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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษาบ้านวังนํ้ามอก อําเภอศรี
เชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ครั้งน้ี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของบ้านวังนํ้ามอก 
จังหวัดหนองคาย โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นกับกลุ่มนักท่องเที่ยว และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
กลุ่มตัวอย่างผู้เก่ียวข้องในชุมชน เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละ  และการ
วิเคราะห์เน้ือหาในลักษณะพรรณา  ผลการศึกษาพบว่า 

๑. ข้อมูลทั่วไปและความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ส่วนมากช่วงอายุ ๑๖ -๒๕  ปี  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและนักท่องเที่ ยวมาจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ เดินทางมาเพ่ือการพักผ่อนและเดินทางมา โดยส่วนมากทางโดย
รถยนต์ส่วนตัว มาพักผ่อนกับกลุ่มเพ่ือนหรือผู้ร่วมงานเป็น ซึ่งส่วนมากจะทราบจากเพ่ือนหรือคนรู้จัก 
และจํานวนครั้งของนักท่องเที่ยวที่เคยมาพักผ่อนที่บ้านวังนํ้ามอกส่วนมากเคยมาแล้ว ๒ -๓ ครั้ง 
ระยะเวลาที่อยู่โอมสเตย์ในบ้านวังนํ้ามอก ๒-๓ วัน ด้านค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวโดยเฉล่ียต่อคนน้ัน
จะอยู่ในระดับมากกว่า ๑,๐๐๐ บาท และส่วนมากต้องการที่จะกลับมาพักผ่อนและท่องเที่ยวอีก 
นักท่องเที่ยวมีข้อเสนอแนะต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คือ อยากจะให้มีการบริการทางด้าน
นวดแผนโบราณ นวดสปา  ป่ันจักรยานและควรจะมีป้ายบอกทางให้ชัดเจน และป้ายความรู้ทางด้าน
แหล่งที่มาของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งด้วย  

๒. รูปแบบของการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  พบว่า เกิดการรวมกลุ่มโฮมสเตย์ โดย 
อาศัยทุนทางสังคมที่เป็นจุดขาย อันได้แก่ ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน โดยให้นักท่องเที่ยว

ได้เข้าพักอาศัยและเก็บค่าที่พักและค่าตอบแทนตามความเหมาะสม เพ่ือให้กลุ่มต้ังอยู่ได้อย่างย่ังยืน 

ชุมชนมีส่วนร่วมต่อกระบวนการต้ังแต่การรับจอง การลงทะเบียน การบายศรีสู่ขวัญต้อนรับ การร่วม

กิจกรรมท่องเที่ยวตามท่ีกําหนดไว้  ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้ และตระหนักเห็นความสําคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความรู้สึกหวงแหนและต้องการอนุรักษ์ไว้ ชุมชนมีอาชีพ รายได้ และเกิด

ความเข้มแข็ง  สําหรับแนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ควรดําเนินการใน ๓ ด้าน 

คือด้านที่พักอาศัย ควรมีการปรับปรุงห้องสุขา และจัดหาที่ทิ้งขยะ ให้ดีขึ้น ด้านสถานที่ท่องเที่ยวและ

บริการ ควรจัดทําป้ายบอกทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน และควรมีการเพ่ิมบริการด้าน

การนวดแผนโบราณ  นวดสปา และด้านบุคลากร  ควรมีการจัดอบรมหรือประชุมให้ความรู้เรื่องการ

จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศน์อย่างเป็นระบบ ต่อเน่ือง และเกิดความย่ังยืน นอกจากน้ัน ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้กับ



กลุ่มเด็กและเยาวชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนกับการจัดการท่องเที่ยวดังกล่าว เพราะเด็กจะได้

สืบทอดการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์น้ีต่อไป 

 
 

ABSTRACT 

“ Eco-tourism  : A case study of Bann  wang nam mok,  nongkhai 

Province” 

The purpose of this research were : 1) to study opinion of tourists  about  

Eco-tourism management of Bann Wang Nam Mok and 2) to study a conception 

management of Eco-tourism of Bann Wang Nam Mok, Nongkhai province. The 

System approach and three objectives : to evaluate an input factor namely of 

compose community history, tradition and culture, confederation and natural 

resources, reached to participations of communities and organization, to apprise the 

transitional process benefits from Eco-tourism management. and communication’s 

change, and to assess output factors including products, outcomes and social 

impacts. The study found that mainly tourists were females who have ages at 16-25 

years olds. Studying in Bachelor’s change degrees. They mostly came from North-

East religion. By cars with more than 10 friends or colleagues. The tourists know an 

information about Bann Wang Nam Mok  from friends ’or  acquaintances’ saying, and 

used to relax for 2-3 times. They spent their time in Bann Wang Nam Mok for 2-3 

days stayed at Homestays which were prepared for the tourists. The costs of a trip 

per 1 person was over 1,000 Baths, and most of tourists wanted to come back to 

Bann Wang Nam Mok again. In fact, there were some suggestions’ from the tourists 

that were :) 1) there should be Thai massage and should be the sings about history 

of each tourist attraction for the better public relations.   



 By the way ,Bann Wang Nam Mok official service were good included 

accommodations ,areas, foods, souvenirs, stuff services trash can and travelling. 

While restrooms and toilet were fair. 

 To the most of opinions from the tourists about an Eco-tourism, they know it 

well and loved this kind of tour. They told that Eco-tourism gave them a lot of 

knowledge about history, and culture of the place, moreover, there was the lowest 

bad effects to an environment. In add, the Eco tourism focused on relationship 

between villagers and tourists that helped increasing villagers’ incomes by the 

Homestay. 

 Next, a tourism management of Bann Wang Nam Mok initiated an idea which 

all villagers established the Eco-tourism in Bann Wang Nam Mok together. They went 

to learn from another village and found the still-have-principal, culture, traditions, 

forests, and rivers. Therefore, the people help developing their principal together 

making them to be selling points in the Eco-tourism. Furthermore, they joined local 

knowledge, local wisdom, and local arts and culture with economical application 

following policy from Ministry of Cultural. That approached to organize the saiyai 

culture model of Nongkhai province for being a corpus of local knowledge. 

 A Tourism is very important to community, society, and culture. There was a 

development from the past until now but there were still problem which have to fix. 

While a tourism have more problems, people who have mantles in the tourism have 

no knowledge and skill to solve them. Due to a cavitation of technology and 

communication, tourists have changed from only entertained themselves to finding 

knowledge while travel. So Eco-tourism has to balance life quality and incomes 

included preserving and modern, creation knowledge and understanding with 

villagers is the way to rise quality of Eco-tourism and to maintain it along with a 

community.  
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๑. หลักการและเหตุผล 

 
      การสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากทุนทาง

เศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ขนบธรรมเนียมและประเพณีและวัฒนธรรม

ชุมชน เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน เป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญ

ยุทธศาสตร์หน่ึงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ซึ่งในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์กําลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก  ดังน้ันหากชุมชนท้องถิ่นสามารถดึง

ศักยภาพการท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ ในชุมชนมาพัฒนาเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน ควบคู่ไปกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ย่อมจะทําให้การพัฒนาประเทศบรรลุวัตถุประสงค์ตาม

ยุทธศาสตร์ที่ได้ต้ังไว้  

               จังหวัดหนองคายมีลักษณะเด่นหลายอย่าง คือมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีความ

อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติที่งดงาม มีแหล่งอารยธรรมทางประวัติศาสตร์ มีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ินที่

รุ่งเรืองมาแต่อดีตที่ทรงคุณค่า วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ความมีนํ้าใจของชุมชน เป็น

เสน่ห์ที่มัดใจนักท่องเที่ยว มีความหลากหลายของอาหารพ้ืนบ้าน ซึ่งมีความโดดเด่นไม่เหมือนจังหวัด

ใดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปัจจุบันมีการพัฒนาทั้งด้านสาธารณูปโภคและการคมนาคม มีการ

สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม 

ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ขนบธรรมเนียมและประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน เพ่ือแก้ปัญหาความ

ยากจน และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญยุทธศาสตร์หน่ึงในแผนพัฒนา

จังหวัด ซึ่งในปัจจุบันการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพของคนในท้องถิ่น 

จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ซึ่งหากการพัฒนาน้ันเป็นการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

แล้วก็จะทําให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เราจําเป็นต้อง

มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการท่องเที่ยวให้ย่ังยืน หมายถึงการจัดการทรัพยากรเพื่อการ

ตอบสนองความจําเป็นทางเศรษฐกิจ สังคมและความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะเด่ียวกันก็สามารถ

ที่จะรักษาความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และระบบนิเวศโดยการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
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อันมีคุณค่าอย่างรอบคอบและฉลาดในการประยุกต์ใช้ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวซึ่ง 

บานเย็น  ชาญธนะวัฒน์ (๒๕๔๕ : ๖๗ ) ได้ศึกษาพบว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวทําให้เกิดการจัด

ระเบียบสภาพแวดล้อมของชุมชนใหม่ให้ร่มรื่น น่าดู ลดปริมาณการตัดไม้ทําลายป่าหรือล่าสัตว์ลง 

ด้านวัฒนธรรมชาวบ้านก็มีการปรับตัว ยอมรับวัฒนธรรมสากลเพ่ิมข้ึน ทําให้เกิดการผสมผสานและ

เรียนรู้ทางวัฒนธรรมร่วมกันเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัย และตรัยวิชิต  เขาแก้ว (๒๕๔๖ : บทคัดย่อ ) ได้

ศึกษาการจัดการท่องเที่ยวตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่าการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นและสนับสนุนให้ชาวบ้านเข้าใจเร่ืองการท่องเที่ยวของคนในท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวมากย่ิงข้ึน  ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวนอกจากจะเป็นการ

ย่ังยืนในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแล้ว จะต้องเสริมสร้างคุณภาพและมาตรฐานของการท่องเท่ียวให้

สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะต้องมีการให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ ร่วมกันพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานของการท่องเที่ยว คนในท้องถิ่นมีนํ้าใจไมตรีที่ดีงาม และคนท้องถิ่นรับผลประโยชน์

ร่วมกัน และจะต้องให้ประชาชนมีความตะหนักในคุณค่าอย่างแท้จริง มีความรู้ มีการรู้จักใช้ประโยชน์

มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา และสร้างจิตสํานึกรักท้องถ่ินของตนเอง (เทิดชาย  ช่วยบํารุง,๒๕๔๙ : 

๑๙๑ )   

               ดังน้ัน หากชุมชนท้องถิ่นสามารถดึงศักยภาพการท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ ในชุมชนมาพัฒนา

เพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ย่อมจะทําให้

การพัฒนาประเทศบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่ได้ต้ังไว้ จึงต้องมีการศึกษาข้อมูลประกอบการ

วางแผนการพัฒนา การสร้างความรู้ ความเข้าใจกับคนในท้องถิ่นให้ชัดเจนในเร่ืองของแนวคิดและ

แนวทางที่แท้จริงของการท่องเที่ยวว่าเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นประโยชน์ระยะยาวในด้านการสร้างความ

เข้มแข็งให้กับชุมชนและคนในท้องถิ่นให้สามารถพ่ึงตนเองได้ ตัวแทนชุมชนและคนท้องถิ่นที่จะเข้ามา

มีส่วนร่วมจะต้องมีความรู้เก่ียวกับธุรกิจการท่องเที่ยว ทั้งเรื่องบุคลิกภาพ ความรู้ความเข้าใจ การ

บริหารจัดการ และการพ่ึงตนเอง รวมท้ังส่งเสริมให้มีการจ้างงานและกิจกรรมที่ต่อเน่ืองกับการ

ท่องเที่ยวโดยเน้นให้คนในท้องถิ่นมีงานทํา การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นเจ้าของธุรกิจและ

กิจการ มีการแบ่งปันผลประโยชน์กันอย่างเป็นธรรม  ดังน้ันการพัฒนาการบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยวในสถานการณ์ปัจจุบันจึงมีความสําคัญอย่างมากท่ีจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรในจังหวัด

หนองคาย ในการที่จะเอื้ออํานวยให้จังหวัดเป็นผู้นําด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอย่างต่อเน่ือง และ

ยกระดับคุณภาพการท่องเท่ียวของประเทศไทยสู่มาตรฐานโลก จึงต้องมีการศึกษาศักยภาพและความ

ต้องการพัฒนาของคนในท้องถิ่นในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน ถึงแม้ว่าการท่องเที่ยว
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จะมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ผ่านมาก็ตามแต่การ

ดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดก็ยังคงมีปัญหาที่จะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขคือปัญหาความ

เสื่อมโทรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่างๆ การจัด

ระเบียบร้านค้า เพิงและแผงลอยในสถานที่ท่องเที่ยวไม่มีความเป็นระเบียบ ไม่ถูกสุขอนามัย ซึ่งใน

บางคร้ังยังไม่คํานึงถึงความเป็นวัฒนธรรมไทยทําให้ขาดความงดงามตามแบบวัฒนธรรมไทย  (สมชาย 

เตียวกุล, ๒๕๔๙ : ๓๐ ) ผู้ที่เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่แท้จริง รวมทั้งขาดข้อมูลที่เป็นจริง

เก่ียวกับสถานที่สําคัญทางวัฒนธรรม ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ทําให้ขาด

ความตระหนักในความเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวของตนเอง ทําให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยว เกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการในชุมชน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีความชัดเจน 

(รสิกา อังกูร, ๒๕๔๙ : ๑๓๖) พ้ืนที่หลาย ๆ แห่งมีคนจํานวนไม่น้อยที่เข้าไปบุกรุกพ้ืนที่เป็นการ

ทําลายความงดงามและเสน่ห์ของสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่าปัญหาดังกล่าวน้ันอยู่ที่คน 

ซึ่งยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และไม่มีทักษะการบริหารจัดการที่ดีพอ ประกอบกับการแข่งขันที่มีมาก

ขึ้น การให้ความสําคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ การเสริมสร้างความรู้ 

และทักษะการบริหารจัดการซึ่งต้องควบคู่ไปกับทักษะความเป็นผู้ประกอบการ มีกิจกรรมเสริมสร้าง

ความรู้ พัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวสู่

สากล  จากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ต้องการให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้  โดยนํา

ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม มาสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้

อย่างย่ังยืนตามแนวคิดแบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมต่อไป   

                 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งหน่ึงของจังหวัดหนองคาย  ได้แก่ บ้านวังนํ้ามอก  ต้ังอยู่ที่ 

หมู่ที่ ๕  ตําบลพระพุทธบาท  อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ในอดีตเคยประสบปัญหานายทุน

และชาวบ้านเข้าไปลักลอบตัดไม้เผาถ่าน ทําให้เกิดปัญหาขึ้นในชุมชน ชาวบ้านกลุ่มหน่ึงจึงพร้อมใจ

จัดต้ังป่าชุมชนขึ้นบน ภูผีปอบ-ภูปักแป้น เพ่ือพลิกฟ้ืนความอุดมสมบูรณ์ของป่าให้กลับคืนมา จน

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ป่าพ้ืนบ้าน อาหารชุมชนดีเด่น” จากกรมป่าไม้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ 

นอกจากนี้  ชาวบ้านได้รวมตัวกันจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบ “หมู่บ้านโฮมสเตย์” มีการจัด

พิธีบายศรีสู่ขวัญ การรับประทานอาหารแบบพาแลง เพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนเป็นหมู่คณะ 

การเดินป่าศึกษาธรรมชาติที่ป่าชุมชนภูผีปอบ การปั่นจักรยานชมทุ่งและทิวทัศน์แม่นํ้าโขง ชมการทอ

ผ้าพ้ืนเมือง ด้วยก่ีกระตุกฯลฯ  ซึ่งได้รับรางวัล “องค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเท่ียวดีเด่น ของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการประกวดรางวัล
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อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ ๗ ประจําปี ๒๕๕๑ ด้วยผลงาน “ป่าพ้ืนบ้าน อาหารชุมชน” จาก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ต้องการให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้  โดยนําทุนทาง

ทรัพยากรธรรมชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม มาสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่าง

ยั่งยืน และความสําเร็จของชุมชนบ้านวังนํ้ามอกด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์น้ันมีรูปแบบของการ

จัดการสู่ความสําเร็จได้อย่างไรบ้าง    คณะผู้วิจัย จึงต้องการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มี

ต่อรูปแบบและศักยภาพของการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะให้กับชุมชนเพ่ือการ

ปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น  รวมทั้งประโยชน์ที่ ชุมชนได้รับจากการท่องเที่ยวและผลกระทบที่

เก่ียวข้องกับชุมชน เพ่ือนําผลการวิจัยที่ได้เผยแพร่ให้กับหมู่บ้านและชุมชนอ่ืนที่สนใจต่อไป     

 

๒. วัตถุประสงค์การวิจัย  
 

 ๑. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของบ้านวัง   
นํ้ามอก จังหวัดหนองคาย 
 ๒. เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของบ้านวังนํ้ามอก จังหวัดหนองคาย 
 
 ๓. ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ๒ ส่วน ได้แก่ข้อมูลจากแบบสอบถาม     
( Questionnaire ) เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว และสัมภาษณ์กลุ่ม ( Focus Group 
Interview ) กับผู้ที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยศึกษาถึงบริบทความเป็นมา  กระบวนการบริหารจัดการ และ
ประโยชน์หรือผลกระทบที่เกิดกับชุมชนบ้านวังนํ้ามอก หมู่ที่ ๕ ตําบลพระพุทธบาท  อําเภอศรี
เชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
 
๔. คําถามหลักการวิจัย 

๔.๑ นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของบ้านวังนํ้ามอก 
อย่างไร 

๔.๒ รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของบ้านวังนํ้ามอก มีรูปแบบการท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์อย่างไร 

 



๕ 

 

๕. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ในการวิจัยรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษา บ้านวังนํ้ามอก จังหวัด

หนองคาย ใช้แนวคิดเชิงระบบ (The System Approach) โดยศึกษาปัจจัยนําเข้า ด้านประวัติความ

เป็นมา ประเพณีวัฒนธรรม การรวมกลุ่มองค์กร ทรัพยากรธรรมชาติ  เข้ามาสู่กระบวนการ ด้าน

รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นการ

จัดการแปรเปลี่ยนปัจจัยนําเข้าทั้งหลายให้กลายเป็นผลผลิต/ผลลัพธ์ ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการ

ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของชุมชน ขณะเดียวกันอีกส่วน

หน่ึงคือการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อบริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือเป็นการประเมิน

ความพึงพอใจ และการให้ข้อเสนอแนะจากนักท่องเที่ยวต่อการจัดบริการดังกล่าว 

 

แผนภูมิที่ ๑ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยนําเขา้ 

(INPUT)

๑. ประวัติความเป็นมา 
๒. ประเพณีวัฒนธรรม 
๓. การรวมกลุม่องค์กร 
๔. ทรัพยากรธรรมชาติ 

กระบวนการ

(PROCESS)

๑. รูปแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
๒. การมีส่วนรว่มของชุมชน
และภาคส่วนต่าง ๆ 

ผลผลิต / ผลลัพธ์
(OUTPUT)

๑. ประโยชน์ที่ได้รับจากการ

จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

๒. แนวทางการปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการท่องเที่ยว

เชิงอนรักษ์ของชมชน

ความคดิเห็นของนักท่องเทีย่ว
ต่อการให้บรกิาร และ
ข้อเสนอแนะต่อการทอ่งเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์



๖ 

 

๖. นิยามศัพท์เฉพาะ 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมายถึง การท่องเที่ยวรูปแบบหน่ึงที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไป

ยังแหล่งธรรมชาติ และแหล่งวัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ โดยไม่ก่อให้เกิด การรบกวนหรือทํา

ความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แต่มีวัตถุประสงค์อย่างมุ่งมั่นเพ่ือช่ืนชม ศึกษา 

เรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่

ปรากฏในแหล่งธรรมชาติ น้ัน  อีกทั้ งช่วยสร้างโอกาส  ทางเศรษฐกิจที่ ส่ งผลให้การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น 

 ความคิดเหน็ต่อการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  หมายถึง ความคิดเห็นของ

นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการทีบ้่านวังนํ้ามอก ในด้านบริการ  ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ

ข้อเสนอแนะต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

          รปูแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  หมายถึง  กระบวนการในการจัดการ  บริการ

ต่างๆ ที่จัดให้กับนักท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบ้านวังนํ้ามอก อําเภอศรีเชียงใหม่ 

จังหวัดหนองคาย  

 โฮมสเตย์  หมายถึง การท่องเที่ยวรูปแบบหน่ึงที่นักท่องเที่ยวพักค้างกับชุมชนที่ทําโฮมสเตย์ 

โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน ศึกษาธรรมชาติหรือแหล่ง

ท่องเที่ยวในชุมชน มีการจัดบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตามสมควร และได้รับค่าตอบแทนตาม

ความเหมาะสม 

          ชุมชนบ้านวังน้ํามอก  หมายถึง  บ้านวังนํ้ามอก หมู่ที่ ๕     ตําบลพระพุทธบาท  อําเภอศรี

เชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย   

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย  

ได้ทราบแนวคิดที่นักท่องเที่ยวมีต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของบ้านวังนํ้ามอก และ

ทราบถึงรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เหมาะสมของชุมชน  เพ่ือนําไปพัฒนาและปรับปรุงการ

บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ย่ังยืนต่อไป 

 



๗ 

 

๘. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย  

ได้ทราบถึงข้อมูลเก่ียวกับบ้านวังนํ้ามอก รูปแบบการท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ ของชุมชน เพ่ือ

นําไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นชุมชนและหมู่บ้านอ่ืนสามารถศึกษา

รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวของหมู่บ้านวังนํ้ามอกเพื่อนําไปปรับใช้ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ในท้องถิ่นตนเองได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

บทที่ ๒ 

เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

๑. แนวคิดเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
 

คณะผู้วิจัยได้นําเสนอแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เน่ืองจากในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวมุ่งเป้าหมายที่การทําให้การท่องเที่ยวเกิดความย่ังยืน การทําให้ชุมชนที่
ดําเนินการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนต่อไปด้วย  

๑.๑ นิยามและความหมายของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์     
      ได้มีผู้ที่ให้ความหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไว้ ดังน้ี  
The Common wealth Department  of Tourism  ให้ความหมายว่า เป็นการท่องเที่ยว

ธรรมชาติที่ครอบคลุมถึงสาระด้านการศึกษา การเข้าใจธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการจัดการเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศให้ย่ังยืน ครอบคลุมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน การปันผลประโยชน์ต่างๆ กลับสู่
ชุมชนท้องถิ่นและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

The  Ecotourism Society  กล่ าว ว่า  การเดินทางไป เยื อนแหล่ งธรรมชาติ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงหรือทําลายคุณค่าของระบบนิเวศและในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่
ส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเกิดประโยชน์ต่อประชาชนท้องถิ่น 

Ceballos  Lascurain  กล่าวว่า เป็นการท่องเที่ยว รูปแบบหน่ึงที่เก่ียวข้องกับการเดินทาง
ไปยังแหล่งธรรมชาติ โดยไม่ให้เกิดการรบกวนหรือทําความเสียหายแก่ธรรมชาติ แต่มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือช่ืนชม ศึกษาเรียนรู้  และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะ
ทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่งธรรมชาติเหล่าน้ัน 

Elizabeth Boo ให้ความหมายว่า การท่องเที่ยวแบบอิงธรรมชาติที่เอ้ือประโยชน์ต่อการ
อนุรักษ์ อันเนื่องมาจากการมีเงินทุนสําหรับการปกป้องดูแลรักษาพ้ืนที่ มีการสร้างงานให้กับชุมชน
หรือท้องถิ่น พร้อมทั้งให้การศึกษาและสร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม 
 จากความหมายข้างต้น สรุปความได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมายถึงการท่องเที่ยว
รูปแบบหน่ึงที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติ  และแหล่งวัฒนธรรมอย่างมีความ
รับผิดชอบ โดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนหรือทําความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แต่มีวัตถุประสงค์อย่างมุ่งมั่นเพ่ือช่ืนชม ศึกษา เรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ  
ลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่งธรรมชาติน้ัน อีกทั้งช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นด้วยแนวคิดพ้ืนฐาน
ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 



๙ 

 

            ๑.๒ แนวคิดพื้นฐานและหลักการของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์   
         สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (๒๕๓๙) ได้กล่าวถึงแนวคิด

พ้ืนฐานและหลักการของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ไว้ดังนี้  
๑. เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ รวมถึงแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 

ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และทรงคุณค่าในพ้ืนที่น้ัน 
๒. เป็นการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ มีการจัดการอย่างย่ังยืน ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ

หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างตํ่าและช่วยส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ย่ังยืนตลอดไป 

๓. เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู้ และการให้การศึกษา เกี่ยวกับระบบนิเวศ และ
สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ความประทับใจ และประสบการณ์ที่มีคุณค่าเพ่ือ
สร้างความตระหนักและจิตสํานึกที่ถูกต้องต่อนักท่องเที่ยว ประชาชนท้องถิ่นตลอดจนผู้ประกอบการท่ี
เก่ียวข้อง 

๔.เป็นการท่องเที่ยวที่นําไปสู่การกระจายรายได้ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศโดย
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในภาคบริการต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถ่ิน
มากกว่าการท่องเที่ยวที่เคยส่งเสริมกันมาต้ังแต่อดีต  

 
              ๑.๓ รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งวัฒนธรรม (Cultural based tourism )    
          ๑. การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical tourism) หมายถึง การเดินทาง
ท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เพ่ือช่ืนชมและเพลิดเพลินในสถานที่
ท่องเที่ยวได้ความรู้ และมีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดีในท้องถิ่นพ้ืนฐานของความ
รับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อมโดยที่
ประชาคมในท้องถิ่น มีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยว 
         ๒. การท่องเที่ยวชมงานวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural  & Traditional Tourism 
)  หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อชมงานประเพณีต่างๆ  ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นน้ันๆจัดขึ้น ได้รับ
ความเพลิดเพลินต่ืนตาต่ืนใจในสุนทรียศิลป์เพ่ือศึกษาความเช่ือ การยอมรับนับถือ การเคารพ 
พิธีกรรมต่างๆ และได้รับความรู้ มีความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม มีประสบการณ์ใหม่ๆ 
เพ่ิมขึ้นบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและมรดกทาง
วัฒนธรรม โดยประชาคมในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยว   
          ๓. การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural Tourism/Village Tourism )หมายถึง
การเดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้านชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษมี
ความโดดเด่น เพ่ือความเพลิดเพลิน ได้ความรู้ ดูผลงานสร้างสรรค์และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน มีความ



๑๐ 

 

เข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษามรดกทางทาง
วัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยประชาคมในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยว 
         นอกจากน้ี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กล่าวถึงการนําทรัพยากรการท่องเที่ยว
ในท้องถ่ินมาจัดรูปแบบการท่องเที่ยวก็เข้าหลักการของการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชนบท หลายรูปแบบ 
ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  การ
ท่องเที่ยวชมงานวัฒนธรรมและประเพณี เป็นต้น  รูปแบบการท่องเที่ยวแต่ละประเภทยังสามารถจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยว ได้หลากหลาย อาทิเช่น การท่องเที่ยวเดินป่าชมและศึกษาพันธ์ุไม้  สมุนไพร  
การดูนก การดูแมลง   การเรียนทําอาหาร  เป็นต้น 
 
          ๑.๔ องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
       ดรรชนี เอมพันธ์ และสุรเชษฏ์  เชษฐมาส (๒๕๓๙) กล่าวว่า โดยท่ัวไป การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์  เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ  ๔ ประการ คือ 
       ๑. ทรัพยากรการท่องเที่ยว   การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เก่ียวข้องกับธรรมชาติที่ยังดํารง
ไว้ซึ่งสภาพดังเดิมของระบบนิเวศและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
       ๒ . นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  จะต้องมีพฤติกรรมที่ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพ่ือเสริมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ สามารถ
จําแนกได้ ๔ ประเภท คือ  
                   ๒.๑  นักท่องเที่ยวแบบหัวกระทิที่เน้นความสําคัญในการศึกษาค้นคว้าขณะที่เที่ยวชม 
ธรรมชาติ 

         ๒.๒ นักท่องเที่ยวที่เน้นเจาะจงไปเที่ยวสถานที่ธรรมชาติโดยเฉพาะ เพ่ือจะได้รู้ได้ 
เข้าใจในธรรมชาติหรือประเพณีท้องถิ่น 
                    ๒.๓ นักท่องเท่ียวที่ชอบไปสถานที่แปลกๆ ที่ไม่เคยไปมาก่อน 

         ๒.๔ นักท่องเที่ยวที่บังเอิญต้องไปชมธรรมชาติ เพราะเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรม 
ท่องเที่ยวที่ตนเองได้เลือกไป  

      ๓. การตลาด  นับเป็นส่วนสําคัญในการชักจูงนักท่องเที่ยวให้ไปท่องเที่ยว เป็นสื่อกลาง
ระหว่างนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยว ในการให้ข้อมูลเพ่ือเป็นการช่วยให้
นักท่องเที่ยวตัดสินใจว่ารูปแบบของการท่องเที่ยวในลักษณะเช่นน้ีเหมาะสม กับความสนใจและตรง
ตามความต้องการของตนเองหรือไม่ และสามารถยอมรับกฎ หรือกติกาของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ได้หรือไม่ 

      ๔. การบริการ ต้องเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารและการบริการเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเก่ียวกับธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่นบริการด้าน



๑๑ 

 

สื่อความหมายธรรมชาติ การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่น  การจัดที่พักที่สอดคล้องกลมกลืนกับ
ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น มัคคุเทศก์นําทางในการเดินป่า เป็นต้น 
 

๒. แนวคิดการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน   
 ๒.๑ ความหมายการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน  หมายถึง การพัฒนาที่สามารถตอบสนองกับ

ความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถ่ินในปัจจุบัน โดยมีการปกป้องและสงวนรักษา
โอกาสต่างๆของอนุชนรุ่นหลังด้วย รวมถึงการจัดการทรัพยากรเพ่ือการตอบสนองความจําเป็นทาง
เศรษฐกิจสังคมและความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะที่สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและ
ระบบนิเวศด้วย (Eber, 1992 : 3 ) เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยว เพ่ือตอบสนอง
ความจําเป็นทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอันมีคุณค่าอย่างรอบคอบ
และชาญฉลาด ก่อประโยชน์สูงสุดในระยะเวลายาวนานที่สุด เกิดปัญหาผลกระทบน้อยที่สุด ใน
ขณะเดียวกันคุณภาพของทรัพยากรจะต้องดีขึ้น แม้ว่านักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นก็ตาม (รําไพพรรณ แก้ว
สุริยะ, ม.ป.ป.) เป็นการกําหนดแนวทางการใช้ประโยชน์และการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 
รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมที่ เก่ียวกับการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความจําเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสุนทรียภาพแก่สมาชิกของสังคมในปัจจุบันและอนาคต โดยใช้ทรัพยากรอันทรงคุณค่า
อย่างฉลาด สามารถรักษาเอกลักษณ์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมให้ไว้นานที่สุด มีการปรับปรุง
คุณภาพให้ได้ผลกําไรอย่างเป็นธรรม ในขณะเด่ียวกันชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเหมาะสม เป็นธรรม นักท่องเที่ยวมาเย่ียมเยือนสม่ําเสมออย่างพอเพียงแต่
มีผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดอย่างยืนยาว การท่องเที่ยวที่มีลักษณะสําคัญ ๖ ประการ 
(บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา , ๒๕๔๒ : ๑ ) ดังนี้  

๑. เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภท ทุกแห่ง 
๒. เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแหล่งท่องเที่ยว 
๓. เป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 
๔. เป็นการท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับธรรมชาติ

และ วัฒนธรรม 
๕. เป็นการท่องเที่ยวที่ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างยืนยาว 
๖. เป็นการท่องเที่ยวที่ให้ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถ่ิน และคืนผลประโยชน์กลับสู่ทรัพยากร

ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
 

๒ .๒ หลักการพื้นฐานของการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน แชร์เลย์ อีเบอร์ (Shirley Eber, 
๑๙๙๒) ได้อธิบายถึงหลักการพ้ืนฐาน(Principles) ของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ๑๐ ประการ ดังน้ี  



๑๒ 

 

      ๑ . การใช้ท รัพ ยากรอ ย่ าง ย่ั ง ยืน  (Using Resource Sustainable) เป็ นการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างพอดีเท่าที่จําเป็นและประหยัด เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรให้มีการ
ใช้ยาวนานขึ้น 

      ๒. การลดการบริโภคของเสียที่ เกินความจําเป็น (Reducing Over Consumption 
and Waste) เป็นการลดการบริโภคท่ีมากเกิดความจําเป็นและการลดของเสียเพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การทํานุบํารุงรักษาสิ่งแวดล้อมที่ถูกทําลายในระยะยาว และเพ่ิมคุณภาพของการท่องเที่ยวด้วย  

      ๓ . การรักษาความหลากหลาย  (Maintaining Diversity) เป็นการรักษาความ
หลากหลายของธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งมีความสําคัญต่อการท่องเที่ยวในระยะยาว และช่วยขยาย
ฐานของการท่องเที่ยวด้วย 

      ๔. การรวมการพัฒนาการท่องเที่ยวเข้าอยู่ในการวางแผน (Integrating Tourism into 
Planning) เป็นการรวมการพัฒนาการท่องเที่ยวเข้ากับแผนพัฒนาแห่งชาติและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
อีกทั้งมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment - EIA) ซึ่งการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้หลักวิชาการในการคาดการณ์เก่ียวกับผลกระทบทั้ง
ทางด้านบวกและด้านลบของการดําเนินโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมทุกด้านทั้ง
ด้านทรัพยากรท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือหาทางป้องกันผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดข้ึน ให้
เกิดขึ้นน้อยที่สุด อันจะช่วยขยายศักยภาพการท่องเที่ยวในระยะยาว 

      ๕. การสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถ่ิน (Supporting Local Economics) เป็นการรองรับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยพิจารณาควบคู่ไปกับด้านราคาและคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เกิดการประหยัด แต่ยังป้องกันการทําลายสิ่งแวดล้อมด้วย 

      ๖.  การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น (Involving Local Communities) เป็นการให้
ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมโดยรวม แต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการท่องเที่ยวด้วย 

      ๗.  การปรึกษากันระหว่างผู้เช่ียวชาญและสาธารณชน (Consulting Stakeholders 
and the Public) เป็นการปรึกษาหารือกันอย่างสมํ่าเสมอระหว่างรัฐบาลผู้ประกอบการ ประชาชน
ท้องถิ่น องค์กรและสถาบันที่เก่ียวข้องเพ่ือเข้าร่วมกันในทิศทางเดียวกัน รวมท้ัง ร่วมแก้ปัญหา และ
ลดข้อขัดแย้งในผลประโยชน์ 

      ๘ . การฝึกอบรมบุคลากร (Training Staff) เป็นการฝึกอบรมบุคลากรท้องถ่ินทุก
ประเภททุกระดับให้มีความรู้เก่ียวกับแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการพัฒนาแบบย่ังยืน ซึ่งจะช่วยยกระดับ
ของการบริการท่องเที่ยว 

      ๙. การตอบสนองการตลาดท่องเที่ยว (Marketing Tourism Responsibly) เป็นการ
จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวอย่างพร้อมมูลเพ่ือเผยแพร่ไปยังนักท่องเที่ยวให้เข้าใจ และ



๑๓ 

 

เคารพในสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้ง ช่วยยกระดับความพอใจ
ของนักท่องเที่ยวด้วย 

     ๑๐. การวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ (Undertaking Research) เป็นการวิจัยและติดตาม
ตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือช่วยในการแก้ไขปัญหา และเพ่ิมผลประโยชน์ให้กับแหล่งท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยว รวมถึงนักลงทุน 

รูปแบบการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนตามแผนปฏิบัติการ ๒๑ หรือ Agenda ๒๑ ตาม
ปฏิญญาริโอ ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (The United Nations 
Conference of Environment and Development) เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. ๑๙๙๒ (บุญเลิศ จิต
ต้ังวัฒนา, ๒๕๔๘ ) ทําให้การท่องเที่ยวต้องปรับตัวสู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable 
Tourism) ที่ต้องคํานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจาการท่องเท่ียวแบบย่ังยืนน้ีนําไปสู่การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ (Conservation Tourism) แล้วจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก็นําไปสู่การท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่อีก ๒ รูปแบบ คือ 

     ๑. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นการท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น  และแหล่งวัฒนธรรมที่เก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศ เพ่ือให้ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
และมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เก่ียวข้อง ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
อย่างดี รวมถึง การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้เกิดจิตสํานึกต่อการรักษาระบบนิเวศ
อย่างย่ังยืน อันได้แก่การท่องเท่ียวเชิงการศึกษาธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทางธรรมชาติ เป็นต้น 

     ๒ . การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เป็นการท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยววัฒนธรรมหรือชมงานประเพณี ต่าง ๆ ที่ ชุมชนท้องถิ่นน้ันจัดข้ึน เพ่ือให้ได้รับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมทั้งได้ศึกษาความเช่ือ ความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม มี
ประสบการณ์ใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างดี รวมถึงการมีส่วน
ร่วมของท้องถิ่น  โดยมุ่งเน้นให้มีจิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน อัน
ได้แก่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวงานประเพณีและศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวชม
วิถีชีวิตในชนบท การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและบันเทิง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทางวัฒนธรรม เป็นต้น 

หลักการพ้ืนฐานของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  มีดังน้ี 
๑. มีการดําเนินการจัดการภายใต้ขีดความสามารถของระบบธรรมชาติ ในการทดแทน ฟ้ืนฟู 

ให้สามารถผลิตและให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ถดถอยหรือเสื่อมโทรม ตระหนักถึงการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน (Local Participation ) 

๒. มีการกระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรมสู่ท้องถิ่น (Equity ) 
๓. ให้ประสบการณ์นันทนาการที่มีคุณค่าแก่นักท่องเที่ยว (Quality of Experience)  



๑๔ 

 

๔ . ให้ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเข้าใจกับพ้ืนที่ ทรัพยากร และวิถีชีวิต           
(Education and Understanding) 

๕. เน้นการออกแบบท่ีกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่น และใช้วัสดุในท้องถิ่น (Local 
Architecture and Local Material ) 

๖ . การผสมผสานการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนสู่แผนพัฒนาระดับท้องถ่ิน ภูมิภาคและ
ระดับประเทศ ( Integration of sustainable tourism to local regional and national plans) 

๗. เน้นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือเป็นฐานในการตัดสินใจและการติดตามตรวจสอบ (Information 
and monitoring)  

๒.๓ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน   โดยยึดหลักจริยธรรม ของการท่องเที่ยวตาม
ข้อบัญญัติขององค์การท่องเที่ยวโลก ๑๑ ประการ  ดังนี้ 

๑. การท่องเที่ยวจะต้องสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชน 
๒. การท่องเที่ยวเป็นหนทางที่ทําให้เกิดการเรียนรู้ 
๑. การท่องเที่ยวเป็นปัจจัยของการพัฒนาที่ย่ังยืน 
๒. การท่องเที่ยวเป็นทั้งผู้ใช้และผู้ปกปักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ 
๓. การท่องเที่ยวคือกิจกรรมที่จะสร้างประโยชน์ต่อประเทศและชุมชนเจ้าของบ้าน 
๔. ผู้ประกอบการคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยว ควรถือเป็นภารกิจที่ต้องมี 

ความรับผิดชอบร่วมกัน  ในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
๕. สิทธิในการท่องเที่ยว ย่อมต้องได้รับการคุ้มครอง 
๖. นักท่องเที่ยวมีเสรีภาพในการเดินทางท่องเที่ยวที่ต้องเคารพต่อชุมชนหรือเจ้าของบ้าน 
๗.  สิทธิของคนงานและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ควรได้รับการคุ้มครอง 
๘.  หลักจรรยาบรรณการท่องเที่ยวโลก พึงถูกนําไปปฏิบัติร่วมกัน 
๙.  พัฒนาร่วมกันในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

 
  ๓. แนวคิดชุมชนท้องถ่ินและการบริหารจัดการการท่องเท่ียวของชุมชนท้องถ่ิน  

๓.๑ ความหมายของชุมชนท้องถ่ินและการบริหารจัดการการท่องเท่ียวของชุมชนท้องถ่ิน  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้เขียนอธิบายคําว่า ชุมชน หมายถึง เขตพ้ืนที่  ระดับ
ความคุ้นเคยและการติดต่อระหว่างบุคคล  ตลอดจนพ้ืนฐานความยึดเหน่ียวเฉพาะอย่างที่ทําให้ชุมชน
ต่างไปจากกลุ่มเพ่ือนบ้าน มีลักษณะทางเศรษฐกิจเป็นแบบเลี้ยงตนเองที่จํากัดมากกว่าสังคม แต่ใน
วงจํากัดเหล่าน้ันย่อมมีการสังสรรค์ใกล้ชิดกว่าและมีความเห็นอกเห็นใจลึกซึ้งกว่าอาจมีสิ่งเฉพาะบาง
ประการที่ผูกพันเอกภาพ เช่น เช้ือชาติ ต้นกําเนิดของชาติหรือศาสนา สอดคล้องกับ ชยันต์  วรรธนะ
ภูมิ (๒๕๓๗ : ๔๓ ) ที่กล่าวว่า  เป็นสังคมหมู่บ้านที่สมาชิกของสังคมยังมีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ 
มีความใกล้ชิดต่อกันอย่างไม่เป็นทางการ สมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตร มีค่านิยมที่เป็นการ



๑๕ 

 

ช่วยเหลือเกื้อกูลพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และยังสามารถรักษาแบบแผนการดํารงชีวิตแบบเดิมบาง
ด้านไว้ได้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาและความทันสมัยและ 
Sproule (1996) กล่าวว่า ชุมชนเป็นกลุ่มของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์เดียวกัน 
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันกันทางสายเลือดหรือการสมรส หรืออาจจะมีการนับถือศาสนา อยู่ในกลุ่มทาง
การเมือง ชนช้ัน หรือเป็นเพ่ือนฝูงในวงสังคมเดียวกันก็ได้  สอดคล้องกับประเวศ  วะสี (๒๕๓๕ ) ที่
กล่าวว่า ชุมชนหมายถึง การรวมตัวของกลุ่มชนท่ีมีวัตถุประสงค์ร่วมกันอาจเป็นการรวมตัวกันตาม
พ้ืนที่หรือไม่ใช่พ้ืนที่ก็ได้ สมาชิกของชุมชนมีการติดต่อสื่อสารกัน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีการกระทํา
กิจกรรมร่วมกัน มีการเรียนรู้ของชุมชน มีองค์กรชุมชนหรือองค์กรชาวบ้าน  องค์กรชุมชนไม่ใช่สภา
ตําบล สภาตําบลเป็นองค์กรการปกครอง องค์กรชุมชนเป็นองค์กรการจัดการของชาวบ้าน ส่งเสริมให้
ชุมชนจัดการเรื่องของตัวเองให้มากที่สุด รวมท้ังการจัดการป่าไม้และทรัพยากรท้องถิ่นอ่ืนๆ ให้ชุมชน
เช่ือมโยงกันเป็นเครือข่าย 
 

๓.๒ การบริหารจัดการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถ่ิน  

 ความพร้อมของชุมชน เป็นศักยภาพของชุมชนท่ีจะมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว 

จําเป็นต้องมีความพร้อม ดังน้ี 

 ๑. การมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศ ได้แก่ลักษณะชุมชนซ่ึงได้ภายใน

หรือโดยรอบชุมชนอันเป็นทรัพยากรที่มีระบบนิเวศเด่นชัดหรือสัมพันธ์กับชุมชนท้ังในด้านการใช้

ประโยชน์และการสงวนรักษาไว้โดยชุมชน  

 ๒. การมีองค์กรชุมชนหรือกลุ่มบุคคลในชุมชนที่สนใจในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ควบคู่หรือคู่ขนานไปกับการจัดการชุมชนในด้านอ่ืนๆ  

 ๓. การประสานงานหรือปฏิสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกท้ังในด้านวิชาการการอนุรักษ์การ

ท่องเที่ยว การศึกษา และการสาธารณสุข ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างความรับรู้การเรียนรู้  การพัฒนา

ศักด์ิศรีของชุมชน ( สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย,๒๕๔๑ : ๒ -๔๘ ) กล่าว

ว่า ชุมชนจะดําเนินการอย่างมีประสิทธิผล และแสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวางก็

ต่อเมื่อจัดต้ังขึ้นบนฐานของรูปแบบที่เหมาะสมบนพ้ืนฐานของการช่วยเหลือตนเอง และจะต้อง

ดําเนินการโดยมีหลักการพิจารณา ๓ ประการ คือ สมาชิกต้องสามารถที่จะเข้าร่วมอย่างเต็มที่ในการ

พยายามดําเนินการพัฒนา และสมาชิกต้องสามารถที่จะแบ่งปันประโยชน์จากการพัฒนาอย่าง

ยุติธรรม 

  



๑๖ 

 

๓.๓ บทบาทและความสัมพันธ์  

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (๒๕๔๑ : ๑๐๔ ) ได้กล่าวถึงชุมชน

ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวที่มีบทบาทและความสัมพันธ์ในหลายรูปแบบ ได้แก่  

 ๑ . เป็นเจ้าของพ้ืนที่ที่ นักท่องเที่ยวมาเย่ียมเยือน ทั้ งโดยได้มี โอกาสปฏิสัมพันธ์กับ

นักท่องเที่ยว ขายสินค้า  และให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 

 ๒. เป็นผู้จําหน่ายสินค้าในชุมชนท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือในชุมชน นักท่องเที่ยวมักสนใจมา

ดูกิจกรรมในชุมชนและจับจ่าย ซื้อสินค้า หัตถกรรมหรือผลผลิตการเกษตร จากชุมชนทําให้ชุมชนมี

รายได้จากการท่องเที่ยว เช่น เกาะหลีเป๊ะ  เกาะปันหยี เป็นต้น 

 ๓. เป็นผู้ให้บริการการท่องเท่ียวในพ้ืนที่ท่องเที่ยวเกิดใหม่ที่ยังไม่มีการลงทุนธุรกิจใดๆ ชุมชน

มักมีโอกาสในการให้บริการในระยะแรกๆ เช่น บังกะโล  ที่พักแบบง่ายๆ 

 ๔. เป็นผู้ให้บริการการท่องเที่ยวชุมชน บางพ้ืนที่ที่ชุมชนมีความเข้มแข็งหรือมีระบบการ

จัดการที่ดี มีจุดสนใจร่วมที่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิติ การอนุรักษ์ และการต่อสู้ทางสังคม ได้จัดให้มีการ

รองรับการท่องเที่ยวในเชิงรุก หรือใช้เง่ือนไขการท่องเทียวในการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจ

กับบุคคลภายนอก จึงเกิดบริการการท่องเที่ยวชุมชนที่มีรูปแบบพิเศษคือมีการพักแรมร่วมกับชาวบ้าน 

การร่วมกิจกรรมทางสังคม  อาชีพหรือการอนุรักษ์ต่างๆ  

 ๕. ชุมชนท่ีอยู่ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ในชุมชน เช่นองค์การบริหารส่วนตําบล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปัจจุบันมีบทบาทในการ

ท่องเที่ยวมากขึ้น  ทั้งในฐานะผู้จัดการเก็บและกําจัดของเสีย พัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว องค์กรลักษณะน้ี

เป็นองค์กรชุมชนแบบตัวแทน จึงมักขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ลักษณะการพัฒนาพ้ืนที่มัก

รองรับการท่องเทียวแบบทั่วๆไปมากกว่าการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ จึงมุ่งพัฒนาทางกายภาพมากกว่า

การจัดสื่อความหมายธรรมชาติ และการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน  

๓.๔ การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ิน   

     ได้มีผู้รู้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นไว้ ดังน้ี 

      ดรรชนี เอมพันธ์และสุรเชษฏ์  เชษฐมาส (๒๕๓๙ : ๔-๕ ) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของ

ชุมชนเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบต่างๆ

จะช่วยให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม และเมื่อคนในท้องถ่ิน

เกิดความรู้และความเข้าใจ ซาบซึ้งในทรัพยากรท้องถ่ินที่ทํารายได้ให้แก่ประชาชนท้องถ่ินได้มาก
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พอที่จะช่วยให้ความเป็นอยู่ของผู้คนดีขึ้น สิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือเกิดการหวงแหนและรักษาทรัพยากร 

โดยจะนํามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ภราเดช  พยัฆวิเชียร (๒๕๓๙ : ๓ )  กล่าวไว้ว่า เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วย

ความอดทนและต้ังใจจริง รวมทั้งการสร้างความเข้าใจให้แก่นักธุรกิจด้วยว่า สังคม ธรรมชาติ 

วัฒนธรรมเป็นทุนด้วย หากไม่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ธุรกิจจะพบ

ปัญหาสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม ซึ่งจะส่งผลให้การประกอบธุรกิจไม่ย่ังยืน 

๓.๕ ชุมชนกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  พัฒนาการท่องเที่ยวที่ย่ังยืนเพ่ือเพ่ิมการจ้าง

งาน  และกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถรองรับการขยายตัว

ของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงกลุ่มพ้ืนที่พร้อมทั้ง

สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมการท่องเทียวรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับศักยภาพเชิงวัฒนธรรมและ

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพ้ืนที่ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคํานึงถึงขีดความสามารถ

ของพื้นที่ในการรองรับนักท่องเที่ยว ปรับปรุงคุณภาพด้านการบริการและผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวเนื่องกับ

การท่องเที่ยว กวดขันมาตรฐานด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาการหลอกลวง

เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว การให้บริการ

ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย  รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและปริมาณ

สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวแต่ละประเภท ส่งเสริมบทบาทของชุมชนและองค์กรชุมชนใน

ท้องถ่ิน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างครบวงจร การรณรงค์สร้างจิตสํานึกและ

เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ชุมชน และท้องถ่ินในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  

รวมท้ังสนับสนุนให้มีการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมพ้ืนบ้านและบริการในท้องถิ่นที่เช่ือมโยงกับธุรกิจการ

ท่องเที่ยว ให้ความสําคัญกับกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่มีระยะพักนานและนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ

จากต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มการประชุมนักท่องเที่ยวที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว   

๓.๖ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียว   

ศักยภาพของคน  หมายถึง  ภาวะแฝง อํานาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ อาจทําให้

พัฒนาหรือให้ปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน,๒๕๒๕ ) เมื่อคนใน

ชุมชนมีศักยภาพ ย่อมสนับสนุนให้การดําเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล บนพ้ืนฐาน

ของการช่วยเหลือตนเอง สมรรถภาพหรือศักยภาพของบุคคลควรมีในปัจจุบัน ดังน้ี 

๑. ศักยภาพด้านมโนทัศน์ การพัฒนาความรู้  ความเข้าใจในหลักวิชาชีพมากขึ้น 

๒. ศักยภาพด้านการปฏิบัติงาน 
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๓. ศักยภาพด้านบริบททั้งเศรษฐกิจ  สังคม และสภาพแวดล้อม 

๔. ศักยภาพด้านการติดต่อสื่อสาร 

๕. ศักยภาพด้านการบูรณาการ 

๖. ศักยภาพด้านการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม 

    คนเป็นองค์ประกอบที่สําคัญมากของชุมชนท้องถิ่น มีส่วนที่เก่ียวข้องกับองค์กรชุมชน

ท้องถิ่น (สมพันธ์  เตชะอธิก และคณะ, ๒๕๔๐ : ๑-๙ )  ดังนี้ 

๑. ผู้นํา ถือเป็นผู้กุมความอยู่รอดขององค์กรชาวบ้าน หากผู้นําได้รับการยอมรับ มีบารมี มี

ความสามัคคี ปฏิบัติดี มีความสามารถ  และคิดถึงส่วนรวม  ก็จะสามารถนําพาองค์กรชาวบ้านให้

ประสบความสําเร็จและสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชาวบ้านได้  

๒. สมาชิก การที่สมาชิกได้มีส่วนร่วมทั้งด้านความคิด  การวางแผน  การตัดสินใจ การปฏิบัติ

และการติดตามประเมินผล ตลอดจนมีสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์จากองค์กร โดยอาจจะเข้าร่วม

กิจกรรมบ้าง ไม่เข้าร่วมบ้าง  และประเภทเฝ้าดูเฉยๆ ซึ่งมีมากกว่าประเภทอ่ืนๆ  

๓. ชาวบ้านทั่วไปที่ไม่เข้าร่วมอยู่ในองค์กร แต่ก็มีผลต่อการดํารงอยู่ในความเข้มแข็งของ

องค์กรชุมชนชาวบ้าน เพราะเป็นกลุ่มที่เฝ้าดูติดตามวิพากษ์วิจารณ์ และพร้อมที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้า

ร่วมกับองค์กร  

การพ่ึงพาตนเอง ( Self –Sufficiency ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดํารัส 

เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ ซึ่ง สุเมธ  ตันติเวชกุล (๒๕๔๒) กล่าวถึงการ

ปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริจะต้องยึดหลักการสําคัญ ที่

อาจจะแยกได้สําคัญ ๕ ประการ ได้แก่ 

๑. ด้านจิตใจ ทําตนให้เป็นที่พ่ึงตนเอง  มีจิตสํานึกที่ดี สร้างสรรค์ให้ตนเองและโดยรวม 

๒. ด้านสังคม  ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เช่ือมโยงกันเป็นการสร้างเครือข่ายของชุมชน 

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  ให้ใช้และจัดการอย่างชาญฉลาด  พร้อมทั้งหาทางเพ่ิมมูลค่า 

๔. ด้านเทคโนโลยี (ภูมิปัญญาชาวบ้าน) ก็ต้องมีพอควรเพ่ือการดํารงชีวิตในพ้ืนบ้าน การ

พัฒนาจะต้องสอดคล้องกับภูมิสังคม 

๕. ด้านเศรษฐกิจ ต้องปรับทิศทางในเบ้ืองต้นมุ่งที่จะลดรายจ่ายก่อน ละเลิกการแก่งแย่ง

ผลประโยชน์ในทางการค้าขาย การประกอบอาชีพแบบต่อสู้อย่างรุนแรง  

การพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวได้กําหนดมาตรฐานและหลักสูตรการ

พัฒนา (สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๗) ดังนี้ 
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๑. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรภาคการบริหาร 
๒. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
๔. สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว 
๕. กําหนดกลุ่มเป้าหมายและดําเนินการด้านการตลาด 
๖. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง 
๗. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
๘. พัฒนาคุณภาพ และระบบการจัดจําหน่ายสินค้าที่ระลึกและสินค้าท้องถิ่น 
๙. พัฒนากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๑๐. พัฒนาความพร้อม และมาตรฐานของสถานบริการและบริการอ่ืนๆ 
๑๑. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
๑๒. พัฒนาระบบสารสนเทศพ้ืนฐาน ระบบโครงข่ายสารสนเทศ  
๑๓. พัฒนาและกํากับดูแล ระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย   
  

    ๔. แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (Creative Economy)  

แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (วรากรณ์ สามโกเศศ, มติชน, ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒) 

ความหมายอย่างง่ายที่ ให้โดย John Hawkins ในหนังสือช่ือ The Creative Economy : How 

People Make Money from Ideas คือ การสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิดมนุษย์ สาขาการผลิตที่

พัฒนาไปสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จะเรียกว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ซึ่ง

หมายถึง กลุ่มกิจกรรมการผลิตที่ต้องพ่ึงพาความคิดสร้างสรรค์เป็นวัตถุดิบสําคัญ ซึ่ง UNCTAD แบ่ง

ประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออกเป็น ๔ ประเภท ดังน้ี  

๑ ) ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม (Heritage or Culture Heritage) เป็นกลุ่ม

อุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ืองกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ และสภาพ

สังคม เป็นต้น แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบด้ังเดิม (Traditional 

Cultural Expression) เช่น ศิลปะและงานฝีมือ เทศกาลงานและงานฉลอง เป็นต้น และกลุ่มที่ต้ังทาง

วัฒนธรรม (Cultural Sites) เช่น โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด และการแสดงนิทรรศการ    

เป็นต้น 

๒) ประเภทศิลปะ (Arts) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของศิลปะ 

และวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ งานศิลปะ (Visual Arts) เช่น ภาพวาด รูปป้ัน ภาพถ่าย 



๒๐ 

 

และวัตถุโบราณ เป็นต้น รวมท้ัง ศิลปะการแสดง (Performance Arts) เช่นการแสดงดนตรี การ

แสดงละคร การเต้นรําโอเปร่า 

๓) ประเภทสื่อ (Media) เป็นกลุ่มสื่อผลิตงานสร้างสรรค์ที่สื่อสารกับคนกลุ่มใหญ่ 

แบ่งออกเป็น  ๒  กลุ่ ม  คือ  งานสื่ อสิ่ งพิม พ์  (Publishing and Printed Media) เช่น  หนังสือ 

หนังสือพิมพ์ และ    สิ่งตีพิมพ์อ่ืน ๆ เป็นต้น และงานโสตทัศน์ (Audiovisual) เช่น ภาพยนตร์ 

โทรทัศน์ วิทยุ และการออกอากาศอ่ืน ๆ เป็นต้น 

  ๔) ประเภท (Functional Creation) เป็นกลุ่มของสินค้าและบริการที่ตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มการออกแบบ (Design) เช่น การ

ออกแบบภายใน กราฟิค แฟช่ัน อัญมณี และของเด็กเล่น เป็นต้น ส่วนกลุ่ม New Media ได้แก่ 

ซอฟต์แวร์ วิดีโอเกม และเน้ือหาดิจิตอล เป็นต้น และกลุ่มบริการทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative 

Services) ได้แก่ บริการทางสถาปัตยกรรม โฆษณา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิจัยและพัฒนา 

และบริการอ่ืนที่เก่ียวข้องกับดิจิตอล และความคิดสร้างสรรค์เป็นต้น 

 

๕. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 กําธร  ศรีน้อย ( ๒๕๔๔ : ๕๖) ได้ศึกษารูปแบบความร่วมมือของภาคเอกชนกับภาครัฐใน

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษา ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครราชสีมา  พบว่าการ

ร่วมมือกับภาคเอกชนกับรัฐยังมีน้อยและไม่ชัดเจน รูปแบบความร่วมมือที่เหมาะสม ได้แก่ 

 ๑. การรวมกลุ่มของธุรกิจ 

 ๒. การประสานความร่วมมือภาครัฐกับภาคเอกชน รวมถึงการรณรงค์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ให้กับประชาชนให้เข้าใจ 

 ๓. การมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการของประชาชนในท้องถิ่น อันจะนําไปสู่การส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ย่ังยืน 

 ประหยัด  ตะคอนรัมย์ (๒๕๔๔ : ๗๕ ) ได้ศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน : 

กรณีศึกษาตลาดริมนํ้าดอนหวาย จังหวัดนครปฐม  พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นได้แก่ ปัญหาด้านการบริการ

การท่องเที่ยวและเกิดผลกระทบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยเฉพาะแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ การ

จัดการท่องเที่ยวขององค์กรชุมชน ได้แก่การขาดการบริหารจัดการที่ดี การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

ไม่ชัดเจน ปัญหาการจัดเก็บผลประโยชน์  ปัญหาด้านงบประมาณ  การขาดการประสานงานกับ

องค์กรอ่ืนๆ และปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 



๒๑ 

 

 ฉัตรชัย  ด้วงจาด (๒๕๔๔ : ๕๔ ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาความคิดเห็นชุมชนคลองบางกอกน้อย จังหวัดนนทบุรี พบว่า

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ในระดับสูง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ

มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ความเข้าใจเก่ียวกับ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการให้คุณค่าต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 อิทธิพล  ไทยกมล (๒๕๔๔ : ๖๗ ) ได้ศึกษาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาชุมชน ตําบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร พบว่าปัจจัยเกี่ยวกับ

ศักยภาพของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว คือการจัดการอย่างมีความรับผิดชอบ กระบวนการท่ี

เอ้ือต่อการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม จากปัจจัยดังกล่าว ยังมีข้อจํากัดที่สําคัญคือ จําเป็นต้องมีการ

พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน เช่นที่พัก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ทางเดินศึกษาธรรมชาติ 

และระบบกําจัดของเสีย 

 สุกานดา ฟองย้อย (๒๕๔๕ : ๗๘ )  ได้ศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงชุมชนของชุมชนชาว   

ผู้ไทย หมู่บ้านโคกโก่ง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ พบว่า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวมีการ

คํานึงถึงทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู่และก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักท่องเที่ยวและคนในพ้ืนที่ 

ทุกครั้งที่มีนักท่องเที่ยวติดต่อเข้ามาท่องเที่ยวและพักแรมในหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านจะเรียกประชุมลูกบ้าน 

เพ่ือร่วมกันวางแผนการดําเนินงาน คือเปิดโอกาสให้ทุกคนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการจัดการ ซึ่งเป็น

หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงชุมชน   

 สุดารัตน์  นาคประกอบ (๒๕๔๕ : ๖๕ )  ได้ศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการอุทยานแห่งชาติป่าหินงามเพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของจังหวัดชัยภูมิ พบว่าชุมชนต้องการให้

มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต้องการมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นและต้องการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในชุมชน 

ผู้นําชุมชน องค์กรชุมชน และองค์การบริหารส่วนตําบลยังไม่มีส่วนร่วมมากนัก 

 นิภาวรรณ  พุทธสงกรานต์ (๒๕๔๙ : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาศักยภาพของจังหวัดราชบุรีในการ

จัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน พบว่า ศักยภาพของกลไกประกอบด้วยผู้นําส่วนจังหวัด ผู้นําท้องถ่ิน 

ผู้ประกอบการเอกชนและประชาชนทุกอําเภอ มีศักยภาพในระดับสูงในการเสริมสร้างศักยภาพของ

แหล่งท่องเที่ยวในท้องถ่ินอย่างย่ังยืน และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไปใช้บริการได้ทุกฤดูกาล ศักยภาพใน

ด้านการจัดการ พบว่ามีการประสานงานความร่วมมือและเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการการ

ท่องเที่ยวระหว่างผู้นําส่วนจังหวัด ผู้นําท้องถิ่น ผู้ประกอบการเอกชน และภาคประชาชนในทุกอําเภอ

ของจังหวัดราชบุรีในระดับสูง ศักยภาพด้านบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวป้ายบอกทางแหล่ง



๒๒ 

 

ท่องเที่ยว แผนที่แหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลท่องเที่ยว คู่มือแหล่งท่องเที่ยว  การให้บริการข้อมูลแหล่ง

ท่องเที่ยวทางอินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับสูง  

ไพฑูรย์  นิยมนา และคณะ (๒๕๕๐) ศึกษาการพัฒนาเครือข่ายโฮมสเตย์ในเขตอีสานใต้ 

พบว่ามีโฮมสเตย์ในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ทั้งสิ้น ๒๖ แห่ง สามารถจําแนกลักษณะเด่นๆ ที่เป็น

ลักษณะร่วมได้เป็น ๔ ลักษณะ คือ ๑) มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ๒) มีภูมิประเทศท่ี

สวยงาม ๓) มีสัตว์เลี้ยงเป็นจุดเด่น ๔) สามารถเดินทางไปเที่ยวประเทศเพ่ือนบ้านได้ สําหรับปัญหา

ของโฮมสเตย์ในเขตอีสานใต้น้ัน พบว่าส่วนใหญ่ 

ขาดการประชาสัมพันธ์ตนเอง สําหรับการพัฒนาเครือข่ายโฮมสเตย์ในเขตอีสานใต้น้ัน พบว่า

มีเฉพาะกลุ่มโฮมสเตย์ในเขตจังหวัดนครราชสีมาเท่าน้ันที่ก่อตัวเป็นเครือข่ายภายในจังหวัด การ

พัฒนายุทธศาสตร์พ่ึงพาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาและจัดการท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่กลุ่ม

อีสานใต้สู่ความย่ังยืน น้ัน พบ ๔ ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคือ ๑) ขอความร่วมมือกับชาวต่างชาติที่

แต่งงานกับสตรีในภาคอีสาน ช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ๒) ประชาสัมพันธ์ผ่านชาวต่างชาติที่

เข้ามาพักโฮมสเตย์ติดต่อกันทุกปี ๓) การจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับชาวต่างประเทศ ณ 

โฮมสเตย์ที่ใดที่หน่ึงที่เหมาะสม ๔) เปิดช่องทางการท่องเที่ยวไปยังประเทศลาว ณ จุดโฮมสเตย์ลาด

เจริญ ท่าล้ง และประเทศเขมร ณ จุดผ่านแดน บ้านละลม โดยการสํารวจจุดเด่นของประเทศลาวและ 

เขมรในจุดที่เป็นที่ต้ังโฮมสเตย์  

 ช่ืน ศรีสวัสด์ิ และเกริกไกร  แก้วล้วน (๒๕๕๐ ) ศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : 

กรณีศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนชาวกวยในเขตอีสานใต้และลาวใต้  พบว่า ชุมชนชาวกวยในเขตอีสาน

ใต้ยังมีอยู่เป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และ

บางส่วนของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีอยู่หนาแน่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์ 

ส่วนในลาวใต้ส่วนใหญ่จะมีอยู่ในแขวงสาละวันและจําปาสัก ลักษณะเด่นของชุมชน คือ แนวคิด 

ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และการประกอบอาชีพ เช่น การเลี้ยงช้าง และการทอผ้า  ชุมชนชาว

กวยท้ังในเขตอีสานใต้และลาวใต้ มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันในทางประวัติศาสตร์ ทางชาติพันธ์ุและ

ทางวัฒนธรรม เน่ืองจากเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุที่พูดภาษาไทยในตระกูลมอญ-เขมร มีประวัติศาสตร์ความ

เป็นมาร่วมกัน โดยมีการอพยพมาจากภาคเหนือของประเทศอินเดีย แถบเทือกเขาหิมาลัยด้วยกันเมื่อ

ประมาณ ๓,๕๐๐ ปีก่อน  และมีการกระจายกันอยู่ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

รวมท้ังเขตอีสานใต้และลาวใต้ด้วย แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาว

กวย อาจทําได้โดยการสํารวจสภาพชุมชนท่ีมีลักษณะเด่นทางวัฒนธรรม  และขึ้นบัญชีไว้อย่างเป็น



๒๓ 

 

ระบบในรูปแบบของฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ แล้วเผยแพร่ให้กับธุรกิจท่องเที่ยวโดยผ่านการ

ประชุมสัมมนา ในรูปของเอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ และอินเตอร์เน็ต  ได้รับรู้และเข้าใจในแนว

ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างย่ังยืน ทั้งต่อนักท่องเที่ยวและแหล่ง

ท่องเที่ยวในระยะยาว แนวทางการกําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการพ่ึงพาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน  

สามารถทําได้โดยการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมีทรัพยากรการท่องเที่ยวร่วมกัน เช่น 

การอํานวยความสะดวกในการเดินทางโดยไม่ต้องมีวีซ่า (VISA) ระหว่างกัน  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่

นักท่องเที่ยวอย่างกว้างขวางทั้งของประเทศตนเองและประเทศเพื่อนบ้านที่มีแหล่งท่องเที่ยวใน

ลักษณะเดียวกัน  และการใช้บัตรการเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันของกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน  

 พงระภี  ศรีสวัสด์ิ และคณะ (๒๕๕๐)  ศึกษากลไกและศักยภาพการจัดกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างย่ังยืน บนพ้ืนที่เกาะช้าง กิ่งอําเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด  พบว่า กลไก

การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวแบ่งได้ ๒ กลุ่ม คือ ผู้ให้บริการกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นประชาชนใน

พ้ืนที่ และผู้ให้บริการกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นนักลงทุนต่างถ่ิน / ต่างประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดใน

การดําเนินการด้านต่าง ๆ จํานวน ๘ ด้าน คือ ๑) วัตถุประสงค์ของการดําเนินกิจกรรม ๒) ด้าน

การเงิน ๓) ด้านกายภาพและส่ิงอํานวยความสะดวก ๔) การจัดโปรแกรมกิจกรรมต่าง ๆ ๕) การ

ประชาสัมพันธ์และการตลาด ๖) ด้านทรัพยากรมนุษย์ ๗) ความปลอดภัยและความเสี่ยง และ ๘) 

ลูกค้าสัมพันธ์ สําหรับศักยภาพการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย และ

ชาวต่างประเทศ พบว่า กิจกรรมดํานํ้าดูปะการังนํ้าต้ืน / นํ้าลึก มีศักยภาพในระดับสูง ประชาชนในพ้ืนที่

มีความเห็นว่า คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่ได้จากการท่องเที่ยวมีศักยภาพสูง แต่นักท่องเที่ยวไทย

และชาวต่างประเทศคิดว่ามีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนเร่ืองความปลอดภัยจากการดําเนิน

กิจกรรมการท่องเที่ยว และความนิยมของกิจกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างทั้ง ๓ กลุ่มมีความ

คิดเห็นสอดคล้องกันว่ามีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากน้ีคณะผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการ

จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติบนพ้ืนที่เกาะช้าง โดยสามารถจัดทําภายใต้กรอบ 3E คือ 

Enforcement (การบังคับใช้กฎหมาย หรือข้อบังคับ), Engineering (การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา 

ปรับปรุง และอนุรักษ์), Education (การให้ความรู้ และข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและครบถ้วน) 

 

 



๒๔ 

 

บทที่  ๓   

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษาบ้านวังนํ้ามอก จังหวัดหนองคาย   

ครั้งน้ี ใช้วิธีบูรณาการท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research)  มีรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัย ดังน้ี  
 

๑. พื้นที่ดําเนินการ 
คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกพ้ืนที่บ้านวังนํ้ามอก หมู่ที่ ๕ ตําบลพระพุทธบาท  อําเภอ 

ศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย เน่ืองจากหมู่บ้านดังกล่าวได้รวมกลุ่มดําเนินการในรูปแบบของการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ในลักษณะหมู่บ้านโฮมสเตย์  โดยได้รับรางวัลองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวดีเด่น ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

๒. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
๒.๑ ประชากรท่ีใช้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ  ประกอบด้วย ผู้รู้ (Keys persons)  

ในชุมชน ผู้นําชุมชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ประชาชนในบ้านวังนํ้ามอกทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับการ
รวมกลุ่มจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์    
              ๒.๒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เคยเข้ามาใช้บริการ  
แบบโฮมสเตย์ ที่บ้านวังนํ้ามอก จํานวน ๑๐๐  คน 
 

๓. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
๓.๑ เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept  

Interview )โดยมีลักษณะแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เพ่ือสัมภาษณ์ผู้รู้ในชุมชน  
               ๓.๒ เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ  ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือ
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังน้ี 

   ๑) ศึกษาเอกสารต่างๆ ตลอดจนหนังสือตําราและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

   ๒) กําหนดขอบเขตของเนื้อหาและสร้างแบบสอบถาม 

   ๓) ปรึกษาผู้เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของเครื่องมือ  

ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือแบบสอบถามคือ ดร.เริงฤทธ์ิ พลนามอินทร์   

วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย  ดร.ชาญยุทธ  หาญคําภา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย  และ  

ดร.สุดา ชูกลิ่น ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย  เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและปรับแก้ไข



๒๕ 

 

ของเคร่ืองมือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กลุ่ม โดยการตรวจสอบคุณภาพ นําร่างเครื่องมือที่ใช้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity )และตรวจสอบ

ความเป็นปรนัย (การใช้ภาษาชัดเจน ช้ีเฉพาะและเข้าใจง่าย) โดยผู้เช่ียวชาญว่ามีความสอดคล้องและ

เหมาะสมในการนําไปใช้ในระดับใด มี ๕ ระดับ (๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ หมายถึง เห็นด้วยระดับมากท่ีสุด 

มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามลําดับ) แล้วนําผลคะแนนการประเมินรวมมาหาค่าเฉลี่ย ( X )

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือที่จะพิจารณารายการท่ีมีค่าเฉล่ียต้ังแต่ ๓.๕ ขึ้นไปและมีค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ไม่เกิน ๑ อยู่ในเกณฑ์ดีแล้ว หากรายการใดไม่อยู่ในเกณฑ์น้ีก็ปรับปรุง

แล้วแต่กรณีให้เหมาะสมต่อไป ( พวงรัตน์ ทวีรัตน์, ๒๕๓๑ : ๑๒๔ ) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการ

ตรวจสอบคุณภาพ ดังน้ี  

ด้านความเป็นปรนัย ผู้เช่ียวชาญให้แก้ไขสํานวนภาษาบางส่วน ซึ่งได้พิจารณาปรับปรุง

แล้ว ทําให้มีการใช้ภาษาได้ชัดเจน ช้ีเฉพาะและเข้าใจง่าย 

ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity )ทุกข้อรายการที่ให้ผู้ เช่ียวชาญ

ประเมินได้ค่าเฉล่ีย เห็นด้วยระดับมากถึงมากที่สุด ส่วนค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) ไม่ถึง ๑  

ทุกข้อ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ แล้วนํามาทดสอบแบบสอบถามจํานวน ๒๐ ชุดในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่มีบริบท

เก่ียวข้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตอําเภอเมืองหนองคาย  

     ๔) ดําเนินการสร้างเครื่องมือฉบับจริงตามเกณฑ์ที่วางไว้  โดยลักษณะของเครื่องมือได้ใช้

เทคนิคของ Likert Scale เป็นเคร่ืองมือวัดแบบประเมินค่า ๔ ระดับ ในส่วนของคําถามข้อมูลด้าน

การบริการในส่วนของที่ทําการบ้านวังนํ้ามอก คณะผู้วิจัยได้ตรวจและให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังน้ี 

  ดีมาก  เกณฑ์การประเมิน ๔  คะแนน 

ดี  เกณฑ์การประเมิน ๓  คะแนน 

พอใช้  เกณฑ์การประเมิน ๒  คะแนน 

ต้องปรับปรุง  เกณฑ์การประเมิน ๑  คะแนน 

โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาความเห็น ของช่วงคะแนน ดังน้ี 

๐.๐๐ - ๑.๐๐ คะแนน  ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรดําเนินการต้องปรับปรุง 

๑.๐๑ - ๒.๐๐ คะแนน  ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรดําเนินการพอใช้ 

๒.๐๑ - ๓.๐๐ คะแนน  ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรดําเนินการดี 

๓.๐๑ - ๔.๐๐ คะแนน  ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรดําเนินการดีมาก 

 



๒๖ 

 

๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้วิจัยได้ว่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย 

ซึ่งเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยาเขตบึงกาฬ ร่วมเป็นคณะทํางานในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามนักท่องเที่ยวและแบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้นําชุมชนที่เกี่ยวข้องในด้านปัจจัย

นําเข้าด้านต่างๆ 

 

๕.การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช ้ 
 

    ๑) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก  และการสนทนากลุ่ม ( Focus  
Group )   ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) นํามาทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  

   ๒) ข้อมูลเชิงปริมาณ ที่ได้จากแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย การหาค่าเฉลี่ย 

จํานวน  ร้อยละ และค่าเฉลี่ย นําเสนอเป็นเชิงพรรณาและเชิงวิเคราะห์ 
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บทที่ ๔ 
ผลการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษา บ้านวังนํ้ามอก จังหวัด

หนองคาย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยการสํารวจความคิดเห็นของ

นักท่องเที่ยวที่มีต่อรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและที่เก่ียวข้องในการพัฒนา

และดําเนินงานในหมู่บ้าน  ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิจัยตามลําดับ ดังน้ี 

๑. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   
บ้านวังนํ้ามอก อําเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย 
 ๒.  รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของบ้านวังนํ้ามอก อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด
หนองคาย 
            ๓.  ประโยชน์และแนวทางการพัฒนา การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านวังนํ้ามอก 
จังหวัดหนองคาย  
 
๑. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  สามารถ

วิเคราะห์ผลการศึกษา ได้ดังนี้  

  ๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  

    ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ ๖๐  

ส่วนอายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากอยู่ระหว่าง ๑๖ – ๒๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๗๐ รองลงอยู่ในช่วง

อายุ ๓๖ – ๔๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๕  สําหรับอาชีพ  พบว่า ส่วนมากเป็นนักศึกษาและบัณฑิตที่เพ่ิงจบ

การศึกษาปริญญาตรี เป็นร้อยละ ๕๐ รองลงมาคือ อาชีพรับราชการ เป็นร้อยละ ๓๐ และวุฒิการศึกษา  

สูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนมากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๖๐ 

รองลงมาคืออาชีวศึกษา เป็นร้อยละ ๒๖ เมื่อวิเคราะห์ถึงภูมิลําเนานักท่องเที่ยว พบว่า มาจากภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๕  รองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพ ฯ ร้อยละ ๓๐ 

รายละเอียดดังตารางที่ ๔.๑ 
 



๒๘ 

 

ตารางที่ ๔.๑  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
 

ลําดับ ตัวแปร ร้อยละ หมายเหตุ

๑.  เพศ 

              ชาย 

              หญิง 

            รวม 

๔๐ 

๖๐ 

๑๐๐.๐ 

 

ตารางที่ ๔.๑  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ลําดับ ตัวแปร ร้อยละ หมายเหตุ

๒. อายุ 

              ตํ่ากว่า ๑๕ ปี 

              ๑๖-๒๕ ปี 

              ๒๖-๓๕ ปี 

              ๓๖-๔๕ ปี 

              ๔๖-๖๐ ปี 

              มากกว่า ๖๐ ปี 

            รวม 

๒.๘ 

๖๕.๐ 

๑๒.๒ 

๒๐.๐ 

๐.๐ 

๐.๐ 

๑๐๐.๐ 

 

๓. การศึกษา 

             ประถมศึกษา 

             มัธยมศึกษา 

             อาชีวศึกษา 

             ปริญญาตรี 

             สูงกว่าปริญญาตรี 

             อ่ืน ๆ  

           รวม 

๐.๐ 

๒.๕ 

๒๖.๐ 

๖๐.๐ 

๑๑.๕ 

๐.๐ 

๑๐๐.๐ 

 

๔.  อาชีพ

            นักศึกษา และบัณฑิตที่เพ่ิงจบ 

            รับราชการ 

๕๐.๐ 

๓๐.๐ 

 



๒๙ 

 

             อ่ืน ๆ  ๒๐.๐

๖.  ภูมิลําเนาของนักท่องเที่ยว

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

            กรุงเทพฯ 

            ภูมิภาคอ่ืน ๆ  

๖๕.๐ 

๓๐.๐ 

๕.๐ 

 

 

 ๑.๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

    ๑.๒.๑ ความคิดเห็นเก่ียวกับการเดินทางท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

             ในการสอบถามความคิดเห็น ได้สอบถามในประเด็นเรื่องการเดินทาง การ

ท่องเที่ยว และความคิดเห็นต่อการให้บริการของโฮมสเตย์ ผลการศึกษาพบว่า วัตถุประสงค์ในการ

ท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เพ่ือท่องเท่ียวและพักผ่อน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ รองลงมาเพ่ือการทัศนศึกษา คิด

เป็นร้อยละ ๑๕  ในด้านพาหนะในการเดินทาง พบว่า ส่วนมากโดยรถยนต์ส่วนตัวมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ ๙๐  สําหรับผู้ร่วมเดินทาง พบว่า ส่วนมากเป็นกลุ่มเพ่ือนหรือผู้ร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๐  

สําหรับจํานวนสมาชิกที่ร่วมเดินทาง พบว่าส่วนมากมีสมาชิกมากกว่า ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐    

ในด้านแหล่งข้อมูลที่ทําให้นักท่องเที่ยวทราบหรือรู้จักบ้านวังนํ้ามอก พบว่า ส่วนมากทราบจากเพื่อน

หรือคนรู้จัก เป็นร้อยละ ๘๐ รองลงมาทราบจากนิตยสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เป็นร้อยละ ๓๕  ใน

ส่วน จํานวนครั้งของนักท่องเที่ยวที่เคยมาพักผ่อนที่บ้านวังนํ้ามอก พบว่า ส่วนมากเคยมาแล้ว ๒ -๓ 

ครั้ง เป็นร้อยละ ๘๐ 

      เมื่อสอบถามถึงระยะเวลาที่ท่องเที่ยวในบ้านวังนํ้ามอก พบว่า ส่วนมากใช้เวลาท่องเที่ยว 

๒-๓ วัน คิดเป็นร้อยละ ๗๐   สถานที่พัก พบว่า ส่วนมากพักที่กลุ่มโฮมเสตย์บ้านวังนํ้ามอก ได้

จัดเตรียมไว้ คิดเป็นร้อยละ ๙๐   และนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนที่บ้านวังนํ้ามอก  พบว่าส่วนใหญ่เป็น

กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปหรือนักทัศนาจร คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

      สําหรับค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว พบว่า โดยเฉลี่ยต่อคนน้ันจะอยู่ในระดับมากกว่า 

๑,๐๐๐ บาท เป็นร้อยละ ๗๐ และเมื่อสอบถามถึงความต้องการกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง พบว่า 

ส่วนมากต้องการที่จะกลับมาพักผ่อนและท่องเที่ยวอีก คิดเป็นร้อยละ ๘๐  รายละเอียดตามตาราง 

ที่  ๔.๒ 



๓๐ 

 

ตารางที่ ๔.๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการเดินทางท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
 

ลําดับ ตัวแปร ร้อยละ หมายเหตุ

๖. จุดประสงค์ของการเดินทางท่องเที่ยว

     ท่องเที่ยว  พักผ่อน 

     ทัศนศึกษา 

     ติดต่อราชการ 

     ติดต่อธุรกิจ 

     เย่ียมญาติ 

     อ่ืน ๆ  

            รวม 

๘๐.๐ 

๑๕.๐ 

๑.๕ 

๒.๕ 

๑.๐ 

๐.๐ 

๑๐๐.๐ 

 

 

ตารางที่ ๔.๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการเดินทาง และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ (ต่อ) 

ลําดับ ตัวแปร ร้อยละ หมายเหตุ

๗. พาหนะที่ใช้เดินทาง 

     รถยนต์ส่วนตัว 

     รถจักรยานยนต์  

     รถประจําทาง 

     รถบริษัททัวร์ 

     รถจ้างเหมา 

     อ่ืน ๆ  

            รวม 

๙๐.๐ 

๑.๕ 

๐.๐ 

๗.๕ 

๑.๐ 

๐.๐ 

๑๐๐.๐ 

 

๘. ผู้ร่วมเดินทาง 

       คนเดียว 

       มาพร้อมครอบครัว 

       กลุ่มเพ่ือน ผู้ร่วมงาน 

       มากับคณะทัวร์ 

       อ่ืน ๆ  

๐.๐ 

๒.๕ 

๙๐.๐ 

๗.๕ 

๐.๐ 

 

๙. จํานวนสมาชิกในกลุ่มที่ร่วมเดินทาง  



๓๑ 

 

      มากกว่า ๑๐ คน 

      อ่ืน ๆ  

              รวม 

๙๐.๐

๑๐.๐ 

๑๐๐.๐ 

๑๐. การรับทราบแหล่งท่องเที่ยววังนํ้ามอก

     จากเพ่ือนหรือคนรู้จัก 

     จากนิตยสารเก่ียวกับการท่องเที่ยว 

     บริษัททัวร์ 

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

     วิทยุโทรทัศน์ และสื่อโฆษณาต่างๆ  

     อ่ืน ๆ  

๘๐ 

๓๕ 

๑๕ 

๒๐ 

๑๓ 

๘ 

 

๑๑. การเคยมาเยือนวังนํ้ามอก

     เคย จํานวน ๑-๒ ครั้ง 

     ไม่เคย 

          รวม 

๘๐.๐ 

๒๐.๐ 

๑๐๐.๐ 

 

ตารางที่ ๔.๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการเดินทาง และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ (ต่อ) 

ลําดับ ตัวแปร ร้อยละ หมายเหตุ

๑๒. ระยะเวลาการอยู่ที่บ้านวังนํ้ามอก

     ๒-๓ วัน 

     อ่ืน ๆ  

            รวม 

 

๗๐.๐ 

๓๐.๐ 

๑๐๐.๐ 

 

๑๓. ลักษณะของนักท่องเที่ยว

       นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

       นักดูนกหรือสัตว์ตามธรรมชาติ 

       นักเดินทาง 

       นักท่องเที่ยวทั่วไป/นักทัศนาจร 

       อ่ืน ๆ  

๒๑.๕ 

๒.๕ 

๗.๐ 

๗๐.๐ 

๐.๐ 

 

 



๓๒ 

 

๑.๒.๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
 

      ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวในด้านการบริการในส่วนของที่ทําการบ้านวังนํ้ามอก จาก
แบบสอบถาม ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยได้ ดังน้ี  

 

๑. ในด้านที่พักและบริเวณข้างเคียง อยู่ในเกณฑ์  ดี     
๒. ห้องนํ้า ห้องสุขา   อยู่ในเกณฑ์  พอใช้   
๓. อาหารและเคร่ืองด่ืม     อยู่ในเกณฑ์  ดี    
๔. สําหรับของที่ระลึก   อยู่ในเกณฑ์  ดี    
๕. การบริการของเจ้าหน้าที่   อยู่ในเกณฑ์  ดี      
๖. การเดินทาง     อยู่ในเกณฑ์  ดี      
๗. ความปลอดภัย    อยู่ในเกณฑ์  ดี    
๘. มีที่ทิ้งขยะ    อยู่ในเกณฑ์  ดี     

โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ ๔.๓ 
 ตารางที่ ๔.๓ ตารางความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการให้บริการ 
 

ลําดับ ประเด็นบริการ 
ระดับความคิดเห็น

แปลผล 
ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 

๑. ที่พัก ๑.๕ ๘๒.๐ ๕.๕ ๑.๐ ดี
๒. ห้องสุขา ๐.๐ ๑๕.๕ ๖๐.๐ ๒๔.๕ พอใช้
๓. อาหารและเคร่ืองด่ืม ๒.๐ ๗๒.๕ ๒๒.๐ ๓.๕ ดี
๔. ของที่ระลึก ๒.๕ ๘๑.๕ ๑๖.๕ ๐.๐ ดี
๕. การบริการของเจ้าหน้าที่ ๑.๕ ๗๘.๕ ๑๘.๐ ๒.๐ ดี
๖. การเดินทาง ๒๕.๕ ๗๐.๕ ๒๔.๐ ๐.๐ ดี
๗. ความปลอดภัย ๒๑.๐ ๗๒.๐ ๗.๐ ๐.๐ ดี
๘. ที่ทิ้งขยะ ๓.๐ ๖๒.๐ ๒๘.๐ ๗.๐ ดี

 
 
๑.๒.๓  ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  
         จากแบบสอบถามสามารถสรุปผลการศึกษาได้ว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ

ข้อคําถามเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติและความเข้าใจ เก่ียวกับ
แนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นอย่างดี ซึ่งคําตอบของนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยในร้อย
ละที่สูงมากกว่า ร้อยละ ๘๐ โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ ๔.๔ 

 



๓๓ 

 

ตารางที่ ๔.๔  ตารางความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
 

ลําดับ ประเด็น/ข้อคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

แปลผล 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

๑. เป็ นการท่ อ งเที่ ย ว ในแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว
ธรรมชาติ 

๙๐ ๑๐ ๐.๐ เห็นด้วย

๒. เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม ๘๐ ๑๐ ๑๐ เห็นด้วย
๓. เป็ นการท่ อ งเที่ ย วที่ ส่ งผลกระทบ ต่อ

สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
๘๒.๐ ๑๐ ๘.๐ เห็นด้วย

๔. เป็นการท่องเที่ยวเพ่ิมพูนความรู้ เช่น ดูนก 
ดูธรรมชาติ 

๘๘.๐ ๒.๕ ๙.๕ เห็นด้วย

๕. เป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ๘๔.๐ ๑๐.๐ ๖.๐ เห็นด้วย
๖. เป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์กับ

คนในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว 
๘๒.๕ ๑๕.๕ ๒.๐ เห็นด้วย

๗. เป็นการท่องเที่ยวเพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์ ๘๐.๕ ๑๕.๕ ๔.๐ เห็นด้วย
๘. เป็นการท่องเที่ ยวที่คนในท้องถิ่นได้รับ

ประโยชน์ 
๘๕.๐ ๑๐.๐ ๕.๐ เห็นด้วย

 เมื่อสอบถามถึงความรู้สึกต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  พบว่านักท่องเที่ยวส่วนมากมี
ความรู้สึกชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รองลงมาเป็นค่อนข้างชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  สําหรับ
การไม่ชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์น้ันไม่มีผู้ที่ตอบเลย  (คิดเป็นร้อยละ ๐) สําหรับการเดินทางมา
บ้านวังนํ้ามอก ของนักท่องเที่ยวที่จัดว่าตนเองเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไป หรือนักท่องเที่ยวทัศนาจร 
สําหรับนักท่องเที่ยวที่คิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ( คิดเป็นร้อยละ ๗๐) ตามลําดับ สําหรับ
คําถามเกี่ยวกับการกลับมาเที่ยวอีกครั้งหรือไม่น้ันส่วนมากอยากจะกลับมาอีก คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

๑.๒.๔ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

         สําหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในส่วนของที่ทําการบ้านวังนํ้ามอกและที่พัก

แบบโฮม สเตย์ น้ัน นักท่องเที่ยวมีข้อเสนอแนะแก่ทางบ้านวังนํ้ามอก ดังน้ี 

๑.  อยากให้มีการบริการทางด้านนวดแผนโบราณ นวดสปา เพ่ือความผ่อนคลาย 

๒.  มีการป่ันจักรยานออกกําลังกายในตอนเช้า 

๓. ควรจะมีป้ายบอกทางไปแหล่งท่องเที่ยวให้ชัดเจนและครอบคลุมทุกแห่ง 

๔. ควรมีป้ายให้ความรู้ทางด้านแหล่งที่มาของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง   

 



๓๔ 

 

๒. รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

            ๒.๑  ปัจจัยนาํเข้า 

                   การศึกษาเชิงระบบตามกรอบแนวคิดของการวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษา บ้านวังนํ้ามอก อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัย

นําเข้า  ด้านกระบวนการ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผลลพัธ์และแนวทางการพัฒนา

รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  สําหรับข้อมูลปัจจัยนําเข้า ด้านประวัติความเป็นมา 

ประเพณีวัฒนธรรม   การรวมกลุ่มองค์กร  และ ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมีรายละเอียดของข้อมูลใน

ภาคผนวก ข. 

             ๒.๒  รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

                     การศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของบ้านวังนํ้ามอก อําเภอศรี

เชียงใหม่  เริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลทางด้านทุนทางสังคม ที่สําคญัได้แก่ ทุนทางด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ถือเป็นจุดเด่นที่ทําให้ชุมชนแห่งน้ีสามารถดําเนินการจัดต้ังเป็นการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ในรูปแบบของโฮมสเตย์ได้ โดยนําแหล่งทรัพยากรเหล่าน้ีมากําหนดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

และแหล่งศึกษาธรรมชาติ  ผลการศึกษา มดัีงน้ี 

           ๑)  น้ําตกวังน้าํมอก 
                          เกิดจากลุ่มนํ้าทอน  มีธารนํ้าไหลลดหลั่นกันไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ
ของหมู่บ้านวังนํ้ามอกซึ่งช่วงฤดูฝนของทุกปีจะมีนํ้าไหลผ่านและมีนักท่องเที่ยวทั่งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศเข้ามาเที่ยวทําให้มีเงินหมุนเวียนในหมู่บ้านเร่ือยๆ 

 

            ๒) บ่อน้ําทิพย์ 
                           ชาวบ้านเช่ือว่าเป็นบ่อนํ้าศักด์ิสิทธ์ิที่มีพระธุดงค์รูปหน่ึงมาปักกรดที่บนภูผีปอบ 
แต่ไม่มีนํ้าด่ืมนํ้าใช้จึงน่ังสมาธิเกิดนิมิตว่ามีภูมเจ้าที่มาบอกว่าบนภูน้ีมีบ่อนํ้าถึงเจ็ดบ่อถ้าอยากได้ต้อง
ไปบอกให้ชาวบ้านมาขุดช่วยกัน เมื่อชาวบ้านมาขุดก็พบบ่อนํ้าถึงเจ็ดบ่อจริงๆ แต่ที่ใช้ด่ืม ใช้อาบได้
จริงๆมีแค่บ่อเดียวคือบ่อที่เจ็ด 

           ๓)  จุดเรียนรู้ ป่าชุมชนภูผปีอบ 
                          ป่าชมชนภูผีปอบ  ต้ังอยู่เทือกเขาภูพานคํา  เป็นเขตป่าอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติเพียงแห่งเดียวของอําเภอศรีเชียงใหม่  ป่าภูผีปอบเป็นป่าอยู่บนเทือกเขาสูง  เมื่อชาวบ้านไป
เก็บของป่ามาขาย  จะขึ้นไปด้วยความยากลําบากและเหน็ดเหน่ือยมาก  จึงตัดพ้อเรียกช่ือภูน้ีช่ือว่า  
มักภูผีปอบเอ๋ย  ป่าภูผีปอบแห่งน้ี  ถูกลักลอบข้ึนไปเก็บของป่า  และลักลอบตัดไม้  เผาถ่านมาขายทํา
ให้ป่าถูกทําลายอย่างมาก  ในปี  ๒๕๓๙  หมู่บ้านจึงได้จัดต้ังอาสาสมัครพิทักษ์ป่าชุมชนภูผีปอบขึ้น  



๓๕ 

 

เพ่ืออนุรักษ์มรดกแห่งน้ีเก็บไว้ให้ลูกหลายเป็นแหล่งอาหารอยู่กินสืบไป ป่าชมชุนภูผีปอบมีแหล่ง
เรียนรู้คือ เดินชมป่าไม้ สัตว์ป่านานาชนิด  พืชสมุนไพร ป่าหินงามภูเขาไฟ  ลานหิน  ภูผาหิน นํ้าตก
วังนํ้ามอก  ธารนํ้าไหล กินข้าวป่า  หาหน่อไม้  เก็บเห็ดมาแกงกิน ผลงานดีเด่นของหมู่บ้านในการ
พิทักษ์ป่าภูผีปอบ  จนได้รับพระราชทานธงเป็นหมู่บ้านราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า  จากสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถและได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  เป็นป่าอาหารชุมชนดีเด่น  ปี ๒๕๔๓ จาก
กรมป่าไม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จนทําให้การอนุรักษ์ชุมชนป่าภูผีปอบเกิดผล  ทําให้มีความ
อุดมสมบูรณ์จนถึงปัจจุบัน  

           ๔)  ทรัพยากรป่าไม้ 

                 ป่าไม้ภายใต้ชุมชนเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก มีความหนาแน่นของพันธ์

ไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศพันธ์ไม้ที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ ไม้จิก ไม้รัง ไม้กรุง 

ไม้ประดู่ ไม้มะค่า ไม้เปือย ไม้เต็งรัง ไม้แดง ไม้ยางป่า ไม้ตะแบก ไม้ตะบก รวมทั้งมีสมุนไพร

หลากหลายชนิด เช่น กําลังเสือโคร่ง พวงพ่ีบ่าว หมากหม้อ ปลาไหลเผือก ต้นคูณ นางพญาสามสิบ

ราก โด่ไม่รู้ล้มเล็ก โด่ไม่รู้ล้มใหญ่ เครือเขาคอน จากจืด เครือบอระเพ็ด ฯลฯ ที่สามารถหาได้ตามป่า 

ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๐๗ รัฐบาลได้เข้ามาสัมปทานป่าไม้ให้กับโรงเร่ือย ทําให้ป่าไม้ในเขตพื้นที่ถูกทําราย 

เป็นจํานวนมาก  มีชาวบ้านเข้ามาอาศัยจํานวนมาก จึงมีการบุกรุกป่าตัดไม้เพ่ือทําการเกษตร และที่

อยู่อาศัยทําให้ป่าถูกทําลายเรื่อยมา จนต่อมาได้มีทหารเข้ามาตรวจพบจึงสั่งห้าม และเช้าบ้านจึงเป็น

จากการตัดไม้ขายมาทําเตาเผาถ่านแทน และเมื่อมีคนหน่ึงทําคนอ่ืนก็ทําตามกันมาเร่ือย เมื่อทหารมา

ราดตะเวนก็พบกับสภาพป่าถูกทําลายเป็นจํานวนมาก ทหารจึงได้ทุบทําลายเตาถ่าน ซึ่งตอนนั้นยังไม่

มีการบริหารและการจัดการป่าไม้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้มีทหารกองทัพภาคที่ ๒ เข้ามาอบรมและเริ่ม

บํารุงป่า พ.ศ. ๒๕๓๘ ก็มีอาสาสมัครพิทักษ์ป่าก็ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้ เพ่ืออนุรักษ์และบํารุงป่ากับ

ชาวบ้านและได้รับธงพระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เช้าบ้านได้มีการรวมตัวกัน 

เพ่ือต้ังกฎ เพ่ืออนุรักษ์ป่าไม้ และไม่ให้ตัดไม้ทําลายป่า โดยใช้ฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ เป็นเกณฑ์ในการตั้ง

กฎ เมื่อพ.ศ. ๒๕๔๑  ได้มีนายติณณภพ สุพันธะเข้ามามีบทบาทในการจัดต้ังโฮมสเตย์ และมีการ

เปลี่ยนแปลงอาชีพของชาวบ้านจากการตัดไม้ กลายมาเป็นการอนุรักษ์ป่า                

                  ๒.๒.๑ การก่อต้ังโฮมสเตยใ์นชุมชน ( Home stay) 

           มีการรวมกลุ่มกันเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และวัฒนธรรม โดยมีทุนทาง
ธรรมชาติและทุนทางสังคมมีการจัดระบบการจัดการแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ 

๑) ด้านพืน้ที่ ภูผปีอบมีพ้ืนที่ ๓,๕๐๐ ไร่ จัดเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 



๓๖ 

 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่ชุมชนจัดเป็นโฮมสเตย์ และเป็นศูนย์ประสานงานของกลุ่ม
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของหมู่บ้าน 
                        ๒) ด้านกิจกรรม  มีงานหัตกรรมผีมือชาวบ้าน โฮมพาแลง  เด็กรักษ์ป่า การ 
บวชป่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตอนุรักษ์แบบชุมชนบ้านวังนํ้ามอก 

    ๓) ด้านการจัดการ เรียนรู้คนกับป่าในการพ่ึงพาอาศัยกันและมีการจัด 
ระบบงานของผู้คนในชุมชนเช่น หลานน้อยนําท่องเที่ยวหรือ มัคคุเทศก์น้อย การอบรมการเป็นเจ้า
บ้านที่ดีและการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชุมชน 

    ๔) ด้านการมีส่วนร่วม มีการรวมกลุ่มและแบ่งหน้าที่ตามความถนัดของสมาชิก 
อย่างชัดเจน เช่น ด้านอาหาร ด้านการถักทอผ้า และการอนุรักษ์วัฒนธรรม เป็นต้น 
 

  ๒.๒.๒ รปูแบบการบรหิารจัดการโฮมสเตย์  

                            การบริหารจัดการ Home stay  การเข้าหุ้นของชาวบ้าน เข้าหุ้นได้ ๑๐๐ 

บาทไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรอืไม่เกิน ๑๐ หุน้ ส่วนรายได้แบ่งเป็น ๒ แบบ  

        แบบที่ ๑ สมาชิกไม่ได้ทํางานอะไร แต่รอรับเงินจากการปันหุ้นทุกสิ้นปี / หุ้น  

 ได้หุ้นละ ๕๐-๗๐  บาท แล้วแต่ผลกําไร 

        แบบที่ ๒ สมาชิกมาทาํงานและได้ผลกําไรจากการปันหุ้น เช่น แม่บ้าน  

 แม่ครัวจะได้รับค่ารับจ้าง คนละ ๑๒๐ บาท / วัน พอสิ้นปีก็ได้หุ้นที่เข้ากับสมาชิกเพ่ิมขึ้นอีก 

      แต่การท่ีจะให้ผู้ที่มาพักที่ home stay น้ันต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสมาชิก

ภายในครอบครัวของแต่ละหลังครัวเรือน เพราะผู้ที่มาพักต้องมาเรียนรู้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านและ

เรียนรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณี เจ้าของบ้านต้องเตรียมเครื่องอุปโภค และบริโภค จะไม่เก่ียวกับ

ค่าใช้จ่ายของ home stay บ้านหลังน้ันจะได้ค่าตอบแทนไม่เกิน ๘๐ บาท / วัน หลังจากหักค่าใช้จ่าย

แล้ว  แต่ค่าที่พักคิดเป็นคืน คืนละ ๗๙๐ บาท / วัน                      
        ๒.๒.๓   การจัดการด้านท่ีพักอาศัย   

                  ด้านที่พักอาศัย บ้านต้องมีโครงสร้างบ้านที่มั่นคงแข็งแรง ไม่อยู่ในสภาพชํารุด 

และเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากการใช้สอย ถ้าใช้ไม้ไผ่หรือฝาขัดแตะความสมบูรณ์แข็งแรงเพ่ือการ

อนุรักษ์เฉพาะของท้องถิ่น  มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและแสงสว่างส่องถึง ไม่มีกลิ่นอับและหลังคาที่

สามารถกันนํ้าฝนได้เป็นอย่างดี  มีที่นอนที่สบายตามสภาพของชุมชนท้องถ่ิน เครื่องนอนท่ีสะอาด มี

ห้องอาบนํ้าและห้องส้วมที่สะอาดถูกสุขลักษณะ มีการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนและอุปกรณ์การนอนทุกครั้ง

เมื่อมีนักท่องเที่ยวมาเข้าพัก มีการกําจัดแมลงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอยู่เสมอโดยใช้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านด้านสมุนไพร  



๓๗ 

 

                 ๒.๒.๔ การจัดการระบบการเข้าพักอาศัยและกระบวนการเรียนรู้เชิงนิเวศน์ 

                          มีระบบการจองล่วงหน้า และการลงทะเบียนเพ่ือทราบข้อมูลเกี่ยวกับ

นักท่องเที่ยว มีรายละเอียดเก่ียวกับกิจกรรมท่องเที่ยวตามสภาพของชุมชน มีกิจกรรมการฝึกหัด

ศิลปะและหัตถกรรมพ้ืนบ้าน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น มีกิจกรรมการต้อนรับตามประเพณีของท้องถิ่น  

มีกิจกรรมด้านการบันเทิง เช่นดนตรีพ้ืนเมือง การรําแสดงของพื้นบ้านชุมชนท้องถิ่น  มีกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างนักท่องเที่ยวกับเจ้าของบ้าน พ้ืนที่หลักยังคงรักษาสภาพเดิมของชุมชน

และยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมด้ังเดิมของชุมชน มีโอกาสได้เผยแพร่วัฒนธรรมของ

ชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีคู่มือและเอกสารเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล และโฮมสเตย์มีรายช่ือในทะเบียนของสํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้ง

การบูรณาการของศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนร่วมกันทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับ

กระทรวงวัฒนธรรม 
 

๓. การมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านวังน้าํมอก จังหวัดหนองคาย  

              ชาวบ้านมีกระบวนการในการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคส่วนต่างๆอย่างเป็นระบบใน
การประชาคมชาวบ้านในโอกาสต่างๆ เพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจให้เกิดกับชุมชน ให้มีการแสดง
ความคิดเห็น  เสนอแนวคิดเพ่ือให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนจากความคิดร่วมกันของ
ชุมชนบ้านวังนํ้ามอก มีการศึกษาดูงานด้านการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนที่อ่ืนซึ่งจะทําให้
ชาวบ้ านค้นพบ ต้นทุ น เดิมที่ มี อ ยู่แล้ วทั้ งขนบธรรม เนียมประเพณี วัฒนธรรมที่ ดี งาม  มี
ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และแม่นํ้าที่อุดมสมบูรณ์   
 
 ๔. ประโยชน์จากการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ บ้านวังน้ํามอก จังหวัดหนองคาย  
              เกิดแนวคิดร่วมกันในการที่จะพัฒนาฟ้ืนฟู  อนุรักษ์สิ่งที่มีคุณค่าอยู่แล้วในชุมชนมาเป็นจุด
ขายในกิจกรรมการท่องเที่ยว อีกทั้งมีองค์ความรู้ในท้องถิ่น ภูมิปัญญา  ศิลปวัฒนธรรม มาเช่ือมโยง
กับการประยุกต์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม เป็นแนวทางในการ
จัดต้ังเป็นศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนในระดับต้นแบบของจังหวัดหนองคาย เพ่ือเป็นแหล่ง
รวบรวมองค์ความรู้ ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาของชุมชนต่อไป    
 

๕. แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่าการจัดการการ 

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของบ้านวังนํ้ามอก  ควรมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 



๓๘ 

 

 
  ๕.๑  ด้านที่พักอาศัย   
         ควรมีการปรับปรุงห้องสุขา หรือห้องนํ้า ให้ดีขึ้น เน่ืองจากจากการสอบถาม

ความคิดเห็นเรื่องการให้บริการ พบว่าห้องสุขาเป็นประเด็นที่มีค่าคะแนนความพึงพอใจตํ่ากว่า

ประเด็นอ่ืน ๆ มีความคิดเห็นว่าควรจะต้องปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕  นอกจากน้ันยังพบว่าที่ทิ้ง

ขยะ ในบ้าน ยังมีค่าคะแนนความพึงพอใจตํ่า ดังน้ันจึงควรนําประเด็นเรื่อง ห้องนํ้า และที่ทิ้งขยะใน

บ้านไปประชุมเพ่ือร่วมกันปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น  สําหรับด้านอ่ืน ๆ เช่น อาหารและเครื่องด่ืม ของที่

ระลึก บริการของเจ้าหน้าที่ การเดินทางและความปลอดภัย  อยู่ในเกณฑ์ดีแล้ว 

  ๕.๒  ด้านสถานที่ท่องเท่ียวและบริการ 

         สําหรับด้านสถานที่ท่องเที่ยว มีข้อเสนอแนะว่าควรจัดทําป้ายบอกทางไปยัง

แหล่งท่องเที่ยวที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจนและครอบคลุมทุกแห่ง  และป้ายให้ความรู้ของสถานท่ีท่องเที่ยว

แหล่งต่าง ๆ ว่าคืออะไร ความประวัติความเป็นมาอย่างไร ในแต่ละแห่ง  สําหรับในด้านบริการ ควรมี

การเพ่ิมบริการด้านการนวดแผนโบราณ  นวดสปา เพ่ือให้เกิดความผ่อนคลาย  และควรจัดให้มีการ

ป่ันจักรยานออกกําลังกายในตอนเช้าให้กับแขกที่มาพักอาศัยที่ home stay   

  ๕.๓  ด้านบุคลากร 

         ควรมีการจัดอบรมหรือประชุมให้ความรู้เรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้บุคลากรในชุมชนเกิดความตระหนัก และให้ความสําคัญกับทุนทางสังคมท่ีชุมชน

มีอยู่ และใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้คงอยู่ในชุมชน  ทั้งน้ี

เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างเป็นระบบ และต่อเน่ืองอย่าง

ย่ังยืน 

        นอกจากน้ัน ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน เช่นกลุ่มเด็ก

และเยาวชน รักษ์ป่า มัคคุเทศน์น้อย ให้มีส่วนร่วมกับชุมชนกับการจัดการท่องเที่ยวดังกล่าว เพราะ

เด็กจะได้สืบทอดการจัดการท่องเที่ยวดังกล่าวต่อไป 

               

๖.อภิปรายผลการศึกษา 

          วัฒนธรรม การรวมกลุ่มอาชีพของคนในท้องถิ่นมีศักยภาพในระดับมาก เพ่ือสร้างความมั่นใจ

ในการดํารงชีวิตของคนในท้องถิ่น การสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ การเห็นคุณค่าที่ดีงาม

และการอนุรักษ์ที่กลมกลืนกับยุคสมัยในประเพณี วัฒนธรรมความเป็นอยู่และทรัพยากรธรรมชาติแก่



๓๙ 

 

คนในท้องถิ่น การท่องเที่ยวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้ขายของและได้ประกอบอาชีพ มีงานทําใน

ท้องถ่ินของตนเองไม่ต้องไปทํางานที่อ่ืน เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ทําให้รายได้มากขึ้น การ

ท่องเท่ียวจะนําเงินและความเจริญสู่ท้องถ่ิน การได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ิน แต่ก็พบว่า

ท้องถิ่นยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งผู้นําท้องถิ่นยังขาดความรู้

ความเข้าใจในหลักการของการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สังคม วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถ่ิน 

รวมท้ังประสบการณ์การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

การวางแผนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การให้บริการข้อมูล ป้ายหรือแผ่นพับเกี่ยวกับ

สถานที่ท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว การแนะนําให้ข้อมูลหรือความรู้แก่นักท่องเที่ยว การรักษาความ

หลากหลายของธรรมชาติ การเพ่ิมมูลค่าทางสังคม วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่นให้สูงขึ้น การ

สร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือกับบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนในการพัฒนาการท่องเที่ยว  การ

ติดตามและการสํารวจผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติ จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

พบว่า ความพร้อมของชุมชนในการบริหารจัดการของคนในท้องถิ่นเห็นโอกาสในการพัฒนาท้องถิ่น 

แหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพของมันอยู่แล้วเพียงแต่เข้ามาจัดการให้เกิดระบบและมีระเบียบแบบแผน 

ทั้งมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่น่าสนใจมากมาย คนในท้องถิ่นมีศักยภาพการพ่ึงตนเองมาก การแนะนํา

ให้นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าของที่ระลึกหรือเข้ารับบริการในกิจกรรมการท่องเที่ยว การสร้างกิจกรรมหรือ

ปรับกิจกรรมการหารายได้ที่ชุมชนมีอยู่แล้ว กิจกรรมท่ีเพ่ิมการพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น

ตามสภาพท้องถิ่นที่เอ้ืออํานวยมากคือ การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ โฮมสเตย์ มัคคุเทศก์ ศักยภาพของ

คนในท้องถิ่น ผู้นําท้องถิ่น ยังหวังพ่ึงระบบราชการในหลายอย่างทั้งการพัฒนาแหล่งธรรมชาติ องค์กร

ที่เก่ียวข้องต้องเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่ายังมีการทําลายธรรมชาติ จัดกิจกรรมให้ทุกคนได้

ตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติกับมนุษย์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นระบบเพ่ือการ

พัฒนาท้องถ่ิน ให้ความรู้แก่ชุมชน หน่วยงานราชการต้องกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวให้แก่ผู้นําท้องถิ่น 

ผู้ประกอบการ จัดกิจกรรมแนะนําหรือการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว สอดคล้องกับนริศรา 

นงนุช (๒๕๔๔ ) ที่พบว่า ผู้นําที่เป็นทางการ ได้แก่ นายอําเภอ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วน

ตําบล โดยกลุ่มผู้นําเหล่าน้ีต่างมีบทบาทร่วมกันในการจัดการท่องเที่ยว รวมท้ังการแก้ไขปัญหาด้วย 

จึงกล่าวได้ว่าในการจัดการการท่องเที่ยวน้ันต้องมีการร่วมมือกันทุกฝ่ายของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ คน

ในท้องถ่ิน ผู้นําท้องถ่ิน ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องกระทําอย่างต่อเน่ืองให้เกิดการ

เรียนรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การวางแผนเพ่ือพัฒนาการ

ท่องเที่ยวแบบย่ังยืน  การให้บริการข้อมูลป้ายหรือแผ่นพับเก่ียวกับสถานที่ท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว 



๔๐ 

 

การรักษาความหลากหลายของธรรมชาติ การรักษาความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 

ประเพณีในท้องถิ่น  การเพ่ิมมูลค่าทางสังคม วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่นให้สูงข้ึน   

 
การท่องเที่ยวมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของชุมชนเป็นอย่างมากใน

อดีตมีการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน แต่การดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวยังมีปัญหา

สําคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ผู้มีบทบาทหน้าที่ขาดความเข้าใจอย่างแท้จริง ขาดความรู้และทักษะการ

จัดการที่ดี  ขณะที่การท่องเที่ยวมีปัญหามากขึ้น ความเจริญทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ลักษณะ

ของนักท่องเที่ยวก็มีแนวโน้มเปลี่ยนไปจากการแสวงหาความบันเทิงอย่างเดียวมาเป็นการแสวงหา

ความรู้และสาระบันเทิงผสมผสานกันในเชิงบูรณาการมากย่ิงขึ้น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต้องรักษา

สมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตกับรายได้ รวมทั้งการอนุรักษ์และความทันสมัย ต้องอยู่อย่างสมดุลกัน จึง

ต้องมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับคนในท้องถิ่นให้ชัดเจนในบทบาทท่ีจะยกระดับคุณภาพของ

รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้สมดุลและยั่งยืนต่อไป 
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บทที่  ๕ 

บทสรุป และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษา บ้านวังนํ้ามอก จังหวัด

หนองคาย เป็นการวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมีระเบียบวิธีวิจัยและสรุปผลการศึกษา 

ได้ดังน้ี 
 

 ๑.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

            ๑.๑ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ

บ้านวังนํ้ามอก  หมู่ที่ ๕ ตําบลพระพุทธบาท อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย  

            ๑.๒ เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของบ้านวังนํ้ามอก หมู่ที่ ๕ 

ตําบลพระพุทธบาท อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย  
 

   ๒. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

       กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling)  จําแนกได้ ๒ กลุ่ม ได้แก่ 

  ๒ .๑  กลุ่ ม ผู้ รู้  (Key persons)  ได้ แ ก่  ผู้ นํ า ชุ ม ชน  ปราชญ์ ช าว บ้ าน  กลุ่ ม

ผู้ประกอบการ home stay  เพ่ือรวบรวมข้อมูลรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

  ๒.๑  กลุ่มนักท่องเที่ยว ที่เข้าพักอาศัยใน home stay  เพ่ือรวบรวมข้อมูลความ

คิดเห็นและความพึงพอใจต่อการจัดบริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของบ้านวังนํ้ามอก 
 

๓. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  

                   ๓.๑ แบบสอบถาม (Questionnaires) เพ่ือสอบถามความคิดเห็นกับนักท่องเที่ยว 

จํานวน ๑๐๐ คน  

         ๓.๒ แบบสัมภาษณ์กลุ่ม  (Focus Group  Interview) กับผู้ที่เก่ียวข้องกับรูปแบบ

การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์กับกลุ่มผู้นําในชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว ประชาชนในท้องถิ่น  ผลการศึกษา 

    ๔. สรุปผลการวิจัย 
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        ๔.๑  ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของบ้านวังนํ้า

มอก  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวเพศหญิง อายุช่วง ๑๖-๒๕ ปีมากที่สุด มีระดับ

การศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีและนักท่องเที่ยวส่วนมากมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย

วัตถุประสงค์เพ่ือการพักผ่อนและเดินทางมาโดยทางรถยนต์ส่วนตัว มาพักผ่อนกับกลุ่มเพ่ือนหรือ

ผู้ร่วมงาน ซึ่งสมาชิกที่ร่วมเดินทางส่วนมากมีสมาชิกมากกว่า ๑๐ คน แหล่งข้อมูลที่ทําให้นักท่องเที่ยว

ทราบหรือรู้จักบ้านวังนํ้ามอกส่วนมากจะทราบจากเพื่อนหรือคนรู้จักและจํานวนคร้ังของนักท่องเที่ยว

ที่เคยมาพักผ่อนที่บ้านวังนํ้ามอกส่วนมากเคยมาแล้ว ๒ -๓ คร้ัง ระยะเวลาที่อยู่ท่องเที่ยวในบ้านวังนํ้า

มอกจะอยู่ที่ ๒-๓ วันเป็นสถานท่ีบ้านพักที่กลุ่มโฮมเสตย์บ้านวังนํ้ามอกได้จัดเตรียมไว้และ

นักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนที่บ้านวังนํ้ามอกได้จัดตัวเองว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปหรือนักทัศนาจร 

ด้านค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวโดยเฉล่ียต่อคนน้ันจะอยู่ในระดับมากกว่า ๑,๐๐๐ บาท และส่วนมาก

ต้องการที่จะกลับมาพักผ่อนและท่องเที่ยวอีก  

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้คําแนะนําแก่ทางบ้านวังนํ้ามอก คือ อยากจะให้มีการบริการ

ทางด้านนวดแผนโบราณ นวดสปา  ป่ันจักรยานและควรจะมีป้ายบอกทางให้ชัดเจนอีกทั้งให้มีป้าย

ความรู้ทางด้านแหล่งที่มาของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งด้วยเพ่ือการประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง

สําหรับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในด้านการบริการในส่วนของที่ทําการบ้านวังนํ้ามอกน้ัน ในด้าน

ที่พักและบริเวณข้างเคียงอยู่ในเกณฑ์ดี  ห้องนํ้า ห้องสุขาอยู่ในเกณฑ์พอใช้  อาหารและเคร่ืองด่ืมน้ัน

อยู่ในเกณฑ์ดี สําหรับของที่ระลึกก็อยู่ในเกณฑ์ดี รวมท้ังการบริการของเจ้าหน้าที่  การเดินทาง ความ

ปลอดภัยและมีที่ทิ้งขยะอยู่ในเกณฑ์ดี เช่นกัน   สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ส่วนใหญ่ทราบและรู้จักการท่องเท่ียวแบบน้ีรวมทั้งชอบที่จะท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ด้วยเช่นกัน โดยที่

นักท่องเที่ยวเห็นด้วยที่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ  รวมท้ัง

เป็นแหล่งวัฒนธรรม ศึกษาประวัติศาสตร์ เป็นการท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

รวมทั้งให้ความรู้ด้านต่างๆเช่นการดูนก  ดูธรรมชาติ  เป็นการท่องเที่ยวที่ ย่ังยืนและจะเน้น

ความสัมพันธ์กับคนในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์  ซึ่งคนในพ้ืนที่หรือท้องถ่ินจะได้รับ

ประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนในหมู่บ้าน 

        ๔.๒ รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านวังนํ้ามอกน้ัน จากปัจจัยนําเข้า
ประกอบด้วยประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน ประเพณีวัฒนธรรม  การรวมกลุ่มของชุมชน และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ชาวบ้านมีกระบวนการในการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคส่วนต่างๆอย่างเป็น
ระบบในการประชาคมชาวบ้านในโอกาสต่างๆ เพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจให้เกิดกับชุมชน ให้มีการ
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แสดงความคิดเห็น  เสนอแนวคิดเพ่ือให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความคิดร่วมกัน
ของชุมชนบ้านวังนํ้ามอก มีการศึกษาดูงานด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนที่อ่ืนซึ่งจะ
ทําให้ชาวบ้านค้นพบต้นทุนเดิมที่มีอยู่แล้วทั้ งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่ ดีงาม มี
ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และแม่นํ้าที่อุดมสมบูรณ์  เกิดแนวคิดร่วมกันในการที่จะพัฒนาฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์สิ่งที่มีคุณค่าอยู่แล้วในชุมชนมาเป็นจุดขายในกิจกรรมการท่องเที่ยว อีกทั้งมีองค์ความรู้ใน
ท้องถิ่น ภูมิปัญญา  ศิลปวัฒนธรรม มาเช่ือมโยงกับการประยุกต์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามนโยบาย 
ต้นแบบของจังหวัดหนองคาย เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาของชุมชน
ต่อไป    
 

           การมีส่วนร่วมของชุมชน ชาวบ้านมีกระบวนการในการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคส่วน
ต่างๆอย่างเป็นระบบในการประชาคมชาวบ้านในโอกาสต่างๆ เพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจให้เกิดกับ
ชุมชน ให้มีการแสดงความคิดเห็น  เสนอแนวคิดเพ่ือให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนจาก
ความคิดร่วมกันของชุมชนบ้านวังนํ้ามอก มีการศึกษาดูงานด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
ชุมชนที่อ่ืนซึ่งจะทําให้ชาวบ้านค้นพบต้นทุนเดิมที่มีอยู่แล้วทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดี
งาม มีทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และแม่นํ้าที่อุดมสมบูรณ์   
 

     ๔.๓ ประโยชน์และแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
          สําหรับประโยชน์จากการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกิดแนวคิดร่วมกันในการที่จะ

พัฒนาฟ้ืนฟู อนุรักษ์สิ่งที่มีคุณค่าอยู่แล้วในชุมชนมาเป็นจุดขายในกิจกรรมการท่องเที่ยว อีกทั้งมีองค์
ความรู้ในท้องถิ่น ภูมิปัญญา  ศิลปวัฒนธรรม มาเช่ือมโยงกับการประยุกต์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตาม
นโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม เป็นแนวทางในการจัดต้ังเป็นศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนใน
ระดับต้นแบบของจังหวัดหนองคาย เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาของ
ชุมชนต่อไป    

 ในส่วนของแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จําแนกได้ ๓ 
ด้าน ได้แก่ ด้านที่พักอาศัย ควรมีการปรับปรุงห้องสุขา หรือห้องนํ้า และจัดหาที่ทิ้งขยะ ให้ดีขึ้น ด้าน
สถานที่ท่องเที่ยวและบริการ ควรจัดทําป้ายบอกทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจนและ
ครอบคลุมทุกแห่ง  และป้ายให้ความรู้ของสถานท่ีท่องเท่ียวแหล่งต่าง ๆ  สําหรับในด้านบริการ ควรมี
การเพ่ิมบริการด้านการนวดแผนโบราณ  นวดสปา เพ่ือให้เกิดความผ่อนคลาย  และควรจัดให้มีการ
ป่ันจักรยานออกกําลังกายในตอนเช้าให้กับแขกที่มาพักอาศัยที่ home stay  และด้านบุคลากร        
ควรมีการจัดอบรมหรือประชุมให้ความรู้เรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
บุคลากรในชุมชนเกิดความตระหนัก และให้ความสําคัญกับทุนทางสังคมที่ชุมชนมีอยู่  ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างเป็นระบบ ต่อเน่ือง และเกิดความย่ังยืน 
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นอกจากน้ัน ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน เช่นกลุ่มเด็กและเยาวชน รักษ์ป่า 

มัคคุเทศน์น้อย ให้มีส่วนร่วมกับชุมชนกับการจัดการท่องเที่ยวดังกล่าว เพราะเด็กจะได้สืบทอดการ

จัดการท่องเที่ยวดังกล่าวต่อไป 

  
   ๕. ข้อเสนอแนะ 
 

๕.๑ ข้อเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช ้

            ในการบริหารและจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยชุมชนน้ันทําได้ค่อนข้างยาก

จะต้องมีหน่วยงานทางภาครัฐหรือทางราชการเข้ามาให้การช่วยเหลือ รวมทั้งต้องกําหนดทิศทางการ

พัฒนาที่ชัดเจน และท้องถิ่นจะต้องเป็นส่วนสําคัญในการบริหารและจัดการแหล่งท่องเที่ยว  มี

คณะกรรมการบริหารจัดการท่องเที่ยวระดับจังหวัดเป็นผู้ทําหน้าที่สําคัญที่จะประสานให้เกิดความ

ร่วมมือระหว่างส่วนราชการ กับผู้นําท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องมีการบูรณาการร่วมมือกันอย่างจริงจัง โดยให้ถือว่าท้องถิ่นเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือ

ให้มีการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาโดยการเช่ือมโยงกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นตลอดเวลา คนใน

ท้องถิ่นต้องมีหลักประกันในเร่ืองเศรษฐกิจ คนในท้องถิ่นน้ันต้องมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึง

ผลกระทบต่อความปลอดภัย ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมที่เกิดจาการจัดการท่องเที่ยวด้วย ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของผู้นํา

ท้องถิ่นและคนในท้องถิ่นให้มีความรู้และความเข้าใจเชิงลึกของแต่ละแหล่งท่องเที่ยวในท้องท้องถิ่น 

เพ่ือรองรับกลุ่มผู้มาท่องเที่ยวในอนาคต 

๕.๒ ข้อเสนอแนะสาํหรับชมุชนบ้านวังน้าํมอก  

            มีกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านในการรวมกลุ่มองค์กรมีการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนทั้งการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ สําหรับการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวบ้านอาจจะต้องมีการลงทุนทางด้านปัจจัยพ้ืนฐานเพราะว่าชาวบ้าน
ยังต้องการเงินเพ่ือใช้เป็นปัจจัยในการดํารงชีวิตอีกทั้งอาจต้องมีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ร่วมกันกับสถานศึกษาในท้องถิ่นเพ่ือสร้างจิตสํานึกให้เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปมีการบูรณาการร่วมกันเก่ียวกับธรรมชาติ ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมในอนาคตเพ่ือการ
พัฒนาการจัดการท่องเที่ยวที่คํานึงถึงผลกระทบต่อความปลอดภัย ความเป็นอยู่  วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
      ๕.๓.๑ ควรศึกษาศักยภาพของหน่วยงาน หรือองค์กรในท้องถิ่นที่มีบทบาทต่อการ 



๔๕ 

 

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของบ้านวังนํ้ามอก จังหวัดหนองคาย  

      ๕.๓.๒ ควรศึกษา และจัดทําแผน และข้อกําหนดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง 

อนุรักษ์บ้านวังนํ้ามอก จังหวัดหนองคาย อย่างเป็นระบบ ต่อเน่ือง และเกิดความย่ังยืน 
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แบบสอบถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39



๕๑ 

 

แบบสอบถาม 

รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  :  กรณีศึกษา บ้านวังนํ้ามอก อําเภอศรีเชยีงใหม่  

จังหวัดหนองคาย 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

คําชี้แจง 

       แบบสอบถามน้ีใช้เก็บข้อมูลเพ่ือศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  กรณีศึกษา : 

บ้านวังนํ้ามอก อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย  ของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย  

ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  กระทรวงวัฒนธรรม  

แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น ๒ ตอน  ดังนี ้

 

  ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 

  ตอนที่ ๒  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

 

  ให้ผู้ตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมาย         ลงในช่องข้อความ ที่ตรงกับความเป็น

จริง และตรงกับความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุด 

 

 

 

 

 

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 



๕๒ 

 

แบบสอบถาม 

รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  :  กรณีศึกษา บ้านวังน้ํามอก อําเภอศรีเชียงใหม่  

จังหวัดหนองคาย 

-------------------------------------------------------------------- 

ตอนท่ี ๑  ขอ้มูลท่ัวไป 

 

 ๑. เพศ                        ชาย                             หญิง 

 

๒.อายุ                      ตํ่ากว่า ๑๕ ปี                    ๑๖-๒๕ ปี                    ๒๖ – ๓๕ ปี 

     

                             ๓๖ – ๔๕ ปี                  ๔๖ – ๖๐ ปี               ๖๐ ปีขึ้นไป 

 

๓.การศึกษาสูงสุด 

                             ประถมศึกษา                      มัธยมศึกษา             อาชีวศึกษา 

 

   ปริญญาตรี                        สูงกว่าปริญญาตรี         อ่ืน ๆ       
 

๔.อาชีพ.................................................... 
 

๕.ที่อยู่ปัจจุบัน    อําเภอ.....................................................   จังหวัด.............................................. 

 

ตอนท่ี ๒  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

๖. จุดประสงค์ในการเดินทางมาเที่ยวที่วังนํ้ามอก เพ่ือ 

     ท่องเที่ยว     พักผ่อน             ทัศนศึกษา                     ติดต่อราชการ 

 

      ธุรกิจ                              เย่ียมญาติ                       อ่ืน ๆ  

๗.ท่านเดินทางมาที่วังนํ้ามอกด้วยพาหนะแบบใด 



๕๓ 

 

                รถยนต์ส่วนตัว                    รถจักรยานยนต์               รถประจําทาง 

       

       รถบริษัททัวร์                      รถจ้างเหมา                   อ่ืน ๆ  

 

๘.การเดินทางหรือคณะที่ร่วมเดินทาง 

              คนเดียว                         มาพร้อมครอบครัว              กลุ่มเพ่ือน ผู้ร่วมงาน 

 

    มากับคณะทัวร์                    อ่ืน ๆ (ระบุ)........................ 

 

๙. จํานวนสมาชิกในกลุ่มที่ร่วมเดินทาง (รวมตัวท่านด้วย) จํานวน........................คน 

 

๑๐.ท่านรู้จักและทราบข้อมูลของวังนํ้ามอกได้อย่างไร (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

                 จากเพ่ือนหรือคนรู้จัก                    จากนิตยสารเก่ียวกับการท่องเที่ยว 

                 บริษัททัวร ์           การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

                 วิทยุ โทรทัศน์ สื่อโฆษณาต่าง ๆ                         อ่ืน ๆ (ระบุ)................................. 

 ๑๑.ท่านเคยเดินทางมาเยือนวังนํ้ามอกมาก่อนหรือไม่ 

                   เคย  จํานวน..........ครั้ง                        ไม่เคย      

๑๒ในการเดินทางคร้ังน้ี ท่านใช้เวลาอยู่ในวังนํ้ามอก......................วัน 

๑๓.ระหว่างการท่องเที่ยวในวังนํ้ามอก  ท่านพักค้างคืนที่ใดบ้าง 

              บ้านพักของวังนํ้ามอก........คืน                  อ่ืน ๆ (ระบุ).. จํานวน..............คืน 

๑๔.การเดินทางมายังวังนํ้ามอกคร้ังนี้ ท่านจัดตัวเองว่าเป็น 

                นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์                           นักดูนกหรือสัตว์ตามธรรมชาติ 

                 นักเดินทาง                                         นักท่องเที่ยวทั่วไป / ทัศนาจร             



๕๔ 

 

       อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................... 

 

๑๕.การประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น 

ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

ที่พัก   

ห้องสุขา   

อาหารและเคร่ืองด่ืม   

ของที่ระลึก   

การบริการของเจ้าหน้าที่   

การเดินทาง   

ความปลอดภัย   

ที่ทิ้งขยะ   

 

 

๑๖.ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สําหรับการท่องเที่ยวในวังนํ้ามอก  ครั้งน้ีประมาณ........................บาท 

๑๗.ท่านรู้จักการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือไม่ 

            ไม่รู้จัก   เพราะ...................................... 

   รู้จัก 

    ไม่แน่ใจ 

๑๘.  ให้ท่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ดังต่อไปนี้ 

ประเด็น/ข้อคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ

๑.เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ  

๒.เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม  

๓.เป็นการท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  

๔.เป็นการท่องเที่ยวเพ่ิมพูนความรู้ เช่นดูนก/ธรรมชาติ  



๕๕ 

 

๕.เป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  

๖.เป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์กับคนในพ้ืนที่แหล่ง

ท่องเที่ยว 

 

๗.เป็นการท่องเที่ยวเพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์  

๘.เป็นการท่องเที่ยวที่คนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์  

 

๑๙. ท่านมีความรู้สึกอย่างไรต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

              ชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

              ค่อนข้างชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

              รู้สึกเฉย ๆ ต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

              ค่อนข้างไม่ชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

              ไม่ชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 

๒๐. ท่านคิดว่าจะกลับมาเที่ยวอีกหรือไม่ 

             กลับมาอีก เพราะ......................................................... 

 

    ไม่กลับมาอีก เพราะ....................................................................... 

 

๒๑.ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะสําหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของวังน้ํามอก 

 

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

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

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

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

 

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ห้ข้อมูล 



๕๖ 

 

ภาคผนวก ข. 

ประวัติความเป็นมา และบริบทของบ้านวังนํ้ามอก 

      จากการศึกษาเชิงระบบตามกรอบแนวคิดของการวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ : กรณีศึกษา บ้านวังนํ้ามอก  จังหวัดหนองคาย  ปัจจัยนําเข้า ด้านประวัติความเป็นมา 

ประเพณีวัฒนธรรม   การรวมกลุ่มองค์กร  และ ทรัพยากรธรรมชาติ  มรีายละเอียดดังน้ี 

๒.๑   ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านวังน้ํามอก 
        บ้านวังนํ้ามอก หมู่ที่ ๕ ตําบลพระพุทธบาท  อําเภอศรีเชียงใหม่   จังหวัดหนองคาย  

เริ่มแรกเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๕ -๒๕๐๗ ได้มีราษฎรจากบ้านโคกซวกและชาวอําเภอศรีเชียงใหม่
และอําเภอท่าบ่อจํานวน ๔-๕ ครอบครัว ได้เข้ามาทําไร่ปลูกข้าว  และเลี้ยงสัตว์ เก็บหาของป่าไปขาย
ประเทศลาวเพราะถ่ินฐานเดิมที่เคยอาศัยอยู่เกิดนํ้าท่วมและที่ทํากินไม่เพียงพอสําหรับครอบครัวที่มี
จํานวนมากหลังจากน้ันมีชาวบ้านใกล้เคียงอพยพเข้ามาเพ่ิมข้ึนเป็นจํานวนมาก  จนกระทั่งปี ๒๕๑๒ 
อําเภอศรีเชียงใหม่ ได้จัดต้ังหมู่บ้านข้ึน  ช่ือว่าบ้านวังนํ้าหมอก  ที่ต้ังของหมู่บ้าน มีภูเขาล้อมรอบตอน
เช้าๆในฤดูหนาวจะมีหมอกลงมาก และลอยไปทั่วบริเวณหมู่บ้าน  ชาวบ้านจึงได้ต้ังช่ือหมู่บ้านน้ีว่า  
บ้านวังนํ้ามอก ซึ่งเพ้ียนมาจาก นํ้าหมอก  

       ๒.๑.๑  ที่ต้ัง/อาณาเขต 
                  บ้านวังนํ้ามอก  หมูท่ี่ ๕ ตําบลพระพุทธบาท  ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและ
อยู่ห่างจากอําเภอ ศรีเชียงใหม่ประมาณ ๒๗ กิโลเมตร มอีาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ  จดบ้านผาต้ัง  อําเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย 
           ทศิใต้  จดบ้านลุมพินี  และบ้านดอนขนุน  ตําบลด่านศรีสุข  อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด
หนองคาย 
           ทศิตะวันออก   จดบ้านห้วยไฮ  ตําบลพระพุทธบาท  อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด
หนองคาย 
                  ทิศตะวันตก   จดบ้านห้วยไซงัว  ตําบลผาต้ัง  อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 

      ๒.๑.๒ จํานวนประชากร 
                         หมู่บ้านมีผู้อยู่อาศัยรวมทั้งสิ้น  ๑๗๒ หลังคาเรือน  ประชากรรวม ๘๐๒ คน 
แยกเป็นชาย  ๓๘๘ คน  หญิง  ๔๑๔  คนซึ่งได้อพยพมาจากหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น  เมืองเลย ท่าบ่อ 
ศรีเชียงใหม่ บึงกาฬ  บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ฯลฯ  และในหมู่บ้านวังนํ้ามอกประกอบไปด้วยหลาย
ชนเผ่าที่อพยพเข้ามาอยู่ เช่น ไทลาว  ไทอีสาน  ไทพวน  ไทญวน และมีการใช้ภาษาพูดที่หลากหลาย
แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม   
        ๒.๑.๓ ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
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๕๗ 

 

                           ลักษณะพ้ืนที่ทั่วไปของหมู่บ้านวังนํ้ามอกเป็นภูเขาสูง สภาพป่าอุดมสมบรูณ์
เป็นต้นนํ้าลําธาร  ชนิดป่าเป็นป่าดิบแล้ง มีบางส่วนเป็นป่าเบญจพรรณ สภาพดินมีความอุดมสมบรูณ์
ในระดับปานกลาง มีป่าไม้ปกคลุมร่มครึ้มสวยงามมีพืชสมุนไพรและชนิดของพืชที่ใช้เป็นอาหารขึ้นอยู่
ทั่วไป 
       ๒.๑.๔ ภูมิอากาศของหมู่บ้านวังน้ํามอก จะแบ่งออกเป็น ๓ ฤดูคือ 
                         ฤดูร้อน จะอยู่ในช่วงเดือน มีนาคม – เดือนพฤษภาคม โดยในฤดูร้อนอากาศจะ
ร้อนจัดและแห้งแล้งทําให้เกิดไฟป่าขึ้นในบางคร้ัง 
                       ฤดูฝน จะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุกเพราะรอบๆ
บริเวณหมู่บ้านมีภูเขาสูงล้อมรอบจึงทําให้เกิดฝนตกหนักแต่ไม่ทําให้เกิดความเสียหากับบ้านเรือนของ
ชาวบ้านมากนักเพราะมีต้นไม้ช่วยดูดซับนํ้าไว้ 
                        ฤดูหนาว จะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์จะมีอากาศหนาวจัด
เพราะเป็นพ้ืนที่ที่มีป่าล้อมรอบทั้งหมู่บ้าน 

     ๒.๑.๕ รูปแบบการปกครอง 

                         เป็นการปกครองแบบมีผู้นําโดยมีผู้ใหญ่บ้าน ช่ือ นาย สมเกียรติ สุทธิสาน เป็น

ผู้นําหมู่บ้านมาเป็นเวลานานมีผู้ช่วยผู้ใหญบ้่าน อ.บ.ต. และคนในหมู่บ้านเป็นผู้ดูแลช่วยกัน และใน

หมู่บ้านมีการแบ่งออกเป็น  ๑๑ คุ้ม โดยมีหวัหน้าคุ้มและรองหัวหน้าคุ้ม มาจนถึงสมาชิกของคุ้ม 

รูปแบบการปกครองแบ่งการปกครองออกเป็นคุ้มมี  ๑๑  คุ้ม  

 

๒.๒  ประเพณีและวัฒนธรรม 
 

       ๒.๒.๑ ชนเผ่า 
                ชนเผ่าที่ทีอยู่ในบ้านวังนํ้ามอกจะมีอยู่ประมาณ ๖ ชนเผ่าใหญ่ๆ ที่สามารถบอก

เป็นแหล่งที่มาได้ ได้แก่  ไทอีสาน ไทลาว ไทพวน ไทญ้อ ไทเขมร ภูไท ซึ่งชนเผ่าเหล่าน้ีมีการอพยพ
มาต้ังถ่ินฐานต้ังแต่แรกเริ่มในการก่อต้ังบ้านวังน้ํามอกสาเหตุที่มีการมาก่อต้ังบ้านวังนํ้ามอก ก็
เน่ืองจากหลายสาเหตุด้วยกันเช่น ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้เกิดนํ้าท่วมที่ อ.ศรีเชียงใหม่ ดังน้ันก็เลยมีการ
ย้ายถิ่นฐานมาบนท่ีสูงบริเวณวังนํ้ามอก (ปัจจุบัน) ก็เลยทําให้มีการอพยพมาอยู่เรื่อยๆจวบจนถึง
ปัจจุบัน 

       ๒.๒.๒  หลักความเชื่อ 
                           ชาวบ้านวังนํ้ามอกได้ถูกปลูกฝังให้มีความเช่ือเกี่ยวกับเรื่อง การทําความดี  การ
เป็นชาวพุทธที่ดีตามแนวพุทธศาสนิกชนตามแบบอย่างที่ดีได้มีการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น มีความ
เช่ือเรื่องผีสางเทวดาที่เป็นความเช่ือเร่ืองศาลปู่ย่าที่มีประจําหมู่บ้านที่มีมาต้ังแต่ก่อนต้ังหมู่บ้าน  
 
 
 



๕๘ 

 

 

      ๒.๒.๓  จารีตบุญประเพณีวัฒนธรรม 
                           ชาวบ้านวังนํ้ามอกได้มีการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมของหมู่บ้านที่บรรพ
บุรุษได้เคยทํามาก่อนแล้วได้แก่ประเพณีเลี้ยงบ้านจะกระทําขึ้นในวันพุธที่สองของเดือนพฤษภาคม
ของทุกปีประเพณีบุญเดือน ๖ หรือบุญบ้ังไฟจะทํากันภายในหมู่บ้านจะแห่ไปตามถนนใหญ่ในตําบล
ทําตามประเพณีของหมู่บ้านและอาจจะมีคนนอกเข้ามาร่วมด้วยโดยอาจจะมีสินนํ้าใจให้คนนอกท่ี
สนใจเข้าร่วมในประเพณีน้ีด้วย 

      ๒.๒.๔ ความเช่ือ 
                          ชาวบ้านวังนํ้ามอกมีความเชื่อเก่ียวกับการทําดีได้ดีทําช่ัวได้ช่ัวมีเคร่ืองยึดเหน่ียว
จิตใจ คือ ศาลปู่ – ย่า ที่เป็นสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิประจําหมู่บ้านที่ชาวบ้านนับถือ เคารพบูชาเพราะได้พบ
เห็นศาลปู่ – ย่า ตั้งแต่ก่อนอพยพเข้ามาอยู่แล้ว 

      ๒.๒.๕  สถานท่ีสําคัญ 
                           วัดเทสรังสี  ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพระเจ้าล้านทองซึ่งเป็นที่เคารพ
นับถือของคนในหมู่บ้านรวมไปถึงบุคคลภายนอกด้วย                

                 ความหมายของน้ํามอกเป็นช่ือของปืนขนาดหน่ึง  ซึ่งในสมัยโบราณใช้ผิวให้

สัญญาณบอกเหตุต่างๆเมื่อมีข้าศึกศัตรูมารุกราน  บ้านวังนํ้ามอกเดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆ  ต้ังอยู่ทางทิศ

เหนือของวังนํ้ามอก  มีราษฎรท่ีอพยพมาจากที่ต่างๆกัน   โดยเฉพาะผู้ใหญ่จอน  สายสี  และนายพูน  

ชาวบ้านโคกคอน  ต.โคกคอน  อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย  ได้เริ่มมาต้ังหมู่บ้านในราว ๕-๖ หลังคาเรือน  

ทํามาหาเลี้ยงชีพโดยการตัดไม้และหาของป่าขาย  ในราวปี พ.ศ. ๒๕๑๒ มีราษฎรจํานวนมากอพยพ

มาจาก  อําเภอหนองบัวลําภู  จังหวัดอุดรธานี  ได้มาต้ังถิ่นฐานลงที่บ้านไทยเจริญและกระจายขยาย

ออกทั่วไป 

               เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖  พระอาจารย์ลี  ได้มาต้ังวัดวังนํ้ามอกเพ่ือกระจายพระออก

จากวัดหินหมากเป้งและได้สร้างทํานบเก็บกักนํ้าบริเวณหน้าวัด  คุณธเนศ  เอียสกุล  (กินก่าย)  

คหบดีจังหวัดหนองคายกับญาติมิตรก็ได้สนับสนุนทรัพย์ในการสร้างกุฏิหลังเล็กๆคนละหลัง  ต่อมา

เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘  พระอาจารย์ลีได้ย้ายไปจําพรรษาที่วัดป่าบ้านนาหัวช้าง  ตําบลยางน้อย  อําเภอ

โกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม   ก็มีพระอยู่จําพรรษาที่ วัด วังนํ้ามอกติดต่อกันเร่ือยๆมา   

                        วัดวังนํ้ามอกนี้ยังไม่ได้ต้ังเป็นวัดที่ถูกต้ังตามนิตินัยเป็นเพียงสํานักสงฆ์เท่าน้ัน  

เน่ืองจากยังไม่ได้รับการอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายจนเมื่อปี พ.ศ ๒๕๓๓ จึงได้เริ่มการดําเนิน

ติดต่อการขออนุญาตคาดว่าคงจะสําเร็จเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายในปี พ.ศ. ๒๕๓๕  ถ้าอาจารย์

จิรศักด์ิ  ขันติพโล  ได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ ๑๔ ปี เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๑๔ ณ วัดศรีชมช่ืน          
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๕๙ 

 

( ปัจจุบันเป็นวัดป่าบ้านนาสีดา )  ตําบลกลางใหญ่  อําเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  อุปสมบทเป็น

พระภิกษุ  ณ วัดหินหมากเป้ง  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐โดยมีพระครูญาณปรีชา (หลวงปู่เหรียญ)  วรลาโภ  

เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสุทธิญาณ  ประยุติ  (หลวงปู่ตัน  สุทธิกาโม)  เป็นพระกรรมวาจาร  ในปี 

พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงได้ย้ายจากวัดหินหมากเป้งไปจําพรรษาที่วัดวังนํ้ามอก 

   ๒.๒.๖ พระพุทธรปูลา้นทอง 

                       พระพุทธรูปล้านทอง ประดิษฐานอยู่ที่วัดเทสรังสี   พระพุทธรูปปางมารวิชัย  

ประทับน่ังขัดสมาธิขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ น้ิว  สูงจากฐานตลอดพระเกตุ (พระรัศมี)  ๑๐๙  องค์พระ

เป็นการรวบรวมเอาความงามของพระพุทธรูปศิลปะ   สมัยต่างๆ  ของไทยมารวมไว้ด้วยกัน ในวันที่  

๑๐  มกราคม  ขึ้น  ๑๕ ค่ํา  เดือน  ๒ (เดือนย่ี)  ปีชวดเวลา  ๑๕  นาฬิกา  ๕๘  นาท ีจะมีการ

สมโภชองค์พระพุทธรูปของหมู่บ้านและ เฉพาะองค์พระทองหนักประมาณ   ๗๐๐ กิโลกรัม   ส่วน

ฐานทองหนักประมาณ  ๙๐๐  กิโลกรัม รวมท้ังองค์และฐาน  เป็นทองหนักประมาณ  ๑,๖๐๐  

กิโลกรัม  คํานวณตามมาตราโบราณเป็นทองหนักหน่ึงล้านสามแสน จึงขอถวายนามพระพุทธปฏิมา

ประธานที่หล่อขึ้น ณ วัดเทสรงัสีว่า  “พระเจ้าล้านทอง” 

                ๒.๒.๗  ขนบธรรมเนียม 

                          กฎระเบียบหมู่บ้านวังนํ้ามอก ดังน้ี 

                         ๑. ห้ามลักขโมย 

                         ๒. ห้ามส่งเสียงดังหลัง ๔ ทุม่ 

                         ๓. ห้ามตัดไม้ทําลายป่า 

                         ๔. ห้ามทิ้งขยะในชุมชน 

                         ๕. ห้ามทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

                         ๖. ห้ามทําลายของสาธารณะ 

                         ๗. ห้ามคนนอกเข้ามาหาของป่าไปขาย 

                         ๘. ห้ามเล่นการพนัน 

       ๒.๒.๘  โทษของการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหมู่บ้าน 

                ๑. ตักเตือน 

                ๒. ปรับไหม 

                ๓. ดําเนินตามกฎหมาย 
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๖๐ 

 

               ๒.๒.๙ การแต่งกายของชุมชนบ้านวังน้ํามอก 

                         ๑. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

                         ๒. แต่งกายชุดพ้ืนเมือง สะอาด และตามกาลเทศะ 

              ๒.๒.๑๐  ฮีต ๑๒  และ คอง๑๔ (คะลํา) 

                      บุญขึ้นบ้านใหม่  (เดือนมกราคม) จัดทาํขึ้นเพ่ือเป็นศิริมงคลแก่คนในครอบครัว  

หมู่บ้านและยังถือว่าเป็นช่วงที่คนในชุมชนรว่งเฉลิมฉลองกนัในวันปีใหม ่

                      บุญสงกรานต์ (เดือนเมษายน  ๑๓-๑๕ )  เป็นวันแสดงความกตัญญูกตเวที        

ขอขมาผู้ใหญ่  ขอพรจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน  คือ  “ การรดนํ้าดําหัวผู้ใหญ”่ 

                     บุญเบิกบ้าน  (เดือนพฤษภาคม) จะจัดขึน้ในวันพุธที่ ๒  ของเดือนพฤษภาคมถ้าวัน

พุธที่ ๒ ตรงกับวันพระก็จะเล่ือนเป็นวันพุธแรกของเดือนสถานที่ในการประกอบพิธีก็จะจัดที่บริเวณ

ศาลาปู่ย่า ของหมู่บ้านซึ่งเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลให้คนในชุมชนทั้งด้านการประกอบอาชีพและ

ด้านการดําเนินชีวิต  สําหรับของเซ่นไหว้ก็จะมี   ไก่, หมู,เหล้า,หมากพลู,บุหรี่,ขัน๕ ,มีนางรํา (ไม่ตํ่า

กว่า๔ คน)ผลไม้ ๙  ชนิด (ยกเว้น มะขาม)ดอกไม้  ธูปเทียนผู้ที่เป็นผู้นําในการประกอบพิธี  คือ  “ 

แม่จ้ํา”  ( ซึ่งเป็นตัวแทนของปู่ย่า) 

                      บุญบ้ังไฟ (พฤษภาคม) จะจัดขึ้นในวันข้ึน ๑๕  ค่ํา  เดือน  ๖  จะอยู่ในช่วงเดือน

พฤษภาคมถือว่าเป็นประเพณีสืบทอดต่อกันมาเพราะเช่ือว่าเป็นการส่งคําร้องขอฝนต่อสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ

เพ่ือเป็นการเปิดประตูฝนให้แก่คนที่จะทําไรท่ํานาหรือการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ 

                     บุญกฐิน (กรกฎาคม)  ต้ังกองบุญต่อยอดเป็นการต่อยอดแต้จะไม่มีงาน มหรสพ

เพราะเป็นวัดธรรมยุตจะไม่มกีารกินเหล้าและเน้ือวัวเพราะถือว่าเป็นสิ่งมีกลิ่นแรง 

                     เข้าพรรษา (กรกฎาคม)  จะมีการนําผ้าอาบนํ้าฝนไปถวายให้พระที่วัดเพราะเป็นช่วง

ที่พระจะอยู่จําพรรษาที่วัดเป็นเวลา  ๓  เดือน 

                    ห่อข้าวประดับดิน (ตุลาคม)  เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาเพื่อเป็นการทําให้คนที่

ล่วงลับไปแล้วได้อยู่ได้กิน  ถือว่าเป็นวันที่พยาบาลให้ออกมารับเอาอาหารจากญาติพ่ีน้องไปกิน  และ

ก็จะสามารถรับอาหารน้ีได้ถ้าเป็นอาหารในส่วนของญาติพ่ีน้องของตนเอง  แต่ถ้าญาติพ่ีน้องไม่นําไป

ให้ในวันน้ันก็จะไม่ได้เลยต้องรอให้ถึงเดือน  ๑๐  แจกข้าวสากถึงจะรับได้ 

                     ข้าวสาก (เดือนตุลาคม)  เป็นการไปทําบุญไปให้ผูท้ี่ล่วงลับไปแล้วที่ไม่มีญาติพ่ีน้อง

ได้มารับอาหารในส่วนของคนอ่ืนได้  ที่ญาติของตนไม่นําไปให้ก็จะสามารถมารับเอาในส่วนน้ีได้ 

                     ออกพรรษา (ตุลาคม) เป็นวันที่พระเจ้าเปิดโลก คือ  จะมีการทําบุญตักบาตรและจะ



๖๑ 

 

มีความเช่ือในเร่ืองของบั้งไฟพญานาคที่เช่ือว่าเป็นสิ่งที่ศักด์ิสิทธ์ิ 

                     ลอยกระทง (พฤศจิกายน) เป็นการขอขมาแม่คงคา และจะมีการจัดกิจกรรม

ประกวดนพมาศโดยที่ให้คนทีม่ีอายุ  ๔๐  ขึน้ไปมาประกวดแล้วค่อยให้รุน่อายุ ๒๐ ไปประกวด แล้ว

เอาคนอายุ ๔๐ ขึ้นไปกับอายุต้ังแต่  ๒๐ มาแข่งขันกัน 

๑. งานศพห้ามมีอาหารท่ีเป็นเส้น พืชผักห้ามเอาพวกที่เป็นเครือ 
๒. งานศพถ้าศพอยู่ในบ้านห้ามซกัผ้า ตัดผม ตัดเล็บ 
๓. ศพที่ตายโหงให้นําไปไว้ที่วัดเลยห้ามเผา 
๔. งานศพจะไม่มีมหรสพและห้ามเล่นการพนัน 
๕. วันพุธห้ามตัดผม  วันพฤหัสบดีห้ามโกนผม 
๖. วันอังคารวันพุธห้ามเผาศพ 
๗. ขึ้น ๓ ค่ํา เดือน ๓ เป็น   “กําฟ้ากําฝน” ห้ามถือจอบ  ถอืเสียม  เพราะเป็นวันฟ้าเปิด 

ประตูฝน  ฟ้าจะผ่า 
 

๘. วันที่ได้ยินเสียงจักจ่ันร้องตอนตีห้าห้ามเริ่มทําการเกษตรเพราะเสียงจักจ่ันร้องแสดงถึง 
ความโหยหิวพืชที่ปลูกก็จะไมไ่ด้ผล 

๙. งานแต่งห้ามทําอาหารประเภทเน้ือวัว 
๑๐. ห้ามทํางานวันพระ 
๑๑. วันเลี้ยงศาลปู่ย่าห้ามนําไข่ไก่ไปวางเด็ดขาด 

 
 

   ๒.๒.๑๑ พธิีสู่ขวัญ 
              คือ การทําพิธีเรียกขวัญให้มาอยู่กับเน้ือกับตัว เป็นการแสดงการต้อนรับและข้อ

ช่วยเสริมสร้างสิริมงคลให้กับตัวเอง หายเคราะห์  หายโศก  ย่ิงการสู่ขวัญหลายอย่างเช่น  งาน

แต่งงาน  บวชนาค ข้าวขึ้นเล้า  ลานข้าว  เป็นต้น 

                        ผู้ดําเนินการในการประกอบพิธีกรรม (พ่อพราหมณ์) จะต้องใส่ชุดขาวในการ

ประกอบพิธี คุณสมบัติพ่อพราหมณ์ 

                    ๑. มีคาถาในการสู่ขวัญ 

                    ๒. รักษาศีล สะอาดทั้งกายและใจ 

                    ๓. มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป 

    ๒.๒.๑๒ ศาลปู่ – ย่า  
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๖๒ 

 

                        เป็นสถานที่ที่คนในหมู่บ้านวังนํ้ามอกให้ความเคารพนับถือมากเพราะเป็นสิ่ง
ศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองของชาวบ้านแห่งน้ี ชาวบ้านเชื่อกันว่าสิ่งที่คอยช่วยเหลือดูแลรักษาทุกคนใน
ชุมชนให้ปลอดภัยจากสิ่งที่ไม่ดีที่จะเข้ามาในหมู่บ้าน 

 

    ๒.๒.๑๓  ปราชญ์ชาวบา้น 
                           คือ ผูรู้้ในหมู่บ้าน คนที่มีความรู้ในเรื่องต่างที่เก่ียวกับหมู่บ้านที่สําคัญ  
ประกอบด้วย แม่ทรง ช่ือนางสมบัติ นามเคนอายุ  ๖๒ ปี มีหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างศาลปู่ ย่ากับ
ชาวบ้านเมื่อเวลาที่ชาวบ้านทําผิดหรือจะเกิดเหตุร้ายจะมาบอกกล่าวผ่านแม่ทรงและเป็นผู้ดูแลศาลปู่-
ย่า เร่ิมเป็นแมท่รงมาได้ ๔ ปีแล้วต้ังแต่  ๒๕๕๐ โดยการเลือกคนทรงปู่-ย่า จะเป็นคนเลือกเอง  พ่อ
พราหมณ์  ช่ือพ่อจันทร์  ศรหีาวงศ์  อายุ  ๖๙  ปี  ทําหน้าที่เป็นผู้นําในการกล่าวคําบายศรีสู่ขวัญและ
กิจกรรมในทางศาสนา  เช่น  งานแต่งงาน  พิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์  พิธีการเลือกขวัญให้มาอยู่
กับเน้ือกับตัวแม่จ้ําเป็นคนที่คอยจัดเคร่ืองเส้นไหว้  เป็นคนจัดทําพานบายศรีเพ่ือให้พ่อพราหมณ์และ
แม่ทรงทําพิธีกรรมทางศาสนาและพิธีกรรมอ่ืนๆ  แม่จ้ํายังมีหน้าที่ทําความสะอาดศาลปู่-ย่า  อีกด้วย   
              ๒.๒.๑๔ วิถีชีวิต 

               เป็นการดํารงชีวิตอยู่แบบพอเพียงใช้ชีวิตอยู่แบบพออยู่พอกินมีการปลูกผัก  
เลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคภายในครัวเรือนบางครั้งก็นํามาขายเพื่อเป็นทุนในการเลี้ยงชีพและมีการช่วยเหลือ
กันในชุมชนที่มีงานหรือมี งานบุญประจําปีภายในหมู่บ้าน ด้านอาหารที่รับประทานในครอบครัวเป็น
อาหารพ้ืนๆ เช่น แกงหน่อไม้  ส้มตํา และเป็นอาหารที่หาได้เองตามฤดูกาลของมัน การประอาชีพของ
คนในชุมชนส่วนมากคือการทําไร่ปลูกสับปะรด  มันสําปะหลัง  และทําสวนยางพารา  เป็นอาชีพหลัก
และจะมีอาชีพคือการรับจ้างเก็บพริกในเขตอําเภอศรีเชียงใหม่ที่อยู่ติดกับริมแม้นํ้าโขงบางครอบครัว
เสร็จจากฤดูการทํานาก็ไปทํางานที่ต่างจังหวัด 

๒.๓  การรวมกลุ่มขององคก์ร 
 

       ๒.๓.๑  กลุ่มออมทรัพย์ 
                          มีการก่อต้ังเมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙  มีหน้าที่รับฝากเงิน  ได้เงิน
สนับสนุนกลุ่มพัฒนาชุมชนและได้รับการสนับสนุนมาเรื่อยๆ ก่อต้ังขึ้นครั้งแรกมีสมาชิกจํานวน ๑๘ 
คน มีเงินทุน ๑,๘๐๐ บาทแต่ในปัจจุบันมีสมาชิก ๑๕๗ คน มีเงินทุน ๖๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในการดูแล
ของคนในกลุ่ม การปล่อยเงินกู้มีคณะกรรมการ ๔ –๕ คน แต่เวลาเก็บเงินคืนจะเป็นหน้าที่ของ
เหรัญญิกเพียงคนเดียว     กลุ่มออมทรัพย์ได้มีการช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนบ้านวังนํ้ามอกในเรื่องของ
การช่วยทุนการศึกษา และชาวบ้านที่เดือดร้อนเรื่องเงินทองและค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  

     ๒.๓.๒  กลุ่มโฮมสเตย์ 
                          มีการรวมกลุ่มกันเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และวัฒนธรรม โดยมีทุนทาง
ธรรมชาติและทุนทางสังคมมีการจัดระบบการจัดการแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ 
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๖๓ 

 

๒) ด้านพืน้ที่ ภูผปีอบมีพ้ืนที่ ๓,๕๐๐ ไร่ จัดเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่ชุมชนจัดเป็นโฮมสเตย์ และเป็นศูนย์ประสานงานของกลุ่ม
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของหมู่บ้าน 
                        ๒) ด้านกิจกรรม  มีงานหัตกรรมผีมือชาวบ้าน โฮมพาแลง  เด็กรักษ์ป่า การ 
บวชป่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตอนุรักษ์แบบ   ชุมชนบ้านวังนํ้ามอก 

    ๓) ด้านการจัดการ เรียนรู้คนกับป่าในการพ่ึงพาอาศัยกันและมีการจัด 
ระบบงานของผู้คนในชุมชนเช่น หลานน้อยนําท่องเที่ยวหรือ มัคคุเทศก์น้อย การอบรมการเป็นเจ้า
บ้านที่ดีและการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชุมชน 

    ๔) ด้านการมีส่วนร่วม มีการรวมกลุ่มและแบ่งหน้าที่ตามความถนัดของสมาชิก 
อย่างชัดเจน เช่น ด้านอาหาร ด้านการถักทอผ้า และการอนุรักษ์วัฒนธรรม เป็นต้น 

     ๒.๓.๓  กลุ่มเลี้ยงไก่ 
                        ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด ๒๕ คน ไก่ที่เลี้ยงเป็นไก่พ้ืนบ้าน มีการส่งออกขาย
อาทิตย์ละ ๑ คร้ัง ชาวบ้านมีการเพาะพันธ์ุไก่เอง และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานลุ่มนํ้าทอน 
และหน่วยงานปศุสัตว์เป็นผู้ให้งบประมาณสนับสนุนในการเลี้ยงไก่ 

     ๒.๓.๔  กลุ่มสมุนไพร 
                          ที่เป็นหมอยาหลักๆมี ๓ คน เร่ิมขึน้ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่มาของการรวมกลุ่มคอื 
อยากอนุรักษ์สมุนไพรเพราะที่วังนํ้ามอกมีสมุนไพรที่สามารถรักษาโรคได้ด้วยกันหลายชนิดและที่
สําคัญอยู่ห่างไกลจากสถานพยาบาลของรัฐจึงมีการคิดค้นพ่ึงพาการรักษาโรคจากสมุนไพรที่มีอยู่
สมุนไพรพ้ืนบ้าน เช่น 
   ลักลื่น - รักษาโรคเบาหวาน           ยอดข่อย – รักษาโรคความดัน 

ขึ้นฉ่าย – รักษาความดัน                      ต้นเข่ง  - รักษาโรคเบาหวาน 
รากหญ้าคา- ช่วยลดไข้                        รากมะเขือขื่น- แก้ไอ 
กาวเครือขาว สําหรับผู้หญิงช่วยให้มีลูกเร็วและรักษาโรคมะเร็งช่วยต้านเช้ือไวรัส 
กาวเครือแดง สําหรับผู้ชายช่วยให้มีลูกเร็วและรักษาโรคมะเร็งช่วยต้านเช้ือไวรัส   

ทั้ง ๒ ชนิดน้ีถา้ใช้ไม่ถูกวิธีจะทําให้อายุสั้น 

๒.๓.๕  กลุ่มธรรมะ 
                    ผู้ก่อต้ังคือหลวงพ่อยา (เจ้าอาวาสวัดเทสรังสี) จุดเริ่มต้นเริ่มจากเห็นคนในชุมชนขาด
ระเบียบวินัยในตนเองทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เลยจัดให้มีการจัดกลุ่มธรรมะเพ่ือคอยขัดเกลาคนในสังคมใน
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมซึ่งจะมีกิจกรรม ดังน้ี  จัดอบรมธรรมะให้เด็กและเยาวชน ร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชน เช่น ช่วยงานศพ  จัดกิจกรรมการถือศีล ช่วงวันพระ และเข้าพรรษา  ทําบุญเบิกบ้าน  
จุดมุ่งหมายของกลุ่ม  ให้ทุกคนละความช่ัว ปฏิบัติดีมีระเบียบวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมอันจะส่งผลดี
ให้กับสังคมในอนาคต 
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๖๔ 

 

๒.๔  ทรัพยากรธรรมชาติ 

       ๒.๔.๑  น้ําตกวังน้าํมอก 
                          เกิดจากลุ่มนํ้าทอน  มีธารนํ้าไหลลดหลั่นกันไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ
ของหมู่บ้านวังนํ้ามอกซึ่งช่วงฤดูฝนของทุกปีจะมีนํ้าไหลผ่านและมีนักท่องเที่ยวทั่งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศเข้ามาเที่ยวทําให้มีเงินหมุนเวียนในหมู่บ้านเร่ือยๆ 

       ๒.๔.๒  บ่อน้ําทิพย์ 
                           ชาวบ้านเช่ือว่าเป็นบ่อนํ้าศักด์ิสิทธ์ิที่มีพระธุดงค์รูปหน่ึงมาปักกรดที่บนภูผีปอบ 
แต่ไม่มีนํ้าด่ืมนํ้าใช้จึงน่ังสมาธิเกิดนิมิตว่ามีภูมเจ้าที่มาบอกว่าบนภูน้ีมีบ่อนํ้าถึงเจ็ดบ่อถ้าอยากได้ต้อง
ไปบอกให้ชาวบ้านมาขุดช่วยกัน เมื่อชาวบ้านมาขุดก็พบบ่อนํ้าถึงเจ็ดบ่อจริงๆ แต่ที่ใช้ด่ืม ใช้อาบได้
จริงๆมีแค่บ่อเดียวคือบ่อที่เจ็ด 

       ๒.๔.๓  จุดเรียนรู้ ป่าชุมชนภูผปีอบ 
                          ป่าชมชนภูผีปอบ  ต้ังอยู่เทือกเขาภูพานคํา  เป็นเขตป่าอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติเพียงแห่งเดียวของอําเภอศรีเชียงใหม่  ป่าภูผีปอบเป็นป่าอยู่บนเทือกเขาสูง  เมื่อชาวบ้านไป
เก็บของป่ามาขาย  จะขึ้นไปด้วยความยากลําบากและเหน็ดเหน่ือยมาก  จึงตัดพ้อเรียกช่ือภูน้ีช่ือว่า  
มักภูผีปอบเอ๋ย  ป่าภูผีปอบแห่งน้ี  ถูกลักลอบข้ึนไปเก็บของป่า  และลักลอบตัดไม้  เผาถ่านมาขายทํา
ให้ป่าถูกทําลายอย่างมาก  ในปี  ๒๕๓๙  หมู่บ้านจึงได้จัดต้ังอาสาสมัครพิทักษ์ป่าชุมชนภูผีปอบขึ้น  
เพ่ืออนุรักษ์มรดกแห่งน้ีเก็บไว้ให้ลูกหลายเป็นแหล่งอาหารอยู่กินสืบไป ป่าชมชุนภูผีปอบมีแหล่ง
เรียนรู้คือ เดินชมป่าไม้ สัตว์ป่านานาชนิด  พืชสมุนไพร ป่าหินงามภูเขาไฟ  ลานหิน  ภูผาหิน นํ้าตก
วังนํ้ามอก  ธารนํ้าไหล กินข้าวป่า  หาหน่อไม้  เก็บเห็ดมาแกงกิน ผลงานดีเด่นของหมู่บ้านในการ
พิทักษ์ป่าภูผีปอบ  จนได้รับพระราชทานธงเป็นหมู่บ้านราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า  จากสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถและได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  เป็นป่าอาหารชุมชนดีเด่น  ปี ๒๕๔๓ จาก
กรมป่าไม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จนทําให้การอนุรักษ์ชุมชนป่าภูผีปอบเกิดผล  ทําให้มีความ
อุดมสมบูรณ์จนถึงปัจจุบัน  

      ๒.๔.๔  ทรัพยากรป่าไม้ 

                 ป่าไม้ภายใต้ชุมชนเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก มีความหนาแน่นของพันธ์

ไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศพันธ์ไม้ที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ ไม้จิก ไม้รัง ไม้กรุง 

ไม้ประดู่ ไม้มะค่า ไม้เปือย ไม้เต็งรัง ไม้แดง ไม้ยางป่า ไม้ตะแบก ไม้ตะบก รวมทั้งมีสมุนไพร

หลากหลายชนิด เช่น กําลังเสือโคร่ง พวงพ่ีบ่าว หมากหม้อ ปลาไหลเผือก ต้นคูณ นางพญาสามสิบ

ราก โด่ไม่รู้ล้มเล็ก โด่ไม่รู้ล้มใหญ่ เครือเขาคอน จากจืด เครือบอระเพ็ด ฯลฯ ที่สามารถหาได้ตามป่า 

ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๐๗ รัฐบาลได้เข้ามาสัมปทานป่าไม้ให้กับโรงเร่ือย ทําให้ป่าไม้ในเขตพื้นที่ถูกทําราย 

เป็นจํานวนมาก  มีชาวบ้านเข้ามาอาศัยจํานวนมาก จึงมีการบุกรุกป่าตัดไม้เพ่ือทําการเกษตร และที่



๖๕ 

 

อยู่อาศัยทําให้ป่าถูกทําลายเรื่อยมา จนต่อมาได้มีทหารเข้ามาตรวจพบจึงสั่งห้าม และเช้าบ้านจึงเป็น

จากการตัดไม้ขายมาทําเตาเผาถ่านแทน และเมื่อมีคนหน่ึงทําคนอ่ืนก็ทําตามกันมาเร่ือย เมื่อทหารมา

ราดตะเวนก็พบกับสภาพป่าถูกทําลายเป็นจํานวนมาก ทหารจึงได้ทุบทําลายเตาถ่าน ซึ่งตอนน้ันยังไม่

มีการบริหารและการจัดการป่าไม้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้มีทหารกองทัพภาคที่ ๒ เข้ามาอบรมและเริ่ม

บํารุงป่า พ.ศ. ๒๕๓๘ ก็มีอาสาสมัครพิทักษ์ป่าก็ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้ เพ่ืออนุรักษ์และบํารุงป่ากับ

ชาวบ้านและได้รับธงพระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เช้าบ้านได้มีการรวมตัวกัน 

เพ่ือต้ังกฎ เพ่ืออนุรักษ์ป่าไม้ และไม่ให้ตัดไม้ทําลายป่า โดยใช้ฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ เป็นเกณฑ์ในการตั้ง

กฎ เมื่อพ.ศ. ๒๕๔๑  ได้มีนายติณณภพ สุพันธะเข้ามามีบทบาทในการจัดต้ังโฮมสเตย์ และมีการ

เปลี่ยนแปลงอาชีพของชาวบ้านจากการตัดไม้ กลายมาเป็นการอนุรักษ์ป่า                

     ๒.๔.๕  ทรัพยากรน้ํา  
                 แหล่งนํ้าสาธารณะในชุมชนชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ต่างๆ ในการประกอบอาชีพ 

เกษตรและดํารงชีวิต แหล่งนํ้าที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันในหมู่บ้าน เช่น ห้วยเม็ก เขื่อนนํ้าทอน ห้วยวัง

ใหญ่ ห้วยถ้ําเต่า ห้วยสระวัว เป็นต้น โดยชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในการเก็บพืชผัก หากุ้งหอยปูปลา 

เพ่ือใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน 

     ๒.๔.๖  ทรัพยากรสัตว์ 

                โดยอดีตป่าไม้ มีความอุดมสมบูรณ์ทําให้พบสัตว์ป่าอาศัยอยู่ในป่าชุมชนหลาย

ชนิด ได้แก่ เก้ง กวาง เสือ ฟาน หมีควาย เม่น นกยูง ไก่ฟ้าพญาลอ หมาจิ้งจอก ไก่ป่า กระรอก 

กระแต กระจก กระต่าย นกขอด นกหอน นกกระจง นกขุนทอง แลน เห็น หมูป่า ฯลฯ แต่ในปัจจุบัน

ป่าไม้ถูกทําลาย และถูกบุกรุกทําให้ป่าเหล่าน้ีอพยพไปที่อ่ืน บ้างก็ถูกล่าเป็นอาหาร จนปัจจุบันเหลือ

เพียง หมาจิ้งจอก ไก่ป่า หมูป่า กระลอก กระแต กระต่าง ฟาน หมูป่า และมีจํานวนลดน้อยลง  

     ๒.๔.๗  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

                มกีารจัดต้ังกลุ่มขึ้น ๒ กลุ่มเพ่ือดูแลป่าชุมชน สาเหตุที่จัดต้ังกลุ่มน้ีเน่ืองจาก

อยากสืบสานปลูกฝังจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

             ๑) กลุ่มพิทักษ์ปา่ มีหน้าที่ ออกกฎระเบียบ สอดส่อง รักษา และตักเตือน 

เก่ียวกับป่าชุมชนของหมู่บ้านวังนํ้ามอก 

 

    ๒) กลุ่มเด็กรักษ์ป่า  กลุม่เด็กรักษ์ป่าเป็นตัวเช่ือมระหว่างธรรมชาติกับคนเข้า 
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๖๖ 

 

ด้วยกัน เด็กรักษ์ป่าจะเป็นคนสื่อสารกับนักทอ่งเที่ยว ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านวังนํ้า

มอกจะใช้กลุ่มเด็กรักษ์ป่าเป็นจุดขายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมท้ังวัฒนธรรมให้กบันักท่องเที่ยว

ที่มาหมู่บ้านวังนํ้ามอกแห่งน้ี 

 

 เศรษฐกิจหมู่บ้านวังน้ํามอก 

                       อาชีพหลักการปลูกยางพารา การปลูกยางพาราเริ่มจากโครงการพระราช

ดํารัสเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  โดยหน่วยพัฒนา

เคลื่อนที่  (น.พ.ค.๒๕) ได้นํากล้ายางพารามาแจกให้แก่ราษฎรบ้านวังนํ้ามอก  หลังจากน้ันชาวบ้าน

วังนํ้ามอก ก็เริ่มปลูกยางพาราโดยการหาซื้อเองโดยเร่ิมต้นจากราคาต้นละ  ๑๒  บาท  ส่วนมาก

ต้นทุนที่ ได้จะกู้จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เพ่ือการเกษตร  (ธ.ก .ส .)ประมาณ  

๑๕๐,๐๐๐  บาท เพ่ือใช้ในการลงทุนปลูกยางพารา  ต่อมายางพาราได้รับความนิยมชาวบ้านก็เริ่ม

ปลูกเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ  ราคากล้ายางพาราเริ่มเปลี่ยนเป็นต้นละ  ๒๕  บาทข้ึนไป  ตามชนิดพันธ์ุ

ของยางพารา การปลูกยางพาราจะเร่ิมปลูกในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 

 

            การปลูกสบัปะรด จะปลูกได้ตลอดปีปลูกได้เป็นไร่ของสับปะรดเองหรือจะปลูก 

ผสมกับสวนยางพาราก็ได้ซึ่งสับปะรดจะใช้เวลาในการเจริญเติบโต  ในระยะเวลาประมาณ ๑ ปี  ๖  

เดือนจึงจะสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้  ถ้ามีคนมาซื้อถึงสวนก็จะประมาณกิโลกรัมละ  ๓-๔  บาท  

ถ้านําไปขายที่โรงงานจะได้ประมาณกิโลกรัมละ  ๕-๖ บาทถ้านําไปวางขายเองได้ประมาณกิโลกรัมละ  

๘ บาท รายได้โดยเฉล่ีย  ๒  ไร่  ประมาณ ๔๗,๐๐๐  บาท 

            ทําสวนผลไม้สวนผสม  การทาํสวนผลไม้ผสมจะเริ่มปลูกในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดย

ได้รับพระราชทานพันธ์ุไม้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ จากโครงการเศรษฐกิจ

พอเพียงและเกษตรอําเภอเข้ามาสนับสนุนในการลงทุนปลกูมันสําปะหลัง ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะกู้เงิน

จากกองทุนเงินล้านของหมู่บ้าน และกองทุนอ่ืนๆของหมู่บ้าน ฤดูกาลที่ปลูกจะอยู่ในช่วงเดือน 

พฤษภาคม –มิถุนายน และจะเก็บผลผลิตได้ตอนอายุครบ ๒ ปีในช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน ในการ

ใส่ปุ๋ยเคมี จะใส่ ๑ กระสอบต่อ ๑ ปี กระสอบละประมาณ ๖๐๐ บาท และส่วนมากจะใช้ปุ๋ยคอกแทน

ปุ๋ยเคมี หลังจากน้ันชาวบ้านก็จะเริ่มปลูกมันสําปะหลัง เพราะได้ราคาดี 

               การทํานา การทํานาจะเริ่มทําต้ังแต่เดือนกรกฎาคมเพราะว่าช่วงน้ีนํ้าจะมีมาก

ในช่วงน้ีและเหมาะแก่การทํานาส่วนมากชาวบ้านจะนิยมทําสวนอย่างอ่ืนมากกว่าการทํานาเช่นการ



๖๗ 

 

ทําสวนยางพาราปลูกผลไมผ้สมเพราะชาวบ้านไม่ได้ทํานาเพ่ือขายข้าวแต่จะทําพออยู่พอกินแต่บาง

ครัวเรือนจะซื้อข้าวกินเองเน่ืองจากที่ดินส่วนใหญใ่ช้ในการปลูกยางพาราทําสวนผลไมผ้สมเป็นต้น 

                       ไม้กวาดทางมะพร้าว การทําไม้กวาดทางมะพร้าว  จะทําได้โดยสมาชิกในกลุ่ม  

home  stay  หรือไม่ใช่สมาชิกก็ได้  ส่วนมากจะเป็นชาวบ้านที่เข้ากลุ่มของโฮมสเตย์  โดยวัตถุดิบ

ทั้งหมดทางกลุ่มจะจัดหาและซื้อให้  แล้วชาวบ้านนําไปทําแล้วกลุ่มจะให้ค่าแรงอันละ  ๒๐  บาทแล้ว

ทางกลุ่มโฮมสเตย์ก็นํามาวางขายที่ศูนย์ รายได้จะนําเข้าสู่ส่วนกลางแล้วนํามาปันผลในรอบป่ีประมาณ  

๑,๐๐๐  บาทข้ึนไปซึ่งรายได้ส่วนน้ีก็สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ 

            ไม้กวาดดอกแขม  การทําไม้กวาดดอกแขมเป็นอาชีพหน่ึงที่เกิดจากภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นของชาวบ้าน โดยมีการเรียนรู้และสืบทอดเรียนรู้จากคนภายในหมู่บ้าน ผลิตทําใช้กันเอง

ภายในครัวเรือนปัจจุบันมีการพัฒนาสามารถสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับชาวบ้าน  ไม้กวาดทํามาจาก

ดอกแขมที่มีอยู่ตามบริเวณป่าชุมชนภูผีปอบถ้าไม่มีก็จะซื้อมาจากจังหวัดเลยโดยการนําเอาดอกแขม

มาตากแดดให้แห้งตีให้เม็ดออกจากก้านดอก จากน้ันนําดอกของต้นแขมมาถักข้ึนเป็นรูปไม้กวาดทํา

แบบต่างๆเช่นแบบหางไก่หาง หางปลา  หางม้า และหางช้าง   

            โคมไฟพาแลง การทําโคมไฟพาแลงส่วนใหญ่จะเป็นงานประจําของคนในชุมชน 

หรือเป็นงานฝีมือของเด็กในหมู่บ้าน  เพราะเป็นการหารายได้พิเศษในวันเสาร์ –อาทิตย์ หรือตอนปิด

ภาคเรียนจากความสามารถการทําโคมไฟน้ันต้องอาศัยความประณีตและใช้เวลานานพอสมควรการ

ขายของการรับจ้างทําโคมไฟน้ีจะเป็นอันละ  ๑๐๐ บาท  ตามขนาดของโคมส่วนการจําหน่ายในรอบ  

๑  ปี  จะขายโคมไฟได้ประมาณ  ๕๐  โคม/ปี  หากมีงานหรือวัน สําคัญต่างๆ  ทั้งวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนาก็จะได้ทําโคมไฟเยอะเป็นพิเศษเพราะชาวบ้านบางคนต้องนําโคมไฟไปถวายวัดหรือ

หากมีงานวันเกิดหรือคนเกิดในวันไหนก็จะมีการส่ังซื้อโคมไฟพาแลงตามสีของวันเกิดและปักช่ือใส่โคม

ไฟและนําไปถวายวัดเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของ วันเกิดส่วนบุคคลที่สนใจในการทอผ้าหรือทําโคมไฟ

น้ันต้องมีการฝึกหัดเรียน   และเป็นการหารายได้ไปด้วย ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กในชุมชนที่หลังเลิกเรียน

แล้วจะมาทํา  ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีอะไรทําก็จะมาเรียนเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมของหมู่บ้าน  และต้อง

เรียนเฮือนสามน้ําสี่  ถ้าเรียนจบแล้วจะมีทุนให้และจะเป็นการฝึกงานไปด้วยเป็นการศึกษาของ

วัฒนธรรมของชุมชนไปเร่ือยๆเพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมไม่ให้สูญหายไปการทําโคมไฟพาแลงจึงเป็นการ

สร้างอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านวังนํ้ามอกนอกจากจะทําให้ชาวบ้านหรือเด็กในหมู่บ้านใช้เวลาว่างให้

เป็นประโยชน์แล้วยังเป็นสิ่งประดับตกแต่งบ้านที่สวยงามและยังรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยต้ังแต่

โบราณไม่ให้สูญหายไปจากสังคมไทยอีกด้วย 
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๖๘ 

 

              รับจ้างทั่วไป/ทอผ้า การทอผ้าเป็นอาชีพเสริมของชาวบ้านวังนํ้ามอก  ส่วนมาก

ชาวบ้านจะทอผ้าหลังจากหมดฤดูของการทําเกษตรที่ทํางานเสร็จ  ชาวบ้านถึงจะพากันมาทอผ้า 

ชาวบ้านจะมารับผ้าจากส่วนกลางไปทํา  โดยที่ชาวบ้านจะไม่ได้ลงทุนเพียงแต่ลงแรงเท่าน้ันก็มีรายได้  

ส่วนฝ้ายที่เป็นส่วนกลางไปซื้อมาจากจังหวัดสกลนครสกลนคร  ๑ ปีจะเดินทางไปซื้อ ๒ คร้ัง  ครั้งละ

ประมาณ ๑ แสนบาทขึ้นแล้วให้ชาวบ้านนําไปทอโดยให้ค่าแรง เป็นกิโลกรัมละ ๑๐๐ บาทไม่ว่าผ้าที่

ทอจะมีลายหรือไม่มีลายก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้ทอผ้าหรือมีความรู้เกี่ยวกับรายการทอผ้าแต่ทุกลายผ้าจะซื้อ

ราคาเดียวกัน คือ กิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท เงินที่ได้ก็จะนํามาแบ่งกันภายในกลุ่มองค์กร    
            การตัดเย็บผ้า การตัดเย็บผ้าของกลุ่มโฮมสเตย์ จะนําวัตถุดิบมาจากกลุ่มโดยการ

ทอของชาวบ้านโดยกลุ่มจะรับผ้าจากชาวบ้านที่รับทอผ้าทุกชนิด  ไม่ว่าจะมีลายหรือไม่มีลวดลายขิด

หรือไม่ขิดต่างก็จ้างให้ทอเป็นกิโลกรัมละ  ๑๐๐ บาท  กลุ่มเย็บผ้าจะรบัเย็บผ้า  ต่อจากโฮมสเตย์ทาง

ศูนย์โฮมสเตย์จะรับตัดผ้า วัดตัวและจ้างให้ชาวบ้านเป็นคนเย็บ  การเย็บผ้าซิ่น  การเย็บผ้าชนิดต่างๆ  

และเป็นการประดิษฐ์การสร้างของชุมชน  ทําให้ชุมชนมีอาชีพในชุมโดยไม่ต้องออกไปทํางานภายนอก

หมู่บ้านหรืองานที่หนักแต่ชาวบ้านนี้ก็มีอาชีพเลี้ยงตัวได้ รายได้เฉลี่ยรอบปีของโฮมสเตย์ ประมาณ 

กลุ่มละ ๕-๖ หมื่นบาท/ปี  แล้วจะมีการปันผลทุกปี สมาชิกแต่ละคนจะสามารถถือหุ้นได้ไม่เกิน ๑๐ 

หุ้น การปันผลแต่ละปี ของ ๑ หุ้น จะได้ ประมาณ ๗๐๐ บาท 

             หน่อไม้อัดถุง การทําหน่อไม้อัดถุงกินเป็นการถนอมอาหารของชาวบ้าน  และ

ต่อมาได้มีการจัดทําขึ้นเป็นอาชีพเสริมของชาวบ้าน  เพราะในฤดูของการหาหน่อไม้จะมีเยอะ การจัด

จําหน่ายหน่อไม้ของชาวบ้าน บ้านวังนํ้ามอกที่ home stay  โดยทางศูนย์จะเริ่มซื้อหน่อไม้มาจาก

ชาวบ้านและนํามาอัดถุงจําหน่าย โดยมีต้นทุนประมาณกิโลกรัมละ ๔๐ บาท แต่ทางศูนย์จะขาย

กิโลกรัมละ ๕๐บาท ก็คือมีกาํไรกิโลกรัมละ ๑๐ บาท การทําหน่อไม้อัดถุงก็จะทําให้ทางศูนย์มีรายได้

มากข้ึน 
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๖๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
ภาพกจิกรรมการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ และการเกบ็ข้อมูล 



๗๐ 

 

 

 
ชาวต่างชาติทีม่าร่วมงานโฮมพาแลงและผูกฝ้ายบายศรีสู่ขวัญ 

 

 
การแสดงราํพืน้บ้านรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของบ้านวังน้ํามอก 



๗๑ 

 

 

 
คุณติณณภพ สุพนัธะและกลุ่มอนุรักษ์ต่างๆ 

 

 
กิจกรรมการสนทนากลุ่ม( Focus Group Interview ) 



๗๒ 

 

 
คณะนักวิจัยสมัภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลชุมชนบ้านวังน้ํามอก 

 

 
สัมภาษณ์การจัดต้ัง Home stayและรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
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๗๓ 

 

 
สถานทีพ่ักของนักท่องเที่ยวในการเขา้พักแบบโฮมสเตย์ 

 

 
Home stay ที่พักของนักทอ่งเท่ียว 
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๗๔ 

 

 
คณะนักวิจัยถ่ายรูปท่องเท่ียวเชิงอนรุักษ์ “ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน” 

 
คณะนักวิจัยถ่ายรูปร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 



๗๕ 

 

 
คณะนักวิจัยสาํรวจพืน้ที่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์บ้านวังน้ํามอก 

 
กลุ่มอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของบ้านวังน้ํามอก 

 



๗๖ 

 

 
 

     คณะนักวิจัยร่วมกันสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลการรวมกลุ่มองค์กรของชาวบ้านวังน้ํามอก 

 
 
 

 
 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของบา้นวังน้ํามอก 



๗๗ 

 

      

 
 

                    พระพุทธรปูล้านทอง วัดเทสรังสทีี่เป็นที่เคารพบูชาของบ้านวังน้าํมอก 
   

 
 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การรวมกลุ่มองค์กรของบ้านวังน้าํมอก 

 



๗๘ 

 

 
 

การสาธิตการทําโคมไฟพาแลงของบ้านวังน้ํามอก 

 
 

  
 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การรวมกลุ่มองค์กรทําอาหารพืน้เมือง 



๗๙ 

 

 
 

การทําพธิพีานบายศรสีู่ขวัญของบา้นวังน้ํามอก 

 
  

 
 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การรวมกลุ่มองค์กรของเด็กรักษ์ป่าบ้านวังน้ํามอก 
 



๘๐ 
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