวบานกับผูมาเยือน
3) สรางจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งในสวนของ
ชาวบานและผูมาเยือน
2.5.3 ประเภทของการทองเที่ยวโดยชุมชน
หากพิจารณาทรัพยากรการทองเที่ยวในทองถิ่นแลว สามารถแยกออกเปนประเภทตางๆ ได
7 ประเภท คือ (รําไพพรรณ แกวสุริยะ, 2547 อางถึงใน พชระ พิพัฒนโยธะพงศ, 2547: 45)
2.5.3.1 แหลงธรรมชาติที่มีความสวยงามโดดเดนเปนเอกลักษณของทองถิ่น เชน ปา เขา น้ําตก
2.5.3.2 แหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตร ศาสนสถานที่สวยงาม
2.5.3.3 พิพธิ ภัณฑพนื้ บาน
2.5.3.4 งานบุญพื้นบาน งานประเพณีพนื้ เมืองในรอบป (12 เดือน)
2.5.3.5 ภูมปิ ญญาพืน้ บาน วิถีชวี ิตพืน้ บาน และการประกอบอาชีพหลักในชุมชน
2.5.3.6 ไรนา สวนเกษตรตางๆ และฟารมเลี้ยงสัตวตา งๆ
2.5.3.7 บุคลากรในทองถิ่นที่มีความสามารถทํางานในธุรกิจทองเที่ยวดานบริการอยางมี
คุณภาพในแตละสาขา เชน บริการรถนําเที่ยว เรือนําเที่ยว บริการในรานอาหาร และบริการนําเที่ยว
(มัคคุเทศกทองถิ่น หรือ วิทยากรในทองถิ่น) เปนตน ดังนั้น หากนําทรัพยากรการทองเที่ยวในทองถิ่น
มาจัดรูปแบบการทองเที่ยวก็เขาหลักการการทองเที่ยวชมวิถีชีวิตชนบท แลวสามารถจัดรูปแบบการ
ทองเที่ยวหลากหลาย ไดแก
1) การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism)
2) การทองเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism)
3) การทองเที่ยวเชิงธรณีวทิ ยา (Geotourism)
4) การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร (Historicaltourism)
5) การทองเที่ยวชมงานวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural & Traditional Tourism)
6) การทองเที่ยวเชิงดาราศาสตร (Astrological Tourism)
7) การทองเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา (Edu-meditation tourism)
8) การทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sportstourism)
9) การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health tourism)
10) การทองเทีย่ วแบบพํานักระยะยาว (Longstay)
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2.5.4 การมีสว นรวมของชุมชนกับการทองเที่ยว
สุรีพร พงษพานิช (2544) ไดเสนอบทบาทของชุมชนที่มีตอการทองเที่ยวไดวา การมีสวนรวม
ของประชาชนในดานการทองเที่ยวนั้น สวนใหญมักจะเปนการรวมกันในประโยชนหรือไดรับประโยชน
ซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งเทานั้น การมีสวนรวมที่จะกอใหเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาได จะตองครบ
องคประกอบ 5 ประการคือ
2.5.4.1 รวมกันวางแผน เปนการรวมคิดรวมวางแผนจัดการเตรียมความพรอมและสิ่ง
อํานวยความสะดวกในชุมชน รวมประชุมและลงความเห็นวาแผนพัฒนาการทองเที่ยวที่ภาคราชการ
นําเสนอนั้น เห็นดวยหรือไม หากไมเห็นดวย มีขอเสนอแนะควรทําอยางไร หากทองถิ่นใดที่ยังไมมีการ
ทองเที่ยวแตตองการใหเกิดขึ้น ก็ตองรวมกันคิดวาชุมชนของตนมีอะไรเดนแตกตางจากชุมชนอื่น มี
ทรัพยากรอะไรที่ดึงดูดนักทองเที่ยวไดบาง ควรมีการจัดการอยางไรบาง ควรแบงหนาที่ใครทําอะไร ควร
ตั้งรานคาตรงไหน กี่หลัง ควรใหใครเขามาขายไดบาง ควรจัดรานแผงลอยอยูบริเวณไหนใหดูเปน
ระเบียบ ควรขายของราคาเทาใด ควรจัดการดานสิ่งแวดลอมอยางไรใหปองกันมลพิษและความเสื่อม
โทรมของแหลงทองเที่ยว เปนตน
2.5.4.2 รวมกันปฏิบัติตามแผน เมื่อมีการวางแผนแลวสมาชิกในชุมชนทุกคนตองรวมกัน
ปฏิบัติหนาที่ที่ตกลงกันไว อาทิ การวางแผนลดขยะภายใน 1 ป ก็จะตองลงมือทําใหไดตามแผนนั้น
2.5.4.3 ร ว มกั น ใช ป ระโยชน สมาชิ ก ทุ ก คนจะต อ งมี สิ ท ธิ์ ใ ช ป ระโยชน จ ากทรั พ ยากร
ทองเที่ยวในทองถิ่น จะตองมีการจัดผลประโยชนทั้งที่เปนตัวเงินและวัตถุใหประชาชนในทองถิ่นอยาง
ทั่ ว ถึง และเหมาะสม โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความยุติธ รรมและความเทา เที ย มกั น เปน หลัก เมื่ อทุก คนได รั บ
ผลประโยชนอยางเหมาะสม ซึ่งหมายถึง การลงทุนลงแรงมากก็จะไดรับผลประโยชนมาก สิ่งนี้จะชวย
กระตุนใหกิจกรรมการทองเที่ยวในทองถิ่นดําเนินตอไปได
2.5.4.4 รวมติดตามและประเมินผล เมื่อมีการดําเนินการแลวยอมจะมีปญหาความไม
เขาใจตางๆ เกิดขึ้น จึงตองรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถายทอดประสบการณ และรวมกันประชุมหา
วิธีการแกไขปญหาเหลานั้น
2.5.4.5 รวมบํารุงรักษา เมื่อมีการใชประโยชนทรัพยากรแลว ทุกคนตองรวมกันบํารุงรักษา
ดวย หากละเลยปลอยใหทรัพยากรที่มีอยูเสื่อมโทรมลง นักทองเที่ยวก็จะไมมาเยี่ยมเยือน ผลประโยชน
ที่เคยไดรับก็จะหมดไปเชนกัน
การมีสวนรวมจัดการทองเที่ยวของชุมชนทองถิ่น จะประสบผลสําเร็จไดโดยทุกคนรวมมือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ เอกชน องคการพัฒนาเอกชน ทุกฝายจะตองเปดโอกาสใหทองถิ่น
ดําเนินการเอง จะตองสนับสนุนความรู ใหขอมูลขาวสารตางๆ และใหความชวยเหลือที่เหมาะสม
โดยเฉพาะอยางยิ่ งภาคเอกชนที่เปน ผูประกอบการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ย ว ควร
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนทองถิ่นดําเนินการใหราบรื่นและยั่งยืนขึ้น
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2.5.5 แนวทางการจัดการทองเที่ยวชุมชน
แนวทางการจัดการทองเที่ยวทุกทองถิ่นนั้น มีเปาหมายคือ วิธีการเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยว
ทําอยางไรใหนักทองเที่ยวแวะมาเที่ยวนานวันและใชจายเงินเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอตลอดป ยั่งยืน
ตลอดกาลนับรอยๆ ปไดนั้น ชุมชนผูเปนเจาของแหลงทองเที่ยวจะตองมีวิธีจัดการดังนี้ (รําไพพรรณ
แกวสุริยะ, 2547)
2.5.5.1 หลักการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน มีองคประกอบ 4 หลัก ดวยกัน คือ
1) การดําเนินธุรกิจทองเที่ยวตองคํานึงถึงขอบเขตความสามารถในการรองรับของ
พื้นที่ทั้ง ธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนตอ
กิจกรรมการทองเที่ยว ควรกําหนดจํานวนนักทองเที่ยวเขาไปเที่ยวในแตละแหงตอคนตอวัน
2) ควรตระหนักถึงกิจกรรมการทองเที่ยวที่มีผลกระทบ (กอปญหาดานลบ) ตอชุมชน
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน (เอกลักษณและ อัตตลักษณ)
3) การมีสวนรวมในกิจกรรมการทองเที่ยว ผูเกี่ยวของทั้งผูเปนพันธมิตรและผูมีสวน
ไดเสียตองประสานการจัดการรวมกัน เพื่อลดผลกระทบตอระบบนิเวศ ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม และวิถีชุมชนตอการทองเที่ยว
4) การทําธุรกิจทองเที่ยวนั้นตองคํานึงถึง การอนุรักษสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม
ทองถิ่นโดยประสานงาน ประสานโครงการ และกําหนดแผนงาน นโยบาย ทางเศรษฐกิจ (เพิ่มรายได)
เพื่อใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน
โดยหลักปฏิบัติของการทองเที่ยวแบบยั่งยืน (Shirley Eber, 1993) มีดังนี้
1) การอนุรักษและใชทรัพยากรอยางพอดี ทั้งที่เปนทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และ
วัฒนธรรม เปนสิ่งสําคัญและเปนแนวทางการทําธุรกิจในระยะยาว (Using Resource Sustainably)
2) การลดการบริโภคที่มากเกินจําเปนและลดของเสีย จะชวยเลี่ยงคาใชจายในการ
ทํานุบํารุงสิ่งแวดลอมที่ถูกทําลายในระยะยาว และเปนการเพิ่มคุณภายของการทองเที่ยว (Reducing
Over-consumption and Waste)
3) การรักษาและสงเสริมความหลากหลายทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม มี
ความสํ า คั ญ ต อ การท อ งเที่ ย วในระยะยาว และช ว ยขยายฐานของอุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย ว
(Maintaining Diversity)
4) การประสานการพัฒนาการทองเที่ยวเขากับกรอบแผนกลยุทธการพัฒนาแหงชาติ
การพัฒนาทองถิ่นและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม จะชวยขยายศักยภาพการทองเที่ยวในระยะ
ยาว (Intergrating Tourism into Economics)
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5) การทองเที่ยวที่รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทองถิ่น โดยพิจารณาดานราคา
และคุณคาของสิ่งแวดลอมไว ไมเพียงแตทําใหเกิดการประหยัด แตยังปองกันสิ่งแวดลอมไมใหถูก
ทําลายอีกดวย (Supporting Local Economics)
6) การมีสวนรวมอยางเต็มที่ของทองถิ่นในสาขาการทองเที่ยว ไมเพียงแตสรา ง
ผลตอบแทนแกประชากรและสิ่งแวดลอมโดยรวม แตยังชวยยกระดับคุณภาพการจัดการการทองเที่ยว
อีกดวย (Involving Local Communities)
7) การปรึกษาหารือกันอยางสม่ําเสมอ ระหวางผูประกอบการ ประชาชนทองถิ่น
องคกรและสถาบันที่เกี่ยวของ มีความจําเปนในการที่จะรวมงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งรวม
แกปญหาและลดขอขัดแยงในผลประโยชนที่แตกตางกัน (Consulting Stakeholders and the Public)
8) การฝกอบรมบุคลากร โดยสอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการพัฒนาแบบ
ยั่งยืนตอบุคลากรทองถิ่นทุกระดับ จะชวยยกระดับการบริการการทองเที่ยว (Training Staff)
9) การตลาดที่จัดเตรียมขอมูลอยางพรอมมูล จะทําใหนักทองเที่ยวเขาใจและเคารพ
ในสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยว และจะชวยยกระดับความพอใจ
ของนักทองเที่ยวดวย (Marketting Tourism Responsibly)
10) การวิจั ยและการติดตามตรวจสอบอยางมีประสิท ธิภาพ จําเปนตอการชว ย
แก ป ญ หา และเพิ่ ม ผลประโยชน ต อ แหล ง ท อ งเที่ ย ว นั ก ท อ งเที่ ย ว และนั ก ลงทุ น (Undertaking
Research)
2.5.5.2 วิธกี ารและขั้นตอนในการดําเนินงาน
วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานพั ฒ นาและส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วอย า งยั่ ง ยื น นั้ น ชุ ม ชนควร
ดําเนินการตามแผนผัง ขางลางนี้ โดยมีขั้นตอนดังแผนภูมิที่ 2.6 ดังนี้
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แผนภูมิที่ 2.6 วิธกี ารดําเนินงานพัฒนาและสงเสริมการทองเทีย่ วอยางยั่งยืน

องคกรชุมชน

ประสานงาน (กลุมพันธมิตร)

รวมกันใกลชิด+ตอเนื่อง
อบต./เทศบาล
ตามกฎหมาย

ดูแล+อนุรักษ
ดูแลรักษา+อนุรักษ

1.แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
2.แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
3.แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
4.แหลงทงเที่ยวนันทนาการและบันเทิง

1.หนวยงานราชการตางๆ
2.ททท.+ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว
3.นักวิชาการ+นักกฎหมาย
4.ปราชญทองถิ่น / องคความรูทองถิ่น
5.ผูนําศาสนา / พระ
6.องคกรพัฒนาเอกชน
7.สื่อมวลชนทองถิน่

ตามกฎหมาย

ที่มา: รําไพพรรณ แกวสุริยะ, การจัดการทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน (Sustainable Community-bassed Tourism).
[Online]. โครงการสานสัมพันธเครือขายชุมชนเพื่อการทองเที่ยวที่ยั่งยืน สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา, 2547. แหลงที่มา: http:www.stou.ac.th/Tourism/Achieve/May/Topic1.html (อางถึงใน พชระ
พิพัฒนโยธะพงศ, 2547: 48)

แผนภูมิที่ 2.6 อธิบายแนวทางในการดําเนินงานโดยยึดหลักของความยั่งยืนทั้ง 4
ประการในการวางแผนและจัดการวางแผนพั ฒนาและส งเสริม แหล งทองเที่ ยวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมนั้น องคกรชุมชนจะตองพูดคุย ปรึกษาหารือกับผูเกี่ยวของรวมกันคนหาจุดแข็งหรือความ
โดดเดนของทรัพยากรการทองเที่ยว คนหาจุดออนและสภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหา มาหา
โอกาสความเปนไปไดตอการจัดการในอนาคต โดยคํานึงถึงการพัฒนาที่จะเกิดผลกระทบนอยที่สุด (มี
ความสมดุล) ของสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในทองถิ่น
กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายใหชัดเจน การพัฒนาตองมีความชัดเจนของการ
ดํ า เนิ น งานเพื่ อ รั ก ษาความหลากหลายทางชี ว ภาพ คุ ณ ภาพและคุ ณ คา ของสิ่ ง แวดล อ ม สั ง คม
วัฒนธรรมและคงไวในอัตตลักษณทองถิ่น สงเสริมใหนักทองเที่ยวมีความรูและประสบการณเพิ่มขึ้นทุก
ครั้ ง ที่ ไปเที่ ย ว รวมทั้งยกระดับคุ ณภาพชี วิตของท อ งถิ่น โดยนํา ธุ รกิจทอ งเที่ย วเปนอาชีพเสริ ม อัน
หมายถึ ง ประชาชนในท อ งถิ่ น จะต อ งมี ร ายได จ ากการท อ งเที่ ย วเพิ่ ม ขึ้ น มี ชี วิ ต ความเป น อยู ที่
สะดวกสบายดีขึ้นกวากอน
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กํ า หนดผั ง และรู ป แบบของสาธารณู ป โภคและสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกที่ ไ ม ก อ
ผลกระทบทางภูมินิเวศและวัฒนธรรมทองถิ่น (ไมเปนสิ่งที่แปลกปลอมเขาไป) โดยใชมาตรการเพื่อ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม (กําหนดจํานวนนักทองเที่ยวและความสามารถในการรองรับ
ของพื้นที่ (Carrying Capacity : CC) การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Environment Impact
Assessment : EIA) การประเมินผลกระทบตอสังคม (Social Impact Assessment : SIA) การ
ประเมินผลกระทบตอสุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA)
จัดทําแผนพัฒนาที่สอดคลองกับแผนแมบทของทองถิ่น จังหวัดและภูมิภาคโดย
สํารวจศักยภาพ (สถานภาพ+คุณภาพ: ความโดดเดน ความสวยงามและสุนทรียภาพ) ของแหลง
ทองเที่ยว สํารวจการตลาดการทองเที่ยว เพื่อกําหนดแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ (ระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาว) ใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
การพั ฒ นาบุ ค ลากรต อ งกํ า หนดแผนพั ฒ นาและหลั ก สู ต รการฝ ก อบรมเพื่ อ ให
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน (ในธุรกิจทองเที่ยวทั้ง 5 สาขา คือ ขนสง/ที่พัก/รานอาหาร/บริษัทนําเที่ยวและ
สินคาของที่ระลึก) ตองมีความรูความสามารถ มีมาตรฐานการบริการในระดับสากล โดยการฝกอบรม
การดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เพื่อนําไปสูการบริการที่มีมาตรฐานสากล
ดําเนินการเขียนโครงการ เพื่อของบประมาณพัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยว
เมื่อกลุมผูรับผิดชอบการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณไดรับมติจากชุมชนตอการวางแผนพัฒนา
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแลว ตองจัดเตรียมงบประมาณเพื่อใชในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวในพื้นที่ไดจัดสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว และไดรับผลประโยชนอยางเสมอภาค
การจั ด การเพื่ อ พั ฒ นาและส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วในท อ งถิ่ น ได อ ย า งยั่ ง ยื น นั้ น
ประชาชนในทองถิ่นผูเปนเจาของแหลงทองเที่ยวจะตองรวมกันคิดรวมทํากับพหุภาคี โดยคํานึงถึง
เปาหมายตอการพัฒนา คํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางชาญฉลาด เกิดประโยชนสูงสุด ใชไดนานที่สุด
มีปญหาหรือผลกระทบนอยที่สุด
2.6 แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงชี้แนะการดํารงอยูและปฏิบัติตน
ของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศใหดํา เนิน ไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพั ฒ นาเศรษฐกิจ เพื่อ ใหกา วทัน ตอ โลกยุ ค
โลกาภิวัฒน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมี
ระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนํ า
วิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสราง
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พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึก
ในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความ
เพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2542: 4-5)
2.6.1 ความหมาย
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ
ในการผลิตสินคาและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้น ๆ ไดโดยไมตองพึ่งพาปจจัยตางๆ ที่เราไมได
เปนเจาของ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2542: 3)
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุมชูตัวเองได ใหมีความพอเพียงกับตัวเอง
(Self-Sufficiency) อยูไดโดยไมตองเดือดรอน โดยสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองใหดีเสียกอน
คือ ตั้งตัวใหมีความพอกินพอใช ไมใชมุงหวังแตจะทุมเทสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแต
เพี ย งอย า งเดี ย ว เพราะผู ที่ มี อ าชี พ และฐานะเพี ย งพอที่ จ ะพึ่ ง ตนเอง ย อ มสามารถสร า งความ
เจริญกาวหนา และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไดตามลําดับตอไปได (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2547)
สรุปไดวา “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ และทุกอาชีพ กิจกรรม เพื่อเปนการมุงเนนใหเกิดการพัฒนาที่มาจาก
พื้นฐานทรัพยากรและศักยภาพที่ตนเองมีอยู โดยใชองคความรูทองถิ่นมาประยุกตใหเปนจริง
ได ในทางปฏิบัติ รวมถึงการดํา เนินงานดวยความมีคุณธรรมเป น สํา คัญ
เพื่ อใหเ กิ ด
ประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอสวนรวม อันจะเปนรากฐานสําคัญที่จะนําไปสูความยั่งยืน
ตอไปในอนาคต
อยางไรก็ดี ยังมีนักวิชาการหลายทานไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใชกับการพัฒนาชุมชนและประเทศที่แตกตางหลากหลายกันไป โดยจะขอยกตัวอยางดังนี้
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ไดกลาวถึงเรื่องการดําเนินชีวิตในระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตาม
พระราชดําริวา ขอหนึ่งใหยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุมเฟอยในการ
ดํารงชีพอยางจริงจัง ขอสองยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตอง สุจริต แมจะตกอยูในภาวะขาด
แคลนในการดํารงชีวิตก็ตาม และสุดทายคือ ละเลิกการแกงแยงผลประโยชนและแขงขันกันในทาง
การคาขายประกอบอาชีพแบบตอสูกันอยางรุนแรงดังอดีต (มติชน 5 ธันวาคม 2541: 6)
ศ.นพ.ประเวศ วะสี ได ใ ห ค วามคิ ด เห็ น ว า การพึ่ ง พาตนเองเป น หลั ก สํ า คั ญ ในทาง
พระพุทธศาสนา หมายถึงความเขมแข็ง ความยั่งยืน ความเปนอิสระ การมีภูมิคุมกัน เศรษฐกิจกระแส
หลักควรเปนเศรษฐกิจแหงการพึ่งตนเอง การพึ่งตนเองตองคํานึงถึงพื้นฐานของตนเอง พื้นฐานของ
สังคมคือวัฒนธรรม วัฒนธรรมของประเทศใดก็เปนจุดแข็งของประเทศนั้น วัฒนธรรมเกี่ยวของกับ
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เศรษฐกิจ เศรษฐกิจวัฒนธรรมจึงเปนเศรษฐกิจที่อยูบนพื้นฐานความมั่นคงของตนเอง เศรษฐกิ จ
วั ฒ นธรรมไม ใ ช เ ศรษฐกิ จ ที่ คํ า นึ ง ถึ ง เงิ น โดดๆ สั ม พั น ธ อ ยู กั บ ครอบครั ว ชุ ม ชน วั ฒ นธรรมและ
สิ่งแวดลอมพรอมกันไป เปนเศรษฐกิจที่ไมทอดทิ้งฉีกขาดจากกันไป แตเปนเศรษฐกิจบูรณาการที่
เชื่อมโยงชีวิตจิตใจ สังคมและสิ่งแวดลอม หรืออีกนัยหนึ่งเปนเศรษฐกิจที่แท เชื่อมโยงชีวิตจิตใจ สังคม
และสิ่งแวดลอมอยางไดดุลยภาพ เปนเศรษฐกิจดุลยภาพหรือเศรษฐกิจศีลธรรม หรือเศรษฐกิจพอเพียง
ที่พระเจาอยูหัวตรัสถึงเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 (อางถึงใน สมศรี จินะวงษ, 2544: 50)
เสนห จามริก (2541: 19-22) ไดใหความคิดเห็นวา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเห็นวาคน
จํ า เป น ต อ งกิ น คนจํ า เป น ต อ งบริ โ ภค เพราะฉะนั้ น พื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ของคนก็ คื อ การผลิ ต
(Production) การผลิตจึงเปนสิ่งจําเปนและสําคัญที่สุด แนวความคิดนี้จึงบอกวากอนอื่นจะตองให
เกษตรกรผู ผ ลิต พึ่ ง ตนเองใหไ ด ชุ ม ชนต องพึ่ ง ตนเองให ไ ด และท า ยที่ สุ ด สั ง คมและประเทศจึ ง จะ
พึ่งตนเองได ไมปฏิเสธเรื่องการคาหรือแลกเปลี่ยนในตลาด แตแนวคิดนี้เห็นวา หากเกษตรกรเนนการ
เพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพียงเพราะมีจุดมุงหมายจะนําไปขายเพื่อเอาเงินไปซื้อขายปลาอาหาร ฯลฯ มา
บริโภค ในไมชาเกษตรกรจะเปนหนี้เปนสินหมดความเปนตัวของตัวเอง และแมแตจะรักษาสถาบัน
ครอบครัวของตัวเองไวมิใหแตกสลายก็ยากที่จะรักษาเอาไวได สาเหตุก็เปนเพราะวาราคาปจจัยการ
ผลิต พืชผล และสิ่ง จําเปนในการดํา รงชีพของเกษตรถูก กําหนดจากกลไกราคาทั้งหมดและเปน ที่
คอนขางแนชัดวา ราคาของปจจัยการผลิตจะเพิ่มขึ้นเร็วกวาราคาพืชผลของเกษตรกรที่นําออกสูตลาด
นอกจากนี้ก็เพราะวาเกษตรกรกาวเขาสูขั้นตอนของการคา การแลกเปลี่ยนในตลาด โดยยังไมสามารถ
พึ่งตนเองไดในเรื่องของปากทอง ในทางตรงกันขาม หากเกษตรกรสามารถทําการผลิตขาวปลาอาหาร
เอาไวกินในครอบครัวไดอยางเพียงพอแลว เกษตรกรจะเปนฝายกําหนดตอตลาดวาจะนําผลผลิตสวนที่
เหลือจากการบริโภคอะไรบาง และในจํานวนเทาใดออกขายในตลาด ผลผลิตสวนเกินทั้งหมดที่ออกสู
ตลาดคือ “กําไร” ของเกษตรกรเหลานี้ โดยนัยนี้เกษตรกรจะกลายเปน “ผูกําหนด” หรือ “ตัวกระทํา”
(Actor) ตอตลาด ไมใชตลาดเปนตัวกําหนด หรือตัวกระทําตอเกษตรกรดังที่เปนอยูในปจจุบัน
ดังที่กลาวมาในขางตน นักวิชาการและบุคคลทั่วไปยังคงมีแนวคิดเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย งที่ แ ตกต า งและหลากหลายกั น ไปตามภู มิ ค วามรู ข องแต ล ะบุ ค คล ซึ่ ง ทางสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)ในฐานะหนวยงานที่วางแผนพัฒนา
ประเทศ ไดเล็งเห็นถึงความจําเปนที่จะตองทําใหเกิดความชัดเจนและสรางความเขาใจอยางถูกตอง
และเปนไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงไดรวมมือกับสํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย จัดทําโครงการ “พัฒนากรอบแนวความคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งโครงการดังกลาว ใชระยะเวลาในการดําเนินการทั้งสิ้น 2 ป เริ่มตั้งแตป
2544-2546 และไดมีการนําเสนอผลงานขางตนในการสัมมนาผูทรงคุณวุฒิ ณ ศูนยฝกอบรมธนาคาร
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ไทยพาณิชย จังหวัดชลบุรี เมื่อเดือนพฤษภาคม 2546 แลวจึงมีการเผยแพรแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย งต อ สาธารณชนในเวลาต อ มา ดั ง นั้ น ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จ ะยึ ด ข อ มู ล ที่ เ ผยแพร จ าก
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปนขอมูลหลักใน
การวิเคราะห
ในการศึกษาของโครงการขางตน สามารถสังเคราะหองคความรูของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได ดังนี้
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมี
ระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนํา
วิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสราง
พื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกใน
คุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร
มีสติปญญา และความรอบคอบเพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
และกว า งขวางทั้ ง ด า นวั ต ถุ สั ง คม สิ่ ง แวดล อ ม และวั ฒ นธรรมจากโลกภายนอกได เ ป น อย า งดี
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2546: 7-15)
ในการคนหาความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น โดยทั่วไปแลวสามารถทําได ๒ วิธคี อื คิด
คนหาความหมายจากเชิงทฤษฎี (Deductive) หรือ กลั่นกรองความหมายโดยการนําประสบการณที่มี
อยูมาสังเคราะห (Inductive) เพื่อถอดออกมาเปนขอคิดและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง การ
สัมมนาครั้งนี้ไดถอดความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชวิธีการแบบหลัง คือกลั่นกรองขอคิดจาก
ประสบการณ ของผูปฏิบัติจริงในพื้นที่ โดยเชิญผูนําชุมชนจากภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ มาแลกเปลี่ยน
ประสบการณเกี่ยวกับกิจกรรมที่ชุมชนของตนเองทําอยู ในสวนที่เห็นวาเกี่ยวของกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง แลวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ตามความ
เขาใจของแตละคน ผานประสบการณที่เกิดจากกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติในแตละชุมชน
2.6.1.1 กิจกรรมในชุมชนที่สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผูนําชุมชนไดใชเวลาทบทวนและแลกเปลี่ยนประสบการณตางๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรม
ที่ทําในพื้นที่ของตน โดยเฉพาะกิจกรรมที่เห็นวาสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยที่ยัง
ไมมีการกลาวถึงความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเราสามารถจัดประเภทของกิจกรรมที่ผูนําชุมชน
เสนอไดเปน ๓ กลุมกิจกรรมหลัก ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ดังนี้
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1) กิจกรรมการผลิต โดยเฉพาะในภาคการเกษตร ที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมแตใช
ทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนอยางคุมคา ดวยการหมุนเวียนทุนธรรมชาติภายในพื้นที่ และดวยวิธีการทํา
เกษตรที่เนนปลูกเพื่อกินเองกอน ที่ผานมาชุมชนไดทํากิจกรรมตางๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน
กิจกรรมการทําปุยชีวภาพ การปลูกผักและขาวที่ปลอดสารพิษ การทําสวนสมุนไพรของชุมชน การ
คิดคนสารไลแมลงสมุนไพร การทําถานชีวภาพ การรวมกลุมขยายพันธุปลา การแปรรูปผลผลิตและ
การทําการเกษตรผสมผสาน เปนตน
2) การรวมกลุมกันเพื่อทํากิจกรรมรวมกันของสมาชิกในชุมชน ดวยทุนทางสังคมทีม่ ี
อยู ชุมชนไดรวมตัวกันทํากิจกรรมตางๆ ที่เกิดจากความรักและความเอื้ออาทรของสมาชิกในชุมชน เชน
กิจกรรมตอตานยาเสพติด การนมัสการพระใหมาชวยสอนจริยธรรมและศีลธรรมในโรงเรียนของชุมชน
กิจกรรมการรวมกลุมเพื่อเรียนรูรวมกัน ผานศูนยการเรียนรูหรือโรงเรียนเกษตรกรในหมูบาน การ
รวมมือรวมใจของสมาชิกในชุมชนทํากิจกรรมตางๆ ภายในวัด การจัดตั้งรานคาที่เปนของชุมชนเอง
การจัดทําแผนแมบทชุมชน การจัดตั้งกลุมออมทรัพย การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ การรวมกลุมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และกิจกรรมการผลิตของกลุมตางๆ เชน การรวมกลุมทําขนมของ
แมบา น หรือรวมกลุมเพื่อปลูกพืชผักสวนครัว นอกจากนี้ชุมชนยังไดตั้งกองทุนขาวสารรวมกับชุมชน
อื่นๆในตางภูมิภาคเพื่อคาขายหรือผลิตระหวางกัน รวมทั้งเพื่อการเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณและ
ขยายผลการพัฒนาไปยังเครือขายชุมชนอื่นๆ ดวย
3) กิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรม จิตสํานึกทองถิ่น สงเสริมวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของ
เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนไดริเริ่มกิจกรรม ที่มุงปลูกฝงจริยธรรมความดีงามและจิตสํานึกรักทองถิ่นให
เกิดขึ้นแกสมาชิกของชุมชน เชน กิจกรรมที่ปลูกฝงสมาชิกในชุมชนใหมีความเอื้ออาทรตอกันมากกวา
คํานึงถึงตัวเงินหรือวัตถุเปนพื้นฐานความสัมพันธ กิจกรรมที่สงเสริมใหสมาชิกทําบัญชีอยางโปรงใส
และสุจริต กิจกรรมการพัฒนาครูในชุมชนใหมีคุณภาพและมีจิตผูกพันกับทองถิ่นเปนสําคัญ รวมทั้ง
กิจกรรมที่สงเสริมใหสมาชิกในชุมชนพึ่งตนเองกอนที่จะพึ่งหรือขอความชวยเหลือจากคนอื่น (ปรียานุช
พิบุลสราวุธ, 2546: 7-8)
2.6.1.2 ความหมายเศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมองของชุมชน
หลังจากที่ผูนําชุมชนไดทบทวนถึงกิจกรรมที่ตนเองทําอยู และคิดวาสอดคลองกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลว ผูนําชุมชน ยังไดรวมกันคนหาความหมายและใหคํานิยามเกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากประสบการณของแตละคน ซึ่งอาจมีมุมมองที่แตกตางกัน โดย
สามารถสรุปและแบงแยกความหมายของหลักปรัชญาดังกลาว ไดเปน ๓ ระดับคือ ระดับจิตสํานึก
ระดับปฏิบัติ และระดับปฏิเวธ (ผลที่เกิดจาการปฏิบัติ) ดังนี้คือ (ปรียานุช พิบุลสราวุธ, 2546: 11-16)
1) ระดับจิตสํานึก เกิดขึ้นจากการที่สมาชิกในชุมชนแตละคนตระหนักถึงความสุข
และความพอใจในการใชชีวิตอยางพอดี (ความสันโดษ) และรูสึกถึงความพอเพียง คือดําเนินชีวิตอยาง
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สมถะ ประกอบสัมมาอาชีพหาเลี้ยงตนเองไดอยางถูกตอง ไมใหอดอยาก หรือโลภแลวตักตวงหรือ
เบียดเบียนผูอื่นจนเกินความจําเปน แตคิดเผื่อแผแบงปนไปยังสมาชิกคนอื่นๆในชุมชนดวย อยางไรก็
ตามแมวาระดับความพอเพียงของสมาชิกแตละคนจะไมเทาเทียมกัน แตสมาชิกทุกคนที่ดําเนินชีวิต
ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเห็นสอดคลองกันในการยึดมั่นหลักการ ๓ ประการ คือ
(1) การใชชีวิตบนพื้นฐานของการรูจักตนเอง รูจักพัฒนาตนเองดวยการพยายาม
ทําจิตใจใหผองใส รวมทั้งมีความเจริญและมีความเย็นในจิตใจอยูเปนประจําอยางตอเนื่อง
(2) การคิดพึ่งพาตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกันในการดําเนินกิจกรรมตางๆ คือ
เมื่อมีปญหาจากการดําเนินชีวิต ก็ใหใชสติปญญาไตรตรองหาสาเหตุของปญหาและแกไขไป ตามเหตุ
และปจจัย ดวยความสามารถและศักยภาพที่ตนเองมีอยู กอนที่จะคิดพึ่งผูอื่น และมีการปรึกษาหารือ
ถอยทีถอยอาศัย ชวยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน เปนตน
(3) การใชชีวิตอยางพอเพียง รูจักลดกิเลสและลดความตองการของตนเองลง
เพื่อใหเหลือแรงและเวลาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากขึ้น
2) ระดับปฏิบัติ จากการที่ไดจัดเวทีระดมความคิดเห็นใหผูนําของแตละชุมชน
ทบทวนกิจกรรมที่ตนเองไดทํามา พรอมกับสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามมุมมองของผูแทนในแตละชุมชนวา มีความเห็นเกี่ยวกับความหมายของหลัก
ปรัชญาดังกลาววาอยางไร พบวา ผูนําชุมชนจากแตละพื้นที่ไดรวมกันแสดงความคิดเห็นอยาง
หลากหลาย ซึ่งสามารถสรุปเปนแนวทาง ในการนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในระดับปฏิบัติ ได
เปน 4 ขั้นคือ พึ่งตนเองได อยูไดอยางพอเพียง อยูรวมกันอยางเอื้ออาทร และอยูดียิ่งขึ้นดวยการ
เรียนรู โดยแตละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้
(1) สมาชิกในชุมชนควรยึดหลักของการ “พึ่งตนเอง” คือ ตองพยายามพึ่งตนเอง
ใหไดในระดับครอบครัวกอน ใหแตละครอบครัวมีการบริหารจัดการอยางพอดีและประหยัด ไมฟุมเฟอย
โดยสมาชิกแตละคนจะตองรูจักตนเอง เชน รูขอมูลรายรับ-รายจายในครอบครัวของตนเอง และ
สามารถรักษาระดับการใชจายของตนไมใหเปนหนี้ และสมาชิกจะตองรูจักดึงศักยภาพที่มีอยูในตนเอง
ออกมาใชใหไดเกิดประโยชนที่สุด โดยเฉพาะควรสามารถพึ่งตนเองในเรื่องของปจจัยสี่ใหไดระดับหนึ่ง
(2) หลังจากที่สมาชิกพึ่งตนเองในดานปจจัยสี่ดังกลาวขางตนไดแลว สมาชิกทุก
คนควรพัฒนาตนเองใหสามารถ “อยูไดอยางพอเพียง” คือ ดําเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลาง
มัชฌิมาปฏิปทา ใหตนเองอยูไดอยางสมดุล คือ มีความสุขที่แท โดยไมใหรูสึกขาดแคลนจนตอง
เบียดเบียนตนเอง หรือดําเนินชีวิตอยางเกินพอดีจนตองเบียดเบียนผูอื่นหรือเบียดเบียนสิ่งแวดลอม แต
ใหดําเนินชีวิตดังที่สมาชิกในภาคเหนือเรียกวา เปนดําเนินชีวิตดวยการทําเกษตรแบบ “แกงโฮะ” คือ ให
มุงทําเกษตรแบบพออยูพอกิน ปลูกไวกินเองกอน หากเหลือจึงขาย และขยายพันธุ รวมทั้งสนับสนุนให
มีการลงแขกเพื่อเสริมสรางความสัมพันธระหวางสมาชิกแทนการใชเครื่องจักรเพื่อทุนแรง
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(3) สมาชิกในชุมชนควร “อยูรวมกันอยางเอื้ออาทร” คือ มีความคิดที่จะแจกจาย
แบงปนไปใหผูอื่น ซึ่งจะทําใหไดเพื่อนและเกิดเปนวัฒนธรรมที่ดี ที่จะชวยลดความ เห็นแกตัวและสราง
ความพอเพียงใหเกิดขึ้นในจิตใจ เชน ในการจัดการทรัพยากรปานั้น สมาชิกที่อาศัยอยูบริเวณปาจะมุง
เก็บผลผลิตจากปาเพื่อมาใชในการยังชีพใหพออยูพอกิน พอเหลือจึงคอยแจกจายออกไปดวยวิธีให
ไมใชดวยวิธีการขาย ซึ่งเมื่อทําไดดังนี้ก็จะทําใหสมาชิกมีทรัพยากรใชหมุนเวียนไดตลอดทั้งปอยาง
พอเพียงเพราะเก็บไปเพื่อกิน ไมไดเก็บไปขายเพื่อเรงหาเงิน ซึ่งการมีจิตใจที่แบงปนกันนี้จะเปนพื้นฐาน
ทําใหเกิดการรวมกลุมทางสังคม สรางเปนเครือขายเชื่อมโยงระหวางสมาชิกตอไป
(4) สมาชิกควร “อยูดียิ่งขึ้นดวยการเรียนรู” คือ ตองรูจักพัฒนาตนเอง โดยการ
เรียนรูจากธรรมชาติและประสบการณในโลกกวางดวยตนเองหรือจากการแลกเปลี่ยนรวมกับผูอื่นให
เกิดเปนชุมชนแหงการเรียนรูที่ทุกคนชวยกันพัฒนาชีวิตของตนเองและผูอื่นรวมกัน มีการสืบทอดและ
เรียนรูเพื่อพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและพัฒนาใหเปนสังคมที่มั่นคงและยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใชคุณธรรมและวัฒนธรรมเปนตัวนํา ไมไดใชเงินเปนตัวตั้ง
3) ระดับปฏิเวธ (ผลที่เกิดจากการปฏิบัติ) ความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจากประสบการณที่แลกเปลี่ยนกันนั้น ครอบคลุมไปถึงการวัดผลจากการปฏิบัติตามหลักการ
ขางตนดวย กลาวคือ สมาชิกในแตละชุมชนไดพัฒนาชีวิตของตนเองใหดีขึ้นโดยเริ่มจากการพัฒนา
จิตใจ ใหเกิดความพอเพียงในทุกระดับของการดําเนินชีวิต ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และขยายไปถึง
ในระดับสังคม ดังนี้
(1) ความพอเพียงในระดับครอบครัว คือ การที่สมาชิกในครอบครัวมีความเปนอยู
ในลักษณะที่พึ่งพาตนเองไดอยางมีความสุขทั้งทางกายและทางใจ สามารถดําเนินชีวิต ไดโดยไม
เบียดเบียนตนเองและผูอื่น รวมทั้งไมเปนหนี้หรือมีภาระดานหนี้สินของตนเองและครอบครัว แต
สามารถหาปจจัย 4 มาเลี้ยงตนเองไดโดยที่ยังมีเหลือเปนสวนออมของครอบครัวดวย
(2) ความพอเพียงในระดับชุมชน เกิดขึ้นจากการที่สมาชิกจากแตละครอบครัวใน
ชุมชนมีความพอเพียงในระดับครอบครัวกอนที่จะรูจักรวมกลุมกันทําประโยชนเพื่อสวนรวม เชนบริหาร
จัดการปจจัยตางๆ เชน ทรัพยากร ภูมิปญญา หรือศักยภาพของสมาชิกในทองถิ่นที่มีอยูใหสามารถ
นําไปใชดําเนินชีวิตไดอยางถูกตองและสมดุล เพื่อใหเกิดความเปนอยูที่พอเพียงของชุมชนโดยรวมในที่สุด
(3) ความพอเพียงในระดับสังคม เกิดขึ้นจากการรวมกลุมของชุมชนหลายๆ แหงที่
มีความพอเพียง มารวมกันแลกเปลี่ยนความรู สืบทอดภูมิปญญาและรวมกันพัฒนาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรางเปนเครือขายเชื่อมโยงระหวางชุมชน ใหเกิดเปนสังคมแหงความพอเพียงในที่สุด
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2.6.2 หลักปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง
และความไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว
ตลอดจนใชความรูความรอบคอบและคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา โดย
มีหลักพิจารณาอยู 5 ประการ ดังนี้
2.6.2.1 กรอบแนวคิด เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูปฏิบัติตนในทางที่ควรจะ
เปน โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปน
การมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤติ เพื่อ
ความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา
2.6.2.2 คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุก
ระดับ โดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน
2.6.2.3 คํ านิ ยาม ความพอเพียงจะต องประกอบดวย 3 คุณลักษณะ พรอมๆ กัน ดั ง นี้
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2542: 13-14)
1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไมนอยเกินไป และไมมากเกินไปโดย
ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่นื เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ
2) ความมีเ หตุ ผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ย วกับระดับของความพอเพีย งนั้ น
จะตองเปนไปอยางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ
3) การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล
2.6.2.4 เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตอง
อาศัยทั้งความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ
1) เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของ
อยางรอบดาน ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการ
วางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
2) เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม
มีความซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิตไมโลภ และไมตระหนี่
2.6.2.5 แนวทางปฏิบัติ / ผลที่คาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใช คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี
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แผนภูมิที่ 2.7 สรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทางสายกลาง
พอประมาณ
มีเหตุผล

มีภูมิคุมกันที่ดี
เงื่อนไขคุณธรรม
(ซื่อสัตยสจุ ริต ขยันอดทน
สติปญญา แบงปน)

เงื่อนไขความรู
(รอบรู รอบคอบระมัดระวัง)
นําสู

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอม
สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร? กรุงเทพ,
2542:15.

2.6.3 หลักการพึ่งพาตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปนหลักพื้นฐานในการปฏิบัติตนตามหลักแหงการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถจําแนกเปน 5 ประการ ดังนี้ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2549: 7-10)
2.6.3.1 ดานจิตใจ ทําตนใหเปนที่พึ่งตนเอง มีจิตสํานึกที่ดี สรางสรรคใหตนเองและชาติ
โดยรวม มีจิตใจเอื้ออาทร ประนีประนอม เห็นประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง
2.6.3.2 ดานสังคม แตละชุมชนตองชวยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเปนเครือขายชุมชนที่
แข็งแรง เปนอิสระ
2.6.3.3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหใชและจัดการอยางฉลาด พรอมทั้ง
หาทางเพิ่มมูลคา โดยใหยึดอยูบนหลักการของความยั่งยืน
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2.6.3.4 ดานเทคโนโลยี จากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเทคโนโลยีที่เขามาใหมมี
ทั้งดีและไมดีจึงตองแยกแยะบนพื้นฐานของภูมิปญญาชาวบานและเลือกใชเฉพาะที่สอดคลองกับ
ความตองการ และสภาพแวดลอม และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาของเราเอง
2.6.3.5 ดานเศรษฐกิจ แตเดิมนักพัฒนามักมุงที่การเพิ่มรายได และไมมีการมุงที่การลด
รายจาย ในเวลาเชนนี้จะตองปรับทิศทางใหม คือ จะตองมุงลดรายจายกอนเปนสําคัญ และยึดหลักพอ
อยู พอกิน พอใช
ในทางปฏิบัติจุดเริ่มตนของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การฟนฟูเศรษฐกิจชุมชน
ทองถิ่น เศรษฐกิจพอเพียงเปนทั้งหลักการและกระบวนการทางสังคม เปนการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการผลิตและบริโภคอยางพอกินขึ้นไปถึงขั้นแปรรูปอุตสาหกรรมครัวเรือน สรางอาชีพและทักษะ
วิชาการที่หลากหลายเกิดตลาดซื้อขาย สะสมทุน ฯลฯ บนพื้นฐานเครือขายเศรษฐกิจชุมชนนี้ เศรษฐกิจ
ของชาติ จะพัฒนาขึ้นมาอยางมั่นคงทั้งในดานกําลังทุนและตลาดภายในประเทศ รวมทั้งเทคโนโลยีซึ่ง
จะคอย พัฒนาขึ้นมาจากรากฐานทรัพยากรและภูมิปญญาที่มีอยูภายในชาติ และทั้งที่จะพึงคัดสรร
เรียนรูจากโลกภายนอก
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป น เศรษฐกิ จ ที่ พ อเพี ย งกั บ ตนเองทํ า ให อ ยู ไ ด ไม ต อ งเดื อ ดร อ น มี
สิ่ ง จํ า เป น ที่ ทํ า ได โ ดยตั ว เองไม ต อ งแข ง ขั น กั บ ใครและมี เ หลื อ เพื่ อ ช ว ยเหลื อ ผู ไ ม มี อั น นํ า ไปสู ก าร
แลกเปลี่ยนในชุมชนและขยายไปจนสามารถที่จะเปนสินคาสงออก เศรษฐกิจพอเพียงเปนเศรษฐกิจ
ระบบเปดที่เริ่มจากตนเองและความรวมมือ วิธีการเชนนี้จะดึงศักยภาพของประชากรออกมาสราง
ความเขมแข็งของครอบครัว ซึ่งมีความผูกพันกับ “จิตวิญญาณ” คือ “คุณคา” มากกวา “มูลคา”
ในระบบเศรษฐกิจพอเพียงจะจัดลําดับความสําคัญของ “คุณคา” มากกวา “มูลคา” มูลคา
นั้นขาดจิตวิญญาณ เพราะเปนเศรษฐกิจภาคการเงิน ที่จะเนนตอการตอบสนองความตองการที่ไม
จํากัดซึ่งไรขอบเขต ถาไมสามารถควบคุมได การใชทรัพยากรอยางทําลายลางจะรวดเร็วขึ้นและปญหา
จะตามมา เปนการบริโภคที่กอใหเ กิด ความทุก ข ห รือ พาไปหาความทุก ข และจะไม มีโอกาสบรรลุ
วัตถุประสงคในการบริโภค ที่จะกอใหความพอใจและความสุข (Maximization of Satisfaction)
ผูบริโภคตองใชหลักขาดทุนคือกําไร (Our loss is our gain) อยางนี้จะควบคุมความตองการที่ไมจํากัด
ได และสามารถที่จะลดความตองการลงมาได กอใหเกิดความพอใจและความสุขเทากับไดตระหนักใน
เรื่อง “คุณคา” จะชวยลดคาใชจายลงได ไมตองไปหาวิธีทําลายทรัพยากรเพื่อใหเกิดรายไดมาจัดสรรสิ่ง
ที่เปน “ความอยากที่ไมมีที่สิ้นสุด” และขจัดความสําคัญของ “เงิน” ในรูปรายไดที่เปนตัวกําหนดการ
บริโภค ลงไดระดับหนึ่งแลว ยังเปนตัวแปรที่ลดภาระของกลไกของตลาด ซึ่งบุคคลโดยทั่วไปไมสามารถ
จะควบคุมได รวมทั้งไดมีสวนในการปองกันการบริโภคเลียนแบบ (Demonstration Effects) จะไมทํา
ใหเกิดการสูญเสีย จะทําใหไมเกิดการบริโภคเกิน (Over Consumption) ซึ่งกอใหเกิดสภาพเศรษฐกิจดี
สังคมไมมีปญหา เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
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2.6.4 นัยสําคัญของแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง มีองคประกอบหลักอยู 3 ประการ ไดแก
2.6.4.1 เปนระบบเศรษฐกิจที่ยึดถือหลักการที่วา “ตนเปนที่พึ่งแหงตน” โดยมุงเนนการผลิต
พืชผลใหเพียงพอกับความตองการบริโภคในครัวเรือนเปนอันดับแรกเมื่อเหลือพอจากการบริโภคแลว
จึงคํานึงถึงการผลิตเพื่อการคาเปนอันดับรองลงมา ผลผลิตสวนเกินที่ออกสูตลาดก็จะเปนกําไรของ
เกษตรกร ในสภาพการณเชนนี้เกษตรกรจะกลายสถานะเปนผูกําหนดหรือเปนผูกระทําตอตลาด แทน
ที่วาตลาดจะเปนตัวกระทําหรือเปนตัวกําหนด เกษตรกรดังเชนที่เปนอยูในขณะนี้ และหลักใหญสําคัญ
ยิ่ง คือ การลดคาใชจาย โดยการสรางสิ่งอุปโภค บริโภคในที่ดินของตนเอง เชน ขาว น้ํา ปลา ไก ไมผล พืชผัก ฯลฯ
2.6.4.2 เศรษฐกิจแบบพอเพียงใหความสําคัญกับการรวมกลุมของชาวบาน ทั้งนี้ กลุม
ชาวบานหรือองคกรชาวบานจะทําหนาที่เปนผูดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ใหหลากหลาย
ครอบคลุมทั้งการเกษตรแบบผสมผสาน หัตถกรรมการแปรรูปอาหาร การทําธุรกิจคาขาย และการ
ทองเที่ยวระดับชุมชน ฯลฯ เมื่อองคกรชาวบานเหลานี้ไดรับการพัฒนาใหเขมแข็ง และมีเครือขายที่
กวางขวางมากขึ้นแลวเกษตรกรทั้งหมดในชุมชนก็จะไดรับการดูแลใหมีรายไดเพิ่มขึ้น รวมทั้งไดรับการ
แกไขปญหาในทุก ๆ ดาน เมื่อเปนเชนนี้ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะสามารถเติบโตไปไดอยางมี
เสถียรภาพ ซึ่งหมายความวาเศรษฐกิจสามารถขยายตัวไปพรอม ๆ กับสภาวการณดานการกระจาย
รายไดที่ดีขึ้น
2.6.4.3 เศรษฐกิจแบบพอเพียงตั้งอยูบนพื้นฐานของการมีความเมตตา ความเอื้ออาทร และ
ความสามัคคีของสมาชิกในชุมชนในการรวมแรงรวมใจเพื่อประกอบอาชีพตาง ๆ ใหบรรลุผลสําเร็จ
ประโยชนท่เี กิดขึ้นจึงมิไดหมายถึง รายไดแตเพียงมิติเดียว หากแตยังรวมถึงประโยชนในมิติอื่น ๆ ดวย
ไดแก การสรางความมั่นคงใหกับสถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน ความสามารถในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชนบนพื้นฐานของภูมิปญญา
ทองถิ่น รวมทั้งการรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยใหคงอยูตลอดไป
2.6.5 ความสัมพันธระหวางทฤษฎีใหมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมมีความเชื่อมโยงกันในเชิงความคิดและหลักปฏิบัติ
กลาวคือ เศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีความหมายกวางกวาทฤษฎีใหม ในแงที่วาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
ปรั ช ญาหรื อ กรอบแนวคิ ด ที่ ชี้ บ อกหลั ก การและแนวทางปฏิ บั ติ ข องทฤษฎี ใ หม ในขณะที่ แ นว
พระราชดํา ริ เ กี่ ย วกับ ทฤษฎีใ หม ห รื อ เกษตรทฤษฎี ใหม นั้น เปน ตั ว อยา งภาคปฏิบั ติข องเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง ซึ่ ง ทั้ ง ทฤษฎี ใ หม แ ละเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สามารถนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นบริ บ ทอื่ น ๆ ได
นอกเหนือจากเกษตรกรรม จากการคนควาพระบรมราโชวาทองคตางๆ พบวาแนวความคิดเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง ไดมีการพัฒนามาโดยลําดับ จนกลาวไดวาเศรษฐกิจพอเพียงมีแนวปฏิบัติอยู
2 แบบ (ปรียานุช พิบูลยสราวุธ, 2548: 8-9)
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2.6.5.1 เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน ซึ่งหมายถึง ความพอมีพอกิน ความสามารถใน
การพึ่งตนเองได โดยไมโลภมากและไมเบียดเบียนคนอื่น
2.6.5.2 เศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา ซึ่งหมายถึง การแลกเปลี่ยน รวมมือชวยเหลือ
กัน เพื่อทําใหสวนรวมไดรับประโยชนและนําไปสูการพัฒนาชุมชนและสังคมใหเจริญอยางยั่งยืน และ
สามารถสรุปไดวา เศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนานี้สามารถดําเนินควบคูไปกับหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบพื้นฐานในลักษณะที่เกื้อกูลกันอยางสมดุล
อาจกลาวไดวา ทฤษฎีใหมขั้นที่ 1 ไดแกการพึงตนเองไดในระดับบุคคล จึงเปรียบเทียบได
กับเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน ในขณะที่ทฤษฎีใหมขั้นที่ 2 ความรวมมือกันระดับชุมชน และขั้นที่ 3
ระดับสังคมและประเทศนั้น สามารถเปรียบเทียบไดกับเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา
กลาวโดยสรุป คือ แนวคิดของระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่มีสาระสําคัญดังกลาวขางตน
นั้น นาจะนํามาใชเปนแบบอยางของการพัฒนาโดยเริ่มจากตนเอง สูระดับชุมชนหรือองคกร จนถึงใน
ระดับประเทศ โดยที่ทุกคนในสังคมมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยยึดหลักความพอดีกับ
ศักยภาพของตนเอง บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง ในขณะเดียวกันก็ยังมีความเอื้ออาทรตอผูอื่นดวย
เปนประการสําคัญ ถึงแมวาขอคิดทั้งหมดจะมุงเนนไปสูกลุมเกษตรกร แตสําหรับคนอยูนอกภาค
การเกษตรนั้น เศรษฐกิจพอเพียงก็สามารถนํามาใชเปนหลักในการดําเนินชีวิตได เพราะเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนปรัชญา เปนแนวปฏิบัติตน ไมวาจะอยูในกิจกรรม อาชีพใด ก็ตองยึดวิถีชีวิตไทย อยู
แตพอดี ไมใชจายอยางไรประโยชน ไมยึดกับตัววัตถุเปนที่ตั้ง ยึดเสนทางสายกลาง อยูกินตามฐานะ ใช
สติปญญาในการดํารงชีวิต เจริญเติบโต อยางคอยเปนคอยไป อยาใชชีวิตกับความเสี่ยงโดยขาดการ
พินิจพิจารณาถึงผลดีผลเสียนั้นเสียกอน การตั้งอยูบนหลักของ “รูรักสามัคคี” การรวมกลุมเพื่อดําเนิน
กิจกรรมที่สรางสรรคกับสวนรวม ใชสติปญญาปกปองตนเองไมใหหลงกระแสของโลกาภิวัฒน โดยไมรู
ถึ ง เหตุ แ ละผลตามสภาพแวดล อ มของตนเอง และมี ค วามเป น น้ํ า หนึ่ ง ใจเดี ย วในการร ว มรั ก ษา
ผลประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไปในอนาคต
2.7 แนวทางการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
พระธรรมปฎก (2538: 186) กลาวไววา แนวความคิดในการพัฒนาที่ยั่งยืนมีลักษณะที่เนนในมิติ
การพัฒนาศักยภาพมนุษย มีการใชศัพทคําหนึ่งวา “evolvability” คือความสามารถที่จะวิวัฒนเปนคํา
ที่แสดงลักษณะของมนุษยในการที่จะพัฒนาตนเอง ซึ่งเพิ่มเติมจากแนวคิดในการพัฒนาที่ยั่งยืนที่
องคการสหประชาชาติประกาศไว ที่มีองคประกอบสองอยางคือเศรษฐกิจกับนิเวศวิทยา (economy
กับ ecology) การเพิ่ ม มิ ติ ที่ ส ามขึ้ น มาก็ เ พื่ อ ที่จ ะประสาน เกื้ อกู ล กั น และทํ า ให เ กิ ด การบูร ณาการ
(integrate) กันเขาเปนองครวมที่สมดุล นอกจากนี้คําวาพัฒนา ที่หมายถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ
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(economic development) นั้น ทานไดเนนมิติของการพัฒนาคน (human development) โดยสรุป
การแกปญหาทุกดาน ในขั้นสุดทายนั้นมีศูนยกลางอยูที่การพัฒนาคน เมื่อพัฒนาคนดีแลว คนนั้นก็จะ
รักษาธรรมชาติแวดลอมได แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรดวยแรงจูงใจที่ถูกตอง ใชเทคโนโลยีในทาง
สรางสรรค พั ฒนาเศรษฐกิจในทางที่ไมใหมีผลลบ โดยเฉพาะอยา งยิ่งจะตอ งพัฒนาคนใหมีฐ าน
ความคิดในการสัมพันธกับธรรมชาติ
ปรี ช า เป ย มพงศ ส านต (2537: 269-278) ได ก ล า วถึ ง การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development) จากรายงาน Thailand Country Report to the United Nations Conference on
Environment and development (UNCED) ในการประชุมสิ่งแวดลอมโลกที่ประเทศบราซิลเมื่อป
พ.ศ. 2535 วาคือการแสวงหาระบบเศรษฐกิจสังคม ซึ่งมีศักยภาพสูงพอที่จะปรับปรุงและรวมทั้งรักษา
คุณภาพชีวิตใหดํารงอยูอยางยาวนานได ซึ่งมีหลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ
1) คาของสิ่งแวดลอมจะใหความความสําคัญแกคาของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทั้งนี้คุณภาพของสิ่งแวดลอมเปนการประกันคุณภาพของคนในสังคม ขณะเดียวกันธรรมชาติก็สามารถ
ดํารงอยู หลักการอยูที่ระบบเศรษฐกิจจะตองคํานึงถึงคาของสิ่งแวดลอมโดยการวิเคราะหประโยชน
และการสูญเสีย การประเมินคาของสิ่งแวดลอมอยางถูกตองและผนวกคานี้เขาไปในการวางนโยบาย
เศรษฐกิจและการพัฒนา การประเมินผลโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
ตนทุนทางสังคมที่แทจริง ในการผลิตและบริโภคตองสอดคลองกับหลักการที่วา ผูสรางมลภาวะเปนผูจาย
2) มิติแหงอนาคต หมายถึง การพัฒนาที่ยั่งยืน คือการพัฒนาเพื่ออนาคตเปนการ
วางนโยบายสิ่งแวดลอมที่มองอนาคต จุดหลักไมไดอยูที่การสรางวัตถุหากแตเปนการพิทักษรักษา
ความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยาวนาน คือ การสรางทุนธรรมชาติในอนาคต
3) ความยุตธิ รรม ใชหลักการวาดวยความยุติธรรมระหวางชนรุนปจจุบันกับอนาคต
(Intergeneration equity) ทีบ่ งชี้วา ชนรุนปจจุบันมีภาระหนาที่ความรับผิดชอบตอชนรุนหลังในการที่
จะตองมอบมรดกทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในปริมาณและคุณภาพที่ไมดอยไปกวาในยุคปจจุบัน
ในเวลาเดียวกัน การวางนโยบายจะตองมุงไปยังการแกไขปญหาความยากจนและการสนองความ
ตองการของมวลชนผูย ากไร นัน่ คือ การพิทักษรักษาธรรมชาติควบคูไปกับการแกไขปญหาความ
ยากจนของคนรุนปจจุบนั และการสงมอบมรดกแหงความอุดมสมบูรณไปยังคนรุนหลังในอนาคต
2.7.1 แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) แหงสหประชาชาติ ซึ่งถือเปนแผนแมบทโลกที่นานา
ประเทศไดรวมลงนามรับเปนพันธกิจ ณ ประเทศบราซิล เมื่อมิถุนายน พ.ศ. 2535 ไดนิยามการพัฒนา
ที่ยั่งยืนวาเปนการพัฒนาที่ตอบสนองความตองการของคนรุนปจจุบัน โดยไมรบกวนศักยภาพการ
พัฒนาของคนรุนอนาคต องคประกอบหลักของความยั่งยืนแบงออกเปน 3 มิติ ไดแก มิติทางเศรษฐกิจ
มิติทางสังคม และมิติทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการพัฒนาที่ยั่งยืนควรเปนการ
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ผสมผสานการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศเขาไวดวยกันอยางสมดุล โดยไมกอใหเกิด
ความขัดแยงซึ่งกันและกัน
ในแผนปฏิบัติ Agenda 21 ไดกลาวถึงมิติสําคัญ 4 ประการ ประกอบในการวางนโยบายของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้
2.7.1.1 มิติทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Social and Economic Dimension)
1) ความรวมมือระหวางประเทศ (International Cooperation) ความรวมมือและ
ความรับผิดชอบรวมกันของนานาชาติ เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเศรษฐกิจโลกมีประสิทธิภาพและความเปน
ธรรม ซึ่งจะชวยใหทุกๆ ประเทศสามารถบรรลุถึงการพัฒนาอยางยั่งยืน
2) การตอสูกับความยากจน (Combat Poverty) โดยใหประชาชนที่ยากไรมีโอกาส
เขาถึงทรัพยากรตางๆ ที่จําเปนในการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนไดมากขึ้น โดยย้ําวาการพัฒนาที่ยั่งยืนเปน
หนทางที่จะเอาชนะทั้งในเรื่องความยากจนและการทําลายสิ่งแวดลอม
3) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริโภค (Changing Consumption Patterns)
โดยเปลี่ยนวิธีการดําเนินชีวิตและลดการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ ใหสอดคลองกับความสามารถใน
การรองรับ (Carrying capacity)
4) ประชาชนและความยั่งยืน (Population and Sustainability) การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรและผลผลิตเพื่อเลี้ยงดูประชากร และรูปแบบการบริโภคในลักษณะที่ไมยั่งยืน ไดเพิ่มความ
กดดันตอการใชทรัพยากร ดังนั้น การศึกษาถึงความสามารถในการรองรับ (Carrying capacity) ของ
ธรรมชาติที่มีตอประชากร จึงควรเปนสวนหนึ่งของกลยุทธการพัฒนาที่ยั่งยืน
5) การคุมครองและสงเสริมสุขภาพมนุษย (Protection and Promoting human
health) สุขภาพของมนุษยขึ้นอยูกับการมีสิ่งแวดลอมที่สมบูรณ รวมทั้งการมีน้ําสะอาด การขจัดของ
เสียที่ถูกสุขลักษณะ และการรับประทานอาหารที่เปนประโยชนอยางพอเพียง เราจึงตองเอาใจใสทั้ง
สุขภาพของมนุษยและสภาพแวดลอมในเวลาเดียวกัน
6) การตั้งถิ่นฐานของมนุษยอยางยั่งยืน (Sustainable Human Settlement) ภายใน
ป 2000 ประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรโลกจะอยูในเขตเมือง การขยายตัวของสังคมเมืองจะเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการพัฒนา รัฐบาลจึงควรปรับปรุงชีวิตความเปนอยูในเขตเมืองใหประชาชนไดรับ
ความมั่นคงในเรื่องที่อยูอาศัย และไดรับการคุมครองทางกฎหมาย รวมทั้งปรับปรุงสภาพความเปนอยู
ในชนบทใหดีขึ้น เพื่อลดการเคลื่อนยายถิ่นไปสูเมืองใหญ
7) การตัดสินใจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Making Decision for Sustainable
Development) เพื่อทําใหการพัฒนามีประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ มีความเปนธรรมและ
ความรับผิดชอบทางสังคม ในลักษณะที่ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม จึงจําเปนตองเขาใจถึงความเชื่อมโยง
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ระหวางสิ่งแวดลอมกับการพัฒนา รัฐบาลจึงควรสรางกลยุทธการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยการประสาน
นโยบายดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งมาตรการดานการเงิน การคลังดวย
2.7.1.2 การอนุรักษและการจัดการทรัพยากร (Conservation and Management of
Resources) ใน Agenda 21 กลาววา ประชากร การบริโภค และเทคโนโลยี เปนพลังผลักดันที่ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม Agenda 21 เสนอนโยบายและแผนงานที่จะบรรลุที่ความสมดุล
อยางยั่งยืนระหวางการบริโภค ประชากรและสมรรถนะของโลกในการค้ําจุนสิ่งมีชีวิต รวมทัง้ การพัฒนา
เทคโนโลยีและเทคนิคตางๆ ที่จะตอบสนองความตองการของมนุษย ในขณะเดียวกันก็มีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ อยางระมัดระวัง Agenda 21 เสนอแนวทางตางๆ เพื่อตอสูกับความเสือ่ มโทรมของ
ดิน อากาศ และน้ํา และเสนอแนวทางเพื่ออนุรักษปาไมและความหลากหลายชนิดพันธุของสิ่งมีชวี ิต
2.7.1.3 การสงเสริมบทบาทและกลุมที่สําคัญ Agenda 21 เรียกรองใหรัฐบาลของประเทศ
ตางๆ ดําเนินกลยุทธการพัฒนาในลักษณะที่ยั่งยืน โดยการเปดโอกาสใหกลุมตางๆ ทั้งภาครัฐบาลและ
เอกชนเขาไปมีสวนรวมอยางกวางขวาง แมวารัฐบาลจะมีความรับผิดชอบหลักในการชี้นําเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง แตจําเปนตองดําเนินการโดยรวมมือกับฝายตางๆ ไมวาจะเปนองคกรระหวางประเทศ
ภาคธุรกิจ รัฐบาลทองถิ่น องคกรเอกชน ตลอดจนกลุมประชาชนในระดับตางๆ
2.7.1.4 วิธีการในการดําเนินการ (Means of Implementation)
1) การถายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) เพื่อใหการพัฒนาเปนไปอยาง
ตอเนื่อง ทุกประเทศจําเปนตองเขาถึงและไดรับการฝกอบรม ในเรื่องการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2) วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Science for Sustainable Development)
ในปจจุบันสิ่งแวดลอมของโลกไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว รัฐบาลจึงควรใหการสนับสนุนความรู
ทางวิทยาศาสตรที่จะชวยใหมองเห็นภาพการทํางานของสิ่งแวดลอมใหชัดเจนขึ้น และชวยใหการ
คาดการณในเรื่องความสามารถของทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะตอบสนองความตองการที่เพิ่มขึ้นของ
มนุษยชาติ ในขณะเดียวกันตองประสานความรูทางวิทยาศาสตรที่กาวหนาเขากับความรูที่ดีทีสุดของ
ทองถิ่นและของพื้นเมืองจากวัฒนธรรมที่แตกตางกัน และควรเพิ่มจํานวนนักวิทยาศาสตรเพื่อทํางาน
ดานการวิจัยและขอเสนอแนะในเรื่องสิ่งแวดลอมและการพัฒนา
3) การศึกษา ฝกอบรม และความตระหนักของสาธารณชน (Education Training
and Public Awareness) ประชาชนเปนจํานวนมาก ยังขาดความเขาใจในเรื่องความสัมพันธระหวาง
กิจกรรมของมนุษยกับสิ่งแวดลอม เนื่องจากขาดขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอ จึงมีความจําเปนตอง
เพิ่มพูนความรูสึก (Sensitivity) และการมีสวนรวมของประชาชนในการแกปญหาดานสิ่งแวดลอมและ
การพัฒนา
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4) การสรางสมรรถภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Creating Capacity for
Sustainable Development) การที่แตละประเทศจะพัฒนาอยางยั่งยืนนั้น ประชาชนมีความจําเปนที่
จะตองมีความรูเพื่อจะเขาใจศักยภาพและขอจํากัดของสิ่งแวดลอม รัฐบาลจึงควรหารือกับสาธารณสุข
อยางกวางขวาง เพื่อดูวาจะชวยปรับปรุงสมรรถนะของประชาชนอยางไร เพื่อใหสามารถปฏิบัติตาม
แผนดําเนินงานของประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5) การจัดองค กรเพื่อการพัฒ นาที่ยั่ง ยืน (Organizing
for
Sustainable
Development) การมีสวนรวมอยางตอเนื่องและเขมแข็งของ NGOs ชุมชน วิทยาศาสตรและภาคธุรกิจ
รวมทั้งชุมชนและกลุมตางๆ ของทองถิ่นเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินงานใหเปนไปตาม Agenda 21
6) กฎหมายระหวางประเทศ (International Law) ควรมีการทบทวนและพัฒนา
กฎหมายระหวางประเทศในปจจุบันใหเกิดประโยชนยิ่งขึ้น โดยควรจะสงเสริมใหเกิดการผสมผสาน
ระหวางนโยบายดานสิ่งแวดลอมกับการพัฒนา เพื่อรักษาความสมดุลระหวางความจําเปนเพื่อการ
พัฒนากับความจําเปนการคุมครองสิ่งแวดลอม นอกจากนั้น ควรกําหนดและหาทางแกไขปญหาความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางกฎหมายดานสิ่งแวดลอมและกฎหมายดานเศรษฐกิจและสังคม
7) ขอมูล ขาวสารเพื่อการตัดสินใจ (Information for Decision Making) ปจจุบันมี
ขอมูลขาวสารจํานวนมากที่สามารถนํามาใชในการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แตยังขาดการบริหาร
จัดการที่ดี เนื่องจากขาดเทคโนโลยีและผูชํานาญการ รวมทั้งขาดความตระหนักถึงคุณคาและการมีอยู
ของขอมูลดังกลาว ประเทศตางๆ จึงควรจัดสรรขอมูลใหประชาชนในระดับตางๆ ในรูปแบบที่เขาใจงาย
ในบางกรณี จําเปนตองมีความรูในแบบดั้งเดิมและพื้นเมืองของทองถิ่นมาใชประโยชนดวย
2.7.2 หลักการสําคัญของการพัฒนาแบบยั่งยืน
กมลา ภาสิน (2535: 11) ไดใหหลักการสําคัญตอการพัฒนาที่ยั่งยืนไวดังนี้
2.7.2.1 การพัฒนาตองผสมผสานกลมกลืนกับธรรมชาติ ไมกอใหเกิดผลกระทบที่เสียหาย
ตอระบบนิเวศในระยะยาว
2.7.2.2 เปาหมายการพัฒนาตองมุงเพื่อประชาชนเปนหลัก ไมใชเพื่อตัวเลขการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจหรือรายไดประชาชาติ
2.7.2.3 การใหความเสมอภาคแกสตรี ใหสตรีผูซึ่งเปนผูดูแลความจําเปนขั้นพื้นฐานของ
ชีวิตในสังคมไดมีสวนรวมในการพัฒนา
2.7.2.4 การพัฒนาจะตองนําไปสูการตอบสนองดานความจําเปนขั้นพื้นฐานของมวลชนผูไร
ยากกอน
2.7.2.5 การพัฒนาจะตองกระจายอํานาจ กระบวนการตัดสินใจและการควบคุมดูแลการใช
ทรัพยากรใหแกประชาชน เพื่อใหประชาชนสามารถพึ่งตนเองไดมากที่สุด

64

2.7.2.6 การใชหลักประชาธิปไตยในกระบวนการบริหารจัดการกลุมในชุมชน เพื่อประชาชน
ทุกระดับชั้นไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา
2.7.2.7 การพัฒนาจะตองเกิดจากระดับลางไปสูระดับบน โดยสันติวิธีและไมใชความรุนแรง
2.7.3 วิธีการไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.7.3.1 เนนจุดศูนยกลางที่ปจเจกบุคคล รูจักทําชีวิตใหประสบความสําเร็จ ดูแลรางกายให
เขมแข็ง มีจิตใจที่ดีงาม ปฏิบัติตามหลักการประชาธิปไตยทั้งภายในครอบครัวและภายในองคการ
2.7.3.2 สรางเสริมใหเกิดความรวมมือกันของคนในชาติ รูจักใหความรวมมือซึ่งกันและกัน
เคารพในศักดิ์ศรีภูมิปญญาทองถิ่น
2.7.3.3 สนับสนุนองคกรชุมชน โดยการใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา เพื่อสราง
ความมั่นใจและความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
2.7.3.4 ชุมชนตองพยายามพึ่งตนเองในทุกดาน ทั้งดานการเงิน ทักษะ ความรู และขาวสาร
เพื่อเสริมศักยภาพในการตัดสินใจใหรูเทาทันตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
2.7.3.5 ระบบการพัฒนาที่ประสานกลมกลืนกับธรรมชาติไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2.7.3.6 ตองสรางเครือขายที่ดี เชื่อมโยงในทุกระดับตั้งแตระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ
จังหวัด และระดับประเทศ และในระหวางวิทยาการทุกสาขา ซึ่งจะกลายเปนกระแสใหญที่มีพลังมาก
2.7.3.7 ยืนหยัดในหลักความยุติธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ความงามและความรัก ใหความ
เคารพต อชี วิ ตทุ ก ชี วิ ต มี ค วามเป น อยู อ ย า งเรีย บงา ยกลมกลื น กั บ ธรรมชาติ และยอมรั บ ในความ
แตกตางกันหลากหลายของปจเจกบุคคล
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.8.1 พชระ พิพัฒนโธยะพงศ (2547) ไดทําการศึกษาการจัดการแหลงพักอาศัยแบบโฮมสเตย
ของชุมชนบานโคกโกง อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ โดยเปนการศึกษาในเรื่องของการบริหาร
จัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน การจัดการดานที่พักอาศัยของนักทองเที่ยว การจัดการดานการตลาด
การจัดการดานการเงิน การจัดการดานกิจกรรมการทองเที่ยวและการจัดการดานสิ่งแวดลอม ซึ่งผล
การศึกษาพบวา ชุมชนบานโคกโกงนี้ไดเปดโฮมสเตยมาตั้งแตป พ.ศ. 2541 มีรูปแบบการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ มีการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางและปฏิบัติ สภาพทั่วไปของ
หมู บ า นมี วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรมและประเพณี เ ป น เอกลั ก ษณ ข องชาวผู ไ ทย ส ว นในเรื่ อ งการจั ด การ
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ทองเที่ยวในชุมชนพบวา มีการจัดการองคการแบบที่ชุมชนมีสวนรวมอยางเปนรูปธรรม ชุมชนใหความ
รวมมือและพอใจในกระบวนการที่ทําอยูในปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.8.2 นราธิป ผลบุณยรักษ (2547) ไดทําการศึกษาโฮมสเตยที่ตําบลปลายโพงพางในเรื่องของ
รู ป แบบในการปรั บ ที่ อ ยู อ าศั ย เดิ ม สู ก ารรองรั บ นัก ท อ งเที่ ย วในรู ป แบบการท อ งเที่ ย วชุ ม ชน ซึ่ ง ผล
การศึกษาพบวาอาคารเดิมที่มีการปรับเปนโฮมสเตยสวนใหญยังคงเอกลักษณและรูปแบบอาคารไว
อยางเดิม คิดเปนรอยละ 73.68 แตในบางสวนไดมีการปรับปรุงบางเพียงเล็กนอย เชน สวนที่เปน
หองครัว หองน้ํา สําหรับขอเสนอแนะของการศึกษา ควรมีการใหความรูและความเขาใจในการปรับที่
อยูอาศัยเดิมที่เปนอาคารทรงไทยอยางถูกตอง และในการปรับที่อยูอาศัยเดิมใหเปนโฮมสเตยนั้น ควร
ตองมีหนวยงานหรือเจาหนาที่ภาครัฐ เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทยและหนวยงานพัฒนาชุมชน
ของจังหวัดหรือหนวยงานจากสถาบันการศึกษาเขาไปดูแลและใหคําแนะนําอยางใกลชิด สวนดาน
สังคมและวิถีชีวิตดั้งเดิมยังไมพรอมรับวิถีชีวิตแบบใหมและควรไดรับการสนับสนุนดานเศรษฐกิจจาก
หนวยงานภาครัฐอยางตอเนื่อง
2.8.3 อาคม อาจแสง (2546) เปนการศึกษาในการพัฒนาที่อยูอาศัยแบบโฮมสเตยในพื้นที่เกาะ
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยวัตถุประสงคเพื่อจะสํารวจศักยภาพของ
โฮมสเตยในเกาะเกร็ด และคาดการณถึงปญหาที่จะเกิดตามมาจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่อยูอาศัย
แบบโฮมสเตย มีการเก็บขอมูลจากชุมชนจํานวน 7 หมูบาน 838 ครัวเรือน โดยผลของการศึกษาพบวา
ลักษณะทางกายภาพของที่อยูอาศัยบนเกาะเกร็ดมีศักยภาพที่เอื้อตอการพัฒนาสูการเปนที่พักอาศัย
แบบโฮมสเตย โดยพบวามีครัวเรือนที่มีคุณสมบัติเพียงพอ คิดเปนรอยละ 23.3 ในการใหการยอมรับ
ของคนในพื้นที่และผูนําชุมชนตอการพัฒนาที่อยูอาศัยใหเปนโฮมสเตยมีสูงถึง 97% สวนสภาพปญหา
ที่อาจเกิดขึ้นนั้น ไดแก ปญหาดานการตลาด การสํารองที่พัก การประสานงานกับภาครัฐและเอกชนใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ และปญหาการแยงลูกคาของกลุมโฮมสเตยดวยกัน
2.8.4 สมศรี จิ น ะวงษ (2544) เปน การศึ ก ษาการวิเ คราะห ก ระบวนการเรี ย นรู กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและการกระจายรายไดในชุมชนที่ใชแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ในการศึกษาครั้งนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวคิดการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงในอดีตและปจจุบัน ตอมาคือการ
วิเคราะหกระบวนการการเรียนรูกิจกรรมทางเศรษฐกิจใจชุมชนที่ใชการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง
และสุดทาย เพื่อวิเคราะหการกระจายรายไดในชุมชนที่ใชแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุม
ตัวอยางจากชุมชนบานสุขใจ จังหวัดกาฬสินธุ และชุมชนพอเพียง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา
พบวา แนวคิดการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงในอดีตและในปจจุบันมีทั้งสิ่งที่เปนจุดรวมและจุดตาง
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สําหรับจุดรวมคือการเนนในเรื่องพออยู พอกิน การพึ่งตนเองและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน จุดตางคือ
ในสภาพปจจุบันการผลิตเปนไปเพื่อตอบสนองความตองการในครัวเรือนและเพื่อการคา ในประเด็น
ตอมาคือ กระบวนการเรียนรูกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอาศัยปจจัยการเรียนรูทั้งปจจัยภายในและ
ภายนอก และสิ่งแวดลอม กลาวคือ มีการเรียนรูทั้งในระดับปจเจกบุคคลและการรวมกลุม จากแหลง
เรียนรูทั้งภายในและภายนอกชุมชน สวนแหลงที่มาของรายไดของชุมชนทั้งรายไดหลักและรายไดเสริม
พบวาหลังจากที่ชุมชนใชแนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหการกระจายรายไดของคนใน
ชุมชนดีขึ้น
2.8.5 เสนห จามริก (2541) เปนการศึกษาวิจัยในหัวขอ “เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่
ยั่งยืน” โดยประเด็นในการนําเสนอนั้น ตั้งมั่นอยูบนฐานของความเปนจริง โดยมีเครือขายเศรษฐกิจ
ชุมชนทองถิ่นชนบท เปนเปาหมายปลายทางของเศรษฐกิจพอเพียง ในฐานะเปนหลักการนําและ
กระบวนการทางสังคม เปนเปาหมายของการกลับมาสูฐานเศรษฐกิจที่แทจริง เพื่อบูรณะเสริมสราง
ชีวิตสังคม และการดํารงคงอยูรวมกันอยางยั่งยืนและสันติสุข กับทั้งมีนัย เพื่อสรางความสมดุลของชีวติ
เศรษฐกิ จ ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ โลก ทั้ ง นี้ โ ดยตั้ ง หลั ก เริ่ ม จากฐานเกษตรพออยู พ อกิ น และ
เกษตรกรรมยั่งยืน และบนพื้นฐานเครือขายเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นนี้เอง ที่เศรษฐกิจชาติจะฟนตัว
ขึ้นมาอยางมั่นคง ทั้งในดานฐานตนทุนทางสังคม กําลังทุนและตลาดภายในประเทศ รวมทั้งเทคโนโลยี
ซึ่งจะคอยๆ ริเริ่มพัฒนาขึ้นจากรากฐาน ทรัพยากรและภูมิปญญาที่มีอยูภายในชาติ
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บทที่ 3
ขอมูลทัว่ ไปของพื้นทีศ่ ึกษา
หมูบานบุไทรเปนชุมชนหนึ่งตั้งอยูในตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา การ
ตั้งถิ่นฐานของชุมชนเกิดขึ้นจากการอพยพของประชากรในหลากหลายพื้นที่ ทั้งในจังหวัดนครราชสีมา
และจังหวัดใกลเคียงเมื่อชวง 50 ปกอน เพื่อเขามาหาพื้นที่ทํากิน เพาะปลูกพืชไรตาง ๆ บริเวณพื้นที่
บางสวนของอุทยานแหงชาติทับลานในปจจุบัน
3.1 ขอมูลทั่วไปของจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ มีพื้นที่ขนาดใหญ
เปนอันดับหนึ่งของประเทศ ประมาณ 20,493.964 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยเขตการปกครอง 26
อําเภอ 6 กิ่งอําเภอ (กรมการปกครอง, 2549)
3.1.1 ประวัติความเปนมา
เมืองนครราชสีมาปจจุบันสรางในสมัยกรุงศรีอยุธยาแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช
ในระหวาง พ.ศ. 2200 – 2225 ชางชาวฝรั่งเศสเปนผูมาอํานวยการสราง เปนเมืองมีกําแพง มีคูเมือง มี
ปอมปราการ วัดตามหลักฐานที่ยังปรากฏอยูคือ คูเมืองเปนลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผากวาง 1,000 เมตร
ยาว 1,7000 เมตร ยังมีประตูชุมพลซึ่งเปนประตูเมืองดานตะวันตก (กิตติพร วีรสุธีกุล, 2543: 128-129)
คําวา “นครราชสีมา” นั้น สันนิษฐานวานาจะรวมคําจากชื่อเมืองเกาสองเมือง คือ เมือง
เสมา ซึ่งอยูดานใตฝงลําตะคอง จากหลักฐานทางโบราณวัตถุ เชื่อไดวาเปนเมืองฝายที่ถือศาสนา
พราหมณเมืองหนึ่ง แตเปนเมืองที่รางอยู กับอีกเมืองหนึ่งคือ เมืองโคราฆะบุรี ซึ่งอยูทางดานเหนือของ
ฝงลําตะคอง จากหลักฐานทางโบราณวัตถุเชื่อไดวา เปนเมืองที่ถือศาสนาพุทธ ทั้งสองเมืองปจจุบัน
เปนเมืองรางอยูในเขตทองที่อําเภอสูงเนิน แตคําวา “โคราฆะ” นั้น ชาวบานมักออกเสียงวา “โคราช” จึง
ตัดคําวา “ราช” กับ “เสมา” มารวมกันเปน “ราชเสมา” แลวก็มาเปน “ราชสีมา”
นครราชสีมา เดิมเปนหัวเมืองชั้นโท ภายหลังยกขึ้นเปนหัวเมืองชั้นเอกในสมัยรัชกาลที่ 1
แห ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร เพราะเป น หั ว เมื อ งสํ า คั ญ ในการปกครองพระราชอาณาจั ก รทางด า น
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยเปนเมืองใหญอยูตนทางที่จะไปมาระหวางหัวเมืองในลุมแมน้ําเจาพระยากับ
ลุมแมน้ําโขง
นครราชสีมาเปนเมืองใหญระดับ “นคร” มีผูคนพลเมืองมากจึงมีผูคิดตั้งตนเปนใหญหลาย
ครั้งหลายคราว เชน เมื่อครั้งสมเด็จพระนารายณมหาราชเสด็จสวรรคต พระเพทราชาไดครองราชย
สมบัติ พระยายมราช (สังข) ซึ่งสมเด็จพระนารายณมหาราชโปรดใหไปครองเมืองนครราชสีมา ไดตั้ง
แข็งเมืองไมยอมรับพระเพทราชา ทัพกรุงศรีอยุธยาตองยกไปปราบถึง 2 ปเศษ จึงสงบราบคาบ (พ.ศ.
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2227) ครั้งตอมา พ.ศ. 2235 มีกบฏบุญกวาง ซึ่งเปนหมอผีมีวิชาอาคมแกรงกลา มีคนกลัวเกรงยอมเขา
เปนสมัครพรรคพวกจํานวนมาก ทางกรุงศรีอยุธยาตองใชกําลังมากมายเขาปราบจึงสงบราบคาบ
เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาแกพมาในป พ.ศ. 2310 กรมหมื่นเทพพิพิธ โอรสองคหนึ่งของพระเจา
บรมโกศ ไดตั้งเปนกกอิสระอยูที่เมืองนครราชสีมา แลวยายไปตั้งอยูที่พิมาย สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช ยกไปปราบไดเมื่อ พ.ศ. 2311
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร มีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในรัชกาลที่ 3 คือ เจาอนุวงศแหงเมือง
เวียงจันทรเปนกบฏยกกองทัพเขามาถึงเมืองสระบุรี ตอมาจึงไดเกิดวีรสตรีแหงเมืองโคราชขึ้นคือ ทาว
สุรนารี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อทรงจัดการปกครองแบบมณฑล
เทศาภิบาลนั้น นครราชสีมาไดอยูในฐานะของมณฑล มาจนถึงป พ.ศ. 2476 นครราชสีมาจึงไดมีการ
ปรับฐานะเปนจังหวัดเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน
3.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ทางดานทิศตะวันตกตลอดแนวชายแดนเปนทิวเขาดงพญาเย็น ซึ่งแผกวางตั้งแตอําเภอสีคิ้ว
ลงมาเปน 2 แยก แยกหนึ่งมาทางดานซายของเขื่อนลําตะคองในเขตอําเภอปากชอง ลงมาจนถึง
จังหวัดนครนายก อีกแยกหนึ่งขามเขื่อนลําตะคองเฉียงไปจนถึงเขื่อนลําพระเพลิง สวนทางทิศใตมีทิว
เขาสันกําแพงเริ่มแนวตั้งแตเสนทางหลวงสาย 2090 (เสนทางเขาเขาใหญ) เรื่อยไปทางตะวันออกตลอดแนว
รูปที่ 3.1 แสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครราชสีมา

รูปที่ ก เขื่อนลําตะคอง
ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจัย พฤศจิกายน 2549

รูปที่ ข พื้นปาดงพญาเย็น

ทิวเขาทั้งสองเปนตนกําเนิดของลําหวย ลําธาร หลายสายดวยกัน ซึ่งเปนแขนงสาขาของ
แมน้ํามูลทั้งสิ้น และเนื่องจากทิวเขาทั้งสองเปนขอบของภาคซึ่งยกระดับแผนดินใหสูงขึ้นจากภาคกลาง
และภาคตะวันออก จึงทําใหลําน้ําที่เกิดจากทิวเขาดานตะวันตกไหลไปทางตะวันออกและลําน้ําที่เกิด
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จากทิ ว เขาด า นทิ ศ ใต จ ะไหลขึ้ น ไปทางเหนื อ เมื่ อ บรรจบกั น ในแม น้ํ า มู ล ก็ จ ะไหลเฉี ย งไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ เพื่อไหลลงสูกนแองโคราชตอไป (กิตติพร วีรสุธีกุล, 2543: 131-133)
ลักษณะของพื้นที่จะแบงไดเปน 3 ลักษณะ ดังนี้
1) ที่ราบเชิงเขาและระหวางเขา ซึ่งเปนที่ราบลาดเทบางจุด มีระดับความลาดชันกวา
30 องศา ในสวนที่อยูระหวางภูเขาก็จะมีลักษณะเปนกนกระทะ
2) ที่ราบลูกเนิน เปนลักษณะขึ้นๆ ลงๆ สูงๆ ต่ําๆ สวนใหญอยูบริเวณดานซายของ
ทางรถไฟกอนถึงอําเภอเมือง
3) ที่ราบลุม จะราบเรียบมองไดไกลสุดสายตา หรือมองราบเรียบไปจนจดทิวเขา
สวนใหญจะอยูแถบบริเวณลุมแมน้ํามูล ซึ่งเหมาะแกการทําเกษตรกรรม
3.1.3 ขอมูลดานเศรษฐกิจ
อาชีพสวนใหญของพื้นที่จะเปนดานเกษตรกรรม เชนการปลูกขาว ทําสวน ทําไร และปศุสัตว
ซึ่งสามารถจําแนกอาชีพไดดังนี้
3.1.3.1 ทํานา จัดไดวามากเปนอันดับตนๆ ของประเทศ คือมีผลผลิตระดับ 6 แสนตันขึ้นไป
เหตุผลสําคัญก็คือ กวาครึ่งของพื้นที่จังหวัดสามารถทํานาได
3.1.3.2 ทําไร ตามพื้นที่ลาดเทและพื้นที่ลูกเนินสามารถปลูกพืชไรได และพืชไรที่ปลูกก็ขึ้นอยู
กับความตองการของตลาด ลําดับตามปริมาณ ดังนี้
1) มันสําปะหลัง ปลูกกันมากเกือบทุกอําเภอ เพราะมีโรงงานมันสําปะหลังอัดเม็ด
มันเสน แปงมันและวุนเสน นับรอยโรง สามารถผลิตไดเกือบ 5 ลานตันตอป
2) ขาวโพด ทั้งใชเลี้ยงสัตวและบริโภค ปลูกมีผลผลิตปละประมาณ 4 แสนตัน
3) ปอแกว ฝาย ตนหมอน สําหรับเลี้ยงไหม
4) ออย ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ขาวฟาง
3.1.3.3 ทําสวน มีสวนผัก สวนผลไม แถวอําเภอปากชอง นอกจากนั้นยังมีสวนยางพาราที่
ไดรับการสงเสริมใหปลูก
3.1.3.4 เลี้ยงสัตว อาทิเชน วัว ควาย หมู ไก เปด เปนตน
3.1.3.5 ประมงน้ําจืด คือจับปลาตามแหลงน้ําธรรมชาติ เชน เขื่อนลําตะคองและแมน้ํามูล
3.1.3.6 อุตสาหกรรม หัตถกรรมในครัวเรือน ผลผลิตที่สําคัญก็คือ ผาไหม ผาฝาย ซึ่งทํากัน
โดยทั่วไป ที่เดนมาคือที่อําเภอปกธงชัย ทําเครื่องปนดินเผาจําพวกโอง ไห ครก วัสดุตกแตงบานและ
สวน ของที่ระลึกทํากันมากที่บานดานเกวียน อําเภอโชคชัย เครื่องจักรสาน เชน กระบุง ตะกรา ไซ ลอบ
กระดง กระจาด ฯลฯ ทํากันมาในอําเภอโนนสูง
3.1.3.7 อาชีพสากลทั่วไป เชน คาขาย รับจาง รับราชการ เปนตน
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3.2 ประวัติและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนบานบุไทร
การตั้งถิ่นฐานของชาวบุไทร เริ่มจากชุมชนตางๆ ที่ตั้งอยูกระจัดกระจายในพื้นที่ตําบลไทยสามัคคี
ซึ่งภายหลังจากการเขามาชวยเหลือของทางราชการในเรื่องที่ทํากินและการปกครองในพื้นที่ดังกลาว
ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนเปนรูปแบบชุมชนที่เดนชันขึ้นอยางเชนปจจุบัน
รูปที่ 3.2 แผนที่ต้งั ของตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว

ตําบลระเริง

ตําบลอุดมทรัพย
ตําบลวังหมี

ตําบลวังน้ําเขียว
ตําบลไทยสามัคคี

ที่มา: http: wangnamkheo.com
พื้นที่ในตําบลไทยสามัคคีมีเนื้อที่ประมาณ 315 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 196,875 ไร สภาพ
พื้นที่โดยทั่วไปจะเปนภูเขาและเนินสูงเหมือนลอนลูกฟูกสลับทั่วพื้นที่ ความสูงจากระดับน้ําทะเล 400 700 เมตร บานบุไทรตั้งอยูในพื้นที่ของตําบลไทยสามัคคี ซึ่งหางจากที่วาการอําเภอวังน้ําเขียวประมาณ
14 กิโลเมตร มีสมาชิกทั้งหมด 10 หมูบาน ประกอบดวย หมู 1 บานไทยสามัคคี หมู 2 บานสุขสมบูรณ
หมู 3 บานปฏิรูป หมู 4 บานบุไทร หมู 5 บานบุไผ หมู 6 บานหวยใหญใต หมู 7 บานไผงาม หมู 8 บาน
พุทธชาติ หมู 9 บานคลองไทร หมู 10 บานคลองยาโม ประชากรสวนใหญ ประกอบอาชีพดาน
เกษตรกรรมเปนหลัก ปลูกผลไม เชน ขาวโพด มันสําปะหลัง องุน มะมวง ทุเรียน กระทอน ลิ้นจี่ ลําไย เปนตน
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3.2.1 การตั้งถิ่นฐานของชาวตําบลไทยสามัคคี
เริ่มขึ้นเมื่อภายหลังสงครามโลกครั้งที่2 กลุมแรกๆ ที่เขามาบุกเบิกปาและตั้งบานเรือนอยูใน
บริเวณนี้เปนกลุมชาวญัฮกรู หรือ “เนียะกุล” หรือ “ชาวบน” (บางคนเรียกวา “ชะบน” หรือ “ชาวดง”)
เปนกลุมคนที่ พูดภาษาตระกูลมอญ-เขมร ชอบตั้ง บานเรือนอยูในปาลึก และอยูกันเปนกลุมเล็ก ๆ
ประมาณ 4-5 ครอบครัว ยังชีพอยูดวยการทําไรเลื่อนลอย ประมาณครอบครัวละ 4-5 ไร โดยการหยอด
ขาวโพดและพืชอยางอื่นผสมผสานอยูในบริเวณเดียวกัน พรอมทั้งเปนพรานลาสัตวและหาเก็บของปา
ไปดวย เพื่อเอาไปแลกสิ่งของที่ตนไมสามารถผลิตได (ปรีชา อุยตระกูลและกนก โตสุรัตน, 2529)
พวกญั ฮ กรู อ พยพขึ้ น มาจากบ า นมาบกราด บ า นแซะ แถบบริ เ วณอํ า เภอครบุ รี มาตั้ ง
ครอบครัวอยูในบริเวณปจจุบัน เปนทั้งของบานสุขสมบูรณ ตําบลไทยสามัคคี อีกกลุมอพยพมาจาก
บานตะขบ ตําบลตะขบ อําเภอปกธงชัย มาตั้งครอบครัวอยูบริเวณที่ปจจุบันเปนบานบุตะโก ตําบล
วังน้ําเขียว จากนั้นเริ่มมีคนอื่นๆ อพยพตามเขามาตั้งหลักแหลงในบริเวณนั้นมากขึ้น คนที่อพยพมา
ชวงแรกๆ มักมีอาชีพเปนพรานมากอน เมื่อพบสถานที่ที่มีทําเลดีก็ลงไปพาครอบครัวอพยพเขามาอยู
ประกอบอาชีพพรานปาหรือทําไรในพื้นที่เล็กๆ ไปดวย เนื่องจากสภาพปาบริเวณนี้เปนปาทึบเต็มไป
ดว ยไม ใหญ คนที่ม าอยู ใ นยุ คแรกๆ เล า ถึ ง ความหนาแน น ของตน ไม วา “แตก อนถา อยู หา งกั น แค
ประมาณ 20 วา ก็มองไมเห็นกันแลว เพราะมีแตปา มีแตตนไมใหญเต็มไปหมด” คนที่เขามาในยุค
แรกๆ จะจับจองปาเปนอาณาบริเวณของตน คนที่อพยพเขามาทีหลังจะจับจองที่ที่ยังไมมีการจับจอง
ดังนั้นสภาพของการตั้งหลักแหลงจึงมีลักษณะกระจัดกระจายเปนหยอมๆ อันเปนจุดเริ่มแรกของการตัง้
ชุมชนหมูบานในละแวกนี้ในระยะตอมา
รูปที่ 3.3 สภาพพื้นปาของอุทยานแหงชาติทับลาน

รูปที่ ก พืน้ ปาในเขตอุทยานแหงชาติทับลาน
ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจัย พฤศจิกายน 2549

รูปที่ ข แหลงน้ําที่ใชในการเพาะปลูก
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การตั้งหลักแหลงถิ่นฐานในบริเวณนี้เริ่มขึ้นหลังป 2490 เปนตนมา โดยของกลุมพรานปลอด
ทองพรมราช พรานปาจากปกธงชัยเขามาตั้งถิ่นฐานบริเวณบานศาลเจาพอ พรอมกับกลุมคนจาก
อําเภอกบินทรบุรี และในเวลาใกลเคียงกันก็มีกลุมคนจากจังหวัดกาฬสินธุ จากอําเภอโชคชัย จาก
จังหวัดลพบุรี กลุมละ 1-2 ครอบครัว อพยพเขามาอยูที่บานหินดาดหรือบานบุตะโก กลุมคนเหลานี้เขา
มาถางปาทําไรขาวโพด ขาวไร เผาถานและลาสัตว
ประมาณป 2495 กลุมของพรานโส พิณทอง พรานปาจากอําเภอปกธงชัยเขามาตั้งหลัก
แหลงอยูบริเวณบานน้ําซับ อีก 4 ปตอมาก็มีคนจากที่อื่น เชน จากอําเภอประจันตคาม อําเภอครบุรี
และอําเภอปกธงชัยอพยพเขามาถางปา ปลูกขาวโพด ทําขาวไร ปลูกฝายในบริเวณเดียวกัน ประมาณ
ป 2500 กลุมคนจากบานบะใหญก็เขามาตั้งหลักแหลงอยูที่บานพุทธชาติในปจจุบัน อีก 2 ปตอมา
กลุมชาวนาจากอําเภอโนนไทย หนีภัยแลงเขามาจับจองที่ดิน หักลางถางพงเพื่อทําไรขาวโพดบริเวณ
บานศิลางามในปจจุบัน ในขณะที่กลุมคนจากบะใหญ ปกธงชัย และจังหวัดสุรินทร ขึ้นมารับจาง
นายทุน ตัดไม และจั บจองที่ดินทํ า กิน ปลูก ขาวไร พริก และข าวโพดที่ บริเ วณบา นบุไทรในปจจุ บัน
รวมถึงบานพุทธชาติก็ยังมีกลุมคนจากจังหวัดอุบลราชธานีอพยพเขามาอีก
ในยุ ค บุ ก เบิ ก ทรั พ ยากรยั ง คงมี อ ยู ม ากมาย ในป า มี ต น ไม แ ละมี สั ต ว ที่ เ ป น อาหารและ
สมุนไพร ในน้ํามีปลาชุกชุม สิ่งที่คนกลุมแรกๆ ตองตอสู คือ ไขปาและสัตวที่ดุราย เชน เสือและหมี เปน
ตน คนที่อพยพเขามาในชวงแรกๆ เขามาหาที่ทําไรในชวงวางจากฤดูทํานา แตเมื่อถึงชวงฤดูทํานา คน
กลุมนี้จะกลับไปยังถิ่นบานเดิมเพื่อกลับไปทํานา จนถึงปจจุบันนี้ยังมีหลายครอบครัวที่มีที่ดินทั้งที่
อําเภอวังน้ําเขียวและที่บานเดิม เมื่อถึงฤดูทํานาพวกเขาจะลงไปบานเดิมเพื่อทํานา “เอาขาวขึ้นมากิน”
เมื่อเริ่มมีการสรางถนนทางหลวงสาย 304 เมื่อประมาณป 2508 ซึ่งเปนเสนทางยุทธศาสตร
ในการขนอาวุธและเสบียงอาหารจากทาเรือสัตหีบไปยังจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดหนองคาย ซึ่ง
เป น จั ง หวั ด ที่ ติ ด ชายแดนประเทศลาว เพื่ อ ใช ทํ า สงครามในอิ น โดจี น ถนนสายนี้ ผ าดผ า นตํ า บล
ไทยสามัคคี และยั ง เป น ถนนสายหลั ก ที่สํ า คัญที่มีค นอพยพเขา มามากมาย ป า ถูก บุก เบิก มากขึ้น
หนวยงานราชการก็เขามางายขึ้น สัตวรายและโรคตางๆ เชน มาเลเรีย ซึ่งเคยคุกคามชาวบานในยุค
กอนก็คอยๆ หายไป ขณะเดียวกันรัฐบาลก็เปดโอกาสใหมีการสัมปทานไมในเขตนี้ คนงานรับจางทําไม
ก็ตามเขามากับบริษัททําไม ไมใหญถูกตัดโคนลง ชาวบานก็ตัดไมเล็กๆ และขุดตอไมใหญที่เหลือเพื่อ
เผาถานขาย
เมื่อมีการคมนาคมติดตอกับภายนอกไดสะดวก ในชวงประมาณป พ.ศ. 2509 ไดมีคน
อพยพเขามาในอําเภอวังน้ําเขียวมากขึ้น และไดมีการจับจองที่ดินเปนที่อยูอาศัย โดยจะอยูกันเปนกลุม
เครือญาติ หรือกระจัดกระจายอยูตามพื้นที่ตางๆ เมื่อคนเขามาอยูมากๆ ทางการจึงเขามาจัดการเรื่อง
สาธารณูปโภค การปกครอง เรื่องสุขภาพ เรื่องการศึกษา ฯลฯ ทําใหบุตรหลานของคนในพื้นที่ไดรับ
การศึกษามากขึ้น จะเห็นไดวาการสรางถนน โรงเรียน จึงเปนตัวเรงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่

73

ดังกลาว เพราะประชาชนเริ่มมีความสะดวกสบายมากขึ้น อีกทั้งยังทําใหบริษัททําไมตางๆ ไดเขามาตัด
ไมไดงายขึ้น ในชวงแรกๆ ที่เขามาจะตัดไมที่มีขนาด 3 คนโอบ เมื่อตัดตนไมใหญลมลง ก็จะทําใหตนไม
เล็กๆ ลมตามไปดวยเปนบริเวณกวาง ประชาชนก็รีบไปปกปายจับจองเปนเจาของ เผาปาบริเวณนั้น
เปนที่ทํากินของตนเอง สวนหนึ่งเมื่อเดินปาไปเจอตนไมใหญ จะไปบอกคนงานของโรงเลื่อยใหไปตัดไม
เพื่อตนเองจะไดจับจองที่ดินนั้นตอไป ซึ่งการตัดไมขนาดใหญของโรงเลื่อยทําใหชาวบานเกิดความ
พอใจ เพราะเปนการชวยถางปาดวยเพื่อใหไดมีที่ดินของตนเองวางเร็วขึ้น และผูคนก็จะมาอาศัยรถที่
ขนไมของนายทุนออกไปติดตอกับอําเภอปกธงชัย ไปหาหมอ หรือไปเยี่ยมญาติพี่นอง ทําใหเกิดความ
รวมมือกันในการทําลายปาที่อุดมสมบูรณใหกลายเปนที่วางเปลาไดอยางรวดเร็ว ชาวบานเลาวา
บริษัททําไมเหลานี้สามารถทําใหปาดงดิบกลายเปนที่วางได เพราะภายในระยะเวลา 1 วัน เขาสามารถ
โคนตนไมใหญไดอยางนอยวันละ 200 ตน และเมื่อปาหมดชาวบานก็ตามรถซุงเพื่อมาทํากิน บริษัทที่
ไดรับสัมปทานปาไมในบริเวณนี้คือ บริษัทราชสีมาคาไม จากจังหวัดนครราชสีมา บริษัทพานทอง จาก
จังหวัดชลบุรี บริษัทอางทอง จากจังหวัดอางทอง และบริษัทโรงเลื่อยปอแดงของเสี่ย พ. บานบะใหญ
อําเภอปกธงชัย
ในชวงประมาณป พ.ศ. 2520-2521 เขตพื้นที่ตําบลไทยสามัคคีเปนเขตพื้นที่ของพรรค
คอมมิวนิสตแหงประเทศไทย (พ.ค.ท) ชาวบานเลาใหฟงวาชวงนั้นมีนักศึกษาที่หลบหนีความรุนแรง
จากในเมืองเขาปารวมกับ พ.ค.ท. มาพูดคุยกับชาวบานอยูเสมอ ทางการจึงพยายามรวบรวมชาวบาน
ที่ปลูกบานอยูหางๆ กัน ใหมาตั้งบานเรือนอยูใกลกัน เพื่อทางการจะไดตรวจสอบได ในการนี้รัฐบาลได
ใหเจาหนาที่ปาไมตอนชาวบานที่อยูในปาลึก เชน เขตคุมเขาแคบ คลองสามงาม และคลองกะดํา ให
ลงมาอยูรวมกันในเขตบานบุไทร สุขสมบูรณ คลองยาโม และไทยสามัคคี โดยสัญญาวาจะจัดสรรที่ดิน
ทํากินให แตจนปจจุบันชาวบานเหลานี้หลายครอบครัวยังไมไดรับการจัดสรรที่ดินทํากินใหตามที่
เจาหนาที่ปาไมสัญญาไว ประมาณ พ.ศ. 2521 กรมปาไมยกพื้นที่บริเวณนี้ใหกับสํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ใหจัดสรรที่ดินใหกับเกษตรกรผูยากไร และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ก็ประกาศเปนเขตปฏิรูปที่ดินในปาเดียวกัน และดําเนินการสํารวจแบงเขตที่ดินใหกับ
เกษตรกร จนถึงป พ.ศ. 2528 ส.ป.ก. จึงดําเนินการแจกเอกสารสิทธิ์ใหกับเกษตรกรได
ในชวงนี้มีเหตุการณที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานทรัพยากรและประชากรอยางมาก
2 เหตุการณ คือ ชวงที่ชาวบานไดรับเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. และชวงที่ราคาที่ดินในพื้นที่ขยับราคาสูงขึ้น
ในยุคเศรษฐกิจฟองสบู ทําใหมีการซื้อขายที่ดินกันมาก เกษตรกรหลายรายขายที่ดินทํากินของตนเอง
มีเหลือไวเฉพาะที่ปลูกบานเทานั้น โดยเหตุการณที่หนึ่งนั้นเปนชวงที่มีการแจกเอกสารสิทธิ์ที่ทํากิน
ส.ป.ก. 4-01 ของสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก) เขามาสํารวจรางวัดและแจก
เอกสารสิทธิ์ใหกับชาวตําบลไทยสามัคคี 7 หมูบาน ประกอบดวย บานปฏิรูป บานพุทธชาติ บานไผงาม
บานไทยสามัคคี บานคลองไทร บานคลองยาโม และบานบุไทร การที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
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เกษตรกรรมเขามาจัดสรรที่ทํากินและแจกเอกสารสิทธิ์ใหชาวบานกอใหเกิดผลกระทบ 2 ประการ คือ มี
สวนชวยในการชะลอการซื้อขายที่ดินไดในระดับหนึ่ง เพราะวา ส.ป.ก. 4-01 ไมสามารถเปลี่ยนแปลง
มือผูถือครองไดงายนัก ไมเหมือนกับ ภ.บ.ท. 5 (ภาษีบํารุงทองที่) อีกดานหนึ่งก็เปนการเรงใหเกษตรกร
ที่เปนหนี้อยู รีบขายที่ดินกอนที่จะไมมีสิทธิ์ขายเพื่อนําเงินมาใชหนี้เถาแก แมวาราคาที่ขายไดจะไมสูง
เทาที่ตนเองตองการก็ตาม ตอมาเหตุการณที่สองเกิดขึ้นในชวงยุคเศรษฐกิจฟองสบู เปนชวงสมัย
รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ ไดเกิดกระแสการปนราคาที่ดินขึ้น ทําใหคนนิยมลงทุนในที่ดินและ
แสวงหาซื้อที่ดินที่ทําเลดีเพื่อเก็งกําไร พื้นที่ในอําเภอวังน้ําเขียวเปนพื้นที่ที่มีทําเลเหมาะสม เพราะมี
สภาพเปนลอนเนินเขา อากาศดี อยูไมไกลจากกรุงเทพฯ มากนักบริเวณนี้มีเสนหดึงดูดนักเก็งกําไรที่ดิน
ใหเขามาซื้อที่ดินมากมาย แมวาพื้นที่นั้นเปนเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 แลวก็ตาม โดยการชวยเหลือ
จากผูนําระดับทองถิ่นและขาราชการในพื้นที่ที่ทําตัวเปนนายหนาดวยหลายราย
3.2.2 ประวัติความเปนมาของหมูบานบุไทร
บานบุไทรตั้งอยูที่ หมู 4 ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา เดิมนั้น
ขึ้นอยูกับตําบลสะแกราช อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งเปนหมูบานเมื่อ พ.ศ. 2519 มี
ผูใหญบานคนแรก คือ นายรถ ทองฉิมพลี ปจจุบันมีนายศิริชัย สอนตะคู เปนผูใหญบานคนปจจุบัน
บุคคลกลุมแรกที่อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในหมูบานบุไทรเมื่อประมาณป พ.ศ. 2503-2504 มี
นายทัน สิงขร นายสรอย เหมาะกลาง (เสียชีวิตแลว) นายสําราญ เปลี่ยนสําโรง นายตู ชอเกษม นาย
แกว วิเศษวิสัย (เสียชีวิตแลว) กลุมที่ตามมาทีหลังก็มี นายเปลง พิศดูพรหมราช นายรถ ทองฉิมพลี
นายสมบูรณ มาจันทึก เปนตน แตเดิมนั้นนายทัน สิงขร ซึ่งเปนชาวศรีษะเกษ ประสบปญหาภัยแลง จึง
อพยพครอบครัวมารับจางทําฟนหลากับเสี่ยประพันธที่บานบะใหญ อยูที่นั้นประมาณ 2-3 ป นายสรอย
นายทัน นายตู นายสําราญ และนายแกว จึงชวนกันมาจับจองที่ดินบริเวณบานหวยกระบอกหรือ
บานบุไทรในปจจุบัน ประมาณป 2503-2504 สวนคําวาบุไทรนั้นเกิดขึ้นจากวา บริเวณคลองหินหักเมื่อ
แรกๆ ที่เขามานั้นเคยมีไทรตนใหญอายุหลายรอยปอยู ซึ่งปจจุบันนี้ไดตายไปแลว จากคําบอกเลาของ
คนที่เขามาอยูในยุคแรกเมื่อกอนจะลําบากมาก ออกไปตลาดแตละครั้งตองเดินเทาและเสี่ยงตอภัย
อันตรายจากสัตวปาที่มีมากมายเวลาเดินตามทาง ตองใชเกราะเคาะไปเรื่อยๆ เพื่อไลสัตว ยามเจ็บไขก็
อาศัยหมอพื้นบานใชยาสมุนไพร สําหรับลุงทันเอง ทานก็เคยเสียลูกสาวถึง 3 คน เพราะไขปา และมี
ชาวบ า นอีก จํา นวนมากที่ตองมาจบชีวิตเพราะไขปา ด ว ยเช น กั น ลุง สํา ราญเองทา นก็เ ปน หมอยา
พื้นบาน รูตัวยาสมุนไพรในการรักษาโรคภัยตางๆ และทานเองก็เคยตอสูกับหมี จนตัวเองพิการมา
จนถึงทุกวันนี้
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3.3 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานบุไทร
บานบุไทรตั้งอยูที่ หมู 4 ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ทั้งหมด
รวม 5,424.45 ไร ในสวนการเดินทางเขาสูพื้นที่นั้น สามารถเดินทางไดทางรถยนตจาก 2 เสนทาง
ดวยกัน โดยเสนทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ใชเสนทางองครักษ-นครนายก-ปราจีนบุรี ระยะทางรวม
ประมาณ 200 กิโลเมตร ถึงสี่แยกกบิลบุรีใหมไปตามทางหลวงหมายเลข 304 และเสนทางที่ 2 จาก
นครราชสีมาใชเสนทางปกธงชัย - วังน้ําเขียว ตามถนนสาย 304 ระยะทาง 80 กิโลเมตร
3.3.1 ประชากร
จากข อ มู ล ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลไทยสามั ค คี ใ นป พ.ศ. 2549 ระบุ ว า จํ า นวน
ประชากรในหมูบานบุไทรมีทั้งหมด 788 คน แบงเปนชายจํานวน 413 และหญิงจํานวน 375 คน
ตารางที่ 3.1 แสดงจํานวนประชากรในหมูบานบุไทร
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ที่มา: องคกรบริหารสวนตําบลไทยสามัคคี ป พ.ศ. 2549

จํานวน (คน)
413
375
788

รอยละ
52.4
47.6
100

3.3.2 การปกครอง
บานบุไทรปจจุบันมีนายศิริชัย สอนตะคู เปนผูใหญบาน มีผูชวยผูใหญบาน 3 คน แบงเปน
ฝายปกครอง 2 คน และฝายปองกัน 1 คน โดยในหมูบานจะแบงเขตการปกครองออกเปน 4 คุม ตาม
พื้นที่การตั้งที่อยูอาศัย โดยดูจากโครงสรางดังนี้
แผนภูมิที่ 3.1 โครงสรางการปกครองของหมูบานบุไทร
ผูใหญบาน

ผูชวยผูใหญบาน
ฝายปกครอง

คุมที่ 1

ผูใหญบาน
ฝายปองกัน

คุมที่ 2

ที่มา : จากการสํารวจ เดือนพฤศจิกายน 2549

คุมที่ 3

คุมที่ 4
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โดยสมาชิกในแตละคุมจะมีการเลือกผูนําคุมของตนขึ้นเอง เพื่อเปนผูป ระสานกับผูใ หญบา น
สําหรับการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของชุมชน
3.3.3 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
บานบุไทรกําเนิดเกิดขึ้นจากกลุมคนหลากหลายพื้นที่ ที่มีความแตกตางกันทั้งภาษาและ
วัฒนธรรมของกลุมคนที่เขามาครอบครองพื้นที่เมื่อ 50 ปกอน ทําใหไมมีรูปแบบที่เปนเอกลักษณของ
บานบุไทรเอง
3.3.3.1 ภาษา จะมีพูดกันหลายภาษา เชน ภาษาเขมร ภาษาสวย ภาษาอีสาน ฯลฯ แต
ภาษาที่ พู ด คุ ย กั น ในหมู บ า นจะเป น “ภาษาโคราช” ซึ่ ง คล า ยกั บ ภาษากลาง แต เ ป น สํ า เนี ย งที่ มี
เอกลักษณเฉพาะตัว
3.3.3.2 ศาสนาและความเชื่อ ผูคนสวนใหญจะนับถือศาสนาพุทธและบางสวนจะนับถือผี
ปูยา ซึ่งศาสนสถานภายในหมูบานจะมีวัดคลองคงคาศิราวาส หรือวัดบุไทร ที่ชาวบานเรียกติดปากกัน
เปนสถานที่ประกอบศาสนกิจของคนในชุมชน อีกดานหนึ่งจะมีเจาพอหลวงราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนใน
หมูบานบุไทรและชุมชนอื่นในตําบลไทยสามัคคีใหความเคารพ (รายละเอียดรูปที่ 3.4) เพราะมีความ
เชื่อวาเปนผูปกปองคุมครองผืนปาทับลาน ซึ่งสถานที่ตั้งของศาลจะอยูตรงขามกับตลาดศาลเจาริม
ถนนสาย 304 โดยจะมีพิธีบวงสรวงเจาพอหลวงราชขึ้นในวันขึ้นปใหมของทุกป
รูปที่ 3.4 ศาสนสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนบานบุไทร

รูปที่ ก วัดคลองคงคาศิราวาส (วัดบุไทร)
ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจัย พฤศจิกายน 2549

รูปที่ ข ศาลเจาพอหลวงราช

3.3.3.3 ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น โดยทั่วไปชุมชนจะมีการจัดกิจกรรมที่กระทํากัน
เหมือนกับพื้นที่อื่นทั่วไป เชน งานปใหม สงกรานต เขาพรรษา ออกพรรษา ฯลฯ จะมีเพียงงานบวงสรวง
เจาพอหลวงราชเทานั้นที่เปนประเพณีของทองถิ่น นอกจากนี้แลวยังมีพิธีบายศรีสูขวัญ ซึ่งจะทําใหแก
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บุตรหลานของคนในบานบุไทรและนักทองเที่ยวในงานพิธีสําคัญตางๆ โดยมีผูใหญพัน ซึ่งถือเปนบุคคล
ที่คนในหมูบานบุไทรใหความเคารพนับถือเปนผูทําพิธีบายศรีสูขวัญดังกลาว
3.3.3.4 สถาปตยกรรม จากการสํารวจพบวา บานเรือนสวนใหญในหมูบานบุไทรจะเปน
รูปแบบของบานที่พบเห็นตามชนบททั่วไป สวนใหญจะสรางบานใกลกัน โดยนิยมปลูกบานชั้นเดียว
ตามจํานวนสมาชิกของครอบครัว (รายละเอียด รูปที่ 3.5 ก) เพราะคนหนุมสาวสวนใหญจะเขาไป
ทํางานในตางถิ่นหรือเขาไปเรียนหนังสือในเมือง ทําใหผูอยูอาศัยจริงๆ มีเพียงไมกี่คน สวนผูที่มีสมาชิก
หลายคนก็จะปลูกบานเปนสองชั้น (รายละเอียด รูปที่ 3.5 ข) โดยใชพื้นที่ชั้นสองเปนที่หลับนอน สวน
ใหญจะมีหองนอนไมเกิน 2 หอง และบานเกือบทุกหลังจะมีการกันพื้นที่โลงเปนหองโถงสําหรับการใช
ประโยชนอยางอื่น โครงสรางบานสวนใหญจะมีทั้งครึ่งไมครึ่งปูน และกอปูนทั้งหลัง สวนบานไมในแบบ
ชนบทจะพบเห็นไดไมมากนัก เนื่องจากสวนใหญจะเปนบานที่มีการปลูกสรางมาเปนเวลานานตั้งแต
เริ่มตั้งชุมชน
รูปที่ 3.5 ลักษณะอาคารบานเรือนของชุมชนบานบุไทร

รูปที่ ก บานชั้นเดียว
ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจัย พฤศจิกายน 2549

รูปที่ ข บานสองชั้น

ถึงแมวาหมูบานบุไทรจะเปนชุมชนที่มีความหลากหลายทางดานเชื้อชาติและวัฒนธรรมก็ตาม
แตคนในหมูบานทุกคนก็มีความเอื้อเฟอเผื่อแผแกกัน ใหความชวยเหลือกันไมเลือกเชื้อชาติ ภาษา
ดังนั้นลักษณะทางสังคมโดยทั่วไปของบานบุไทรจึงดูไมมีความแตกตางกัน ไมวาจะมีการทํากิจกรรมใด
ก็จะไดรับความรวมมือจากสมาชิกทุกคนเปนอยางดี
3.3.4 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3.3.4.1 ถนน เปน ทางลาดยางขนาด 8 เมตร เชื่ อ มจากถนนสาย 304 เข า ถึ ง หมูบา น
โดยตรง (รายละเอียด รูปที่ 3.6) ถือเปนการเดินทางเสนทางเดียวที่สามารถสูหมูบานบุไทรได
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รูปที่ 3.6 การคมนาคมภายในชุมชน

ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจัย พฤศจิกายน 2549
3.3.4.2 น้ําประปา หมูบานบุไทรจะมีประปาชุมชนสําหรับแจกจายน้ําแกบานเรือนตางๆ ใน
การอุปโภค บริโภค แตยังมีบานจํานวนหนึ่งซึ่งยังคงขุดบอบาดาลใชเองอยู (รายละเอียดรูปที่ 3.7) หรือ
บางที ใ นฤดู ฝ นชาวบ า นจะนํ า โอ ง หรื อ ตุ ม เพื่ อ กั ก ตุ น น้ํ า ฝนไว สํ า หรั บ ดื่ ม กิ น และใช ป ระโยชน ใ น
ชีวิตประจําวัน ซึ่งถือเปนวิถีชีวิตปกติของคนในชุมชนแตดั้งเดิม
รูปที่ 3.7 แหลงน้ําที่ใชในการอุปโภค บริโภค

รูปที่ ก ประปาชุมชน
ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจัย พฤศจิกายน 2549

รูปที่ ข การใชน้ําบาดาล

3.3.4.3 ไฟฟา ในหมูบานบุไทรมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน
3.3.4.4 การสื่อสาร สวนใหญแทบทุกบานจะมีโทรศัพทเคลื่อนที่ใชในการติดตอสื่อสาร
เปนเพราะหมูบานยังไมมีบริการของโทรศัพทบานและโทรศัพทสาธารณะ
3.3.4.4 โรงเรียน มีโรงเรียนไทยสามัคคี ซึ่งเปนโรงเรียนเพียงแหงเดียวโดยดําเนินการสอน
ตั้งแตชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 ตั้งอยูหางจากบานบุไทรราว 3 กิโลเมตร
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3.3.4.5 สถานพยาบาล ภายในหมูบานบุไทรไมมีสถานีอนามัย สวนใหญจะนิยมไปใช
บริการที่สถานีอนามัยไทยสามัคคี โดยอยูหางจากชุมชนราว 3 กิโลเมตร หรือโรงพยาบาลวังน้าํ เขียว ซึง่
อยูหางจากชุมชนราว 10 กิโลเมตร
3.3.4.6 ศาสนสถาน มีวัดคลองคงคาศิราวาส (วัดบุไทร) ซึ่งเปนวัดเดียวที่ตั้งอยูในชุมชน
ซึ่งเปรียบเหมือนศูนยรวมจิตใจของคนในพื้นที่ รวมถึงการทํากิจกรรมตางๆ รวมกันของชุมชน
3.3..4.7 สถานีตํารวจ เปนสถานีประจําตําบลไทยสามัคคีเพียงแหงเดียว ตั้งอยูหางจาก
ชุมชนราว 3 กิโลเมตร
3.4 วิถีชีวิตชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
การดํ า รงชี วิ ต ทั่ ว ไปของคนในบ า นบุ ไ ทร ส ว นใหญ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรมและเลี้ ย งสั ต ว
(รายละเอียด รูปที่ 3.8) ซึ่งเปนวิถีชีวิตดั่งเดิมที่สืบทอดกันมาตั้งแตสมัยเริ่มกอตั้งชุมชน โดยจะออกไป
เขาสวนตั้งแตชวงเวลา 05.00 น.- 16.00 น. ของทุกวัน ซึ่งแตกอนนั้นชุมชนบานบุไทรและชุมชน
ใกลเคียงจะนิยมปลูกมันสําปะหลังและขาวโพดกันมากเพื่อปอนใหแกโรงงานอุตสาหกรรม ตอมา
ภายหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจชวงป 2540 ราคาสินคาเกษตรตกต่ําทําใหเกิดภาวะขาดทุน เกษตรกร
สวนใหญไดหันมาปลูกพืชเกษตรอินทรียและพืชที่บริโภคในครัวเรือนกันมากขึ้น รวมถึงมีการเริ่มทํา
เกษตรกรรมที่หลากหลายขึ้น เชน สวนยางพารา ปลูกตนกฤษณา ไมดอกและเห็ดหอม เปนตน
รูปที่ 3.8 รูปแบบวิถีชีวิตของชุมชนบานบุไทร

รูปที่ ก เกษตรผสมผสาน
รูปที่ ข เลีย้ งวัว
ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจัย พฤศจิกายน 2549

รูปที่ ค แปลงปลูกดอกไม

การดําเนินชีวิตของชาวบุไทรจะมีวิถีชีวิตที่คุนเคยกับปาไมมาตั้งแตเริ่มแรก โดยคนกลุมแรกที่เขา
มาตั้งถิ่นฐาน ณ บริเวณนี้ สวนมากจะเปนพรานปามากอน ซึ่งวิชาความรูตางๆ ที่มีอยูก็ไดสืบทอดสู
ลูกหลานในยุคปจจุบันดวยเชนกัน โดยเฉพาะดานสมุนไพรที่มีการใชกันอยางแพรหลายกอนที่การ
สาธารณสุขจากทางราชการจะเขามาถึง อีกทั้งยังมีงานฝมือดานหัตถกรรมประเภทจักสานที่กลุมคน
จากพื้นที่ตางๆ นําความรูมาเผยแพร ซึ่งปจจุบันนี้ยังคงมีการรักษาภูมิปญญาเหลานั้นเอาไวเปนอยางดี
โดยสามารถแบงออกเปน 2 กลุม ใหญๆ ไดดังนี้
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3.4.1 กลุมสมุนไพร
กลุมคนกลุมแรกๆ ที่เขามาใหพื้นที่เมื่อ 50 ปกอน จะเปนกลุมนายพรานที่มีอาชีพหาของปา
ในเขตอําเภอวังน้ําเขียวมากอน ซึ่งจะมีความเชี่ยวชาญดานการใชสมุนไพรเปนพิเศษ ตั้งแตเริ่มมีการ
ตั้งถิ่นฐาน เมื่อกอนนั้นสภาพชุมชนยังถูกโอบลอมดวยปาไม การคมนาคมยังไมสามารถเขาสูพื้นที่ได
สะดวก สงผลใหการสาธารณสุขจากทางราชการไดถูกปดกั้นไปดวย ในชวงนั้นประชาชนที่อาศัยอยูใน
บริเวณนี้ตองมีการพึ่งพายาสมุนไพรในการรักษาโรคภัย ไขเจ็บตางๆ จนมาถึงปจจุบันการใชสมุนไพร
ยังคงมีอยูอยางแพรหลาย ซึ่งจะสังเกตไดวาแทบทุกครัวเรือนจะมีการปลูกสมุนไพรทั้งสวนที่มีสรรพคุณ
ทางยารักษาโรค อาทิเชน ตนสัตยาบรรณ วานชักมดลูก วานรางจืด วานตะขาบ วานหางจระเข วาน
เพชรสังฆาต ฯลฯ และสมุนไพรที่ใชในการประกอบอาหาร เชน ตระไครหอม ตนโหระพา ตนกระเพรา
ฯลฯ (รายละเอียด รูปที่ 3.9) โดยมีนายสําราญ เปลี่ยนสําโรง เปนผูใหคําแนะนําในการปลูกและหาตน
พันธุใหแกสมาชิกในชุมชน
รูปที่ 3.9 สมุนไพรที่ชุมชนเพาะปลูก

รูปที่ ก ตนรางจืด
ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจัย พฤศจิกายน 2549

รูปที่ ข ตนตระไครหอม

ดานการรักษาโรคดวยยาสมุนไพรของบานบุไทรนั้น มีหมอยาสมุนไพรหลายทานดวยกันที่มี
ความเชี่ยวชาญในการใชสมุนไพร ซึ่งปจจุบันเปนที่รูจักของคนทั้งในและนอกพื้นที่ อยางเชน ผูใหญ
นอยหรือหมอนอย นายสําราญ ที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเบาหวานดวยสูตรการตมยาหมอ
ลุงชม ผูที่มีความสามารถดานการรักษาโรคกระดูก นอกจากนี้ยังมีหมอยาสมุนไพรที่มีความสามารถ
ทานอื่นอยาง นายตู ชอเกษม เปนตน
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3.4.2 กลุมจักสาน
เปนกลุมหัตถกรรมที่มีการรวมกลุมสมาชิกโดยใชชวงที่วางเวนจากการทําเกษตรกรรม มาทํา
การจักสานเครื่องมือ เครื่องใช เพื่ อเปนการหารายไดเสริมใหกับครอบครัว ซึ่งผลิตภัณฑที่ ไดจะมี
หลากหลายประเภทด ว ยกั น อาทิเ ชน ที่ใสขยะ ไซ กระดง กระจาด ไม ก วาด มัด หญ า คา เปน ต น
(รายละเอียด รูปที่ 3.10) โดยปจจุบันมีการเปดจําหนายเปนของที่ระลึกสําหรับนักทองเที่ยวที่เขามาพัก
ในโฮมสเตยบานบุไทรและรีสอรทใกลเคียงดวย
รูปที่ 3.10 การทํากิจกรรมจักสานของชุมชน

รูปที่ ก ผลิตภัณฑจักสาน
ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจัย พฤศจิกายน 2549

รูปที่ ข วัสดุที่ใชในการทําจักสาน

การรวมกลุมของสมาชิกนั้นจะมีลุงพร เปนผูนําในการทํากิจกรรม เนื่องจากเปนผูที่มีความ
เชี่ยวชาญในดานการทําจักสาน โดยจะมีการอบรมและชวยฝกอาชีพใหแกสมาชิกที่สนใจเขารวมทํา
กิจกรรมดวยเชนกัน ปจจุบันมีสมาชิกที่เขารวมทํากิจกรรมอยูทั้งหมด 10 ราย และยังมีสมาชิกอีก
จํานวนหนึ่งที่มีความสนใจจะเขารวมกิจกรรมดังกลาวนี้เชนกัน
3.5 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชน
แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มเปนที่รูจักของคนทั่วไปในชวงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
ฟองสบูแตกในป 2540 ชุมชนบานบุไทรและชุมชนอื่นใกลเคียงไดประสบปญหาการขาดทุนจากภาค
เกษตรกรรม ซึ่งแตเดิมเกษตรกรสวนใหญใชปุยเคมีและยาฆาแมลงในการเพาะปลูก ซึ่งจําเปนตองใช
ตนทุนเปนจํานวนมากในการเพาะปลูกแตละครั้ง และเมื่อประสบกับราคาสินคาเกษตรตกต่ํา ทําให
รายรับไมพอกับรายจายที่เกิดจากการลงทุน ดังนั้นเกษตรกรสวนใหญจึงจําเปนตองพึ่งพาเงินกูจาก
ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.) บางรายจํ า เป น ต อ งกู ยื ม เงิ น จากนอกระบบ การ
เปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของเกษตรกรเปนอยางมาก คนหนุมสาวตองอพยพเขา
มาหางานทําในเมือง เพื่อสงเงินมาชําระหนี้ หรือกรณีที่รุนแรงกวานั้น คือการขายที่ทํากินเพื่อใชหนี้

82

เกษตรกรในหมูบานบุไทรตางก็ประสบกับปญหาเหลานี้ดวยเชนกัน โดยกลุมที่ไมสามารถละทิ้ง
ครอบครัวเพื่อเขาไปหางานทําในเมืองได ก็จําเปนตองทําเกษตรกรรมตอไป แตเดิมนั้นเกษตรกรใน
หมูบานบุไทรสวนใหญทําเกษตรกรรมดวยการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เชน มันสําปะหลัง ขาวโพด ซึ่งการทํา
เกษตรที่ผานมายิ่งตองการผลผลิตมากเพื่อหวังมีรายไดสูง ก็ตองลงทุนในเรื่องปุยและยาฆาแมลงสูง
ตามไปดวย ซึ่งผลแทนที่จะเปนตัวเงินที่มากขึ้นกับสรางปญหาใหกับธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สารพิษที่ไหลสูแหลงน้ําธรรมชาติที่เปนแหลงตนน้ําของแมน้ํามูลและแมน้ําบางประกง รวมถึงการสงผล
เสียตอสุขภาพของเกษตรกรผูใชสารเคมีเอง ดวยเหตุผลดังกลาว ทําใหสมาชิกบางสวนของบานบุไทร
ไดรวมกลุมปรึกษาพูดคุยกันถึง การทําเกษตรและการจัดการทรัพยากรของชุมชนที่ผานมา วาไดสราง
ประโยชนหรือผลเสียตอชุมชนอยางไรบาง และดวยความตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดลอมอันเปนผล
พวงจากการใชส ารเคมี ใ นการเพาะปลูก นั้น นายอิน ทร มู ลพิม าย และสมาชิ ก ในหมูบา นบุไ ทรได
รวมกลุมกับชุมชนอื่นในตําบลไทยสามัคคีจัดตั้ง “กลุมอนุรักษตนน้ํามูล” เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนใหเกิด
เรียนรูในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการสรางความสมดุลระหวางคนกับธรรมชาติ รวมถึงการตั้งกลุม
ออมทรั พยเพื่อสรางนิสัยในการออมและการพึ่ งพาตนเองตามแนวทางพระราชดําริ ในการใชชี วิ ต
พอเพียง โดยเริ่มจากการทําเกษตรผสมผสาน (รายละเอียด รูปที่ 3.11) ซึ่งมีการทําปุยหมักและน้ํา
ชีวภาพขึ้นใชเอง ดวยวิธีการนําวัสดุที่ไดจากทองถิ่นมาผลิต ถือวาไดประโยชนทั้งชวยรักษาสิ่งแวดลอม
และลดตนทุนในการผลิตของสมาชิก
รูปที่ 3.11 รูปแบบวิถีการทําเกษตรแบบผสมผสาน

รูปที่ ก แปลงปลูกผักไรสารพิษ
รูปที่ ข กังหันลมวิดน้ํา
ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจัย พฤศจิกายน 2549

รูปที่ ค การปลูกพืชเพื่อบริโภค

เวลาตอมาทางสมาชิกกลุมอนุรักษตนน้ํามูลไดเขารวมเปนสมาชิกอบรมกับกลุมกสิกรรมไรสารพิษ
วังน้ําเขียวของคุณอํานาจ หมายยอดกลาง เพื่อเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการปลูกพืชแบบเกษตร
อินทรียเพิ่มเติมในการทําปุยคอกและน้ําชีวภาพ ซึ่งเปนวัสดุที่หาไดจากในทองถิ่นและไมสงผลเสียตอ
ธรรมชาติ ซึ่งนับเปนการกระตุนใหสมาชิกสวนหนึ่งไดเห็นถึงการดํารงชีวิตที่อยูบนพื้นฐานของการ
พึ่ ง พาตนเองและเห็ น ถึ ง คุ ณ ค า ของทรั พ ยากรท อ งถิ่ น ที่ ต อ งช ว ยกั น ดํ า รงรั ก ษาไว และด ว ยความ
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ชวยเหลือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ไดเขามาใหความรูกับประชาชนในตําบลไทยสามัคคี
เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่มแรกไดมีการแนะนําใหสมาชิกทําบัญชีครัวเรือน เพื่อตรวจสอบการ
ใชจายของครอบครัว ทําใหสมาชิกของหมูบานบุไทรไดพบวาการใชจายที่ผานมานั้น ไมกอใหเกิด
ประโยชนแกครอบครัวอยางที่ควรจะเปน ถือเปนสิ่งที่จุดประกายใหเกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการ
ดําเนินวิถีชีวิตในแบบพึ่งพาตนเองกันมากขึ้น โดยจะอธิบายถึงรายละเอียดของการรวมกลุมที่เกี่ยวกับ
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมูบานบุไทร ดังนี้
3.5.1 กลุมอนุรักษตนน้ํามูล
ดวยเล็งเห็นถึงความรับผิดชอบรวมกันของชุมชนที่มีตอปาไมและแหลงน้ํา อันเปนหัวใจหลัก
ในการดํารงชีวิตของคนในพื้นที่ รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสูความพอเพียงของชุมชน ในป 2542 จึง
ไดมีการรวมกลุมกับสมาชิกอื่นอีก 4 หมูบาน ในพื้นที่ตําบลไทยสามัคคี ประกอบดวย บานคลองยาโม
บานคลองไทร บานสุขสมบูรณ และบานคลองกระทิง จัดตั้งกลุมขึ้นมาเพื่อทําการพลิกฟนธรรมชาติ
และการดํ า เนิ น วิ ถี ชี วิ ต อย า งพอเพี ย ง และเป น การปรั บ ตั ว ให ส อดคล อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงจาก
ภายนอก เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันใหกับชุมชน มีรายละเอียดดังนี้
3.5.1.1 วัตถุประสงคของการจัดตั้งกลุมอนุรักษตนน้ํามูล
1) ชวยกันเปนหูเปนตาดูแลรักษาสภาพแวดลอมของอุทยานแหงชาติปาสงวนและ
ธรรมชาติ เชน ดูแลปกปองการลาสัตวปา การปองกันไฟปา และการทําลายสิ่งแวดลอม ลด ละ เลิก
การใชสารพิษทางการเกษตร สงเสริมเกษตรอินทรีย
2) สนับสนุนการดําเนินชีวิตแบบยั่งยืนหรือเกษตรพอเพียง
3) สงเสริมการออมทรัพยและประหยัด
3.5.1.2 รายชื่อคณะกรรมการและที่ปรึกษากลุมอนุรักษตนน้ํามูล
1) นายอินทร มูลพิมาย
ประธานกลุม
2) นายนอม ขวัญมา
รองประธานกลุม
3) นางสาวชอบ เพียงโครกกรวด
เลขานุการกลุม
4) นางแจว กริดกระโทก
เหรัญญิก
5) นางวิไล โนใหม
กรรมการ
ที่ปรึกษากลุมออมทรัพยฯ
1) นายดํารง ทองฉิมพลี
2) นางวิภา จันทรคุม
3) นายวราวุธ พยัคฆพงษ
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3.5.1.3 กลุมกิจกรรมที่ดําเนินการโดยกลุมอนุรักษตนน้ํามูล
1) กลุมออมทรัพย ทําหนาที่เหมือนเปนธนาคารชุมชนโดยมีเปาหมายเพื่อสราง
การออมสําหรับปลดหนี้ และเปนหลักประกันดานความเสี่ยงใหกับสมาชิก ในการออมนั้น สมาชิกกลุม
อนุรักษตนน้ํามูลบานบุไทร กําหนดวาตองถือหุนอยางนอย 3 หุน ๆ ละ 10 บาท ทุกวันที่ 5 ของเดือนจะ
มีกิจกรรมฝากเงินออม โดยกลุมจะมีเงินกูดอกเบี้ยต่ําใหแกสมาชิกรอยละ 1 ตอเดือน โดยเงื่อนไขใน
การสงชําระเงินคืน จะกําหนดใหสงคืนเงินกูทั้งเงินตนและดอกเบี้ย ภายใน 1 ป โดยเงื่อนไขในการชําระ
เงินคืนนั้น ขึ้นอยูกับสมาชิกจะทําขอตกลง เชน ชําระคืนภายใน 6 เดือน หรือ 1 ป ซึ่งจะมีการเปดรับ
สมาชิกเพิ่มเติมในวันที่ 1 มกราคม ของทุกป ปจจุบันในป 2550 บานบุไทรมีสมาชิกที่เขารวมกลุม
ทั้งสิ้นจํานวน 75 ราย จาก 190 ครัวเรือน
2) กองทุนสวัสดิการ เปนการดําเนินงานที่รวมกับกลุมอนุรักษตนน้ํามูลของชุมชน
อื่ น เช น บ า นคลองย า โม บ า นคลองไทร บ า นสุ ข สมบู ร ณ และบ า นคลองกระทิ ง จั ด เป น กองทุ น
สวัสดิการชวยคารักษาพยาบาลใหกับสมาชิก มีคาใชจายใหคืนละ 100 บาท ปหนึ่งไมเกินรายละ 5 คืน
3) กองทุนฌาปนกิจ เปนกองทุนสําหรับเงินชวยเหลือสมาชิกในกรณีมีการเสียชีวติ
โดยจะมีการเก็บเงินจากสมาชิกกลุมอนุรักษตนน้ํามูลทั้งตําบล รายละ 50 บาท เมื่อสมาชิกรายใด
เสียชีวิตลงก็จะไดรับเงินจํานวนนี้ไป
4) กองทุนปลูกปาชุมชน ในทุกปจะมีการนํารายไดสวนหนึ่งจากการออมทรัพย
ชุมชนละ 10,000 บาท เพื่อใชในการปลูกปาชุมชนรวมกัน โดยจะขออนุญาตปลูกในพื้นที่ฟนฟูปาของ
อุทยานแหงชาติทับลาน เพื่อเปนปาชุมชนและแนวกันไฟปา
5) กองทุนเพื่อการศึกษา จะมีการจัดสรรรายไดสวนหนึ่งประมาณ 15% เพื่อ
นํามาเปนสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกเรื่องการศึกษาของบุตรหลาน โดยจะมีการดําเนินการในรูปแบบ
ของทุนการศึกษาสําหรับผูขาดแคลน
6) การทองเที่ยวชุมชน ดวยสภาพแวดลอมที่สวยงามของธรรมชาติและสภาพ
อุณหภูมิที่เย็นสบายตลอดทั้งป อีกทั้งยังเปนแหลงการเรียนรูดานเกษตรกรรม ทําใหเกิดการรวมกลุม
ของเหลาสมาชิกในหมูบานบุไทร จัดตั้งกลุมโฮมสเตยขึ้นมาเพื่อเปนกิจกรรมสรางรายไดเสริมใหกับ
ชุมชน ซึ่งปจจุบันมีการเปดเรือนพักทั้งหมด 18 หลัง
อาศัยหลักเหตุผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการคนหาตัวเอง ทําใหเกิดการ
รวมกลุมของสมาชิ กเพื่อรั บมือกับสถานการณรอบตัวไมวา จะเปน ปญหาหนี้สิน รายจายที่เกิ นตั ว
รวมถึงจิตสํานึกที่มีตอสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกชุมชน จนเปนที่มาของกลุมออมทรัพย กลุม
สวัสดิการ การทองเที่ยวชุมชน ฯลฯ ถือเปนการสรางความเขมแข็งแกชุมชนโดยยึดหลักของความ
พอประมาณ ไมทํากิจกรรมใดที่เกินความตองการและความสามารถของตน เพื่อเปนรากฐานที่มั่นคง
ในการพึ่งพาตนเองตอไปในอนาคต
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3.5.2 กลุมกสิกรรมไรสารพิษวังน้ําเขียว
กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2541 จากการรวมตัวของเกษตรกรอําเภอวังน้ําเขียวโดยการ
นําของนายอํานาจ หมายยอดกลาง เนื่องจากเล็งเห็นซึ่งปญหาและโทษภัยของการใชสารเคมีในการ
เพาะปลูก สงผลกระทบอยางรุนแรงตอสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่
ตนน้ํา ซึ่งในพื้นที่อําเภอวังน้ําเขียวถือเปนแหลงกําเนิดตนน้ําสําคัญ 3 สาย ไดแก ลําพระเพลิง ลํามูล
บน และลําเชียงสา โดยการดําเนินการไดเริ่มจากการปลูกผักโดยไมใชสารเคมี เลิกการใชปุยเคมีและ
ยาฆาแมลง มีการนําเศษอาหารที่เหลือใชในครัวเรือนและเศษพืชในแปลงเพาะปลูกมาหมักใหไดเปน
น้ําจุลินทรีย และทําปุยหมักชีวภาพ สารสมุนไพรไลแมลง ซึ่งใชแทนสารเคมี อีกทั้งยังมีการรวมกลุมกัน
ประกอบอาชีพตางๆ ตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองรวมทั้งดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่มีผลดีตอ
การประกอบอาชีพดานการเกษตรของสมาชิกและเพื่อนเกษตรกร ตลอดจนสิ่งแวดลอม กิจกรรมที่
เกิดขึ้นเปนไปในแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการจัดตั้งกลุมกสิกรรมไรสารพิษวังน้ําเขียวนั้น เกิดจากวัตถุประสงคหลักอยู 6 ประการ
(กลุมกสิกรรมไรสารพิษวังน้ําเขียว, 2549) ดังตอไปนี้
1) เพื่ อ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ส มาชิ ก ตระหนั ก ถึ ง ภั ย ร า ยของการใช ส ารเคมี แ ละ
ดําเนินการปลูกผักไรสารพิษ
2) เพื่อสงเสริมใหสมาชิกรวมกลุมจัดตั้งองคกรชุมชนและดําเนินกิจกรรมแบบครบ
วงจร สามารถพึ่งพาตนเองได
3) เพื่ อ ส ง เสริ ม ให ส มาชิ ก นํ า เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมจากภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น มา
ผสมผสานในการดําเนินกิจกรรม
4) เพื่อสงเสริมใหสมาชิกมีสวนรวมในการปองกัน อนุรักษและพัฒนาวัฒนธรรม
ประเพณี ตลอดจนสิ่งแวดลอมในถิ่นของตน
5) เพื่อเปนแหลงศึกษาใหความรูแกประชาชนทั่วไป
6) เพื่อแสวงหาเครือขายและประสานความรวมมือในการดําเนินกิจกรรม
ต อ มาเมื่ อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ หรือ กปร. ไดนําความกราบบังคมทูลทราบฝาละอองธุลีพระบาท จึงไดรับพระกรุณาโปรด
เกลาฯ รับไวในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2541 (สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 2544:133) ปจจุบันมี
สมาชิกจํานวน 496 คน จาก 42 หมูบานในอําเภอวังน้ําเขียว
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3.6 ขอมูลทั่วไปของโฮมสเตยบานบุไทร
โฮมสเตยบานบุไทรเปนการรวมกลุมของสมาชิกในชุมชนรวมกันทํากิจกรรมเพื่อหารายไดเสริม
ใหแกชุมชนนอกเหนือจากการทําเกษตรกรรม ดวยจุดดึงดูดในเรื่องของสภาพธรรมชาติของปาไมที่อุดม
สมบูรณ ภูมิประเทศและสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดป รวมถึงวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมของชุมชน
รูปที่ 3.12 แผนที่ตั้งของโฮมสเตยบานบุไทร

ที่มา : http://wangnamkheo.com
3.6.1 ความเปนมาของกลุมโฮมสเตยบานบุไทร
โฮมสเตยบานบุไทร เริ่มขึ้นเมื่อป 2543 กลุมเกษตรกรบานสุขสมบูรณ ตําบลไทยสามัคคี
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ไดติดตอเขาไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อขอความ
ชวยเหลือดานวิชาการเพาะเห็ดหอม ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดคนพบวิธีการกระตุนเห็ดหอม
ใหออกดอกไดตลอดทั้งปในที่ไมหนาวเย็นมากนัก มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาการผลิต
เห็ดหอมเพื่อการคา โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร เปนนักวิจัย เมื่อโครงการกาวหนาไปไดเปน
อยางดี ทําใหเกิดเปนแหลงศึกษาดูงานของชุมชนอื่นทั้งในอําเภอวังน้ําเขียวและจังหวัดอื่น ซึ่งในการ
เขาดูงานแตละครั้งจะมีคณะเดินทางมาหลายคน ทําใหตองมีที่พักในการรับรองกลุมบุคคลดังกลาว แต
เนื่ องด ว ยที่ พั ก ในละแวกใกล เ คี ย งนั้ น มีแ ต รีส อร ท ที่ พัก ราคาแพง โดยปกติค ณะที่ ม าดู ง านจะเป น
เกษตรกรเสียสวนใหญ ซึ่งไมสามารถจายคาที่พักในราคาสูงได ในระยะแรกจึงไดมีการจัดใหคณะดูงาน
เขาพักในบานของสมาชิก
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ตอมาอาจารยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดเล็งเห็นถึงศักยภาพทางดานธรรมชาติ
การเกษตร และการทองเที่ยวของตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จึงไดเลือกตําบลไทยสามัคคีเปน
พื้นที่เปาหมายในโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศตาม
นโยบายเรงดวนของรัฐบาล ในป 2545 จากการศึกษาศักยภาพดานการทองเที่ยวและความตองการ
ของชุมชน พบวา การใหบริการทองเที่ยวยังขาดการบริการที่พักแบบโฮมสเตยที่จัดการโดยชุมชน ซึ่ง
กําลังเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวและสามารถเพิ่มรายไดเปนอาชีพเสริมใหแกชาวบาน ในเวลาตอมา
นายอินทร มูลพิมายและสมาชิกกลุมอนุรักษตนน้ํามูลบานบุไทรไดเขารวมโครงการดังกลาว โดยใน
ระยะเริ่มแรกมีบานพักสําหรับรองรับนักทองเที่ยว จํานวน 10 หลัง แตปจจุบันในป 2550 มีบานพักเพิ่ม
เปน 18 หลัง
กลุมโฮมสเตยบานบุไทร กอตั้งขึ้นอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2546 โดยการ
รวมตัวของสมาชิกกลุมอนุรักษตนน้ํามูลบานบุไทร โดยมีนายอินทร มูลพิมาย ทําหนาที่เปนประธาน
กลุมโฮมสเตยฯ ภายใตการสนับสนุนทางวิชาการของโครงการพัฒนาการทองเที่ยว ตําบลไทยสามัคคี
และโครงการใหการรับรองคุณภาพสถานประกอบการธุรกิจทองเที่ยว อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และวิทยาลัยนครราชสีมา
ในระหวางป 2546 โฮมสเตยบานบุไทรไดรับการชวยเหลือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ในการประสานงานกับหนวยงานของรัฐ ผูประกอบการและชุมชนในการเสริมความรูและประสบการณ
ใหแกชุมชนเพิ่มเติม โดยการจัดอบรมดานการพัฒนาการทองเที่ยวรวม 3 หลักสูตร และดูงานดาน
โฮมสเตย 2 แหง ไดรับการปรับปรุงภายใตการสนับสนุนของโครงการ จนกลายเปนเรือนพักโฮมสเตย
ซึ่งมีพิธีเปดโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2546
3.6.2 โครงสรางการดําเนินการของกลุมโฮมสเตยบานบุไทร
ในการกอตั้งกลุมโฮมสเตยขึ้นนั้นเพื่อเปนการสงเสริมรายไดใหแกชุมชนในแนวทางของการ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงภายใตการพึ่งพาตนเองของคนในชุมชน เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไป
อยางยั่งยืนและมีสวนรวมของชุมชน จึงไดกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุมโฮมสเตย
บานบุไทร ไวดังนี้
3.6.2.1 ในการจัดตั้งกลุมโฮมสเตยบานบุไทรขึ้นนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อ
1) ใหบริการที่พกั แกนกั ทองเที่ยวในการสัมผัสวิถีชวี ติ และวัฒนธรรมชนบท
2) เปนการดําเนินการเพือ่ ใหเกิดรายไดเสริมแกชุมชน
3) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในชนบท
4) เพื่อสงเสริมและประชาสัมพันธการทองเที่ยวของอําเภอวังน้ําเขียว
5) เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในทองถิน่ ใหยงั่ ยืน
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6) เพื่อพัฒนาคนโดยใชการรวมกลุมเปนสื่อในการปลูกฝงใหมีคุณธรรมและสราง
ธรรมรัฐใหเกิดในทองถิน่
3.6.2.2 คุณสมบัติของสมาชิกกลุมโฮมสเตยบานบุไทร
1) ผูสมัครตองเปนสมาชิกกลุมอนุรักษตนน้าํ มูลบานบุไทร
2) ผูสมัครตองมีภูมิลําเนาอยูในบานบุไทร ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว
จังหวัดนครราชสีมา
3) ผูสมัครตองมีบานทีม่ นั่ คงและแข็งแรง ถูกสุขลักษณะ
4) ผูเปนสมาชิกตองมีอายุ 18 ป ขึ้นไป
3.6.2.3 คณะกรรมการบริหารกลุมโฮมสเตยบานบุไทร ประกอบดวย
1) นายอินทร มูลพิมาย ประธานกลุม
2) นายอําพร สิงกิ่ง รองประธานกลุม
3) นางเลีย่ ม คุมหวยบง เหรัญญิก
4) นางสรอย ทองฉิมพลี ผูชวยเหรัญญิก
5) นางวิภา จันทรคุม ประชาสัมพันธ
6) นางสาวธัญลักษณ กลุมกลาง เลขานุการ
7) นางพิมผกา เทียนทอง ผูชวยเลขานุการ
8) นางประทีป สาคร ฝายกิจกรรม
3.6.2.4 คณะที่ปรึกษากลุมโฮมสเตยบา นบุไทร
1) ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเสถียร
2) นายวราวุธ พยัคฆพงษ
3) ดร.ชลิดา รินทรพรหม
4) นายปรีชา ทิพเวศ
5) นายสมบูรณ สิงกิง่
3.6.2.5 อํานาจหนาที่ในการบริหารของกลุม โฮมสเตย
1) ประธานกลุมโฮมสเตย มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) เรียกประชุมคณะกรรมการกลุม
(2) แตงตั้งคณะกรรมการเพือ่ พิจารณาหรือปฏิบัติงานอยางหนึ่งอยางใดตามมติ
หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(3) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามขอบังคับและมติของคณะกรรมการ
2) รองประธานทําหนาที่แทนประธาน เมื่อประธานไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือ
เมื่อประธานมอบหมายใหทําหนาที่แทน
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3) เหรัญญิก มีหนาที่รวบรวม จัดเก็บ ดูแลรักษาเงินทุนและรายไดรวม ทัง้ การจัดทํา
บัญชี พรอมทัง้ ควบคุมการใชจายเงินใหเปนไปอยางรอบคอบและเกิดประโยชนสงู สุด
4) เลขานุการ มีหนาที่ในการติดตามประสานงานทั่วไป นัดประชุมกรรมการ จดและ
ทําบันทึกรายงานการประชุม ตลอดจนรายงานผลการดําเนินงานของกองทุน
5) ประชาสั ม พั น ธ มี ห น า ที่ ผ ลิ ต เอกสาร สิ่ ง พิ ม พ ให ข า วสารแก ส มาชิ ก และ
หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
6) การวินจิ ฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถอื เสียงขางมาก และกรรมการคนหนึ่งใหมเี สียง
คะแนนหนึง่ คะแนนเสียง ในกรณีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด
3.6.2.6 กฎระเบียบของผูเขาพัก
1) ผูเขาพักตองจองลวงหนา 1 สัปดาห
2) จายคามัดจําทีพ่ ัก 50% โดยโอนเงินเขาบัญชีหมายเลข 339-1139846
3) ถาเขาพักเปนหมูคณะจะใหแยกชาย – หญิง
4) หามผูเขาพักทะเลาะวิวาท กอความรําคาญใหแกผูอื่น
5) ชวยกันรักษาความสะอาดและไมทําลายสิ่งแวดลอม
6) การจายเงินคาที่พกั ทัง้ หมดจายในวันแรกของการเขาพัก
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บทที่ 4
วิธวี ิจัย
ในการศึกษาการบริหารจัดการโฮมสเตยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนการวิเคราะหเชิง
คุณภาพในการหาคําตอบวาการบริหารจัดการโฮมสเตยของบานบุไทรนั้น ไดดําเนินการตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงหรือไม อยางไร มีการบริหารจัดการทรัพยากรและภูมิปญญาใหการสงเสริมโฮมสเตย
ในลักษณะใด โดยมีขั้นตอนในการศึกษาดังตอไปนี้
4.1 ขอบเขตงานวิจัย
4.1.1 พื้นที่ที่ทําการศึกษา
หมูบ านบุไทร ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้าํ เขียว จังหวัดนครราชสีมา
4.1.2 ขอบเขตดานเนือ้ หา
4.1.2.1 กระบวนการและรูปแบบการบริหารจัดการแหลงพักอาศัยแบบโฮมสเตยตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยพิจารณาจากการจัดการดานที่พัก อาหารและโภชนาการ ความปลอดภัย การ
จัดการองคกร กิจกรรมการทองเที่ยว สภาพแวดลอม การสรางมูลคา และการสงเสริมการตลาด
4.1.2.2 รูปแบบของแหลงทีพ่ ักอาศัยในปจจุบนั ของชุมชนที่เปนทีพ่ ักสําหรับนักทองเที่ยว
4.1.2.3 การมีสวนรวมของสมาชิกที่เขารวมกิจกรรมโฮมสเตย
4.1.2.4 ความตองการของนักทองเทีย่ วตอที่พักและการใหบริการของโฮมสเตยบานบุไทร
ขอบเขตของการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จ ะมุ ง ไปที่ ก ารบริ ห ารจั ด การของโฮมสเตย บ า นบุ ไ ทร โดย
พิจารณาจากหลักการบริหารจัดการโฮมสเตยทั่วไปของโฮมสเตยมาตรฐานที่สํานักงานพัฒนาการ
ทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬากําหนด โดยแบงออกเปน 8 กลุม ในหัวขอ 2.1.5 และจะมี
การศึกษาถึงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่พักสําหรับรับรองนักทองเที่ยวดวยวามีการเปลี่ยนแปลงอยางไร
ความคิดเห็นตางๆ ของสมาชิกที่เขารวมกิจกรรมโฮมสเตยของชุมชน สุดทายจะเปนการสอบถามความ
พึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เขามาพักแรม เพื่อเปนขอมูลในการใหขอเสนอแนะตอไป โดยสามารถแสดง
รายละเอียดของการเก็บขอมูลไดตามแผนภูมิที่ 4.1
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แผนภูมิที่ 4.1 ผังการวิเคราะหขอบเขตดานเนื้อหา
ทรัพยากรทองถิ่น

ชุมชนมีสวนรวม

การพึ่งพาตนเอง

แหลงเงินทุน

เศรษฐกิจพอเพียง

หลักคุณธรรม

-คณะกรรมการบริหาร
-กลุมเยาวชน
-สหกรณออมทรัพย
-เงินทุนสวนตัว

หลักประชาธิปไตย

-เสนอความคิดเห็น

เอื้ออาทรตอชุมชน

-กองทุนเพื่อการศึกษา
-กองทุนเพื่อสาธารณประโยชน

สรางเครือขาย

-ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
-สงเสริมการตลาด
-บานพัก Homestay
-สถานที่ทองเที่ยว
-บุคลากร
-อาหาร

เกิดจากมนุษย
ทรัพยากร

-บานพัก Homestay
-สถานที่ทองเที่ยว
-บุคลากร
-อาหาร

สถานที่ทองเทีย่ วภายนอกชุมชน
เกิดจากธรรมชาติ

-เดินปา
-เที่ยวน้ําตก
-สองสัตว

สิ่งแวดลอม

วิถีชีวิตชุมชน

อาชีพเกษตรกรรม

-สถานที่ทองเที่ยว
-อาหาร

ภูมิปญญาทองถิ่น

-การแสดง
-ผลิตภัณฑ/มูลคาเพิ่ม

รวมกลุมทํากิจกรรม

-กลุมเพาะเห็ด
-กลุมจักสาน
-กลุมสมุนไพร
-กลุมอนุรักษตน น้ํามูล

พักบานหลังเดียวกับเจาของบาน
รูปแบบการอยูอาศัย

การบริการ

กิจกรรมทองเทีย่ ว

-ที่พัก
-อาหาร
-ความปลอดภัย
-นําเที่ยว
-สถานที่ทองเที่ยว
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4.1.3 ระยะเวลาทําการศึกษา
4.1.3.1 การเก็บขอมูลเบื้องตน ดําเนินการตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549
4.1.3.2 การเก็บขอมูลในพื้นที่ โดยวิธีการสัมภาษณกลุมผูนํา และสมาชิกทั้งที่เปนเจาของ
บานพักและที่เขารวมกิจกรรมโฮมสเตย เริ่มดําเนินการในระหวางเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2549
4.1.3.3 การเก็บขอมูลจากนักทองเที่ยวที่มาพักแรมโดยแบบสอบถาม เริ่มดําเนินการตั้งแต
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง มกราคม พ.ศ. 2550
4.2 สมมติฐานการศึกษา
หลักการคิดเบื้องตนของการทําโฮมสเตย คือการดําเนินการที่เหมาะสมกับทรัพยากรทองถิ่นและ
บุคลากรที่มีอยู ดังนั้นกรอบการศึกษาการบริหารจัดการแหลงพักอาศัยแบบโฮมสเตยตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมูบานบุไทร จะตั้งอยูบนสมมติฐาน ดังนี้
4.2.1 ชุมชนบานบุไทรยังคงอาชีพหลักดานเกษตรกรรม โดยมีโฮมสเตยเปนอาชีพเสริม
4.2.2 มีการนําทีพ่ ักอาศัยที่ไมไดใชประโยชนมาดัดแปลงเปนที่พักแกนักทองเทีย่ วในการเขาพักแรม
4.2.3 โฮมสเตยบานบุไทรมีการนําเอาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนมาจัดเปนกิจกรรมดึงดูดนักทองเที่ยว
4.2.4 คนในชุมชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพื่อยังประโยชนตอ
การพัฒนาทีพ่ กั อาศัยแบบโฮมสเตยใหเกิดความยัง่ ยืน
การตั้งสมมติฐานดังกลาวขางตน จะเปนการสรางกรอบใหสามารถวิเคราะหถึงการดําเนินกิจกรรม
โฮมสเตยวาสงผลเสียตอวิถีชีวิตชุมชนหรือไม การบริหารทรัพยากรตางๆ เปนไปอยางรอบคอบและ
สมดุลหรือไม เมื่อนํากรอบแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักในการบริหารจัดการ
สงผลดีตอการจัดการอยางไร รวมถึงคนในชุมชนมีแนวคิดอยางไร ที่จะรวมกันพัฒนาโฮมสเตยใหเกิด
ความมั่นคงและยั่งยืน
4.3 การกําหนดกลุมประชากร
ในการแบงกลุมประชากรในการศึกษา จะแบงออกเปน 4 กลุม ไดแก กลุมสมาชิกที่เปนเจาของ
บานพักโฮมสเตยในปจจุบัน กลุมสมาชิกอื่นที่มีสวนรวมกับการทํากิจกรรมโฮมสเตย กลุมผูนํา และ
กลุมนักทองเที่ยว ตามรายละเอียดดังนี้
4.3.1 กลุมเจาของบานพักที่เปนโฮมสเตยในปจจุบัน มีจํานวนทั้งสิ้น 18 หลัง ใชวิธีการ
สัมภาษณ โดยใชกลุมตัวอยาง 100% เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบที่พักอาศัยและรูปแบบการ
ใหบริการนักทองเที่ยว
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4.3.2 กลุมสมาชิกที่มีสวนรวมกับการทํากิจกรรมโฮมสเตย กลุมประชากรนี้ไดมีสวนรวมกับ
กิจกรรมอยางอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโฮมสเตย โดยแบงกลุมประชากรเปน กลุมตอนรับ กลุมการรักษาความ
ปลอดภัย กลุมนําเที่ยว กลุมแมบาน กลุมสินคาที่ระลึก แหลงทองเที่ยวภายในชุมชน ซึ่งจะเปนการ
เก็บขอมูลความคิดเห็นตอการทําโฮมสเตย มีการเก็บขอมูลรอยละ 30 ของ กลุมตัวอยางทั้งหมด 110
ราย ตามสูตรของ Yamane ที่ความนาเชื่อถือ 95% โดยวิธีการสัมภาษณ โดยการวิจัยครั้งนี้สามารถ
เก็บขอมูลจากสมาชิกไดจํานวน 54 ราย
4.3.3 กลุมผูนํา เก็บรวบรวมขอมูลในหลักการบริหารจัดการโฮมสเตยจากคณะกรรมการบริหาร
กลุมโฮมสเตย จํานวน 3 ราย โดยการสัมภาษณ
4.3.4 กลุมนักทองเที่ยว ที่เขามาทองเที่ยวในชุมชน เพื่อเก็บขอมูลดานความคิดเห็นและความ
ตองการเกี่ยวกับที่พักและการใหบริการของโฮมสเตยบานบุไทร โดยการใชแบบสอบถาม มีระยะเวลา
ในการเก็บขอมูลระหวางเดือนตุลาคม 2549 ถึง เดือนมกราคม 2550 โดยการวิจัยครั้งนี้สามารถเก็บ
ขอมูลจากนักทองเที่ยวไดจํานวน 80 ราย
กลุมประชากรที่เปนผูนํา ซึ่งนอกจากจะเปนผูนํากลุมโฮมสเตยฯ และคณะกรรมการแลว ยังรวมถึง
ผูเกี่ยวของที่ใหการสนับสนุนและใหคําปรึกษาในเรื่องการบริหารจัดการโฮมสเตยของบานบุไทรดวย
เชนกัน โดยกลุมประชากรในขอ 4.3.1 และ 4.3.2 จะเปนสมาชิกที่รวมกิจกรรมโฮมสเตยของบานบุไทร
ซึ่งจะมีการทํากิจกรรมในลักษณะที่แตกตางกันไปตามทรัพยากรที่ตัวเองมีและสามารถปฏิบัติได สวน
กลุมประชากรที่เปนนักทองเที่ยว จะเก็บขอมูลในเรื่องความพึงพอใจที่เขาพักแรมในโฮมสเตยบา นบุไทร
โดยใชแบบสอบถาม
4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
4.4.1 ขอมูลทุติยภูมิ
4.4.1.1 ศึกษาทฤษฎี แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการแหลงพักอาศัย
เพื่อการทองเที่ยวแบบโฮมสเตย
4.4.1.2 เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และบทความตางๆ ที่
เกี่ยวของกับสภาพทั่วไปของพื้นที่ที่ทําการศึกษา รวมถึงกิจกรรมการทองเที่ยว วิถีชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณี และรูปแบบที่อยูอาศัยของหมูบานบุไทร
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4.4.1.3 เก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร สรุปผลการสัมมนา บทความและสื่อสิ่งพิมพตางๆ ที่
เกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันที่จะเปนขอมูลสนับสนุนการวิเคราะหการบริหารจัดการ
โฮมสเตยของชุมชนที่ทําการศึกษา
4.4.2 ขอมูลปฐมภูมิ
4.4.2.1 การสํารวจพื้นที่ โดยเก็บขอมูลจากสภาพทั่วไปในปจจุบันของหมูบานบุไทร อําเภอ
วังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา
4.4.2.2 การสั ม ภาษณ สํ า หรั บ การวิ จั ย นี้ จ ะมี ก ารเก็ บ ข อ มู ล จากกลุ ม ผู นํ า ในเรื่ อ งของ
แนวความคิดในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับโครงสรางการบริหารจัดการโฮมสเตยใน
รูปแบบการบริหารจัดการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะมีการเก็บขอมูลจากบุคคลอื่น
ที่มีสวนรวมกับโฮมสเตยเปนขอมูลประกอบดวย
4.4.2.3 เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นตางๆ ของสมาชิกในการดําเนินกิจกรรม
โฮมสเตยของชุมชน
4.4.2.4 การเก็บรวบรวมขอมูลดานความคิดเห็นจากนักทองเที่ยวในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ใหบริการในการเขาพักแรมที่โฮมสเตยของหมูบานบุไทร โดยการใชแบบสอบถาม
4.4.3 การดําเนินการเก็บขอมูล
การเก็บขอมูลทุติยภูมิใชการรวบรวมขอมูลจากหนังสือ บทความและสื่อสิ่งพิมพ (Literature
Review) อันเปนขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดการโฮมสเตย ขอมูลอางอิงตางๆ ที่เกี่ยวของกับพื้นที่ศึกษา
ที่หมูบานบุไทร อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา และขอมูลเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยจะมี ก ารศึ ก ษาจากหลายแหล ง ข อ มู ล เพื่ อ นํ า มาสรุ ป แต จ ะใช ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปนแนวคิดหลักที่จะใชในการวิเคราะห
การบริหารจัดการโฮมสเตยบานบุไทร
การเก็ บ ข อ มู ล ปฐมภู มิ มี อ ยู 2 ส ว นด ว ยกั น คื อ ส ว นแรกจะเป น การเก็ บ ข อ มู ล ด ว ยการ
สัมภาษณจากผูนํากลุมโฮมสเตยฯ และคณะกรรมการบางคนที่มีสวนในการวางกรอบการบริหาร
จัดการโฮมสเตย สวนเนื้อหาในการเก็บขอมูลเรื่องที่พักสําหรับนักทองเที่ยวและสมาชิกอื่นที่มีสวน
รวมกับกิจกรรมโฮมสเตยดวยนั้น จะใชการสัมภาษณจากสมาชิก โดยการเก็บขอมูลทั้งหมดนี้เริ่ม
ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2549 และในสวนที่สองจะเปนการเก็บขอมูลเรื่องความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ จากนักทองเที่ยวที่เขามาพักแรม โดยใชแบบสอบถาม ซึ่งเริ่มดําเนินการ
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2549 จนถึง เดือนมกราคม 2550
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4.5 เครื่องมือในการศึกษา
4.5.1 แบบสัมภาษณ
4.5.2 แบบสอบถาม
4.6 การสรางเครื่องมือ
ประกอบดวย แบบสัมภาษณ 3 ชุด โดยแบงเปนแบบสัมภาษณสมาชิกที่เขารวมกิจกรรมโฮมสเตย
ทั้งหมด 2 ชุด สวนอีกชุดหนึ่งจะเปนการสัมภาษณผูนําในเรื่องการบริหารจัดการ และแบบสอบถาม 1 ชุด
สําหรับนักทองเที่ยวในเรื่องความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอโฮมสเตยบานบุไทร มีรายละเอียดดังนี้
4.6.1 แบบสัมภาษณสําหรับผูนํา
จะเปนการเก็บขอมูลในเรื่องทั่วไปของชุมชนบานบุไทร การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน
แนวคิดในการบริหารจัดการโฮมสเตยจนเกิดผลสําเร็จ ดังหัวขอตอไปนี้
1) ขอมูลทั่วไปของชุมชนบานบุไทร
2) แนวคิดในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับชุมชน
3) การจัดการโฮมสเตยในดานทีพ่ ักนักทองเที่ยว
4) การจัดการโฮมสเตยในดานอาหารและโภชนาการสําหรับนักทองเทีย่ ว
5) การจัดการโฮมสเตยในดานความปลอดภัย
6) การบริหารจัดการองคกรในโฮมสเตย
7) การจัดการดานกิจกรรมการทองเที่ยว
8) การจัดการดานสภาพแวดลอมของชุมชน
9) การจัดการดานการสรางมูลคาเพิม่ จากโฮมสเตย
10) การจัดการดานสงเสริมการตลาดของโฮมสเตย
11) การจัดการในการใชทรัพยากรจากภายในและนอกชุมชน
12) วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถิน่ ที่นาํ มาสนับสนุนกิจกรรมโฮมสเตย
4.6.2 แบบสัมภาษณสําหรับสมาชิกที่เปนเจาของบานพักโฮมสเตย
เปนการเก็บขอมูลทั่วไปของสมาชิก รูปแบบที่พักสําหรับนักทองเที่ยว การเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนของบานพัก และการใหบริการนักทองเที่ยวเมื่อมีการเขาพักแรก ซึ่งมีทั้งหมด 18 หลัง โดยจะมี
การสัมภาษณดังหัวขอตอไปนี้
1) ขอมูลทั่วไปของสมาชิกในบาน
2) ขอมูลของที่พกั
3) การมีสวนรวมในกิจกรรมโฮมสเตย
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4) การเปลี่ยนแปลงที่พกั เพื่อรองรับนักทองเที่ยว
5) คาใชจา ยในการปรับปรุง
6) แหลงเงินทุน
7) การใหบริการนักทองเทีย่ ว
4.6.3 แบบสัมภาษณสําหรับกลุมสมาชิกที่มีสวนรวมกับการทํากิจกรรมโฮมสเตย
เปนกลุมสมาชิกที่เขารวมกิจกรรมอื่น เชน กลุมตอนรับนักทองเที่ยว กลุมแมบาน กลุมรักษา
ความปลอดภัย กลุมนําเที่ยว กลุมสถานที่ทองเที่ยวในชุมชน กลุมรานขายของที่ระลึก เปนตน ซึ่งมีสมาชิก
อยู 110 คน เปนการเก็บขอมูลเรื่องขอคิดเห็นตางๆ ในการเขารวมกิจกรรมโฮมสเตยของชุมชนโดยวิธีการ
สัมภาษณ ตามหัวขอตอไปนี้
1) ขอมูลทั่วไปของสมาชิก
2) กิจกรรมที่มีสวนรวมกับโฮมสเตย
3) จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่มีสวนรวมกับกิจกรรมโฮมสเตย
4) ความคิดเห็นที่จัดใหมีโฮมสเตยขึ้นในชุมชน
5) ความพึงพอใจในการมีนักทองเที่ยวเขามาพักในชุมชน
6) การทําโฮมสเตยสงผลดีตอการพัฒนาชุมชนอยางไร
7) การทําโฮมสเตยสงผลกระทบตอการสิ่งแวดลอมอยางไร
8) การทําโฮมสเตยสงผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชนอยางไร
9) ความพึงพอใจกับรายไดที่ไดรับจากกาเขารวมกิจกรรมโฮมสเตย
4.6.4 แบบสอบถามสําหรับนักทองเที่ยว
เปนการเก็บขอมูลจากนักทองเที่ยวในเรื่องความพึงพอใจที่มีตอโฮมสเตยบานบุไทร ไมวาจะเปน
เรื่ องสภาพแวดล อม การให บริ การ สถานที่ พั ก รวมถึ งกิ จกรรมท องเที่ ยว เพื่ อเป นแนวทางสํ าหรั บ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมโฮมสเตยตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.6.4.1 ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว
1) เพศ
2) อายุ
3) อาชีพ
4.6.4.2 ความพึงพอใจในการเขาพัก
1) การรับทราบขอมูลจากการประชาสัมพันธของโฮมสเตยบานบุไทร
2) ขอปฏิบัติในการเขาพักของนักทองเที่ยว
3) ความสะดวกในการติดตอจองที่พัก
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4) ที่พัก
5) สภาพแวดลอมภายในชุมชน
6) กิจกรรมการทองเที่ยว
7) วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
8) อาหารและเครื่องดื่ม
9) รานคาและสินคาที่ระลึก
10) การตอนรับของคนในชุมชน
11) การใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก
12) คาบริการ
13) การรักษาความปลอดภัย
4.7 การวิเคราะหขอมูล
4.7.1 วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
เปนการวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสัมภาษณกลุมผูนําและสมาชิก และขอมูลทุตยิ ภูมิ
ตางๆ มาประกอบในการพรรณนาเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับการบริหารจัดการโฮมสเตย ขอมูลทั่วไปและวิถีชีวิต
ของหมูบานบุไทร เพื่อใหไดคําตอบตามวัตถุประสงคและขอสมมติฐานที่ตั้งไว
4.7.2 วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
โดยนําขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณและแบบสอบถามเกี่ยวกับบานพักโฮมสเตย การใหบริการ
ความคิดเห็นของสมาชิกที่เขารวมกิจกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เขาพักแรม มาวิเคราะหใน
เชิงสถิติ ดวยการแสดงขอมูลเปนคาเปนรอยละ
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แผนภูมิที่ 4.2 โครงสรางกระบวนการศึกษาวิจยั
การบริหารจัดการแหลงพักอาศัยแบบโฮมสเตยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง : กรณีศึกษา หมูบานบุไทร อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา
วัตถุประสงค
1.เพื่อศึกษาการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชเปนแนวทางการ
พัฒนาที่พักอาศัยแบบโฮมสเตย
2.เพื่อศึกษาการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับทรัพยากรและวิถีชีวติ ชุมชน
สําหรับแหลงพักอาศัยแบบโฮมสเตย
3.เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการพักอาศัยแบบโฮมสเตยโดยการ
นําทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นมาสนับสนุน

ขอมูลทุติยภูมิ

แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ

ขอบเขตการศึกษา
1.กระบวนการและรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การแหล ง พั ก อาศั ย แบบโฮมสเตย ต ามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง โดยพิจารณาจากการจัดการดานที่พัก อาหารและโภชนาการ ความปลอดภัย การจัดการ
องคกร กิจกรรมการทองเที่ยว สภาพแวดลอม การสรางมูลคา และการสงเสริมการตลาด
2.รูปแบบของบานพักอาศัยปจจุบันของชุมชนที่เปนที่พักสําหรับนักทองเที่ยว
3.การมีสวนรวมของสมาชิกที่เขารวมกิจกรรมโฮมสเตย
4.ความตองการของนักทองเที่ยวตอที่พักโฮมสเตยและการใหบริการของโฮมสเตยบานบุไทร

สมมติฐาน
1.ชุมชนบานบุไทรยังคงอาชีพหลักดานเกษตรกรรม โดยมีโฮมสเตยเปนอาชีพเสริม
2. มีการนําที่พักอาศัยที่ไมไดใชประโยชนมาดัดแปลงเปนที่พักแกนักทองเที่ยวในการเขาพักแรม
3.โฮมสเตยบานบุไทรมีการนําเอาวัฒนธรรมและวิถีชวี ิตชุมชนมาจัดเปนกิจกรรมการทองเที่ยว
4. คนในชุมชนมีสว นรวมในการดูแลรักษาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพื่อยังประโยชนตอ
การพัฒนาที่พักอาศัยแบบโฮมสเตยใหเกิดความยั่งยืน
แบบสัมภาษณ
กําหนดกลุมประชากร
แบบสอบถาม
วิเคราะหและสรุปผล

ขอเสนอแนะ
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จากกระบวนการศึกษาที่ไดกลาวสามารถแสดงไดดังแผนภูมิที่ 4.2 โดยการเริ่มกําหนดหัวขอ
การศึกษา และตั้งวัตถุประสงคของการศึกษา มีการสํารวจขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของกับหัวขอการศึกษา
รวมทั้งศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ กําหนดขอบเขตการศึกษา ตั้งสมมุติฐาน และ
กําหนดกลุมประชากร สรางเครื่องมือในการเก็บขอมูล แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสรุปผล พรอม
ทั้งขอเสนอแนะในขั้นตอนสุดทาย
4.8 ขอจํากัดในการวิจัย
4.8.1 ขอจํากัดดานเวลา การศึกษาครั้งนี้ไดเริ่มมีการสํารวจขอมูลเบื้องตนตั้งแตเดือนมิถุนายน
2549 และเริ่มมีการเก็บขอมูลในพื้นที่ศึกษา ตั้งแตเดือนตุลาคม 2549 จนถึง เดือนมกราคม 2550 รวม
แลวใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งสิ้น 7 เดือน
4.8.2 ขอจํากัดดานขอมูลในพื้นที่ศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้จะมีการเก็บขอมูลในเรื่องความ
คิดเห็นจากนักทองเที่ยวที่เขามาพักที่โฮมสเตยบานบุไทร โดยใชแบบสอบถาม ไดจํานวน 80 ราย ซึ่ง
ในชวงเวลาที่เก็บขอมูลนั้นเปนชวงที่มีนักทองเที่ยวเขามาพักมากที่สุดในแตละป โดยเริ่มดําเนินการเก็บ
ขอมูลตั้งแตเดือนตุลาคม 2549 ถึง เดือนมกราคม 2550 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 เดือน
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บทที่ 5
ขอมูลจากการสํารวจ
ในการศึก ษาครั้ง นี้ ได มี ก ารรวบรวมขอมู ลทั้ง ปฐมภูมิแ ละทุ ติย ภูมิ จากหลายแหลง ขอมู ล ใน
สวนขอมูลไดจากการสํารวจในพื้นที่นั้นจะเปนการเก็บขอมูลทั่วไปในพื้นที่ศึกษา ความเปนมาของการ
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดําเนินชีวิต แหลงทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปญญาทองถิ่น
วิถีชีวิตชุมชน และการดําเนินกิจกรรมโฮมสเตยของชุมชน โดยจะมีการเก็บรวบรวมขอมูลของพื้นที่
ใกลเคียงที่มีสวนเกี่ยวเนื่องกันดวย ซึ่งขอมูลที่ไดเหลานี้ใชวิธีการสัมภาษณและสังเกต สามารถแสดง
ขอมูลไดออกเปน 4 สวน ดังนี้
5.1 ขอมูลเกี่ยวกับแหลงพักอาศัยเพื่อการทองเที่ยวของโฮมสเตยบานบุไทร
5.2 การบริหารจัดการของโฮมสเตยบานบุไทร
5.3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของสมาชิกที่เขารวมกิจกรรมโฮมสเตย
5.4 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอโฮมสเตยบานบุไทร
5.1 ขอมูลเกี่ยวกับแหลงพักอาศัยเพื่อการทองเที่ยวของโฮมสเตยบานบุไทร
บานพักของบุไทรโฮมสเตย มีโครงสรางของบานที่แตกตางกันไปตามลักษณะการใชประโยชน โดย
สามารแบงได 3 รูปแบบ ดังนี้
1) บานไมทั้งหลัง มีลักษณะเปนบานชนบทดั้งเดิม ทําดวยไมทั้งหลัง บางบานตีฝา
ดวยไมกระดานไวหาง ๆ อยางงาย ๆ บางที่ไมมีหนาตาง เพราะวามีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดทั้งป
(รายละเอียด รูปที่ 5.1 ก)
2) บานครึ่งอิฐครึ่งไม ชั้นลางเปนปูน แตชั้นสองทําดวยไม มีลักษณะเหมือนบาน
ชนบททั่วไป (รายละเอียด รูปที่ 5.1 ข)
3) บานกออิฐ เปนบานที่สรางดวยปูนทั้งหลัง มีลักษณะเหมือนบานของชาวเมือง
แตยังคงมีรูปแบบของชนบทอยู (รายละเอียด รูปที่ 5.1 ค)
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รูปที่ 5.1 ลักษณะบานพักโฮมสเตยของหมูบานบุไทร

รูปที่ ก บานไมทั้งหลัง

รูปที่ ข บานครึง่ อิฐครึ่งไม

รูปที่ ค บานกออิฐ
ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจัย พฤศจิกายน 2549
รูปแบบการสรางที่อยูอาศัยของบานบุไทรไมไดมีรูปแบบที่บงบอกถึงเอกลักษณเฉพาะตัวของ
ทองถิ่น แตเปนการปลูกบานตามการใชประโยชนใชสอยและรูปแบบการอยูอาศัยของเจาของบานเปน
หลัก ดังนั้นรูปแบบของที่อยูอาศัยจึงแตกตางหลากหลายกันไปตามรูปแบบวิถีชีวิตของแตละครัวเรือน

102

ตารางที่ 5.1 บานของสมาชิกที่ใชรองรับนักทองเที่ยว
ประเภท
ที่
ชื่อสมาชิก
หองนอน
บานพัก
1 นางทิม ทองฉิมพลี
บานสองชั้น
2
2 นางแดง กาญจนเกตุ
บานสองชั้น
2
3 นางสําเรียง ทองฉิมพลี บานชั้นเดียว
1
4 นางผัด ฉาบสูงเนิน
บานสองชั้น
2
5 นายอินทร มูลพิมาย
บานสองชั้น
2
6 นางพัน พิศดูพรหมราช บานชั้นเดียว
7 นายชม พวนอิน
บานชั้นเดียว
1
8 นางสรอย ทองฉิมพลี
บานสองชั้น
1
9 นางวิภา จันทรคุม
บานสองชั้น
1
10 นายรัตน ทองฉิมพลี
บานชั้นเดียว
1
11 นายอําพร สิงกิ่ง
บานชั้นเดียว
12 นางไร เงาแจง
บานสองชั้น
2
13 นางประกอบ กอดกิ่ง
บานชั้นเดียว
1
14 นางธัญลักษณ กุมกลาง บานชั้นเดียว
2
15 นางทองมวน เฉื่อยกลาง บานชั้นเดียว
3
16 นางเลี่ยม คุมหวยบุง
บานสองชั้น
17 นางสมร ใจจังหรีด
บานชัน้ เดียว
18 นางแฉลม ยังพิมาย
บานชัน้ เดียว
ที่มา : กลุมโฮมสเตยบานบุไทร มกราคม 2550

หองโถง

หองน้ํา

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

นักทองเที่ยว
(คน)
10
8
4
12
6
6
4
3
4
4
4
6
6
10
10
5
3
6

ที่ตั้งของบานพักโฮมสเตยบานบุไทรทั้ง 18 หลัง จะอยูใกลกัน สงผลใหการดูแลและใหบริการ
นักทองเที่ยวของคณะกรรมการกลุมโฮมสเตยฯ มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ดังแผนผังที่ตั้งบานพัก
ที่แสดงใน รูปที่ 5.2
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รูปที่ 5.2 แผนผังแสดงที่ตั้งของบานพักโฮมสเตย

บานประธานกลุมโฮมสเตยฯ

ที่มา : จากการสํารวจ มกราคม 2550
การเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับบานพักโฮมสเตยจะแบงออกเปน 3 สวน คือ ขอมูลเกี่ยวกับสมาชิก
ของบานพักโฮมสเตย ขอมูลเกี่ยวกับบานพักโฮมสเตย และการบริการผูเขาพัก โดยสามารถแสดง
รายละเอียดไดดังตอไปนี้
5.1.1 ขอมูลเกี่ยวกับสมาชิกของบานพักโฮมสเตย
ในการสํารวจจะมีการแบงประเภทขอมูลของสมาชิกของบานพักโฮมสเตยที่อยูอาศัยประจํา
โดยแบงออกเปนขอมูลทั่วไปของสมาชิก เชน เพศ อายุ รวมถึงการประกอบอาชีพ สามารถแสดงไดดังนี้
5.1.1.1 จํานวนของสมาชิกผูอาศัยในบานพักโฮมสเตย
จากที่ แ สดงในตารางที่ 5.2 เป น การแสดงให เ ห็ น ถึ ง จํ า นวนของสมาชิก ภายใน
บานพักที่ใชทําเปนโฮมสเตย ซึ่งมีจํานวนที่แตกตางกันออกไป จากการสํารวจพบวาบานที่มีจํานวน
สมาชิก 3 คน จะมีมากที่สุดคือมีทั้งสิ้น 5 หลัง คิดเปนรอยละ 27.80 รองลงมาคือ มีสมาชิก 2 คน คิด
เปนรอยละ 22.20 สวนจํานวนสมาชิกที่มีนอยที่สุดคือ 5 คน มีทั้งสิ้น 2 หลัง คิดเปนรอยละ 11.10
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ตารางที่ 5.2 จํานวนของสมาชิกผูอาศัยในบานพักโฮมสเตย
จํานวนสมาชิกในบาน (คน)
จํานวน (หลัง)
จํานวนสมาชิก 1 คน
3
จํานวนสมาชิก 2 คน
4
จํานวนสมาชิก 3 คน
5
จํานวนสมาชิก 4 คน
3
จํานวนสมาชิก 5 คน
2
ที่มา : แบบสัมภาษณ พฤศจิกายน 2549

รอยละ
16.70
22.20
27.80
16.70
11.10

5.1.1.2 เพศของผูอยูอาศัยในบานพักโฮมสเตย
จากขอมูลที่แสดงในตารางที่ 5.3 พบวาสมาชิกที่เปนเพศหญิงจะมีมากกวาคือมี
ทั้งสิ้น 25 คน คิดเปนรอยละ 52.10 สวนสมาชิกที่เปนผูชายมีอยู 23 คน คิดเปนรอยละ 47.90
ตารางที่ 5.3 ขอมูลเพศของสมาชิก
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ที่มา : แบบสัมภาษณ พฤศจิกายน 2549

จํานวน (คน)
23
25
48

รอยละ
47.90
52.10
100

5.1.1.3 ชวงอายุของผูอยูอาศัยในบานพักโฮมสเตย
จากขอมูลในตารางที่ 5.4 พบวาสมาชิกที่มีอายุระหวาง 41-60 ปจะมีมากที่สุด คือ
12 หลัง คิดเปนรอยละ 66.70 รองลงมาคือ 0-20 ป มีจํานวน 11 หลัง คิดเปนรอยละ 61.10 ในชวงอายุ
ตอมา 21-40 ป มี 8 หลัง คิดเปนรอยละ 44.50 และนอยที่สุดคืออายุตั้งแต 60ป ขึ้นไป มี 5 หลัง คิด
เปนรอยละ 27.80
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ตารางที่ 5.4 ชวงอายุของผูอยูอาศัยในบานพักโฮมสเตย
ชวงอายุ (ป)
จํานวน (หลัง)
รอยละ
0-20 ป
11
61.10
21-40 ป
8
44.50
41-60 ป
12
66.70
อายุ 60 ป ขึ้นไป
5
27.80
รวม
100
ที่มา : แบบสัมภาษณ พฤศจิกายน 2549

จํานวน (คน)
12
10
18
8

รอยละ
25
20.83
37.5
16.67
100

5.1.1.4 อาชีพของสมาชิกที่อาศัยอยูในบานพักโฮมสเตย
จากขอมูลในตารางที่ 5.5 พบวาอาชีพที่สมาชิกทํามากที่สุดคือ เกษตรกรรม มีผู
ประกอบอาชีพทั้งสิ้น 19 คน คิดเปนรอยละ 38 รองลงมาเปนนักเรียน นักศึกษา จํานวน 14 คน คิดเปน
รอยละ 28 ลําดับตอมาเปนอาชีพเลี้ยงสัตว คาขาย และไมไดประกอบอาชีพใด มีจํานวน 4 คน คิดเปน
รอยละ 8 สว นที่มี ผูประกอบอาชีพ น อยที่สุดคือ พนัก งานเอกชนและขาราชการ/รั ฐวิสาหกิจ คือมี
ประเภทละ 1 คน คิดเปนรอยละ 2
ตารางที่ 5.5 อาชีพของสมาชิกที่อาศัยอยูในบานพักโฮมสเตย
ประเภทของอาชีพ
จํานวน (คน)
เกษตรกรรม
19
เลี้ยงสัตว
4
คาขาย
4
พนักงานเอกชน
1
ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ
1
นักเรียน นักศึกษา
14
รับจางทั่วไป
3
ไมไดประกอบอาชีพ
4
รวม
50
ที่มา : แบบสัมภาษณ พฤศจิกายน 2549

รอยละ
38
8
8
2
2
28
6
8
100
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5.1.1.5 กิจกรรมอื่นที่สมาชิกบานพักโฮมสเตยเขารวม
จากขอมูลในตารางที่ 5.6 พบวาสมาชิกที่ไมไดเขารวมกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากเปน
บานพักโฮมสเตยจํานวน 10 หลัง คิดเปนรอยละ 55.50 และเขารวมกิจกรรมอื่นดวยอีก 8 หลัง คิดเปน
รอยละ 44.50
ตารางที่ 5.6 กิจกรรมอื่นที่สมาชิกบานพักโฮมสเตยเขารวม
ประเภทกิจกรรม
จํานวน (หลัง)
ไมไดเขารวมกิจกรรมอื่น
10
เขารวมกิจกรรมอื่น
8
รวม
18
ที่มา : แบบสัมภาษณ พฤศจิกายน 2549

รอยละ
55.50
44.50
100

5.1.2 ขอมูลเกี่ยวกับบานพักโฮมสเตย
เปนการแสดงขอมูลทั่วไปดานกายภาพของบานพักโฮมสเตย รวมถึงการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงที่พักโฮมสเตยในการรับนักทองเที่ยวดวย วามีการเปลี่ยนแปลงในสวนใด รวมถึงแหลง
เงินทุนที่นํามาปรับปรุงบานพัก สามารถแสดงไดดังนี้
5.1.2.1 ประเภทของบานพัก
จากขอมูลในตารางที่ 5.7 พบวาบานพักโฮมสเตยสวนใหญจะเปนบานชั้นเดียว คือมี
ทั้งสิ้น 10 หลัง คิดเปนรอยละ 55.55 รองลงมาเปนบานเดี่ยวสองชั้น มีจํานวนทั้งสิ้น 7 หลัง คิดเปนรอย
ละ 38.90 และที่นอยที่สุดคือบานเดี่ยวยกใตถุนสูง มีเพียง 1 หลัง คิดเปนรอยละ 5.55
ตารางที่ 5.7 ประเภทของบานพัก
ประเภทของบาน
บานเดี่ยวชั้นเดียว
บานเดี่ยวยกใตถุนสูง
บานเดี่ยวสองชั้น
รวม
ที่มา : แบบสัมภาษณ พฤศจิกายน 2549

จํานวน (หลัง)
10
1
7
18

รอยละ
55.55
5.55
38.90
100
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5.1.2.2 ลักษณะของบานพัก
จากขอมูลในตารางที่ 5.8 พบวา บานพักโฮมสเตยสวนใหญจะเปนบานกออิฐ คือมี
จํานวนทั้งสิ้น 10 หลัง คิดเปนรอยละ 55.60 รองลงมาเปนบานครึ่งอิฐครึ่งไม มีจํานวน 6 หลัง คิดเปน
รอยละ 33.30 และสุดทายคือบานไม มีทั้งสิ้น 2 หลัง คิดเปนรอยละ 11.10
ตารางที่ 5.8 ลักษณะของบานพัก
ลักษณะของบาน
บานไม
บานกออิฐ
บานครึ่งอิฐครึ่งไม
รวม
ที่มา : แบบสัมภาษณ พฤศจิกายน 2549

จํานวน (หลัง)
2
10
6
18

รอยละ
11.10
55.60
33.30
100

5.1.2.3 พื้นที่ใชสอยอื่นสําหรับนักทองเที่ยว
จากข อ มู ล ในตารางที่ 5.9 พบว า บ า นพั ก ทุ ก หลั ง มี ก ารจั ด เตรี ย มพื้ น ที่ สํ า หรั บ
รับประทานอาหารและหองน้ํา ครบทุกหลัง คิดเปนรอยละ 100 รองลงมาคือพื้นที่พักผอน มีจํานวน
ทั้งสิ้น 15 หลัง คิดเปนรอยละ 83.30 และนอยที่สุดคือ หองครัว มีจํานวนทั้งสิ้น 14 หลัง คิดเปนรอยละ 77.80
ตารางที่ 5.9 พื้นที่ใชสอยอื่นสําหรับนักทองเที่ยว
พื้นที่ใชสอย
จํานวน (หลัง)
พื้นที่รับประทานอาหาร
18
พื้นที่พักผอน/รับแขก
15
หองครัว
14
หองน้ํา
18
ที่มา : แบบสัมภาษณ พฤศจิกายน 2549

รอยละ
100
83.30
77.80
100

5.1.2.4 เปลี่ยนแปลงบานพักกอนเปดเปนโฮมสเตย
จากขอมูลในตารางที่ 5.10 พบวา กอนการเปดโฮมสเตยนั้น ไมมีบานพักหลังใดมี
การปรับเปลี่ยนการใชประโยชนของบานพักเพื่อรองรับนักทองเที่ยวโดยเฉพาะแมแตหลังเดียว โดยคิด
เปน 100%
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ตารางที่ 5.10 การเปลี่ยนแปลงที่พักกอนเปดเปนโฮมสเตย
การปรับปรุงที่พัก
จํานวน (หลัง)
ปรับปรุง
0
ไมปรับปรุง
18
รวม
18
ที่มา : แบบสัมภาษณ พฤศจิกายน 2549

รอยละ
0
100
100

5.1.2.5 เปลี่ยนแปลงบานพักหลังจากเปดรับนักทองเที่ยว
จากขอมูลในตารางที่ 5.11 พบวา บานพักที่ไมมีการปรับเปลี่ยนการใชประโยชนใดๆ
มีจํานวนทั้งสิ้น 11 หลัง คิดเปนรอยละ 61.10 สวนบานพักที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากมีการเปดรับ
นักทองเที่ยวแลว มีจํานวทั้งสิ้น 7 หลัง คิดเปนรอยละ 38.90
ตารางที่ 5.11 การปรับปรุงที่พักหลังเปดรับนักทองเที่ยว
การปรับปรุงที่พัก
จํานวน (หลัง)
ปรับปรุง
7
ไมปรับปรุง
11
รวม
18
ที่มา : แบบสัมภาษณ พฤศจิกายน 2549

รอยละ
38.90
61.10
100

5.1.3 การเปลี่ยนแปลงบานพักโฮมสเตย
ในการเปลี่ยนแปลงบานพักโฮมสเตยของหมูบานบุไทรเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากมีการ
เปดรับนักทองเที่ยวแลวระยะเวลาหนึ่ง บางสวนจากการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนบานพักและเพื่อ
เพิ่มความเปนสวนตัวใหกับผูเขาพักมากขึ้น จากการสํารวจพบวาบานพักโฮมสเตย 7 หลัง ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ โดยสามารถจําแนกได 3 ประเภท ดังรายละเอียดตอไปนี้
5.1.3.1 หองนอน เนื่องจากตองการใหเปนพื้นที่สวนตัวของผูเขาพัก เพราะสมาชิกที่อาศัย
ในบานพักมีจํานวนหลายคน ทําใหอาจจะเกิดความไมสะดวกสําหรับผูเขาพัก จากการสํารวจนั้น สวน
ใหญจะมีการกั้นหองขึ้นมาโดยใชไมอัด จากเดิมที่เปนพื้นที่โถงโลง (รายละเอียด รูปที่ 5.3) ซึ่งจะมี
ขนาดที่สามารถรองรับผูเขาพักไดครั้งละ 2-3 คน อีกสวนหนึ่งจะมีการขยายตัวผนังบานพักออกมาเพื่อ
ทํ า เป น ห อ งพั ก เพิ่ ม สามารถรองรั บ ผู เ ข า พั ก ได 5-6 คน จากการสํ า รวจพบว า มี เ พี ย งหลั ง เดี ย วที่
เปลี่ยนแปลงบานพักในลักษณะนี้
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รูปที่ 5.3 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของบานพักลักษณะของการกั้นหอง

รูปที่ ก กัน้ หองโดยใชไมอัด
ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจัย พฤศจิกายน 2549

รูปที่ ข ขยายผนังออกมาจากตัวบาน

5.1.3.2 หองโถง เดิมทีบานพักหลังนี้เปนบานชั้นเดียวกอดวยอิฐบล็อก ภายในบานเปนพื้น
หองโถงโลง ภายหลังจากมีการรับนักทองเที่ยวไดเริ่มทําการปรับปรุงพื้นที่ภายในบานดวยการยกที่นอน
ใหสูงขึ้นในรูปแบบของเตียงไมขนาดใหญตอกัน เพื่อใหสามารถนอนไดหลายคน และเพื่อปองกันความ
สกปรกจากฝุนละอองบนพื้นบาน (รายละเอียด รูปที่ 5.4) สวนพื้นที่อื่นนอกจากนี้ไมไดมีการปรับปรุง
เพิ่มเติมจากที่เปนอยู
รูปที่ 5.4 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของบานพักโดยการยกที่นอนสูง

รูปที่ ก ลักษณะทีน่ อนของผูเขาพัก
ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจัย พฤศจิกายน 2549

รูปที่ ข การยกที่นอนสูง

5.1.3.3 ห องน้ํ า เปน การปรับปรุงเพื่อการใชประโยชนของสมาชิก ซึ่ งเป น ลักษณะของ
หองน้ําที่มีการแยกออกจากตัวบานพัก ขนาดกวาง 3 ตารางเมตร มีสภาพเกา ภายหลังเมื่อมีการรับ
นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น จึงไดมีการปรับปรุงในสวนของพื้นและผนังหอง ดวยการฉาบปูนใหม รวมถึง
เปลี่ยนหลังคาเพื่อใหมีความแข็งแรงขึ้นกวาเกา (รายละเอียด รูปที่ 5.5)
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รูปที่ 5.5 การเปลี่ยนแปลงหองน้ําของบานพักโฮมสเตย

ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจัย พฤศจิกายน 2549
การปรับปรุงบานพักของโฮมสเตยบานบุไทรมีทั้งสิ้น 7 หลัง ซึ่งเปนการปรับปรุงใหสอดคลอง
กับประโยชนใชสอยของสมาชิกและเพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับผูเขาพัก ใหมีความเปนสวนตัวและ
มีความปลอดภัยในการเขาพัก (รายละเอียด ตามตารางที่ 5.12)
ตารางที่ 5.12 พื้นที่ที่มีการปรับปรุง
พื้นที่ปรับปรุง
หองนอน
หองโถง
หองน้ํา
รวม
ที่มา : แบบสัมภาษณ พฤศจิกายน 2549

จํานวน (หลัง)
5
1
1
7

รอยละ
71.40
14.30
14.30
100

5.1.4 การบริการนักทองเที่ยว
ในการสํารวจขอมูลดานการบริการนักทองเที่ยวของบานพักโฮมสเตย จะมีการแสดงขอมูลใน
เรื่ อ งของการให บริ ก ารอาหารและเครื่ องดื่ ม และบริก ารเกี่ ย วกั บ ของใช ส ว นตั ว สามารถแสดงได
รายละเอียดไดดังนี้
5.1.4.1 การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม
จากขอมูลในตารางที่ 5.13 พบวา บานพักโฮมสเตยทุกหลังมีการใหบริการอาหาร
วาง คิดเปนรอยละ 100 รองลงมาเปนการบริการอาหารเชาและอาหารเย็น มีจํานวนเทากันคือ 12 หลัง
คิดเปนรอยละ 66.70 สวนอาหารกลางวันนั้น มีการใหบริการนอยที่สุดคือ จํานวน 5 หลัง คิดเปนรอย
ละ 27.80
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ตารางที่ 5.13 การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม
บริการอาหาร
จํานวน (หลัง)
อาหารเชา
12
อาหารกลางวัน
5
อาหารเย็น
12
อาหารวาง
18
ที่มา : แบบสัมภาษณ พฤศจิกายน 2549

รอยละ
66.70
27.80
66.70
100

5.1.4.2 การใหบริการของใชสวนตัว
จากขอมูลในตารางที่ 5.14 พบวา มีการใหบริการนักทองเที่ยวในเรื่องของ สบู ยาสี
ฟน ผาเช็ดตัว และเครื่องนอน มากที่สุดคือ 18 หลัง คิดเปนรอยละ 100 รองลงมาเปน ยาสระผม มี
จํานวนทั้งสิ้น 17 หลัง คิดเปนรอยละ 94.40 แปงฝุน มีจํานวนทั้งสิ้น 4 หลัง คิดเปนรอยละ 22.20 สวน
ที่ไมมีบานพักโฮมสเตยหลังเตรียมไวบริการเลย คือ แปรงสีฟน คิดเปนรอยละ 0
ตารางที่ 5.14 การใหบริการของใชสวนตัว
บริการของใชสวนตัว
สบู
ยาสีฟน
แปรงสีฟน
ยาสระผม
ผาเช็ดตัว
เครื่องนอน
แปงฝุน
ที่มา : แบบสัมภาษณ พฤศจิกายน 2549

จํานวน (หลัง)
18
18
17
18
18
4

รอยละ
100
100
0
94.40
100
100
22.20

5.2 การบริหารจัดการของโฮมสเตยบา นบุไทร
โฮมสเตยบานบุไทรไดมีการพัฒนาขึ้นตามแบบวิถีชีวิตและศักยภาพของชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยไดรับคําปรึกษาจาก ดร.ชลิดา รินทรพรหม อาจารยจากวิทยาลัยนครราชสีมา
และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงการสนุนของหนวยราชการในชุมชน
โดยหลั ก การบริ ห ารจั ด การโฮมสเตย ไ ด อิ ง ดั ช นี วั ด คุ ณ ภาพมาตรฐานโฮมสเตย ไ ทย ที่ พั ฒ นาโดย
สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ตามหัวขอ 2.1.5 ซึ่งมีการกําหนด
มาตรฐานคุณภาพ 8 ดาน ไวดังนี้คือ
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5.2.1 ดานทีพ่ ัก
5.2.2 ดานอาหารและโภชนาการ
5.2.3 ดานความปลอดภัย
5.2.4. ดานการจัดการ
5.2.5. ดานกิจกรรมทองเที่ยว
5.2.6. ดานสิ่งแวดลอม
5.2.7. ดานมูลคาเพิ่ม
5.2.8. ดานการสงเสริมการตลาด
5.2.1 ดานที่พัก
ปจจุบันบานพักของโฮมสเตยบานบุไทร มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 18 หลัง และทั้ง 18 หลัง ไดผาน
การตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตยไทยของสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา ในป 2549 โดยบานพักทั้งหมดจะตั้งอยูใกลกันเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ และ
การประสานดูแลนักทองเที่ยว
5.2.1.1 บานพัก จากเดิมมีบานพักเพียง 10 หลัง แตปจจุบันเพิ่มสมาชิกเปน 18 หลัง เพื่อ
รองรับการขยายตัวของนักทองเที่ยว ปกติเจาบานและสมาชิกทั้งหมดอาศัยอยูในบาน แตจะมีการจัด
ใหมีสัดสวนที่เหมาะสมสําหรับผูเขาพัก สวนใหญจะใชหองนอนหรือพื้นที่วางอยางหองโถงสําหรับ
รั บ รองนั ก ท อ งเที่ ย วที่ เ ข า มาพั ก โดยในช ว งเริ่ ม ต น ไม มี ส มาชิ ก รายใดสร า งบ า นขึ้ น มาใหม ห รื อ
ปรับเปลี่ยนการใชประโยชนของบานพัก จะมีเพียงปรับปรุงซอมแซมในสวนที่สึกหรอหรือเสี่ยงตอการ
เกิดอันตรายเทานั้น สวนหองน้ําและหองสวมที่ใชรับรองผูเขาพักจะเปนไปตามแบบดั้งเดิมของบาน ซึ่ง
มีทั้งแบบสวมซึมนั่งยองและทรงสูง ไวในกรณีที่มีผูเขาพักเปนผูสูงอายุ ในสวนนี้บานพักแตละหลัง
อาจจะมีหองน้ําที่มีมากกวา 1 หองขึ้นไป (รายละเอียด ตามตารางที่ 5.15)
ตารางที่ 5.15 จํานวนของหองสวมที่มีไวรองรับนักทองเที่ยว
จํานวนของสวม
จํานวน (หลัง)
หองสวม 1หอง
15
หองสวม 2 หอง
3
รวม
18
ที่มา : แบบสัมภาษณ พฤศจิกายน 2549

รอยละ
83.30
16.70
100
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ในการรั บ รองนั ก ท อ งเที่ ย วแต ล ะครั้ ง จะมี ป ระธานและกรรมการโฮมสเตย ม า
ตรวจสอบเรื่องความสะอาดและความพรอมตางๆ ของสมาชิกทุกครั้ง (รายละเอียด รูปที่ 5.6) หากบาน
หลังใดไมผานการตรวจสอบ ก็จะใหบานหลังตอไปตามลําดับเปนผูรับนักทองเที่ยวแทน
รูปที่ 5.6 การจัดเตรียมบานพักสําหรับผูเขาพัก

รูปที่ ก การจัดเตรียมที่นอน
ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจัย พฤศจิกายน 2549

รูปที่ ข การเตรียมหองน้าํ หองสวม

หากไมมีกรณีเฉพาะจะไมมีการเลือกบาน ทางกลุมโฮมสเตยฯ จะจัดใหอยูเวียน
ตามลําดับกันไป อยางไรก็ตาม หากนักทองเที่ยวตองการดูงานหรือพูดคุยกับเจาบานเฉพาะราย เชน
การเพาะเห็ดหอม การทําผักอินทรีย การปลูกเบญจมาศ หรือสมุนไพร ก็สามารถเขาพักในบานที่เจา
บานประกอบกิจการนั้น ๆ ไดเชนกัน ปกติในการจัดการที่พักสําหรับตอนรับนักทองเที่ยวในแตละหลัง
จะจัดใหเทาๆ กันในเวลา 1 ป ทั้งนี้เพื่อไมเกิดการเสียเปรียบหรือไดเปรียบระหวางบานแตละหลัง
5.2.1.2 เครื่องนอน ปกติจะเปนเตียงหรือฟูก ซึ่งเครื่องนอนที่เตรียมใหนักทองเที่ยวจะเปน
แบบพื้นบาน ใชนุนและผาฝายธรรมดาในการทํา และจะเตรียมมุงไวใหเพื่อกันแมลงที่จะมารบกวน
สวนบานพักบางหลังที่จัดนอนสวนตัวและมีเตียงใหนั้น จะเปนหองเดิมที่สมาชิกในบานอาศัยอยูแต
ปจจุบันไมไดมีการใชประโยชน จึงมีการปรับเปลี่ยนมาใชเปนที่พักแกนักทองเที่ยว ในเรื่องของการดูแล
ความสะอาดของเครื่องนอน จะมีการเปลี่ยนผาปูที่นอนกับปลอกหมอนทุกครั้ง เพื่อใหมีความสะอาด
ไมหมักหมม โดยจะนําออกผึ่งแดดใหมีกลิ่นแดดพอประมาณกอนใชทุกวัน
5.2.1.3 กฎระเบียบขอบังคับในการเขาพักของโฮมสเตยบานบุไทร
1) การเขาพักของแขกโฮมสเตย สมาชิกจะตองมาตอนรับแขกที่บา นประธานใน
หมายกําหนดการทุกครั้ง
2) การเขาพักของแขกแตละบานจะตองผานการจัดสรรของกลุม
3) ถามีกิจกรรมรวมกัน จะใชบริเวณบานประธานเปนหลัก
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4) กรณีแขกมาเปนครอบครัว จะจัดใหตามลําดับ โดยเริ่มจากหมายเลข 1
หมุนเวียนไปจนครบทุกหอง
5) กรณีแขกมาเปนหมูค ณะ จะจัดใหเทากันทุกหลัง ยกเวนมีการเปลี่ยนแปลง
6) กรณีแขกมาพักจะระบุบานไมได ทางกลุมจะเปนผูจดั ให หลังหนึง่ จะจัดลงไมเกิน 7 คน
7) โฮมสเตยแตละบานตองชวยกันดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพยสินของแขก
8) โฮมสเตยแตละบานจะตองมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอแขกที่มาพัก
9) บานพักทุกหลังจะตองเตรียมพรอมกอนที่แขกจะเขาพัก สมาชิกทุกคนจะทําการ
ตรวจบานทุกหลังกอนที่แขกจะเขาพัก
10) สมาชิกโฮมสเตย หามนําแขกดื่มสุราหรือสงเสียงดังรบกวนแขก
5.2.2 ดานอาหารและโภชนาการ
5.2.2.1 อาหาร เจาบานแตละหลังจะพิจารณาจัดทําอาหารพิเศษที่ตนเองมีความถนัดและ
ปรุงไดอรอย มีเอกลักษณมาบริการนักทองเที่ยว ที่หาไดภายในชุมชนทัง้ จากสมาชิกและตามธรรมชาติ เชน
1) พืชเก็บจากธรรมชาติไมมีการเพาะปลูก ไดแก ผักกูด หนอไม ผักหนาม และ
ผักหวานปา ผักตําลึง บอน บุก เปนตน
2) พืชที่ปลูกอยูในบริเวณบานพักของตนเอง เชน ผักชะอม ตนกระเพรา ตะไคร
ตนหอม ผักชี เปนตน
3) พืชที่กลุมสมาชิกปลูกขึ้นเองหรือเปนพืชที่มีอยูในทองตลาดทั่วไป เชน ผักสลัด
ขาวโพดหวาน แครอทเห็ดหอม เห็ดยานางิ ผลไมตางๆ กระเทียมญี่ปุน หอมญี่ปุน และเสาวรส เปนตน
วัตถุดิบทั้ง 3 ประเภท สามารถหาไดในทองถิ่น อีกทั้งยังเปนอาหารสุขภาพและเปนพืชที่
ปลอดสารพิษ นํามาเตรียมอยางดี โดยปรุงตามตําราของครอบครัว และปรับรสชาติของอาหารใหเหมาะสม
ตามกลุมนักทองเที่ยว สวนเมนูอาหารพื้นถิ่นของบานบุไทรที่จัดไวตอนรับนักทองเที่ยวมีหลายประเภท
ดวยกัน เชน น้ําพริกปลาทู ยําผักกูด แกงบอน แกงบุก อาหารจากเห็ดหอม เห็ดยานางิ รวมถึงมีน้ําเสาวรส
และน้ําดื่มสะอาดไวบริการ เปนตน (รายละเอียด รูปที่ 5.7)
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รูปที่ 5.7 การจัดเตรียมอาหารสําหรับผูเขาพัก

รูปที่ ก อาหารเชา
ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจัย พฤศจิกายน 2549

รูปที่ ข เมนูอาหารพืน้ ถิน่

5.2.2.2 การจัดเตรียมเรื่องบริการอาหาร ในกรณีที่มีการจัดเลี้ยงรวมเปนหมูคณะใหแก
นักทองเที่ยวที่เปนกลุมใหญ เพื่อไมใหเกิดความยุงยากในการดูแลนักทองเที่ยว อีกทั้งยังเปนการกระจาย
รายไดใหแกชุมชน โฮมสเตยบานบุไทร จึงมีการจัดการอาหารในงานเลี้ยง 3 วิธีการ ดังนี้คือ
1) เจาบานจะปรุงอาหารที่บานตนเองและนําอาหารมายังบริเวณที่จัดงานใหบริการ
เฉพาะแขกที่พักในบานของตนเองเทานั้น
2) จะจัดใหกลุมแมบานในหมูบานหรือรานคาอาหารรับเหมาทําอาหารทั้งหมดตาม
ความประสงคของนักทองเที่ยว เชน อาจจะเปน ไกยาง สมตํา อาหารเห็ด หรืออาหารพื้นบาน
3) รวมกลุมแมบานโฮมสเตยมาทําอาหารกันเอง ซึ่งวิธีที่ 3 จะเปนวิธีสุดทายที่จะ
ดําเนินการดวยเหตุผลไมอยากใหเกิดความลําบากในการดูแลนักทองเที่ยว
5.2.2.3 ครัว การทําอาหารเพื่อบริการนักทองเที่ยวสวนใหญจะจัดทํากันที่บานของประธาน
กลุมโฮมสเตยฯ เนื่องจากสมาชิกบางรายที่เปนเจาของบานพักไมสะดวกในการทําอาหาร แตสว นหนึง่ ก็
สามารถใหบริการเรื่องอาหารแกนักทองเที่ยวได โดยสวนใหญจะเปนอาหารเชาและอาหารเย็น ดังนั้น
ทางกลุมโฮมสเตยฯ จึงมีขอกําหนดใหบานพักที่บริการอาหารแกนักทองเที่ยวจะตองมีครัวและอุปกรณ
ที่สะอาด และความสูงของเตาไฟจะตองไมต่ํากวา 80 เซนติเมตร เพื่อปองกันฝุนละออง รวมถึงมี
อากาศถายเทไดสะดวกและไมมีกลิ่นอับ (รายละเอียด รูปที่ 5.8 ก) หากบานใดไมสามารถทําได จะให
ประธานกลุมโฮมสเตยฯ เปนผูรับผิดชอบในเรื่องอาหารแทน
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รูปที่ 5.8 สภาพหองครัวที่ใชประกอบอาหาร

รูปที่ ก หองครัวที่ใชประกอบอาหาร
ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจัย พฤศจิกายน 2549

รูปที่ ข สถานที่รับประทานอาหาร

สําหรับการเตรียมอาหารแกผูเขาพัก จะไมสามารถใหบริการเองไดทุกหลังเนื่องจาก
ไมมีความถนัดในการปรุงอาหารแบบคนเมืองใหถูกปากผูเขาพักได หรือไมสะดวกในการใหบริการ
เนื่องจากสถานที่ประกอบอาหารไมมีเอื้ออํานวย สามารถแสดงจํานวนบานพักที่ใหบริการอาหารแกผู
เขาพักได ตามตารางที่ 5.16
ตารางที่ 5.16 บานพักที่สามารถจัดทําอาหารแกนักทองเที่ยวได
บานพักที่สามารถจัดทําอาหาร
จํานวน (หลัง)
สามารถใหบริการได
12
ไมสามารถใหบริการได
6
รวม
18
ที่มา : แบบสัมภาษณ พฤศจิกายน 2549

รอยละ
66.70
33.30
100

5.2.2.4 น้ําดื่ม ปกติสมาชิกจะซื้อน้ําดื่มในการบริโภคอยูแลว เนื่องจากหมูบานบุไทรไมมี
น้ําประปาที่สะอาดในการอุปโภค บริโภค ดังนั้นทางกลุมโฮมสเตยฯ จึงใชน้ําดื่มสะอาดมาใหบริการ
นักทองเที่ยว หรือในบางกรณีจะมีน้ําเสาวรสและน้ําสมุนไพร เชน น้ําฝางและน้ําตะไครหอม ซึ่งเปน
ผลิตผลที่หาไดภายในทองถิ่นไวบริการดวยเชนกัน
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5.2.3 ดานความปลอดภัย
โดยปกติแลวชุมชนของบานบุไทร ตําบลไทยสามัคคี เปนชุมชนที่มีความสุข สงบ ปราศจาก
โจร ขโมย แตเพื่อเปนการเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว ทางกลุมโฮมสเตยฯ จึงมี
การดูแลความปลอดภัยและการเตรียมพรอมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอยูตลอดเวลา
5.2.3.1 การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย มีการจัดวางตําแหนงอยูที่หัวบานและทาย
บาน ตั้งแตเวลา 19.00-24.00 น. ตลอดทุกคืน โดยอาสาสมัครของชุมชน ประกอบดวยผูใหญบาน
ผูนํากลุม และลูกบาน รวม 15 คน หมุนเวียนทําหนาที่ โดยทางกลุมโฮมสเตยฯ จะชวยคาใชจายเขา
กองกลาง 100 บาท/คน เฉพาะวันที่มีแขกมาพัก หรือบริการอาหาร น้ําดื่มตามสมควร อาสาสมัคร
ดังกลาว ผานการอบรมและไดรับอนุญาตจากอําเภอและสถานีตํารวจ ใหทําหนาที่ปกปองรักษาความ
สงบในหมูบาน
5.2.3.2 การเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉิน เจาของบานทุกหลังจะมีหมายเลขโทรศัพท
ติดตอสถานีตํารวจและรถพยาบาล หรือในกรณีไมสามารถดําเนินการได สมาชิกจะตองรีบมาแจง
ใหกับประธานกลุมโฮมสเตยฯ หรือสมาชิกคนอื่นทราบเพื่อดําเนินการแทน
5.2.3.3 การเตรียมความพรอมในการปฐมพยาบาล ในทุกบานพักจะมียาสามัญประจํา
บานอยูทุกหลัง โดยกอนหนานี้ทางสาธารณสุขอําเภอไดเขามาใหการอบรมดานการสุขอนามัยและการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต นแกช าวบานทั้ งในหมูบานบุไทรและหมูบานใกลเ คีย ง อยางไรก็ตามยัง มีย า
สมุ น ไพรซึ่ ง เป น ภู มิ ป ญ ญาชาวบ า นที่ มี ก ารใช อ ยู ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ซึ่ ง มี ไ ว สํ า รองในกรณี ฉุ ก เฉิ น
ยกตัวอยางเชน วานตะขาบ ที่ใชปองกันตะขาบและถอนพิษตะขาบ เพชรสังฆาตและนางพญาพันขอ
รักษาที่ใชโรคริดสีดวงทวาร สมุนไพรที่ใชในการสมานแผล เปนตน
5.2.3.4 การปองกันทรัพยสินของนักทองเที่ยว กรณีนักทองเที่ยวลืมสิ่งของมีคาไว เจา
บานจะนําสงคืนเจาของทันทีโดยทางไปรษณีย รวมถึงยังมีระบบการรับฝากสิ่งของไว โดยมีแบบฟอรม
รับฝาก (รายละเอียด ภาคผนวก ค หนา 175) และทุกบานจะมีตูเก็บสิ่งของมีคาที่รับฝากไวอยางดี
5.2.4 ดานการจัดการ
5.2.4.1 การรวมกลุมของสมาชิก ในการดําเนินกิจกรรมของโฮมสเตยบานบุไทร มีวิธีการ
จัดการเปนอยางดีและเปนระบบในดานการบริหารงาน กลุมโฮมสเตยไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหาร โดยยึดหลักการมีสวนรวมของสมาชิกและหลักประชาธิปไตย ซึ่งคณะกรรมการแตละตําแหนง
จะมีบทบาทและหนาที่ชัดเจน มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
5.2.4.2 การตั้งคณะกรรมการบริหาร มีการแบงอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอยาง
ชัดเจน (รายละเอียดหัวขอ 3.6.2.3 คณะกรรมการบริหารกลุมโฮมสเตยบานบุไทร หนา 88) โดยมีนายอินทร
มูลพิมาย ทําหนาที่เปนประธานกลุมโฮมสเตยฯ ซึ่งอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ มีดังนี้

118

1) บริหารจัดการกลุมฯ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสงู สุด
2) ออกระเบียบขอบังคับหรือหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารกลุมฯ
3) รับสมาชิกและจัดทําทะเบียนสมาชิก
4) ปฏิบัติหนาที่อนื่ ตามที่คณะกรรมการกลุมกําหนดหรือมอบหมาย
ในการวินิจฉัยหรือหาขอสรุป จะใชมติเอกฉันทของสมาชิกเปนหลัก โดยไมถือเอา
ตําแหนงหรืออํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเปนตัวตัดสิน ซึ่งหากเกิดกรณีเสียงเทากันใหประธานในที่
ประชุมเปนผูตัดสิน
แผนภูมิที่ 5.1 โครงสรางการดําเนินงานของกลุมโฮมสเตยบานบุไทร
ประธานกลุม
ที่ปรึกษาจากหนวยงานรัฐ

รองประธาน

กลุมผูนําชุมชน

เหรัญญิก
เลขานุการ

ฝายกิจกรรม

ฝายธุรการ

ฝายประชาสัมพันธ

กรรมการกลุม

ที่มา : จากการสํารวจ มกราคม 2550
5.2.4.3 การจองที่พัก การรับนักทองเที่ยวจะตองมีการจองลวงหนาทางโทรศัพท เพื่อ
ปองกันความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้นได จะตองติดตอจองกับประธานกลุมเพียงผูเดียวเทานัน้ ในการจอง
ตองทราบวัน เวลาที่จะเขาพัก 1 วันลวงหนากอนเดินทาง กรณีเปนหมูค ณะจะมีการโทรศัพทติดตอ
ขณะเดินทางเพื่อใหทราบเวลาที่แนนอนทีจ่ ะเดินทางมาถึงจุดหมาย เพื่อจะทําใหการจัดการตอนรับ
โดยเฉพาะการเขาพักเปนกลุมใหญใหเปนไปอยางราบรื่น
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5.2.4.4 การแจงรายละเอียดคาธรรมเนียม ในการรับนักทองเที่ยวแตละครั้งทางกลุม
โฮมสเตยฯ จะมีการแจ งเรื่องคาใชจายตางๆ ใหนัก ทองเที่ยวรับทราบกอนทุกครั้ง ซึ่งรายละเอีย ด
เกี่ยวกับคาใชจาย มีดังนี้
1) คาที่พกั คนละ 150 บาทตอคืน
2) คาอาหาร คนละ 50-75บาท ตอมื้อ และอาหารวาง คนละ 25 บาทตอมื้อ
3) อาสาสมัครนําเที่ยวตามสถานที่เกษตรและอุทยานแหงชาติทบั ลาน วันละ 300
บาทตอคน
4) คาดนตรีพื้นบาน 200 บาท
5) การแสดงฟอนรํา ชุดละ 500 บาท
6) การเลาประวัติหมูบา น 100 บาท
7) คานั่งรถอีแตกชมสวนเกษตรในหมูบ าน 100 บาทตอเที่ยว
5.2.4.5 การแจงขอมูลกิจกรรมทองเที่ยว ดานกิจกรรมทองเที่ยวของโฮมสเตยบานบุไทร
จะสามารถหารายละเอียดไดทางเว็บไซตของสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวหรือเว็บไซตการทองเที่ยว
ของอําเภอวังน้ําเขียว ในกรณีที่นักทองเที่ยวไมสามารถคนหาไดทางอินเทอรเน็ต (Internet) ก็สามารถ
ดูรายละเอียดไดที่บานรับรองของประธานกลุมโฮมสเตยฯ ซึ่งทําเปนเอกสารติดไวใหนักทองเที่ยวไดดู
หรือสอบถามโดยตรงกับประธานและสมาชิกของกลุมโฮมสเตยฯ ไดเชนกัน
5.2.4.6 ผูนําเที่ยวหรือมัคคุเทศก กลุมโฮมสเตยบานบุไทรจะมีการจัดกลุมนําเที่ยวเปน 2
กลุม คือกลุมที่นําเที่ยวภายนอกชุมชน เชน เดินปา เที่ยวน้ําตกสวนหอม หรือดูสัตว จะเปนกลุมที่มี
ความชํานาญในเรื่องของการเดินปาและคุนเคยกับพื้นที่ดังกลาวเปนอยางดี สวนอีกกลุมหนึ่งจะเปน
กลุมนําเที่ยวที่เปนเยาวชนในชุมชน หรือเรียกวา “กลุมมดแดง” จะทําหนาที่เปนมัคคุเทศกนอยพา
นักทองเที่ยวชมสถานที่ตางๆ ในชุมชน เชน สวนเกษตรอินทรีย สวนดอกเบญจมาศ โรงเพาะเห็ดหอม
เปนตน แตถึงอยางไรก็ตาม ทางกลุมโฮมสเตยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องภาษาตางประเทศที่
จะตองมีการเตรียมการไวรองรับกับกลุมนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ จึงไดมีการขอความรวมมือจาก
สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน มาชวยสอนการใชภาษาอังกฤษแกสมาชิกและเยาวชนในชวงวันหยุด
เพื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพใหกลุมโฮมสเตยฯ เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับนักทองเที่ยวตางชาติ
5.2.4.7 การจัดการดานแหลงเงินทุน ในการตั้งกลุมโฮมสเตยในชวงแรกไดใชเงินออม
ทรั พ ย กลุมอนุรัก ษตนน้ํา มูลบ า นบุไทร เปน เงิ นทุนในการดําเนิน งาน โดยเริ่มจากการใหสมาชิก ที่
ประสงคจะเปนบานพักโฮมสเตยกูเงินรายละไมเกิน 10,000 บาท สําหรับการซอมแซมปรับปรุงบานพัก
โดยเขียนคํารองวาจะปรับปรุงอะไร และจําเปนจะตองใชเงินลงทุนจํานวนเทาใด เพื่อทางกลุมออม
ทรัพยฯ จะไดจัดสรรไดตามจํานวนที่ตองการ โดยเงื่อนไขการชําระเงินขึ้นอยูกับการทําสัญญาของ
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สมาชิก (รายละเอียด หัวขอ 3.5.1.3 กลุมกิจกรรมที่ดําเนินการโดยกลุมอนุรักษตนน้ํามูล หนา 84) โดย
การสมัครเปนสมาชิกกลุมโฮมสเตยนั้น จะมีการกําหนดระเบียบการเงิน ไวดังนี้
1) สมาชิกตองถือหุนอยางนอย 1 หุน ๆ ละ 500 บาท
2) ดอกผลเงินบริจาคและกองทุนอื่น ใหถือเปนรายไดของกลุม
3) ใหประธานกลุมและกรรมการอีก 2 คน เปดบัญชีและมีอํานาจเบิกจายเงินโดยมี
ลายมือชื่อ 2 ใน 3 รวมกัน
4) การจายเงินของกลุมใหถือมติที่ประชุมเปนสําคัญ
5) ตองรายงานการเงินใหแกที่ประชุมใหญทราบทุก 12 เดือน
ในการดําเนินการเรื่องบัญชีรายรับ รายจายของกลุมจะเปนหนาที่ของเหรัญญิกและ
เลขานุการเปนผูดําเนินการ สวนในเรื่องการตรวจสอบบัญชีของกลุมโฮมสเตยฯ ปกติจะมีการแจงให
สมาชิกทราบผลการดําเนินงานเปนประจําในทุกสิ้นป หากสมาชิกรายใดมีขอสงสัยก็สามารถขอทราบ
รายละเอียดจากคณะกรรมการในการประชุมแตละครั้งไดเชนกัน
ดานเงินทุนในการบริหารโฮมสเตย จะมีการแบงรายไดจากบานพักโฮมสเตยตาม
ระเบียบของกลุมโดยหักเงินเขากองกลางรอยละ 10 ของรายไดทั้งหมดเพื่อนํามาพัฒนากิจกรรมของ
กลุมโฮมสเตยและสาธารณประโยชนของชุมชน
ตารางที่ 5.17 รายไดจากบานพักโฮมสเตยรอยละ 10 ที่นําเขาเปนกองทุน
ป พ.ศ.
รายไดรวม
เงินเขากองทุน
2547
108,900
10,890
2548
175,050
17,505
2549
306,450
30,645
ที่มา : กลุมโฮมสเตยบานบุไทร มกราคม 2550
5.2.5 ดานกิจกรรมการทองเที่ยว
5.2.5.1 กิจกรรมทองเที่ยวภายในชุมชน โฮมสเตยบานบุไทรจะมีการจัดกิจกรรมให
นักทองเที่ยวไดสัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนดวยการทองเที่ยวเชิงเกษตร เชน แปลงปลูกดอกเบญจมาศ
โรงเพาะเห็ดหอม สวนสมุนไพร หรือเกษตรอินทรีย แปลงปลูกผักและการทําสวนผลไมอินทรีย เปนตน
บางกรณีที่นักทองเที่ยวอยากสัมผัสวิถีชีวิตแบบอื่น ก็จะมีกลุมมดแดงเปนผูนําทาง โดยจะใชรถอีแตก
เปนพาหนะในการเที่ยวชม (รายละเอียด รูปที่ 5.9)
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รูปที่ 5.9 สถานที่ทองเที่ยวภายในชุมชน

รูปที่ ก แปลงปลูกดอกเบญจมาศ รูปที่ ข ฟารมเพาะเห็ด
ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจัย พฤศจิกายน 2549

รูปที่ ค การนําเที่ยวโดยรถอีแตก

5.2.5.2 กิจกรรมทองเที่ยวภายนอกชุมชน เปนรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดย
จะมีการเดินปาที่อุทยานแหงชาติทับลาน ซึ่งมีพื้นที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศ มีขนาดพื้น ที่
ประมาณ 2,240 ตารางกิโลเมตร (1,400,000 ไร) อยูในเขตพื้นที่ อําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปกธงชัย
อําเภอครบุรี อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (กรมปาไม, 2549)
จุดเดนของพื้นที่นี้อยูที่ปาลานผืนใหญผืนสุดทายของประเทศไทย รวมถึงผืนปาสมบูรณที่เปนตนน้ําลํา
ธารสําคัญหลายสายที่ไหลรวมกันเปนแมน้ํามูลและแมน้ําบางปะกง มีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ ดังนี้
1) น้ําตกสวนหอม
2) น้ําตกหวยใหญ
3) อุทยานแหงชาติทับลานที่ 13 มูลหลง มูลสามงาม
4) อุทยานปาเขาภูหลวง
5) ผาชมตะวัน
6) เขาแผงมา
รูปที่ 5.10 สถานที่ทองเที่ยวภายนอกชุมชน

รูปที่ ก ชมพระอาทิตยตกดินที่ผาชมตะวัน
ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจัย พฤศจิกายน 2549

รูป ข น้ําตกหวยใหญ
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นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเรียนรูวิถีชีวิตของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ เชน กิจกรรม
การปลูกปา โดยในการพานักทองเที่ยวเขาปาแตละครั้งจะมีการจัดเตรียมกลาไมไวเพื่อใหนักทองเที่ยว
นํ า ไปปลู ก ในป า ซึ่ ง กลุ ม โฮมสเตย ฯ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให นั ก ท อ งเที่ ย วได ซึ ม ซั บ การอนุ รั ก ษ แ ละ
รับผิดชอบตอธรรมชาติรวมกัน ในแตละครั้งที่นักทองเที่ยวเดินทางเขามาพักที่โฮมสเตยบานบุไทรอีก
ครั้ง ก็จะมาดูตนไมของตนที่ปลูกไว วาเจริญเติบโตไปอยางไรบาง ซึ่งกิจกรรมดังกลาวนั้นไดดําเนินมา
ตั้งแตเริ่มทําโฮมสเตยจนถึงปจจุบัน
5.2.6 ดานสิ่งแวดลอม
กลุมโฮมสเตยฯ จะรวมกันรักษาสภาพแวดลอมในหมูบาน โดยเริ่มจากการรักษาบริเวณบาน
ใหสะอาดเรียบรอย ปลูกตนไมรมรื่น รวมทั้งไมดอกไมใบ และผักสวนครัว รั้วกินได ทําการตัดหญาตาม
ริมถนนใหดูเรียบรอยอยูเสมอ สวนการกําจัดขยะจะจัดใหมีเขงไวที่หนาบานเพื่อคัดแยกขยะรีไซเคิล
พวกพลาสติก เชน ขวดน้ําพลาสติก และขยะที่จะนําไปทําปุยได (รายละเอียด รูปที่ 5.11) ในชวง
วันหยุดจะมีกลุมมดแดง ซึ่งเปนกลุมเยาวชนอายุตั้งแต 5-15 ป รวม 20 คน โดยการนําของคุณตารัตน
ทองฉิมพลี จะออกทําหนาที่เก็บขยะในชุมชนทุกๆ สัปดาห โดยกลุมโฮมสเตยฯ จะใหคาตอบแทนคนละ
5-10 บาทตอครั้ง นอกจากนี้กอนการเขาพักของนักทองเที่ยวทุกครั้งจะมีการแจงระเบียบขอบังคับตางๆ
ใหนักทองเที่ยวทราบและรวมกันถือปฏิบัติ เพื่อที่จะปองกันไมใหเกิดการทําลายแหลงน้ํา ปาไม รวมถึง
สิ่งแวดลอมภายในชุมชนระหวางเที่ยวชม ซึ่งสวนใหญจะไดรับความรวมมือเปนอยางดี
รูปที่ 5.11 การจัดแตงทัศนียภาพหนาบาน

รูปที่ ก การจัดแตงสวนไมดอกหนาบาน
ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจัย พฤศจิกายน 2549

รูปที่ ข ทีท่ ิ้งขยะหนาบาน
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5.2.7 ดานมูลคาเพิ่ม
5.2.7.1 ผลิตภัณฑทองถิ่น ในทองถิ่นของอําเภอวังน้ําเขียว ยังไมมีการพัฒนาดานของที่
ระลึกเพื่อจําหนาย แตการสรางมูลคาเพิ่มเปนไปในรูปแบบของการจําหนายของฝากที่เปนผลิตภัณฑ
ทางการเกษตรแกนักทองเที่ยว เชน ดอกเบญจมาศ ผลไม ผักปลอดสารพิษ เห็ดยานางิ เห็ดหอมสด
ผลิตภัณฑแปรรูปจากเห็ด น้ําเสาวรส น้ําสมุนไพร เปนตน (รายละเอียด รูปที่ 5.12) โดยวางจําหนาย
อยูที่สวนเบญจมาศของคุณวิภา จันทรคุม ซึ่งเปนประชาสัมพันธของกลุมโฮมสเตยฯ ดวยเนื่องจากมี
สถานที่กวางขวางสามารถจอดรถไดหลายคัน กรณีสมาชิกบางรายที่ปลูกผัก ผลไม หรือผลิตภัณฑ
ประเภทจักสาน ก็จะมีนักทองเที่ยวบางสวนเขาไปซื้อสินคาถึงบาน
รูปที่ 5.12 ผลิตภัณฑเกษตรของชุมชน

รูปที่ ก น้าํ เสาวรส
รูปที่ ข ดอกเบญจมาศ
ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจัย พฤศจิกายน 2549

รูปที่ ค เห็ดหอมสด

5.2.7.2 ดานวัฒนธรรม ในการตอนรับนักทองเที่ยวที่เขามาพัก ทางกลุมโฮมสเตยฯ จะจัด
ใหมีพิธีบายศรีสูขวัญ ซึ่งถือเปนประเพณีดั้งเดิมของคนในพื้นที่ รวมถึงการจัดแสดงดนตรีพื้นบานของ
กลุมมดแดง ซึ่งแตเดิมนั้นพิธีการและการแสดงเหลานี้ไมไดมีการจัดขึ้นบอยนัก แตหลังจากไดมีการ
จั ด ตั้ ง กลุ ม โฮมสเตย ฯ ขึ้ น มา ทํ า ให มี ก ารนํ า การแสดงเหล า นี้ ก ลั บ มาอี ก ครั้ ง ซึ่ ง กลุ ม สมาชิ ก ได มี
ความเห็นตรงกันที่จะอนุรักษมรดกทองถิ่นเหลานี้ไวใหเยาวชนรุนหลังไดสืบทอดตอไป โดยจะมีการ
ฝกสอนการแสดงแกเยาวชนในชวงวันเสารและอาทิตย
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รูปที่ 5.13 การแสดงพื้นบานในการตอนรับนักทองเที่ยว

ที่มา: ภาพถายโดยผูวิจัย พฤศจิกายน 2549
5.2.7.3 การแลกเปลี่ยนความรูและวัฒนธรรม ในการเขาพักแตละครั้งเจาของบานและผู
มาพักจะมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความรูกันอยูเสมอ มีนักทองเที่ยวจํานวนไมนอยที่สนใจศึกษาและ
เรี ย นรู วิ ธี ก ารทํ า เกษตรอิ น ทรี ย แ ละด า นสมุ น ไพรจากสมาชิ ก และชาวบ า นก็ จ ะได ค วามรู แ ละ
ประสบการณจากนักทองเที่ยวดวยเชนกัน
5.2.8 ดานสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ
โฮมสเตย บ า นบุ ไ ทรได รั บ การประชาสั ม พั น ธ ผ า นเว็ บ ไซต ข องอํ า เภอวั ง น้ํ า เขี ย วใน
(www.wangnamkheo.com) ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สวนหนึ่งจะไดรับการ
เผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว (www.homestaysthailand.org) รวมถึงแผนพับ
ที่นําเผยแพรตามรานอาหาร ตามที่พักในอําเภอวังน้ําเขียว บางกรณีจะมีรายการโทรทัศน วารสาร
หนังสือพิมพตางๆ ที่มีสื่อมวลชนเขามาถายทําและเขียนเรื่อง นอกนั้นยังมีการประชาสัมพันธในรูปแบบ
ของการพูดถึงในลักษณะปากตอปากของกลุมนักทองเที่ยวที่เขามาพัก ในการวิเคระหดานการตลาด
ของโฮมสเตยบานบุไทร สามารถอธิบายไดดังนี้
5.2.8.1 กลุมเปาหมายของโฮมสเตยบานบุไทร จะแบงออกเปนดังนี้
1) กลุมนักทองเที่ยวลักษณะของครอบครัว
2) กลุมเกษตรกรที่สนใจเขามาศึกษาดูงาน
3) นักเรียน นักศึกษาทั่วไป
4) กลุมผูสนใจดูงานดานโฮมสเตย และ
5) กลุมประชาชนทั่วไปที่รักการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
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5.2.8.2 สื่อในการเผยแพรของโฮมสเตยบานบุไทร
1) สื่อสิ่งพิมพ เชน การเขียนเรื่องลงในวารสารการทองเที่ยว หนังสือพิมพ เปนตน
2) สื่อทางอินเทอรเน็ต (Internet) ผานทางเว็บไซตของโครงการพัฒนาการทองเที่ยว
ตําบลไทยสามัคคีที่ (www.wangnamkheo.com) และเว็บไซตของทางกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
(www.homestaysthailand.org) หรือผานทางเว็บไซตดานการทองเที่ยวทั่วไป เปนตน
3) เอกสารประชาสัมพันธ จะมีการวางแผนพับประชาสัมพันธ ตามสถานที่ทองเที่ยว
หรือรานอาหารทั่วไปในอําเภอวังน้ําเขียวและในตัวจังหวัดนครราชสีมา
4) การประชาสัมพันธโดยปากตอปากของผูที่เคยเขาพักที่โฮมสเตยบานบุไทร
5.3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของสมาชิกที่เขารวมกิจกรรมโฮมสเตย
เปนการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของเหลาสมาชิกที่เขารวมกิจกรรมโฮมสเตยของชุมชน
ว า มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การที่ ชุ ม ชนจั ด ตั้ ง กลุ ม เพื่ อ เป ด เป น การท อ งเที่ ย วชุ ม ชนอย า งไร และมี
ผลกระทบต อ การพั ฒ นาชุ ม ชน การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล อ ม ผลกระทบต อ การดํ า รง
ชีวิตประจําวันของสมาชิก รวมถึงความพึงพอใจกับรายไดที่ไดรับจากการเขารวมทํากิจกรรม ขอมูลที่ได
จากการสัมภาษณสมาชิกที่เขารวมกิจกรรมโฮมสเตย แสดงไดดังรายละเอียดในตารางที่ 5.18
ตารางที่ 5.18 จํานวนสมาชิกที่ใหขอมูลแสดงความคิดเห็น
สมาชิกที่แสดงความคิดเห็น
จํานวน (คน)
สมาชิกกลุมแมบาน
6
สมาชิกกลุมนําเที่ยว / มัคคุเทศก
9
สมาชิกกลุมแสดงในการตอนรับ
7
สมาชิกกลุมรานคา / ขายของที่ระลึก
21
สมาชิกกลุมรักษาความปลอดภัย
7
สมาชิกกลุมสถานที่ทองเที่ยวภายในชุมชน
4
รวม
54
ที่มา : แบบสัมภาษณ พฤศจิกายน 2549

รอยละ
11.10
16.70
12.90
38.90
12.90
7.40
100
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5.3.1 ขอมูลแสดงความคิดเห็นที่มีนักทองเที่ยวเขามาพักในชุมชน
เปนการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีนักทองเที่ยวจากภายนอกเขามาพักแรมในชุมชน
และเกิดการทํากิจกรรมรวมกัน สมาชิกแตละรายที่เขารวมกิจกรรมนั้น มีความคิดเห็นเปนอยางไรบาง
จากขอมูลในตารางที่ 5.19 พบวา สมาชิกมีความพอใจเพราะเห็นวาเปนการชวยสรางรายได
แกชุมชน มากที่สุด จํานวน 25 ราย คิดเปนรอยละ 46.30 รองลงมาคือ พอใจเพราะไดแลกเปลี่ยน
ความรูระหว างกั น มี จํา นวน 12 ราย คิดเปน รอยละ 22.20 พอใจเพราะทํ า ใหชุมชนเปน ที่รูจั กแก
บุคคลภายนอก มีจํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 9.30 สวนในความคิดเห็นอื่น คือ พอใจเพราะทําให
ขายสินคามากขึ้น พอใจเพราะทําใหชุมชนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น และพอใจเพราะนักทองเที่ยวมีความ
เปนมิตรที่ดี มีจํานวนนอยที่สุดคือ มีจํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 7.40
ตารางที่ 5.19 ความพึงพอใจในการมีนักทองเที่ยวเขามาพักในชุมชน
ความคิดเห็น
จํานวน (คน)
พอใจเพราะทําใหขายสินคาไดมากขึ้น
4
พอใจเพราะชวยสรางรายไดแกชุมชน
25
พอใจเพราะทําใหชุมชนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
4
พอใจเพราะไดแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน
12
พอใจเพราะนักทองเที่ยวมีความเปนมิตรที่ดี
4
พอใจเพราะทําใหชุมชนเปนที่รูจักแกบุคคลภายนอก
5
รวม
54
ที่มา : แบบสัมภาษณ พฤศจิกายน 2549

รอยละ
7.40
46.30
7.40
22.20
7.40
9.30
100

5.3.2 ขอมูลแสดงความคิดเห็นที่การทําโฮมสเตยมีสวนชวยพัฒนาชุมชน
เปนการสํารวจถึงผลจากการทําโฮมสเตยวามีสวนชวยในการพัฒนาชุมชนหรือไม อยางไร ใน
ดา นใดบา ง ซึ่ ง จากขอมู ลในตารางที่ 5.20 พบวา การทําโฮมสเตย สงผลให เ กิ ดความสะอาดและ
สุขอนามัยที่ดีขึ้น มากที่สุด มีจํานวน 21 ราย คิดเปนรอยละ 38.90 รองลงมาคือ สงผลตอการสราง
อาชีพแกสมาชิก มีจํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 27.80 สงผลตอการใหความชวยเหลือจากภาครัฐ มี
จํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 14.80 สงผลตอการรวมกลุมสรางความสามัคคีของชุมชน มีจํานวน 6
ราย คิดเปนรอยละ 11.10 สงผลจากแนวคิดของนักทองเที่ยวสามารถนํามาพัฒนาชุมชน มีจํานวน 2
ราย คิดเปนรอยละ 3.70 สวนที่สงผลนอยที่สุดคือ สงผลตอการสรางจิตสํานึกที่ดีแกเยาวชนตอการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม และสงผลจากรายไดสวนหนึ่งที่นํามาพัฒนาชุมชน มีจํานวนเทากันคือ 1 ราย คิด
เปนรอยละ 1.85
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ตารางที่ 5.20 การทําโฮมสเตยมีสวนชวยในการพัฒนาชุมชนอยางไร
ความคิดเห็น
จํานวน (คน)
สงผลตอการใหความชวยเหลือจากภาครัฐ
8
สงผลตอการสรางอาชีพแกสมาชิก
15
สงผลตอการรวมกลุมสรางความสามัคคีของชุมชน
6
สงผลใหเกิดความสะอาดและสุขอนามัยที่ดีขึ้น
21
สง ผลจากแนวคิ ดของนัก ท อ งเที่ ย วสามารถนํา มา
2
พัฒนาชุมชน
ส ง ผลต อ การสร า งจิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี แ ก เ ยาวชนต อ การ
1
อนุรักษสิ่งแวดลอม
สงผลจากรายไดสวนหนึ่งที่นํามาพัฒนาชุมชน
1
รวม
54
ที่มา : แบบสัมภาษณ พฤศจิกายน 2549

รอยละ
14.80
27.80
11.10
38.90
3.70
1.85
1.85
100

5.3.3 ขอมูลแสดงความคิดเห็นวาทําโฮมสเตยสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของชุมชน
อยางไร
เปนการสํารวจถึงสภาพสิ่งแวดลอมของชุมชนวาไดรับผลกระทบจากการทําโฮมสเตยของ
ชุมชนหรือไม ในสวนใดบาง เชน ปาไม แหลงน้ํา ขยะและสิ่งปฏิกูล หรือมลพิษทางเสีย ฯลฯ ซึ่งจาก
ขอมูลในตารางที่ 5.21 พบวา ไมสงผลเพราะนักทองเที่ยวใหความรวมมือกันดูแลรักษา มากที่สุด มี
จํานวน 25 ราย คิดเปนรอยละ 46.30 รองลงมา ไมสงผลเพราะสมาชิกใหการดูแลอยูตลอด มีจํานวน
15 ราย คิดเปนรอยละ 27.80 ไมสงผลเพราะสมาชิกและนักทองเที่ยวใหความรวมมือกันดูแลรักษา มี
จํานวน 9 ราย คิดเปนรอยละ 16.70 ไมสงผลเพราะไมเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น มีจํานวน 3 ราย คิด
เปนรอยละ 5.50 สวนที่มีผูแสดงความคิดเห็นนอยที่สุด คือ สงผลดีในเรื่องของความสะอาดที่ดีขึ้น และ
สงผลเสียในเรื่องของมลพิษทางเสียง มีจํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 1.85
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ตารางที่ 5.21 การทําโฮมสเตยสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของชุมชนอยางไร
ความคิดเห็น
จํานวน (คน)
ไมสงผลเพราะสมาชิกใหการดูแลอยูตลอด
15
ไมสงผลเพราะนักทองเที่ยวใหความรวมมือใน
25
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
ไม ส ง ผลเพราะสมาชิ ก และนั ก ท อ งเที่ ย วให ค วาม
9
รวมมือกันดูแลรักษา
ไมสงผลเพราะไมเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
3
สงผลดีในเรื่องของความสะอาดที่ดีขึ้น
1
สงผลเสียในเรื่องของมลพิษทางเสียง
1
รวม
54
ที่มา : แบบสัมภาษณ พฤศจิกายน 2549

รอยละ
27.80
46.30
16.70
5.50
1.85
1.85
100

5.3.4 ขอมูลแสดงความคิดเห็นวาทําโฮมสเตยสงผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชนอยางไร
เปนการสํารวจถึงการเขารวมกิจกรรมของสมาชิกวาสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตประจําวัน
หรือไม เพราะอะไร ซึ่งจากขอมูลในตารางที่ 5.22 พบวา ไมสงผลเพราะใชชวงเวลาวางในการรวมทํา
กิจกรรม มากที่สุด มีจํานวน 27 ราย คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาคือ ไมสงผลเพราะเห็นวาไมมีผลตอ
กระทบใดๆ ตอการดําเนินชีวิต มีจํานวน 9 ราย คิดเปนรอยละ 16.70 ไมสงผลเพราะมีการแบงหนาที่
การดูแลใหสมาชิกแตละกลุมคอยรับผิดชอบดูแลอยูแลว มีจํานวน 7 ราย คิดเปนรอยละ 12.90 ไม
สงผลเพราะใชเวลาไมนานในการทํากิจกรรม มีจํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 9.30 ไมสงผลเพราะ
นักทองเที่ยวสามารถปรับตัวเขากับชุมชนไดเปนอยางดี และสงผลดีจากนักทองเที่ยวในการเรียนรูสิ่ง
ใหมๆ มีจํานวนเทากัน คือ 2 ราย คิดเปนรอยละ 3.70 สวนที่มีผูใหความคิดเห็นนอยที่สุดเทากัน คือ
สงผลเสียตอการขาดความเปนสวนตัว และสงผลดีจากการมีหนวยงานภาครัฐเขามาชวยเหลือและ
แนะนําวิธีการประกอบอาชีพที่หลากหลายขึ้น มีจํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 1.85
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ตารางที่ 5.22 การทําโฮมสเตยสงผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชนอยางไร
ความคิดเห็น
จํานวน (คน)
ไมสงผลเพราะใชชว งเวลาวางในการรวมทํา
27
กิจกรรม
ไมสงผลเพราะใชเวลาไมนานในการทํากิจกรรม
5
ไมสงผลเพราะเห็นวาไมมีผลตอกระทบใดๆ ตอการ
9
ดําเนินชีวิต
ไมสงผลเพราะมีการแบงหนาที่การดูแลใหสมาชิกแต
7
ละกลุมคอยรับผิดชอบดูแลอยูแลว
ไมสงผลเพราะนักทองเที่ยวสามารถปรับตัวเขากับ
2
ชุมชนไดเปนอยางดี
สงผลเสียตอการขาดความเปนสวนตัว
1
สงผลดีจากนักทองเที่ยวในการเรียนรูสิ่งใหมๆ
2
สงผลดีจากการมีหนวยงานภาครัฐเขามาชวยเหลือ
1
และแนะนําวิธีการประกอบอาชีพที่หลากหลายขึ้น
รวม
54
ที่มา : แบบสัมภาษณ พฤศจิกายน 2549

รอยละ
50
9.30
16.70
12.90
3.70
1.85
3.70
1.85
100

5.3.5 ขอมูลแสดงความคิดเห็นเรื่องรายไดที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมโฮมสเตย
เปนการสํารวจถึงความพึงพอใจของสมาชิกที่เขารวมกิจกรรมโฮมสเตยในสวนตางๆ วามี
ความคิดเห็นตอรายไดที่ไดรับอยางไร จากขอมูลในตารางที่ 5.23 พบวา สมาชิกรูสึกพอใจเพราะถือวา
เปนแครายไดเสริม มากที่สุด มีจํานวน 41 ราย คิดเปนรอยละ 75.90 รองลงมา พอใจเพราะถือวา
รายไดที่รับเหมาะสมกับเวลาที่ทํา มีจํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 9.30 พอใจเพราะถือเปนหนาที่ที่ตอง
ปฏิบัติ ไมไดคิดถึงรายได มีจํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 5.55 สวนที่มีผูใหความเห็นนอยที่สุดคือ
พอใจเพราะถือวาขายผลผลิตไดมากขึ้น พอใจเพราะถือวาเปนเงินออมสําหรับครอบครัว พอใจเพราะมี
รายไดมากกวารายไดหลัก พอใจเพราะมีความสุขที่ไดทํามากกวารายไดที่ไดรับ และไมพอใจเพราะคิด
วามีรายไดนอยกวาสมาชิกรายอื่น มีจํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 1.85
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ตารางที่ 5.23 ความพึงพอใจกับรายไดที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมโฮมสเตย
ความคิดเห็น
จํานวน (คน)
รอยละ
พอใจเพราะถือวาเปนแครายไดเสริม
41
75.90
พอใจเพราะถือวาขายผลผลิตไดมากขึ้น
1
1.85
พอใจเพราะถือวาเปนเงินออมสําหรับครอบครัว
1
1.85
พอใจเพราะถือวารายไดที่รับเหมาะสมกับเวลาที่ทํา
5
9.30
พอใจเพราะถือเปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติ ไมไดคิดถึง
3
5.55
รายได
พอใจเพราะมีรายไดมากกวารายไดหลัก
1
1.85
พอใจเพราะมีความสุขที่ไดทํามากกวารายไดที่ไดรับ
1
1.85
ไมพอใจเพราะคิดวามีรายไดนอยกวาสมาชิกรายอื่น
1
1.85
รวม
54
100
ที่มา : แบบสัมภาษณ พฤศจิกายน 2549
5.4 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอโฮมสเตยบานบุไทร
จากการออกแบบสอบถามนักทองเที่ยวที่เขามาพักที่โฮมสเตยบานบุไทร ในชวงระหวางเดือน
ตุลาคม 2549 ถึง เดือนมกราคม 2550 จํานวน 80 ราย ในลักษณะของการสุมตัวอยาง โดยเปนการ
สํารวจความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอการใหบริการนักทองเที่ยว สามารถแยกเปน 8 กลุม ตาม
รายละเอียดดังนี้
5.4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ในการเก็บขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จะสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว เชน อายุ
อาชีพ และการเขาพักซ้ําของผูตอบแบบสอบถาม เพื่อใหทราบถึงกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางมาพักที่
โฮมสเตยบานบุไทร โดยสามารถแสดงรายละเอียดไดดังตอไปนี้
5.4.1.1 ขอมูลเกี่ยวกับเพศของผูตอบแบบสอบถาม
จากขอมูลในตารางที่ 5.24 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ เพศหญิง มี
จํานวนทั้งสิ้น 52 ราย คิดเปนรอยละ 65 รองลงมาคือ เพศชาย มีจํานวนทั้งสิ้น 28 ราย คิดเปนรอยละ 35
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ตารางที่ 5.24 เพศของผูตอบแบบสอบถาม
เพศ
จํานวน (คน)
ชาย
28
หญิง
52
รวม
60
ที่มา : แบบสอบถาม พฤศจิกายน 2549 ถึง มกราคม 2550

รอยละ
35
65
100

5.4.1.2 ขอมูลชวงอายุของผูตอบแบบสอบถาม
จากขอมูลในตารางที่ 5.25 พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามมีชวงอายุ 36-40 ป มาก
ที่สุด มีจํานวน 16 ราย คิดเปนรอยละ 20 รองลงมาคือ ชวงอายุ 26-30 ป มีจํานวน 12 ราย คิดเปนรอย
ละ 15 ชวงอายุ 16-20 ป จํานวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 12.5 ชวงอายุ 0-15 ป และชวงอายุ 21-25 มี
จํานวนเทากันคือ 8 ราย คิดเปนรอยละ 10 ชวงอายุ 31-35 ป มีจํานวนทั้งสิ้น 7 ราย คิดเปนรอยละ
8.75 ชวงอายุ 41-45 และชวงอายุ 55-60 ป มีจํานวนเทากันคือ 5 ราย คิดเปนรอยละ 6.25 และที่นอย
ที่สุดคือ มีชวงอายุ 46-50 ป และชวงอายุ 51-55 ป มีจํานวนเทากันคือ 2 ราย คิดเปนรอยละ 2.50
ตารางที่ 5.25 ชวงอายุของผูตอบแบบสอบถาม
ชวงอายุ
จํานวน (คน)
0-15 ป
8
16-20 ป
10
21-25 ป
8
26-30 ป
12
31-35 ป
7
36-40 ป
16
41-45 ป
5
46-50 ป
2
51-55 ป
2
55-60 ป
5
60 ป ขึ้นไป
5
รวม
80
ที่มา : แบบสอบถาม พฤศจิกายน 2549 ถึง มกราคม 2550

รอยละ
10
12.50
10
15
8.75
20
6.25
2.50
2.50
6.25
6.25
100
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5.4.1.3 ขอมูลดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม
จากขอมูลในตารางที่ 5.26 พบวา อาชีพที่มีมากที่สุดคือ พนักงานบริษัทเอกชน มี
จํานวนทั้งสิ้น 24 ราย คิดเปนรอยละ 30 รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา มีจํานวนทั้งสิ้น 20 ราย คิด
เปนรอยละ 25 ธุรกิจสวนตัว มีจํานวนทั้งสิ้น 18 ราย คิดเปนรอยละ 22.50 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ มี
จํานวนทั้งสิ้น 10 ราย คิดเปนรอยละ 12.50 และอาชีพที่มีนอยที่สุดคือ แมบาน รับจางทั่วไป ขาราชการ
บํานาญ และอาจารยสอนพิเศษ มีจํานวนเทากันคือ 2 ราย คิดเปนรอยละ 2.50
ตารางที่ 5.26 อาชีพของผูตอบแบบสอบถาม
อาชีพ
จํานวน (คน)
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
10
พนักงานบริษัทเอกชน
24
ธุรกิจสวนตัว
18
แมบาน
2
รับจางทั่วไป
2
นักเรียน/นักศึกษา
20
ขาราชการบํานาญ
2
อาจารยสอนพิเศษ
2
รวม
80
ที่มา : แบบสอบถาม พฤศจิกายน 2549 ถึง มกราคม 2550

รอยละ
12.50
30
22.50
2.50
2.50
250
2.50
2.50
100

5.1.4.4 ขอมูลการเขาพักซ้ําของผูตอบแบบสอบถาม
จากขอมูลในตารางที่ 5.27 พบวา นักทองเที่ยวไมเคยเขาพักมากอน มากที่สุด คือ
64 ราย คิดเปนรอยละ 80 รองลงมาคือ เคยมาพัก มีจํานวนทั้งสิ้น 16 ราย คิดเปนรอยละ 20
ตารางที่ 5.27 การเขาพักซ้ําของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน (คน)
การเขาพักซ้าํ
เคยมาพัก
16
ไมเคยพักมากอน
64
รวม
80
ที่มา : แบบสอบถาม พฤศจิกายน 2549 ถึง มกราคม 2550

รอยละ
20
80
100
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5.4.2 ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอการบริการของโฮมสเตยบานบุไทร
การสํารวจขอคิดเห็นของนักทองเที่ยว จะมีการเก็บขอมูลเรื่องของการรับรูขอมูลเกี่ยวกับ
โฮมสเตยบานบุไทร รวมถึงการใหความคิดเห็นตอที่พัก สภาพแวดลอมภายในชุมชน จุดประสงคในการ
เขาพัก ความพึงพอใจเรื่องอาหารและโภชนาการ ความพึงพอในการใหการตอนรับ และการใหบริการ
สําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ โดยสามารถแสดงรายละเอียดไดดังตอไปนี้
5.4.2.1 ขอมูลการรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโฮมสเตยบานบุไทร
จากขอมูลในตารางที่ 5.28 พบวาสื่อที่มีอิทธิพลตอการรับรูขอมูลมาจากการแนะนํา
จากผูอื่น มากที่สุด มีจํานวนทั้งสิ้น 51 ราย คิดเปนรอยละ 63.75 รองลงมาคือ อินเทอรเน็ต (Internet)
มีจํานวนทั้งสิ้น 22 ราย คิดเปนรอยละ 27.50 สื่อสิ่งพิมพ มีจํานวนทั้งสิ้น 5 ราย คิดเปนรอยละ 6.25
สวนที่นอยที่สุดคือ ไมทราบมากอนเพราะเดินทางมากับคณะ มีจํานวนทั้งสิ้น 2 ราย คิดเปนรอยละ 2.50
ตารางที่ 5.28 การรับทราบขอมูลโฮมสเตยบานบุไทร
แหลงขอมูล
จํานวน (คน)
อินเทอรเน็ต (Internet)
22
สื่อสิ่งพิมพ
5
การแนะนําจากผูอื่น
51
ไมทราบมากอนเพราะเดินทางมากับคณะ
2
ที่มา : แบบสอบถาม พฤศจิกายน 2549 ถึง มกราคม 2550

รอยละ
27.50
6.25
63.75
2.50

5.4.2.2 ขอมูลความพึงพอในในการเขาพักที่หองพักสําหรับนักทองเที่ยว
จากขอมูลในตารางที่ 5.29 พบวา ผูเขาพักมีความพึงพอใจกับสภาพหองที่มีอากาศ
ถายเทสะดวก มากที่สุด คือ มีจํานวนทั้งสิ้น 70 ราย คิดเปนรอยละ 87.50 รองลงมาคือ เครื่องนอน
สะอาด มีจํานวนทั้งสิ้น 67 ราย คิดเปนรอยละ 83.75 หองน้ําสะอาด มีจํานวนทั้งสิ้น 52 ราย คิดเปน
รอยละ 65 สถานที่มีความปลอดภัย มีจํานวนทั้งสิ้น 51 ราย คิดเปนรอยละ 63.75 ปลอดการรบกวน
จากแมลงและสัตวอื่น มีจํานวนทั้งสิ้น 36 ราย คิดเปนรอยละ 45 แสงสวางเพียงพอ มีจํานวนทั้งสิ้น 32
ราย คิดเปนรอยละ 40 สวนที่มีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ การตอนรับที่ดีจากเจาของบานพัก มีจํานวน
ทั้งสิ้น 4 ราย คิดเปนรอยละ 5
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ตารางที่ 5.29 ความพึงพอใจในการเขาพักที่หองพักสําหรับนักทองเที่ยว
ความพึงพอใจ
จํานวน (คน)
เครื่องนอนสะอาด
67
อากาศถายเทสะดวก
70
แสงสวางเพียงพอ
32
หองน้ําสะอาด
52
สถานที่มีความปลอดภัย
51
ปลอดการรบกวนจากแมลงและสัตวอื่น
36
การตอนรับที่ดีจากเจาของบานพัก
4
ที่มา : แบบสอบถาม พฤศจิกายน 2549 ถึง มกราคม 2550

รอยละ
83.75
87.50
40
65
63.75
45
5

5.4.2.3 ขอมูลความพึงพอในตอสภาพแวดลอมของชุมชน
จากขอมูลในตารางที่ 5.30 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา ไมตองปรับปรุง มาก
ที่สุด คือมีจํานวนทั้งสิ้น 58 ราย คิดเปนรอยละ 72.50 รองลงมาคือ ควรปรับปรับเรื่องของแหลงน้ํา มี
จํานวนทั้งสิ้น 16 ราย คิดเปนรอยละ 20 ควรปรับปรุงเรื่องปาไม มีจํานวนทั้งสิ้น 4 ราย คิดเปนรอยละ 5
นอยที่สุด คือ ควรปรับปรุงเรื่องขยะและสิ่งปฏิกูล มีจํานวนทั้งสิ้น 2 ราย คิดเปนรอยละ 2.50
ตารางที่ 5.30 ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมของชุมชน
ความพึงพอใจ
จํานวน (คน)
ไมตองปรับปรุง
58
ควรปรับปรุงขยะและสิ่งปฏิกูล
2
ควรปรับปรุงปาไม
4
ควรปรับปรุงแหลงน้ํา
16
ที่มา : แบบสอบถาม พฤศจิกายน 2549 ถึง มกราคม 2550

รอยละ
72.50
2.50
5
20

5.4.2.4 ขอมูลจุดประสงคในการเขาพักที่โฮมสเตยบา นบุไทร
จากขอมูลในตารางที่ 5.31 พบวา ผูตอบแบบสอบถามตองการมาพักผอน/สันทนา
การ มากที่สุด คือ มีจํานวนทั้งสิน้ 57 ราย คิดเปนรอยละ 71.25 รองลงมาคือ ชมสวนเกษตร มีจํานวน
ทั้งสิน้ 33 ราย คิดเปนรอยละ 41.25 เรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่น มีจํานวนทัง้ สิ้น 32 ราย คิด
เปนรอยละ 40 ดูสัตว มีจาํ นวนทัง้ สิ้น 15 ราย คิดเปนรอยละ 18.75 สวนจุดประสงคที่มาเขาพักนอย
ที่สุด คือ เดินปา มีจาํ นวนทัง้ สิ้น 7 คิดเปนรอยละ 8.75
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ตารางที่ 5.31 จุดประสงคในการเขาพักที่โฮมสเตยบานบุไทร
จุดประสงคในการเขาพัก
จํานวน (คน)
ชมสวนเกษตร
33
เดินปา
7
ดูสัตว
15
เรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่น
32
พักผอน/สันทนาการ
57
ที่มา : แบบสอบถาม พฤศจิกายน 2549 ถึง มกราคม 2550

รอยละ
41.25
8.75
18.75
40
71.25

5.4.2.5 ขอมูลความพึงพอใจในการดูแลเรือ่ งอาหารและโภชนาการ
จากขอมูลในตารางที่ 5.32 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สดุ คือ
อาหาร มีจาํ นวนทั้งสิน้ 70 ราย คิดเปนรอยละ 87.50 รองลงมาคือ น้าํ ดื่ม มีจาํ นวนทั้งสิน้ 42 ราย คิด
เปนรอยละ 52.50 ภาชนะที่ใสอาหาร มีจํานวนทั้งสิน้ 18 ราย คิดเปนรอยละ 22.50 สวนทีพ่ ึงพอใจ
นอยที่สุด คือ น้ําสมุนไพร มีจํานวนทั้งสิน้ 15 คิดเปนรอยละ 18.75
ตารางที่ 5.32 ความพึงพอใจในการดูแลเรื่องอาหารและโภชนาการ
ความพึงพอใจ
จํานวน (คน)
อาหาร
70
น้ําดื่ม
42
น้ําสมุนไพร
15
ภาชนะที่ใสอาหาร
18
ที่มา : แบบสอบถาม พฤศจิกายน 2549 ถึง มกราคม 2550

รอยละ
87.50
52.50
18.75
22.50

5.4.2.6 ขอมูลความพึงพอใจในการใหการตอนรับนักทองเที่ยวของโฮมสเตยบา นบุไทร
จากขอมูลในตารางที่ 5.33 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สดุ คือ
อัธยาศัยของคนในชุมชน มีจาํ นวนทั้งสิน้ 69 ราย คิดเปนรอยละ 86.25 รองลงมาคือ การแสดงดนตรี
และศิลปะพื้นบาน มีจํานวนทั้งสิน้ 27 ราย คิดเปนรอยละ 33.75 สวนที่พงึ พอใจนอยที่สุด คือ สินคาที่
ระลึก มีจาํ นวนทัง้ สิ้น 2 คิดเปนรอยละ 2.50
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ตารางที่ 5.33 ความพึงพอใจในการใหการตอนรับนักทองเทีย่ วของโฮมสเตยบานบุไทร
ความพึงพอใจ
จํานวน (คน)
รอยละ
การแสดงดนตรีและศิลปะพื้นบาน
27
33.75
อัธยาศัยของคนในชุมชน
69
86.25
สินคาที่ระลึก
2
2.50
ที่มา : แบบสอบถาม พฤศจิกายน 2549 ถึง มกราคม 2550
5.4.2.7 ขอมูลความพึงพอใจกับการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเขา
พักที่ โฮมสเตยบานบุไทร
จากขอมูลในตารางที่ 5.34 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ
การติดตอจองที่พัก มีจํานวนทั้งสิ้น 46 ราย คิดเปนรอยละ 57.50 รองลงมาคือ รถนําเที่ยว มีจํานวน
ทั้งสิ้น 29 ราย คิดเปนรอยละ 36.25 มัคคุเทศก มีจํานวนทั้งสิ้น 20 ราย คิดเปนรอยละ 25 การจัดเวร
ยามรักษาความปลอดภัย มีจํานวนทั้งสิ้น 12 ราย คิดเปนรอยละ 15 สวนที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด
คือ การเตรียมพรอมในการชวยเหลือนักทองเที่ยวกรณีฉุกเฉิน มีจํานวนทั้งสิ้น 8 ราย คิดเปนรอยละ 10
ตารางที่ 5.34 ความพึงพอใจกับการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเขาพัก ที่
โฮมสเตยบานบุไทร
ความพึงพอใจ
จํานวน (คน)
รอยละ
มัคคุเทศก
20
25
รถนําเที่ยว
29
36.25
การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย
12
15
การเตรียมพรอมในการชวยเหลือนักทองเที่ยวกรณีฉุกเฉิน
8
10
การติดตอจองที่พัก
46
57.50
ที่มา : แบบสอบถาม พฤศจิกายน 2549 ถึง มกราคม 2550
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บทที่ 6
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลการบริหารจัดการโฮมสเตยบานบุไทร จะใชขอมูลที่เก็บรวบรวมตามบทที่ 3
และบทที่ 5 เพื่อเปนการมุงเนนในการหาคําตอบเรื่องการบริหารจัดการโฮมสเตยที่มีการดําเนินตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการนําทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นมาปรับใชอยางสมดุลกับวิถี
ชีวิตชุมชน ซึ่งจะมีการวิเคราะหในสวนของสภาพทั่วไปในปจจุบันของชุมชนบานบุไทร รูปแบบวิถีชีวิต
ชุ ม ชนและการร ว มกลุ ม เพื่ อ ทํ า กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของชุ ม ชน
วิเคราะหดานแหลงพักอาศัยภายในชุมชน โดยเฉพาะบานพักที่ปรับปรุงเปนที่พักรับรองนักทองเที่ยว
การบริหารจัดการโฮมสเตยทั้ง 8 ดาน เพื่อวิเคราะหขอมูลใหไดตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดัง
รายละเอียดในบทที่1 (ดูรายละเอียดในหัวขอ 1.2 วัตถุประสงค และ 1.3 ขอบเขตการวิจัย หนา 3)
เพื่อใหเกิดความเขาใจในภาพรวมของการบริหารจัดการโฮมสเตยบานบุไทร จะมีการอางอิงทฤษฎี
และแนวคิดตาง ๆ ที่ไดกลาวไวในบทที่ 2 ควบคูไปกับการวิเคราะหเพื่อตอบวัตถุประสงคของศึกษา
โดยแบงหัวขอการวิเคราะห ดังนี้
6.1 สภาพทั่วไปในปจจุบันของหมูบานบุไทร
6.2 ภูมิปญญาทองถิ่นของหมูบานบุไทร
6.3 การดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.4 แหลงพักอาศัยเพื่อการทองเที่ยวของโฮมสเตยบานบุไทร
6.5 การบริหารดานที่พัก
6.6 การบริหารดานอาหารและโภชนาการ
6.7 การบริหารดานความปลอดภัย
6.8 การบริหารดานการจัดการ
6.9 การบริหารดานกิจกรรมการทองเที่ยว
6.10 การบริหารดานสิ่งแวดลอม
6.11 การบริหารดานมูลคาเพิ่ม
6.12 การบริหารดานสงเสริมการตลาด
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6.1 สภาพทั่วไปในปจจุบันของหมูบานบุไทร
ผลจากการศึกษาในบทที่ 3 (หัวขอ 3.3 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานบุไทร หนา 75) พบวาสภาพ
โดยรวมของหมูบานมีลักษณะคลายกับบานชนบททั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลาวคือ เปน
อาคารที่กอสรางแบบเรียบงาย ตามประโยชนใชสอยของสมาชิก มีหลากหลายรูปแตกตางกันไป ตามที่
ไดกลาวไวแลวในขางตน (หัวขอ 3.3.3.4 สถาปตยกรรม หนา 77) ซึ่งมีลักษณะบางอยางที่สังเกตได
เดนชัดวาบานของสมาชิกบางหลังจะมีการตกแตงผนังอาคารดวยหินกาบ ทําใหดูสวยงามแปลกตา
กวาบานหลังอื่น แตหากมองในภาพรวมดานรูปแบบอาคารแลว จะพบวาไมมีสิ่งใดที่สามารถบงบอก
เอกลักษณดานสถาปตยกรรมของชุมชนไดชัดเจน เนื่องจากการตั้งถิ่นฐานนั้นเกิดความหลากหลาย
ของวัฒนธรรมมารวมกัน ซึ่งทําใหมีผลตอรูปแบบการสรางที่อยูอาศัยของสมาชิก
สวนดานการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตางๆ ภายในชุมชนถือวาไดรับความสะดวกสบายที่
ดีในระดับหนึ่ง มีทั้งไฟฟาและน้ํา ประปาในการอุปโภค บริโภค ถนนตัดผานกลางชุมชนทําใหการ
คมนาคมสะดวกมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหความเจริญเขามาสูหมูบานไดเร็ว
ก็เนื่องจากการเขามาสรางรีสอรทของนายทุน ซึ่งมีจํานวนมากในปจจุบันและกําลังสรางขึ้นอีกอยาง
ตอเนื่อง ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองนํางบประมาณเพื่อมาสนับสนุนดานสาธารณูปโภคมาก
ขึ้นตามไปดวย และเปนที่นากังวลอีกสิ่งหนึ่งวา แหลงน้ําที่เคยใชอุปโภค บริโภคและใชในการเพาะปลูก
ของคนในพื้นที่จะรองรับนักทองเที่ยวจากภายนอกไดเพียงพอหรือไม เนื่องจากมีจํานวนนักทองเที่ยวมี
เดินทางเขามาพักในโฮมสเตยและรีสอรทเพิ่มขึ้นทุกป ดูรายละเอียดไดจากตารางที่ 6.1
ตารางที่ 6.1 รายละเอียดจํานวนผูเขาพักของโฮมสเตยบานบุไทร
ป พ.ศ.
จํานวนผูเขาพัก (คน)
2547
726
2548
1,167
2549
2,043
ที่มา : กลุมโฮมสเตยบานบุไทร มกราคม 2550

อัตราการเพิม่ ขึ้น
60.74 %
75.06 %

สําหรับดานการศึกษาสมาชิกสวนใหญจะสงบุตรหลานเขาเรียนที่โรงเรียนไทยสามัคคี จนจบถึง
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 และหากประสงคจะเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นก็จะตองสงเขาไปเรียนในตัว
จังหวัด ซึ่งจากการสอบถามสมาชิก ทําใหทราบวาปจจุบันมีผูที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีอยู
ทั้งหมด 8 คน จาก 4 ครอบครัว เนื่องจากสมาชิกเหลานี้มีรายไดจากการทําเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นและ
บางรายก็สามารถแบงเบาภาระหนี้สินลงได จึงไดใหความสําคัญในดานการศึกษาของบุตรหลานมาก
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ขึ้น ถือเปนจุดเริ่มตนที่ดีที่ชุมชนไดใหความสําคัญในดานของการพัฒนาคน เนื่องจากเปนกลไกที่
สําคัญที่สุดที่จะทําใหชุมชนเกิดการพัฒนาไปไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
6.2 ภูมิปญญาทองถิ่นของหมูบานบุไทร
ผลจากศึกษาในบทที่ 3 (หัวขอ 3.4 วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่น หนา 79) พบวา การดําเนินชีวิต
ของสมาชิกในหมูบานบุไทร ยังคงไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนักจากวิถีชีวิตดั้งเดิมตั้งแตเริ่มตั้งชุมชนมา
กลาวคือ สวนใหญยังคงดํารงอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว แตที่มีการพัฒนาขึ้นมาก็คือการทํา
เกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย ซึ่งเปนผลจากการเขาอบรมและการแนะนําจากหนวยงาน
ภาครัฐในการทําเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ชวงเวลาที่วางจากการทําเกษตร ก็จะมีการรวมกลุมทํากิจกรรมดานงานหัตถกรรมประเภทจักสาน
เพื่อหารายไดเสริมใหครอบครัว จากแตกอนที่ผลิตเพื่อใชเองในครัวเรือน ซึ่งถือเปนผลพลอยไดจากการ
เปดโฮมสเตยของชุมชนรวมถึงรีสอรทที่อยูใกลเคียง ทําใหเกิดการรื้อฟนองคความรูของทองถิ่นมาสราง
มูลคาในรูปแบบของผลิตภัณฑ ภูมิปญญาทองถิ่นอีกอยางคือการทํายาสมุนไพร ซึ่งเปนองคความรูที่
อยูคูกับชุมชนมาเปนเวลานานตั้งแตเริ่มกอตั้งชุมชน โดยปจจุบันคนสวนใหญโดยเฉพาะคนรุนเกายังคง
มีการใชสมุนไพรกันอยางแพรหลาย เพราะเปนวัตถุดิบที่สามารถปลูกเองไดภายในบาน ปจจุบันนี้
ชุมชนไดเริ่มมีการพัฒนาภูมิปญญาเหลานี้ในรูปแบบของยาหมอและเครื่องดื่มสมุนไพร เชน น้ําตะไคร
หอม น้ําแกนฝางตมใบเตย ที่ชวยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อ ฯลฯ ซึ่งจะเห็นไดวาเมื่อชุมชนเริ่ม
เปดรับนักทองเที่ยวมากขึ้นโดยมีโฮมสเตยเปนปจจัยสําคัญนั้น ทําใหเกิดการพัฒนาองคความรูใน
รูปแบบตางๆ ขึ้นมากมายเพื่อสรางรายไดเสริมจากการเพาะปลูกพืช ซึ่งทําใหสิ่งเหลานี้ไดเปนสวนหนึ่ง
ที่สงเสริมใหแหลงพักอาศัยแบบโฮมสเตยมีความหลากหลายและนาสนใจมากขึ้นโดยปริยาย
ในการที่สมาชิกของหมูบานบุไทรไดนําภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาใหเกิดรายไดเสริมแกชุมชนนั้น
ถือเปนการใชประโยชนจากตนทุนทางทรัพยากรไดอยางคุมคา เพราะภูมิปญญาทองถิ่นเปรียบเสมือน
ฐานทรัพยากรทองถิ่นที่เกิดจากการเรียนรูอันหลากหลาย โดยเฉพาะในดานการดํารงชีวิตพื้นฐาน ซึ่ง
องคความรูนี้สามารถที่จะมีการพัฒนาเชื่อมโยงกับศาสตรสมัยใหมจนเกิดเปนทรัพยสินทางปญญาได
ในที่สุด ซึ่งโดยปกติแลวการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นนั้นจําเปนจะตองมีผูนําในการรวมกลุมเพื่อทํา
กิจกรรมหรือเปนตัวตนแบบ อยางเชน ผูใหญนอย นายสําราญ เปลี่ยนสําโรง ที่ชํานาญในเรื่องสมุนไพร
หรือลุงพร ที่ทําเครื่องจักสาน ถือเปนบุคคลสําคัญที่มีคุณคาเสมือนแหลงการเรียนรูของชุมชน โดยการ
สืบทอดองคความรูที่สั่งสมมาหลายชั่วอายุคนใหดํารงอยูและสามารถพัฒนาเขากับสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนไป รวมถึงเปนตัวกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิก ตรงจุดนี้ถือเปนรากฐานที่สําคัญใน
การทําใหชุมชนเกิดความสมดุลและสามารถพึ่งพาตนเองไดแมในยามที่เกิดปญหา
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6.3 การดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลจากขอมูลในบทที่ 3 (ตามหัวขอ 3.5 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชน หนา 81)
ภายหลังจากการจัดตั้งกลุมอนุรักษตนน้ํามูลในป 2542 ซึ่งมีสวนทําใหชุมชนเกิดการพัฒนาและปรับ
รากฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการพึ่งพาตนเองอยางเปนรูปธรรม
(หัวขอ 3.5.1.3 กลุมกิจกรรมที่ดําเนินการโดยกลุมอนุรักษตนน้ํามูล หนา 84) โดยการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดําเนินชีวิตนั้น การสํารวจถึงศักยภาพของตนเองถือเปนสิ่งแรกที่
ควรทํา เพื่อใหเห็นถึงขีดความสามารถของบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู วาสอดคลองไปในทิศทาง
เดียวกันหรือไม เมื่อคนพบแลวสิ่งที่สําคัญประการตอมาก็คือความรวมมือรวมใจของชุมชนที่จะชวยกัน
พัฒนาใหเกิดเปนรูปธรรมขึ้นมา ในรูปแบบของการรวมกลุมทํากิจกรรม เพื่อใหเห็นภาพของการทํา
กิจกรรมไดชัดขึ้น โดยจะอธิบายถึงกิจกรรมตางๆ ที่สอดคลองกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนบานบุไทร (ตามหัวขอ 2.6.1.1 กิจกรรมในชุมชนที่สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หนา
51) ตามรายละเอียดดังนี้
6.3.1 กิจกรรมการผลิต เปนการดําเนินการในรูปแบบของการผลิตภาคเกษตร เชน การรวมกลุม
ทําการเพาะเห็ดหอม การปลูกพืชเพื่อบริโภคในครัวเรือนดวยการทําเกษตรผสมผสาน การปลูกผัก
ปลอดสารพิษ การทําสวนสมุนไพรภายในชุมชนเพื่อลดการบุกรุกทรัพยากรปาไม การทําปุยชีวภาพ
ของกลุมอนุรักษตนน้ํามูล เปนตน
6.3.2 การรวมกลุมกันเพื่อทํากิจกรรมรวมกันของสมาชิกในชุมชน เปนการอาศัยตนทุนทาง
สังคมของชุมชนที่มีความรวมมืออันดีตอกัน จึงไดมีการจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อเปนแหลงเงินทุน
ดอกเบี้ยต่ําสําหรับสมาชิก การจัดตั้งกลุมสวัสดิการตางๆ เพื่อสมาชิกและเพื่อการสาธารณประโยชน
อยางอื่น เชน การศึกษาของเยาวชน การจัดตั้งกลุมอนุรักษตนน้ํามูลเพื่อการอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม การรวมกลุมปลูกปาชุมชน รวมถึงการจัดการทองเที่ยวชุมชนในรูปแบบโฮมสเตย เปนตน
6.3.3 กิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรม จิตสํานึกทองถิ่น สงเสริมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทางสมาชิกไดจัดตั้งกลุมเยาวชนรักบานเกิด หรือ “กลุมมดแดง” โดยวัตถุประสงค
เพื่อตองการปลูกฝงคุณธรรมและสรางจิตสํานึกรักทองถิ่นและทรัพยากรของชุมชน เพราะถือเปนกลุม
คนรุนตอไปที่จะตองรับผิดชอบในการดูแลสิ่งเหลานี้สืบไปในอนาคต
การพัฒนาชุมชนบานบุไทรที่ผานมาไดนําทรัพยากรทองถิ่นที่มีความหลากหลายทั้งดานชีวภาพ
และภูมิปญญาทองถิ่น มาพัฒนาเชื่อมโยงกับแนวคิดของศาสตรสมัยใหมจากหนวยงานของรัฐที่เขามา
ใหความรู จนเกิดเปนกิจกรรมสรางสรรคที่ชวยเพิ่มรายไดใหกับชุมชน รวมถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม
อย า งเช น ปุ ย หมั ก ที่ ใ ช เ ศษอาหารและสิ่ ง ปฏิ กู ล ต า ง ๆ การรวมกลุ ม เพาะเห็ ด หอมที่ อ าศั ย
ความกาวหนาของศาสตรสมัยใหมบวกกับสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย จนสามารถสรางผลผลิตได
ตลอดป หรือกระทั่งการแปรรูปผลิตภัณฑเกษตรอยางอื่นในรูปของผลผลิตชุมชนเพื่อสงขายไปยังนอก

141

ชุมชน รวมถึงการพัฒนาแหลงพักอาศัยสูการทองเที่ยวชุมชนในรูปแบบโฮมสเตยอยางเชนปจจุบัน เปน
ตน จะเห็นวากิจกรรมตางๆ ลวนเกิดมาจากการพัฒนาทรัพยากรภายในทองถิ่นที่มีอยูโดยมีบุคลากร
ของชุมชนเปนผูบริหารจัดการ
6.4 แหลงพักอาศัยเพื่อการทองเที่ยวของโฮมสเตยบานบุไทร
การนําแหลงพักอาศัยมาปรับปรุงเปนบานพักโฮมสเตย ถือเปนวิถีทางหนึ่งที่สอดคลองกับการ
พัฒนาชุมชนดานหลักการพึ่งพาตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตามหัวขอ 2.6.4 นัยสําคัญของ
แนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง หนา 58) โดยมีการนําเอาทรัพยากรของชุมชนมาสรางมูลคาเพิ่มใน
รูปแบบของการทองเที่ยวชุมชน จากเดิมที่ใชประโยชนเพียงแคพักอาศัย ปจจุบันนี้โฮมสเตยบานบุไทร
สามารถรองรับนักทองเที่ยวได 107 คนในคราวเดียว (ตามขอมูลในตารางที่ 5.1 บานของสมาชิกที่ใช
รองรับนักทองเที่ยว หนา 102)
จากการสํ า รวจพบว า บ า นพั ก ที่ เ ป น โฮมสเตย จ ะมี ลั ก ษณะอาคารที่ แ ตกต า งกั น ออกไปตาม
ประโยชนการใชสอยเดิมของผูอยูอาศัย โดยสามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะ (ตามหัวขอ 5.1 ขอมูล
เกี่ยวกับแหลงพักอาศัยเพื่อการทองเที่ยวของโฮมสเตยบานบุไทร หนา 100) จากการสํารวจพบวาเปน
บานชั้นเดียวมากที่สุด มี 10 หลัง รองลงมาเปนบานสองชั้น 7 หลัง และบานเดี่ยวใตถุนสูง 1 หลัง ซึ่ง
บานพักแตละหลังจะมีพื้นที่นอนสําหรับผูเขาพักทั้งที่เปนหองนอน หองโถงกลางหรือทั้งสองพื้นที่ใน
หลังเดียว โดยบานพักที่สามารถรองรับผูเขาพักไดมากที่สุดคือ 12 คน ซึ่งเปนของนางผัด ฉาบสูงเนิน มี
ลักษณะบานสองชั้นมีทั้งหองนอนและหองโถงสําหรับใหบริการ
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ตารางที่ 6.2 รายละเอียดบานพักโฮมสเตยแตละหลังเรียงตามจํานวนนักทองเที่ยวที่รองรับได
ลําดับ

ชื่อสมาชิก

นักทองเทีย่ ว
หองนอน หองโถง
ที่รองรับได (คน)
1 นางผัด ฉาบสูงเนิน
12
2
1
2 นางทิม ทองฉิมพลี
10
2
3 นางธัญลักษณ กุมกลาง
10
2
1
4 นางทองมวน เฉื่อยกลาง
10
3
5 นางแดง กาญจนเกตุ
8
2
6 นายอินทร มูลพิมาย
6
2
7 นางพัน พิศดูพรหมราช
6
1
8 นางไร เงาแจง
6
2
1
9 นางประกอบ กอดกิ่ง
6
1
1
10 นางแฉลม ยังพิมาย
6
1
11 นางเลี่ยม คุมหวยบุง
5
1
12 นางสําเรียง ทองฉิมพลี
4
1
13 นายชม พวนอิน
4
1
1
14 นางวิภา จันทรคุม
4
1
15 นายรัตน ทองฉิมพลี
4
1
1
16 นายอําพร สิงกิ่ง
4
1
17 นางสรอย ทองฉิมพลี
3
1
18 นางสมร ใจจังหรีด
3
1
ที่มา : จากการสํารวจ เดือนพฤศจิกายน 2549

หองน้ํา
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1

ในการกําหนดจํานวนผูเขาพักในบานพักแตละหลัง จะพิจารณาจากสามารถในการรองรับของพืน้ ที่
นอนและจํานวนหองน้ําเปนสําคัญ โดยมีการกําหนดใหบานพักแตละหลังจะรับนักทองเที่ยวไดไมเกิน 7
คน ต อ ครั้ ง โดยพิ จ ารณาดู จ ากตารางที่ 6.2 จะพบว า มี บ า นพั ก จํ า นวน 13 หลั ง ที่ ไ ม ส ามารถรั บ
นักทองเที่ยวไดถึง 7 คน ตอครั้ง และจะมีบานพักเพียง 5 หลัง เทานั้น ที่สามารถรับนักทองเที่ยวได
มากกวา 7 คน ขึ้นไป แตบานพักดังกลาวก็มีขอจํากัดเรื่องของจํานวนหองน้ําที่มีไวใหบริการ เนื่องจาก
พบวาไมมีบานพักหลังใดที่มีหองน้ํามากกวา 1 หอง
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6.5 การบริหารดานที่พัก
บานพักโฮมสเตยทั้ง 18 หลังนั้น เปนการใชประโยชนจากพื้นที่วางของบานมาปรับปรุงเปนที่พัก
โดยไมมีการกอสรางขึ้นใหมแตอยางใด ซึ่งถึงเปนความเขาใจรวมกันของสมาชิกที่เขารวมกิจกรรม
โฮมสเตย เนื่องจากมีความเห็นวาไมเปนการดีที่จะมีการลงทุนในสิ่งที่เกินตัวและไมตองการจะทําเปน
ธุรกิจ โดยสมาชิกมีความมุงหวังเพียงเปนแครายไดเสริมแกครัวเรือนเทานั้น แตถึงอยางไร ก็ยังตองมี
การปรับปรุง ซอมแซมบานพักบางจุดเพื่อความปลอดภัยในการใชงาน ดานการจัดสรรผูเขาพักทาง
กลุมจะมีการจัดนักทองเที่ยวเขายังบานพักตามลําดับ เพื่อกันไมใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบกัน
ระหวางสมาชิก โดยในแตละหลัง จะรับนั กทองเที่ยวไดไมเ กินครั้ งละ 7 คน ซึ่งในกรณีนี้บานพัก ที่
สามารถรับนักทองเที่ยวไดนอยอยูแลว อยางเชน บานพักของคุณดํารง ทองฉิมพลี คุณวิภา จันทรคุม
คุณสมร ใจจังหรีด เปนตน ที่สามารถรับไดเพียง 3-4 คน ตอครั้ง ก็จะมีการจัดสรรใหเขาพักในโอกาส
ตอไปเพื่อความเสมอภาค โดยการจองที่พักนั้น ผูเขาพักไมสามารถเลือกบานพักได ยกเวนกรณีที่จะมา
เพื่อศึกษาดูงานและตองการสอบถามความรูกับสมาชิกในบานพักนั้น ซึ่งจุดนี้จะเปนการจํากัดสิทธิของ
นักทองเที่ยวที่จะสามารถเลือกที่พักเองได ตามหลักขององคการการทองเที่ยวโลก (World Tourism
Organization : WTO) ไดแนะนําไว (ตามหัวขอ 2.1.3.4 สิทธิและขอพึงปฏิบัติของนักทองเที่ยว หนา
16) แตอยางไรก็ตาม จากการสอบถามกลุมสมาชิกบานพัก ทุกคนเห็นตรงกันวาจะเปนผลดีตอการ
บริหารจัดการที่พัก เพราะจะทําใหเกิดความยุติธรรมในการจัดสรรรายไดใหแกสมาชิก
สรุปในภาพรวมของการบริหารจัดการที่พักของโฮมสเตยบานบุไทร (หัวขอ 5.2.1 ดานที่พัก หนา
112) พบวามีการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้
6.5.1 หลักความพอประมาณ กลาวคือ มีการแบงปนเพื่อใหเกิดความทัดเทียมในการจัดสรรผูเ ขา
พัก อีกทั้งยังเปนการจัดสรรที่สมาชิกสามารถใหการดูแลไดอยางมีประสิทธิภาพ พอเหมาะกับศักยภาพ
ของสมาชิก ปองกันไมใหเกิดความโลภในการรับนักทองเที่ยวจนมากเกินความสามารถของตน จนอาจ
ทําใหเกิดผลเสียขึ้นตามมาภายหลังได
6.5.2 หลั ก ภู มิ คุ ม กั น กล า วคื อ ทางกลุ ม โฮมสเตย มี ก ารตกลงกั น ว า การทํ า ที่ พั ก สํ า หรั บ
นักทองเที่ยวนั้น ควรเปนการนําพื้นที่ภายในบานที่ไมใชประโยชนนํามาปรับปรุงเปนที่พัก เนื่องจากไม
ตองการใหเกิดการลงทุนที่เกินตัว เพราะการทําโฮมสเตยนั้นไมสามารถกําหนดรายไดที่แนนอนได ซึ่ง
อาจเกิดความเสี่ยงทางการเงินของสมาชิก จึงควรทําโฮมสเตยแบบคอยเปนคอยไป โดยเบื้องตนนั้นได
ใหสมาชิกกูเงินจากกลุมออมทรัพยเพื่อมาใชปรับปรุงซอมแซมบานพักบางสวนกอน ซึ่งเปนวงเงินกูที่ไม
มากมายนัก ผูกูและผูค้ําประกันสามารถรับผิดชอบรวมกันได
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6.6 การบริหารดานอาหารและโภชนาการ
การจัดเตรียมอาหารแกผูเขาพัก จะเปนความรับผิดชอบของเจาบานที่จะดูแลในสวนนี้ แตหาก
สมาชิ ก รายได ไ ม ส ะดวกในการให บ ริ ก าร ก็ จ ะมี ก ารมอบหมายให ป ระธานกลุ ม โฮมสเตย ฯ เป น
ผูดําเนินการแทน เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้น ซึ่งในสวนของวัตถุดิบที่นํามาประกอบอาหาร
(ตามหัวขอ 5.2.2.1 อาหาร หนา 114) ลวนสามารถหาไดจากภายในชุมชน ถือเปนการชวยลดตนทุน
และเปนการกระจายรายไดสูชุมชน ในขณะเดียวกัน อาหารที่นําเสนอจะเนนที่อาหารเพื่อสุขภาพ เปน
อาหารที่ปลอดสารพิษและพืชสมุนไพรที่มีประโยชนตอรางกาย โดยผสมผสานเขากับความรูในการปรุง
อาหารทองถิ่น เมื่อพิจารณาจากความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอบริการอาหาร (ตารางที่ 5.32
ความพึงพอใจในการดูแลเรื่องอาหารและโภชนาการ หนา 135) พบวา รอยละ 87.50 มีความพึงพอใจ
การบริการอาหาร ดังนั้น การที่กลุมโฮมสเตยนําผลผลิตภายในทองถิ่นมาปรุงรสในแบบชาวบาน ก็
สามารถสรางความประทับใจแกนักทองเที่ยวได โดยไมถือวาเปนจุดออนในดานการบริการ
การบริการอีกสวนหนึ่งที่สําคัญก็คือการจัดเตรียมอาหารสําหรับผูเขาพักที่มาเปนหมูคณะ ทางกลุม
โฮมสเตยฯ ไดมีการเตรียมแผนรองรับไว 3 วิธี โดย (1) เจาบานจะเตรียมมาใหแขกของตนโดยเฉพาะ
(2) จัดใหกลุมแมบานหรือรานคาในชุมชนเปนผูดําเนินการ และ (3) จัดใหกลุมแมบานโฮมสเตยเปน
ผูดําเนินการเอง ถือวาทางกลุมโฮมสเตยฯ ไดเตรียมการรับมือในกรณีมีผูเขาพักจํานวนมากไดอยาง
เปนระบบ โดยไมสงผลกระทบตอเวลาสวนตัวของสมาชิกมากนัก
สรุปในภาพรวมของการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการของโฮมสเตยบานบุไทร (หัวขอ 5.2.2
ดานอาหารและโภชนาการ หนา 114) พบวามีการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้
6.6.1 หลักของความพอประมาณ มีการใชวัตถุดิบที่หาไดภายในชุมชนทั้งที่เปนผลผลิตจากการ
เพาะปลู ก และหาได ภายในทองถิ่ น ซึ่ง เปน การดํ า เนิ น การตามหลัก ความพอประมาณ ที่ มีก ารใช
ทรัพยากรภายในทองถิ่นใหเกิดประโยชน และลดตนทุนในการใชทรัพยากรจากภายนอกชุมชน
6.6.2 หลักความมีเหตุมีผล ดําเนินการตามความเหมาะสมสําหรับการใหบริการดานอาหารใน
กรณีที่จะมีนักทองเที่ยวเดินทางมาเปนหมูคณะ เพื่อปองกันผลกระทบในการจัดเตรียมอาหารหากเกิด
กรณีไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
6.6.3 เงื่อนไขความรู ใชความชํานาญในการปรุงอาหารที่เปนวัตถุดิบภายในทองถิ่น มาเปนเมนู
แนะนําแกนักทองเที่ยว ยกตัวอยางเชน การทําแกงบอน ยําผักกูด น้ําเสาวรส ฯลฯ ซึ่งเมนูอาหารเหลานี้
ลวนเกิดจากภูมิปญญาดั้งเดิมของชุมชนในการนําวัตถุดิบเหลานี้มาปรุงรสใหเกิดความหลากหลาย
6.6.4 เงื่อนไขดานคุณธรรม คํานึงถึงสุขภาพของนักทองเที่ยว ดวยการใหความสําคัญในเรื่อง
ของอาหารที่มีประโยชนและปลอดภัย
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6.7 การบริหารดานความปลอดภัย
ตามที่ อ งค ก ารการท อ งเที่ ย วโลก (WTO) ได กํ า หนดความต อ งการพื้ น ฐาน 10 ประการของ
นักทองเที่ยว (ตามหัวขอ 2.1.3.2 ความตองการของนักทองเที่ยวโฮมสเตย หนา 15) ไดมีการกลาวไว
วาความปลอดภัยนั้น เปนสิ่งหนึ่งที่นักทองเที่ยวตองการสําหรับการเขาพักอาศัย ดังนั้น ในการบริหาร
จั ด การของโฮมสเตย บ า นบุ ไ ทรจึ ง จํ า เป น ต อ งมี เ ตรี ย มพร อ มสํ า หรั บ การดํ า เนิ น การในส ว นนี้
ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตองอาศัยความรวมมือกันในระดับชุมชนเริ่มตั้งแตผูนําชุมชนจนถึงลูกบานคนอื่นๆ
ถึงแมวาอาสาสมัครบางคนจะไมไดเปนสมาชิกของกลุมโฮมสเตยก็ตาม ในสวนของการเตรียมความ
พรอมที่จะรองรับเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งชีวิตและทรัพยสินของผูเขาพักนั้น ทางกลุมโฮมสเตยฯ
ไดเตรียมความพรอมในเรื่องการปฐมพยาบาล การเตรียมหมายเลขโทรศัพทของโรงพยาบาลและสถานี
ตํารวจไวประจําบานพักทุกหลัง รวมถึงมีการจัดเตรียมที่เก็บรักษาทรัพยสินมีคา และการสงคืนในกรณี
ที่ลืมหรือตกคาง
สรุปในภาพรวมของการบริหารจัดการดานความปลอดภัยของโฮมสเตยบานบุไทร (หัวขอ 5.2.3
ดานความปลอดภัย หนา 117) พบวามีการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้
6.7.1 หลั ก ความพอประมาณ จั ด ให ส มาชิ ก ภายในชุ ม ชนมาช ว ยดู แ ลความปลอดภั ย แก
นักทองเที่ยว ทําใหเกิดการกระจายรายไดภายในชุมชน และเปนการใชความสัมพันธของสมาชิกใน
ชุมชนมาชวยสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมโฮมสเตย
6.7.2 หลักภูมิคุมกัน มีการเตรียมความพรอมไวรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแกนักทองเที่ยว เพื่อ
เปนการสรางความเชื่อมั่นแกผูเขาพัก
6.7.3 เงื่ อ นไขด า นความรู มี ก ารฝ ก อบรมจากสถานี อ นามั ย ให แ ก ส มาชิ ก ในเรื่ อ งการปฐม
พยาบาลขั้นตน เพื่อเตรียมในกรณีฉุกเฉิน จะไดใหการชวยเหลือนักทองเที่ยวทันทวงที
6.7.4 เงื่ อนไขดานคุ ณธรรม มีความซื่อสัตยในการดูแลทรัพย สินของนักทองเที่ ยว ด วยการ
จัดเตรียมที่เก็บรักษาและการสงคืนทรัพยสินในกรณีลืมทิ้งไว
6.8 การบริหารดานการจัดการ
ดานการจัดการในส วนนี้จะวิเคราะหในเรื่องของโครงสร างการดําเนินงาน การจัดการสําหรับ
นักทองเที่ยว และการจัดการดานการเงิน โดยในสวนของโครงสรางการบริหารกลุมโฮมสเตยฯ พบวามี
การนํ า ต น แบบจากกลุ ม อนุ รั ก ษ ต น น้ํ า มู ล มาพั ฒ นาปรั บ เปลี่ ย นให ส ามารถดํ า เนิ น การได อ ย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น โดยการแบ ง แยกตํ า แหน ง หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบอย า งชั ด เจน รวมถึ ง การ
ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) ที่อาศัยการมีสวนรวมของสมาชิกและการ
ดําเนินงานที่โปรงใส ซึ่งสมาชิกจะตองมีอุดมการณรวมกันในการดําเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน และมี
ผลประโยชนรวมกัน (หัวขอ 2.4.2.1 องคประกอบขององคกรชุมชน หนา 36) โดยกลุมโฮมสเตยฯยัง
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เปดใหสมาชิกอื่นที่ไมใชสมาชิกกลุมโฮมสเตยฯ เขามามีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการบริหารดวย
เชนกัน (หัวขอ 3.6.2.3 คณะกรรมการบริหารกลุมโฮมสเตยบานบุไทร หนา 89) ดังจะเห็นไดจากการ
ดําเนินงานของกลุมโฮมสเตยฯ ที่ไมเนนตัวบุคคลแตจะใหความสําคัญในรูปแบบของกลุม โดยประธาน
กลุมโฮมสเตยฯ หรือคณะกรรมการบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะตัดสินใจดําเนินการโดยลําพังมิได เพราะการ
ดําเนินการแตละเรื่องนั้นจะตองผานประชามติในที่ประชุมกอนทุกครั้งเพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับหมู
สมาชิก ซึ่งทําใหการดําเนินงานที่ผานมาของกลุมโฮมสเตยฯ สอดคลองกับความตองการของสมาชิก
อยางแทจริง
ดานการจัดการสําหรับนักทองเที่ยวที่ผานมา จะคํานึงถึงในภาพรวมทั้งชุมชนโดยขอปฏิบัติตางๆ
จะวางกรอบอยางเขมงวดเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอวัฒนธรรม จารีต ประเพณี สิ่งแวดลอมและความ
เปนอยูของสมาชิกอื่นในชุมชน โดยเฉพาะเรื่องการพนันและยาเสพติด เพื่อเปนการปองกันอบายมุข
เหลานี้ใหอยูหางจากเยาวชนและผลกระทบที่อาจจะเกิดกับชื่อเสียงของชุมชน
ในการบริหารจัดการนั้น สิ่งหนึ่งที่ควรคํานึงถึงเปนอันดับตนๆ ก็คือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ด ว ยเหตุ นี้ ทํ า ให ท างกลุ ม โฮมสเตย ฯ ได ข อความร ว มมื อ จากสถานศึ ก ษาเข า มาช ว ยจั ด สอน
ภาษาอั ง กฤษแก เ ยาวชนและสมาชิ ก ที่ ส นใจ เพื่ อ สํ า หรั บ เตรี ย มต อ นรั บ นั ก ท อ งเที่ ย วที่ เ ป น ชาว
ตางประเทศ จุดนี้ถือเปนสิ่งสําคัญที่จะพัฒนาชุมชนใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่วาโลกจะ
มีพรมแดนที่แคบลง สังคมในแบบชุมชนจะกาวสูสังคมโลก การเตรียมความพรอมดานบุคลากรจึงเปน
ภูมิคุมกันที่ดีสําหรับอนาคต
สรุปในภาพรวมของการบริหารจัดการของกลุมโฮมสเตยบานบุไทร (หัวขอ 5.2.4 ดานการจัดการ
หนา 118) พบวามีการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้
6.8.1 หลักความมีเหตุมีผล มีแนวปฏิบัติอยู 2 สวนดวยกัน คือ
6.8.1.1 ดานการจัดนําเที่ยวของกลุมโฮมสเตยฯ จะใหสมาชิกในชุมชนที่มีความชํานาญเปน
ผูนําเที่ยวเพราะถือวาเปนผูที่มีความชํานาญและสามารถที่จะใหคําแนะนําตางๆ แกนักทองเที่ยว
ในขณะเที่ยวชมไดเปนอยางดี
6.8.1.2 มีการกําหนดโครงสรางการดําเนินงานของกลุมโฮมสเตยฯ ใหสอดคลองกับวิธีการ
ดําเนินงานของกลุมอนุรักษตนน้ํามูล เพื่อใหสมาชิกไมตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการมีสวนรวมและ
ปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ ระบบการทํ า งานใหม ม ากนั ก โดยยั ง ทํ า ให ง านของกลุ ม โฮมสเตย ไ ด ส ามารถ
ดําเนินการตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
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6.8.2 หลักภูมิคุมกัน มีแนวปฏิบัติอยู 2 สวนดวยกัน คือ
6.8.2.1 การวางกฎระเบียบขอบังคับสําหรับนักทองเที่ยวใหปฏิบัติตามเพื่อปองกันผลเสียที่
อาจกระทบตอชุมชนในเรื่องที่จะทําใหเกิดความเสียหายตอจารีตประเพณี สิ่งแวดลอมชุมชน หรือ
ผลกระทบตอเยาวชน เชน สิ่งอบายมุขและยาเสพติด เพื่อดํารงรักษาชุมชนใหใสสะอาดและปลอดภัย
เหมือนกอนที่จะทําโฮมสเตย
6.8.2.2 การบริหารดานการเงิน โดยใชเงินออมทรัพยของกลุมอนุรักษตนน้ํามูลเปนแหลง
เงินทุนในการกูยืมสําหรับสมาชิกและดอกผลที่ไดจากการกูยืมก็จะนํากลับมาพัฒนาชุมชนอีกครั้งหนึ่ง
ในรูปแบบของเงินปนผลและสวัสดิการเพื่อสาธารณประโยชน ทั้งนี้ยังไดมีการจัดสรรรายไดบางสวน
จากบานพักโฮมสเตยมาเปนเงินทุนในการพัฒนากลุมโฮมสเตยฯ อีกดวย
6.8.3 เงื่ อ นไขด า นความรู จั ด การอบรมความรู ใ นการใช ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ เป น การพั ฒ นา
ศักยภาพของสมาชิกใหพรอมรับนักทองเที่ยวชาวตางประเทศในอนาคต
6.8.4 เงื่อนไขดานคุณธรรม การใชหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน ที่เนนความโปรงใสและ
การมีสวนรวม เนื่องจากทางกลุมโฮมสเตยฯ ตองการใหสมาชิกทุกคนไดมีสวนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของชุมชนรวมกัน โดยใชหลักประชาธิปไตยในการออกความคิดเห็นและการตัดสินใจในการ
ดําเนินงานอันที่จะสงผลกระทบโดยรวมแกชุมชน
6.9 การบริหารดานกิจกรรมการทองเที่ยว
กิจกรรมการทองเที่ยวของโฮมสเตยบานบุไทรนั้น ไดมีการแบงออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ สถานที่
ทองเที่ยวภายในชุมชน ที่เปนแหลงการเรียนรูดานเกษตรกรรมและวิถีชีวิตของชุมชน อีกสวนหนึ่งจะ
เปนแหลงทองเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียงที่อยูใกลๆ กับชุมชน ซึ่งกิจกรรมทั้งสองแหลงนี้ ถือเปนกิจกรรม
ที่ มี ค วามสอดคล อ งกั บ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น ของชุ ม ชน ดู จ ากกิ จ กรรมท อ งเที่ ย วเชิง เกษตรที่
นักทองเที่ยวเขาไปศึกษาดูงานการเพาะปลูกพืช ไมวาจะเปนแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ โรงเพาะ
เห็ดหอม สวนสมุนไพร หรือ แปลงปลูกดอกเบญจมาศ ลวนเปนกิจกรรมที่เปนการประกอบอาชีพปกติ
ของสมาชิกอยูแลว ซึ่งไมจําเปนตองปรับแตงใหเปนกิจกรรมที่ยุงยาก และไมสงผลกระทบตอการ
ดําเนินชีวิตมากนัก นอกจากนี้แลวกิจกรรมที่สําคัญอีกอยางหนึ่งในการทองเที่ยวนอกชุมชน ก็คือ การ
ปลูกปา โดยในแตละครั้งที่มีนักทองเที่ยวเดินทางไปในอุทยานแหงชาติทับลาน ทางผูนําเที่ยวจะมีการ
เตรียมตนกลาไมไวเพื่อใหนักทองเที่ยวไดปลูก ซึ่งสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวชุมชน
(หัวขอ 2.5.2 องคประกอบของการทองเที่ยวโดยชุมชน หนา 42) จะเห็นวาการทํากิจกรรมดังกลาวเปน
ทั้งการใหความรูและสรางจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแกนักทองเที่ยวพรอมกัน
สรุปในภาพรวมของการบริหารจัดการดานกิจกรรมการทองเที่ยวของกลุมโฮมสเตยบานบุไทร (หัวขอ
5.2.5 ดานกิจกรรมการทองเที่ยว หนา 120) พบวามีการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้
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6.9.1 หลักความพอประมาณ การนําวิถีชีวิตดานเกษตรกรรมของชุมชน มาปรับใหเปนกิจกรรม
ทองเที่ยวในการสนับสนุนโฮมสเตย ถือเปนการบริหารจัดการทรัพยากรภายในชุมชนที่เกิดประโยชนทั้ง
ผูนําเที่ยวและสถานที่ทองเที่ยว รวมถึงเปนการกระจายรายไดใหกับสมาชิกทั้งที่เปนและไมเปนสมาชิก
กลุมโฮมสเตยฯ
6.9.2 หลั ก ความมี เ หตุ มีผล การจั ดกิ จ กรรมปลูก ป า แก นั ก ท อ งเที่ ย วเพื่ อ เป น การรณรงค ใ ห
นักทองเที่ยวไดมีสวนรวมกับการชวยกันอนุรักษทรัพยากรปาไม ทั้งนี้ทางชุมชนบานบุไทรและชุมชน
ใกลเคียงก็ไดมีการจัดกิจกรรมปลูกปารวมกันอยูแลวทุกป ดังนั้นการจัดกิจกรรมนี้จึงเทากับเปนการให
นักทองเที่ยวไดเห็นถึงความสําคัญของปาไมวามีคุณประโยชนตอการดํารงชีวิตของคนในพื้นที่อยางไร
รวมถึงไดเปนสวนหนึ่งที่จะชวยกันดูแลรักษาทรัพยากรเหลานี้ใหดํารงอยูตอ ไปไดอยางยั่งยืน เพื่อเปน
มรดกที่จะสงมอบแกคนรุนหลังตอไป
6.9.3 เงื่อนไขดานความรู การจัดกิจกรรมเที่ยวชมแปลงดอกเบญจมาศ แปลงปลูกผักไรสารพิษ
การเพาะเห็ ดหอมด ว ยเทคโนโลยี ใ หม หรือแมก ระทั่ งการเที่ยวชมสวนสมุ นไพร ถือเปน กิจกรรมที่
สงเสริมความรูแกนักทองเที่ยว ยกตัวอยางเชนกลุมนักทองเที่ยวที่สนใจดานการเพาะปลูกพืชไรสารพิษ
ก็จะไดรับความรูจากการบรรยายเรื่องการผสมปุยหมักและน้ําชีวภาพที่เปนองคประกอบหลักในการ
เพาะปลูก การเพาะเห็ ดหอม ก็จะไดรับความรูถึงสูตรการผสมกอนเห็ดและการจัดเตรียมสถานที่
เพาะปลูกตางๆ หรือการเที่ยวชมสวนสมุนไพร ก็จะไดรับความรูดานการแพทยแผนโบราณ เปนตน
6.10 การบริหารดานสิ่งแวดลอม
ในการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมของชุมชนบานบุไทร ไดเริ่มมีการรณรงคเรื่องการรักษา
ความสะอาดภายในชุมชนดวยการเริ่มตนปฏิบัติจากตัวสมาชิกเองเปนอันดับแรก แลวจึงคอยขยายสู
ในภาพรวม โดยการเก็บกวาดหนาบานของตนใหสะอาดเรียบรอย และปลูกไมดอกไมประดับไวบริเวณ
หนาบานทุกหลัง เพื่อสรางทัศนียภาพที่สวยงามใหเปนที่ประทับใจแกนักทองเที่ยวที่เขามาพักโฮมสเตย
รวมถึงบุคคลภายนอกที่ผานไปผานมาในชุมชน และถึงแมวาการดําเนินรวมกันรักษาความสะอาดนี้จะ
ไมสงผลกระทบตอการเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยว แตสิ่งที่สมาชิกจะไดก็คือความสะอาดและสุขอนามัยที่
ดี ดังจะเห็นไดจากแบบสัมภาษณความคิดเห็นของสมาชิกที่มีตอโฮมสเตย (รายละเอียดตารางที่ 5.20
การทําโฮมสเตยมีสวนชวยในการพัฒนาชุมชนอยางไร หนา 127) และจุดนี้เองจะเปนสิ่งที่ชวยปลูกฝง
ใหเยาวชนไดปฏิบัติตามเปนนิสัย และจะสานตอเจตนารมณตางๆ ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของชุมชน
ไดเปนอยางดี อีกสวนหนึ่งที่สําคัญก็คือการขอความรวมมือจากกลุมนักทองเที่ยวที่เขามาพักในโฮมส
เตยใหชวยกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอมของชุมชนดวยเชนกัน ไมวาจะเปนการทิ้งขยะ การสรางความ
เสียหายแกแหลงน้ํา ตนไม หรือการทํารายสัตวปาในขณะที่เที่ยวชม เพราะถือเปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่
จะทําใหเกิดผลเสียหายตอสิ่งแวดลอมได แตถึงอยางไรก็ตามนับตั้งแตที่เริ่มดําเนินการมาถือวาไดรับ
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ความรวมมือจากนักทองเที่ยวเปนอยางดี (รายละเอียดตารางที่ 5.21 การทําโฮมสเตยสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมของชุมชนอยางไร หนา 128) สวนหนึ่งเปนผลจากจิตสํานึกที่ดีของนักทองเที่ยวและรวมถึง
การแสดงบทบาทที่ชัดเจนของสมาชิกที่เห็นถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพราะถา
เจาของบานไมรูจักหวงแหนในทรัพยากรของชุมชนแลว ก็ยากที่ผูมาเยือนจะใหความสําคัญเชนกัน
สรุปในภาพรวมของการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมของกลุมโฮมสเตยบานบุไทร (หัวขอ 5.2.6
ดานสิ่งแวดลอม หนา 122) พบวามีการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้
6.10.1 หลักความมีเหตุมีผล มีการรณรงคใหเหลาสมาชิกชวยกันดูแลรักษาความสะอาดภายใน
ชุมชน เพื่อสรางลักษณะนิสัยในการเปนเจาบานที่ดีและสวนที่นอกเหนือจากนั้นก็คือ สมาชิกไดรจู กั การ
ทํากิจกรรมเพื่อสวนรวม ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนที่จะรวมมือกันสรางสรรคกิจกรรมอื่นๆ ที่จะทําใหเกิด
ประโยชนตอการพัฒนาชุมชนตอไป
6.10.2 หลักภูมิคุมกัน สรางกิจกรรมที่ชวยปลูกฝงเยาวชนในชุมชนใหรูถึงคุณคาของทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม รูจักรักษาความสะอาด มีสุขอนามัยในที่อยูอาศัย และรูหนาที่ตอครอบครัวและตอ
ชุมชน ซึ่งจะทําใหกลุมคนรุนใหมนี้รับหนาที่ตอในการที่จะดูแลรักษาทรัพยากรอันมีคาเหลานี้สืบไป
ใหแกกลุมคนรุนหลังตอไป
6.11 การบริหารดานมูลคาเพิ่ม
การเปดโฮมสเตยของชุมชนนอกจากจะเปนการสรางรายไดที่เปนตัวเงินแลว สิ่งที่ไดเพิ่มขึ้นมาก็
คือการนําองคความรูที่มีอยูมาพัฒนารวมกับทรัพยากรทองถิ่นในรูปแบบของสินคาที่ระลึกเพื่อขายแก
นักทองเที่ยวที่เขามาพักในโฮมสเตย โดยในแตละครั้งจะผลิตใหมีปริมาณที่เหมาะสมกับปริมาณการซือ้
เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องของตนทุน ซึ่งกระบวนการเรียนรูเหลานี้ลวนเปนผลสืบเนือ่ งมาจากการเปดทํา
โฮมสเตยของชุมชน เพราะแตเดิมนั้นชาวบานมีความรูเพียงแคผลิตเพื่อใชภายในครอบครัว แตตอมา
เมื่อมีนักทองเที่ยวเขามาทําใหสามารถขยายชองทางการตลาดของผลิตภัณฑได ซึ่งจุดนี้จะเปนสิ่งที่
กระตุนใหเกิดการรวมกลุมเพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่สรางรายไดอยางอื่นอีกมากมายในอนาคต
นอกจากนี้แลวศิลปะทองถิ่นอยางการรําบายศรีก็ไดรับผลประโยชนจากโฮมสเตยดวยเหมือนกัน ซึ่งแต
เดิมนั้นไมคอยไดมีการจัดการแสดงลักษณะนี้บอยนัก จนทําใหถูกลืมไป ซึ่งปจจุบันนี้จึงเริ่มมีการ
ฝกอบรมใหกับกลุมเยาวชนในหมูบานบุไทรเพื่อเปนการอนุรักษศิลปะพื้นบานและสรางรายไดเสริม ใน
ขณะเดียวกันระหวางที่มีการเขาพัก เจาของบานและนักทองเที่ยวก็มีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความรูและ
ขอเสนอแนะที่มีประโยชนตอกัน ซึ่งถือเปนมูลคาเพิ่มที่มีสวนชวยใหหมูบานบุไทรไดมีมุมมองในการ
พัฒนาชุมชนไดกวางขึ้น
สรุปในภาพรวมของการบริหารจัดการดานมูลคาเพิ่มของกลุมโฮมสเตยบานบุไทร (หัวขอ 5.2.7
ดานมูลคาเพิ่ม หนา 123) พบวามีการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้
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6.11.1 หลักความพอประมาณ สมาชิกรวมกลุมกันเพื่อนําสินคาที่ผลิตไดในชุมชนนําออกขาย
ใหแกนักทองเที่ยวรวมถึงบุคคลภายนอกที่เดินทางผานไปมาในชุมชน ซึ่งเปนกลุมลูกคาที่ชัดเจน โดย
ในการนําผลิตภัณฑมาจําหนายแตละครั้งจะมีการผลิตตามปริมาณที่เหมาะสมกับผูซื้อ เพราะเปน
ผลิตภัณฑเกษตรที่มีอายุการเก็บรักษานอย และเพื่อเปนการลดความเสี่ยงตอตนทุนการผลิตดวย
6.11.2 หลักความมีเหตุมีผล การนําศิลปะพื้นบานมาเปนการแสดงในการตอนรับนักทองเที่ยว
เพื่อตองการสื่อใหเห็นถึงวัฒนธรรม ประเพณีประจําทองถิ่นที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว อีกทั้งยังชวยเปน
การปลูกฝงใหเยาวชนไดรูจักหวงแหนภูมิปญญาของชุมชน และชวยกันสืบสานศิลปะพื้นบานอันดีงาม
นี้ตอไป
6.12 การบริหารดานสงเสริมการตลาด
กลุมลูกคาเปาหมายของโฮมสเตยบานบุไทรมีดวยกันหลากหลายอาชีพและชวงอายุ ดังนั้นการ
ประชาสัมพันธของโฮมสเตยฯ จึงมีการใชชองทางการดําเนินงานหลายทางดวยกัน ไมวาจะเปนการ
ประชาสัมพันธดวยการเขียนลงสื่อสิ่งพิมพเกี่ยวกับโฮมสเตยบานบุไทร การทําเอกสารประชาสัมพันธ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการประชาสัมพันธผานสื่ออินเทอรเน็ต (Internet) ซึ่งเปนชองทางที่สามารถเขาถึง
กลุมลูกคาเปาหมายไดดีที่สุด แตเหนือสิ่งอื่นใด สื่อที่ดูจะมีอิทธิพลและความนาเชื่อถือไดดีที่สุดนาจะ
เปนการบอกเลาแบบปากตอปากถึงความสวยงามของสถานที่และอัธยาศัยที่ดีของชาวบุไทร ซึ่งถือเปน
สิ่งที่มีอิทธิพลตอการประชาสัมพันธโฮมสเตยมากที่สุด (ดูรายละเอียด ตารางที่ 5.28 การรับทราบ
ขอมูลโฮมสเตยบานบุไทร หนา 133)
ดวยความที่ชุมชนบานบุไทรเปนชุมชนเกษตรกรรม ยังไมมีความชํานาญในใชสื่อและเทคโนโลยีใน
การประชาสั ม พั น ธ โ ฮมสเตย ฯ ทํ า ให ต อ งมี ก ารขอความร ว มมื อ จากองค ก รอื่ น เข า มาช ว ยในการ
ประชาสัมพันธ และเสนอแนะการดําเนินงานในการใชสื่อประชาสัมพันธ ซึ่งทางกลุมโฮมสเตยฯ ก็ไดรับ
การชวยเหลือเปนอยางดีจากสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รวมถึง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการทําประชาสัมพันธผานสื่ออิน เทอรเน็ต (Internet) และความ
ชวยเหลือจากหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นในการชวยประชาสัมพันธในรูปแบบการศึกษาดูงานดาน
เศรษฐกิจชุมชนอีกทางหนึ่ง เมื่อวิเคราะหดูแลวจะพบวาทางกลุมโฮมสเตยบานบุไทรยังคงมีขอดอยใน
การใชสื่อประชาสัมพันธ ดวยเปนรูปแบบการดําเนินงานที่ใหมและดูจะยุงยากสําหรับสมาชิก เนื่องจาก
ไมมีพื้นฐานความรูดานการใชเทคโนโลยีมากอน แตถึงอยางไรก็ตามขอดอยจุดนี้เองก็ไดมีการแกไขใน
ลั ก ษณะของการสรา งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ จากองค ก รและหน ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ งเข า มา
ดําเนินการชวยเหลือในจุดบกพรองนี้
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สรุปในภาพรวมของการบริหารจัดการดานสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธของกลุมโฮมสเตย
บานบุไทร (หัวขอ 5.2.8 ดานการสงเสริมการตลาด 124) พบวามีการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงดังนี้
6.12.1 หลักความพอประมาณ การใชชองทางการประชาสัมพันธที่เหมาะสมกับความสามารถ
ในการลงทุน คือไมจําเปนตองเสียคาใชจายในการประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพในรูปแบบการเชา
โฆษณา แตจะเปนในรูปแบบของการใหขาวและประชาสัมพันธ (Public relationship) หรือการ
ประชาสัมพันธผานสื่ออินเทอรเน็ตของหนวยงานที่รับผิดชอบในรูปของการประชาสัมพันธ เชน ทาง
(www.homestaythailand.org) ของทางสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา หรือจะผานทาง (www.wangnamkheo.com) ของโครงการพัฒนาการทองเที่ยวตําบลไทย
สามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งไมเสียคาใชจายใดๆ ในการประชาสัมพันธ
6.12.2 หลักความมีเหตุมีผล การสรางเครือขายความรวมมือสําหรับการประชาสัมพันธโฮมสเตย
บานบุไทรสูกลุมลูกคาเปาหมายในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น เนื่องจากกลุมโฮมสเตยบานบุไทรยังขาด
ความรูความชํานาญในการดําเนินการ จึงตองมีองคกรอื่นเขามาใหคําแนะนําและชวยเหลือเพื่อใหเกิด
ความสมบูรณในการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการของกลุมโฮมสเตยบานบุไทรที่ผานมา ไดมีการนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใชเปนแนวปฏิบัติใหสอดคลองกับความสามารถของสมาชิกและทรัพยากรของชุมชนที่
มีอยู ซึ่งเปนการบริหารจัดการตนทุนทางสังคม ตนทุนทางเศรษฐกิจ และตนทุนทางทรัพยากร ใหเกิด
ประโยชนตอชุมชนไดอยางสมดุล โดยสามารถสรุปไดตามตารางที่ 6.3 ดังนี้
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ตารางที่ 6.3 สรุปการบริหารจัดการโฮมสเตยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวปฏิบัติ
หลักความ
พอประมาณ

หลักความ
มีเหตุมีผล

หลักภูมิคุมกัน

เงื่อนไขดานความรู

เงื่อนไขดาน
คุณธรรม

การบริหารจัดการ
-ยึดหลักของการแบงปนเพื่อใหเกิดความทัดเทียมในการจัดสรรผูเขาพัก
-มีการใชวัตถุดิบที่หาไดภายในชุมชน
-จัดใหสมาชิกภายในชุมชนมาชวยดูแลความปลอดภัย
-การนําวิถีชวี ติ ดานเกษตรกรรมของชุมชน มาเปนกิจกรรมทองเที่ยว
-การนําสินคาที่ผลิตไดในชุมชนเพื่อออกขายใหแกนักทองเที่ยว
-การใชการประชาสัมพันธที่เหมาะสมกับความสามารถในการลงทุน
-มีความเหมาะสมในการใหบริการอาหารกรณีมีนักทองเที่ยวเปนหมูคณะ
-ใหสมาชิกในชุมชนที่มีความชํานาญเปนผูนําเที่ยว
-กําหนดโครงสรางการดําเนินงาน ใหสอดคลองกับสมาชิก
-การจัดกิจกรรมปลูกปาแกนักทองเที่ยวเพื่อสรางจิตสํานึก
-มีการรณรงคใหสมาชิกชวยกันดูแลรักษาความสะอาดภายในชุมชน
-การนําศิลปะพื้นบานมาเปนการแสดงในการตอนรับนักทองเทีย่ ว
-การสรางเครือขายความรวมมือสําหรับการประชาสัมพันธโฮมสเตย
-หลีกเลี่ยงการลงทุนในดานของที่พกั
-การเตรียมความพรอมไวรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
-วางกฎระเบียบขอบังคับสําหรับนักทองเทีย่ วเพื่อปองกันผลเสียตอชุมชน
-ใชเงินออมทรัพยของกลุมอนุรักษตนน้าํ มูลเปนแหลงเงินทุน
-สรางกิจกรรมที่ชวยปลูกฝงเยาวชนในชุมชนใหรูถงึ คุณคาของสิ่งแวดลอม
-ใชความชํานาญในการปรุงอาหารที่เปนวัตถุดิบภายในทองถิน่
-จัดอบรมสมาชิกเรื่องการปฐมพยาบาล
-จัดการอบรมความรูดานภาษาอังกฤษแกสมาชิก
-สงเสริมใหโฮมสเตยบานบุไทรเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตร
-คํานึงถึงสุขภาพของนักทองเทีย่ ว ดวยการเลือกอาหารที่มีความสะอาด
-มีความซื่อสัตยในการดูแลทรัพยสินของนักทองเทีย่ ว
-การใชหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน
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สําหรับหลักปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดนํามาปรับใชนั้น เปนการดําเนินการบนความ
พอเพียง อันประกอบดวย การดําเนินการตามหลักความพอประมาณ มีการดําเนินการในมิติตางๆ ที่
พอเหมาะ พอควรกับศักยภาพของชุมชน สิ่งแวดลอมและสังคม โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น
หลักความมีเหตุมีผล มีใชความรอบคอบที่รูเทาทันถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากเหตุ
และปจจัยที่เกี่ยวของ สุดทายคือ การมีภูมิคุมกัน เปนการเตรียมความพรอมที่จะรับมือกับความเสี่ยง
จากผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ซึ่งนอกจากหลักปฏิบัติที่ไดกลาวมา
นั้น ยังคงตองประกอบดวยเงื่อนไขที่สําคัญอีก 2 ประการดวยกัน คือ เงื่อนไขความรู ซึ่งเปนการใชองค
ความรูและวิชาการตางๆ ที่อยูรอบตัว ดวยความรอบคอบและระมัดระวัง เชื่อมโยงกับศาสตรอื่นๆ ให
สามารถนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ไ ด ใ นทางปฏิ บั ติ และอี ก ประการหนึ่ ง คื อ เงื่ อ นไขคุ ณ ธรรม เพราะการ
ดําเนินการใดๆ ก็ตาม จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต รวมถึงการมีความอดทนและ
ความเพียรในการปฏิบัติควบคูกันไป
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บทที่ 7
สรุปอภิปรายผล และขอเสนอแนะ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาถึงการบริหารจัดการโฮมสเตยดวยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเปนแนวทางในการดําเนินการ โดยเปนการพัฒนาโฮมสเตยจากศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู ให
เกิ ด ประโยชน ใ นภาพรวมแก ชุ ม ชนจากกรณี ศึ ก ษาของหมู บ า นบุ ไ ทร อํ า เภอวั ง น้ํ า เขี ย ว จั ง หวั ด
นครราชสีมา ซึ่งไดมีการกําหนดขอบเขตการวิจัยตามที่ไดกลาวไวในบทที่ 1 และมีการอางถึงองค
ความรูที่เกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้ไวในบทที่ 2 โดยจะมีบทสรุปและขอเสนอแนะของงานวิจัย ดังนี้
7.1 สรุปอภิปรายผล
การสรุปอภิปรายผลของงานวิจัยนี้ไดนําขอมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษาจากบทที่ 3 รวมถึงขอมูลใน
บทที่ 5 และบทที่ 6 มาทําการวิเคราะหรวมกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของในบทที่ 2 ภายใต
ขอบเขตการวิจัยในบทที่ 4 เพื่อใหไดบทสรุปตามวัตถุประสงคและขอสมมติฐานที่ตั้งไว ดังนี้
วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชเปนแนวทางการพัฒนาที่
พักอาศัยแบบโฮมสเตย
วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับทรัพยากรและวิถีชีวิตชุมชนสําหรับ
แหลงพักอาศัยแบบโฮมสเตย
วัตถุประสงคขอที่ 3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการพักอาศัยแบบโฮมสเตยโดยการนํา
ทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นมาสนับสนุน
วัตถุประสงคขอที่ 1 สามารถสรุปไดวา กอนหนาที่ชุมชนบานบุไทรจะรวมกลุมจัดตั้งโฮมสเตย ได
มีการนําปรัชญาเศรษฐกิจมาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตทั้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน ดวย
ความเชื่ อ มั่ น ว า หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป น กระบวนการทางสั ง คมที่ จ ะนํ า ชุ ม ชนกลั บ สู
ฐานเศรษฐกิจที่แทจริง พรอมกับสงเสริมการดําเนินชีวิตประจําวันและการใชชีวิตในบทบาทของสังคม
ใหเกิดความสมดุล โดยยืนอยูบนรากฐานของการพึ่งพาตนเอง ดังนั้นเมื่อพิจารณาแลวจะเห็นวาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ แนวปฏิบัติตน ที่ยึดหลักความพอประมาณกับศักยภาพของตน และ
ใชความรอบคอบในการดําเนินชีวิต โดยไมใชหลักการลงทุนที่อยูบนความเสี่ยงเพื่อเปนภูมิคุมกันที่ดีใน
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อีกทั้งจะตองมีความเอื้ออาทรตอผูอื่นในสังคมเปนประการ
สําคัญดวย ซึ่งไมวาจะอยูในอาชีพหรือกิจกรรมใด ก็สามารถนําหลักปฏิบัตินี้ไปปรับใชไดในทุกระดับ
ไมเว นแมแตการดํา เนิน กิจกรรมในรูปแบบโฮมสเตย โดยที่ผ านมาการชุมชนบานบุไทรไดนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนกรอบในการบริหารจัดการโฮมสเตยจนทําใหเกิดผลสําเร็จไดอยางเชน
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ปจจุบัน ซึ่งทรัพยากรภายในชุมชนที่ผานมาถูกนําไปใชไดอยางเหมาะสมและไมสงผลเสียตอชุมชน
โดยเริ่ม จากการใช บา นพั ก ที่ มีพื้น ที่ วา งนํา ปรับปรุ ง เปน บา นโฮมสเตย จนถึง การบริ ห ารจัดการดั ง
รายละเอียดที่ไดกลาวไวขางตน (หัวขอ 5.2 การบริหารจัดการของโฮมสเตยบานบุไทร หนา 111) ซึ่งถือ
เป น การบริ ห ารจั ด การที่ อ ยู บ นพื้ น ฐานของทรั พ ยากรท อ งถิ่ น รวมถึ ง การตระหนั ก ถึ ง การอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรเหลานั้นใหยังประโยชนสูคนรุนหลัง เพื่อชุมชนจะไดเกิดความยั่งยืนและสามารถพึ่งพาตนเอง
ไดอยางมั่นคง ดังสรุปในแผนภูมิที่ 7.1
แผนภูมิที่ 7.1 สรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการโฮมสเตย
สรางเครือขาย
หลักคุณธรรม
ผูนํา

เงินทุน

พึ่งพาตนเอง

ทรัพยากร

มีสวนรวม

ภูมิปญญาทองถิ่น

ชุมชนยั่งยืน
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วัตถุประสงคขอที่ 2 สามารถสรุปไดวา การรวมกลุมจัดตั้งโฮมสเตยของชุมชนบานบุไทร ไมได
เปนการมุงหวังแคสรางผลกําไรที่เปนตัวเลขเพียงอยางเดียว แตยังมีการวางแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ดี และนําทรัพยากรทองถิ่นที่มีอยูนําใชไปอยางเหมาะสม ดวยการสรางมูลคาเพิ่มจาก
ทรัพยากรที่มีอยูทั้งจากบานพัก อาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตจากชุมชน ฯลฯ การนําภูมิปญญาทองถิ่น
มาสรางมูลคาดวยการผลิตเปนสินคาเพื่อขายแกนักทองเที่ยว รวมถึงยังนําวัฒนธรรมทองถิ่นและ
ทรัพยากรนําเสนอออกมาในรูปของกิจกรรมทองเที่ยว โดยการดําเนินกิจกรรมตางๆ นั้นก็ไมไดสงผล
กระทบตอระบบนิเวศในธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชน แตกลับมีสวนชวยใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหดีขึ้นดวย ซึ่งจะเห็นวาการบริหารจัดการโฮมสเตยบานบุไทรมีการสรางดุลยภาพระหวางมิติทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมใหสอดคลองและเกื้อกูลกัน โดยที่การบริหารจัดการโฮมสเตยมีการ
อาศัยความรวมมือของคนในชุมชนที่รวมกันคิด รวมกันทําในหนาที่ตางๆ ที่ตนจะสามารถทําไดตาม
ความถนัด ซึ่งไมไดจํากัดวาคณะกรรมการจะตองเปนสมาชิกกลุมโฮมสเตยเทานั้น (หัวขอ 3.6.2.3
คณะกรรมการบริหารกลุมโฮมสเตยบานบุไทร หนา 89) หรืออาจจะกลาวไดวาทรัพยากรที่สําคัญที่สุด
ของโฮมสเตยก็คือ สมาชิกทุกคนในชุมชน ซึ่งจะเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาโฮมสเตยและชุมชนไปสู
ความยั่งยืนไดอยางแทจริง ดังสรุปในแผนภูมิที่ 7.2
แผนภูมิที่ 7.2 สรุปการบริหารจัดการโฮมสเตยที่เหมาะสมกับทรัพยากรและวิถีชีวิตชุมชน
ชุมชนมีสวนรวม
วิถีชีวิตชุมชน

ทรัพยากร

ภายในชุมชน

ภายนอกชุมชน

เกษตรกรรม

ภูมิปญญาทองถิ่น

การรวมกลุม

วัตถุประสงคขอที่ 3 สามารถสรุปไดวา การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของชุมชน
บานบุไทรมีการวางแผนในการใชอยางชาญฉลาด พรอมทั้งหาทางสรางมูลคาเพิ่มที่อยูบนหลักของ
ความเหมาะสมกับศักยภาพชุมชน ซึ่งฐานทรัพยากรของชุมชนนั้นมีองคประกอบอยูหลายประการ
ดวยกัน ทั้งความหลากหลายทางชีวภาพและองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงทรัพยากรที่อยู
รอบตัว โดยทรัพยากรที่วานี้สามารถแยกออกเปนทรัพยากรทางธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษยสราง
ขึ้น ซึ่งการทําโฮมสเตยนั้นถือเปนผลผลิตหนึ่งของการสรางมูลคาเพิ่มจากที่พักอาศัย มาเปนกิจกรรมที่
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สรางรายไดเสริมแกชุมชน ซึ่งการทําโฮมสเตยนอกจากจะมีที่พักแลว กิจกรรมและการใหบริการก็ถือ
เปนองคประกอบสําคัญที่จะชวยสงเสริมใหการพักโฮมสเตยเกิดเปนกิจกรรมที่สมบูรณแบบยิ่งขึ้น โดย
กิจกรรมทองเที่ยวมีการนําวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมและความสวยงามของธรรมชาติมาจัดไวนําเสนอแก
นักทองเที่ยว ทั้งจากภายในชุมชนเอง เชน แปลงปลูกดอกเบญจมาศ แปลงปลูกผักปลอดสารพิษ สวน
สมุนไพร หรือโรงเพาะเห็ดหอม และภายนอกชุมชน ไดแกสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติในอุทยาน
แหงชาติทับลาน เชน น้ําตกหวยใหญ เขาแผงมา เปนตน นอกจากนี้แลวยังมีการพัฒนาภูมิปญญา
ทองถิ่นดวยการนําทรัพยากรที่มีอยูนํามาสรางมูลคาเพิ่มในรูปแบบของสินคาที่ระลึก สวนดานการ
ใหบริการตางๆ ทางโฮมสเตยฯ จะสื่อใหเห็นถึงเอกลักษณของทองถิ่นออกมาอยางเดนชัดตามแบบวิถี
ชีวิตของทองถิ่นโดยจะมีการปรับเปลี่ยนในบางจุดเพื่อใหเกิดความเหมาะสม แตยังคงใชทรัพยากร
ทองถิ่นเปนสําคัญทั้งดานการใหบริการอาหาร การนําเที่ยวที่ใชรถอีแตกเปนพาหนะ การแสดงดนตรี
พื้นบาน ฯลฯ ดังสรุปในแผนภูมิที่ 7.3
แผนภูมิที่ 7.3 สรุปการนําทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสนับสนุนโฮมสเตย
เอกลักษณทองถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่น

ทรัพยากรทองถิ่น

การบริการ

บานพัก Homestay

กิจกรรมทองเที่ยว

ในการสรุปผลอภิปรายจะกลาวถึงขอสมมติฐานอีก 4 ขอดังนี้ (1) ชุมชนบานบุไทรยังคงอาชีพหลัก
ดานเกษตรกรรม โดยมีโฮมสเตยเปนอาชีพเสริม (2) มีการนําที่พักอาศัยที่ไมไดใชประโยชนมาดัดแปลง
เปนที่พักแกนักทองเที่ยวในการเขาพักอาศัย (3) บานบุไทรมีการนําเอาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนมา
จั ด เป น กิ จ กรรมการท อ งเที่ ย ว และ (4) คนในชุ ม ชนมี ส ว นร ว มในการดู แ ลรั ก ษาและอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อยังประโยชนตอการพัฒนาที่พักอาศัยแบบโฮมสเตยใหเกิดความยั่งยืน โดยผล
จากการวิจัยครั้งนี้พบวา
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7.1.1 ขอมูลวิถีชีวิตชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
การดําเนินชีวิตของชุมชนบานบุไทรจะมีวิถีชีวิตที่อิงกับธรรมชาติตั้งแตเริ่มกอตั้งชุมชนเมื่อ
50 ปกอน จนถึงปจจุบัน ซึ่งมีอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชเชิงเดี่ยว อยางเชน ขาวโพด และมันสําปะหลัง
เพื่อปอนโรงงาน แตภายหลังเมื่อเกิดวิกฤตการณเศรษฐกิจชวงป 2540 ทําใหสมาชิกสวนหนึ่งมีการ
อพยพยายถิ่นเพื่อหางานทําในตางถิ่น แตถึงกระนั้นสมาชิกที่เหลือก็ไดมีการปรับเปลีย่ นแนวทางการทํา
เกษตรกรรมเชิงเดี่ยวที่ขายมันสําปะหลังเพื่อมาซื้อขาวกิน มาสูการทําเกษตรผสมผสานตามแนว
พระราชดําริ ที่มุงหวังใหเกษตรกรใชชีวิตแบบพึ่งพาตนเองได
วิถีชีวิตชุมชนที่ผานมาไดมีการปรับเปลี่ยนใหเขากับสังคมภายนอกมากขึ้นหลังจากไดมีการ
เปดโฮมสเตยขึ้นในป 2546 ทําใหมีการรับเอาองคความรูใหมๆ จากภายนอกมาปรับใชเพื่อการพัฒนา
ชุมชนอยางมากมาย โดยการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตเขากับองคความรูใหมสูการพัฒนา
ผลิตภัณฑทองถิ่นใหมีความนาสนใจและใชประโยชนไดมากขึ้น อาทิเชน การพัฒนาองคความรูดาน
สมุนไพรเพื่อเพิ่มรายไดแกชุมชน จากเดิมที่เคยใชกันเฉพาะในครัวเรือน ก็นํามาปรับเปลี่ยนใหอยูใน
รูปแบบของยาแผนโบราณ หรือเครื่องดื่มสมุนไพร เปนตน สวนองคความรูทองถิ่นอีกรูปแบบหนึ่ง คือ
งานดานหัตถกรรมประเภทจักสาน อาทิเชน ที่ใสขยะ ไซ กระดง กระจาด ไมกวาด ฯลฯ เพื่อใชเองใน
ครัวเรือนและนําออกขายเปนของที่ระลึกแกนักทองเที่ยว ซึ่งถือเปนกิจกรรมทั้งสองประเภทมีสวนชวย
สงเสริมโฮมสเตยของชุมชนใหเกิดความนาสนใจมากขึ้น
อยางไรก็ตาม กิจกรรมเหลานี้ถือเปนการใชชวงเวลาที่วางเวนจากการทําเกษตรกรรมเพื่อหา
รายไดเสริมของสมาชิกเทานั้น เพราะสมาชิกสวนใหญยังคงดํารงไวซึ่งอาชีพหลักดานเกษตรกรรม
ดังนั้นจากสมมติฐานขอ 1 ที่กลาววา ชุมชนบานบุไทรยังคงอาชีพหลักดานเกษตรกรรม โดยมี
โฮมสเตยเปนอาชีพเสริม สามารถอภิปรายไดวา สมาชิกที่เขารวมกิจกรรมของโฮมสเตย ยังคงให
ความสําคัญตออาชีพหลักดานเกษตรกรรมอยู แมวาจะมีรายไดจากกิจกรรมโฮมสเตยมาชวยเสริมดวย
ก็ตาม (ตารางที่ 5.5 อาชีพของสมาชิกที่อาศัยอยูในบานพักโฮมสเตย หนา 105) ซึ่งจุดนีเ้ ปนสิง่ สําคัญที่
จะชวยสรางใหชุมชนบานบุไทรเกิดความเขมแข็งไดในระยะยาว เพราะเปนการดํารงอยูบนฐานของการ
พึ่งพาตนเอง ดวยการสรางความสมดุลของวิถีชีวิตชุมชนใหเหมาะสมกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่มีอยู
7.1.2 แหลงพักอาศัยเพื่อการทองเที่ยวของโฮมสเตยบานบุไทร
โฮมสเตยบานบุไทรเปดใหบริการเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ดวยการให
คําแนะนําจาก ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร อาจารยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในตอนนั้น ซึ่ง
ไดเขามาใหคําแนะนํากับสมาชิกในหมูบานบุไทรถึงการเพาะเห็ดหอมใหออกดอกไดตลอดทั้งป โดยไม
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ตองอยูในสภาพที่หนาวเย็น และเมื่อโครงการนี้กาวหนาไปไดดีก็เปดใหมีการศึกษาดูงาน จนทําใหตอง
มีที่พักสําหรับรองรับคณะดูงานเหลานี้ ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนของโฮมสเตยบานบุไทรในเวลาตอมา
ปจจุบันโฮมสเตยบานบุไทรมีบานพักอยูทั้งสิ้น 18 หลัง โดยสามารถที่จะรองรับผูเขาพักได
อยางนอย 107 คน ในคราวเดียว ในสวนของรูปแบบของบานพักนั้น จะแตกตางกันออกไปตามการใช
ประโยชนของเจาของบานพักเปนสําคัญ ซึ่งมีทั้งบานชั้นเดียวและสองชั้น โดยโครงสรางอาคารจะมี
ลักษณะแตกตางกันออกไปทั้งแบบบานไมทั้งหลัง บานครึ่งอิฐครึ่งไม และบานกออิฐ แตบานพักที่จะ
พบเห็นมากที่สุดก็คือ บานชั้นเดียว มีทั้งสิ้น 10 หลัง
ในสวนของบานพักที่นํามาใชรับรองนักทองเที่ยวนั้น ทางกลุมโฮมสเตยฯ ไดมีการทําความ
เขาใจกับสมาชิกในสวนนี้วา ควรใชบานพักที่ยังพอมีหองวางหรือพื้นที่วางที่ไมมีการใชประโยชนนํามา
ปรับปรุงเปนบานพักโฮมสเตย เนื่องจากเห็นวาไมควรจะมีการลงทุนในสิ่งที่เกินตัว โดยเริ่มจากการ
คอยๆ ปรับปรุงซอมแซมบานพักในสวนที่มีความเสียหายหรือเสี่ยงตอความปลอดภัยของผูเขาพักกอน
เปนอันดับแรก ซึ่งการดําเนินการในจุดนี้สอดคลองกับ สมมติฐานขอ 2 ที่กลาววา มีการนําที่พักอาศัย
ที่ไมไดใชประโยชนมาดัดแปลงเปนที่พักแกนักทองเที่ยวในการเขาพักอาศัย สามารถอภิปรายได
วา การดําเนินกิจกรรมโฮมสเตยของชุมชนบานบุไทรนั้น มีการวางแนวทางการพัฒนาทรัพยากรไว
อยางมีเหตุผล เนื่องจากเห็นวาการทําโฮมสเตยนั้นยังเปนกิจกรรมที่คอนขางใหมสาํ หรับชุมชน อีกทัง้ ยัง
มีความเสี่ยงในเรื่องของรายรับที่ไมสามารถคาดการณได จึงไมเปนการสมควรที่จะมีการลงทุนในสวนที่
จะทําใหเกิดความเสี่ยง เพราะบานพักถือเปนตนทุนที่สําคัญของการทําโฮมสเตย จากการสํารวจพบวา
ไมมีสมาชิกรายใดปรับเปลี่ยนบานพักเพื่อเปนโฮมสเตยโดยเฉพาะ (ตารางที่ 5.10 การเปลี่ยนแปลงที่
พักกอนเปดเปนโฮมสเตย หนา 108) ซึ่งหากเราสามารถรูถึงศักยภาพและความสามารถในการสราง
ประโยชนจากทรัพยากรที่เรามีอยูโดยมีความพอเพียงเปนพื้นฐานแลว จะสงผลใหการใชทรัพยากรของ
ชุมชนเกิดดุลยภาพและจะนําไปสูความยั่งยืนไดในอนาคต ดังนั้นผูประกอบการจึงควรคํานึงถึงขอ
สําคัญในจุดนี้ เพื่อเปนการลดความเสี่ยงและเปนการบริหารจัดการทรัพยากรอยางรูคุณคาและเกิด
ประโยชนสูงสุด
7.1.3 ดานกิจกรรมการทองเที่ยว
รูปแบบการทองเที่ยวของโฮมสเตยบานบุไทร เปนการทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรม และการ
เรียนรูวิถีชีวิตแบบชนบท โดยกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการพักอาศัยโฮมสเตยนั้น สามารถแบงออกได
เปน 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมทองเที่ยวภายในชุมชน ดวยการชมวิถีชีวิตดานเกษตรกรรม เชน การเพาะ
เห็ดหอม แปลงปลูกไมดอก แปลงปลูกผักปลอดสารพิษ การชมสวนสมุนไพร และการเรียนรูวัฒนธรรม
การใชชีวิตในแบบชนบทที่อาศัยพึ่งพิงกันระหวางคนกับธรรมชาติ กิจกรรมเหลานี้ถือเปนจุดเดนของ
ชุมชนที่ทําใหเกิดการเขามาศึกษาดูงานเปนจํานวนมากในชวงเวลาที่ผานมา ซึ่งไมนับรวมถึงสภาพ
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อากาศและภูมิประเทศของพื้นที่ที่เอื้ออํานวยตอการพักผอน สวนกิจกรรมทองเที่ยวภายนอกชุมชน จะ
มีการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวในลักษณะเชิงอนุรักษ ดวยการจัดเดินปาเพื่อเรียนรูวิถีชีวิตธรรมชาติ
การสองสัตว ดูกระทิงที่เขาแผงมา เที่ยวชมระบบนิเวศตามธรรมชาติที่มูลหลง มูลสามงาม เปนตน
เมื่อพิจารณาดูจากการจัดกิจกรรมทองเที่ยวที่ไดกลาวมาแลวนั้น มีความสอดคลองกับ
สมมติฐานขอ 3 ที่กลาววา โฮมสเตยบุไทรมีการนําเอาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนมาจัดเปน
กิจกรรมการทองเที่ยว สามารถอภิปรายได วา การท องเที่ยวแบบโฮมสเตยถือเปนการทองเที่ย ว
ประเภทหนึ่งที่นักทองเที่ยวเขาพักอาศัยคางแรมรวมกับเจาของบาน โดยมีเปาหมายเพื่อจะเรียนรู
วัฒนธรรมหรือสัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนที่เขาพักอาศัย (รายละเอียด หัวขอ 2.1.1 ความหมายของ
โฮมสเตย หนา 10) ดังนั้น กิจกรรมทองเที่ยวที่เหมาะสมกับโฮมสเตยบานบุไทร ก็คือการจัดกิจกรรมให
นักทองเที่ยวไดเขามาเรียนรูถึงวัฒนธรรมทองถิ่นและการดําเนินชีวิตของคนในหมูบานบุไทรอยาง
แทจริง ไมวากิจกรรมนั้นจะเปนการศึกษาดูงานดานเกษตรกรรม หรือการเรียนรูวิถีชีวิตชุมชน ซึง่ ถือเปน
การสรางกิจกรรมการทองเที่ยวที่ใชทรัพยากรที่มีอยูมาประยุกตใหเกิดประโยชนในทางสรางสรรคใน
รูปแบบของแหลงเรียนรูดานเกษตรกรรม แตสิ่งสําคัญที่เห็นไดชัดเจนก็คือ การเกิดกระบวนการเรียนรู
รวมกันระหวางคนตางพื้นที่ ตางวัฒนธรรม ที่ชวยเปดมุมมองของแตละบุคคลใหกวางขึ้นโดยไมจํากัด
อยูเพียงแคสังคมที่เราอยู
7.1.4 ดานสภาพแวดลอม
การบริหารจัดการกับสภาพแวดลอมถือเปนสิ่งสําคัญที่กลุมโฮมสเตยฯ คํานึงถึง โดยเริ่มจาก
การรณรงค ใ ห ส มาชิก ในชุ ม ชนดู แ ลรั ก ษาความสะอาดภายในบ า นพัก ของตนเอง มี ก ารปรั บ แต ง
ทัศนียภาพหนาบานดวยการจัดสวนไมดอก ไมประดับ ใหดูกลมกลืนกับบรรยากาศภายในชุมชน ใน
การนี้จะมีที่ทิ้งขยะประจําบานไวทุกหลังเพื่อคัดแยกขยะประเภท ขวดน้ําพลาสติก หรือขยะที่จะนําไป
ทําเปนปุยหมัก เปนตน แตอยางไรก็ตามทางกลุมโฮมสเตยฯ ไดเล็งเห็นถึงการสานตอในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมชุมชน จึงไดทําการจัดตั้งกลุมมดแดงขึ้นมา เพื่อปลูกฝงใหเยาวชนรูจักความรับผิดชอบและ
มีสํานึกที่ดีตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน โดยจะมีการรวมกลุมออกเก็บขยะในชวงวันหยุด
นอกจากนี้แลวทางกลุมโฮมสเตยฯ ยังไดออกระเบียบขอบังคับที่ขอความรวมมือนักทองเที่ยวในการ
ชวยกันรักษาสิ่งแวดลอมอีกทางหนึ่ง ดังนั้นจากสมมติฐานขอ 4 ที่กลาววา คนในชุมชนมีสวนรวม
ในการดูแลรักษาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพื่อยังประโยชนตอการพัฒนาที่พักอาศัย
แบบโฮมสเตยใหเกิดความยั่งยืน สามารถอภิปรายไดวา การดําเนินกิจกรรมของโฮมสเตยบานบุไทร
ที่ผานมา มีจํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาพักเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากในแตละป (รายละเอียด ตารางที่ 6.1
รายละเอียดจํานวนผูพักของโฮมสเตยบานบุไทร หนา 138) สวนหนึ่งก็คือการสรางรายไดที่เพิ่มขึ้น แต
อีกสวนหนึ่งที่จะมองขามไมไดก็คือสภาพแวดลอมที่จะไดรับผลกระทบตามไปดวยเชนกัน เมื่อพิจารณา
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จากความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตามขอมูลในตารางที่ 5.30 ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมของ
ชุมชน หนา 132 จะเห็นไดวา นักทองเที่ยวสวนใหญยังคงมีความพึงพอใจกับสภาพแวดลอมของชุมชน
ที่เปนอยูคือ รอยละ 72.50 ของกลุมประชากร แตถึงอยางไรก็ตามยังมีนักทองเที่ยวบางสวนคือ รอยละ
20 ที่เ ห็น วา สิ่ ง แวดลอมอยางแหลง น้ํ านั้น ควรมีการปรับปรุง ซึ่ งสิ่ง ที่ จะช วยให การดําเนิน อยู ของ
สภาพแวดลอมนั้นยั่งยืนไดถึงลูกหลานนั้น ก็คือการรวมมือรวมใจของคนในชุมชน ที่จะตองหันมาใสใจ
กับเรื่องสิ่ งแวดล อมอยางจริ งจั งและเปน รูปธรรมมากขึ้น เพื่อใหสมาชิกไดระลึก อยูเสมอถึง ความ
เสียหายของสิ่งแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต หากเรายังคงละเลยแมในจุดเล็กๆ ก็ตาม ซึ่งการ
บริหารจัดการโฮมสเตยที่ดี ควรเปนการพัฒนาที่ควบคูไปกับการอนุรักษตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อสงผลใหเกิดความสมดุลระหวางมนุษยและทรัพยากรธรรมชาติ
7.2 ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลในบทที่ 6 สามารถสรุปเปนขอเสนอแนะตางๆ ที่เปนประโยชน
สําหรับการศึกษาครั้งนี้ โดยพิจารณาตามที่ไดกลาวถึงในหัวขอ 1.8 (1) เสนอแนะแนวทางการพัฒนา
แหลงพักอาศัยแบบโฮมสเตยในการรักษาวิถีชีวิตชุมชนแบบมีสวนรวม (2) เสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาที่พักอาศัยแบบโฮมสเตยที่ยั่งยืนโดยอาศัยการบริหารจัดการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3)
เสนอแนะการพัฒนาโฮมสเตยเพื่อชวยใหสมาชิกรวมมือกับบริหารจัดการชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง
(4) เปนแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจดานการทองเที่ยวที่สงผลดีตอชุมชน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ขอที่ 1 พบวา หมูบานบุไทรมีการรวมกลุมสมาชิกจัดทําโฮมสเตย
ขึ้นมาเปนกิจกรรมเพื่อสรางรายไดเสริมใหกับชุมชน โดยยังคงยึดถือวิถีชีวิตเกษตรกรรมเปนพื้นฐานใน
ดํารงชีวิต และการดําเนินกิจกรรมโฮมสเตยนั้นก็มีความสอดคลองกับชุมชน เนื่องจากสมาชิกในชุมชน
มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นและรวมกันบริหารจัดการ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั ขอที่ 2 พบวา การดําเนินกิจกรรมของโฮมสเตยบานบุไทรเกิดจาก
กระบวนการความรวมมือของเหลาสมาชิกที่มีอุดมการณรวมกันและภาวะความเปนผูนําของประธาน
กลุมโฮมสเตยฯ เปนกลไกสําคัญ ทําใหการบริหารจัดการโฮมสเตยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอ
สวนรวม โดยมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรทองถิ่นเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมโฮมสเตยของชุมชน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ขอที่ 3 พบวา โฮมสเตยบานบุไทรไดใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม
และวัฒนธรรมทองถิ่นดวยการกําหนดกฎระเบียบตางๆ ใหนักทองเที่ยวรับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อเปน
การปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังรวมถึงการปลูกฝงเยาวชนใหรูจักอนุรักษและ
ชวยกันดูแลทรัพยากรทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ขอที่ 4 พบวา การทําโฮมสเตยของชุมชนบานบุไทรที่ผานมาสามารถ
สรางรายไดเสริมใหกับสมาชิกเปนจํานวนมาก (ตารางที่ 6.1 รายละเอียดจํานวนผูเขาพักของโฮมสเตย
บานบุไทร หนา 138) นอกจากนี้แลวยังมีสวนชวยใหเกิดการสรางงาน สรางรายไดใหกับสมาชิกอื่น
ดวยเชนกัน ในลักษณะของการรวมกลุมผลิตสินคาโดยนําภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใชกับวิชาการ
สมัยใหมออกมาในรูปของสินคาที่ระลึกเพื่อขายแกนักทองเที่ยว อาทิเชน ผลิตภัณฑเกษตร ผลิตภัณฑ
แปรรูป ผลิตภัณฑจักสาน เปนตน ซึ่งลวนเปนผลพวงมาจากการเปดทําโฮมสเตยของชุมชน
7.2.1 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากการวิจัย
7.2.1.1 การสรางความเขาใจและกระบวนการเรียนรูรวมกัน ในเบื้องตนควรสรางความเขาใจ
ในกลุมสมาชิกถึงการดําเนินกิจกรรมโฮมสเตย วาเปนการรวมกลุมทํากิจกรรมเพื่อชวยสรางความ
เขมแข็งและเปนการสรางรายไดเสริม ดังนั้นชุมชนควรมีการจัดหากิจกรรมอื่นที่ตอเนื่องกับโฮมสเตยให
เกิดการรวมกลุมทํากิจกรรมเพื่อสรางรายไดเสริม เชน การแปรรูปผลิตภัณฑ การฝกอบรมอาชีพ ฯลฯ
โดยเปนการนําองคความรูของทองถิ่นมาประยุกตเขากับศาสตรสมัยใหม รวมถึงมีการแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณกันระหวางสมาชิก เพื่อปูรากฐานใหเกิดการคิดคนและพัฒนาทรัพยากรใน
ชุมชนใหเปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ของชุมชนตอไป ซึ่งผลที่ไดรับนอกจากจะเกิด
การสรางงานสรางอาชีพใหกับสมาชิกในชุมชนมากขึ้นแลว ยังเปนการชวยประชาสัมพันธแหลงพัก
อาศัยแบบโฮมสเตยใหเปนที่นาสนใจและเขาถึงกลุมนักทองเที่ยวไดหลากหลายขึ้น
7.2.1.2 การทําแผนที่ชุมชน (Mapping) เพื่อเปนการบอกตําแหนงของสถานที่ทองเที่ยว
ภายในชุมชน วามีสถานที่ใดที่เปนแหลงเรียนรูวิถีชีวิตดานเกษตรกรรม กลุมภูมิปญญาทองถิ่น งาน
หัตถกรรมพื้นบาน สามารถเดินทางไปไดอยางไร ซึ่งการทําแผนที่ชุมชนนี้นอกจากจะสงเสริมกิจกรรม
การทองเที่ยวใหกับแหลงพักอาศัยแบบโฮมสเตยแลว ยังชวยในการพัฒนาชุมชนดวย เนื่องจากจะทํา
ใหรูวาใครมีความสามารถในเรื่องใดบาง อยูที่ไหน เพื่อจะถอดองคความรูเหลานั้นมาพัฒนาชุมชนให
เกิดประโยชนตอไป
7.2.1.3 การจัดกิจกรรมทองเที่ยวในรูปแบบปฏิทินการทองเที่ยวเพื่อสงเสริมแหลงพักอาศัย
แบบโฮมสเตย เนื่องจากการเขาพักแบบโฮมสเตยที่ผานมา จะมีเพียงแคเรียนรูวิถีชีวิตของชุมชนหรือ
ศึกษาดูงานดานการทําเกษตรกรรม สงผลใหการเขาพักจะใชเวลาเพียงแค 1 คืน เปนสวนใหญ ซึ่งสิ่งที่
จะทําใหเวลาการเขาพักเพิ่มขึ้นหรือสรางความนาสนใจใหกับโฮมสเตยบานบุไทรไดมากขึ้นนั้น ควรมี
การนําเอาจุดเดนของแหลงทองเที่ยวทั้งภายในและภายนอกชุมชนมาจัดเปนกิจกรรมใหหลากหลาย
เพื่อใหสามารถเกิดการเขาพักไดตลอดทั้งป เพราะเมื่อดูจากศักยภาพของการเปนแหลงเรียนรูดาน
การเกษตรของชุม ชนและภู มิป ระเทศที่เ อื้ ออํ า นวยแล ว เห็ น วา มีความสามารถที่จ ะดํา เนิ น การได
ยกตัวอยางเชน การจัดเที่ยวชมสวนดอกไมบานในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ซึ่งเปนเวลา
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ที่หมูบานบุไทรกําลังมีสภาพอากาศเย็นสบาย การจัดเที่ยวชมสวนผลไมในชวงฤดูกาล การจัดกิจกรรม
ทางน้ํา เชนการลองแกงในชวงหนาน้ํา กิจกรรมศึกษาวิถีชีวิตธรรมชาติที่มูลสามงามอันเปนแหลงตนน้าํ
ของแมน้ํามูล การสองสัตวดูกระทิงที่เขาแผงมา ดูโขลงชางที่มูลหลง เปนตน ซึ่งกิจกรรมทองเที่ยว
เหลานี้ควรจัดเปนรูปแบบของปฏิทินการทองเที่ยวและมีการประชาสัมพันธใหเดนชัดควบคูไปกับ
การศึกษาวิถีชีวิตชุมชน
7.2.1.4 การวางแผนระยะยาวในการบริหารจัดการทรัพยากรของทองถิ่น เนื่องจากปจจุบันนี้
ปริมาณน้ําและสาธารณูปโภคตางๆ ของชุมชนมีอยูในจํานวนที่เพียงพอกับสมาชิก แตเมื่อมีการเดิน
ทางเขามาของนักทองเที่ยวมากขึ้น ซึ่งรวมถึงรีสอรทที่ตั้งอยูใกลเคียงดวยนั้น ทางกลุมโฮมสเตยฯ ควรมี
การดําเนินการปองกันปญหาในจุดนี้เสียแตเนินๆ เพื่อไมใหสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของสมาชิก
รวมถึงผลกระทบในดานการเพาะปลูก จึงควรขอความรวมมือจากหนวยงานที่รับผิดชอบ ทั้งจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถาบันการศึกษาใหเขามาตรวจสอบถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต เพื่อที่จะไดหาทางแกไขไดทันเวลา
7.2.1.5 การประชาสัมพันธใหการทองเที่ยวแบบโฮมสเตยเปนที่รูจักและสรางความเขาใจ
มากขึ้น เนื่องจากประชาชนสวนใหญยังไมเขาใจถึงวัตถุประสงคของการเขาพักโฮมสเตยอยางดีพอ ซึ่ง
ในจุดนี้ทางหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ควรเรงทําการประชาสัมพันธในเชิงรุกเพื่อสรางความเขาใจแกภาคประชาชนถึงรูปแบบการทองเที่ยว
แบบโฮมสเตยที่ถูกตอง รวมถึงสงเสริมใหชุมชนที่ดําเนินกิจกรรมโฮมสเตยตางๆ ใหยึดแนวทางการ
ดําเนินการที่ถูกวิธี เพราะสาเหตุจากความไมเขาใจของทั้งนักทองเที่ยวและผูใหบริการนี้ จะสงผลเสีย
ตอชุมชนไดในอนาคต
7.2.1.6 เตรียมแผนรับมือกับปญหามลพิษที่จะเกิดขึ้นจากการทองเที่ยว เมื่อมีนักทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น มลพิษและสิ่งปฏิกลู ก็จะมีมากขึ้นตามไปดวย โดยเฉพาะขยะและการบําบัดน้ําเสีย ควรมีการ
จัดเตรียมใหเปนระบบ ยกตัวอยางเชน การกําจัดขยะควรมีการแยกขยะเพื่อใหงายตอการกําจัดและนํา
กลับมาใชประโยชนใหม ในสวนที่ชุมชนไมสามารถดําเนินการไดเองอยางมีประสิทธิภาพ ควรมีการขอ
ความรวมมือจากหนวยงานราชการ เชน องคการบริหารสวนตําบล ใหเขามาชวยดําเนินการและให
คําแนะนําในการจัดการน้ําเสียเพื่อเตรียมการปองกัน
7.2.1.7 การจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการเขาพัก ดวยการทําระเบียนสําหรับผูเขาพัก รวมถึงจด
บันทึกสถิติและรายไดที่สามารถดําเนินการตรวจสอบไดอยางสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากการทําขอมูล
เหลานี้ถือเปนขอมูลทางสถิติที่ดีจะใชในการวางแผนดําเนินการสําหรับการใหบริการผูเขาพักไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากทางกลุมโฮมสเตยฯ จะทราบวาชวงเวลาใดบางที่จะมีผูเขาพักมากหรือนอย
ขอดีขอดอยที่ไดรับการเสนอแนะจากผูเขาพัก สามารถนําไปแกไขปรับปรุงไดอยางไรบางเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสมกับชุมชน
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7.2.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
การปรับปรุงแหลงพักอาศัยเพื่อเปนโฮมสเตยมีรูปแบบของที่พักอาศัยก็แตกตางกันออกไป
ตามวิถีชีวิตของแตละชุมชน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโฮมสเตยของโรงพยาบาลคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี
ที่จัดกิจกรรมหลักชัดเจนเปนเรื่องของการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ มีการตรวจสุขภาพพรอมทั้งมีสถานที่
พักฟนสําหรับผูปวย โดยใชชุมชนใกลเคียงเปนแหลงพักอาศัย จึงมีความนาสนใจวาโฮมสเตยที่จัดการ
ท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ พั ก และประโยชน ใ ช ส อยเป น ในลั ก ษณะใด เพื่ อ ให
เหมาะสมสําหรับเปนสถานที่พักฟนของผูปวย
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แบบสัมภาษณความคิดเห็นของสมาชิกที่เปนเจาของเรือนพักสําหรับนักทองเที่ยวในโฮมสเตยบานบุไทร
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ขอมูลทั่วไปของสมาชิก
1.จํานวนสมาชิกภายในบาน (ที่อาศัยอยูประจํา) .................... คน
2.รายละเอียดของสมาชิกในครอบครัว
ลําดับ

เพศ
ชาย

หญิง

อายุ

อาชีพหลัก

1
2
3
4
5
6
3.กิจกรรมอื่นที่ทานและสมาชิกคนอื่นมีสวนรวม
( ) ไมมี
( ) กลุมแมบาน ( ) กลุมนําเที่ยว/มัคคุเทศก ( ) กลุมแสดงในการตอนรับนักทองเที่ยว
( ) กลุมรานคาและขายของที่ระลึก ( ) กลุมรักษาความปลอดภัย ( ) อื่นๆ ................................................
ขอมูลเกี่ยวกับที่พักสําหรับนักทองเที่ยว
1.ประเภทที่พัก
( ) บานเดี่ยวชั้นเดียว
2.ลักษณะของบานพัก

( ) บานไม

( ) บานเดี่ยวยกใตถุนสูง

( ) บานเดี่ยวสองชั้น

( ) บานกออิฐ

( ) บานครึ่งอิฐครึ่งไม

3.จํานวนหองพักที่รองรับนักทองเที่ยว

..................... หองนอน

...................... หองโถง

4.พื้นที่ใชสอยอื่นสําหรับนักทองเที่ยว

( ) พื้นที่รับประทานอาหาร ( ) พื้นที่พักผอน
( ) หองครัว
( ) หองน้ํา ........... หอง
( ) อื่นๆ ................................................

5. ประเภทหองสวม

( ) สวมซึมนั่งยอง
( ) สวมชักโครก

( ) สวมทรงสูง
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6. เปลี่ยนแปลงบานพักกอนเปดเปนโฮมสเตย

( ) ปรับปรุง .................................................................
( ) ไมปรับปรุง .............................................................

7.เปลี่ยนแปลงบานพักหลังจากเปดรับนักทองเที่ยว ( ) ปรับปรุง .................................................................
( ) ไมปรับปรุง .............................................................
8.คาใชจายในการปรับปรุง

................................................ บาท

9.แหลงเงินทุน

...................................................................................

ขอมูลเกี่ยวกับการรองรับนักทองเที่ยว
1.จํานวนนักทองเที่ยวที่สามารถรองรับไดในแตละครั้ง
2.การใหบริการดานอาหารและเครื่องดื่ม

( ) อาหารเชา
( ) อาหารวาง

.................................. คน
( ) อาหารกลางวัน
( ) น้ําดื่ม

( ) อาหารเย็น

3.การบริการของใชสวนตัวแกนักทองเที่ยว ( ) สบู
( ) ยาสีฟน
( ) แปรงสีฟน
( ) ยาสระผม
( ) ผาเช็ดตัว
( ) เครื่องนอน
( ) อื่นๆ .....................................................
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แบบสัมภาษณความคิดเห็นของสมาชิกที่มีสวนกับกิจกรรมโฮมสเตยบานบุไทร อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา
ขอมูลทั่วไปของสมาชิก
1.เพศ

( ) ชาย

( ) หญิง

2.อายุ

................ ป

3.อาชีพหลัก

..........................................................................................................

4.กิจกรรมที่เขารวม

..........................................................................................................

5.จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่เขารวมกิจกรรม
6.ระยะเวลาที่เขารวมกิจกรรม

................ คน

( ) ตั้งแตเริ่มทําโฮมสเตย

( ) ................ ป

ความคิดเห็นตอการทําโฮมสเตยของชุมชน
1.ความพึงพอใจในการมีนักทองเที่ยวเขามาพักในชุมชน
( ) พอใจ/เพราะ...............................................
..........................................................................................................................................................................
( ) ไมพอใจ/เพราะ ..........................................
..........................................................................................................................................................................
2.การทําโฮมสเตยมีสวนชวยในการพัฒนาชุมชนอยางไร
( ) ไมสงผล/เพราะ ..........................................
..........................................................................................................................................................................
( ) สงผล/เพราะ ..............................................
..........................................................................................................................................................................
( ) ไมสงผล/เพราะ ............................
3.การทําโฮมสเตยสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของชุมชนอยางไร
..........................................................................................................................................................................
( ) สงผล/เพราะ ................................
..........................................................................................................................................................................
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4.การทําโฮมสเตยสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชุมชนอยางไร ( ) ไมสงผล/เพราะ ..........................................
..........................................................................................................................................................................
( ) สงผล/เพราะ ..............................................
..........................................................................................................................................................................
5. ทานมีความพึงพอใจกับรายไดที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมโฮมสเตยหรือไม
( ) พอใจ/เพราะ....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
( )ไมพอใจ/เพราะ.................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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ขอมูลนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ “การบริหารจัดการโฮมสเตยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ของนายยุทธนา สมลา นิสิตปริญญาโท ภาควิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักทองเทีย่ วในการเขาพักที่โฮมสเตยบานบุไทร อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โปรดทําเครื่อง / ในวงเล็บ ( ) และกรอกขอมูลในชองแสดงความคิดเห็น
1.เพศ

( ) ชาย

( ) หญิง

2.อายุ

(
(
(
(

(
(
(
(

3.อาชีพ

( ) ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ( ) พนักงานบริษัทเอกชน ( ) ธุรกิจสวนตัว
( ) แมบาน
( ) รับจางทั่วไป ( ) นักเรียน/นักศึกษา
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ) .......................................................

4.จุดมุงหมายในการเขาพัก

( ) พักผอน
( ) ทัศนศึกษา/ดูงาน
( ) พักระหวางเดินทาง
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ) .......................................................

) 0-15 ป
) 26-30 ป
) 41-45 ป
) 55-60 ป

5.ทานเคยเขาพักที่โฮมสเตยบานบุไทร

( ) เคย

) 16-20 ป
) 31-35 ป
) 46-50 ป
) 60 ป ขึ้นไป

( ) 21-25 ป
( ) 36-40 ป
( ) 51-55 ป

( ) ไมเคย

ทานมีความคิดเห็นตอการบริการของโฮมสเตยบานบุไทร ขอใดบาง
โปรดทําเครื่อง /
ในวงเล็บ ( ) และกรอกขอมูล ในชองแสดงความคิดเห็น
1.ทานทราบขอมูลโฮมสเตยบานบุไทรจากแหลงขอมูลใด
( ) อินเทอรเน็ต ( ) www.homestaythailand.org ( ) www.homestayfanclub.com
( ) www.wangnumkheow.com ( ) อื่นๆ...........................
( ) การแนะนําจากผูอื่น
( ) สื่อสิ่งพิมพ (โปรดระบุ)........................................
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ).....................................................
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2.ทานมีความพึงพอใจในการเขาพักที่หองพักสําหรับนักทองเที่ยว ขอใดบาง
( ) เครื่องนอนสะอาด
( ) อากาศถายเทสะดวก ( ) แสงสวางเพียงพอ
( ) สถานที่มีความปลอดภัย ( ) ปลอดการรบกวนจากแมลงและสัตวอื่น
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................

( ) หองน้ําสะอาด

3.สภาพแวดลอมของชุมชนที่ทานเห็นวาควรมีการปรับปรุง
( ) ไมตองปรับปรุง (โปรดระบุ)......................................................................................................................
( ) ขยะและสิ่งปฏิกูล
( ) ปาไม
( ) แหลงน้ํา
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................
4.ทานมีจุดประสงคในการเขาพักที่โฮมสเตยบานบุไทรในกิจกรรมใดบาง
( ) ชมสวนเกษตร
( ) เดินปา
( ) ดูสัตว
( ) เรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่น
( ) พักผอน/สันทนาการ ( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................................................
5.ทานมีความพึงพอใจในการดูแลเรื่องอาหารและโภชนาการ ขอใดบาง
( ) อาหาร
( ) น้ําดื่ม
( ) น้ําสมุนไพร ( ) ภาชนะที่ใสอาหาร
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................................
6.ทานมีความพึงพอใจในการใหการตอนรับนักทองเที่ยวของโฮมสเตยบานบุไทร ขอใดบาง
( ) การแสดงดนตรีและศิลปะพื้นบาน
( ) อัธยาศัยของคนในชุมชน
( ) สินคาที่ระลึก
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................
7.ทานมีความพึงพอใจกับการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเขาพักที่โฮมสเตยบานบุไทร ขอ
ใดบาง
( ) มัคคุเทศก
( ) รถนําเที่ยว
( ) การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย
( ) การเตรียมพรอมในการชวยเหลือนักทองเที่ยวกรณีฉุกเฉิน
( ) การติดตอจองที่พัก
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................................

********************************* ขอบคุณครับ *********************************
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คูมือการทองเที่ยวทีพ
่ ักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท
สํานักพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ประกาศใช กันยายน 2547
การเตรียมตัวของนักทองเที่ยวโฮมสเตย
นักทองเที่ยวที่นิยมการทองเที่ยวแบบโฮมสเตย ควรตองมีความรูความเขาใจในความหมายและ
รูปแบบของการทองเที่ยวแบบโฮมสเตยกอน รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง เบอรติดตอ กิจกรรมในชุมชน
คาใชจ าย การเดินทางจากเอกสาร หรือเว็บไซต Homestaythailand.org Homestayfanclub.com
หรือ เว็บไซตการทองเที่ยวตางๆ และควรมีการเตรียมตัวในเรื่องตางๆ ดังนี้
1. สัมภาระของใชสวนตัว เชน ผาเช็คตัว อุปกรณในการอาบน้ํา หมวก รองเทาแตะ ฯลฯ และควร
เตรียมเสื้อผาใหเหมาะสมกับชุมชน
2. ความรูเกี่ยวกับชุมชนนั้นๆ เชน วัฒนธรรม ประเพณี การนับถือศาสนาของคนในชุมชน
3. ติดตอประสานงานกับชุมชนกอนการเดินทางไปเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และการเตรียมตัว
ของเจาของบานในการตอนรับ
แนวทางการปฏิบัติตัวสําหรับนักทองเที่ยว
1. ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
นักทองเที่ยวตองชวยกันอนุรักษสิ่งแวดลอมของชุมชน ไมทิ้งขยะในชุมชนและแหลงทองเที่ยว
ไมเก็บพันธุไม ไมทําลายสัตวปา ปะการัง หรือดอกไมปา ฯลฯ
2. เคารพวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของชุมชน
2.1 สวมใสเสื้อผาที่เหมาะสมกับสถานที่ เชน ไมนุงกางเกงขาสั้น ไมสวมเสื้อสายเดี่ยว
2.2 เคารพกฎ กติกาที่ชุมชนกําหนด เชน ไมเลนการพนัน ไมดื่มสุรา ไมสงเสียงดังเกินเวลาที่
กําหนด ออกนอกเสนทางที่กําหนด หรือออกนอกเขตชุมชนยามวิกาล
2.3 เคารพและใหเกียรติเจาของบาน ใหความเปนกันเองกับชาวบานในชุมชน
3. สนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชน
อุดหนุนสินคา หรือผลิตภัณฑของชุมชน ไมควรตอรองราคา และเห็นคุณคาความพยายามใน
การทํา ซึ่งถือเปนการสรางรายไดเสริมใหกบั ชุมชน
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ภาคผนวก ค

แบบฟอรมรับฝากทรัพยสินและของมีคาของผูเขาพักโฮมสเตย
บานบุไทร ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา
-----------------------------------------------------------------------------เขียนที่ ______________________________
วันที่ ____ เดือน ___________ พ.ศ. _______
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว_________________________________ นามสกุล ______________________
อยูบานเลขที่ _______ หมูที่ _______ ตําบล __________________ อําเภอ ________________________
จังหวัด ________________________ อายุ _____ ป บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ _________________
โทรศัพทมือถือ ______________________________ ซึ่งเปนผูเขาพักโฮมสเตย ไดฝากทรัพยสินของมีคากับ
นาย/นาง/นางสาว ___________________________ นามสกุล _________________________________
บานเลขที่ _______ หมูที่ ________ ตําบล _______________________อําเภอ ____________________
จังหวัด______________________ อายุ _______ป บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ________________
ซึ่งเปนเจาบานผูใหเขาพักโฮมสเตย ดังรายการตอไปนี้
1 __________________________________________________________
2 __________________________________________________________
3 __________________________________________________________
4 __________________________________________________________
5 __________________________________________________________
6 __________________________________________________________
7 __________________________________________________________
8 __________________________________________________________
9 __________________________________________________________
10 _________________________________________________________
(ไดตรวจสอบสิ่งของแลวมีจํานวนตามรายการที่แจงไว)
ลงชื่อ__________________________ ผูฝาก ลงชื่อ __________________________ผูรับฝาก
(__________________________ ) (__________________________)
วันที่ _____ / ___________ / _______ วันที่ _____ / ____________ / _______
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ภาคผนวก ง
โครงการการสรางสังคมการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบประชาธิปไตย
ดําเนินการโดย
มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ รวมกับ กลุม อนุรักษตนน้ํามูลบานบุไทรโฮมสเตย
อําเภอวังน้าํ เขียว จังหวัดนครราชสีมา
__________________
1. หลักการและเหตุผล
1.1 การสรางการเรียนรูตามแนวพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องที่สําคัญยิ่ง
มูลนิธิพั ฒนาทรัพยากรมนุษ ย ระหว า งประเทศ0 1 พิจารณาเห็น วา สถานการณ ปจจุบันและ
แนวโนมในอนาคตทั้งภายในและภายนอกประเทศมีการเปลี่ยนแปลงกวางขวางและรวดเร็ว สราง
โอกาสและผลกระทบทางลบตอสังคมทั้งระดับชาติและชุมชน รวมทั้งสงผลกระทบตอการพัฒนาที่
มั่นคงและยั่งยืน การสรางสังคมและชุมชนแหงการเรียนรูเพื่อการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระดับ
ประชาชนทั่วไปและเยาวชนเปนเรื่องที่สําคัญ และพิจารณาเห็นวาการสรางสังคมและชุมชนแหงการ
เรียนรูที่สําคัญและมีคุณคายิ่ง คือ การสรางการเรียนรูหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ พระราช
ดํารัสที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะพระราชดํารัสรูรักสามัคคี
1.2 มูลนิธิฯ ไดดําเนินการมาโดยตอเนื่อง (2544-2550)
ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว มูลนิฯ จึงไดดําเนินการสรางสังคมและชุมชนแหงการเรียนรู
เพื่อการพัฒนาที่มั่นคงมาโดยตอเนื่อง มุงสรางรากฐานที่มั่นคงทั้งภาคราชการ ภาคประชาชน ชุมชน
และเยาวชน ลดความยากจนอยางยั่งยืน สรางความแข็งแรงในการเผชิญปจจัยเสี่ยงและสถานการณ
ในโลกยุคใหม รวมทั้งมีเปาหมายในการสรางชุมชนตนแบบเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและรู
รักสามัคคี เพื่อสรางพลังในการปฏิบัติ โดยจัดการประชุมและใหความรูในรูปแบบตางๆ เพื่อนอมนํา
หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ พระราชดํารัสที่เกี่ยวของ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติ
และจัดระบบประเมินผล ทั้งนี้ไดดําเนินการตอเนื่องมาเปนเวลา 6 ป (ตั้งแตป พ.ศ. 2544-2550) โดย
การประชุ ม สั ม มนาวิ ช าการและการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร รวมทั้ ง ในป 2544 ได เ สนอผลการ
ประชุมสัมมนาตอสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งไดนําไปสูการพิจารณาเสนอแนะนโยบาย
1

มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ ป 2541 ตามขอเสนอของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
เพื่อใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางประเทศและพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายในประเทศ
ไปพรอมกัน โดยนอมนําหลักการพัฒนาตามพระราชดําริดาํ เนินการตามนโยบายของทานอาสา สารสิน ประธานมูลนิธฯิ คนแรก และ ดร.ชุมพล
พรประภา ประธานคนปจจุบัน
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ความมั่ น คงแห ง ชาติ 2545-2550 ในลํา ดั บต อมา การประชุม ดํ า เนิ น การทั้ง ในพื้ น ที่ภ าคกลางคื อ
กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม และจังหวัดใกลเคียงรวม 5 จังหวัด พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่
จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกลเคียงรวม 7 จังหวัด รวมทั้งไดสรางการเรียนรูระดับผูบริหารระดับกลาง
ในสวนราชการตางๆ และผูบริหารสถานศึกษา จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อ
สรางเครือขายและนําไปถายทอดสูประชาชนและเยาวชน
1.3 ผลการดําเนินการที่สําคัญที่ผานมา
ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ที่ สํ า คั ญ ที่ ผ า น ม า ไ ด จั ด ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ที่ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุดรธานี (15 ม.ค. 2549) ที่จังหวัดสมุทรสงคราม (27 พ.ย. 2546 และ
16 มิ.ย. 2548) และการดําเนินการที่กรุงเทพมหานคร (24 สิงหาคม 2548)
ผลการดําเนินการที่ผานมาประสบผลสําเร็จดวยดียิ่ง ทั้งจากการประเมินผลการอภิปรายแสดง
ความเห็นในที่ประชุม ผลการประชุมยอย การวิเคราะหจากแบบประเมินผล และการศึกษาตรวจสอบ
พบปะผูรวมโครงการในพื้นที่ภายหลังการประชุมสัมมนา โดยผูเขารวมประชุมไดรับความรู มีความ
สนใจในการนําไปใชในการดํารงชีวิต การนําไปสูการปรับวิธีคิด วิธีปฏิบัติ การนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและพระราชดํารัสรูรักสามัคคี ปฏิบัติและสรางเครือขายการเรียนรูใหกวางขวาง
สําหรับในจังหวัดสมุทรสงคราม ผูนําชุมชนไดนําไปเผยแพรและระยะตอมาไดแสดงความ
จํานงถวายที่ดินแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาผานมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งไดทรงมีราชานุมัติใหมูลนิธิชัย
พัฒนา พัฒนาเปนศูนยการเรียนรูตามรอยเทาพอแหงแผนดิน
2. วัตถุประสงค
2.1 สรางสังคมและชุมชนเรียนรู ตามหลักการพัฒนาแนวพระราชดําริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และพระราชดํา ริ ที่เ กี่ ย วข อ งและเผยแพรก ารปฏิบั ติให เ ขม ข น ทุก ระดั บ รวมทั้ ง กลุ ม นั ก เรี ย น นิสิ ต
นักศึกษา และเยาวชนทั่วไป
2.2 สงเสริมการพัฒนาที่มั่นคงยั่งยืน สรางความเขมแข็งโดยเฉพาะที่ฐานรากใหสังคมและชุมชน
และเยาวชน มีชุมชนและคนตนแบบดําเนินตามแนวพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรจังหวัด
2.3 มุงเทิดพระเกียรติและตอบสนองพระราชปณิธาน “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชน
สุขแหงมหาชนชาวสยาม”
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3. วิธีการดําเนินการ ประกอบดวย
การประชุมสัมมนาวิชาการ โครงการการสรางสังคมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับระบบประชาธิปไตย
พิธีการเปดประชุม
เวลา 9.00 น.-9.10 น. กลาวรายงานขอมูลทองถิ่นและกลาวตอนรับโดยตัวแทนทองถิ่น
เวลา 9.10 น.-9.30 น. กลาวเปด
โดย นายสมบูรณ งามลักษณ ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา
ศ.ดร.จีระ หงสลดารมณ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ระหวางประเทศ
เวลา 9.30 น.-10.30 น. สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การสรางสังคมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับระบบประชาธิปไตย”
โดย ศ.ดร.จีระ หงสลดารมณ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ระหวางประเทศ
คุณวริมา โพธิสมบัติ กรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ระหวางประเทศ
คุณวัลลภ บุรุษพัฒน กรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ระหวางประเทศ
เวลา 10.30 น.-11.30 น. Work shop/การแสดงความคิดเห็นและขอแลกเปลี่ยนประสบการณ
เวลา 11.30 น.-12.00 น. ทอดผาปาสรางสังคมการเรียนรู
4. สถานที่ดําเนินการ
หมูบานบุไทร หมู 4 ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370
5. ผูเขารวมโครงการ
ภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นิสิต นักศึกษา นักเรียนและพระภิกษุสงฆ
(ผูเขารวมประมาณ 50-60 คน)
6. การบริหารโครงการ
ดําเนินการรวมกันระหวางมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศและกลุมอนุรักษตนน้ํามูล
บานบุไทรโฮมสเตย อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 เผยแพรหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ พระราชดํารัสที่เกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและระบบประชาธิปไตยใหสังคม ชุมชน ขาราชการ ภาคเอกชน เยาวชน และทุกภาคสวน
นํา ไปปฏิ บัติ อย า งเข ม ข น เกิ ด ผลต อ การวางรากฐานที่แ ข็ง แกร ง และการพั ฒ นาที่ มั่ น คงยั่ ง ยื น ทั้ ง
ระดับชาติและชุมชน
7.2 สงผลตอการปรับวิธีคิด วิธีปฏิบัติของชุมชน สังคมและองคกร
7.3 สงผลตอการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนใหสังคม ชุมชน เยาวชน มีรากฐานแข็งแกรง กาวไปอยาง
ยั่งยืนทุกระดับ รองรับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
7.4 สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและบังเกิดประโยชนสุขแกปวงชนชาวไทย ตอบสนองพระราช
ปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาว
สยาม”
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
ชื่อ
เกิดวันที่
จบการศึกษา

ประวัติการทํางาน

นายยุทธนา สมลา
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2522
ระดับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2545
ป 2543 เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป
บริษทั UNION REAL ESTATE จํากัด

