
 

การวิจัยเพื่อพฒันาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
รอบหนองหารอย่างยั่งยืน 

 
 

                                           

วินิธา  พานิชย ์

 

 

 

 
 

ได้รับทุนสนบัสนนุการวิจัยจากจากงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 



มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 

 

การวิจัยเพื่อพฒันาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
รอบหนองหารอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 

วินิธา  พานิชย ์
 

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 



 

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากจากงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 



  
                                 สารบัญ 

 

  หน้า 
บทคัดย่อ   

Abstract   

สารบัญ   

สารบัญภาพ   

บทที่ 1  บทน า 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
วัตถุประสงค์ 
ขอบเขตของโครงการวิจัย 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง /เก็บข้อมูล 
ระยะเวลาท าการวิจัย  
ผลส าเร็จที่ได้ 
ทฤษฎี สมมติฐานและ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 

1 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
5 

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
แนวคิดมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่น 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

6 
6 
22 
27 
29 
37 

บทที่ 3 วิธีการด าเนินการวิจัย 
วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ขั้นตอนการวิจัย 

43 
  43 

44 
44 
44 

บทที่ 4 ผลการวิจัย 
สภาพทั่วไปของชุมชนรอบหนองหาร 

47 
47 

บทที่ 5 สรุป อธิปราย และข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

80 
80 
81 



  
วิธีด าเนินการวิจัย 
ผลการศึกษา 
อภิปรายผล 
ข้อเสนอแนะ 

81 
83 
86 
91 

บรรณานุกรม                                                                                92 
ภาคผนวก                                                                                   96 
 

 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที่   หน้า 
1 วัดราชินีแห่งสายประค าศักดิ์สิทธิ์ จอมแจ้ง 49 
2 ขบวนเทศกาลแห่ดาว 50 
3 วัดมหาพรหมโพธิราช 66 
4 พระธาตุมหาพรหมโพธิราช 67 
5 เสมาธรรมจักร 68 
6 นักท่องเที่ยวมาเยือนบ้านท่าวัด 68 
7 ศาลเจ้าแม่กวนอิม 70 
8 ใบเสมาโบราณ 72 
9 พิพิธภัณฑ์วัดกลางศรีเชียงใหม่ 73 

10 ศิลาจารึกภาษาไทยน้อย 73 
11 วัตถุโบราณท่ีถูกค้นพบ 74 
12 การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 79 
13 การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 79 
14 การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 79 
15 กระบวนการส ารวจแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพ้ืนที่ชุมชนรอบหนอง

หาร 
 97  

16 การออกแบบเส้นทางและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมของชุมชนรอบ
หนองหาร 

97 

17 การวางแผนด้านการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกันกับภาคีที่เก่ียวข้อง 97 
18 การวางแผนด้านการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกันกับภาคีที่เก่ียวข้อง 98 
19 กิจกรรมทดลองการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับชุมชนรอบหนองหาร 98 
20 กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับชุมชนรอบหนองหาร 98 
21 เส้นทางการท่องเที่ยวทางเรือรอบหนองหารสกลนคร 99 
22 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบหนองหาร 99 



  
23 กระบวนการต้อนรับและส่งคณะนักท่องเที่ยว 99 

   
 

 



 5 
 

บทท่ี 1  
บทน ำ 

 
1. ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย 

การท่องเที่ยว นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ส าคัญทางเศรษฐกิจประเภทหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดรายได้
เป็นจ านวนมากทั่วโลก  ส าหรับในประเทศไทยได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อทุก
ภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนหรือเจ้าของพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยน าแนวคิด การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
(Sustainable tourism) มาใช้เพ่ือจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว โดยชุมชนผู้เป็นเจ้าของพ้ืนที่มีบทบาทหลักในการจัดการการท่องเที่ยว ที่สามารถ
ปกป้อง และ  สงวนรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวและทั้งปัจจัยแวดล้อมวัฒนธรรม  รวมทั้งเพ่ิมความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน 

หนองหาร จังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม  มีเสน่ห์เป็นที่รู้จัก
กันทั่วไป  และเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัด  ดังค าขวัญของจังหวัดสกลนครที่ว่า “พระธาตุ
เชิงชุมคู่บ้าน พระต าหนักภูพานคู่เมือง งำมลือเลื่องหนองหำร แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาว
ภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม” ชุมชนหมู่บ้านรอบหนองหาร ถือได้ว่ามีความพร้อมทั้งทางด้านทรัพยากร
ทางธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม เพราะนอกจากจะมีวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวลุ่มน้ าแล้ว ยัง
มีแหล่งโบราณคดีมากมาย  มีศาสนสถาน ทั้งวัด และโบสถ์ ที่สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวถึงกันได้
เกือบทุกชุมชน   
 จังหวัดสกลนครได้ให้ความส าคัญและสนับสนุนการท่องเที่ยวรอบหนองหาร โดยได้มีการ
ส ารวจ วิจัยเพ่ือรวบรวมศักยภาพด้านต่างๆ ของชุมชนรอบหนองหาร แต่ในปัจจุบันกระบวนการ
ท่องเที่ยวก็ยังไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน   นอกจากนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมส าหรับบ้านท่า
วัด อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-
ตะวันตก สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  โดยก าหนดเป็นหมู่บ้านน าร่องเพ่ือการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยว  ผลการวิจัย (ด าเนินการใกล้แล้วเสร็จ คาดว่าจะแล้วเสร็จและส่งรายงานการวิจัยในปลาย
เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 )  ดังกล่าว  พบว่า รูปแบบการท่องเที่ยวของหมู่บ้านท่าวัด นอกจากมี
รูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหมู่บ้านที่มีแหล่งโบราณคดีต่างๆ ที่น่าสนใจแล้ว  
เส้นทางการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งคือการท่องเที่ยวชมทัศนียภาพอันสวยงามรอบๆ หนองหารโดย
ทางเรือ  ซึ่งการเดินทางดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านชุมชนต่างๆ รอบหนอง
หาร รวมถึงวัดพระธาตุเชิงชุมได้ด้วย   
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 การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวรอบหนองหาร โดยมีชุมชนหมู่บ้านท่าวัดเป็น ด าเนินการ
แต่เพียงชุมชนเดียวย่อมเกิดผลกระทบต่อชุมชนต่างๆ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ทั้งชุ มชนที่เห็นด้วย
และไม่เห็นด้วย นอกจากนั้นในการวิจัยที่ก าลังด าเนินการอยู่ดังที่กล่าวมานั้น คณะผู้วิจัยได้ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และได้รับทราบข้อมูลจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงนักท่องเที่ยว
ทั่วไปที่มีข้อเสนอแนะให้ชุมชนรอบหนองหารมีส่วนในการจัดการท่องเที่ยวร่วมกันเพ่ือเป็นการสร้าง
เครือข่ายทางการท่องเที่ยวและ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาเยือน และส่งเสริมศักยภาพการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนครอีกทางหนึ่งด้วย   

 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้เสนอโครงการวิจัยนี้ขึ้น เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวของชุมชนรอบหนองหารเป็นไปอย่างราบรื่น เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน และชุมชนสามารถด าเนินการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพ่ิมและกระจายรายได้สู่
ชุมชนอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร ซึ่งอยู่ในเส้นทางระเบียง
เศรษฐกจิตะวันออก-ตะวันตก  และรองรับการพัฒนาท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลที่มีนโยบายให้
ชุมชนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการจัดการท่องเที่ยวและสามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพ   อันจะเป็นเครื่องมือในการเชื่อมทั้งคน ทรัพยากรและองค์กรให้สามารถอยู่ร่วมกัน 
ท างานร่วมกัน มีการจัดการผลประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนรอบ
หนองหารสู่ความยั่งยืน 
 
2.  วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
       2.1 เพ่ือศึกษาถึงแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนรอบ
หนองหารเพื่อความยั่งยืน 
       2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนรอบหนองหารในการจัดการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน  
      2.3 เพ่ือส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของชุมชนรอบหนองหารจังหวัดสกลนคร ให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย และสามารถเป็นจุดรองรับการท่องเที่ยวตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-
ตะวันตก 

 

3.  ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 

      3.1 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ ศึกษาในพ้ืนที่หมู่บ้านหรือชุมชนที่อยู่รอบๆ หนองหาร และมีศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยว ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวรอบหนองหารโดยทางเรือ ในเขตอ าเภอเมือง และอ าเภอ
โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  
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     3.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  

            3.2.1 ส ารวจแหล่งท่องเที่ยว การบริการ และศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชนต่างๆ 
รอบหนองหาร  

            3.2.2 ก าหนดแนวทางและรูปแบบของการจัดการการท่องเที่ยวที่เหมาะสมและสอดรับกับ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว ที่ด าเนินการร่วมกันโดยชุมชนรอบๆ หนองหาร  
 
 
 
 
4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 4.1ได้แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยว 
หนองหารอย่างยั่งยืน 
 4.2พัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมและชุมชนสามารถด าเนินการได้อย่าง 
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

 4.3เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนรอบหนองหารในการจัดการท่องเที่ยว 

อย่างยั่งยืน 

5. นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน หมายถึง การจัดการการท่องเที่ยวโดยการศึกษาหา

ความรู้ในชุมชนรอบหนองหารซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวและมีคุณลักษณะที่ส าคัญ

ทางธรรมชาติประวัติศาสตร์และเน้นทางศึกษาด้านวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

จิตวิญญาณของวิถีชีวิตของชุมชน มีการบอกเล่าเรื่องราวที่ส าคัญต่างๆ โดยใช้การท่องเที่ยวเป็น

เครื่องมือในการพัฒนาชุมชน มีการวางแผนและบริหารจัดการโดยชุมชนร่วมกับภาคีที่ เกี่ยวตั้งแต่

กระบวนการแรกเริ่มจนถึงกระบวนการสุดท้าย โดยทรัพยากรในพ้ืนที่ต้องได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู

เพ่ือน ามาเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวในชุมชนได้ด้วยความเต็มใจและสร้างความสมดุลร่วมกันระหว่าง

เจ้าของพ้ืนที่และนักท่องเที่ยวและเกิดเป็นรายได้ที่สร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรมในชุมชนอย่างยั่งยืน  
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 กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเจ้าของเน้น

การศึกษา หาความรู้ในพ้ืนที่ที่มีคุณลักษณะที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และเน้นทางศึกษาด้าน

วัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงภูมิปัญญาและจิตวิญญาณของวิถีชีวิต มีการบอกเล่าเรื่องราวที่ส าคัญ

ต่างๆ เช่น วิถีชีวิต ภาษา  การแต่งกาย อาหาร และรูปแบบสถาปัตยกรรมของวัฒนธรรมในท้องถิ่น

จังหวัดสกลนคร เป็นการเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวจากหลายแห่งได้มาท่องเที่ยว และสัมผัสวัฒนธรรม 

โดยผ่านการบริหารจัดการให้เกิดคุณค่าแก่สังคมที่สะท้อนให้เห็นถึงความสวยงาม ต่อผู้มาเยือน  และ

มีประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินวิถีชีวิตของชุมชนรอบหนองหารจังหวัดสกลนคร 

 ชุมชนรอบหนองหำร หมายถึง ชุมชนที่มีศักยภาพด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งทาง

ธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ซึ่งประกอบไปด้วยบ้านท่าวัด ต าบลเหล่าปอแดง อ าเภอเมือง บ้านดอน

แก้ว ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมือง และบ้านจอมแจ้ง ต าบลบ้านแป้น อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัด

สกลนคร ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ติดริมน้ าหนองหารในลักษณะคุ้งน้ าสามเหลี่ยมหันหน้าเข้าหากันและมองเห็น

กันทั้งสามชุมชน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะเฉพาะที่สวยงามและน่าดึงดูดใจ 

 

 

6. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย และสถำนที่ท ำกำรทดลอง /เก็บข้อมูล 
      6.1 วิธีกำรด ำเนนิกำรวิจัย ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับชุมชนรอบ
หนองหาร การสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน การประชุมกลุ่มเพ่ือระดมความคิดเห็นและ
รวบรวมความรู้จากผู้รู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และรูปแบบการจัดการ
ท่องเที่ยว 
      6.2 สถำนที่ท ำกำรเก็บข้อมูล ชุมชนรอบหนองหาร คือบ้านท่าวัด ต าบลเหล่าปอแดง บ้านดอน
แก้ว ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และบ้านจอมแจ้ง ต าบลบ้านแป้น อ าเภอโพนนา
แก้ว จังหวัดสกลนคร  
 
7. ระยะเวลำท ำกำรวิจัย  
 ระยะเวลาในการท าวิจัย 1 ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2551  ถึง  30  กันยายน  2552 
  
8. ผลส ำเร็จที่ได้ 
               8.1ได้รูปแบบการท่องเที่ยวและกระบวนการจัดการท่องเที่ยวรอบหนองหาร 
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               8.2 เกิดเครือข่ายชุมชนเพ่ือจัดการท่องเที่ยวรอบหนองหารอย่างยั่งยืน  
               8.3 ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนรอบหนองหาร มีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการ
จัดการท่องเที่ยว 
                8.4 ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนรอบหนองหารมีเศรษฐกิจดีขึ้นและเกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
                8.5 รูปแบบการท่องเที่ยว กระบวนการจัดการท่องเที่ยว และเครือข่ายชุมชนสามารถ
เป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอ่ืนๆ ในประเทศไทย ได้เรียนรู้เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวได้ต่อไป 
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Process 

 
ทฤษฎี สมมติฐำนและ/หรือกรอบแนวควำมคิดของกำรวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Input 
- นโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์จงัหวัดในการ

พัฒนาหนองหารเมืองสกลนคร ใหเ้ป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีส าคัญ 

- กระแสการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแนวชุมชน
เพิ่มสูงขึ้น 

- มีความพร้อมด้านฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรม 

 

 
 

กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนรอบหนองหำรอย่ำงยั่งยืน 
 

- ศึกษำ ส ำรวจสภำพแวดล้อมทั่วไป  

(แบบส ารวจ) 
 
 
 

Output 
- ได้บริบทชุมชนท่องเที่ยวรอบหนองหาร 

- ได้แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนรอบ         

หนองหาร 

 

แนวทำงในกำรพัฒนำศักยภำพกำร
ท่องเท่ียวรอบหนองหำรสกลนคร 

(การประชุมระดมสมอง) 
 
 

ประเมินศกัยภำพในกำรพัฒนำแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชนรอบหนองหำร 

 
 

Outcome 
- ผลการวิจัยน าไปสู่การก าหนดนโยบายเพื่อ

พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวรอบหนอง

หารสกลนคร 

- ชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวรอบหนองหาร 

- เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนสกลนคร 

 

 



  บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัย เรื่อง การวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนรอบหนองหารอย่างยั่งยืน  

มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน
รอบหนองหารเพ่ือความยั่งยืน ทั้งเพ่ือพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนรอบหนองหาร
ในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเพ่ือเป็นการส่งเสริม แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของชุมชนรอบ
หนองหารจังหวัดสกลนคร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และสามารถเป็นจุดรองรับการท่องเที่ยวตาม
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก 

คณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาก าหนดเป็น
กรอบแนวคิด และแนวทางในการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้  

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
2.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่น 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

เมื่อกล่าวถึงค าว่า “ท่องเที่ยว” ในปัจจุบันเราจะนึกถึงภาพของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจาก
ทั่วทุกมุมโลกเพ่ือมาเท่ียวชมวัด วัง โบราณสถาน หรือมาอาบแดดอยู่ตามชายหาด  และอีกจ านวน ไม่
น้อยที่ไปเที่ยวชมป่าเขาล าเนาไพร  เรามักจะมองเห็นว่าชาวต่างประเทศเหล่านี้ได้ใช้จ่ายเงินเป็นค่าที่
พัก  ค่าอาหาร ค่าเดินทางไปชมสถานที่ต่างๆ ค่าซื้อของฝากของที่ระลึก  โดยที่เราไม่คิดว่านั่นเป็น
เงินตราต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในบ้านเมืองของเรา ในขณะเดียวกันเรามักจะไม่คิดถึงคนไทยที่
เดินทางทอ่งเที่ยวอยู่ภายในประเทศ โดยนักท่องเที่ยวคนไทยเหล่านี้มีจ านวนเพ่ิมขึ้นมากทุกปี เพราะ
การเดินทางท่องเที่ยวนั้นเป็นการผ่อนคลายความเคร่งเครียดพร้อมๆ  กับการได้รับความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณี ได้เห็นภูมิประเทศที่แปลกตาและได้สร้างความสัมพันธ์กับคนต่างถิ่นด้วย เมื่อการ
คมนาคมสะดวก การเดินทางท่องเที่ยวกลายเป็นความนิยม ธุรกิจต่างๆ ก็เกิดขึ้นเพ่ือรองรับการเดิน
ทางการท่องเที่ยวมากมาย ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจที่พักและอาหาร 
ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจการค้า ของที่ระลึก ธุรกิจเหล่านี้ขายบริการให้กับตัวนักท่องเที่ยวเอง และยังมี
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางอ้อม เช่น การก่อสร้างอาคาร ที่พัก ร้านอาหาร การผลิตสินค้าเกษตรกรรม เพ่ือ
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ขายให้แก่ธุรกิจที่พักและอาหาร การผลิตสินค้าหัตถกรรมพ้ืนบ้านเพ่ือส่งร้านค้าของที่ระลึก เป็นต้น 
ธุรกิจเหล่านี้จะก่อให้เกิดงานอาชีพใหม่ๆ และการกระจายเงินตราซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศนั่นเอง (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2529:3) 

 

ความหมายของการท่องเที่ยว (Tourism) 
                ในปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมว่าด้วยการเดินทาง
และท่องเที่ยวระหว่างประเทศขึ้นที่กรุงโรม  ประเทศอิตาลี  และได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “การ
ท่องเที่ยว”  ไว้ว่า “การเดินทางเพ่ือความบันเทิงรื่นเริงใจ  เยี่ยมญาติ หรือการไปร่วมประชุมแต่มิใช่
เพ่ือการประกอบอาชีพเป็นหลักฐานหรือไม่พ านักอยู่เป็นการถาวร” 

องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization : W.T.O) ได้ให้ความหมายของการ
ท่องเที่ยวดังนี้ “Tourism comprises the activities of the person traveling to and staying 
in places outside their usual environment  for not more than one consecutive year 
for leisure, business and other purpose.” จากความหมายนี้สรุปได้ว่า การท่องเที่ยว หมายถึง 
การเดินทางของบุคคลจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว (ไม่มากกว่า 1 ปี ติดต่อกัน) 
เดินทางด้วยความสมัครใจเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ ติดต่อธุระและวัตถุประสงค์ใดๆก็ได้ แต่ไม่ใช่เพ่ือ
การประกอบอาชีพ หรือหารายได้ (World Trade Organization, 2559:3 ) 

ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (2546) การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางเพ่ือผ่อนคลาย
ความเครียด แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ โดยมีเงื่อนไขว่า การเดินทางนั้ น เป็นการเดินทาง
เพียงชั่วคราว ผู้เดินทางจะต้องไม่ถูกบังคับให้เดินทาง 

ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร (2542) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว 
(Tourism) หมายถึง การเดินทางไปเยือนสถานที่ต่างถิ่นซึ่งไม่ใช่เป็นที่พ านักอาศัยประจ าของบุคคล
นั้น และเป็นการไปเยือนชั่วคราวโดยไม่ใช่เพื่อเป็นการประกอบอาชีพหารายได้ 

จากค านิยามและความหมายของการท่องเที่ยว (Tourism) ผู้เขียนหลายท่านได้ให้
ความหมายไว้ข้างต้นสรุปได้ดังนี้ “การท่องเที่ยว” (Tourism) หมายถึง การเดินทางของมนุษย์จาก
สถานที่ใดสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง หรือการเดินทางจากถิ่นพ านักที่อาศัยไปยังสถานที่อ่ืนเป็น
การชั่วคราวด้วยความสมัครใจไป และเป็นการเดินทางด้วยเหตุผลของการท่องเที่ยวมิใช่เพ่ือการ
ประกอบอาชีพ หรือหารายได้ เช่น การเดินทางเพ่ือการพักผ่อน การเดินทางเพ่ือไปชมการแข่งขัน
กีฬา (อาทิ การแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ โอลิมปิก  เป็นต้น) การเดินทางเพ่ือการศึกษา การเดินทางเพ่ือ
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ประชุมสัมมนา การเดินทางเพ่ือเยี่ยมเยือนญาติพ่ีน้อง หรือเพ่ือน   การเดินทางเพ่ือแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม เป็นต้น 

องค์ประกอบของการท่องเที่ยว 
 การพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยว ต้องมีทิศทางและแนวทางท่ีเหมาะสมมีกระบวนการ
จัดการอย่างต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประสบความส าเร็จและเป็นไปตามทิศทางที่ถูกต้อง มีผู้ที่
ให้ค านิยามองค์ประกอบการท่องเที่ยวดังนี้ 
  Mill and Morrison (1992) และ Collier and Harraway (1997) มีความเห็น
สอดคล้องกันสรุปได้ว่า แหล่งท่องเที่ยวจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ หรือ 
“3As” คือ 
  1)    สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) เกิดจากการสถานที่ (Site) หรือเหตุการณ์ (Events) 
สถานที่อาจเกิดธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น แต่เหตุการณ์ที่น่าประทับใจเกิดจากมนุษย์สร้างเพียง        
อย่างเดียว 
  2) สิ่ ง อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก  (Amenities) ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ปั จ จั ย พ้ื น ฐ า น 
(Infrastructure) เช่น ระบบการขนส่ง ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า เป็นสิ่งจ าเป็น
อย่างยิ่งในแหล่งท่องเที่ยว เพราะจะช่วยท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปถึงสถานที่ได้รวดเร็ว ปลอดภัย 
และสะดวกสบายยิ่งขึ้น 
  3) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) จ าเป็นที่จะต้องมีระบบการขนส่ง 
(Transportation) ซึ่งประกอบด้วยเส้นทาง ยานพาหนะ สถานี และผู้ประกอบการขนส่ง เพ่ือล าเลียง
คนและสิ่งของไปยังจุดหมายปลายทางและการต้อนรับอย่างมิตรไมตรี (Hospitality) 
             สิ่งดึงดูดใจ ตามองค์ประกอบที่ดียังมีนักการศึกษาให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ได้แก่ สิ่ง
ดึงดูดใจทางธรรมชาติ สิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวบ้าน ตามรายละเอียด 
ดังนี้ สิ่งดึงดูดใจ (Attractions) คือ องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ที่เป็นปัจจัยหลักต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อของนักท่องเที่ยวและมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเกิดแรงจูงใจของ
นักท่องเที่ยว  สิ่งที่ดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อาจมีความแตกต่างกัน แต่โดยรวม สิ่งดึงดูดใจ 
สามารถแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (Natural attractions) แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (Built attractions) แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม (Cultural 
attractions) และแหล่งท่องเที่ยวเชิงชุมชนสัมพันธ์ (Social attractions) และยังได้กล่าวว่า
นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ใดนั้น อาจเป็นผลสืบเนื่องจากสถานที่นั้นมีสิ่งดึงดูดใจ
เชิงธรรมชาติ (Natural attractions) อาทิ ทิวทัศน์ ที่สวยงาม ลักษณะภูมิประเทศ ชายหาด ทะเล 
อากาศ ลักษณะทางกายภาพของสถานที่และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ หรือนักท่องเที่ยวอาจสนใจใน
แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น(Built attractions) เช่น สิ่งก่อสร้าง สาธารณธูปโภคการท่องเที่ยว
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ต่าง ๆ อาทิ สถาปัตยกรรม สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ สวนสาธารณะ ศูนย์การ
จัดการประชุม ท่าเทียบเรือ โบราณสถาน และแหล่งท่องเทียวอ่ืนๆ ที่จัดขึ้นเพ่ือต้อนรับแขก
นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ เช่น สวนสนุก  สนามกอล์ฟ ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในขณะที่นักท่องเที่ยว
บางส่วนอาจให้ความสนใจในสิ่งดึงดูดใจเชิงศิลปวัฒนธรรม (Cultural attractions) ซึ่งรวมถึง 
ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ศาสนาและศิลปะ คนตรี นาฏศิลป์และการแสดงอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถ
พัฒนาให้เป็นเทศกาล งานรื่นเริงเฉลิมฉลองต่าง ๆ นอกจากนี้  นักท่องเที่ยวอาจให้ความสนใจต่อสิ่ง
ดึงดูดใจเชิงชุมชนสัมพันธ์ (Social attractions) ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเจ้าบ้าน ภาษาและโอกาส
ที่จะได้พบปะและเรียนรู้ความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่น (Middleton, 1994) นอกจากนี้ Johnpaul 
(n.d.) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการท่องเที่ยว ไว้ว่า การที่นักท่องเที่ยวตัดสินใจก่อนการเดินทางมา
ท่องเที่ยวนั้น จะค านึงถึง 1) อากาศที่ดี 2) สิ่งดึงดูดใจเกี่ยวกับทัศนียภาพ 3) ปัจจัยทางด้าน
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 4) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และ 5) สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 6) 
สถานที่พักที่เหมาะสม 7) ความปลอดภัย 8) ปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ความสะดวกด้านมัคคุเทศก์ ความ
สะดวกด้านการอนามัยพ้ืนฐาน ด้านไฟฟ้า ประปา และระบบการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งหมายถึง
การได้ดูแลและรักษาเพ่ือนที่เดินทางมาด้วยกันด้วยเช่นกัน 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2544) ได้แบ่งระดับของการวางแผนหรือเป้าหมาย
ของการวางแผน แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
  1)    ระดับการส ารวจเบื้องต้น เป็นระดับพ้ืนฐานของการวางแผนมีเป้าหมายในการ
เข้าไปศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะในประเด็นที่ส าคัญ หรือปัญหาที่เด่นชัด มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
หรือการพัฒนาขนาดเล็กในระยะสั้น ซึ่งเป็นไปได้ภายใต้เงื่อนไขกฎหมาย การบริหารและงบประมาณ 
โดยน ามาประมวลวิเคราะห์ เพ่ือการศึกษาและพัฒนาในขั้นต่อไปการพิจารณาและศึกษาจะมุ่ง
ประเด็นที่แหล่งท่องเที่ยวและตลาดการท่องเที่ยว 
  2)  ระดับการศึกษาเบื้องต้น เป็นการศึกษาในระดับถัดจากการส ารวจเบื้องต้น เป็น
การศึกษาแบบผสมผสานในทุกๆสาขา ทั้งทางด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้านตลาดการท่องเที่ยว 
เศรษฐกิจและสังคม ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และทางด้านสิ่งแวดล้อมแต่เป็นไปในลักษณะกว้างๆ 
โดยสังเขปเพ่ือจะพิจารณา ถึงความเป็นไปได้ โอกาสและทิศทางของการพัฒนา การท่องเที่ยวนั้ นๆ 
ในขณะเดียวกันผลของการศึกษาก็จะชี แนวทางการด าเนินการและการแก้ปัญหาในระยะสั้นไว้ก่อนที่
จะมีการจัดท าแผนหลักในรายละเอียดต่อไป 
  3)  ระดับการจัดท าแผนหลัก มีลักษณะเช่นเดียวกับการศึกษาเบื้องต้น โดยมี
การศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียด ก าหนดแผนหลักและโครงการที่ที่จะต้องมีการจัดท า ตลอดจน
เสนอแนะ กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่ได้วางไว้ งานในระดับนี้ 
จะอาศัยข้อมูลและการวิเคราะห์จาก 2 ระดับแรก เป็นฐานและจะเน้นหนักที่การก าหนดปัญหาข้อ
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ได้เปรียบเสียเปรียบด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ การก าหนดนโยบายวัตถุประสงค์ แนวทางการพัฒนา 
กลยุทธ์ในการด าเนินการและโครงการที่ควรจัดท า 
  4)  ระดับการศึกษาความเหมาะสม เป็นการศึกษาสืบเนื่องในรายละเอียดของ
โครงการต่างๆ ที่ได้มีการก าหนดไว้ในการจัดท าแผนหลัก เช่น การพัฒนากายภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ เนื้องานในระดับนี้ในขั้นตอนที่ 5 เรื่องของ
แผนงานและโครงการที่จะจัดท า เนื่องจากจะต้องวิเคราะห์โครงการที่จะจัดท า เนื่องจากจะต้อง
วิเคราะห์โครงการที่จะจัดท า เนื่องจากจะต้องวิเคราะห์โครงการต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน 
เทคนิค การบริหาร การตลาด เพ่ือพิจารณา ความเป็นไปได้และเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการ
ด าเนินโครงการนั้นๆ ต่อไป 
  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (2550) ได้มีการจัดท า
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เป็นขั้นตอนแรกของการวางแผนการ
ท่องเที่ยว ฉะนั้นข้อมูลที่จ าเป็นในการวางแผนจึงอาศัยข้อมูลในด้านต่างๆ ประกอบ นอกเหนือจาก
ข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยวเท่านั้น เพ่ือให้ได้ ภาพระดับกว้าง การท่องเที่ยวจะได้พัฒนาไปในทิศทาง
ที่สอดคล้องและส่งเสริมการพัฒนาในด้านอ่ืนๆ ข้อมูลที่จ าเป็นในการวางแผนการท่องเที่ยวนั้น
สามารถแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาส ารวจข้อมูล และจัดหมวดหมู่ข้อมูล 
  1) ส ารวจข้อมูลทั่วไป เป็นขั้นตอนแรกของการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ข้อมูล
ที่จ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจึงต้องอาศัยข้อมูลในด้านต่างๆประกอบ นอกเหนือจาก
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้ได้ภาพระดับกว้างและการพัฒนาการท่องเที่ยวจะได้สอดคล้องกับการ
พัฒนาด้านอ่ืนๆ ดังนี้ 
   - สภาพกายภาพของพ้ืนที่ ได้แก่ ที่ตั้ง และเขตการปกครองสภาพภูมิประเทศ 
สภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ภัยธรรมชาติ และการใช้ที่ดิน 

  - สภาพเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลผลิตมวลรวมของพ้ืนที่ รายได้ต่อหัวประชากร อาชีพ
พ้ืนฐานประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ และการจ้างงานทางตรงและทางอ้อมจากการท่องเที่ยว 
   - ลักษณะของประชากร ได้แก่ จ านวนและอัตราการเพ่ิมประชากร สัดส่วน
ประชากรเมืองต่อประชากรชนบท อัตราการเกิด อัตราการตาย การอพยพเข้าออกของประชากรและ
จ านวนแรงงานและสัดส่วนประชากรที่มีอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
   - สภาพสังคม ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของพ้ืนที่ การนับถือศาสนา สภาพ
การศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ การละเล่น กีฬาท้องถิ่น สภาพทั่วไปด้านสาธารณสุข ฯลฯ 
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2) ส ารวจข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติ 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรม 
กิจกรรม งานประเพณี กีฬา การละเล่นส าคัญ เอกลักษณ์ของท้องถิ่น และหัตถกรรมสินค้าที่ระลึก 

3) ส ารวจข้อมูลด้านตลาดการท่องเที่ยว ได้แก่ จ านวนและที่มาของนักท่องเที่ยว แหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสนใจ การกระจายตัวของนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน   แต่ละ
สถานที่ และช่วงเวลาที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวสูงสุดและต่ าสุด โครงสร้างนักท่องเที่ยวการใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวและการเดินทางของนักท่องเที่ยว 
  4) ส ารวจข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ เส้นทางและโครงข่ายการคมนาคม     
ทั้งภายในพ้ืนที่เองและพ้ืนที่ใกล้เคียง โครงสร้างพ้ืนที่ เช่น ระบบไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์       
ความพร้อมของเมือง เช่น จ านวนร้านค้า สถานบริการ ร้านอาหาร สถานเริงรมย์ และที่พักส าหรับ
นักท่องเที่ยว 
  ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์และก าหนดข้อได้เปรียบด้านการท่องเที่ยว เป็นการน าข้อมูล      
ที่ได้จากการศึกษาเบื้องต้นมาวิเคราะห์ เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยวของท้องถิ่น โดยการเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ใกล้เคียงว่าศักยภาพด้านการท่องเที่ยว        
ของพ้ืนที่ สามารถแข่งขันกับพ้ืนที่เป็นแบบเดียวกันได้หรือไม่ ประเด็นที่ควรน ามาพิจารณาในการ
วิเคราะห์และก าหนดข้อได้เปรียบเสียเปรียบด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว 
ที่ตั้ง และทัศนคติของคนในท้องถิ่นต่อการท่องเที่ยว 
  ขั้นตอนที่ 3  ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลังจากที่ได้วิ เคราะห์ จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคแล้ว จะท าให้มีข้อมูลในการวางแผนและตัดสินใจ ดังนั้นจึงควรมีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับนโยบายและ แผนของประเทศ ของจังหวัดของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
  ขั้นตอนที่ 4  เขียนแผนงานและโครงการ เมื่อมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มีความ
ชัดเจนและทิศทางที่แน่นอนแล้ว จ าเป็นที่จะต้องเขียนแผนงานและโครงการโดยแผนงาน  และ
โครงการควรจะสอดคล้องกับนโยบายและโครงการดังกล่าว ต้องค านึงถึงมาตรฐานด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
  ขั้นตอนที่ 5  ด าเนินการตามแผนงานและโครงการในขั้นตอนนี้ควรจะด าเนินการให้
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสม มีการอ านวยการและ
ประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการด าเนินการจัดท า แผนแม่บทเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้ง 
5 ขั้นตอน โดยเห็นถึงภาพรวมของพ้ืนที่ทั่วไปด้านแหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพ้ืนฐาน และการตลาด
การท่องเที่ยว ซึ่งสามารถน ามาวิเคราะห์นุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ตลอดจนข้อได้เปรียบ
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เสียเปรียบทางการท่องเที่ยว สุดท้ายจะเกิดแผนงานโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกันเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2545) ได้มีการก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายให้เป็นขั้นตอนของการวางกรอบและทิศทางที่การท่องเที่ยวควรจะพัฒนาเพ่ือให้เหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่ที่ได้ท าการศึกษา 
  1)    การก าหนดนโยบาย หมายถึง แนวทางที่ผู้วางแผนได้พิจารณาจากสถานการณ์
ต่างๆอย่างรอบคอบ จึงก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างกว้างๆ เพ่ือให้ผู้จัดท า
โครงการและผู้ท าแผนพัฒนาโครงการน าไปปฏิบัติตามแนวนั้นๆ การก าหนดนโยบายคือ การตอบ
ค าถามว่า จะท าอะไรบ้าง ในการพัฒนาการท่องเที่ยว แต่จะไม่ระบุในรายละเอียด นอกจากนี้สิ่งที่ควร
พิจารณาควบคู่ไปด้วยในการก าหนดนโยบายคือ นโยบายระดับต่างๆ ได้แก่ นโยบายระดับชาติ 
นโยบายระดับกระทรวง และนโยบายของจังหวัด แผนงานและโครงการพัฒนาในระดับต่างๆ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และอุปนิสัยของชาวท้องถิ่น เนื่องจากสิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะมีส่วน
ร่วมในการก าหนดความเป็นไปได้ของนโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวว่ามีมากน้อยเพียงไร 
  2)  การก าหนดวัตถุประสงค์ หมายถึง ความมุ่งหมายที่ต้องการหรือผลที่ต้องการ  
จะให้เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ การตอบค าถามว่าตั้งนโยบายต่างๆ เหล่านั้นเพ่ือ
อะไร การก าหนดวัตถุประสงค์จะต้องสอดคล้องกับนโยบายที่ก าหนดและสิ่งที่ต้องพิจารณาควบคู่ไป
ด้วยเสมอ คือ วัตถุประสงค์ของชาติ ของกระทรวงต่าง ๆ และของจังหวัด วัตถุประสงค์ของโครงการ
ส าคัญๆ ระยะยาวต่างๆ ความสามารถในการยอมรับของประชาชนในพื้นท่ี รวมทั้งความเป็นไปได้ของ
วัตถุประสงค์อีกด้วย 
  3)  การก าหนดเป้าหมาย หมายถึง ความต้องการหรือผลที่ต้องการจะให้เกิดขึ้น อัน
เนื่องมาจากนโยบายเช่นกัน เป้าหมายและวัตถุประสงค์อาจเป็นสิ่งเดียวกันแต่ต่างกันที่ว่า
วัตถุประสงค์เป็นผลที่ค่อนข้างจะจับต้องยาก ฉะนั้นจึงต้องอาศัยการตั้งเป้าหมายเป็นเครื่องทดสอบ
หรือเครื่องวัดว่า ผลงานที่ได้ท าหรือก าลังเป็นไปตามนโยบายที่ได้วางไว้ จริงหรือไม่ เป้าหมาย       
คือ การถอดวัตถุประสงค์ ซึ่งได้รับการก าหนดขึ้น แบบนามธรรมออกมาเป็นผลในลักษณะของ
รูปธรรม 
  Godfrey and Clarke (2000) กล่าวถึงขั้นตอนการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวว่า
เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญซึ่งต้องมีการวางแผนให้มีความสอดคล้องกันในทุกระดับ ซึ่งต้องมีการ
ประเมินทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยว การวิเคราะห์ตลาด การพัฒนากลยุทธ์และการวางแผน
การตลาดการท่องเที่ยว ซึ่งในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวนั้นมีกระบวนการที่ส าคัญ 3 ขั้นตอน 
คือ การระบุโอกาสและข้อจ ากัดของแหล่งท่องเที่ยว การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
และการจัดท าแผนปฏิบัติการท่องเที่ยว 
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 Goeldner and Ritchie (2006) กล่าวถึงการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวว่าต้องมีการ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ เช่น การท าวิจัยตลาด การวิเคราะห์คู่แข่งขัน 
การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดท าแผนเบื้องต้น การทดลองใช้แผนงานที่จัดท าขึ้นว่ามีประสิทธิภาพมาก
น้องเพียงใด หลังจากนั้นต้องท าการจัดท าแผนปฏิบัติการขั้นสุดท้าย ที่ต้องมีการมีการค านึงถึง
องค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ระบบสาธารณูปโภค แผนปรับปรุงภูมิทัศน์ การใช้พ้ืนที่ 
การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ การตลาด และการวางแผนงบประมาณ หลังจากนั้นจึงน าแผนไปปฏิบัติ 
ซึ่งแผนพัฒนาการท่องเที่ยวที่ดีต้องมีการวิเคราะห์ถึงปัญหาและค านึงถึงความพึงพอใจของคนใน
ชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการใช้แผนพัฒนาการท่องเที่ยว  
  สรุปจากที่กล่าวมา การส่งเสริมและการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว คือ การส่งเสริม
การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนทั่วไปกลายเป็นลูกค้า หรือนักท่องเที่ยว 
โดยถือเป็นส่วนผสมหนึ่งของส่วนผสมทางการตลาด โดยมีหลักการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ เร่ง
พัฒนา บูรณะ ฟ้ืนฟูมรดก และสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม เพ่ิมความหลากหลาย ของการท่องเที่ยว
รูปแบบต่างๆ เพิ่มมาตรการอ านวยความสะดวก สร้างความปลอดภัย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
นักท่องเที่ยวอย่างจริงจัง เร่งฟ้ืนฟูความร่วมมือกับท้องถิ่นอ่ืนๆ โดยรอบทั้งด้านการตลาด การลงทุน 
และการขจัดอุปสรรคในการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกหรือโครงสร้างพ้ืนฐาน โดย
มีการวางแผน การจัดการ จากภาครัฐ โดยมีการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นการด าเนินงานที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเกิดการกระจายผลประโยชน์เพ่ือพัฒนาสภาพชุมชนในด้าน
ต่างๆ เพื่อท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ     
 การพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 

การขยายตัวของการท่องเที่ยวมีผลท าให้เกิดการขยายตัวในการลงทุนธุรกิจการท่องเที่ยว 
ทุกองค์ประกอบ เช่น การลงทุนด้านธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจอาหารและบันเทิง ธุรกิจน า
เที่ยวและมัคคุเทศก์ ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก เป็นต้น ซึ่งถือเป็นปัจจัยเสริมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพด้านการทองเที่ยว จึงต้องพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวทั้งด้านปริมาณ คุณภาพและการ
ออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืน แต่เนื่องจาก
การประกอบธุรกิจท่องเที่ยวมักถือก าไรสูงสุดเป็นเป้าหมายหลัก ท าให้ขัดต่อการพัฒนาธุรกิจแบบ
ยั่งยืน เพราะผู้ประกอบการท่องเที่ยวมักจะพยายามลดค่าใช้จ่ายของตนเพ่ือหวังผลก าไรสูงสุด โดยไม่
ค านึงถึงผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม แต่หวังกระแสเรียกร้องความต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่
รุนแรงและต่อเนื่องจะมีพลังท าให้ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวทุกประเภทจะต้องมีจริยธรรมและ
จิตส านึกที่จะท าให้ธุรกิจของตนเป็นธุรกิจท่องเที่ยวแบบยั่งยืนอย่างจริงจัง ซึ่งแนวคิดการพัฒนาสู่
ธุรกิจท่องเที่ยวแบบยั่งยืนส่วนใหญ่จะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่จะมีลักษณะปลีกย่อยที่แต่ละ
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ประเภทธุรกิจท่องเที่ยวจะต้องรับตัวเป็นพิเศษในการประกอบธุรกิจของตน โดยแนวคิดร่วมที่ธุรกิจ
ท่องเที่ยวทุกประเภทจะพัฒนาสู่การเป็นธุรกิจท่องเที่ยวท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่ส าคัญมี ดังนี้ 

1. ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวทุกประเภทจะต้องศึกษาให้เข้าใจถึงผลกระทบของธุรกิจตน 
ต่อสิ่งแวดล้อม และต้องมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความรู้และปลุกจิตส านึกแก่
พนักงานของตนในการอนุรักษ์ด้วย 

2. ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทุกประเภทจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ที่จะท าให้เกิด 
การซะล้างพังทลายของดิน และการเปลี่ยนทางเดินของน้ า 

3. ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทุกประเภทจะต้องไม่ปิดกั้นหรือรุกล้ าพ้ืนที่สาธารณะใน 
ขั้นตอนการออกแบบ การก่อสร้างและการด าเนินงาน 

4. ผู้ประกอบการฯ จะต้องไม่ประดับประดาสถานที่ทั้งภายในและภายนอกด้วยชิ้นส่วน 
ของสัตว์ป่าและสัตว์ทะเลทุกชนิด 

5. ผู้ประกอบการฯ จะตองไม่ใช้โบราณวัตถุและวัตถุมงคลอันเป็นที่เคารพนับถือของชุมชน 
และสังคมเป็นส่วนประดับพ้ืนที่ 

6. ผู้ประกอบการฯ ต้องไม่น าสัตว่าทุกประเภทมาเลี้ยงเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 
7.   ผู้ประกอบการฯ ต้องลดขยะและมลพิษลงเพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการก าจัด

ขยะและมลพิษ โดยซื้อของเป็นกล่องใหญ่เพ่ือหลีกเลี่ยงขยะจากซองเล็กๆซื้อของที่บรรจุด้วยภาชะที่
สามารถน ากลับมาใช้หมุนเวียนได้อย่าทิ้งหนังสือพิมพ์ลงขยะอย่าใช้กระดาษฟุ่มเฟือยในส านักงาน    
ลดและขจัดแบบฟอร์มที่ไม่จ าเป็น 
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 8. ผู้ประกอบการฯ จะต้องสามารถน าของใช้แล้วมาใช้ใหม่ได้อีก (Recycle) เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์และประหยัด 
 9. ผู้ประกอบการฯ ต้องไม่ใช้สารที่เป็นตัวอันตราย ท าลายชั้นบรรยากาศและระบบน้ า ได้แก่ 
ไม่ใช้สิ่งที่ห่อด้วย Styrofoam ไม่ใช้สเปรย์ที่มีสาร CFC  ไม่ใช้น้ ายาล้างจานหรือผงซักฟอกที่มีสาร
ฟอสเฟส เพราะสารนี้ท าให้น้ าเสีย ไม่ย่อยสลาย 
 10. ผู้ประกอบการฯ จะต้องประหยัดค่าน้ า ค่าไฟ เพราะช่วยในการลดผลเสียต่อระบบ
นิเวศวิทยาด้านต่างๆ ด้วย 
 11. ผู้ประกอบการฯ จะต้องให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม และได้ส่วนแบ่งจากการกระจาย
รายได้ที่เหมาะสม 
 12. ผู้ประกอบการฯ จะต้องให้ความเคารพต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยไม่มุ่งกอบโกย
ผลประโยชน์เป็นส าคัญ 
 13. ผู้ประกอบการฯ ต้องพยายามรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการของตน มีส่วนในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 14. ผู้ประกอบการฯ ต้องติดตามผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของตนต่อสิ่งแวดล้อมใน
แหล่งท่องเที่ยวเสมอ (บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา, 2548) 
 นอกจากที่กล่าวมา ธุรกิจท่องเที่ยว หมายถึง การด าเนินธุรกิจให้บริการท่องเที่ยวแก่
นักท่องเที่ยว เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว อันจะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึง
พอใจ โดยหวังได้รับผลก าไรจากการด าเนินธุรกิจเป็นสิ่งตอบแทน  ธุรกิจทองเที่ยว มีองค์ประกอบที่
ส าคัญอยู่ 5 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจ
ร้านอาหารและบันเทิง  และธุรกิจจ าหน่ายของที่ระลึก (บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา, 2548) 

1. ธุรกิจน าเที่ยว  (Tour Operation) เป็นผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการด้านน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวนั้น โดยปกตินักท่องเที่ยวต่าง
ถิ่นย่อมต้องการใช้บริการของธุรกิจจ าเที่ยวที่มีความช านาญเพ่ือช่วยวางแผนการท่องเที่ยวไปยังจุด
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและอ านวยความสะดวกในการเดินทางให้ด้วย จึงจ าเป็นต้องมีธุรกิจน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ที่น่าสนใจและอ านวยความสะดวกในการเดินทางให้ด้วย จึงจ าเป็นต้องมีธุรกิจน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  ซึ่งธุรกิจน าเที่ยวหมายถึง การประกอบธุรกิจให้บริการหรือ
อ านวยความสะดวกเก่ียวกับการเดินทาง สถานที่พัก อาหาร ทัศนาจร และมัคคุเทศก์แก่นักท่องเที่ยว  
นับได้ว่าธุรกิจน าเที่ยวมีความส าคัญต่อการท่องเที่ยวมาก เพราะเป็นผู้ท าหน้าที่จัดท ารายการน าเที่ยว
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  โดยมีรายการที่แจ้งให้ทราบถึงก าหนดวันเวลาของการเดินทาง
ท่องเที่ยวจากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังแหล่งท่องเที่ยวหลายๆ แห่งด้วยพาหนะประเภทใด พร้อมสถานที่
น าชม การรับประทานอาหาร การพักผ่อนและการพักแรม  ตลอดจนแผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งและ



 16 

ระยะทางของแหล่งท่องเที่ยวที่จะไป  จากนั้นก็ท าการซื้อบริการขนส่ง ซื้อห้องพักแรม  ซื้อมื้ออาหาร  
ซื้อค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว ซื้อตั๋วเข้าชมกิจกรรมการท่องเที่ยว  และซื้อบริการอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ค่ามัคคุเทศก์ ค่าทิป ค่าบริการยกกระเป๋า ค่าประกันอุบัติเหตุ  เป็นต้น โดยสามารถซื้อบริการเหล่านี้
ในราคาที่ถูกกว่าบุคคลทั่วไปหรือที่เรียกว่า ราคาตามสัญญา แล้วน ามาเฉลี่ยเป็นต้นทุนต่อคนบวกด้วย
ก าไรที่ต้องการ ก าหนดเป็นราคาขายในลักษณะน าเที่ยวแบบเหมาจ่าย (Package Tour)ขายให้แก่
นักท่องเที่ยวเป็นรายคนหรือเป็นกลุ่มคน อันเป็นราคาที่ถูกกว่านักท่องเที่ยวไปเที่ยวเอง นอกจากนั้น
ยังมีการจัดรายการน าเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตามความต้องการของลูกค้าในราคา
น าเที่ยวแบบเหมาจ่ายเราอาจแบ่งธุรกิจน าเที่ยวตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์   
พ.ศ. 2535 ออกได้ 3 ประเภทดังต่อไปนี้คือ 
  1.1 ธุรกิจน าเที่ยวให้แก่คนไทยภายในประเทศ (Domestic Tour) เป็นธุรกิจที่จัด
รายการน าเที่ยวภายในประเทศ และขายบริการน าเที่ยวนี้ให้แก่นักท่องเที่ยวในประเทศนั้น เช่น 
บริษัทบุญเลิศการท่องเที่ยว จ ากัดจัดรายการน าเที่ยวกรุงเทพ – เชียงใหม่ แล้วขายรายการน าเที่ยว ที่
ก าหนดให้แก่นักทอ่งเที่ยวชาวไทย เป็นต้น 
  1.2 ธุรกิจน าเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทย (Inbound Tour)เป็นธุรกิจที่
จัดรายการน าเที่ยวในประเทศไทยให้แก่นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศท่ีเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 
โดยธุรกิจน าเที่ยวประเภทนี้จะต้องจัดรายการน าเที่ยวในประเทศไทยแล้วส่งไปให้ตัวแทนจ าหน่ายใน
ต่างประเทศเพ่ือขายให้ลูกค้าของเขา เช่นบริษัทบุญเลิศการท่องเที่ยว จ ากัด จัดรายการน าเที่ยว
สิงคโปร์- กรุงเทพฯ แล้วส่งให้ธุรกิจน าเที่ยวที่เป็นตัวแทนในประเทศสิงคโปร์ช่วยขายให้คนสิงคโปร์มา
เที่ยวตามรายการน าเที่ยวที่ก าหนดไว้  เป็นต้น 
  1.3 ธุรกิจน าเที่ยวคนไทยไปท่องเที่ยวต่างประเทศ (Outbound  Tour)  เป็นธุรกิจ
ที่จัดรายการน าเที่ยวไปยังต่างประเทศให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว      
ยังต่างประเทศ  โดยธุรกิจน าเที่ยวในต่างประเทศจัดส่งรายการน าเที่ยวประเทศของเขามาให้ธุรกิจน า
เที่ยวที่เป็นตัวแทนในประเทศไทยเพ่ือช่วยขายให้ลูกค้าคนไทย หรือธุรกิจน าเที่ยวประเภทนี้อาจจัด
รายการน าเที่ยวไปยังต่างประเทศข้ึนเอง แล้วขายให้ลูกค้าคนไทยก็ได้ เช่นบริษัทบุญเลิศการท่องเที่ยว 
จ ากัดจัดรายการน าเที่ยว 5 ประเทศในยุโรป  แล้วขายให้ลูกค้าคนไทยไปเที่ยวประเทศเหล่านั้นตาม
รายการที่ก าหนดไว้  เป็นต้น 
 เมื่อธุรกิจน าเที่ยวได้จัดรายการน าเที่ยวแบบเหมาจ่ายเป็นหมู่คณะทั้งภายในและต่างประเทศ
แล้ว ก็มีหน้าที่ขายรายการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว  จึงต้องมีหน้าที่ในการให้บริการและอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งพอจะสรุปการให้บริการอ านวยความสะดวกของธุรกิจน า
เที่ยวได้ดังต่อไปนี้ 
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  1. การให้บริการข้อมูลทางการท่องเที่ยว  ธุรกิจน าเที่ยวทั้งประเภทขายส่งบริการ
ท่องเที่ยว (Tour Wholesaler) และประเภทตัวแทนจัดการท่องเที่ยว (Travel Agent) จะบริการ
ข่าวสารข้อมูลทางการท่องเที่ยวต่างๆ ให้แก่ลูกค้าที่ต้องการเดินทาง เช่น สถานการณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยว  ภูมิอากาศ ความเป็นอยู่  พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ตารางเข้าออกของพาหนะขนส่ง วีซ่า
เข้าประเทศ กฎระเบียบในการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆและราคารายการน าเที่ยวแบบ เหมาจ่าย 
เป็นต้น 
  2.  การให้บริการจองตั๋วเดินทาง ธุรกิจน าเที่ยวจะให้บริการขายตั๋วเดินทางประเภท
ต่างๆ เช่น ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์  ตั๋วรถไฟ เป็นต้น ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมใช้บริการนี้กันมาก 
(โดยเฉพาะบริการจองตั๋วเครื่องบิน) เนื่องจากธุรกิจน าเที่ยวจะมีส่วนลดพิเศษเพ่ือจูงใจลูกค้า 
  3. การให้บริการจองที่ พักแรม ธุรกิจน าเที่ยวจะให้บริการจองที่ พักแรมทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศให้แก่ลูกค้าในราคาที่ถูกกว่าลูกค้าจองเอง นอกจากนั้นยังให้บริการ
จองอาหารอีกด้วย 
  4. การให้บริการขนส่ง ธุรกิจน าเที่ยวหลายแห่งจะมีรถบริการให้กับลูกค้าทั้งรถยนต์
ส่วนตัว  รถตู้  รถบัส นอกจากนั้นยังมีรถเช่าไว้บริการลูกค้าอีกด้วย 
  5. การให้บริการจองตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ธุรกิจน าเที่ยวจะให้บริการจองตั๋ว
เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทั้งแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  โบราณสถาน  สถานบันเทิงเริงรมย์และ
กิจกรรมพิเศษทางการท่องเที่ยว 
  6. การให้บริการจัดท าหนังสือเดินทางและวีซ่า ธุรกิจน าเที่ยวมีบริการจัดท าหนังสือ
เดินทางและวีซ่าให้แก่ลูกค้า  ท าให้ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาในการจัดท าเอง นับว่ามีการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ลูกค้าเป็นอย่างดี 
  7. การให้บริการซื้อสินค้าที่ระลึก ตามปกติธุรกิจน าเที่ยวจะท าหน้าที่ติดต่อกับร้าน
จ าหน่ายสินค้าที่ระลึกแล้วน านักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะไปหาซื้อของที่ระลึกในร้านค้านั้นๆโดยร้านค้า
จะให้ค่านายหน้าแก่มัคคุเทศก์หรือผู้ควบคุมการน าเที่ยวหรือพนักงานขับรถน าเที่ยว 
  8. การให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา  ตามปกติการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศเป็นหน้าที่ของธนาคารหรือธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราโดยเฉพาะแต่ก็มีธุรกิจน าเที่ยวหลาย
แห่งให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราให้แก่ลูกค้าของตนเองด้วยเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยว  นอกจากนี้ธุรกิจน าเที่ยวยังมีกิจกรรมการให้บริการเพ่ิมมากขึ้นทุกที  เ พ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่ลูกค้าและเพ่ิมรายได้ให้กับธุรกิจ เช่น การให้บริการบัตรสินเชื่อ เช็คเดินทางการประกัน
การเดินทาง  ติดต่อสถานศึกษาในต่างประเทศ  การจัดหางานในต่างประเทศ  การจัดหาเพ่ือนเที่ยว 
เป็นต้น 

2. ธุรกิจที่พักแรม   
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ธุรกิจที่พัก (Accommodation) เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถพักค้างคืน
ชั่วคราวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย จึงจ าเป็นต้องมีธุรกิจที่พักไว้
บริการนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งธุรกิจที่พัก หมายถึงการประกอบธุรกิจให้บริการด้านที่พัก 
ค้างคืน ชั่วคราว แก่นักท่องเที่ยวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว เพ่ือให้นักที่องเที่ยวสามารถพักผ่อน
หลับนอนในแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย เราอาจแบ่งธุรกิจที่พักออกเป็น      
11 ประเภทดังต่อไปนี้ คือ ธุรกิจโรงแรม  (Hotel) เป็นธุรกิจที่พักแรมที่สร้างขึ้นเฉพาะและแบ่งเป็น
ห้องพักมีสิ่งอ านวยความสะดวกทุกอย่างพร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  โดยเก็บค่าเช่าเป็นรายห้อง       
ซึ่งอาจแบ่งเป็นธุรกิจโรงแรมออกเป็น 4  ประเภทย่อย  คือ 
  2.1 ธุรกิจโรงแรมย่านพาณิชย์  (Commercial  Hotel)  เป็นธุรกิจโรงแรมที่ตั้งอยู่
ในย่านธุรกิจการค้า  ผู้มาพักมักเป็นนักธุรกิจที่มาติดต่อธุรกิจหรือประชุมสัมมนา  ทางโรงแรมอาจให้
สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ เช่นบริการอาหาร บริการ ซักรีด  ร้านขายของที่ระลึก  
คลินิก สระว่ายน้ า ศูนย์สุขภาพ  สถานที่จ าหน่ายบัตรโดยสาร  เป็นต้น  โรงแรมประเภทนี้มักนิยมใช้
เป็นที่ประชุมสัมมนา  หรือธุรกิจน าเที่ยวมักเลือกเป็นที่พักของกรุ๊ปทัวร์ เพราะอยู่ในย่านชุมชนและ
ย่านธุรกิจ  ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวก  นอกจากนั้นยังสะดวกส าหรับนัก
ธุรกิจหลังเสร็จการติดต่อธุรกิจหรือประชุมสัมมนาสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการ
ท่องเที่ยว 

2.2 ธุรกิจโรงแรมเรซิเดนท์ (Residential Hotel) เป็นธุรกิจโรงแรมที่ผู้พักมักเช่า   
อยู่เป็นระยะเวลานานๆ  จึงต้องมีสัญญาเช่า ซึ่งทางโรงแรมจะมีบริการต่างๆ อ านวยความสะดวก
ให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้พัก เช่น บริการดูแลความสะอาดห้องพักบริการอาหารแบบส่งถึงห้ อง        
มีห้องอาหาร ห้องค๊อกเทลเลาจน์ ห้องนั่งเล่น เป็นต้น โรงแรมประเภทนี้มีห้องพักให้บริการหลาย
ระดับ  ตั้งแต่ห้องพักราคาปานกลางจนถึงห้องพักแบบหรูหราราคาแพงส าหรับครอบครัวไปพัก 
  2.3 ธุรกิจโรงแรมใกล้สนามบิน (Airport Hotel) เป็นธุรกิจโรงแรมที่ตั้งอยู่ใกล้
สนามบินซึ่งห้องพักจะกันเสียงรบกวนจากการขึ้นลงของเครื่องบิน และมีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อม 
มักเป็นที่พักส าหรับผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวที่ต้อง รอคิวเครื่องบิน หรือเครื่องบินยกเลิกเที่ยวบิน 
รวมทั้งเป็นที่นิยมในหมู่นักธุรกิจด้วย เนื่องจากที่พักประเภทนี้ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางระหว่างสนามบินกับโรงแรมได้มาก 

2.4 ธุรกิจโรงแรมตากอากาศ (Resort Hotel) เป็นธุรกิจโรงแรมที่สร้างอยู่ตามสถาน 
ที่ตากอากาศ ซึ่งมักตั้งอยู่ในที่ที่มีท าเลดี เช่นชายทะเล บนภูเขา ริมทะเลสาบ แหล่งน้ าพุร้อน  ใน
สนามกอล์ฟ เป็นต้น  โดยเป็นสถานที่ท่ีเข้าถึงได้อย่างสะดวก อาจมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเสริมเข้า
ไปด้วย เช่นการเดินป่า  ปีนเขา  ขี่ม้า ตกปลา เล่นกอล์ฟ เล่นสกี เป็นต้น  นอกจากนี้ก็มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกพร้อมมูล รวมทั้งมีสิ่งเริงรมย์บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วย ผู้พักแรมประเภทนี้มักเป็น



 19 

นักท่องเที่ยวที่ไปพักผ่อนตากอากาศประจ าปี  หรือเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์  ห้องพักของโรงแรม
ประเภทนี้มีหลายระดับราคา ตั้งแต่ราคาปานกลางจนถึงราคาแพงมาก 

3. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
ธุรกิจอาหารเป็นปัจจัยส าคัญที่ต้องให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว 

เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะต้องรับประทานอาหารในขณะที่เดินทางท่องเที่ยว จึงจ าเป็นต้องมีธุรกิจ
อาหารไว้บริการนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งธุรกิจอาหารหมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ
ด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่นักท่องเที่ยวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว อาจเป็นภัตตาคารหรือ
ร้านอาหารก็ได้  เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่มอย่างอ่ิมหน าส าราญ  
นอกจากนี้ธุรกิจอาหารยังเป็นสิ่งดึงดูดใจให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางไปชิมรสอาหารอร่อยแปลกพิเศษ
กว่าที่ อ่ืน  หรือเป็นอาหารเฉพาะแห่ง  เราอาจแบ่งธุรกิจอาหารออกได้เป็น 7 ประเภทใหญ่ๆ 
ดังต่อไปนี้คือ 

  3.1  ธุรกิจอาหารจานด่วน  
  ธุรกิจอาหารจานด่วน  (Fast – Food) เป็นธุรกิจอาหารที่ก าลังขยายรวดเร็วใน

ปัจจุบัน เพ่ือรองรับชีวิตของผู้คนในเมืองธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องรีบร้อนในการท างาน ซึ่งธุรกิจอาหาร
จานด่วนจะบริการอาหารแก่ลูกค้าทั้งที่รับประทานในร้านหรือซื้อออกไป  รายการอาหารที่บริการมี
ค่อนข้างจ ากัด แต่ราคาค่อนข้างต่ า โดยปกติการด าเนินธุรกิจอาหารจานด่วนมักอยู่ในรูปการรับสิทธิ  
(Franchising) ท าให้ต้องรักษามาตรฐาน ราคา และคุณภาพของอาหารตามข้อตกลงกับบริษัทแม่     
ที่ให้สิทธิ  เช่น พิซซาฮัท  ไก่ทอดแคนตั๊กก่ี แฮมเบอร์เกอร์ แมคโดนัลด์ เป็นต้น  
  3.2  ธุรกิจอาหารส าเร็จรูปเดลี่  
  ธุรกิจอาหารส าเร็จรูปเดลี่(Dele Shop)เป็นธุรกิจอาหารผสมผสานการให้บริการ
อาหารส าเร็จรูปประเภทเนื้อแช่แข็ง เนย แซนวิช  สลัด และอาหารส าเร็จรูปประเภทอื่นๆซึ่งปัจจุบันนี้
ก าลังได้รับความนิยมจากลูกค้ามาก  ร้านอาหารประเภทนี้อาจมีที่นั่งค่อนข้างจ ากัดในร้านไว้บริการ
ลูกค้ามักตั้งอยู่ในท าเลที่มีผู้คนหนาแน่นหรือบริเวณศูนย์การค้า 
  3.3  ธุรกิจอาหารบุฟเฟต์   
  ธุรกิจอาหารบุฟเฟต์ (Buffet) เป็นธุรกิจอาหารแบบช่วยตัวเองของลูกค้า ปกติมักมี
บริการเครื่องดื่มด้วย ส าหรับอาหารที่บริการแก่ลูกค้าจะเป็นประเภททุกอย่างตามสั่ง อาหารที่บริการ
จะมีเพียงราคาเดียว โดยมีราคาที่ไม่สูงนัก เพ่ือดึงดูดลูกค้าให้มาอุดหนุน การเตรียมอาหารและการ
ให้บริการจะมีเพียงราคาเดียว โดยมีราคาท่ีไม่สูงนัก  เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาอุดหนุน  การเตรียมอาหาร
และการให้บริการของธุรกิจอาหารประเภทนี้สามารถรักษาให้ค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับต่ าได้ในปัจจุบัน
ภัตตาคารในโรงแรมต่างๆ เริ่มหันมาให้ความสนใจต่อการจัดรายการอาหารบุฟเฟต์ มื้อเที่ยงแบบช่วย
ตัวเองมากขึ้นด้วยราคาที่เหมาะสม เปิดบริการให้ลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรมและลูกค้าจากภายนอกด้วย 



 20 

  3.4  ธุรกิจคอฟฟ่ีช็อป   
  ธุรกิจคอฟฟ่ีช็อป(Coffee Shop) เป็นธุรกิจอาหารที่มีลักษณะการให้บริการแบบ
รวดเร็ว  ลูกค้าหมุนเวียนเข้าไปรับประทานอาหารโดยใช้เวลาน้อย  การให้บริการของธุรกิจอาหาร
ประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการที่เคาน์เตอร์  การตกแต่งภายในร้านก็ไม่หรูหรา  แต่เป็นการ
ตกแต่งแบบง่ายๆ ราคาอาหารค่อนข้างต่ า ท าเลที่ดีของธุรกิจ คอฟฟ่ีช็อปควรเป็นอาคารตาม
ศูนย์การค้าที่มีผู้คนเดินผ่านเป็นจ านวนมากและมักจะขายดีในช่วงอาหารเที่ยงและช่วงกาแฟบ่าย 
  3.5  ธุรกิจคาเฟทีเรีย  
  ธุรกิจคาเฟทีเรีย (Cafeteria) เป็นธุรกิจอาหารที่บริการตัวเอง ซึ่งอาหารส่วนใหญ่
ค่อนข้างจ ากัดกว่าภัตตาคารทั่วๆไป ท าเลที่ตั้งต้องเป็นที่ซึ่งมีผู้คนจ านวนมากเดินผ่าน เช่น  ตั้งอยู่
ศูนย์การค้า สนามบิน สถาบันการศึกษา ย่านส านักงาน เป็นต้น ธุรกิจอาหารประเภทนี้ต้องการ
สถานที่เตรียมอาหารค่อนข้างมาก ความรวดเร็วในการให้บริการก็เป็นสิ่งส าคัญเพราะลูกค้าจะมี
จ านวนค่อนข้างมากในช่วงเวลามื้ออาหารต่างๆ 
   

3.6  ธุรกิจอาหารกูร์เมต์   
  ธุรกิจอาหารกูร์เมต์ (Gourmet) เป็นธุรกิจอาหารที่ต้องลงทุนค่อนข้างสูงกว่า
ภัตตาคารหรือร้านอาหารประเภทอ่ืนๆ เพราะต้องตกแต่งให้มีสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างหรู ซึ่งธุรกิจ
อาหารประเภทนี้มุ่งลูกค้าที่ต้องการมาตรฐานระดับค่อนข้างสูง  และพร้อมที่จะจ่ายแพงเพ่ือซื้อบริการ
ที่พึงพอใจ  ราคาอาหารจึงค่อนข้างสูงกว่าปกติ  รายการอาหารและเครื่องดื่มได้รับการคัดเลือกให้อยู่
ในระดับดี  พนักงานบริการดีเยี่ยม  และบรรยากาศตกแต่งมีรสนิยมสูง 

3.7  ธุรกิจอาหารเฉพาะกลุ่มเชื้อชาติ   
  ธุรกิจอาหารเฉพาะกลุ่มเชื้อชาติ (Ethic) เป็นธุรกิจอาหารที่ให้บริการอาหารพิเศษ
เฉพาะรายการอาหารประจ าท้องถิ่นหรือประจ าชาติ เช่นภัตตาคารอาหารไทย ภัตตาคารอาหารจีน  
ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ภัตตาคารอาหารฝรั่งเศส ภัตตาคารอาหาร อิตาเลียน ภัตตาคารอาหาร
เยอรมัน  เป็นต้น การตกแต่งภายในร้านก็เน้นลักษณะประจ าชาติ  เช่นเดียวกับรายการอาหารและ
เครื่องแบบพนักงาน ส่วนราคาอาหารอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการลงทุนในการตกแต่งร้าน ท าเล
ที่ตั้งและบริการที่ให้ ซึ่งอาหารมื้อเย็นเป็นรายการอาหารหลักของภัตตาคารประเภทนี้ 

4. ธุรกิจบันเทิง       
ธุรกิจบันเทิง หมายถึงผู้ประกอบธุรกิจให้บริการด้านความเบิกบานรื่นเริงใจแก่นักท่องเที่ยว  

เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับความสุขสนุกสนาน เช่าบาร์ ไนต์คลับคาบาเล่ห์  สถานอาบอบนวด สถาน
นวดแผนโบราณ  โรงภาพยนตร์  โรงละคร โรงงิ้ว  ศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์สังคีต  สนามมวย  
สนามแข่งรถ  สนามแข่งม้า เป็นต้น ซึ่งธุรกิจบันเทิงเหล่านี้สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว
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ต่างชาติได้มากและเป็นที่มีการใช้เงินตราต่างประเทศมากกว่าแหล่งอ่ืนๆ นอกจากธุรกิจอาหารบาง
แห่งอาจสร้างความบันเทิงเริงรมย์ให้กับลูกค้าที่มารับประทานอาหาร ด้วยการจัดการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวชมขณะรับประทานอาหาร เพ่ือสร้างความพอใจ ให้แก่
ลูกค้าของตนเอง เช่น การแสดงศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว การแสดงโขน การฟ้อนร า การเซิ้ ง การร า
วง การแสดงมโนราห์  การบรรเลงดนตรีไทย  เป็นต้น 
 ในโรงแรมใหญ่ๆ ที่มีมาตรฐานระดับสากลจะมีบริการอาหารให้กับลูกค้าที่เข้าพัก ถ้าเป็น    
ที่พักพร้อมอาหาร 3 มื้อ  คืออาหารมื้อเช้า มื้อกลางวันและมื้อเย็นเรียกว่าFull Board ถ้าเป็นที่พัก
พร้อมอาหารเช้า และอาหารกลางวันหรืออาหารเย็น เรียกว่า Half Board นอกจากนี้ยังมีการ
ให้บริการอาหารนานาชาติส าหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาพัก  เพ่ือช่วยให้นักท่องเที่ยวมี
ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเขา ทั้งนี้เนื่องจากนักท่องเที่ยวบางคนอาจไม่กล้าชิมอาหารพ้ืนเมือง มากนัก
เพราะเกรงว่าจะท าให้ท้องเสียและหากไม่มีอาหารที่เขาคุ้นเคยก็อาจท าให้หมดสนุก ดังนั้นตามโรงแรม
ใหญ่ๆ  จึงได้จัดห้องอาหารนานาชาติหรือห้องอาหารเฉพาะชาติไว้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
รวมทั้งคนไทยที่ต้องการรับประทานอาหารต่างชาติด้วย เช่น ห้องอาหารญี่ปุ่น ห้องอาหารจีน 
ห้องอาหารเกาหลี ห้องอาหารฝรั่งเศส ห้องอาหารเยอรมัน เป็นต้น นับได้ว่าประเทศไทยมีอาหาร
นานาชาติหรือเฉพาะชาติไว้คอยให้บริการและสนองความต้องการทางด้านอาหารให้แก่นักท่องเที่ยว
ต่างชาติได้เป็นอย่างดี อีกทั้งในโรงแรมใหญ่ๆก็ยังมีบริการด้านความบันเทิงเริงรมย์ต่างๆ ให้กับ
นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการของโรงแรมด้วย   

 
5. ธุรกิจการขนส่ง  

 ธุรกิจการขนส่ง (Transportation) เป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการด้านการขนส่งแก่นักท่องเที่ยว
ให้สามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัย นับเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถท าการท่องเที่ยวได้และเกิดความพึงพอใจ ซึ่งธุรกิจการขนส่ง
หมายถึง การประกอบธุรกิจให้บริการเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยวจากที่พักอาศัยประจ าไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามที่ต้องการด้วยอุปกรณ์การขนส่งหรือยานพาหนะ  เราอาจแบ่งธุรกิจการขนส่ง
ออกได้เป็น 4 ประเภทดังต่อไปนี้คือ (1) ธุรกิจการขนส่งด้วยรถยนต์  (2) ธุรกิจการขนส่งด้วยรถไฟ  
(3) ธุรกิจการขนส่งด้วยเรือ และ(4) ธุรกิจการขนส่งด้วยเครื่องบิน 

5.1 ธุรกิจการขนส่งด้วยรถยนต์  
  5.1.1 ธุรกิจการขนส่งด้วยรถยนต์ เป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งด้วยรถยนต์
จากที่อยู่อาศัยประจ าไปยังแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวตามความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว โดยเป็นผู้จัดหารถยนต์มาวิ่งในเส้นทางถนน และใช้บริการของสถานขนส่ง
ทางรถยนต์ เพ่ือผลิตบริการขนส่งทางรถยนต์ แล้วขายบริการที่ผลิตได้ให้แก่นักท่องเที่ยว  
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5.1.2 ธุรกิจการขนส่งด้วยรถไฟ เป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งนักท่องเที่ยว 
ด้วยรถไฟจากที่อยู่อาศัยประจ าไปแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นยังจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว ตาม
ความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยเป็นผู้จัดหาขบวนรถไฟ  เส้นทางรถไฟ และสถานีรถไฟเพ่ือผลิต
บริการขนส่งทางรถไฟ  แล้วขายบริการที่ผลิตได้ให้แก่นักท่องเที่ยว 

5.1.3 ธุรกิจการขนส่งด้วยเรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งด้วยเรือจากท่ีอยู่ 
อาศัยประจ าไปยังแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวตามความต้องการ   
ของนักท่องเที่ยว โดยเป็นผู้จัดหาเรือ เส้นทางเดินเรือและใช้บริการของท่าเรือเพ่ือผลิตบริการขนส่ง
ทางเรือและขายบริการที่ผลิตได้ให้แก่นักท่องเที่ยว   

5.1.4 ธุรกิจการขนส่งด้วยเครื่องบิน เป็นผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการขนส่งด้วย 
เครื่องบินจากที่อยู่อาศัยประจ าไปยังแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางตามความต้องการ   
ของนักท่องเที่ยว โดยเป็นผู้จัดหาเครื่องบิน เส้นทางบิน แล้วใช้บริการเครื่องช่วยการเดินอากาศและ
ท่าอากาศยานเพื่อผลิตบริการขนส่งทางเครื่องบิน จากนั้นขายบริการที่ผลิตได้ให้แก่นักท่องเที่ยว 

6. ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก  
              ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกเป็นธุรกิจการให้บริการจ าหน่ายสินค้าประเภทที่ระลึ ก       
แก่นักท่องเที่ยว เพ่ือน ากลับไปยังภูมิล าเนาของตน นับเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้การเดินทางท่องเที่ยว  
ของนักท่องเที่ยวมีชีวิตชีวาออกรสชาติยิ่งขึ้น เมื่อได้มีโอกาสจับจ่ายใช้สอยซื้อของที่ระลึก ตามปก ติ
นักท่องเที่ยวมักนิยมซื้อสินค้าที่ระลึกในท้องถิ่นที่เข้าไปท่องเที่ยว เพ่ือน าไปใช้เองหรือเก็บไว้เป็นที่
ระลึกหรือน าไปฝากญาติมิตร โดยมีนักท่องเที่ยวจ านวนมากเมื่อเดินทางกลับภูมิล าเนาแล้วมักจะน า
ประสบการณ์ที่ประทับใจไปเล่าให้ญาติมิตรฟังถึงความตื่นเต้นที่จะได้สินค้าที่ระลึกชิ้นนี้มาหรือ
สาธยายถึงกรรมวิธีการผลิตสินค้าท่ีระลึกชิ้นนี้ตามท่ีตนได้พบเห็นมา   
 6.1 เป็นสินค้าเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่ไปท่องเที่ยว เป็นสินค้าที่เมื่อเอ่ยถึงทุกคนก็รู้ถึง
หรือเดาที่มาของสินค้านั้นได้ หรือเมื่อยามเห็นสินค้านี้ก็ให้นึกถึงสถานที่ซื้ อได้ เช่น เครื่องแกะสลัก 
เมืองแพร่ เครื่องเงินเชียงใหม่เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช ขนมหม้อแกงเมืองเพชร ข้าวหลาม
นครปฐม ล าไยล าพูน สิ้นจี่เมืองฝาง เป็นต้น 
 6.2 เป็นสินค้าที่หายากและราคาแพง  เป็นสินค้าที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นเป็นต้นก าเนิดหรือ
มีชื่อเสียงในการผลิตสินค้าท่ีระลึกประเภทนี้  ท าให้แน่ใจว่าได้สินค้าที่เป็นของแท้หรือมีราคาถูกกว่าที่
อ่ืน  เช่น อัญมณี  หินแร่บางชนิด  สารสมุนไพรบางชนิด  ศิลปวัตถุโบราณ  เป็นต้น 
 6.3 เป็นสินค้าที่มีราคาถูกกว่าที่วางขายในภูมิล าเนาของนักท่องเที่ยว  เป็นสินค้าใช้สอย
ที่นักท่องเที่ยวใช้ประจ าวัน แต่มีราคาถูกกว่าที่ซื้อในภูมิล าเนาของนักท่องเที่ยวเอง เช่น เสื้อผ้า  
เครื่องส าอาง  เครื่องหนัง อาหารแห้ง ภาชนะใช้ในครัวเรือน บุหรี่ เหล้า เป็นต้น 
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 6.4 เป็นสินค้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์แปลกหรือมีประโยชน์ใช้สอย  เป็นสินค้าที่มีความ
แปลกใหม่ในการออกแบบหรือมีประโยชน์ใช้สอยพิเศษ  เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก  ที่ใส่ภาชนะหีบห่อ
สวยงาม  อุปกรณ์แกะสลัก  พวงกุญแจ ของเลียนแบบของโบราณ  ตุ๊กตา เป็นต้น 
 6.5 เป็นสินค้าที่มีรูปร่าง  ขนาด และน้ าหนักเหมาะสมต่อการขนส่งเป็นสินค้าที่ไม่
เปราะบางหรือช ารุดง่าย  ถ้าหากสินค้ามีจุดอ่อนดังกล่าวจะต้องหาทางแก้ไข  เช่น มีการบรรจุหีบห่อ
ที่มีประสิทธิภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีน้ าหนักน้อยและมีขนาดเล็กลง  เป็นต้น 
 6.6 เป็นสินค้าที่ใช้วัสดุและแรงงานในท้องถิ่นนั้น เป็นสินค้าที่น าวัสดุเหลือใช้ไร้ค่ามาแปร
รูปเป็นสินค้าที่ระลึก ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม นอกจากนั้นการใช้แรงงานเด็กและสตรีนอกเวลางาน
ประจ ามาประดิษฐ์สินค้า ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ 
 6.7 เป็นสินค้าที่มีการแสดงขั้นตอนการผลิตให้นักท่องเที่ยวเห็นหรือทดลองท าเป็นสินค้า
ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการผลิต เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและเห็นคุณค่าของสินค้านั้น  
เช่น ให้นักท่องเที่ยวเก็บผลไม้ด้วยตัวเอง  การวาดลายร่มให้นักท่องเที่ยวชม  การทอผ้าให้
นักท่องเที่ยวชม  เป็นต้น 
 สินค้าที่ระลึกที่นึกท่องเที่ยวซื้อไปฝากญาติมิตร ย่อมเป็นสิ่งแสดงถึงความมีน้ าใจและความ
ระลึกถึงของผู้เดินทางท่องเที่ยวต่อผู้รับฝาก  ท าให้ผู้รับดีใจและผู้ให้มีความสุข  จึงไม่แปลกที่
นักท่องเที่ยวแต่ละคนมักจะซื้อสินค้าที่ระลึกไปฝากญาติมิตรหลายชิ้น แต่ถ้าไม่ซื้อสินค้าที่ระลึก
กลับไปเป็นเรื่องแปลก เพราะมีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวถึงต่างประเทศ แต่ไม่มีของที่ระลึกหรือของ
ฝากส าหรับญาติมิตรเลย ก็ดูจะเป็นคน ไร้น้ าใจเกินไป  ดังนั้นนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามา
ท่องเที่ยวมักนิยมซื้อสินค้าท่ีระลึกเป็นจ านวนมาก ท าให้รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศในการใช้
จ่ายซื้อสินค้าที่ระลึกจึงอยู่ในอัตราส่วนที่สูง  และย่อยครั้งที่นักท่องเที่ยวจะออกไปจากประเทศที่มา
ท่องเที่ยว  มักมีเงินท้องถิ่นเหลืออยู่ แล้วไม่อยากจะน ากลับบ้าน จึงซื้อสินค้าที่ระลึกติดตัวกลับไปด้วย  
เมื่อรวมกันมากๆเข้า จึงกลายเป็นจ านวนเงินก้อนใหญ่ที่ตกอยู่กับประชาชนและประเทศเจ้าบ้าน  ยิ่ง
ในภาวะปัจจุบันการเดินทางท่องเที่ยวขยายกว้างขวาง ประกอบกับการคมนาคมขนส่งมีความสะดวก
รวดเร็ว การซื้อสินค้ากลับบ้านจึงไม่ได้จ ากัดอยู่แต่เพียงสินค้าต่างๆ  ที่นักท่องเที่ยวซื้อหรือน ากลับไป
ยังภูมิล าเนาของตนไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้สอยในชีวิตประจ าวัน  หรือเพ่ือเป็นของที่ระลึกเก็บ
ไว้เตือนใจถึงถ่ินที่เคยไปเยือน  หรือเป็นของฝากญาติมิตรก็ได้  เป็นผลให้ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก
ท ารายได้สูงสุดเมื่อเทียบกับธุรกิจท่องเที่ยวอ่ืนๆ  ซึ่งธุรกิจจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกหมายถึง ผู้ประกอบ
ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าใดๆที่นักท่องเที่ยวซื้อและน ากลับไปยังภูมิล าเนาของตน  ไม่ว่าจะด้ วยความมุ่ง
หมายเพื่อใช้สอยเองในชีวิตประจ าวัน หรือเพ่ือเป็นของที่ระลึกเก็บไว้เตือนใจถึงถิ่นที่เคยเยือนหรือเพ่ือ
เป็นของฝากญาติมิตร (วินิธา  พานิชย์, 2553) การท่องเที่ยว เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับศาสตร์ทุกศาสตร์ 
เรียกได้ว่าสามารถบูรณาการร่วมกันกับสายงานด้านอ่ืนๆได้อย่างลงตัว แต่ขณะเดียวผู้เรียนจ าเป็นต้อง
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เข้าใจถึงหลักการของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพ่ือจะสามารถอธิบายและด าเนินการด้านการ
ท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องทราบรูปแบบต่างๆของการ
ท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปตามกระแสของโลกไปด้วยเช่นกัน เพ่ือปรับวิธีการกิจกรรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
  
รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (Natural Based Tourism) จ าแนกได้ดังนี้ 
  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) หมายถึง การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในแหล่งธรรมชาติ 
และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศโดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึก
ต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Ecotourism) หมายถึง การท่องเที่ยวอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อแหล่งธรรมชาติของทะเลและแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศทางทะเล 
โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
อย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวทางทะเล อาทิ เดินป่าชมธรรมชาติ ป่าบนเกาะป่าชายหาด ป่าชายเลน ด าน้ าดูปะการัง  
เป็นต้น 
  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) หมายถึงการที่ได้มีการเดินทางท่องเที่ยวไปยัง
พ้ืนที่เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์  เพ่ือชื่นชม ความสวยงาม 
ความส าเร็จและเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ บนพ้ืนฐานความ
รับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่แห่งนั้น  
  การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาหรือศิลาสัญจร (Litho Travel) ซึ่งหมายถึงการท่องเที่ยวใน
แหล่งธรรมชาติที่เป็นลานหินทราย อุโมงค์ โพรง ถ้ าหินงอกหินย้อย ถ้ าน้ าลอด เพ่ือดูความงาม      
ภูมิทัศน์ที่มีความแปลกของการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่โลก ศึกษาธรรมชาติของหินประเภทต่างๆ และ
ซากฟอสซิล ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่บนพ้ืนฐาน ความรับผิดชอบ และมีจิตส านึกต่อการ
รกัษาสภาพแวดล้อมของสถานที่แห่งนั้น 
  รปูแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (Cultural Based Tourism) จ าแนกได้ดังนี้ 
  การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) หมายถึงการเดินทางไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ เพ่ือชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่ท่องเที่ยว ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์และโบราณคดีในท้องถิ่นบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ และมี
จิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่า ของสภาพแวดล้อม โดยที่ประชาคมในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยว 
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  การท่องเที่ยวงานวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional Tourism) 
หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือชมงานประเพณีต่างๆ ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นจัดขึ้น เพ่ือให้ได้รับ
ความเพลิดเพลิน ความรู้ ความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งได้ประสบการณ์ใหม่ๆ 
เพ่ิมขึ้นบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ มีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและมรดกทาง
วัฒนธรรมโดยประชาคมในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยว 
  การท่องเที่ยววิถีชีวิตชนบท (Rural Tourism of Village Tourism) หมายถึงการเดินทาง
ท่องเที่ยวในหมู่บ้านชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิตและผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษ มีความโดด
เด่น เพ่ือความเพลิดเพลิน ได้ทั้งความรู้ ดูผลงานสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน มีความเข้าใจใน
วัฒนธรรมท้องถิ่นบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ และมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรม
และคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยประชาคมในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการทอ่งเที่ยว 
 
 
   การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) ที่ผสมผสานระหว่างรูปแบบการท่องเที่ยว
ธรรมชาติหรือแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆโดยมีกิจกรรมเพ่ือสุขภาพเป็นหลัก เช่นการพักแรม เพ่ือรักษา
สุขภาพ การท่องเที่ยวตามโปรแกรมสุขภาพต่างๆ และมักมีการก าหนดระยะเวลาเพ่ือให้เห็นผลดีต่อ
สุขภาพ เช่น 7 วัน 5 วัน หรือ 3 วัน เป็นต้น  
 
2.2 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  มีนักวิชาการได้ให้ความหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไว้ดังนี้ 

Swarbroke (1998 : 13) ได้ให้ความหมายการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนว่าเป็นการท่องเที่ยวซึ่ง          
ท าให้เศรษฐกิจ เจริญงอกงาม แต่ต้องไม่ท าลายทรัพยากรซึ่งเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ไม่
ต้องส่งผลกระทบในด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและโครงสร้างทางสังคม ของชุมชนในท้องถิ่น 
 ในการพัฒนาแบบยั่งยืนและการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
ประกอบด้วยหลักการต่อไปนี้ 

1. สิ่งแวดล้อมเป็นทรัพย์สมบัติที่ส าคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อการท่องเที่ยวต้องรักษาไว้ให้มี 
สภาพเหมือนเดิม ส าหรับลูกหลานในอนาคต มิใช่ถูกท าลายระยะสั้น 

2. การท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมที่อ านวยผลประโยชน์ให้กับชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว 
ให้มีความเสมอภาคเท่ากับนักท่องเที่ยว หมายความว่า มิใช่นักท่องเที่ยวแสวงหาผลประโยชน์จาก
ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอย่างเดียว ชุมชนควรได้รับประโยชน์จาการท่องเที่ยวอย่างเท่าเทียมกัน 

3. การจัดการเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้อม ต้องส่งผลต่อการ 
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พัฒนาแบบยั่งยืน การท่องเที่ยว ต้องไม่ท าลายทรัพยากรก่อให้เกิดผลเสียหายในอนาคตหรือส่งผล
กระทบต่อการท าลายสิ่งแวดล้อม 

4. กิจกรรมและการพัฒนาการท่องเที่ยว ควรจะยอมรับสภาพธรรมชาติ และลักษณะ 
ของสถานที่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของกิจกรรมหรือการพัฒนาดังกล่าว กล่าวคือ ถ้าแหล่งท่องเที่ยวใดเปราะบาง
ทางธรรมชาติมากเกินไป  

5. ความกลมกลืนที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว ต้องเกิดจากความต้องการของ 
นักท่องเที่ยว ประชาชนในท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยว 

6. การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต้องไม่ท าลาย 
หลักการของการพัฒนาแบบยั่งยืน 

7. องค์กรทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว องค์กรในท้องถิ่นและองค์กรทางด้าน 
สิ่งแวดล้อมต้องยอมรับในหลักการดังกล่าวและจะต้องปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่
แท้จริง 

นอกจากนี้ Swarbrooke (1998 : 6 ) ได้ให้หลักการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไว้ ดังนี้ 
1. การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ไม่ต่อต้านการเจริญเติบโต อันเนื่องมาจากการพัฒนา      

 แต่ต้องเน้นข้อจ ากัดของการเจริญเติบโต และการท่องเที่ยวต้องจัดการบริหารภายใต้ข้อจ ากัดนี้ 
2. ต้องจัดการวางแผนและการจัดการที่เหมาะสมเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อ 

ธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ 
3. ค านึงถึงผลระยะยาวกว่าระยะสั้น 
4. การจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน มิได้มุ่งเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมแต่รวมถึง 

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและการบริการ 
5. ให้ความส าคัญกับความต้องการที่ท าให้มนุษย์เกิดความพึงพอใจ แต่ต้องอยู่ภายใต้ 

ความเสมอภาคและยุติธรรมหลังจากแนวคิดในการพัฒนาแบบยั่งยืน และการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนได้
ผ่านการพิจารณาจากการประชุมนานาชาติหลายครั้ง ผลจากการประชุม จึงบังคับให้ภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชนต้องสนองนโยบายการท่องเที่ยวแบบทางเลือก ประกอบกับผู้บริโภครุ่นใหม่มีจิตใจอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รูปแบบของการจัดการท่องเที่ยวจึงต้องปรับเปลี่ยน 
 
 

ในปัจจุบันได้มีการจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวซึ่งน าไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหลาย 
รูปแบบ เช่น การท่องเที่ยวเชิงสังคม วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การ
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ การท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ์

อย่างไรก็ตาม รูปแบบการท่องเที่ยว ซึ่งจะน าไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต้อง 
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ประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่  
 1) การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
 2) การจัดการด้านเศรษฐกิจ ให้เกิดความเป็นธรรมและกระจายรายได้ 
 3) การจัดการทางด้านสังคมและวัฒนธรรมให้กระทบน้อยที่สุด 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้น มิใช่การขายวัฒนธรรมเป็นสินค้า แต่การท่องเที่ยวควร 
อนุรักษ์วัฒนธรรมตลอดจนทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้ด ารงต่อไปชั่วลูกหลาน 

หลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมายถึง การด าเนินกิจกรรมและการจัดการทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชนอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและส่งเสริมเศรษฐกิจ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 

หลักพื้นฐานของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Development) มีหลักการ
ส าคัญที่ค านึงถึง 4 ประการ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2543, 23) คือ 
 1. การด าเนินกิจกรรม การท่องเที่ยวในขอบเขตความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว  
 2. มีจิตส านึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีการตระหนักในกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อชุมชน  ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชุมชน  
 3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศชุมชน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนที่มีต่อการท่องเที่ยว 
 4. ประสานความต้องการทางเศรษฐกิจ การคงอยู่ของสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   
 ถือได้ว่าเป็นการเพ่ิมผลกระทบทางบวกให้เกิดขึ้นมากที่สุด และในขณะเดียวกันก็ต้องลด
ผลกระทบทางลบให้น้อยที่สุด (Maximizing the impacts which are positive and minimizing 
the negative ones) การเกิดผลกระทบของการท่องเที่ยวที่อย่างยั่งยืน ต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
และสังคม  
 นอกจากหลักการ 4 ประการที่กล่าวมาแล้ว การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนยังมีหลักการ
ตามท่ีหน่วยงานต่าง ก าหนดไว้หลากหลายมีทั้งที่เหมือนกันและต่างกัน เช่น Swarbrooke (1998: 6) 
ได้ให้หลักการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไว้ 5 ประการ ดังนี้  
 1. การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ไม่ต่อต้านการเจริญเติบโต อันเนื่องมาจากการพัฒนา 
แต่ต้องเน้นข้อจ ากัดของการเจริญเติบโต และการท่องเที่ยวต้องจัดการบริหารภายใต้ข้อจ ากัดนี้ 
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 2. ต้องจัดการวางแผนและการจัดการที่เหมาะสมเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้น    
ต่อธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ 
 3. ค านึงถึงผลระยะยาวกว่าระยะสั้น 
 4. การจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน มิได้มุ่งเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อม          
แต่รวมถึงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและการบริการ 
 5. ให้ความส าคัญกับความต้องการที่ท าให้มนุษย์นั้นเกิดความพึงพอใจ จ าเป็นต้องให้
อยู่ภายใต้ความเสมอภาคและยุติธรรม 
 ส าหรับประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2542, 48) ได้สรุปหลักการพ้ืนฐาน      
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดของ (แชร์ อีเบอร์ (Shirley Eber), 1992,56) ไว้ 10 ประการ 
ดังนี้ 
 1. การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Using Resource Sustainable) เป็นการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างพอดี ตามความจ าเป็นและประหยัด เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรให้
มีใช้ได้ยาวขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงและฟ้ืนฟูทรัพยากรให้คงความเป็นเอกลักษณ์นานที่สุด เกิดผล
กระทบน้อยที่สุด โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านผสานกับเทคโนโลยีใหม่อย่างเหมาะสม  
 2. การลดการบริโภคและใช้ทรัพยากรที่เกิดความจ าเป็น (Reducing over 
Consumption and Waste) ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ หรือหาทรัพยากร ที่
มีคุณภาพเหมือนกันมาทดแทน เพ่ือลดการบริโภคที่มากเกินความจ าเป็นและการลดของเสีย       
เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายในการท านุบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมที่ถูกท าลายในระยะยาวและเพ่ิมคุณภาพ  การ
ท่องเที่ยว  
 3. การรักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม 
(Maintain Diversity) การขยายฐานการท่องเที่ยวโดยการรักษา ความหลากหลายของธรรมชาติและ
วัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มีความหลากหลายเพ่ิมขึ้น โดยเพ่ิมคุณค่า และมาตรฐานการบริการ 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจ 
 4. การผสานการท่องเที่ยวไว้ในแผนพัฒนา (Integrating Tourism into Planning) 
เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยมีการวางแผนการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนา
แห่งชาติ และแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือช่วยเพ่ิมศักยภาพการ
ท่องเที่ยวในระยะยาว  
 5. การสนับสนุนเศรษฐกิจของท้องถิ่น (Supporting local Economy) ซึ่งเป็นการ
ท่องเที่ยวที่ส่งเสริมทรัพยากรท้องถิ่นให้เป็นจุดเด่นเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในท้องถิ่น
นั้น และก่อให้เกิดการกระจายรายได้ในชุมชน 
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 6. การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Involving Local 
Communities) เป็นการท่องเที่ยวที่องค์กรท้องถิ่นและชุมชน มีการรับผิดชอบและด าเนินการร่วมกัน 
รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรท้องถิ่น เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น  
 7. มีการจัดประชุม ปรึกษาหารืออย่างสม่ าเสมอ (Consulting Stakeholders and 
the Public) โดยมีการจัดประชุม ปรึกษาหารือกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้
ที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือร่วมกันวางแผน ทบทวน การด าเนินการ รวมทั้ง แก้ปัญหา และลด
ข้อขัดแย้งในผลประโยชน์ที่แตกต่าง 
 8. การพัฒนาบุคลากร (Training Staff) โดยเป็นการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น    
ทุกระดับ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดและวิธีปฏิบัติการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพ่ือยกระดับการ
ท่องเที่ยวของชุมชนให้ได้มาตรฐานมากขึ้น 
 9. มีการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวไว้ ให้พร้อม  (Marketing 
Tourism Responsibly) เป็นการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารที่ต้องการสื่อหรือประชาสัมพันธ์ให้
นักท่องเที่ยวไดท้ราบอย่างเพียงพอ และพร้อมเสมอโดยอาจจัดท าในรูปเอกสารแผ่นพับ คู่มือ หนังสือ 
วีซีดี เป็นต้น  
 10. ท าการประเมินผล ตรวจสอบ และมีการวิจัย (Undertaking Research)     
ต้องมีการประเมินผล การตรวจสอบ และการศึกษาวิจัยอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ทราบผลการบริการ 
สามารถน ามาใช้พัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไข ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือความพึงพอใจและ      
ความประทับใจที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ  
       แนวปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
จากความหมายและหลักการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่มีหลายท่านได้นิยามไว้ผู้วิจัยจึงสรุป
ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่วิจัยเพ่ือให้ความเหมาะสมกับบริบทเชิงพ้ืนที่ไว้ คือ 
การจัดการบทบาทโดยชุมชน เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ต้องอาศัยปัจจัย
หลายประการด้วยกัน ดังต่อไปนี้คือ 
  1. ในพ้ืนที่นั้นต้องมีทรัพยากรทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
ที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือน 
  2. ชุมชนในพ้ืนที่มีความต้องการในเปิดพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือต้อนรับ
นักท่องเที่ยวที่มาเยือน และตระหนักถึงความส าคัญและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ
จัดการท่องเที่ยว 
  3.การมีส่วนร่วมร่วมกันระหว่างภาคีหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันอย่างจริงจังและ
ตระหนักในการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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  4. ชุมชนต้องให้ความมานะและความอดทนต่อการจัดการในระยะเริ่มแรกที่อาจมี
ปัญหาเกิดขึ้น เพ่ือก้าวข้ามสู่ความส าเร็จในขั้นต่อไป และมีการฝึกอบรมเรียนรู้ทักษะการบริการอยู่
เสมอ 
  5. ทุกองค์กรโดยเฉพาะเจ้าของชุมชนเองจ าเป็นต้องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
ความรู้ ความสามารและส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
  6. ร่วมกันถอดบทเรียนด้านการจัดการการท่องเที่ยวอย่างตรงไปตรงมาเพ่ือหา
แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดกรอบแนวปฏิบัติเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว       
ที่ยั่งยืนจากหลักการที่กล่าวมาแล้ว ไว้ 10 ประการ คือ 
  1. ให้มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างจริงจังก่อน แล้วจึงพัฒนาการ
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปในภายหลัง เพ่ือให้เหมาะสมกับระบบสาธารณูปโภคที่
รองรับเป็นส าคัญ 
  2. มุ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโครงการท่องเที่ยวต่างๆ      
ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ 
   3. มุ่งพิจารณาอย่างรอบคอบ ถึงขอบเขตที่เหมาะสมของการพัฒนาการท่องเที่ยว 
โดยค านึ งถึ งขีดความสามารถในการรองรับทุกๆ ด้ าน  ทั้ งนี้  ควรพยายามผลักดันให้มี                 
การพัฒนาการท่องเที่ยวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่นั้นๆ  
    4.  มุ่ ง ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างครบถ้วนและเพียงพอแก่นักท่องเที่ยว                          
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเข้าใจและห่วงใยในสิ่ งแวดล้อม พร้อมทั้งช่วยยกระดับความพึงพอใจ            
ของนักท่องเที่ยวด้วย  
  5. มุ่งใช้วัสดุและผลผลิตในท้องถิ่น เพ่ือช่วยลดดุลการค้ากับต่างประเทศได้อีก    
ทางหนึ่ง และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย 
  6. มุ่งกระจายรายได้และน ารายได้เข้าสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุดเพ่ือประโยชน์ในระยะ
ยาวของชุมชนท้องถิ่น 
  7. มุ่งจ้างงานในท้องถิ่นด้วยการส่งเสริมรูปแบบของงานที่น่าสนใจ และได้รั บ
ผลตอบแทนสูงให้แก่ชุมชนท้องถิ่นนั้น 
  8. มุ่งพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมขึ้น เพ่ือจะช่วย
ยกระดับการบริการท่องเที่ยวให้สูงขึ้น  
  9. มุ่งรักษาคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้อยู่รอดในระยะยาว       
เพ่ือเป็นแหล่งรองรับการท่องเที่ยวตลอดไป 
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  10. มุ่งท างานร่วมกันอย่างเสมอภาค ระหว่างภาคธุรกิจท่องเที่ยว องค์การท้องถิ่น 
องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม และรัฐบาล บนหลักการทั้ง 9 ประการที่กล่าวแล้ว  
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ชุมชน ( Community ) หมายถึงเขตพ้ืนที่ ระดับความคุ้นและการติดต่อระหว่าง 
บุคคล ตลอดจนเป็นพ้ืนฐานยึดเหนี่ยวเฉพาะอย่างที่ท าให้ชุมชนต่างไปจากกลุ่มเพ่ือนบ้าน ทุกคน   
ทุกสังคม ล้วนมีความเป็นชุมชนเป็นของตนเอง 

 วิวัฒนาการชุมชน จากบุคคลใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อยู่เดี่ยวๆแล้วมารวมกันเป็นชุมชน  
สังคมท่ีใหญ่ขึ้น 

Local หมายถึง ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งหรือ เขต ต าบล เขตแดน ภายใต้การปกครอง ของ
อ าเภอหนึ่งๆ ดังนั้น 

 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นมี 2 ทิศทาง คือ 
1. ค านึงถึงการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเป็นหลัก 
2. นับการอยู่ร่วมกันภายใต้การปกครองท้องถิ่น 

หลักการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
1. ชุมชนเป็นเจ้าของ 
2. ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและก าหนดทิศทาง 
3. ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง 
4. ยกระดับคุณภาพชีวิต 
5. มีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม 
6.  คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

       7.  ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม 
  8. เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างๆและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
  9. เกิดผลที่เป็นธรรมแก่คนท้องถิ่น 

10. มีการกระจายรายได้สู่สาธรณประโยชน์ของชุมชน 
 
ชื่อและความหมายของการท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกับ การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
1. Community Based 
2. Ecotourism 
3. Community Based Ecotourism 
4. Agro-tourism 
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5. Eco and Adventure 
6. Home stay 
ผู้บุกเบิกงานด้านการท่องเที่ยว โดยชุมชนในประเทศไทย ได้เรียกการท่องเที่ยวมีชุมชนเป็น

ศูนย์กลางของการท่องเที่ยวว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน(Community Based Tourism) 
ความหมายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

คือ การท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ก าหนดทิศทาง
โดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิ์ในการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มา
เยือน 
 
องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 
2. องคก์รชุมชน 
3. การเรียนรู้ 

ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 
1. ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ 
2. มีวิถีการผลิตที่พ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ 
3. ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ 

องค์กรชุมชน 
1. ชุมชนมีระบบสังคมที่เข้าใจกัน 
2. มีปราชญ์ ผู้มีความรู้ หลากหลาย 
3. มีความสึกเป็นเจ้าของ มีส่วนรวม 

การจัดการ 
1. มีกลไกในการท างาน chain 
2. กระจายผลประโยชน์ 
3. มีกองทุนชุมชน 

 การเรียนรู้ 
1. สร้างการเรียนรู้ การเข้าใจในวีถีชีวิต 
2. มีระบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชาวบ้าน 
3. สร้างจิตส านึก 
 

 การท่องเที่ยวโดยชุมชน  เพื่อชุมชน 
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เจตนารมณ์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน  คือ การใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงมีความจ าเป็นที่จะวิเคราะห์ สถานการณ์ของชุมชน ทีชุ่มชนก าลัง
เผชิญอยู่ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว กับการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

กระบวนการท างานเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
1. ศึกษาความเป็นไปได้ก่อนลงพ้ืนที่ 
2. ศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับชุมชน 
3. ก าหนดวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 
4. การวางแผน 
5. การบริหารจัดการองค์กร 
6. การจัดท าโปรแกรมการท่องเที่ยว 
7. การสื่อความหมาย 
8. การตลาด 
9. การจัดการน าเที่ยวน าร่อง  
10. การติดตามและประเมินผล 
สรุปการท่องเที่ยวชุมชน เป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเองและมีการจัดการการมีส่วน

ร่วมกันระหว่างภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง องค์ประกอบด้านทรัพยากรทางการท่องเที่ยว เฉพาะกลุ่มที่นิยม 
ตามความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประสบการณ์ชีวิตรูปแบบใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ทางการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 

  
2.4  แนวคิดมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่น 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นนับว่าเป็นเป้าหมายส าคัญของกระบวนการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศซึ่งถือได้ว่าเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาที่ยั่งยื นในองค์รวมของระบบและจัดเป็นหนึ่งใน
องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวรูปแบบนี้  กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นครอบคลุม
การมีส่วนร่วมขององค์กรอ่ืนๆ  ด้วย แต่ได้เน้นความส าคัญให้แก่ประชาชนท้องถิ่นที่จะมีบทบาทใน
การก ากับดูแล  และควบคุมทรัพยากรและการท่องเที่ยวในท้องถิ่นมากขึ้นและสามารถให้ประชาชน
ท้องถิ่นด าเนินชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนควรเริ่มต้นตั้งแต่การให้ข้อมูลท้องถิ่น การระบุปัญหาและทางเลือก
ในการแก้ปัญหา การเตรียมการจัดการ การระบุแผนงาน การควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากร การมีส่วน
ร่วมในการบริการ และการได้รับประโยชน์จากการบริการโดยชุมชนเกิดความตระหนักถึงความส าคัญ
ของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและมีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่เบียดบังท าลายสิ่งแวดล้อมของชุมชน  
ดังนั้นองค์กรของชุมชนจึงมีความส าคัญในกระบวนการมีส่วนร่วม องค์กรชุมชนนี้หมายถึงองค์กรที่
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เกิดขึ้นจากการรวมตัวของประชาชนในชุมชนเพ่ือเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการท่องเที่ยวดังกล่าว  
ฉะนั้นการมีส่วนร่วมที่ดีจึงให้ความส าคัญแก่กลุ่มบุคคลมากกว่าปัจเจกบุคคล 
 ส าหรับรูปแบบของชุมชนในการรับรองการท่องเที่ยวอาจมีหลายรูปแบบแต่เมื่อพิจารณาจาก
พ้ืนฐานวัฒนธรรม การปกครองท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีละวิถีชีวิตของสังคมไทยแล้ว  
รูปแบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในระดับปฏิบัติการควรเป็นรูปแบบองค์กรกึ่งอิสระไม่เป็น
ทางการมากเกินไป  หรือมีอิสระมากเกินไป  หากแต่มีระบบการได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น
ธรรมแผ่กระจายไปทุกส่วนของชุมชน ในประเด็นผลประโยชน์ต่างๆ ที่ชุมชนได้รับมีดังนี้คือ 

1)  ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในชุมชนส่วนใหญ่ให้มีงานท าและมีสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

2)  ผลประโยชน์ทางสังคม คือ มีสวัสดิการที่ดี สังคมมีความมั่นคง และสามารถด ารง
เอกลักษณ์ทางสังคมของตนไว้ได้ 

3)  ความรู้  ความเข้าใจ  และความตระหนักในความส าคัญของสิ่งแวดล้อม  มีความเข้าใจ
การอนุรักษ์ และร่วมมือพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

4)  ความภาคภูมิใจ  มีความสุขในความเป็นอยู่  มีความร่วมมือในชุมชนเกิดความรัก       
และความหวงแหนพร้อมจะอนุรักษ์หรือพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ 

นอกจากนั้น Sumayao  (2542  : 13)  ยังระบุว่ากระบวนการของการมีส่วนร่วมของชุมชน
น าไปสู่การสร้างอ านาจแก่ประชาชน  (empowerment)  ในการบริหารจัดการควบคุมทรัพยากร
ท้องถิ่นของชุมชนด้วยตัวของประชาชนท้องถิ่นเอง 

2.4.1ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่น 
ลักษณะหรือรูปแบบการมีส่วนร่วม  (forms of  participation)  ของประชาชนที่ถูกต้องนั้น 

ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทอ านาจในการจัดการ ควบคุมดูแลตลอด
กระบวนการของการด าเนินงานโครงการท่องเที่ยว  ซึ่งรวมไปถึงการมีอ านาจในการตัดสินใจ       
และการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ Selener  (1997 : 203 - 207)  ได้จ าแนกลักษณะหรือรูปแบบ
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น  2  ลักษณะใหญ่ดังนี้คือ 
 1)  การมีส่วนร่วมแบบได้รับการเลี้ยงดู (domestication) ซึ่งเป็นการใช้
อ านาจและการควบคุมโดยนักพัฒนา นักวางแผน อภิสิทธิ์ชนท้องถิ่น  หรือนักวิชาการใช้เทคนิคดึงดูด
ให้ประชาชนยอมท าตามแผนงานที่ได้ถูกก าหนดไว้โดยนักพัฒนาเอง โดยประชาชนไม่มีโอกาสหรือมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ลักษณะการมีส่วนร่วมแบบได้รับการเลี้ยงดูนี้ยังมีลักษณะของการมีส่วนร่วม
ที่แตกต่างกันอีก 3 ลักษณะคือ 
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 - การมีส่วนร่วมแบบถูกหลอกใช้ (manipulation) โดยประชาชนท้องถิ่น
จะถูกการใช้เล่ห์เพทุบายจากนักพัฒนาหรือบุคคลภายนอกชุมชนให้เกิดการยอมกระท าตามแผนงานที่
ก าหนดไว้แล้ว 
 -  การมีส่วนร่วมแบบได้รับการบ าบัดรักษา (therapy) โดยประชาชนที่เข้า
มามีส่วนร่วมนั้นจะได้รับความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตามอาการของปัญหาจนเกิด
ความพอใจและจะกระท าตามในขบวนการพัฒนาซึ่งดูเหมือนว่าประชาชนมีส่วนร่วม แต่สาเหตุที่
แท้จริงของปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด 
 -  การมีส่วนร่วมแบบได้รับการแจ้งให้ทราบ ( informing) การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในลักษณะนี้ประชาชนจะได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นระยะๆ แต่ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวทางการแก้ปัญหาของตน 
 2)  การมีส่วนร่วมแบบได้รับความช่วยเหลือ  (assistancialism)  การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในลักษณะนี้อ านาจและการควบคุมยังตกอยู่ ในมือของนักพัฒนาหรือ
บุคคลภายนอกชุมชน  ประชาชนท้องถิ่นจะได้รับข้อมูลข่าวสารและการปรึกษาหารือหรือความ
ช่วยเหลือเท่านั้น  แต่จะไม่มีโอกาสและอิทธิพลใดๆ  ในการตัดสินในกระบวนการด าเนินงานพัฒนา  
การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในลักษณะนี้สามารถจ าแนกได้อีก  2  ลักษณะคือ 
 -  การมีส่วนร่วมแบบได้รับการปรึกษาหารือ (consultation) ซึ่ง
ประชาชนผู้เข้ามามีส่วนร่วมจะได้รับการปรึกษาหารือหรือได้รับข่าวสารในกระบวนการพัฒนา แต่ไม่มี
โอกาสหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือมีอ านาจในการบริหารจัดการใดๆ ในกระบวนการมีส่วนร่วม
นั้นๆ เลย 
 -  การมีส่วนร่วมแบบได้รับการปลอบใจ (placation) ในกรณีที่ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมมีความไม่พอใจในสิทธิที่พวกเขาได้รับ ประชาชนจะได้รับค าปลอบใจว่าจะได้มีส่วน
ร่วมในโอกาสต่อไป หรือจะได้รับการทดแทนสิทธิที่เสียโอกาสไปด้วยมาตรการต่างๆ จนท าให้
ประชาชนท้องถิ่นหลงบุคคลภายนอกจนดูเหมือนว่าเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง   
 การมีอย่างสมบูรณ์แท้จริง  (genuine participation)  การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในลักษณะนี้เป็นไปในลักษณะที่ประชาชนท้องถิ่นท างานร่วมกับนักพัฒนาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพ่ือ
ผลประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น  หรือประชาชนท้องถิ่นด้วยกันรวมตัวกันวางแผนและด าเนินการ
บริหารจัดการกิจกรรมการพัฒนาด้วยตนเอง  การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้จ าแนกได้  2  ลักษณะคือ 
  1)  การมีส่วนร่วมแบบความร่วมมือ (cooperation) เป็นกระบวนการที่
ประชาชนท้องถิ่นร่วมมือกับบุคคลภายนอกด าเนินกิจกรรมที่มีผลเพ่ือประโยชน์ของพวกตน         
การตัดสินใจเกิดขึ้นโดยการเสวนา (dialogue) ระหว่างประชาชนและนักพัฒนาจากภายนอกชุมชน  
ประชาชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันตลอดกระบวนการ  และมีอ านาจในการบริหารการ
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จัดการและควบคุมดูแลกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ด้วยตนเอง  ลักษณะของการวางแผนเป็นลักษณะการ
วางแผนจากเบื้องล่างสู่เบื้องบน  (bottom – up  planning)  การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้สามารถ
จ าแนกแยกแยะเป็น 2 ลักษณะย่อยคือ 
   -   การมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน  (partnership)  โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกคน  (stakeholders)  มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันและด าเนินกิจการตลอดกระบวนการ  (ระบุปัญหา  
หาเหตุของปัญหา  วางแผนหาทางเลือกในการแก้ปัญหาด าเนินกิจกรรมตามแผนงานที่ร่วมกันก าหนด  
และติดตามประเมินผลเพ่ือหาทางในการปรับปรุง  หรือปรับเปลี่ยนการด าเนินงานร่วมกันในฐานะ
หุ้นส่วนของกันและกัน) 
   -  การมีส่วนร่วมแบบได้รับมอบอ านาจ  (delegated  power)  การมี
ส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในลักษณะนี้ เป็นการที่ประชาชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนา โดยได้รับสิทธิล าอ านาจในกระบวนการตัดสินใจ  และบริหารจัดการโครงการ
พัฒนาด้วยตนเอง ตามสิทธิอ านาจที่ได้รับมาแต่ยังไม่อิสระในการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างใดๆ  
ในองคก์ารหรือโครงการ 
  2)  การมีส่วนร่วมแบบประชาชนมีอ านาจ  ( empowerment  )ลักษณะของ
การมีส่วนร่วมลักษณะนี้เป็นลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สมบูรณ์ที่สุด  ซึ่งประชาชนท้องถิ่น
ที่เข้ามามีส่วนร่วมมีศักดิ์ศรีและอ านาจการตัดสินใจในกระบวนการพัฒนาทุกมิติและทุกขั้นตอน     
โดยประชาชนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ เป็นผู้ตัดสินใจ เป็นผู้วางแผน เป็นผู้ลงมือกระท า  และเป็นผู้ติดตาม
ประเมินผลงานเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานด้วยตัว
ของพวกเขาเอง 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะการมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์แท้จริงนี้  นับว่า
เป็นรูปแบบที่พึงปรารถนามากที่สุดในการพัฒนา  เนื่องจากการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาไม่สามารถ
กระท าได้โดยความรู้ทางวิชาการเพียงอย่างเดียว การพัฒนาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสลับซับซ้อน   
ดังนั้นจ าต้องอาศัยการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีปฏิสัมพันธ์จากการกระท า ( interactive learning  
through action) นั้นคือการเรียนรู้เรื่องของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมมือกันบนฐานของความรัก    
ความเมตตา โดยไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน 
 
 2.4.2 แนวทางการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 
 ในการออกแบบวางแผนโครงการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ าเป็นต้องมีการออกแบบวางแผน
ด้วยความระมัดระวัง    ซึ่งมีควรออกแบบหรือวางแผนกิจกรรมการทองเที่ยว  โดยอาศัยความ
ต้องการหรือแรงผลักดันจากการตลาดของการท่องเที่ยว หรือนักท่องเที่ยวเพียงประเด็นเดียว  
หากแต่ควรค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้เป็นเจ้าของถิ่นด้วยเช่นกัน 
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 Brandon (nd : 138 – 149)  ได้ให้ข้อเสนอแนะการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ท้องถิ่นในกิจกรรมหรือโครงการเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้  คือ 

1 )   ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ บ ท บ า ท ข อ ง ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ท้ อ ง ถิ่ น                     
(local  participation’s role) การท่องเที่ยวเพ่ือสิ่งแวดล้อมจะมีแรงพลังผลักดันในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหากกิจกรรมนั้นๆ  อ านวยผลก าไรให้กับระชาชนในท้องถิ่น  
นอกจากนั้นคณะกรรมการของท้องถิ่นจะเป็นผู้ที่สามารถด าเนินการในการควบคุมการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของท้องถิ่นตนเอง  การขาดการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นอาจท าให้เกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมในทางลบมากกว่าทางบวก  

2)  ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเพ่ือสร้างพลัง
อ านาจ (empowerment  )  ในการต่อรอง ซึ่งจะสามารถช่วยให้ ประชาชนรวมสรรพก าลัง
ความสามารถของตนในการบริหารจัดการและควบคุมทรัพยากรรวมทั้งตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ     
ที่มีผลกระทบต่อประชาชนท้องถิ่นเอง 

3)  การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในวัฏจักรของโครงการ ( local participation  in  
the project cycle ) กล่าวคือ ให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของโครงการท่องเที่ยว
หรือทุกกิจกรรมของโครงการหรือทุกกิจกรรมของโครงการการท่องเที่ยวเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
ตั้งแต่การส ารวจข้อมูลเพ่ือวางแผนโครงการ การด าเนินงานโครงการ  และการติดตามประเมินผล
โครงการ หากประชาชนท้องถิ่นขาดความรู้ความสามารถในประเด็นเหล่านั้น  การจัดการฝึกอบรม
เสริมความรู้ให้กบัคนท้องถิ่นควรมีการด าเนินการ 

4)  การสร้างส่วนแบ่งให้กับประชาชน (creating  stakeholders) เพ่ือสร้างจิตส านึกของ
ความเป็นเจ้าของ ( sense of ownership ) ในโครงการของประชาชนท้องถิ่น การสร้างส่วนแบ่ง
ให้กับประชาชนสามารถด าเนินการได้ 2  ลักษณะ คือ เปิดโอกาสให้ปัจเจกบุคคลเป็นเจ้าของกิจการ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรือให้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

5)  เชื่อมโยงผลก าไรไปสู่การอนุรักษ์ ( Linking benefits to conservation ) โดยความ
เพียรพยายามให้กิจการการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นมีการจ้างงานในชนบท และมีการกระจายรายได้ให้
ทั่วถึง   ซึ่งจะมีผลให้ประชาชนท้องถิ่นเหล่านี้ทุกคนจะปกป้องรักษาธรรมชาติและวัฒนธรรมของตน 
ซึ่งทุกคนจะถือว่าเป็นสินค้าน ารายได้และผลประโยชน์มาสู่ตน ( Ceballos, 1991: 31 - 35 ) 

6)  การกระจายก าไร ( distributing  benefits ) การออกแบบวางแผนและด าเนินการ
โครงการท่อเที่ยวควรมีการระบุให้ชัดเจนว่าประชาชนท้องถิ่นจะให้ประโยชน์อะไร ผลประโยชน์จะ
กระจายไปทั่วทุกคนอย่างไร และเป็นระยะเวลานานเท่าใด เป็นต้น 

7)  การระบุผู้น าท้องถิ่น ( identifying  community  leaders ) การท างานในชุมชนนั้น  
สิ่งแรกหรือประเด็นแรกที่พึงกระท าคือการค้นหาผู้น าท้องถิ่น  เนื่องจากผู้น าท้องถิ่นจะเป็นผู้ให้
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ค าแนะน าช่วยเหลือให้การจัดการประชุมชี้แจง และท าความเข้าใจกับชุมชนในเบื้องแรกผู้น าท้องถิ่น
ในที่นี้อาจเป็นผู้น าอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เช่น ครู เกษตรต าบล ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้น า
ทางความคิด ( opinion leaders) เป็นต้น 

8)   การน าการเปลี่ ยนแปลงเข้ าสู่ ชุ มชนโดยอาศัยผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงองค์กร                    
( bring about change : agents and institution ) ผู้น าการเปลี่ยนแปลงนับได้ว่าเป็น
บุคคลภายนอกชุมชนที่มีส่วนสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ครู  พัฒนากร องค์กรอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเอกชน   หรือกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว ซึ่งมีความสนใจในการสนับสนุน
ส่งเสริมการท่งเที่ยวเพ่ืออนุรักษ์ธรรมชาติ และวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น การน าเปลี่ยนแผลง
ความคิด ( ideas ) เทคโนโลยี (technologies ) หรือกิจกรรมใหม่ ๆ  (new  activities ) เข้าสู่ชุมชน
ท้องถิ่นนั้น   ผู้น าการเปลี่ยนแปลงสมารถเป็นผู้น าสิ่งเหล่านี้เข้าไปในชุมชนได้รวดเร็วกว่าวิธีการอ่ืนๆ 

9)  การด าเนินการส่งเสริมกิจกรรมใดๆ ต้องท าความเข้าใจกับพ้ืนที่นั้นๆ เป็นอย่างดี 
(understanding  site specific conditions ) เนื่องจากไม่มีรูแบบของการมีส่วนร่วม และรูปแบบ
ของการพัฒนาใด ที่สามารถน าไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์ของพ้ืนที่ศักยภาพของพ้ืนที่ ลักษณะทาง
เศรษฐกิจของพ้ืนที่  ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของประชาชน  และทรัพยากร  ข้อมูลเหล่านี้สามารถ
น ามาใช้ในการตัดสินใจในการออกแบบวางแผนโครงการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม และสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการออกแบบว่าแผนโครงการนั้น ควรเป็นการวางแผนโครงการแบบมีส่วนร่วม 
(participatory planning) โดยให้เกิดลักษณะการระบุและอธิบายปัญหาวิเคราะห์ เหตุปัญหาการ
จัดล าดับความส าคัญ และก าหนดแนวทางแก้ไขและเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักพัฒนา ผู้น าท้องถิ่น
ผู้ประกอบการและตัวแทนประชาชนท้องถิ่น ซึ่งควรเป็นลักษณะการระดมพลังความคิด ส าหรับ
เทคนิคและกระบวนการด าเนินการประชุมวางแผนนั้น  ควรใช้กระบวนการ AIC ซึ่งเป็นกระบวนการ  
3  ขั้นตอนคือ  (1)  Appreciation  คือ  การท าให้ทุกคนได้รับการยอมรับและชื่นชมคนอ่ืนโดยไม่
รู้สึกต่อต้านและเปิดให้โอกาสทุกคนแสดงออกด้วยข้อเขียนหรือค าพูดจากการวิเคราะห์ปัญหาของ
ชุมชนและภาพอนาคตของชุมชนที่คาดหวัง  (2)  Influence  คือ การใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของ
แต่ละคนมาร่วมกันก าหนดวิธีการส าคัญที่จะท าให้บรรลุวิสัยทัศน์ร่วม (shared vision) (3) Control  
คือ  การน าวิธีการส าคัญมาก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ (action plan) ซึ่งจะท าให้สมาชิกทุกคน
ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเนื่องจากทุกคนได้ก าหนดข้อผูกมัด (commitment) ให้ตนเองใน
แผนปฏิบัติงานแล้ว 

10)การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า  (monitoring  and  evaluation  progress)  
การด าเนินโครงการจ าเป็นต้องมีการติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานเพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้น
มาใช้ในการตัดสินใจเปลี่ยนยุทธวิธีการด าเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจ
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แปรเปลี่ยนไป  นอกจากนั้นกิจกรรมบางกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จเกิดผลกระทบต่อทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม  หรือเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของประชาชนในประเด็นใดบ้าง  เพ่ือน าข้อมูล
ข่าวสารเหล่านี้มาใช้ในการวางแผนปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนโครงการต่อไป 
 2.4.3 ความเกี่ยวข้องของชุมชนกับการท่องเที่ยว 
  ความเกีย่วข้องของชุมชนกับการท่องเที่ยว มีขอบเขต ลักษณะ และรูปแบบ
กว้างขวางและหลากหลาย ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม หาข้อจ ากัดชัดเจนได้ยาก และไม่สามารถน ามา
กล่าวไว้ได้ครบ ดังนั้น ในการศึกษานี้  จึงได้ก าหนดความเกี่ยวข้องของชุมชนกับการท่องเที่ยวเท่าที่
จ าเป็นไว้เพียง 2 ลักษณะ คือ ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ และผลกระทบที่เกิดข้ึน 
 1)  ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ  มี 2 ทาง  คือ  ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและประโยชน์ทางสังคม 
      (1)  ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
  -  เกิดการสร้างงาน  สมาชิกชุมชนมีงานท าสืบเนื่องจากมีการท่องเที่ยวเกิดข้ึน 
  -  เกิดการพัฒนาอาชีพที่เก่ียวข้องกับการบริการการท่องเที่ยว 
  -  เกิดระบบตลาด  เมื่อมีการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค  เครื่องมือ  เครื่องใช้  และ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่จ าเป็นแก่การบริการการท่องเที่ยว 
  -  เกิดระบบการผลิตวัตถุดิบท้องถิ่นเพ่ือป้อนระบบตลาด 
  -  มีรายได้จากแหล่งรายได้ใหม่  ที่เกิดจากการท่องเที่ยวนอกเหนือจากรายได้จาก
แหล่งรายได้เดิมของชุมชน 
  -  ครอบครัวชุมชนจะมีรายได้เพ่ิมข้ึนทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากสถานการณ์การมี
การท่องเที่ยวเกิดขึ้น 
       (2)  ประโยชน์ทางสังคม  ประโยชน์ทางสังคมที่ชุมชนจะได้รับมีมาก ตัวอย่างที่ส าคัญ 
เช่น 
  -  เกิดการพัฒนาในทางสร้างสรรค์ขึ้นในสังคม  (Social  Anatolism) 
  -  มีการติดต่อทางสังคมที่มีรูปแบบมากขึ้น  (Formal Social Contact)   
  -  จะมีสัญญาทางสังคมเกิดข้ึนอันเนื่องจากการตกลงในสิทธิ  หน้าที่  และความ
รับผิดชอบต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับการเข้าไปเกี่ยวข้องกับระบบการท่องเที่ยวของสมาชิกชุมชน (Social  
Contract) 
  -  สาธารณูปโภคของชุมชน  เช่น  ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  อาจได้รับการพัฒนาหรือ
ปรับปรุง  เนื่องจากการมีระบบการท่องเที่ยว 
  -  สมาชิกชุมชนจะถูกกระตุ้นให้สนใจพัฒนาการศึกษาของตัวเองและบริวาร       
ทั้งการศึกษาในรูปแบบ  (Formal  and  Informal  education)  ในด้านบริการ  เทคนิค และอ่ืน ๆ 
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  -  จะเกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุข เช่น ความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และความปลอดภัยจากโรคภัย  สืบเนื่องจากการบริโภค  อุปโภค  ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพ่ือเข้าสู่
ระบบการท่องเที่ยว 
  -  การบริการทางสังคมอ่ืน เช่น  ความปลอดภัย  และการมีระเบียบอิสระของสังคม
จะได้รับการเอาใจใส่มากขึ้น 
 2)  ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
       ผลกระทบที่เกิดข้ึน  อาจเป็นผลทั้งทางบวกและทางลบ 
       (1)  ผลกระทบทางบวก  คือ  ผลประโยชน์ที่ชุมชนได้รับตามที่กล่าวไว้ 
       (2)  ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น  มีอยู่บ้าง  เช่น 
  -  ขนาดของชุมชนอาจเติบโตเกินไป  ถ้าปัจจัยดึงดูดจากการท่องเที่ยวมีก าลังมาก
และไม่ได้รับการจัดการให้ดี 
  -  โครงสร้างการบริหารชุมชนอาจเปลี่ยนแปลงไป  ถ้าอิทธิพลการท่องเที่ยวมีมาก
และไม่ได้รับการจัดการให้ดี 
  -  วัฒนธรรมเดิมและวิถีชีวิตของชุมชน  อาจได้รับผลกระทบและถูกกลืนจาก
อิทธิพล  วัฒนธรรม  และแนวทางชีวิตจากภายนอก 
       ในอดีตที่ผ่านมา  ชุมชนแทบจะไม่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงจากการท่องเที่ยว เนื่องจากมี
ผู้ที่มีโอกาสหรือก าลังมากกว่าได้แสวงประโยชน์จากชุมชนและทรัพยากร  โดยละเลยหรือให้ประโยชน์
แก่ชุมชนเพียงเล็กน้อย  และสร้างผลกระทบทางลบไว้มากเนื่องจากประชาชนและชุมชนไม่มีโอกาส
ในการคัดเลือกการพัฒนา  หรือจ ากัดการขยายตัวของการท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชน  การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวมักเกิดจากความต้องการของนักท่องเที่ยว  (บุคคลภายนอก)  ที่เข้ามาใช้ประโยชน์พ้ืนที่  
และการพัฒนาขององค์กรภาครัฐหรือการลงทุนของผู้ประกอบการเอกชนในพ้ืนที่โดยขาดการค านึงถึง
ประโยชน์และผลกระทบที่แท้จริง 
 2.4.4 ทิศทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการท่องเที่ยว 
  การลดผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชน การสร้างโอกาสและการสร้าง
ประโยชน์ที่แท้จริงให้แก่ชุมชนในการปรับตัวต่อการพัฒนาที่เข้ามาสู่ท้องถิ่น  จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
ชุมชนมีโอกาสในการเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวเท่านั้น  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เป็นรูปแบบที่สามารถสร้างโอกาสนี้ได้เหมาะสมที่สุด  อีกทั้งยังสามารถลดผลกระทบที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วย 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นจึงเป็นเป้าหมายส าคัญ  ได้รับการเน้นให้มีใน
กระบวนการท่องเที่ยวแนวใหม่  ถือได้ว่าเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนในองค์รวมของระบบ
ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ให้ความส าคัญ  โดยจัดเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลั กของการ
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ท่องเที่ยวรูปแบบนี้  การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่น  ได้เน้นการให้ความส าคัญแก่ประชาชน
ท้องถิ่นในอันที่จะมีบทบาทในการก ากับ  ดูแล  และควบคุมการท่องเที่ยวได้มากขึ้น  และสามารถ
ด าเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี  เนื่องจากประชาชนเป็นเจ้าของท้องถิ่น  สามารถเป็นศูนย์กลาง
เชื่อมโยงท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการท่องเที่ยวระดับต่างๆ ได้ 

ความรู้สึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นของสมาชิกชุมชน  ซึ่งมีความรัก  ความหวงแหน  มีความรู้สึก
พ่ึงพิงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้ว  สามารถน ามาประยุกต์ให้เกิดการพัฒนา
แบบยั่งยืนแก่ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวได้  โดยชุมชนจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับชุมชนเอง  และระหว่างชุมชนกับเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ  โดยในส่วนที่เชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับหน่วยงาน  ชุมชนเป็นผู้ใช้และด าเนินงานตามแผนงาน
และแผนปฏิบัติความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับหน่วยงานเอกชน  ชุมชนจะอยู่ในฐานะเป็นส่วนหนึ่ง
ของฐานรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีจัดขึ้นโดยเอกชนหรือบริษัทท่องเที่ยว  เช่น ร่วมพัฒนาจุดขาย
ต่าง ๆ  ได้แก่  ที่พักอาศัย  ภัตตาคาร  การน าเสนอลูกค้าด้านวัฒนธรรม  ศิลปะและประเพณีต่าง ๆ  
ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว  เป็นต้น 
 การมีส่วนของชุมชนจึงเริ่มมีได้ตั้งแต่การให้ข้อมูลของท้องถิ่น  การเตรียมการจัดการการ
วางแผน  การควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากร  การมีส่วนร่วมในการบริการ  และการได้รับประโยชน์
จากการบริการโดยชุมชนจะต้องตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  มีกิจกรรมใน
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์  จะต้องไม่เป็นการเบียดบังท าลายสิ่งแวดล้อม  ดังนั้น  องค์กรของ
ชุมชนจึงมีความส าคัญในกระบวนการการมีส่วนร่วม องค์กรของชุมชนอาจเป็นองค์กรที่เกิดจากการ
รวมตัวของประชาชนในชุมชน  เป็นองค์กรภายใต้กฎหมายที่ก าหนดบทบาทของปัจเจกบุคคล  ฉะนั้น  
จึงควรผลักดันให้องค์กรดังกล่าวเป็นองค์กรของประชาชนที่แท้จริง  เพ่ือเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ท่องเที่ยวดังกล่าว  ดังนั้น  การมีส่วนร่วมที่ดีต้องให้ความส าคัญแก่กลุ่มบุคคลมากกว่าลักษณะของ
ปัจเจกบุคคล  
 รูปแบบของชุมชนในการรองรับการท่องเที่ยว  อาจมีหลายรูปแบบ  เมื่อพิจารณาจากพ้ืนฐาน
วัฒนธรรม  การปกครองท้องถิ่น  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของชุมชนไทย  รูปแบบที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในระดับปฏิบัติ  ควรมีรูปแบบเป็นองค์กรกึ่งอิสระ  ไม่เป็นทางการ
เกินไป  ไม่อิสระเกินไป  โดยมีระบบการได้รับผลประโยชน์ร่วมเป็นครรลอง  ผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่
ควรได้รับมีอาท ิ
 1)  ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมเกิดแก่คนในชุมชนส่วนใหญ่  ให้มีงานและสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 2)  ผลประโยชน์ทางสังคม  คือ  มีสวัสดิการที่ดี  สังคมมีความม่ันคงและสามารถด ารง
เอกลักษณ์ทางสังคมของตนไว้ได้  
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 3)  ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในความส าคัญของสิ่งแวดล้อม  มีความเข้าใจการ
อนุรักษ์และร่วมมือพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 
 4)  ความภูมิใจ  มีความสุขในความเป็นอยู่  มีความร่วมมือในชุมชน  เกิดความรักและหวง
แหนพร้อมจะอนุรักษ์หรือพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ 
 อนึ่ง  หากชุมชนมีส่วนร่วมมากหรือมีอ านาจเพียงพอในการร่วมควบคุมการท่องเที่ยว  จะ
ช่วยให้เกิดการพัฒนาคนได้อย่างดี  อีกท้ังสามารถจัดสรรผลประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม  และเกิดการ
กระจายรายได้สู่ชุมชนมากขึ้น  อย่างไรก็ตาม  การให้ชุมชนมีส่วนร่วมสิ่งส าคัญที่จ าเป็นคือ  การให้
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  ในการดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเพ่ิมทักษะใน
การจัดการและประสานงานกับภายนอก 
 ลักษณะและรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ตาม
ลักษณะกิจกรรมของชุมชน  ซึ่งพบว่าแต่ละกิจกรรมจะตอบสนองวัตถุประสงค์ต่างกัน  สามารถใช้ได้
กับพ้ืนที่ท่องเที่ยวในบางพื้นที่ต้องการรูปแบบและขนาดขององค์กรที่เหมาะสมต่างกัน  กิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมยังมีผลกระทบต่อสังคมท่ีต่างกันด้วย 
 การเข้ามีส่วนร่วมของชุมชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในท้องถิ่น  จึงต้องเป็นการมีส่วน
ร่วมตลอดกระบวนการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น (Local Benefit) ซึ่งหมายถึงการกระจาย
รายได้   การยกระดับคุณภาพชีวิต  การได้รับผลตอบแทนมาบ ารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว             
และท้ายที่สุดชุมชนสามารถควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ  มีการรักษาระบบนิเวศที่
ยั่งยืนสังคมพัฒนาอย่างเหมาะสม  มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยพัฒนาการของชุมชนเอง 
 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จริยาวัฒน์  โลหะพูนตระกูล. (2553).ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน ด้วยการ
จัดการพัฒนาแหล่ งท่องเที่ยวโดยชุมชน การศึกษาตลาดน้ าบางน้ าผึ้ ง อ.พระประแดง จ.
สมุทรปราการ. 

ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง ด าเนินการโดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางน้ าผึ้ง สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชนเรื่องผลผลิตทางการเกษตรได้ เพราะเป็นการ
สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ความส าเร็จดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากปัจจัยภายนอก
ซึ่งได้แก่กระแสการส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ ของภาครัฐ ที่สร้างความต้องการในการ
ท่องเที่ยวของภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น โดยมี
ปัจจัยภายในคือพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นสวนเกษตรดั้งเดิมแบบยกท้องร่อง ซึ่งเป็นพ้ืนที่อนุ ลักษณ์ของ
ภาครัฐมาตั้งแต่ปี 2520 และตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ การมีผู้น าอย่างเป็นทางการที่ด ารง
ต าแหน่งนายก อบต. ท าให้สามารถจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง 
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รวมถึงสามารถขยายผลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไปเชื่ อมโยงกับการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ       
ได้อย่างกว้างขวาง เช่น การพัฒนาด้านคมนาคม สาธารณูปโภคต่าง ๆ การื้อฟ้ืนวัฒนธรรมประเพณี  
เป็นต้น 

 ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ (2545) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการ 
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเป้าหมายให้เกิดแนวทางการด าเนินการเพ่ือการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสรุปรวบรวมข้อมูล จัดเวทีระดมความเห็นของผู้ที่
เกี่ยวข้อง และรวบรวมเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวในแม่ฮ่องสอน 

ผลการศึกษาพบว่า การที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนให้เกิดความยั่งยืนนั้น จ าเป็นต้องมี 
การก าหนดเป้าหมายและนโยบายพื้นฐานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของแม่ฮ่องสอน โดย 

1.    พิจารณาแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เป็นแผนระยะยาว 
 ธุรกิจท่องเที่ยวสามารถด าเนินได้อย่างมั่นคงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขท่ีส าคัญว่า“ท าอย่างไรให้
นักท่องเที่ยวจ านวนมาก (ในระดับที่พ้ืนที่รองรับได้) มาเที่ยวแม่ฮ่องสอนอย่างต่อเนื่อง” จึงจ าเป็นต้อง
ก าหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทีท้องถิ่นสามารถปฏิบัติได้ บนฐานการคิดของการสร้างเสน่ห์
และคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับระยะยาว   แม้ว่าจังหวัดอ่ืนมีแหล่งท่องเที่ยว
เกิดข้ึนใหม่ในอนาคตแม่ฮ่องสอนก็ยังสามารถด ารงรักษาความโดดเด่นของทรัพยากรท่องเที่ยวไว้ได้  
 นอกจากนี้การพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนจ าเป็นต้องคิดหาวิธีที่เหมาะสมโดยค านึงถึงองค์-
ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่   “นักท่องเที่ยว”  “ประชาชนในท่องถิ่น”  “ทรัพยากรท่องเที่ยว
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น”   

  “นักท่องเที่ยว” หาวิธีที่สร้างเสน่ห์และดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเท่ียวอย่างต่อเนื่อง  
 “ชุมชนท้องถิ่น” หาวิธีที่ท าให้ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

และประชาชนท้องถิ่นด าเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง 
“ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น”   ใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวรวมถึงสิ่งแวดล้อม

ด้วยจิตส านึกของการอนุรักษ์ 
 หากแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับองค์ประกอบใดมากจนเกินไกก็จะเกิด
ผลกระทบต่อองค์ประกอบอื่น และเสียดุลยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

2.   การวางกลยุทธ์ด้านการพัฒนาที่สามารถคาดหวังผลระยะสั้น อย่างเป็นขั้นตอน    
  การวางกลยุทธ์ด้านการพัฒนาที่สามารถคาดหวังผลระยะสั้นจ าเป็นต้องท าควบคู่ไปพร้อมกับ

การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นแผนระยะยาว  แม้ว่าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวระยะยาวจะ
ได้รับประชามติจากท้องถิ่นให้ด าเนินการ  ก็จ าเป็นต้องมีแผนกลยุทธ์ระยะสั้น  เพ่ือแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนในท้องถิ่นขณะนั้น การสั่งสมข้อเสนอแนะเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาของแผนกลยุทธ์ระยะสั้น
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อย่างเป็นขั้นตอน สามารถน าไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อแผนพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นแผนระยะ
ยาวในที่สุด 
 ศิริประภา  แก้งอุดม (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ทางเลือกกลยุทธ์การบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวชุมชน ย่านตลาดบ้านใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ซึ่งการศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
เสนอ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ของชุมชนย่านตลาดบ้านใหม่ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนย่าน
ตลาดบ้านใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา วิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนย่านตลาดบ้านใหม่  และเสนอทางเลือกกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนย่านตลาดบ้านใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเป็นการ
วิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) ร่วมกับการวิจัยเอกสาร (Documentary research) ประชากรที่
ศึกษา คือคณะกรรมการชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่ จ านวน 24 คน คณะกรรมการจัดงานเทศกาล
อาหารอร่อยย้อนรอยวัฒนธรรมไทย-จีน จ านวน 10 คน รวม  34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ได้แก่ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกการสนทนากลุ่ม และแบบสอบถาม 
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประมาณโดย
วิเคราะห์ทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่า วิสัยทัศน์และภารกิจของชุมชนย่านตลาดบ้านใหม่ในการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนย่านตลาดบ้านใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เสนอคือ  
“ตลาดบ้านใหม่แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชีวิตที่รักษาเอกลักษณ์ทาง
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชุมชนไทย-จีน  สืบทอดประเพณีท้องถิ่นและเป็นแหล่งอาหารอร่อยของเมือง
แปดริ้ว” ภายใต้สโลแกน “ตลาดบ้านใหม่พิพิธภัณฑ์แห่งชีวิต ชุมชนไทย-จีน ริมฝั่งบางประกง” และ
ภารกิจ ได้แก่ 1) อนุรักษ์สถาปัตยกรรมอาคาตลาดโบราณและสืบสานวิถีการด าเนินชีวิตประเพณี 
และวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้อย่างยั่งยืน 2) ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการย่านตลาด
บ้านใหม่ทุกด้าน และปลูกฝังจิตส านึกรักบ้านเกิดแก่เยาวชนในท้องถิ่น 3) พัฒนาคุณภาพสินค้า และ
การตลาดอย่างต่อเนื่องโดยการให้ความรู้แก่สมาชิก 4) สร้างเสริมความสามัคคีภายในชุมชนและมอบ
อัธยาศัยไมตรีที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว 5) พัฒนาคณะกรรมการและสมาชิกชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่ ให้
มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการการท่องเที่ยวตลาดโบราณริมน้ าอย่างยั่งยืน 6) ส่งเสริมรักษา
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนและแม่น้ าบางปะกง ผลการศึกษาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อ
การบริหารจัดการ การท่องเที่ยวชุมชนย่านตลาดบ้านใหม่ได้แก่ กลุ่มปัจจัยด้านโอกาส ประกอบด้วย 
4 กลุ่มปัจจัย คือ 1) ที่ตั้งและการคมนาคมของจังหวัดฉะเชิงเทรา สื่อสารมวลชนส่วนกลางและ
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว 2) นโยบายสนับสนุนและส่งเสริมชุมชนของหน่วยงานภาครัฐทั้ง
ส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น   3) แหล่งท่องเที่ยวศาสนสถานที่มีชื่อเสียงและการจัดการท่องเที่ยว
ล่องเรือภาคเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา  4) การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดโบราณริมน้ าและตลาด
น้ า ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แหล่งท่องเที่ยว ตลาด โบราณริมน้ า อ่ืนในจังหวัด                   
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และสื่อสารมวลชนท้องถิ่นในจังหวัด กลุ่มปัจจัยด้านอุปสรรค ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ  1) ภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ าท าให้นักท่องเที่ยวมีก าลังซื้อลดลง 2) ราคาน้ ามันสูงขึ้นท าให้ต้นทุน ในการผลิตสินค้า
สูงขึ้น กลุ่มปัจจัยด้านจุดแข็ง ประกอบด้วย 3 กลุ่มปัจจัยคือ 1) การสื่อสารข้อมูลตลาดบ้านใหม่สู่
ภายนอก ภายในและการจ าหน่ายอาหารที่หลากหลายมีคุณภาพ 2) การมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวตลาดบ้านใหม่ การสืบทอดวิถีชีวิตสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไทย -จีน และการ
อ านวยความสะดวก  3) การมีผู้น าในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตลาดบ้านใหม่เป็นบุคคลส าคัญ
ในจังหวัด การจัดระเบียบการค้าขายและกิจกรรมเสริมการท่องเที่ยว  กลุ่มปัจจัยด้านจุดอ่อน 
ประกอบด้วย 2 กลุ่มปัจจัย คือ 1) การบริการการท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวก               
2) บทบาทหน้าที่การท างานของคณะ กรรมการชมรมรักษ์ ตลาดบ้านใหม่ การสร้างความเข้าใจ           
ในแนวทางการอนุรักษ์อาคารตลาดโบราณ และการน าเทคโนโลยี การสื่อสารมาใช้ ทางเลือก            
กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนย่านตลาดบ้านใหม่  อ าเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทราที่เกิดจากการจับคู่ปัจจัย ด้าน “จุดแข็ง” และ “โอกาส”  คือ กลยุทธ์ตลาดบ้านใหม่ คือ 
อาหารอร่อย และกลยุทธ์ตลาดบ้านใหม่ ที่เป็น ชุมชนแห่งการเรียนรู้  
   โรจนไชยศ สมจันทร์ (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การตลาดบริการที่มีต่อ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเพ่ือศึกษาถึงกลยุทธ์การตลาด
บริการที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การตลาด
บริการทางด้านการท่องเที่ยวโดยรวมทั้ง 8 ด้านโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก จ านวน 6 ด้าน 
ได้แก่  กลยุทธ์การบรรจุภัณฑ์ กลยุทธ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว 
กลยุทธ์กระบวนการบริหารจัดการการท่องเที่ยว กลยุทธ์ท าเลสถานที่ท่องเที่ยว และกลยุทธ์บุคคล            
การท่องเที่ยว  ส่วนกลยุทธ์การตลาดบริการที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 
กลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยว และกลยุทธ์ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวส่วนภาพลักษณ์            
ความประทับใจในมุมมองของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในระดับมาก 
การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ าแนกตามเพศ 
สถานภาพ อายุ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการมาท่องเที่ยว มีความแตกต่างกัน โดยเพศชาย             
มีความประทับใจมากกว่าเพศหญิง และนักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสดมีความประทับใจมากกว่า
นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรส ส่วนอาชีพและรูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว มีความ
ประทับใจต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่แตกต่างกัน การเปรียบเทียบความสัมพันธ์
ระหว่างกลยุทธ์การตลาดบริการกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่ า กลยุทธ์
กระบวนการบริหารจัดการการท่องเที่ยว กลยุทธ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ ลยุทธ์การบรรจุ
ภัณฑ์  มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอนในระดับปานกลาง ส่วนกลยุทธ์
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ผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยว กลยุทธ์ท าเลสถานที่ท่องเที่ยว กลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยว กลยุทธ์
บุคคลการท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ต่อการท่องเที่ยวในระดับต่ า ส่วนกลยุทธ์ค่าใช้จ่าย
ในการท่องเที่ยวไม่มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้อเสนอแนะการ
วิจัยควรมีการส ารวจประชามติ ของชาวเมืองแม่ฮ่องสอนว่า ต้องการพัฒนาไปในทิศทางใด  ควรจะ
มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงอนุรักษ์แบบดั้งเดิมแล้วเสริมเติมด้วยสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานเฉพาะที่จ าเป็น 
หรือจะมุ่งพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์สู่สังคมยุคใหม่ แล้วจึงน าไปสู่การท าแผนที่เชิงกลยุทธ์ 
(Strategy map) เพ่ือท าการก าหนดวิสัยทัศน์และปณิธาน   ของจังหวัดให้ชัดเจน  
 2.2.6  งานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
   ภัทรพงศ์ อินทรก าเนิด (2553) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ระบบนวัตกรรมรายสาขา            
เพ่ือพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานความรู้และเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว            
เชิงสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระบบนวัตกรรมของอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นประสบการณ์ตรงที่มีเอกลักษณ์พิเศษ
และการ เ รี ยน รู้ อ ย่ า งมี ปฏิ สั ม พั นธ์ ร ะหว่ า งนั กท่ อ ง เ ที่ ย ว แล ะสถานที่ ท่ อ ง เ ที่ ย วนั้ น ๆ                     
ผ่านการศึกษาตัวอย่างที่มีชื่อเสียง 3 กรณีศึกษาคือ  ฟาร์มโชคชัย นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก                  
(โจหลุยส์  เธียเตอร์) และสวนลุมไนท์บาซาร์ และตลาดน้ าอัมพวา โดยใช้แนวคิดระบบนวัตกรรม
รายวิชา (Sectoral innovation system) ที่เน้นบทบาทและความสามารถของผู้มีบทบาทส าคัญใน
ระบบนวัตกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มีบทบาทเหล่านั้น และบริบทเชิงสถาบันที่เกี่ยวข้อง ผลสรุปจาก
การศึกษาคือ กรณีทั้งสามมีความแตกต่างกันแต่ก็มีองค์ประกอบแห่งความส าเร็จที่คล้ายคลึงกันใน
หลายประการ ได้แก่ บทบาทของผู้น าในฐานะเป็นผู้ริเริ่ม ผู้โน้มน้าวชักจูง และประสานกับผู้ที่
เกี่ยวข้องอ่ืนๆ  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การยอมรับและประยุกต์ความรู้จากภายนอก 
ความยืดหยุ่นและพลวัตรของแหล่งท่องเที่ยวและการรักษาเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์  แต่อย่างไร         
ก็ตาม การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์กั บนักท่องเที่ยวอันเป็นมิติส าคัญของการท่องเที่ยว                          
เชิงสร้างสรรค์ ยังมีค่อนข้างน้อยในช่วงต้น นวัตกรรมที่เกิดขึ้นส่วนมากแตกต่างจากนวัตกรรม                   
ในภาคอุตสาหกรรม  เนื่องจากเป็นนวัตกรรมเชิงศิลป์ที่มีการผสมผสานเทคโนโลยีจากหลายสาขา      
มีความหลากหลายและพลวัตรสูง และเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการ
เฉพาะที่แตกต่างกัน บุคลากรที่อยู่ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเภทนี้  จึงต้องมีคุณสมบัติ                 
บางประการที่ต้องพัฒนาเป็นพิเศษ คือ มีความสามารถในการเรียนรู้ และสร้างแรงจูงใจด้วยตัวเอง มี
จิตสาธารณะ และมีวิถีชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่และมีเครือข่ายทางสังคมอย่างกว้างขวาง 
   จากการที่ได้น างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ คือ ด้านวัฒนธรรมซึ่ง
จากการศึกษาของนักวิจัยหลายท่านล้วนแล้วสอดคล้องนั้นต้องมีทุนทางวัฒนธรรมที่ประกอบไปด้วย
สิ่งที่จับต้องได้และไม่ได้ในท้องถิ่นนั้นๆ แล้วน าข้อค้นพบนั้นมาจัดการหรือพัฒนาให้เป็นที่ประจักษ์ใน
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รูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์ เพ่ือเป็นจุดแข็งสู่การส่งเสริมให้เป็น การท่องเที่ยวต่อไป 
ส าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยว มีความสอดคล้องกันในส่วนของการค้นหา    
อัตลักษณ์ในด้านต่างๆ แล้วน าพัฒนาให้เป็นทั้งผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว เอกลักษณ์ หรือแม้แต่
สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์สู่สายตานักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมี
งานวิจัยที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ซึ่งผลการวิจัยของแต่ละท่านพบว่า ภาพลักษณ์ทางการ
ท่องเที่ยวของแต่ละแหล่งนั้นสะท้อนผ่านค าขวัญของแต่ละ จังหวัดและซึ่งแต่ละแห่งนั้นมีความโดด
เด่นแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร ผลไม้ ผ้าพ้ืนเมือง พืชพรรณ หรือแม้แต่แหล่งท่องเที่ยวทาง
กายภาพที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค และสามารถส่งเสริมให้เป็น Brand ของการท่องเที่ยวที่น่า
จดจ าต่อไป และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ล้วนแต่ได้น ากระบวนการที่สามารถ
ใช้ได้จริงในองค์กรนั้น ๆ มาใช้เพ่ือวางแผนเชิงกลยุทธ์ และยังสามารถน ามาใช้เป็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาในดับประเทศจนถึงระดับท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยเครื่องมือทางกลยุทธ์เป็น
ตัวตั้ง จากนั้นพัฒนาต่อยอดให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่หรือองค์กรต่อไป 
   ธีระ สินเดชารักษ์ และนาฬิกอติภัค แสงสนิท (2553) ศึกษาวิจัย เรื่องการท่องเที่ยว            
เชิงสร้างสรรค์: การรับรู้ของนักท่องเที่ยว ความพร้อมของเจ้าของกิจกรรมและความเป็นไปได้              
ของการท่องเที่ ยวเชิงสร้างสรรค์ ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือส ารวจการรับรู้                
ของนักท่องเที่ยว ความพร้อมของกิจการ และความเป็นไปได้ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสร รค์                
ในประเทศไทย ผลการศึกษาวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์            
ไม่มากนัก เจ้าของกิจกรรมมีศักยภาพด้วยต้นทุนของสิ่งที่ตัวเองมีนั้นคือ ความเป็นเอกลักษณ์           
ของตัวกิจกรรม ซึ่งมีความน่าสนใจต่อการเรียนรู้  และความหวังในเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าการมองใน
เรื่ องของการอนุ รักษ์  จากผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่ ายั งมีช่องว่ า งระหว่างความเป็น                    
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กับนักท่องเที่ยวและเจ้าของกิจกรรม ในการรับรู้  ความพร้อม                             
และความต้องการสนับสนุนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เกิดข้ึนได้จริงตามเจตนารมณ์ในประเทศไทย 
   สุดแดน  วิสุทธิลักษณ์ และคณะ (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ :      
เครื่องมือส าคัญน าไปสู่ชุมชนยั่งยืน ผลพบว่า การท่องเที่ยวที่สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ เพ่ือท าความเข้าใจในคุณค่าทางสังคม วัฒนธรรม และ
สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้งโดยผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของพ้ืนที่หรือ
เจ้าของวัฒนธรรม ประเด็นส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะต้องมีคุณสมบัติทั้งใน            
เชิงพ้ืนที่และเชิงกระบวนการ คือในพ้ืนที่กิจกรรมนั้นจะต้องมีความหลากหลายและโดดเด่น            
ทางวัฒนธรรมหรือธรรมชาติ และชุมชนในฐานะเจ้าของวัฒนธรรมจะต้องมีความตระหนักในศักยภาพ
ในเชิงกระบวนการ กิจกรรมของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะต้องน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้ข้าม
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วัฒนธรรม เปิดโอกาสให้ประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ที่น าไปสู่ความเข้าใจอย่างลึกซึ่งในพ้ืนที่ท่องเที่ยว และด้วยทิศทางนี้จะน าไปสู่ความสมดุลในทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม   
 Naipinit et al. (2013)ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณี แห่เทียน 
กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นมีความส าคัญต่อการ
สร้างความยั่งยืน เนื่องจากประเพณีนี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แต่ผลการศึกษา
พบว่าการมีส่วนร่วมในระดับต่ าได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเชิญชวนให้คนท้องถิ่นมามี
ส่วนร่วม การมีส่วนในการวางแผน มีความรู้และความเข้าใจประวัติศาสตร์  ความเป็นมา การ
ช่วยเหลืองบประมาณให้แก่ชุมชน การให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูแก่ชุมชน การเน้น
ย้ าให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู และชุมชนมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้
ประวัติศาสตร์และประเพณีแก่สาธารณะซึ่งอยู่ในระดับต่ าที่สุด แนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณีนี้เพ่ือก่อให้เกิดความยั่งยืนควรประกอบด้วย 6 ประการ ได้แก่  การ
ถ่ายทอดความรู้ของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับเยาวชนในท้องถิ่น สนับสนุนให้พิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น จัดท าภาพและค าอธิบายเกี่ยวกับประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาลงในสมุด
นักเรียน  ถ่ายทอดความรู้ของช่างปฎิมากรและช่างแกะสลักเทียนแก่เยาวชน องค์การส่วนจังหวัดควร
สนับสนุนปราชญ์ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดทักษะ และความรู้การแกะสลักเทียนแก่เยาวชน 
สนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา และสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการในท้องถิ่นท าผลิตภัณฑ์ที่สื่อความหมายถึงประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
   Promsaka, Naipinit, and Kroeksakul (2013) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาและการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่าปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการ
ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตคือปัญหาสภาพการจราจรและรถติด การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ             
การจัดการน้ าเสียที่ยังไม่สามารถจัดการได้ดี ค่าครองชีพสูง นโยบายการจัดเก็บภาษี และค่าจ้าง
แรงงาน ดังนั้น ปัจจัยส าคัญที่จะมีผลต่อการสร้างแนวทางการอนุรักษ์และการส่งเสริมการท่องเที่ยว
และการท านโยบายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวที่จ าเป็นของจังหวัดภูเก็ต ควรมุ่งเน้นที่ ความจ าเป็นในวิถี
ชีวิตประจ าวันในด้านค่าครองชีพที่สูง ความปลอดภัยและการเดินทางเข้าถึง การพัฒนารูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวกและการสาธารณะ การจัดการของเสีย และระบบการขนส่งมวลชน 
 



 บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง การวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนรอบหนองหารอย่างยั่งยืน                

มีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน
รอบหนองหารเพ่ือความยั่งยืน เพ่ือให้เป็นการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน      
รอบหนองหารในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อันจะส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของชุมชน
รอบหนองหารจังหวัดสกลนคร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และสามารถเป็นจุดรองรับการท่องเที่ยวตาม
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก 
    ดังนั้นวิธีการวิจัยที่เลือกใช้จ าเป็นต้องส่งผลให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่
ศึกษาจริง เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ ที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชนรอบหนองหาร รวมทั้ง
เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้านด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ในขั้นต่างๆ และการฝึกฝนจนสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง โดยคณะผู้วิจัยท าหน้าที่เป็น
ที่ปรึกษาและผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง    
 
3.1 วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
 วิธีด าเนินการวิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจเพ่ือส ารวจศักยภาพด้านการท่องเที่ ยวของหมู่บ้าน
ชุมชนรอบหนองหารและใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องการประชุมเสวนาเพ่ือระดมความคิดเห็น และก าหนดแนวทางหรือข้อตกลง
ในการจัดการท่องเทีย่วที่เหมาะสมและเป็นธรรม  เพ่ือเชื่อมต่อกับรูปแบบการวิจัยของบ้านท่าวัด  
             3.1.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
   3.1.2จัดท าเครื่องมือและด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพการท่องเที่ยวรอบ
หนองหาร โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  
              1) ส ารวจทรัพยากรการท่องเที่ยวของหมู่บ้านต่างๆในเส้นทางท่องเที่ยวรอบ
หนองหาร 
             2) จัดเวทีระดับความคิดเห็น และเสวนาเพ่ือรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเชิงลึก
ของแต่ละหมู่บ้าน  
  3.1.3 สร้างความร่วมมือภาคีการท่องเที่ยว โดยการจัดประชุมสัมมนาภาคีการท่องเที่ ยว 
ซึ่งได้แก่  บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบและเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว  หน่วยงานเอกชน
ที่เก่ียวข้อง  ประชาชนในชุมชนต่างๆ เป็นต้น  
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  3.1.4 สร้างเครือข่ายชุมชนเพ่ือการจัดการท่องเที่ยวรอบหนองหาร โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างชุมชนต่างๆรอบหนองหารที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายโดยมีชุมชนบ้านท่าวัดเป็นต้นแบบ 
  3.1.5 สังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูล โดยสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ  
  3.1.6  สร้างรูปแบบการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมส าหรับชุมชนรอบ
หนองหาร  
  13.1.7 น าเสนอรูปแบบ เส้นทาง และแนวทางการจัดการท่องเที่ยวรอบหนองหารและ
น ามาปรับพัฒนาเป็นรูปแบบที่สามารถด าเนินการได้  โดยการจัดเวทีวิพากษ์ 
  3.1.8 พัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือจัดการท่องเที่ยว ได้แก่  
                             1) อบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านการตลาด
ท่องเที่ยว ด้านบัญชี การบริหารจัดการ เป็นต้น   
              2) จัดท าแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวและจัดท าปฏิทินการท่องเที่ยวรอบหนอง
หาร   
                        3) จัดตั้งศูนย์การท่องเที่ยวของชุมชนรอบหนองหาร เพ่ือเป็นหน่วยประสานการ
ด าเนินการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนรอบหนองหาร รวมทั้งเป็นสถานที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
  3.1.9  จัดกิจกรรมทดลองเส้นทางท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวรอบ
หนองหาร  โดยทดลองท่องเที่ยวตามเส้นทางและรูปแบบที่ก าหนดเพ่ือทราบข้อมูลในการปรับปรุง
การท่องเที่ยว  
  3.1.10 ประเมินผลการด าเนินการ และสรุปให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน
และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 
  3.1.11 สรุปและเผยแพร่งานวิจัยโดยจัดท ารายงานวิจัยในรูปแบบเอกสารและซีดี เผยแพร่
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และจัดท าเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว  เผยแพร่งานวิจัย และ
องค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง  
  3.2 สถานที่ท าการวิจัย หมู่บ้าน/ชุมชนรอบหนองหารในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอโพนนาแก้ว  
 
3.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมข้อมูล  ใช้วิธีการสัมภาษณ์  การสนทนากลุ่มย่อย  การจัดเวทีชาวบ้าน  การ
ส ารวจพื้นที่  และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม   
 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  
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การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  โดยน าข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มย่อย จากเวทีเสวนา และจากการสังเกต มาสังเคราะห์ตามแนวคิดการ
ท่องเที่ยว   

 
3.4 ขั้นตอนการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือปฐมภูม ิโดยมีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลขั้นต้นและข้อมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุมชน 
รอบหนองหาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทราบแนวคิด ทฤษฎีรวมถึงประเด็นในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนรอบหนองหารจังหวัดสกลนคร  
 2. เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยลงพ้ืนที่ชุมชนรอบหนองหารจังหวัดสกลนคร เพ่ือ
ศึกษาชุมชนโดยใช้แบบศึกษาชนและแบบสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน  ปราชญ์ชาวบ้าน  การประชุมกลุ่ม
เพ่ือระดมความคิดเห็นและรวบรวมความรู้จากผู้รู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
และรูปแบบการจัดการท่องเที่ยว  
  2.1 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก   
( Indepth – Interview) โดยการสัมภาษณ์ การสังเกต การประชุมกลุ่มย่อย ประกอบด้วยผู้แทนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั้งระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการในพ้ืนที่ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าว
ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research : PAR) กับกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 50 คน 
 3.ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ คือ ผู้น าชุมชน คนในชุมชน ตัวแทนภาครัฐ
และภาคเอกชน และนักท่องเที่ยว 
 4.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ กลุ่มเป้าหมายจากตัวแทนประชากรทั้ง 4 กลุ่ม โดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเก็บข้อมูลในพื้นท่ีชุมชนรอบหนองหาร 3 ชุมชนๆละ 
10 คน ประกอบไปด้วย ชุมชนบ้านดอนแก้ว ชุมชนบ้านจอมแจ้ง และชุมชนบ้านท่าวัด อ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร รวม 30 คน และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและนักท่องเที่ยว จ านวน 20 
คน 
 5. เครื่องมือที่ ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ การสั มภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( Informal 
Interview) เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 4 กลุ่ม คือ ผู้น าชุมชน คนในชุมชน 
ตัวแทนภาครัฐและเอกชนและนักท่องเที่ยว 
 6. การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเชิงคุณภาพ โดยข้อมูลปฐมภูมิ ใช้การลงพ้ืนที่เพ่ือ
แนะน ากระบวนการวิจัยต่อผู้น าชุมชน ชุมชน ตลอดจนนักท่องเที่ยว ท าการส ารวจข้อมูลพ้ืนที่ทั้ง
ทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและทรัพยากรทางวัฒนธรรม รวมถึงแหล่งประกอบกิจกรรมที่
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เกี่ยวเนื่องกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนรอบหนองหาร เช่น โฮมสเตย์ วิสาหกิจชุมชน กิจกรรมพายเรือ 
ปราชญ์ชุมชน รวมถึงพระสงฆ์ประจ าวัดในชุมชน เป็นต้น 
 นอกจากนี้ใช้การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในกลุ่มประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และติดตามกิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างต่อเนื่อง  ส าหรับข้อมูลทุติยภูมิ ใช้วิธีการศึกษาจาก
เอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่างๆ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มี
เนื้อหากล่าวถึงหนองหารสกลนครและเอกสารที่เป็นข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ ของชุมชนรอบหนองหาร 
 7. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิ งคุณภาพด้วยวิธีการทางด้านมานุษวิทยา       
คือ การใช้การพรรณนา (Descriptive analysis) ด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์ กับปรากฏการณ์
ต่างๆ  ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร เพ่ือพิจารณาด าเนินการและจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
รอบหนองหารว่าเป็นไปตามหลักการของการจัดการการท่องเที่ยวที่ด าเนินการโดยชุมชนอย่างยืน
หรือไม่  
 8. การตรวจสอบข้อมูล ด าเนินการด้วยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) 
โดยการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่มาของข้อมูลในด้านเวลา สถานที่และบุคคล เก็บข้อมูลด้วยวิธีการ
ที่แตกต่างกัน คือ จากเอกสาร การสนทนารายบุคคลและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เก็บข้อมูลใน
ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เช่น ในเวทีการประชุม การลงพ้ืนที่ติดตามกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบล และในเทศกาลต่างๆ การลงพ้ืนที่ในช่วงเวลาที่ไม่มีกิจกรรมพิเศษ เป็นต้น 
 จากนั้นน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลนโยบายและแผนงานวิจัย และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวรอบหนองหารของหวัดสกลนคร และเขียนแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนรอบหนองหาร 
 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนรอบหนองหารเพ่ือความยั่งยืน เพ่ือให้เป็นการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถของชุมชนรอบหนองหารในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อันจะส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของชุมชนรอบหนองหารจังหวัดสกลนคร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและสามารถเป็น
จุดรองรับการท่องเที่ยวตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก 
 วิธีการด าเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ใช้วิธี ศึกษาเอกสาร 
การสัมภาษณ์  การสนทนากลุ่มย่อย  การจัดเวทีชาวบ้าน การส ารวจพ้ืนที่ และการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) การน าเสนอผลการวิจัย 
คณะผู้วิจัยขอน าเสนอการวิจัย ดังนี้ 
    
4.1 สภาพทั่วไปของชุมชนรอบหนองหาร 
  คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชนรอบหนองหาร โดยจัดเวทีชาวบ้าน เพ่ือ
เสวนารวบรวมข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  มีการสังเกต และสัมภาษณ์ผู้น าและผู้รู้ในชุมชนเพ่ิมเติม
จากเวทีประชุม  มีข้อมูลบริบทเบื้องต้นของทั้ง 3 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 4.1.1 บ้านจอมแจ้ง 

สถานที่ตั้ง  
บ้านจอมแจ้ง หมู่ที7่ ต าบลบ้านแป้น อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47230 

ประวัติความเป็นมา 
จากการสืบถามจากผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านจอมแจ้งทราบว่าจะมีคนสองกลุ่มที่ย้ายมาตั้งรกรากใน

เขตหมู่บ้านในเวลาไล่เลี่ยกันซึ่งพอจะสรุปตามล าดับเวลาได้ดังนี้ 
ครอบครัวของนายมา นางดา ดวงเคน ย้ายมาจากทางบ้านท่าวัดได้มาจับจองที่ดินบริเวณที่เรียกว่า
บ้านจอมแจ้งปัจจุบัน(จากโรงเรียนท่าศาลาเข้าไปบ้านจอมแจ้ง)พ่อเฒ่าริน ดวงเดน อายุ 83ปี อยู่
บ้านเลขที่ 232 ซึ่งเป็นหลานปู่หลานย่าของนายมา ยายดา ดวงเคน ตนเกิดที่บ้านท่าวัด เป็นลูกชาย
โทนของพ่อแม่ พออายุได้ 2-3ขวบบิดามารดา คือนายอยู่ นางโตย ดวงเคน ได้ย้ายมาท านาที่บ้านไฮ่ 
พร้อมกับปู่ย่า ซึ่งมาจับจองบุกเบิกพ้ืนที่โดยใช้จอบเสียม เพราะการท ามาหากินที่บ้านท่าวัดไม่ค่อยดี
นัก บ้านท่าวัดเป็นที่ลุ่มต่ ามักเกิดน้ าท่วมที่นา และไม่มีที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย จึงพากันอพยพย้ายสิ่งของ
ข้ามฟากมาฝั่งนี้ วัวขึ้นเรือข้ามฟากมาส่วนควายใช้เรือไล่ต้อนให้มันว่ายน้ ามา และด้วยตามพ้ืนที่ของ 
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นายมา นางดาดังกล่าวเป็นที่ไร่นาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วเวลาข้ามฟากมาฝั่งนี้ครอบครัวของพ่อเฒ่ามัก
เรียกว่า ไปไฮ่ ย้ายมาอยู่จึงเรียกว่าบ้านไฮ่ 

จากปัจจุบันของพ่อเฒ่าริน(85ปี) ซึ่งเป็นทายาทคนเดียวของนายมา นางดา พอจะประมาณ
ได้ว่า ต้นตะกูลดวงเคนได้ย้ายมาตั้งรกรากอยู่บ้านไฮ่ ราวปี พ .ศ2462-2463เป็นต้นมา ทั้งนี้ได้มีการ
จับจองและบุกเบิกที่เป็นพ้ืนที่ไร่นาอยู่ก่อนหน้านั้นนานกว่า 10ปี จนกระทั่งในปี พ .ศ 2479 ทาง
ราชการก็ได้ออกมาส ารวจพื้นที่ละได้สิทธิในการครอบครองพ้ืนที่ดังกล่าวตามกหหมายคือได้เลขที่104 
(หนังสือแสดงสิทธิครอบครองที่ดิน)ขณะนั้นนายมาได้เสียชีวิตไปแล้วเอกสารดังกล่าวจึงขึ้นชื่อนางดา 
ดวงเคนท้ังหมด 
ใน พ .ศ 2490 พ่อเฒ่าริน ได้แต่งงานกับนางพุดดี ชาวบ้านน้ าพุ และได้ท านาบนที่ดินของนางดาผู้
เป็นแม่เรื่อยมา การถางบุกเบิกเรื่อยมาปีละเล็กละน้อย และมีญาติพ่ีน้องจากทางบ้านท่าวัดมาขอท า
มาหากินกับนางดาบ้างบางส่วน 

ที่ดินบางส่วนของคณะครูและชาวบ้านได้มาขอที่ดินเพ่ือสร้างโรงเรียนหลังแรกก็ยกให้ ในปี พ 
.ศ 2494โรงเรียนหลังแรกของโรงเรียนท่าศาลา และเม่ือสิ้นย่าและพ่อแม่ท่ีดินดังกล่าวก็ตกเป็นของตน
ซึ่งเป็นทายาทคนเดียวและต่อมาทางประมง(กระทรวงเกษตรธิการในขณะนั้น)ได้ท าการส ารวจวัด
พ้ืนที่รอบหนองหารครั้งแรก(พ .ศ2476)แล้วอ้างสิทธิเหนือพ้ืนที่ดังกล่าวร่วมพ้ืนที่ทั้งการก่อสร้าง
โรงเรียนนั้นด้วยทางโรงเรียนได้ขอสิทธิท าการในพ้ืนที่ดังกล่าวแต่ทางประมงไม่อนุญาตแต่ไห้ยืมพ้ืนที่
ท าการเรียนการสอนอยู่นั้นแต่ห้ามสร้างอะไรถาวรเพ่ิมเติมห้ามปรับเปลี่ยนสภาพพ้ืนที่(ปัจจุบันพ้ืนที่
ดังกล่าวประกาศเป็นที่ราชการ)ทางโรงเรียนจึงได้มาขอที่ดินกับพ่อเฒ่าริน ใหม่เป็นพ้ืนที่ประมาณ40
ไร่ซึ่งอยู่คนละฝากถนนของพ้ืนที่เดิมและเป็นที่ตั่งของโรงเรียนท่าศาลาในปัจจุบันและมีเด็กในพ้ืนที่
บริการ 3 หมูบ้าน คือบ้านท่าศาลา บ้านจอมแจ้ง และบ้านบึงประชาราษหร์ 

ปัจจุบันพ่อเฒ่าริน แม่เฒ่าพุดดี ดวงเคนมีบุตรทั้งหมด 9คนทุกคนแต่งงานมีบ้านเรือนตาม
บิดาแบ่งให้แต่ที่ดินทั้งหมดสืบทอดมามากกว่าสามชั่วคนไม่มีเอกสารสิทธิใดๆเลยแม้แต่แปลงเดียวทั้ง
ที่เคยมีเอกสารแสดงสิทธิการครอบครอง หรือ ส ค1มาก่อน ขณะที่ที่ดินซึ่งได้มอบไห้โรงเรียนได้มี
เอกสารสิทธิเป็นที่เรียบร้อยส่วนที่เป็นราชพัสดุไปแล้วก็ยังทับพ้ืนที่นาซึ่งพ่อเฒ่าและครอบครัวได้ถาก
ถางมาช้านานไปกว่าครึ่งของพ้ืนที่ 
ครอบครัวนายอุ่น นางข า ทมทะวา เป็นอีกคนที่ย้ายมาตั้งรกรากถัดมาจากที่ดินของนางดา ดวงเคน 
ทมทะวา นางวันดี (มหรรษกุล) อายุ 47ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 4/7ซึ่งเป็นลูกคนเดียวของนายอุ่น นาง
ข า ทมทะวา เล่าความเป็นมาของตระกูลว่า นายอุ่นเป็นชาวโคกศรีสุพรรณส่วนนางข านั้นเป็นชาวโพน
ทอง พ่อกับแม่แต่งงานกันแล้ว ก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านท่าศาลาพร้อมกับปู่ย่า ซึ่งมาจับจองที่ดินบุกเบิกท า
เป็นที่นาอยู่ที่บ้านจอมแจ้งไว้นานแล้วตรงพ้ืนที่ถัดไปจากที่ดินของนายมา นางดา ดวงเคน พอสิ้นพ่อ
แม่ นายอุ่น นางข า ทมทะวา ก็ย้ายมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านจอมแจ้งเป็นการถาวร เมื่อมาอยู่ก็ถาก
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ถางที่ดินแปลงอื่นไปด้วยเพื่อพยายามหาที่ดินอยู่ใกล้น้ าและเหมาะแก่การท านา ต่อมาไม่นาน นางออ 
ค้างถางค า ลูกพ่ีลูกน้องของนายอุ่นก็ย้ายติดตามมา นายอุ่นก็ยกท่ีดินแปลงแรกไห้กับนางออ แล้วตนก็
ย้ายไปอยู่ที่ดินที่ถัดไปจากวัดราชินี ซึ่งมีที่ดินของนายปัง พลวงศ์ษา คั่นอยู่ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ดีกว่า ทั้งนั้น
นายอุ่นยังท ามาหากินอยู่ก็แบ่งไห้ลูกซึ่งมีครอบครัวหมดคนละแปลงและตัวนางวันดี มหรรษกุล เองก็
มีบุตรทั้งหมด 5 คน ปัจจุบันที่เป็นของนายอุ่น นั้นถูกซอยแบ่งปันกันท ามาหากินในหมู่ลูกหลานสืบต่อ
กันเรื่อยมา 

สภาพทั่วไปหมูบ้าน 
ทิศเหนือ   จดกับ บ้านบึงประชาราษหร์ 
ทิศใต ้    จดกับ หนองหาร 
ทิศตะวันออก  จดกับ ปากประตูน้ าก่ าหรือประตูสุรีสวดี 
ทิศตะวันตก จดกับ บ้านท่าศาลา 
จ านวนประชากร 
บ้านจอมแจ้งมีจ านวนหลังคาเรือน138หลังคาเรือน ประชากรทั้งหมด 688 คน 

 ชาย 240 คน หญิง 259คน เด็กชาย 94คน  เด็กหญิง 95คน 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
บ้านจอมแจ้งเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์เพราะล้อมรอบด้วยแม่น้ าและอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ 

และพันธุ์พืชต่างๆ เช่น ต้นมะพร้าว ผักตบ ข้าวโพด มะเขือเทศ เป็นต้น 
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
บ้านจอมแจ้งเป็นบ้านที่มีประชากรนับถือศาสนาสองศาสนา คือ ศาสนาคริสต์ และพุทธ โดย

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์  ซึ่งมีพิธีกรรม แห่ดาว และการเลี้ยงผีหมอซึ่งการเลี้ยงผีหมอนี้ 
ชาวจอมแจ้งที่บ้านจอมแจ้งที่นับถือศาสนาพุทธ จะออกไปร่วมพิธีกรรมเลี้ยงผีหมอกับหมู่บ้านอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
                       
                     
                     

ภาพที่ 1 วัดราชินีแห่งสายประค าศักดิ์สิทธิ์ จอมแจ้ง 
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ประเพณีแห่ดาว 
ทุกวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเยซูเจ้า ที่ทั่วโลกนับถือว่า

วันนี้เป็นวันส าคัญ โดยบ้านจอมแจ้งจะท าการแห่ดาว ในวันที่ 24 ธันวาคม ของทุกปี จากนั้นในวันที่
25 ธันวาคม ก็จะออกไปร่วมกิจกรรมแห่ดาวกับบ้านท่าแร่ หรือ เมืองสกลนคร ซึ่งทั้งสองที่นี้จะจัด
กิจกรรมแห่ดาวที่ยิ่งใหญ่ทุกปี 

วัสดุอุปกรณ์การท าดาว 
-  กระดาษแก้ว 
-  ไม้ไผ่ 
-  กาว 
-  ไฟหยดน้ าหลากสี 
วิธีท า 
1.  น าไม้ไผ่ขึ้นโครงเป็นรูปดาว 
2.  ใช้กาวทาตามโครงไม้รูปดาว 
3.  ใช้กระดาษแก้วปิดตามโครงรูปดาว 
4.  น าไฟหยดน้ าหลากสีตกแต่ง 
ขบวนตกแต่ง 
ในการแห่ดาวจะใช้รถกระบะในการแห่ โดยจะจัดการตกแต่งขบวนรถซึ่ง จะประกอบด้วย ไฟ

หลากสี ถ้ าแม่พระ เป็นถ้ าที่แสดงให้เห็นถึงตอนก าเนิดพระเยซูเจ้า 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                    

ภาพที ่2 ขบวนเทศกาลแห่ดาว 
ทรัพยากรทางประเพณี 
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-   ประเพณีแข่งเรือ   จะนิยมท ากันเดือนตุลาคมของทุกปี 
-   ประเพณีบุญฉลองวัด  จะนิยมท ากันในเดือนมีนาคมของทุกปี 
-   ประเพณีบุญผ้าป่า   จะจัดตามความสะดวกของประชาชนในหมู่บ้าน 
การศึกษา 
เนื่องจากบ้านจอมแจ้งอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง และประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท านา ซึ่งมีทุน

ส าหรับการศึกษาให้แก่ลูกหลานน้อย และชาวบ้านยังมีค่านิยมที่ต้องการให้บุตรหลานช่วยในเรื่องของ
การท าไร่ท านาอยู่มาก จึงท าให้ชาวบ้านส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ า เช่น ป.4  

การสาธารณสุข 
มียาสามัญประจ าหมู่บ้าน  ซึ่งมีอาสาสมัคร  ( อ.ส.ม. )  ประจ าหมู่บ้านคอยให้บริการ สถานี

อนามัยประจ าต าบล  อยู่ที่บ้านน้ าผุ และโรงพยาบาลประจ าอ าเภอโพนนาแก้ว 
ค่านิยม 
 ชาวบ้านส่วนมากนิยมใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย กระแสนิยมทางแฟชั่นไม่มากนัก 
อาชีพ 

         อาชีพหลักของคนในหมู่บ้าน คือ ท านา ( จะท าในช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน ) 
วิธีการท านา 

         น าข้าวเปลือกที่คัดเลือกไว้ไปแช่น้ าประมาณ  1-2  คืน  จากนั้นก็เอาข้าวที่แช่ไว้ขึ้นมาพักไว้  
2-3  วันจนกว่าข้าวจะงอกแล้วน าข้าวไปหว่านในแปลงนาที่เตรียมไว้  ( การหว่านข้าวควรหว่านไป
ทางเดียวกัน ) ประมาณ  30-45  วันข้าวที่หว่านก็จะโตเป็นต้นกล้าเต็มที่แล้วก็จะถอนต้นกล้าก็เอาต้น
กล้าที่ถอนได้มามัดรวมกันเป็นมัดๆ เรียกว่ามัดกล้า ก่อนที่จะน าต้นกล้าที่ถอนไว้ไปด านั้นควรจะตัด
ปลายของต้นกล้าออกก่อนให้ตัดพอประมาณเพ่ือที่จะให้ต้นกล้าเติบโตเร็วกว่าปกติ   การด านานั้น
ส่วนมากใช้เวลาแค่ 1 เดือน  ข้าวที่ชาวบ้านนิยมปลูกกันมากก็คือ  ข้าวดอ ข้าวกลาง ข้าว            
กข.(ข้าวงัน)   จากนั้นก็รอจนกว่าข้าวจะออกร่วงและแก่เต็มที่ก็จะลงมือเกี่ยวข้าว  พอเกี่ยวเสร็จก็จะ
เอาข้าวผึ่งแดดไว้  3-4  วันก่อน  แล้วก็จะมัดข้าวที่เก่ียวไว้รวมกัน   เวลาเกี่ยวข้าวเราจะวางข้าวไว้ใน
ตอของต้นข้าวที่เกี่ยวเสร็จแล้ว ( ตอฟาง )  ประมาณ  4-5  ก ามือของแต่ละคนก็จะน ามามัดรวมกัน   
เพ่ือที่จะสะดวกในเวลานวดข้าวเวลานวดข้าวชาวปัจจุบันบ้านจะนิยมใช้รถสีข้าวและเครื่องปั่นข้าว  
แต่สมัยก่อนจะนิยมใช้ไม้ตีเอา  เวลานวดข้าวเสร็จก็จะน าเอาฟางนั้นเก็บไว้ให้โคและ กระบือเอาไว้กิน
ในฤดูแล้ง 

อาชีพเสริมของคนในหมู่บ้าน 
        จะประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก  เช่น  ปลูกมะเขือเทศ  ปลูกข้าวโพด  ท าการ
ประมงในหนองหาร   และไปรับจ้างบางส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

แหล่งท ามาหากินของคนในหมู่บ้าน   



52 
 

แหล่งท ามาหากินของหมู่บ้าน คือ  ออกหาปลาในหนองหารโดยใช้เรือหางยาว  ในหมู่บ้านนี้
นิยมใช้เรืองหางยาว   ในหมู่บ้านมีเรือทั้งหมดประมาณ  30  กว่าล า  ปลาที่ได้ส่วนมากก็จะมีปลา 
เช่น ปลาขาว  ปลาสร้อย ปลากะไท  ปลาช่อนและปลานิล เป็นต้น 

อุปกรณ์ที่ใช้ท ามาหากิน 

- แห 

- มอง 

- สวิง 

- ยอ 

- ลอบ 
การตลาด 

            เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว  ข้าวโพด  และมะเขือเทศเสร็จแล้วก็จะมีพ้อค้าคนกลางมารับซื้อ
ในหมู่บ้าน  หรือบางครั้งก็น าไปขายเองในตัวจังหวัด  ส่วนปลาที่หามาได้นั้นก็จะน าไปขายเองใน
หมู่บ้านใกล้เคียง  และบางครั้งก็น าปลามาแปรรูปในลักษณะต่างๆ เช่น  ปลาส้ม  ปลาแห้งและส้ม
ปลาน้อย  ขายให้คนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง 

ศาสนาที่ชาวบ้านนับถือ    
คือ  ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ทอเสื่อเป็นสินค้าที่กลุ่มแม่บ้านท าหลังฤดูเก็บเกี่ยว  จ าหน่ายให้เฉพาะคนในหมู่บ้านยังไม่มี

ตลาดรองรับ แต่มีช่องทางในการขายคือ ขายในโอกาสต่างๆเช่น ในการอบรมสัมมนา ในท้องที่ต่างๆที่
ได้เข้ารับร่วมการอบรม ราคา 80-120 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดและความยาวของเสื่อ 

ด้านสาธารณูปโภค    

- ไฟฟ้า  

- ประปา 

- ร้านค้าเอกชน  4  แห่ง 
 
 

การปกครอง 
มีผู้ใหญ่บ้าน  1  คน    ผู้ช่วย 2 คน  มี ส.อบต.  2  คน   ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข  สงบ

เรียบร้อยและเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด 
ปัญหาทั่วไป 
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ชุมชนมีรายจ่ายต่ ากว่ารายรับ  มีปัญหาเรื่องหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบเป็นจ านวน
มาก 

การคมนาคม 
ทางบก  
สกลนคร -  บ้านน้อยจอมศรี -  บ้านชะโนด -  บ้านฮางโฮง -  บ้านป่าหว้าน -  บ้านเชียง

เครือ -  บ้านดอนเชียงบาน  – บ้านท่าแร่ -  บ้านน้อยจอมศรี -  บ้านนาแก้ว -  บ้านโพนงามท่า -  
บ้านโพนบก -  บ้านแป้น บ้านน้ าพุ -  บ้านท่าศาลา -  บ้านจอมแจ้ง 

ทางน้ า 
สะพังทอง -  ดอนสวรรค์  -   ดอนไชยพอ -  ดอนไฮ -  ดอนมิม่อน -  ดอนหวาย -  ดอนสะเดาะ -  
บ้านจอมแจ้ง 
 
 4.1.2 บ้านดอนแก้ว 

สถานที่ตั้ง  :  บ้านดอนแก้ว  หมู่  2  ต.ม่วงลาย  อ.เมือง   จ.สกลนคร  47000 
ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน   บ้านดอนแก้ว 
ที่มาของชื่อหมู่บ้านดอนแก้ว เดิมชื่อว่าบ้านดอนแก้ว เหตุชื่อว่าดอนแก้วนั้นจากการที่ได้ท า

สัมภาษณ์บุคคลที่มีอาวุโสในหมู่บ้าน ก็ให้สาเหตุของบ้านดอนแก้วไปคนละอย่างสรุปโดยย่อๆ ได้
เหตุผล2 อย่างเดียวกันคือ เมื่อก่อนมีต้นไม้เต็งขนาดใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง บริเวณข้างในของเปลือกไม้มี
ลักษณะเป็นโพรงคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่า เหี้ย ภาษาบ้านเรียกว่าแลน และวันดี
คืนดีหรือไม่ก็14-15 ค่ าจะมีแก้วลอยออกมาจากโพรงไม้ ชาวบ้านเรียกกันว่าแก้วสะเด็ดแต่เนื่องจาก
ตรงที่ว่าเป็นต้นไม้ใหญ่อยู่นั้นมันอยู่ในที่เป็นดอนและเมื่อมีแก้วลอยออกมาจากต้นไม้ใหญ่ชาวบ้านใน
หมู่บ้านจึงพากันเรียกว่า ดอนแก้ว มาจนถึงทุกวันนี้ 
 แต่อีกนัยหนึ่งนั้นเล่ากันว่า มีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าพระโคตร อยู่ที่วัดศรีบุญเรือง เป็นคน
เมืองสกลนคร ได้เข้ามาท าการเลื่อยไม้เพ่ือท าวัดในบริเวณใกล้ๆกับหนองน้ า  ชาวบ้านเลยพร้อมใจกัน
เรียกว่า หนองยาคูโคตร ตอนทีพ่ระครูโคตรเข้ามาท าการเลื่อยไม้แคนเพื่อท าวัดนั้นมีตาแก้วมาฝังไว้ใน
ดอน ซึ่งห่างจากหนองน้ ายาคูโคตรไม่เท่าไหร่ ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า ดอนตาแก้วหรือดอนแก้ว       
มาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งก็มีความสัมพันธ์กันกับต้นไม้ 
 บุคคลที่อพยพมาตั้งหมู่บ้านในรุ่นแรกๆนั้นก็มี นายจารผาง พิมแพง, นายเชียงพันธ์ ไม่ทราบ
นามสกุล นายเริง พิมแพง อพยพมาจากนาแก นอกจากกลุ่มของนายจารผาง แล้วก็ยังมีกลุ่มของนาย
ทิศพันธ์ วงศ์อาพระ  นายเชียงแคน มุทานา  นายทิศพร ใจกลาง 
 เหคุที่อพยพเข้ามาเพราะนายทิศพร ใจกลาง เมื่อก่อนเป็นพระธุดงค์ พอธุดงค์มาถึงบริเวณที่
เป็นบ้านดอนกลางในปัจจุบันก็เกิดชอบจึงเดินทางไปอพยพพาครอบครัว ญาติพ่ีน้องมาตั้งเป็น
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บ้านเรือนอยู่ ณ ที่นี้ เมื่อตอนอพยพเข้ามาตั้งหมู่บ้านนั้นไม่ได้มีการเสี่ยงทายอะไรเลย บริเวณที่เป็น
บ้านดอนแก้วเคยเป็นเมืองเก่าเพราะมีการค้นพบว่าเดิมก่อนจะมาตั้งหมู่บ้านนั้น มีวัดร้างอยู่วัดหนึ่ง 
ช่วงที่อพยพเข้ามาครั้งแรกมีสามครอบครัวด้วยกันน าโดย  คุณตาทัศพร  ใจกลาง นายพันธุ์  วงศ์ตา
พา  คุณตาเชียงแดน มุทานา ช่วงที่อพยพเข้ามานั้นเล่ากันว่ามีพระภิกษุอพยพเข้ามาด้วย เข้ามาตั้ง
บ้านเรือนในครั้งแรกนั้นบริเวณแถบหนองหารแล้วขยายออกไปทางทิศใต้และทิศตะวันออกส่วนทาง
ทิศตะวันตกนั้นขยายออไปไม่ได้เพราะติดริมหนองหาร ต านานหรือนิทานเกี่ยวกับหมู่บ้านดอนแก้ว 
ส าหรับนิทานหรือต านานนั้นไม่มี 
 ช่วงที่อพยพครั้งแรกประมาณ พ.ศ. ใดไม่ปรากฏแต่กลุ่มที่อพยพเข้ามาอีกนั้นประมาณปี 
พ.ศ. 2468 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 อพยพมาจากบ้านหนองหอย อ าเภอนาแก อพยพเข้ามาครั้ง
ใหญ่ มีอยู่3 รุ่นด้วยกันคือ 

นายจารผาง  พิมแพง 
นายเชียงพันธุ์ 

    นายเชิง  พิมแพง 
รุ่นที่2 
นายทิศพันธุ์  วงศ์ตาพระ 
นายเชียงแดน  มุทานา   
นายทิศพร  ใจกลาง 
รุ่นที่3 
คุณตาจอ  รอดคุต 

อพยพมาจากบ้านโคกลายย้ายเข้ามาเพราะต้องการจะท ามาหากิน อพยพเข้ามาอยู่ที่บ้านดอน
แก้วนั้นท ากัน 

1. ครอบครัวน าโดยนายปาว วะชุม  โดยนายปาวได้ภรรยาที่บ้านดอนแก้วและอพยพเข้ามาจาก 
สาเหตุขัดใจกันระหว่างญาตพี่น้องและอพยพมาอยู่ที่นี้ 
การอพยพเข้ามาแล้วแยกครอบครัวออกไปนั้นจ านวนที่ย้ายออกไปมีมากกว่าย้ายจากที่อ่ืนเข้ามา 
จ านวนที่ย้ายออกไปมีอยู่สามครอบครัวด้วยกัน 

นายไพรทรพย์  นนสะเกต 
นางอุดร   พิมแพง  ย้ายไปอยู่บ้านจอมแจ้ง 
นางสี      พิมแพง   ย้ายไปอยู่ค าสะอาด 
นางฮม    พิมแพง  ย้ายไปอยู่มหาชัยปลาปาก 
นายเบน  วงศ์ศิลา  ย้ายไปอยู่บึงกาฬ 
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สาเหตุที่ย้ายออกไปเพราะเศรษฐกิจในหมู่บ้านไม่ดี พ้ืนที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกก็มีน้อย อาชีพ
หลักคือท านา อาชีพรองก็คือท าประมง ท าไร่มะเขือเทศ เหตุที่ย้ายออกไปไม่เกี่ยวกับเรื่องโรคระบาด 
ชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในหมู่บ้านดอนแก้ว ส่วนมากจะเป็นพวกย้อหมดบ้าน คิดเป็น100% ปัจจุบัน
บ้านดอนแก้วมี56 หลังคาเรือน แยกเป็นชาย 192 คน หญิงได้ 200 คน 

โบราณสถานที่มีก่อนตั้งหมู่บ้าน มีเป็นพวกวัดร้าง อยู่ตรงกลางบ้านของนายทวี มิตรอารักษ์ 
ไม่มีการก่อสร้างอะไรเพิ่มเติม ปัจจุบันบริเวณท่ีเป็นวัดร้างนั้น ตั้งเป็นบ้านเรือนของชาวบ้าน ปัจจุบันก็
มีหอหมู่บ้าน เป็นที่เคารพของชาวบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ไม่กี่ไร่ ทุกเดือนสามออกใหม่สามค่ า เดือนสาม 
ของทุกปีก็จะมีการจัดเลี้ยงฉลอง วิธีการเลี้ยงก็คือ ทุกคนต้องมาร่วมท าพิธีที่หอหมู่บ้านวิธีการเลี้ยงก็
คล้ายๆกับการเลี้ยงเจ้า 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
การใช้ที่ดิน และช่วงเวลาการใช้ที่ดินในรอบปีนั้น ใช้ที่ดินท าการเพาะปลูกข้าวคิดเป็น 40%  

นอกนั้นก็จะใช้ที่ดินในการท าไรมะเขือเทศคิดเป็น 60 %  
ระบบการลงแขกเก่ียวข้าว ระบบนาวาน ยังใช้กันอยู่โดยเฉพาะระบบการลงแขกเกี่ยวข้าว นา

วานท ากันทั้งในหมู่เครือญาติและช่วยกันท าทั้งหมู่บ้านสภาพด้นผลผลิตการท านา ท าไร่ไม่ได้ผล
เท่าที่ควร รายได้ที่ได้ก็พอแค่ใช้จ่าย เงินที่ได้มาส่วนมากจะน าไปซื้อข้าวมาไว้ในการอุปโภคบริโภค 
เนื่องจากการท านาไม่ได้ผล 

อาชีพค้าขายในหมู่บ้าน มีร้านค้าปลีก (ร้านค้าย่อย) ในหมู่บ้านดอนแก้ว 2 ร้านด้วยกัน คือ
ร้านนายส ารอง ราชสลอด และร้านนายปิง จันทรังษี ร้านสหกรณ์ ในหมู่บ้านไม่มีระบบการ
แลกเปลี่ยนผลผลิตหรือแลกกับสินค้าชนิดอ่ืน ยังคงมีอยู่การค้ากับต่างหมู่บ้าน โดยเฉพาะบ้านม่วงลาย
ผลผลิตพวกมะเขือเทศบางทีก็มีพ่อค้าเข้ามาซื้อถึงที บางทีก็ส่งโรงงานมะเขือเทศเต่างอย ระบบการค้า
กับพ่อค้านายทุนก็ได้ก าไรพอได้ใช้ไปวันๆ 

อาชีพประมงในหมู่บ้าน มีการจับปลาที่หนองหาร จ านวนปลาที่ได้ก็ไม่แน่นอนบางวันก็ได้
ปลาจ านวนมาก แต่บางวันไม่ได้ปลาเลยก็มี เครื่องมือที่ใช้จับปลาก็มี แห , อวน, ตาข่าย, ปลาที่ได้ก็มี 
ปลาช่อน ปลาหมอ ปลาตะเพียน ปลาสวาย ฯลฯ ปลาที่จับมาได้ บางทีก็มีพ่อค้ามารับซื้อ บางที่ก็เอา
ไปขายให้คนในหมู่บ้าน ได้ก าไรเล็กน้อย 

อาชีพหัตถกรรมในหมู่บ้านมีส่วนมากจะท าเกี่ยวกับการทอผ้าไม่มีพวกเครื่องปั้นดินเผา 
ส่วนมากจะซื้ออุปกรณ์มาทอเอง ไม่มีการจัดกลุ่มธุรกิจแต่อย่างใด มีการพ่ึงหน่วยงานของรัฐบาล พวก
การท าบัตรประชาชนแต่ไม่มีหน่วยงานของพวกเอกชนเข้ามาให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใดในการ
จัดเป็นกลุ่ม 
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อาชีพเลี้ยงสัตว์ ก็มีการเลี้ยงกันเกือบทุกครัวเรือน ส่วนมากจะเลี้ยงพวก โค กระบือ (วัว , 
ควาย) สุกร เป็นสินค้า เวลาจะจ าหน่ายก็ไปติดต่อกับพ่อค้าให้เข้ามารับซื้อ สภาพการเงินได้ก าไรแต่ไม่
มากนัก เนื่องจากว่าต้นทุนมันสูง 

การขายแรงงาน  ไม่มีการออกไปขายแรงงานจากต่างประเทศ จะมีแต่ออกไปขายแรงงาน
รับจ้างตัดอ้อย กับการท าการก่อสร้าง เฝ้าสวนกาแฟ โดยไปรับจ้างตัดอ้อยที่จังหวัดกาญจนบุรี 3 คน 
ไปท าการก่อสร้างเป็นกรรมกรแบกหาม อยู่กรุงเทพฯ และมีกุสุมาลย์ประมาณ 5-10 คน ไปรับจ้างเฝ้า
สวนกาแฟ ที่จังหวัดชุมพรจ านวน 2 คน ส่วนมากช่วงที่ออกไปรับจ้างขายแรงงานจะไปช่วงหลังฤดู
การเก็บเกี่ยวไม่มีการส่งเสริมให้ท างานในหมู่บ้านแทนการออกไปขายแรงงานนอกหมู่บ้าน 

องค์กรของรัฐที่เข้ามาช่วยเหลือ ก็มี ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธกส. ด้าน
สินเชื่อ แต่ไม่มีโครงการของหน่วยงานจากรัฐบาล เข้ามาให้ค าแนะน าช่วยเหลือ 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน 
เป็นที่เนินราบสูงเล็กน้อยมีพ้ืนที่ทั้งหมด  470  ไร่  ชุมชนตั้งอยู่ริมฝั่งหนองหาร  ทางด้านทิศ

ตะวันออกมีถนนลาดยาง  คอนกรีต  ผ่ากลางหมู่บ้าน  มีส านักสงฆ์  2  แห่ง  ไม่มีโรงเรียนและสถานี
อนามัย  ต้องไปใช้บริการเขตบริการต าบลม่วงลาย   

ลักษณะทางกายภาพของหมู่บ้าน เป็นที่สูงลักษณะคล้ายดอน ท าการเพาะปลูกด้านกสิกรรม
ไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร เพราะเป็นดินทราย อากาศเย็นสบาย บ้านดอนแก้วมีอาณาเขตติดกับหมู่บ้าน
อ่ืนดังนี้ 

ทิศเหนือ               ติดริมหนองหาร 
ทิศใต้                   ติดบ้านม่วงลาย 
ทิศตะวันออก         ติดบ้านยางอาด 
ทิศตะวันตก           ติดริมหนองหาร 
การจัดวางผังหมู่บ้านไม่ค่อยจะสอดคล้องกับสภาพธรรมชาติเท่าไหร่เพราะด้านการคมนาคม

นั้น ไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควร ไฟฟ้ายังไมมีใช้ด้านแหล่งน้ าก็ไม่สะดวกเพราะติดริมหนองหาร 
ลักษณะและสภาพของดิน ที่บ้านดอนแก้ว เป็นลักษณะดินทรายไม่เหมาะกับการเพาะปลูก 

ส่วนใหญ่จะใช้ท าไร่มะเขือเทศเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากว่าดินเป็นดินทรายน้ าจึงซึมผ่านเข้า การท านา 
รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์จึงท ากันประมาณ50% อีก50% ท าไร่มะเขือเทศ เพราะต้นทุนต่ าผลผลิตที่ได้นั้น
ดีกว่า 
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สภาพป่าไม้ พื้นท่ีที่เหลือเป็นป่าไม้เหลืออยู่ประมาณ4 ไร่ ส่วนมากจะเป็นประเภทป่าละเมาะ 
ไม่มีดอนปู่ตามีแต่หอหมู่บ้านที่ชาวบ้านนับถือ ไม่มีการวางแผนผังการปลูกป่า 

สภาพแหล่งน้ า มีล าน้ าไหลผ่านหมู่บ้านออกน้ าก่ าทะลุลงสู่น้ าโขง บ้านด อนแก้วมี
ความสัมพันธ์กับหนองหารเพราะใช้เป็นแหล่งท าการประมง 

เส้นทางคมนาคม กับภายนอกที่เป็นทาหลวง ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 13 กม. ถนนหนทาง
ใช้ได้ทุกฤดูกาล มีถนน รพช. ไปยังหมู่บ้านอื่นแต่ไม่สะดวกเท่าที่ควร 

สภาพความเป็นอยู่ 
ชุมชนบ้านดอนแก้วมีบ้านเรือนทั้งหมด  72  ครัวเรือน  จ านวนประชากรทั้งหมด  292  คน  

แบ่งออกเป็น  2  คุ้ม  คือ  คุ้มบ้านดอนแก้วกับคุ้มบ้านดอนกลาง   ประชากรมีรายได้ต่อหัว  ต่อปี
ค่อนข้างต่ าถึงต่ ามาก  

ทรัพยากรทางธรรมชาติ 
ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์  ส่วนมากคนในหมู่บ้านจะนิยมปลูกต้นมะพร้าว  ต้นล าไยและต้น

ไผ่  บริเวณรอบๆแม่น้ าก็จะมีต้นบอน  จอก  แหน  ผักตบชวาและดอกบัว 
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
ในหมู่บ้านก็จะมีประเพณีท่ีสืบต่อกันมาช้านานงานท าบุญเลี้ยงผีหมอและท าบุญเลี้ยงปู่ตา 
วิธีเลี้ยงผีหมอ 
ชาวบ้านที่อนุรักษ์ประเพณีพ้ืนบ้านก็จะมารวมตัวกันที่บ้านแม่ครู (หัวหน้าทีม) โดยแต่ละคน

นั้นจะต้องถือขัน 5 ( ดอกไม้ 5 คู่ เทียน 5 คู่ )  และ ขัน 8  ( ดอกไม้ 8 คู่  เทียน 8 คู่ )  เพ่ือน าไป
ประกอบพิธีไหว้แม่ครู   พิธีนี้จะจัดกันตั้งแต่ตอนเช้าผู้ที่จะท าพิธีก็จะมารวมตัวกันแล้วก็จะออกมาเต้น
ร่ายร ากัน  เวลาร านั้นนิยมใช้ผ้าสีแดงมัดตรงหน้าผาก  ในพิธีนั้นก็จะมีกลองและแคนเป็นเครื่องดนตรี
ประกอบ  เวลากลางวันก็จะรับประทานอาหารร่วมกัน  โดยลูกหลานของแต่ละคนก็จะน าอาหารคาว 
และของหวานมาให้  จากนั้นก็จะท าพิธีการแสดงวิธีการท ามาหากินแบบพ้ืนบ้าน  เช่น  การหาปลา  
ในการท าก็จะมีอุปกรณ์ประกอบด้วย  ส่วนปลาก็จะเป็นปลาที่สุกแล้ว  เวลาท าพิธีก็ให้ลูกหลานโยน
ปลานั้นใส่อุปกรณ์ที่ผีหมอถืออยู่  ในการท าพิธีก็จะมีดนตรีประกอบอยู่ตลอดเวลา  และจะร่ายร า
จนกว่าผีที่เข้ามาสิงสถิตจะพอใจ  และช่วงบ่ายก็จะให้ผู้ที่ท าพิธีนั้นเล่นน้ าไม่ใช่ว่าเล่นทุกคนแล้วแต่ว่า
ใครจะเล่น  ก็เล่นจนกว่าจะพอใจเหมือนกัน  หลังจากเล่นน้ าเสร็จก็เข้าไปไหว้ครูเป็นอันเสร็จพิธี 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผีบ้านผีเรือนปกปักรักษาคนในบ้านให้ชีวิตมีแต่ความสุขปราศจากโรคภัยต่างๆ 

วันที่เลี้ยงก็จะนิยมท ากันในวันขึ้น  6  ค่ า  เดือน  4 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธี 

- ดอกไม้ 
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- เงิน  1 บาท  4  สตางค ์

- ไข่  1  ฟอง 

- ต้นดอกไม้  1  คู่ 

- ผ้าสีแดง  1  ชิ้นสวิง  ข้อง  แห 
วิธีเลี้ยงปู่ตา 
เป็นประเพณีที่นับถือกันมายาวนาน  ชาวบ้านจะเรี่ยไรเงินกันครัวเรือนละประมาณ            

5-10  บาท  เพ่ือจะน าไปซื้ออุปกรณ์ที่จะน ามาประกอบในการท าพิธี   ก็จะมีอาหารซึ่งชาวบ้านจะ
ช่วยกันท าแล้วก็น าไปกินกันเจ้าที่ของหมู่บ้าน ( ดอนปู่ตา )  โดยให้น าธูปเทียนคนละ 1 คู่  เพ่ือไป
กราบไหว้  ส่วนในพิธีก็จะมีขัน 5  สุรา  บุหรี่  อาหาร  และของหวานเพ่ือจะน าไปกินกันในที่ที่ท าพิธี  
ส่วนผู้น าที่พาท านั้นก็จะน าขัน  5  สุรา  บุหรี่  อาหารละของหวานถวายให้เจ้าที่เพ่ือให้เจ้าที่นั้นมารับ
ไป  จากนั้นก็รับประธานอาหารร่วมกันเป็นอันว่าเสร็จพิธี 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้เจ้าที่ปกปักรักษาคนในหมู่บ้านให้มี่ชีวิตที่มีแต่ความสุข  แคล้วคลาดจากโรคภัยและ

อันตรายต่างๆ  วันที่นิยมท ากัน  คือ  วันปีใหม่ของทุกปี 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธี 
- ดอกไม้ 
- ธูปเทียน 
- สุรา  บุหรี่ 
- อาหาร  ( ของคาวและของหวาน ) 
ทรัพยากรทางประเพณี 
- ประเพณีท าบุญกองข้าว  จะนิยมท ากันเดือนมีนาคม – เดือนเมษายนของทุกปี 
- ประเพณีบุญกฐิน  จะนิยมท ากันเดือนพฤษจิกายน – เดือนธันวาคม 
- ประเพณีบุญผ้าป่า  จะนิยมท ากันเดือนมีนาคม  -เดือนพฤษภาคม 
- ประเพณีท าบุญเข้าพรรษา  จะนิยมท ากันเดือน 

- ประเพณีบุญออกพรรษาจะนิยมท ากันเดือนตุลาคม  ( ขึ้นอยู่กับต าบลว่าแต่ละปีจะออก
พรรษาในหมู่บ้านใด  นิยมท าหมุนเวียนกันให้ครบทุกหมู่บ้าน ) 

 การศึกษา 
ส่วนมากคนในหมู่บ้านจบ ป.4   เด็กที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาก็จะมาเรียนที่โรงเรียน

บ้านม่วงลายเพราะบ้านดอนแก้วไม่มีโรงเรียนและก็ใกล้กับบ้านม่วงลาย   ส่วนระดับอาชีวะศึกษา – 
ระดับปริญญาตรีก็จะนิยมเข้าไปเรียนในตัวจังหวัด 

การสาธารณสุข 
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มียาสามัญประจ าหมู่บ้าน  ซึ่งมีอาสาสมัคร  ( อ.ส.ม. )  ประจ าหมู่บ้านคอยให้บริการและก็มี
สถานีอนามัยประจ าต าบล  อยู่ที่บ้านม่วงลาย 

 
ค่านิยม 
 ชาวบ้านส่วนมากนิยมใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย  ไม่ฟุ่มเฟือย  เสื้อผ้าก็ใส่แบบพ้ืนบ้านธรรมดา

ทั่วไปไม่ค่อยนิยมตามกระแสมากนัก 
อาชีพ 
 อาชีพหลักของคนในหมู่บ้าน  คือ  ท านา  ( จะท าในช่วงเดือนมิถุนายน – เดือน

พฤศจิกายน ) 
วิธีการท านา 
น าข้าวเปลือกท่ีคัดเลือกไว้ไปแช่น้ าประมาณ  1-2  คืน   จากนั้นก็เอาข้าวที่แช่ไว้ขึ้นมาพักไว้  

2-3  วันจนกว่าข้าวจะงอกแล้วน าข้าวไปหว่านในแปลงนาที่เตรียมไว้  ( การหว่านข้าวควรหว่านไป
ทางเดียวกัน )  ประมาณ  30-45  วันข้าวที่หว่านก็จะโตเป็นต้นกล้าเต็มที่แล้วก็จะถอนต้นกล้าก็เอา
ต้นกล้าที่ถอนได้มามัดรวมกันเป็นมัดๆ  เรียกว่ามัดกล้า   ก่อนที่จะน าต้นกล้าที่ถอนไว้ไปด านั้นควรจะ
ตัดปลายของต้นกล้าออกก่อนให้ตัดพอประมาณเพ่ือที่จะให้ต้นกล้าเติบโตเร็วกว่าปกติ  การด านานั้น
ส่วนมากใช้เวลาแค่  1  เดือน  ข้าวที่ชาวบ้านนิยมปลูกกันมากก็คือ  ข้าวดอ  ข้าวกลาง ข้าวกข .   
(ข้าวงัน)  จากนั้นก็รอจนกว่าข้าวจะออกร่วงและแก่เต็มที่ก็จะลงมือเกี่ยวข้าว   พอเกี่ยวเสร็จก็จะเอา
ข้าวผึ่งแดดไว้  3-4  วันก่อน  แล้วก็จะมัดข้าวที่เกี่ยวไว้รวมกัน   เวลาเกี่ยวข้าวเราจะวางข้าวไว้ในตอ
ของต้นข้าวที่เกี่ยวเสร็จแล้ว ( ตอฟาง )  ประมาณ  4-5  ก ามือของแต่ละคนก็จะน ามามัดรวมกัน   
เพ่ือที่จะสะดวกในเวลานวดข้าวเวลานวดข้าวชาวปัจจุบันบ้านจะนิยมใช้รถสีข้าวและเครื่องปั่นข้าว  
แต่สมัยก่อนจะนิยมใช้ไม้ตีเอา  เวลานวดข้าวเสร็จก็จะน าเอาฟางนั้นเก็บไว้ให้โคและ กระบือเอาไว้กิน
ในฤดูแล้ง 

อาชีพเสริมของคนในหมู่บ้าน 
จะประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก  เช่น  ปลูกมะเขือเทศ  ปลูกข้าวโพด  ท าการ

ประมงในหนองหา   และไปรับจ้างบางส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
แหล่งท ามาหากินของคนในหมู่บ้าน   
 คือ  ออกหาปลาในหนองหารโดยใช้เรือหางยาว  ในหมู่บ้านนี้นิยมใช้เรืองหางยาว   ใน

หมู่บ้านมีเรือทั้งหมดประมาณ  30  กว่าล า  ปลาที่ได้ส่วนมากก็จะมีปลาขาว  ปลาสร้อย  ปลาช่อน
และปลานิล 

อุปกรณ์ที่ใช้ท ามาหากิน 

- แห 
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- มอง 

- สวิง 

- ยอ 
 

การตลาด 
เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว  ข้าวโพด  และมะเขือเทศเสร็จแล้วก็จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ

ในหมู่บ้าน  หรือบางครั้งก็น าไปขายเองในตัวจังหวัด  ส่วนปลาที่หามาได้นั้นก็จะน าไปขายเองใน
หมู่บ้านใกล้เคียงและบางครั้งก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับไปขาย  และบางครั้งก็น าปลามาแปรรูปใน
ลักษณะต่างๆ เช่น  ปลาส้ม  ปลาแห้งและส้มปลาน้อย  ขายให้คนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง 

ศาสนาที่ชาวบ้านนับถือ    
คือ  ศาสนาพุทธ 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

- ทอเสื่อ 

- ทอผ้าไหม 
 เป็นสินค้าที่กลุ่มแม่บ้านท าหลังฤดูเก็บเกี่ยว  จ าหน่ายให้เฉพาะคนในหมู่บ้านยังไม่มีตลาดรองรับ    

ด้านสาธารณูปโภค    

- ไฟฟ้า  

-  ประปา 

- ร้านค้าเอกชน  2  แห่ง 
การปกครอง 

มีผู้ใหญ่บ้าน 1 คน  ผู้ช่วย 2 คน  มีส.อบต.  2  คน   ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข  สงบเรียบร้อย
และเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด 

ปัญหาทั่วไป 
ชุมชนมีรายได้ต่ ากว่ารายรับ  มีปัญหาเรื่องหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบเป็นจ านวนมาก 

อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ             จดกับ      หนองหาร 
ทิศใต้                 จดกับ     บ้านม่วงลาย 
ทิศตะวันออก      จดกับ      บ้านยางอาด 
ทิศตะวันตก        จดกับ      บ้านดอนเปลือย     

การคมนาคม 
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- ทางรถยนต์จากหมู่บ้านถึงตัวเมืองสกลนคร  ระยะทาง  21  กิโลเมตร 

- ทางเรือ  จากหมู่บ้านถึงท่าสระพังทอง  ระยะทาง  17  กิโลเมตร 

- มีถนนเชื่อมหมู่บ้านใกล้เคียงทุกหมู่บ้าน 
 

แผนที่การเดินทาง  ( ทางบก ) 
สกลนคร – บ้านโพนยางค า – บ้านหนองแดง – บ้านหนองปลาน้อย – บ้านเหล่าปอแดง – 
บ้านหนองแคน – บ้านดอนยาง – บ้านป่าแพง – บ้านม่วงลาย - บ้านดอนแก้ว 
แผนที่การเดินทาง  ( ทางน้ า ) 
ดอนสวรรค์ – ดอนหัวไซ – ดอนมิม่อน – บ้านท่าศาลา – บ้านจอมแจ้ง - บ้านดอนแก้ว 

 
 4.1.3 บ้านท่าวัด (ชุมชนต้นแบบ) 
           ภูมิประเทศบ้านท่าวัด มีลักษณะเป็นที่ราบริมฝั่งหนองหาร ซึ่งเกิดจากการทับถมของ
ดินตะกอน พ้ืนทีสู่งจากระดับน้ าหนองหาร ประมาณ 1.50 – 1.60 เมตร  ด้านทิศตะวันออกและด้าน
ทิศเหนือพ้ืนที่มีลักษณะลาดเอียงลงไปสู่หนองหาร และมีล าน้ าพุงไหลผ่านลงสู่หนองหาร  ท าให้
บริเวณนี้มีน้ าท่วมถึง และในฤดูฝนมักจะมีน้ าท่วมนาข้าว  ส่วนพ้ืนที่ด้านทศิตะวันตก เป็นที่ราบสูงกว่า 
จะเป็นที่ท านาปลูกพืชสวนครัว เช่น มะเขือเทศ ข้าวโพด และอ่ืนๆ  และมีทุ่งเลี้ยงสัตว์ ในฤดูแล้ง เช่น 
เลี้ยงวัว ควาย เป็นต้น 
 พื้นที่เขตการติดต่อกับบริเวณทั้งสี่ทิศ   ดังนี้  

ทิศเหนือ       ติดกับ  หนองหาร  
ทิศใต้           ติดกับ  บ้านดอนยาง หมู่ 8 ต าบลเหล่าปอแดง อ าเภอเมือง  
ทิศตะวันออก  ติดกับ  หนองหาร  
ทิศตะวันตก    ติดกับ  หนองหาร  

เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ติดกับหนองหารจึงท าให้บ้านท่าวัดมีหนองหารเป็นแหล่งน้ าขนาด
ใหญ่ที่สามารถใช้เพาะปลูกและท าการประมงได้ตลอดทั้งปี  นอกจากนั้นยังมีแหล่งน้ าส าคัญอีกแหล่ง
คือ หนองแวง ซึ่งเป็น  เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดเล็กอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของบ้านท่าวัดใต้ 
หนองแวงมีน้ าใช้ในการเกษตรได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในฤดูแล้ง  ชาวบ้านสามารถใช้น้ าในการ
เพาะปลูกได้  
  ประวัติความเป็นมาบ้านท่าวัด 
 ชุมชนบ้านท่าวัดมีการตั้งถิ่นฐานรวมกันเป็นกลุ่มโดยการอพยพมาจากชุมชนอ่ืนโดยค านึงถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการตั้งถิ่นฐาน เช่น 
น้ า  ดิน ลักษณะอากาศและสภาพภูมิประเทศ 
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 เดิมบ้านท่าวัดมีสภาพพ้ืนที่เป็นป่าดงดิบ  ชาวบ้านเรียก ดงเชียงใหม่  มีต้นไม้ใหญ่จ านวน
มาก  เช่น  ต้นประดู่  ต้นยาง  ต้นเต็ง  ต้นตะเคียน  ต้นหมากแซว(มะดัน)  บริเวณที่ลาดชายป่ามีต้น
ไผ่และต้นอ้อขึ้นจ านวนมาก  ถัดออกไปจะเป็นทุ่งหญ้ากว้างขวางทอดลงสู่หนองหาร  
 การตั้งถิ่นฐานบ้านท่าวัดตั้งขึ้นบริเวณศรีเชียงใหม่ เริ่มต้นเมื่อประมาณ 170 กว่าปีมาแล้ว 
โดยมีร่องรอยของการตั้งชุมชนโบราณในอดีตให้ปรากฏเห็นในปัจจุบันคือ ฐานสถาปัตยกรรมที่ใช้วัสดุ
ศิลาแลงของสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงว่า บ้านท่าวัดเคยมีผู้คนมาอาศัยอยู่ก่อนแล้วโดยเป็น
ผู้คนที่อยู่ในท้องถิ่นบริเวณใกล้เคียงอพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งก่อน และในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกัน 
นั้นก็ได้มีบุคคลที่อยู่ห่างออกไปได้ทยอยอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่บ้านท่าวัดแห่งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 3  
กลุ่มใหญ่ๆ   ดังนี้   
  1)  ชนกลุ่มแรก  ได้แก่ เผ่าย้อ และเผ่ากะเลิง ที่อพยพจากบ้านงิ้วด่อนและบ้านคู
สนามซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองสกลนคร ห่างจากบ้านท่าวัดไปทางทิศตะวันตกประมาณ 7-8 กม.     
ชนกลุ่มนี้ได้เข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่ทางตอนใต้ของบ้านท่าวัด ริมฝั่งหนองหาร โดยการน าของตาเชียง
นนท์ซึ่งเป็นต้นสกุลนนท์สะเกต   ด้วยเหตุผลที่ว่าบริเวณหนองหารแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์กว่าที่อยู่
เดิม  เริ่มต้นมีเพียง 2-3 ครอบครัว ต่อมาเครือญาติก็ได้อพยพตามเข้ามาอยู่จนเป็นชุมชน ปัจจุบัน
เรียกว่า  “คุ้มท่าวัดใต้”  เป็นต้นตระกูล  นนท์สะเกต หอมจันทร์ สาขันธ์โคตร 
  2)  ชนกลุ่มที่ 2 ได้แก่ พวกผู้ไทย กะโซ่และลาว ที่อพยพจากบ้านหนองผือ อ าเภอ
กุสุมาลย์ ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านท่าวัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 20 กม.  ชนกลุ่มนี้อพยพ
เข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งหนองหารตอนเหนือบริเวณนี้จึงเรียกว่า “คุ้มเหนือ” หรือ “คุ้มหนองผือ”
หรือ “คุ้มผือ”  ด้วยเหตุที่พวกอพยพเข้าเป็นชาวบ้านหนองผือ เหตุผลที่อพยพเข้ามาก็เนื่องจากถิ่น
ฐานเดิมเกิดความแห้งแล้งติดต่อกันมาหลายปีขาดน้ าในการท าไร่ท านา  ท าการเกษตรไม่ได้ผล แต่พอ
ทราบข่าวจากการลงมาหาปลาในน้ าหนองหารแล้วกลับไปเล่าให้ชาวบ้านฟังถึงความอุดมสมบูรณ์ของ
บริเวณหนองหารว่า   ถ้าอยากอยู่ดีกินดีให้ไปอยู่เมืองศรีเชียงใหม่เป็นบ้านเก่าเมืองหลัง (เมืองฮ้าง) ใน
น้ ามีปลา ในป่ามีสัตว์ แข้(จระเข้)ก็หลาย (มรรษธรณ พฤกษะวัน, 2536)  คุ้มเหนือเป็นคุ้มที่มีคน
อพยพเข้ามามากที่สุด   กลุ่มแรกที่อพยพเข้ามา ได้แก่ ยายบัว (พวกโซ่) ตาสีแพง ตาทิดสา ตาจันโท 
ค าม่ันหล้า ยายพา ยายวันนา   เป็นต้นตระกูล ทุมเชียงเข้ม ดาโอภา นานาวัน มูลทองสุข ดาบสมเด็จ  
มนต์อินทร์  ในปัจจุบัน   
  3)  ชนกลุ่มที่ 3 กลุ่มชาติพันธุ์ลาว เป็นกลุ่มที่อพยพมาจากบ้านสร้างมิ่ง จังหวัด
อุบลราชธานีเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่บ้านท่าวัดหลังชนกลุ่มที่ 2 เพียงไม่กี่ปี สาเหตุคือถิ่นเดิมเกิดความแห้ง
แล้งติดต่อกันหลายปี โดยอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ระหว่างคุ้มเหนือกับคุ้มใต้ และปัจจุบันเรียกว่า  “คุ้ม
กลาง”   ในช่วงแรกยังไม่มีนามสกุล ต่อมาได้ตั้งเป็นต้นตระกูลของสกุลฮมภาราช และดาบสีพาย   
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นอกจากนี้ยังมีต้นตระกูลชมชายผล ซึ่งมาจากกลุ่มชนที่อพยพเข้ามาภายหลัง 3 กลุ่มแรก 
โดยอพยพจากจังหวัดศรีสะเกษ มาตั้งอยู่คุ้มเหนือ เรียกว่า  “กลุ่มบ้านท่าวัดน้อย” แต่ไม่สามารถอยู่
ได้เนื่องจากไม่ถนัดกับพ้ืนที่ท ามาหากินจึงได้อพยพไปอยู่ที่บ้านศรีวิชา  ในปัจจุบันจึงเหลือเพียง
บางส่วน 
 บ้านท่าวัดแต่เดิมตามประวัติศาสตร์เล่ามาว่า   เป็นเมืองโบราณเก่าแก่มาก่อน เดิมชื่อ เมือง
ศรีเชียงใหม่ (และเชื่อกันว่าเป็นเมืองสกลนครเก่าก่อน ที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในเขตปัจจุบันนี้) มีเจ้าเมือง
ปกครองเมืองหลายองค์และเป็นดินแดนเกิดท้าวผาแดงนางไอ่  ซึ่งเป็นนิทานเล่าถึงก าเนิดหนองหาร
ในปัจจุบัน ในศิลาจารึกที่ขุดระบุว่า  ได้มีการวางศิลาฤกษ์วัดกลางเชียงใหม่ (ซึ่งอยู่ที่บ้านท่าวัดใต้) 
เมื่อศักราช 998 ปีระวาย เดือน 4 ขึ้น 2 ค่ า วัน 4  ฤกษ์ 23 ลู่ ต่อมาในสมเด็จพระเทโว โพธิสัตว์ ได้
สร้างวัดขึ้นอีกที่ส าคัญ มี 3 วัด คือ วัดเหนือชาวขอมสร้าง  วัดกลางชาวมอญสร้าง  วัดใต้ชาวลาวเป็น
ผู้สร้าง  แต่แล้วในที่สุดเมืองศรีเชียงใหม่ ถูกข้าศึกตีแตก กลายเป็นเมืองร้าง  ต่อมาราษหรที่แตกแยก
และจากถิ่นอ่ืนได้อพยพมารวมตัวกันตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้น และสร้างวัดใหม่ขึ้น คือ  วัดแจ้งสมสะอาด   
ต่อมาเปลี่ยนเป็นวัดมหาพรหมโพธิราชตามนามเจ้าเมืองซึ่งครองเมืองศรีเชียงใหม่มาแต่ก่อน ราษหร
บ้านท่าวัดหนาแน่นมาก ทางราชการจึงยกให้เป็นต าบลท่าวัด มีก านันคนแรก คือ นายขุนช้วน และ
เมื่อก านันขนุช้วนถึงแก่กรรมลง  ต าบลท่าวัดจึงถูกยุบเป็นหมู่บ้านและขึ้นกับต าบลเหล่าปอแดงจนถึง
ปัจจุบัน  โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 หมู่ คือหมู่ 3 บ้านท่าวัดเหนือ  มีนายช านาญ  ดาบสี
พาย  ด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน   และหมู่  9  บ้านท่าวัดใต้ มีนายอุทิศ หอมจันทร์ ด ารงต าแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลเหล่าปอแดง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร (พูลสวัสดิ์    มูลตองคะ,  2551)   

จะเห็นได้ว่าการเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่บ้านท่าวัดนั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุของการคมนาคม  หนี
สภาพความแห้งแล้ง ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวิต จึงได้มีการแสวงหาแหล่ง ที่ อยู่
ใหม่ที่มีความอุดมสมบูรณ์กว่า ซึ่งพ้ืนที่แห่งใหม่ที่บ้านท่าวัดนี้มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความอุดม
สมบูรณ์ มีป่าไม้หนาแน่น มีสัตว์ป่าและปลามากมายในหนองหาร มีน้ าสมบูรณ์ตลอดปี   
   สภาพเศรษฐกิจบ้านท่าวัด 
  ชาวบ้านบ้านท่าวัด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่   ท านา   ท าสวน  
และหาปลา  เป็นอาชีพหลัก   ส่วนอาชีพเสริม  เช่น  เลี้ยงหมูป่า  การเก็บดอกบัวและฝักบัวเพ่ือขาย 
เป็นต้น   
 4.1.3.1  อาชีพหลัก  ได้แก่ อาชีพท านา  ท าสวน  และหาปลา  การเกษตรกรรม
สามารถท าผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามฤดูกาล  กล่าวคือ ในฤดูฝนท านา ส่วนฤดูกาลอ่ืนๆ จะท า
สวนตามฤดูกาล เช่น ปลูกมะเขือเทศ  กะหล่ าปลี คะน้า ถั่วฝักยาว เป็นต้น  โดยมะเขือเทศถือได้ว่า
เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญและ เนื่องจากสามารถปลูกเพ่ือขายส่งตลาด การท าแปรรูป  และในอนาคต
ยังสามารถพัฒนาในเรื่องการจัดท าบรรจุภัณฑ์ให้ดูสวยงามและน่าสนใจเพ่ือพัฒนาให้เป็นสินค้าหนึ่ง
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ต าบลของหมู่บ้านและส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายเป็นทางเลือกของผลิตภัณฑ์
พ้ืนบ้านได้อีกทาง  ปัจจุบันมีตลาดรองรับ 4  ได้แก่   โรงงานหลวงดอยค า (อ าเภอเต่างอย จังหวัด
สกลนคร)  โรงงานโรซ่า  บริษัทซันเท็กซ์ กรุ๊ป  และ พ่อค้าคนกลาง มารับซื้อมะเขือผลเขียว เพ่ือ
น าไปจ่ายในท้องตลาด ราคาเริ่มต้นที่กิโลกรัมละ ประมาณ 6 – 15 บาท 

อาชีพหาปลา  เป็นอาชีพที่เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนบ้านท่าวัด และสามารถท ารายได้ให้
ได้ตลอดปี บางครอบครัวจึงยึดเป็นอาชีพหลัก บางครอบครัวท าเป็นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้  การหา
ปลาส่วนใหญ่จะท าในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ ส่วน วันเสาร์ อาทิตย์ และวันพระ จะเป็นวันหยุดเพ่ือ
พักผ่อนและเป็นการอนุรักษ์ปลาอีกทางหนึ่ง  เครื่องมือที่ใช้ในการหาปลา ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือ
ขนาดเล็ก  ได้แก่  แห เบ็ด ยอ  และอ่ืนๆ ปลาที่หาได้ชาวบ้านก็จะน ามาประกอบอาหารของ
ครอบครัวส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็น าไปขาย  ลักษณะการขายเป็นการได้มาก็ขายไป ทั้งลักษณะการ
ขายปลีกและขายส่ง การขายปลีกจะน าไปขายที่ตลาดในหมู่บ้าน หรือในตลาดเทศบาลเมืองสกลนคร 
ส่วนการขายส่ง จะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อที่บริเวณท่าน้ าที่ก าหนดทุกวัน หรือบางรายอาจให้น าไปส่ง
ในตลาด เป็นต้น  นอกจากนั้นบางครอบครัวก็จะมาแปรรูปเป็นปลาแห้ง ปลาร้า เพ่ือเก็บไว้
รับประทานและขายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อีกทาง หนึ่ง   
 4.1.3.2 อาชีพเสริม ได้แก่ การเลี้ยงหมูป่า การเก็บดอกบัวและฝักบัวเพ่ือขาย เป็นต้น  
การเลี้ยงหมูป่าเป็นอาชีพเสริม ชาวบ้านบางกลุ่ม จะน าหมูป่าไปปล่อยเลี้ยงไว้ตามเกาะดอนต่างที่อยู่ 
ในเขตหรือบริเวณใกล้เคียงของหมู่บ้านท่าวัด โดยท าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ไว้ที่ตัวสัตว์  เพ่ือให้
เจ้าของหมูสามารถจ าสัตว์เลี้ยงตัวเองได้ เช่น ตัดปลายหู เป็นต้น ซึ่งดอนที่นิยมใช้เป็นที่เลี้ย งหมูป่า 
คือ ดอนธรรมการ เนื่องจากเป็นที่ดินกลางของชาวบ้าน และบริเวณเกาะนั้นมีพ้ืนที่กว้างขวาง และมี
ความสมบูรณ์ของพืชพรรณไม้ รวมทั้งยังสงบไม่วุ่นวาย ดังนั้น นอกจากจะหารายได้เสริมให้ชาวบ้าน
แล้ว ยังสามารถดึงเอาจุดที่น่าสนใจของพ้ืนที่ดอนธรรมการ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ทั้งเชิงนิเวศ 
วัฒนธรรม และเชิงอนุรักษ์ได้อย่างคุ้มค่าอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีเกาะหรือดอนที่ใช้เป็นที่เลี้ยงหมูป่าอีก
หลายดอนด้วยกัน คือ ดอนหิ้ง ดอนนาแด้ง ดอนตาหูบ หัวดอนไฮ ดอนมิหม่อน จ านวนหมูที่เลี้ยงมี
ประมาณ ไม่น้อยกว่า 1,000 ตัว  

ส่วนอาชีพเก็บดอกบัวและฝักบัว เป็นอาชีพเสริมที่ชาวบ้านท าโดยอาศัยทรัพยากรที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติในหนองหาร คือ มีบัวหลวงเกิดขึ้นในหลายจุด แต่ละจุดเป็นพ้ืนที่กว้างขวาง จากผืน
น้ าสีครามจึงกลายเป็นสีเขียวสดใสในพ้ืนที่ที่ เป็นป่าบัว และมีดอกสีชมพูทั้งดอกตูม ดอกบาน  
สวยสะพรั่งเป็นจ านวนมาก เมื่อดอกแก่จัดจะกลายเป็นฝักบัวที่มีเม็ดบัวรสชาติหวานกรอบ ชาวบ้าน
จะจับจองพ้ืนที่โดยท ารั้วกั้นอาณาเขตเพ่ือเก็บฝักบัวขาย ขณะเดียวกันใครจองเป็นเจ้าของอาณาเขต
ใดก็จะใส่ปุ๋ย ดูแลเพ่ือได้ฝักบัวที่มีคุณภาพส่งขาย การขายมีทั้งแบบขายปลีกในหมู่บ้าน และขายส่งกับ
พ่อค้าคนกลาง การขายปลีกจะท าเป็นมัดขายราคามัดละ 5 บาท หรือ 10 บาท ส่วนการขายในราคา
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ส่งจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของตลาดบัว ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญที่นอกจากจะท ารายได้ให้กับ
ชาวบ้านแล้ว ยังจัดได้ว่าเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นจุดสนใจที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสนใจมานั่ งเรือชม
ทัศนียภาพรอบหนองหาร ชาวบ้านได้น าเอาสวนบัวบรรจุลงในรายการน าเที่ยวของชุมชน และจัดเป็น
สินค้าท่ีเป็นจุดเด่นส าคัญท่ีเมื่อเดินทางมาบ้านท่าวัดจะต้องล่องเรือเก็บบัว จึงจะถือว่ามาถึงบ้านท่าวัด 
  สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สภาพทางสังคมของบ้านท่าวัด ชาวบ้านท่าวัดจะตั้งบ้านเรือนและจะขยายตัวตามระบบ
เครือญาติ แต่ละครัวเรือนจะจับจองที่ดินปลูกเรือนห่างกัน เมื่อมีคู่ครอง แต่งงานแล้ว  จะแยกปลูก
เรือนใหม่ออกจากบ้านของผู้เป็นพ่อและผู้เป็นแม่ ปัจจุบันบ้านท่าวัดเหนือ หมู่ 3 มีจ านวนครัวเรือน
ทั้งหมด 310 ครัวเรือน และมีจ านวนประชากรทั้งหมด 1,437 คน โดยแยกเป็นชาย 710 คน และ
หญิง 727 คน ส าหรับบ้านท่าวัดใต้ หมู่ 9 มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 182 ครัวเรือน และมีจ านวน
ประชากรทั้งหมด 759 คน โดยแยกเป็นชาย 379 คน และหญิง 380 คน (ข้อมูลปี พ.ศ. 2551) 
 วัฒนธรรมการกินอยู่ บ้านท่าวัดมีวัฒนธรรมการกินอยู่ คล้ายกับหมู่บ้านอ่ืนๆ ในภาคอีสาน 
ไม่ว่าจะเป็นการอยู่แบบเรียบง่าย การกินอยู่แบบพ้ืนบ้าน คือ การปลูกพืชผัก สวนครัวเพ่ือ
รับประทานและขายให้กับเพ่ือนร่วมหมู่บ้านบ้าง หรือมีการแลกเปลี่ยนอาหารซึ่งกันและกัน บ้านหลัง
ใดได้อาหารแปลกหรือมีอะไรที่ต่างกัน ก็สามารถแบ่งกันกินได้ ตามลักษณะการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ของคน
อีสานโดยทั่วไป แต่ลักษณะเด่นอีกประการของชาวบ้านท่าวัดหรือของหมู่บ้านรอบหนองหาร คือ  
การอยู่หากินกับน้ าหนองหาร จนได้ชื่อว่าเป็นวัฒนธรรมปลา หรือ ที่รู้จักโดยทั่วไปส าหรับหมู่บ้านที่อยู่
ติดแม่น้ าทางภาคอีสาน จะมีชื่อเรียกว่า วัฒนธรรมปลาแดก และบ้านท่าวัด เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มี
วิถีชีวิตอยู่กับวัฒนธรรมปลาแดกมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   

จากเวทีชาวบ้าน กล่าวกันว่า หนองหารมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นอู่ข้าว อู่น้ า  ในน้ ามีปลา
มากมายหลากหลายชนิด “ยามแล้ง ย่างลงหนองหาร หันกลับมาเก็บปาตามฮอยที่ย่างไปได้แล้ว” 
เป็นค ากล่าวของอาจารย์พูนสวัสดิ์ มูลตองคะ (2551, สัมภาษณ์) เพราะในช่วงฤดูแล้งน้ าจะลดลง
ชาวบ้านเดินลงไปในหนองหารได้และสามารถจับปลาที่อยู่ตามรอยเท้าได้มากมาย  หรือหากครัวเรือน
ใดไม่มีกับข้าวก็เอาแหไปทอดหาปลาในหนองหาร  ไม่นานก็กลับขึ้นมาได้ปลาเต็มข้อง  โดยเลือกเอา 
แต่ปลาตัวใหญ่ ๆ เมื่อได้ปลาจากหนองหารมาก็แบ่งปันกันท าอาหารกันกินโดยไม่จ าเป็นต้องไปหา
อาหารกันทุกวัน  เหลือจากการท าอาหาร ก็ท าปลาร้าหรือปลาแดก  เมื่อท าปลาร้าได้มากพอก็จะ
รวบรวมปลาร้าที่ได้ไปขายต่างถิ่น เช่น อ าเภอสว่างแดนดิน หรือจังหวัดอุดรธานี หรือบางคนก็ไปถึง
จังหวัดขอนแก่น เมื่อปลาร้าหมดถึงได้กลับคืนถิ่น  มีการกล่าวค าสมญานามให้กับแม่ค้า พ่อค้ากลุ่มนี้
ว่า   “ นายฮ้อยปลา หรือ นายฮ้อยปลาแดก”  (พูลสวัสดิ์   มูลตองคะ, 2551) 
 ค่านิยม  โดยทั่วไปของชาวบ้านท่าวัด มีค่านิยมคล้ายกับคนอีสานทั่วไป คือ ยังคงรักษา
ขนบธรรมเนียมการแต่งกายที่เป็นแบบพื้นบ้านทั่วไป เมื่อมีเทศกาล หรืองานพิเศษชาวบ้านจะนุ่งผ้าถุง 
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หรือมีผ้าขาวม้า ผ้าสไบ ใส่ไปวัด ส าหรับวันปกติทั่วไปก็แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสุภาพปกติ   ส่วนค่านิยม
ในการประกอบอาชีพในปัจจุบัน วัยท างานหรือผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วมักเดินทางไปศึกษา
หรือท างานในต่างถิ่น  คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่จึงเป็นวัยผู้ใหญ่ อายุประมาณ 30 ปีขึ้นไป รวมถึง วัย
เด็กแรกเกิด ถึงวัยรุ่นตอนต้น    
 การศึกษา  ชาวบ้านท่าวัดมีการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ปกติขั้นพ้ืนฐานของระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ในหมู่บ้านมีโรงเรียนที่สอนตั้งแต่ อนุบาล ประถมศึกษา 1 – 6 และยัง
เป็นโรงเรียนขยายโอกาสส าหรับนักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) โดยมีโรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุ-
ราษฏร์บ ารุงวิทย์   เป็นโรงเรียนประจ าหมู่บ้าน ปัจจุบันตั้งยู่ที่บ้านท่าวัดเหนือ   หมู่ 3   ต าบลเหล่า-
ปอแดง  อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก็จะ
เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมปลายหรือระดับท่ีสูงขึ้นในตัวอ าเภอเมือง  

การสาธารณสุข  ชาวบ้านท่าวัดมีการดูแลสุขภาพชุมชน โดยมีกลุ่ม อาสาสมัครสาธารณสุข
ชุมชน หรือ อ.ส.ม.  ที่คอยเป็นผู้ดูแลกิจกรรมด้านสุขภาพของชาวบ้าน โดยจะมีการตรวจเช็คสุขภาพ
ชุมชนเป็นประจ าทุกเดือน เช่น การตรวจวัดความดันทั่วไป หรืออ่ืนๆ ซึ่งด าเนินการโดยกลุ่ม อ.ส.ม. 
ของหมู่บ้าน เนื่องจากผ่านการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรตรวจสุขภาพ จากกรมอนามัยเป็นที่เรียบร้อย
ก่อน หากมีปัญหาสุขภาพเกินกว่ากลุ่ม อ.ส.ม.แก้ไขให้ได้ ชาวบ้านสามารถเดินทางไปอนามัยใกล้
หมู่บ้าน คือ อนามัยที่บ้านหนองปลาน้อย ต าบลเหล่าปอแดง อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร หรือไปใช้
บริการโรงพยาบาลสกลนคร เป็นหลัก 

ศักยภาพ ปัญหา และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวบ้านท่าวัด 
ในการวิเคราะห์ถึงศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยว คณะผู้วิจัยได้น าเอาหลักการ ทฤษหี

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาเป็นแนวทางการวิเคราะห์  โดยด าเนินการร่วมกับชุมชน ในการ  
การส ารวจและศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยว  รวมถึงการสังเกต สัมภาษณ์ และจัดท าเวทีชาวบ้าน  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพ  ปัญหา และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวบ้านท่าวัด  ผลการ
วิเคราะห์ศักยภาพ  แบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ  

1)  ด้านทรัพยากรในชุมชน 
2)  ด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยว 
3)  ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
4)  ด้านการเชื่อมโยงกับเส้นทางที่ใกล้เคียง 
5)  ด้านขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว 
6)  ด้านการจัดการการท่องเที่ยว 

  ศักยภาพด้านทรัพยากรในชุมชน  
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 ทรัพยากรชุมชนบ้านท่าวัด จ าแนกเป็น ทรัพยากรธรรมชาติ  และทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม ประเพณี และรวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน โดยแต่ละประเภทมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  
 ทรัพยากรทางธรรมชาติ  บ้านท่าวัดมี “หนองหาร”   เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่เป็น
จุดเด่น  และเป็นศูนย์รวมทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย ทั้งพืชและสัตว์ นอกจากนั้นยังมี
ทัศนียภาพที่สวยงาม  และเป็นแหล่งรวมอารยธรรมชาวสกลนครอยู่ในชุมชนหรือหมู่บ้านต่างๆ รอบ
หนองหาร    
 1) ลักษณะทั่วไปของหนองหาร   หนองหาร  หรือ บึงหนองหาร เป็นทะเลสาบน้ า
จืดขนาดใหญ่  อันดับ 3 ของประเทศ  มีเนื้อที่ประมาณ  77,000 ไร่   สภาพพ้ืนที่มีลักษณะเป็นแอ่ง
คล้ายกระทะ  มีเกาะ(ดอน)ทั้งขนาดใหญ่และเล็กกระจายอยู่หลายแห่ง  มีล าน้ าใหญ่ คือ น้ าอูน และ
ล าน้ าเล็กๆ ไหลมารวมกันที่หนองหาร ประมาณ   14  สาย  และน้ าหนองหารจะไหลลงสู่แม่น้ าโขง
ทางด้านทิศตะวันออกเกือบทั้งหมด ท าให้ในอดีตหน้าแล้งน้ าจะแห้งมากจนสามารถเดินลงไปได้  
บริเวณชายฝั่งเป็นพ้ืนทรายสะอาด สวยงาม และสามารถลงไปเล่นน้ าได้ เพราะหนองหารได้ถูกท า
ความสะอาดโดยธรรมชาติที่พัดพาซากพืชที่เน่าตายไหลลงสู่แม่น้ าโขง ส่วนที่เหลือก็จะถูกแดดเผาแห้ง
ผุพังไปตามธรรมชาติ จนมีคนกล่าวว่า “ฤดูแล้ง เป็นการตากหนองหาร ท าให้หนองหารสะอาด”   
ต่อมาได้มีการสร้างมีประตูกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ืออุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง โดยใช้ชื่อว่า  “ประตูน้ าแวว
พยัคฆ์”  ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้ “ประตูสุรัสวดี”  แทน  ประตูน้ าหรือเขื่อนดังกล่าวใช้ กั้นน้ าไม่ให้ไหล
ออกทางปากน้ าก่ าไหลลงสู่ล าน้ าโขงทั้งหมด  จึงท าให้หนองหารมีน้ าเพ่ือให้ประชาชนรอบหนองหาร
ใช้ได้ตลอดทั้งปี   แต่ข้อเสียของการมีประตูกั้นน้ า คือ ท าให้ซากพืชไม่สามารถย่อยสลายได้อย่างใน
อดีต ท าให้น้ าเน่าเสีย  วัชพืชน้ าเจริญเติบโตได้ดี  แต่พืชที่เป็นประโยชน์กลับเน่าตายมากขึ้น และ
ส่งผลน้ าเสีย ไม่สะอาดพอที่จะลงอาบได้ เพราะจะท าให้เกิดอาคารคันเนื่องจากน้ าเสียได้ โดยเฉพาะ
บริเวณใกล้ตัวเมืองสกลนคร  ส่วนในบริเวณรอบๆ บ้านท่าวัด  สภาพน้ าค่อนข้างสะอาด  ถึงแม้จะไม่
สามารถลงอาบได้เหมือนในอดีตก็ตาม  ทั้งนี้เพราะชุมชนได้ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อม ขุดลอกเศษ
ซากพืชน้ าอย่างสม่ าเสมอ   
 2)  ประวัติการเกิดหนองหาร  มีที่มา 3  ประการ ได้แก่  คือ 1)  หลักภูมิศาสตร์ 
กล่าวไว้ว่าหนองหารเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผิวโลก  เนื่องจากถูกกัดเซาะโดยน้ าฝน                
2) หลักฐานทางธรณีวิทยา กล่าวว่า เกิดจากแร่เกลือสินเธาว์ที่อยู่ใต้ดินละลายท าให้พ้ืนดินทรุดตัวลง
กลายเป็นหนองน้ าขนาดใหญ่    และ   3) ตามความเชื่อทางศาสนาและนิทานพ้ืนบ้านเรื่องผาแดง
นางไอ่  ที่เมืองหนองหารหลวงเกิดจากการท าลายล้างของพญานาคโกรธแค้นชาวเมืองที่กินเนื้อกะ
รอกเผือก (กะฮอกด่อน) ซึ่งเป็นพยานาค ชื่อ พังคี แปลงกายมา  โดยพญานาคได้ท าลายบ้านเรือน
ของชาวเมืองหนองหารหลวงทุกคนที่กินเนื้อกระรอกเผือกแปลงให้จมอยู่ใต้บาดาล   คงเหลือเฉพาะ
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หมู่บ้านของหญิงสาวที่ไม่ได้กินเนื้อกระรอกแปลง เรียกว่า  ดอนแม่หม้าย หรือ ดอนสวรรค์ ใน
ปัจจุบัน  
  
 3)  วัฒนธรรมของชุมชนรอบหนองหาร ในชุมชนหรือหมู่บ้านรอบหนองหาร 
พบว่ามีแหล่งโบราณคดีส าคัญ ๆ ที่แสดงถึงอารยธรรมของชุมชนเก่าที่อาศัยอยู่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่
สมัยทวารวดี สมัยลพบุร ีและสมัยล้านช้าง รวมถึงประวัติศาสตร์และต านานของสกลนคร และวิถีชีวิต
ชาวลุ่มน้ าหนองหารที่เก็บเกี่ยวทรัพยากรจากหนองหารไปใช้เพ่ือยังชีพ เช่น การหาปลา การเก็บ
ฝักบัว เป็นต้น ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาในฤดูฝน ท าไร่ และท าสวนในฤดูหลังการ 
เก็บเกี่ยว นอกจากนั้นยังมีอาชีพเสริมอ่ืนๆ ได้แก่ งานหัตถกรรมทอผ้า ทอเสื่อ ท าเครื่องปั้นดินเผา 
เป็นต้น ส าหรับประเพณีของชุมชนรอบหนองหาร เช่น ประเพณีสงกรานต์ แข่งเรือ บุญพระเวส    
บุญบั้งไฟ บุญเข้าพรรษา บุญออกพรรษา และงานแห่ปราสาทผึ้ง เป็นต้น 
 4)  ทรัพยากรทางธรรมชาติในหนองหาร  หนองหารมีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น
จุดเด่นของการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้หลายประการ   ได้แก่  
  -  สวนบัว เป็นสวนบัวที่ธรรมชาติสร้างสรรค์อย่างสวยงามตามชายฝั่งด้านทิศ
ตะวันตก มีทั้งบัวแดงซึ่งเป็นบัวสายสามารถน ามารับประทานเป็นอาหารได้  และบัวหลวงสีชมพูที่
สามารถเก็บดอกมาบูชาพระและเก็บฝักมารับประทานและจ าหน่ายได้  ซึ่งชาวบ้านท่าวัดได้ใช้สวนบัว
เป็นแหล่งเลี้ยงชีพอีกทางหนึ่ง   
  -  เกาะดอน  หนองหาร มีเกาะดอนทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กหลายเกาะที่
มีจุดเด่นแตกต่างกันไป  ซึ่งตามเกาะดอนเหล่านี้บางเกาะมีพืชพรรณตามธรรมชาติเกิดขึ้นสวยงาม 
และชาวบ้านน ามาใช้ประโยชน์ต่อครอบครัวได้  บางแห่งยังมีการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์  ตามสภาพ
ความเหมาะสมของแต่ละแห่ง  เช่น  ดอนกลางมีต้นหมากแซว และต้นมะดันเป็นจ านวนมาก อดีตเคย
เป็นพื้นที่ท่ีชาวบ้านใช้ต้มเหล้าขาย   ดอนหวาย ซึ่งในอดีตมีต้นหวายขึ้นเป็นจ านวนมาก แต่ปัจจุบันไม่
มีแล้ว  ดอนบอน มีต้นบอนหรือชาวบ้านเรียกว่า “ป่าบอน” เป็นจ านวนมาก ชาวบ้านจะน ามาต้มเป็น
อาหารเลี้ยงหมู  ดอนขี้ควาย เป็นดอนที่ชาวบ้านใช้เลี้ยงความท าให้มี มูลหรือขี้ควาย จ านวนมาก    
ดอนจะล่าม เป็นป่าเบ็น (ต้นไม้ชนิดหนึ่ง) ที่มีจิ้หร่อ (จิ้งหรีด)อาศัยอยู่จ านวนมาก  ส่วนดอนมิหม่อน
เป็นเกาะที่ชาวบ้านใช้ปลูกพักชั่วคราวเพื่อใช้พักเวลาที่ออกไปหาปลา ชาวบ้านจะน าสัตว์เลี้ยง เช่น ไก่  
วัว ควาย และหมูป่ามาเลี้ยงไว้  ดอนนี้มีพื้นท่ีกว้างมากชาวบ้านสามารถท านาได้   

ดอนที่อยู่ใกล้ชุมชนท่าวัด ได้แก่ ดอนเลา ดอนสวนดอก ดอนมิหม่อน ดอนหวาย สภาพดอน
แต่ละดอนของชุมชนบ้านท่าวัดสามารถเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ ได้ เช่น สวนแตง ผัก ถั่ว ต่างๆ รอบๆ 
ดอน มีต้นไม้อ่ืนๆ คือ เบน ต้นมะดัน  



69 
 

 -  พันธุ์ไมแ้ละพืชน้ าที่พบในหนองหาร พืชผักที่พบ ได้แก่ คือ ผักกะโตวา  ผัก
คะนองม้า ผักผ่าน บัวสาย(บัวแดง) บัวหลวง บัวขาว สาหร่ายชนิดต่าง ๆ นอกจากนี้จากการศึกษา
ของนักวิชาการด้านชีววิทยา ยังพบพรรณไม้น้ าประเภทต่าง ๆ ดังนี้   
 ทรัพยากรทางวัฒนธรรม จากการสัมภาษณ์และส ารวจบ้านท่าวัด พบว่ามีทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมส าคัญทั้งที่หมู่บ้านท่าวัดเหนือ และบ้านท่าวัดใต้ มีสิ่งก่อสร้างที่ส าคัญมากมาย ซึ่งเป็นที่
เคารพบูชาและชาวบ้านมีความเชื่อความศรัทธา จึงได้สร้างสิ่งก่อสร้างข้ึนเพื่อประกอบพิธีกรรม  
 บ้านท่าวัดเหนือ ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างที่ส าคัญได้แก่ วัดมหาพรหมโพธิ
ราช พระธาตุมหาพรหมโพธิราช อุโบสถ  ศาลาการเปรียญ เสมาธรรมจักร โพนหอหรือโพนพระเจ้า
แผ่นดิน ดอนปู่ตา ศาลาปู่สอน ศาลเจ้าแม่กวนอิม   
 1.  วัดมหาพรหมโพธิราช  ครั้งแรกชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างส านักสงฆ์ขึ้น  ชื่อ วัดแจ้งสม
สะอาดโพธิศรี  มีครูบาแจ้งเป็นเจ้าอาวาส  ภายหลังจึงย้ายมาสร้างที่คุ้มวัดเหนือบริเวณฐาน สิมฮ้าง
(อุโบสถร้าง)   ประมาณปี พ.ศ. 2500 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น  วัดมหาพรหมโพธิราช และบ้านมัก
เรียกว่า วัดเหนือ  และ ได้ขอจดทะเบียนการตั้งวัดถูกต้อง มีเนื้อที่ประมาณ  6  ไร่   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 วัดมหาพรหมโพธิราช 
 

วัดมหาพรหมโพธิราช เป็นวัดทีช่าวบ้านขุดค้นพบวัตถุโบราณท่ีสูงค่ายิ่งภายในบริเวณวัด เช่น  
พระพุทธรูปสมัยขอม  ศิลาจารึกท าด้วยหินทราย  เป็นต้น ถ้ามีการขุดค้นต่อไปคาดว่าจะพบอีก
มากมาย  แต่เนื่องจากทางการห้ามไม่ให้ท าการขุดค้นชาวบ้านจึงล้มเลิกไป   บ้านท่าวัดแต่เดิมตาม
ประวัติศาสตร์เล่ามาว่า   เป็นเมืองโบราณเก่าแก่มาก่อน เดิมชื่อ เมืองศรีเชียงใหม่ (และเชื่อกันว่าเป็น
เมืองสกลนครเก่าก่อน ที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในเขตปัจจุบันนี้) มีเจ้าเมืองปกครองเมืองหลายองค์และเป็น
ดินแดนเกิดท้าวผาแดงนางไอ่  ซึ่งเป็นนิทานเล่าถึงก าเนิดหนองหารในปัจจุบัน ในศิลาจารึกที่ขุดระบุ
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ว่า  ได้มีการวางศิลาฤกษ์วัดกลางเชียงใหม่ (ซึ่งอยู่ที่บ้านท่าวัดใต้) เมื่อศักราช 998 ปีระวาย เดือน 4 
ขึ้น 2 ค่ า วัน 4  ฤกษ์ 23 ลู่ ต่อมาในสมเด็จพระเทโว โพธิสัตย์ ได้สร้างวัดขึ้นอีกที่ส าคัญ มี 3 วัด คือ
วัดเหนือชาวขอมสร้าง  วัดกลางชาวมอญสร้าง  วัดใต้ชาวลาวเป็นผู้สร้าง   แต่แล้วในที่สุดเมืองศรี
เชียงใหม่ ถูกข้าศึกตีแตก กลายเป็นเมืองร้าง  ต่อมาราษหรที่แตกแยกและจากถิ่นอ่ืนได้มารวมตัวกัน
ต้ังเป็นหมู่บ้านขึ้น และสร้างวัดใหม่ขึ้น คือ  วัดแจ้งสมสะอาด ต่อมาเปลี่ยนเป็นวัดมหาพรหมโพธิราช
ตามนามเจ้าเมืองซึ่งครองเมืองศรีเชียงใหม่มาแต่ก่อน ราษหรบ้านท่าวัดหนาแน่นมาก ทางราชการจึง
ยกให้เป็นต าบลท่าวัด มีก านันคนแรก คือ นายขุนช้วน และเมื่อก านันขุนช้วนถึงแก่กรรมลง  ต าบลท่า
วัดจึงถูกยุบเป็นหมู่บ้านและขึ้นกับต าบลเหล่าปอแดงจนถึงปัจจุบัน เพ่ือความสะดวกในการปกครอง 
และบ้านท่าวัดใต้ เป็นหมู่บ้านที่แยกออกจากหมู่บ้านท่าวัดเหนือ เมื่อปี พ.ศ.2518  และวัดมหาพรหม
โพธิราช มีพระสมุห์  สิริรัตน์  รัตนปัญโญ เป็นเจ้าอาวาส และมีพระลูกวัดอีก 2 รูป คือพระเรียงสุธม
โม และพระประพงษ์  สันติวังโส  
 2.  พระธาตุมหาพรหมโพธิราช  ประดิษฐาน ณ วัดหาพรหมโพธิราชบ้านท่าวัดเหนือ  
ต าบลเหล่าปอแดง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์  วันที่  24  กันยายน  
พ.ศ.  2539  วันอังคาร ขึ้น  13  ค่ าเดือน  10  ปีชวด  โดยมีพระสุนทรธรรมมากร  (หลวงปู่ค าพันธ์  
โฆษะปัญโญ)  วัดธาตุมหาชัย  อ าเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม  เป็นประธานวางศิลาฤกษ์  และ
พระมหาวีระศักดิ์   วีระวังโส  (บุตรดีวีระพงค์)  รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาพรหมโพธิราช  เป็น
ประธานการก่อสร้าง   และพระครูมงคลคุณวุฒิ  และอาจารย์พูลศักดิ์   มูลตองคะ  เป็นประธานที่
ปรึกษา   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมด้วยญาติโยมบ้านท่าวัด
เหนือ และใกล้เคียงร่วมด าเนินการ   
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ภาพที่ 4 พระธาตุมหาพรหมโพธิราช 
 
ลักษณะขององค์พระธาตุ เป็นสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างที่รับเอาอิทธิพลจากล้านช้าง(ลาว)  

มาผสมผสานกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่น มีความสูง  24  เมตร  รูปทรงสัณฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมกว้าง
ขนาด  5 เมตร x 5  เมตร สองชั้นสูงลดหลั่นกันลงมา   โดยมีเรือนธาตุหรือองค์พระธาตุ)  เป็นรูปทรง
ดอกบัวเหลี่ยมสูง  ปลายสอบเข้าหากัน  ประดับด้วยสายปูนปัน ส่วนยอดประดับด้วยฉัตร 7 ชั้น หล่อ
ด้วยทองลูกบวบ  ส าหรับส่วนฐานล่างสุดได้บรรจุอิฐเก่าจากองค์พระธาตุพนมไว้ด้วย   การบรรจุ
สิ่งของในพระธาตุมหาพรหมโพธิราช  ดังนี้ 
  ชั้นที่  1  ประดิษฐานพระพุทธรูป  ปางประทานพร  จ านวน  8  องค ์
  ชั้นที่  2  ประดิษฐานพระพุทธรูป  ปางประทานพร  จ านวน  5  องค ์
  ชั้นที่  3  ประดิษฐานพระพุทธรูป  ปางประทานพร  จ านวน  4  องค ์
  ชั้นที่  4  บรรจุพระอรหันต์ธาตุและเครื่องทองค า 
   ยอดพระธาตุ  ภายในบรรจุทองรูปพรรณที่ชาวท่าวัดร่วมบริจาค  และแผ่นทอง
จารึกชื่อผู้ที่ร่วมก่อสร้าง 

บานประตูด้านทิศตะวันออก  แกะสลักรูปท้าวมหาพรหม  และมีค าสอนเขียนไว้ที่
บานประตูกล่าวว่า 
  “ สัพพะปาปัสสะอกรณัง  แปลว่า    การไม่ท าบาปทั้งปวง 
    กุศลสูปะสัมปะทัง   แปลว่า    การท ากุศลให้ถึงพร้อม 
    สะจิตตะปริโยชะปันนัง  แปลว่า    การท าจิตให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมอง” 
 พระพุทธรูปที่บรรลุล้วนเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร  พระผู้สร้างเห็นว่ามนุษย์ล้วนแต่
ปรารถนาความดีงาม  ความเป็นมงคล  ความส าเร็จแก่ตน  ฉะนั้น  จึงได้บรรจุสิ่งที่เป็นมงคล  เพ่ือ
เป็นก าลังจากองค์พระธาตุ  เปรียบเสมือนพระธาตุผู้ให้  และเป็นสัญลักษณ์พระธาตุผู้ให้พร  เมื่อมา
กราบไหว้ด้วยความศรัทธาก็จะได้รับพร  รับแต่สิ่งดีดีความส าเร็จ  ความเจริญรุ่งเรืองแก่ชีวิตของ
ตนเองจากองค์พระธาตุมหาพรหมโพธิราช 
 3. อุโบสถวัดมหาพรหมโพธิราช  อุโบสถหลังนี้ พระเทพวิมลเมธี เป็นผู้วางศิลาฤกษ์  
เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  พ.ศ. 2515   เวลา  19.45 น.   ตรงกับวันขึ้น  15  ค่ า  เดือน 7 (แปดสอง
หน)   
 4. ศาลาการเปรียญวัดมหาพรหมโพธิราช  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2523 ตรงกับวันแรม 1 
ค่ า เดือน 12  นอกจากใช้เพื่อกิจของสงฆ์ตามปกติแล้ว  ศาลาการเปรียญแห่งนี้ยังเป็นจุดศูนย์รวมของ
ชาวบ้านท่าวัดเหนือในการประชุมทุกเดือน  
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5. เสมาธรรมจักร วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2551 ตรงกับขึ้น15  ค่ า  
เดือน  6  ซึ่งเป็นวันวิสาฆบูชา โดย คุณประพงษ์ – พจนีย์  สันตะมาตย์ เพ่ือเป็นสัญลักษณ์แห่ง
ดินแดนแห่งธรรม  มีลักษณะวงล้อธรรมจักร 8 ซี่  ซึ่งหมายถึง อริยมรรค ๘ คือ สัมมาทิหฐิ สัมมา
สังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ  ตั้งโดด
เด่นอยู่ริมฝั่งหนองหาร   

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5 เสมาธรรมจักร 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 นักท่องเที่ยวมาเยือนบ้านท่าวัด 
 
 

 6.  โพนหอหรือหอพระเจ้าแผ่นดิน  ชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของพระเจ้า
แผ่นดินของขอมที่เคยครอบครองดินแดนบริเวณหมู่บ้านนี้  ชาวบ้านจะท าพิธีกรรมในงานประเพณี
แข่งเรือวันออกพรรษา  ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ตอนเหนือของชุมชนบ้านท่าวัดเหนือ โดยมีคุณลุงทอง นานา
วัน เป็นเจ้าจ้ า ประจ าหอพระเจ้าแผ่นดิน 
 7.  ดอนปู่ตา หรือ ดอนหอฆ้อง  เป็นเกาะดอนที่มีการขุดพบฆ้องขนาดใหญ่  1  ใบ   มี
ขนาดความสูง (เส้นผ่าศูนย์กลาง) ประมาณ 170  ซม. ปัจจุบันฆ้องนั้นได้หายไปแล้ว แต่ชาวบ้านจะ
ท าพิธีเลี้ยงปู่ตาในเดือน 3 ของทุกปี  
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 8.  ศาลหลวงปู่สอน   เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านท่าวัดมีความเชื่อและศรัทธาใน 
“หลวงปู่สอน” หรือ “ญาคูสอน” ของพวกเขา ซึ่งไม่มีใครทราบว่าท่านเป็นใคร จะเป็นพระสงฆ์  หรือ
เป็นฆราวาส  หรือเป็นอดีตเจ้าอาวาสผู้สร้างวัดมหาพรหมก็ไม่มีใครสามารถบอกได้ชัดเจน  แต่ภายใน
ศาลมีภาพวาดของท่านซึ่งเป็นภาพขาวด าลักษณะคล้ายพระสงฆ์ห่มจีวร ซึ่งภาพดังกล่าวเป็นภาพการ
บอกเล่าเท่านั้น  แต่ด้วยความศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของท่านจึงได้มีการตั้งศาลกราบไหว้มาตั้งแต่
อดีต  และบอกไม่ได้ว่าสร้างตั้งแต่เม่ือใด  

ศาลหลวงปู่สอน  ตั้งอยู่ในวัดมหาพรหมโพธิราช  ใต้ต้นโพธิ์ที่มีอายุนับร้อยปี  บริเวณด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของเขตพ้ืนที่ของวัด  ห่างจากฝั่งหนองหาร  ประมาณ 10 เมตร  เดิมศาลหลวงปู่
สอนนั้นมีโครงสร้างเป็นศาลที่มีเสาเดียว  มีตัวเรือนเป็นรูปทรงจตุรมุข  ที่มุงหลังคาด้วยสังกะสี  ต่อมา
ได้สร้างศาลใหม่แทนมีโครงสร้างเป็นเรือนมีเสาสี่ต้น  สูงประมาณ  150  เมตร ทรงเรือนเป็นแบบ
จตุรมุข  มุงด้วยสังกะสี  มีความกว้างและยาวประมาณ  1 เมตร x 1เมตร ต่อมาในสมัยของพระ
ครูสังฆรักษ์  สมนึก  จารุวัณโน  อดีตเจ้าอาวาสวัดจึงได้สร้างศาลใหม่มีลักษณะเป็นเรือนชั้นเดียว  มี
หลังคาทรงจัตุรมุข  มุงสังกะสี  ขนาด  7 x 7เมตร ผู้มีจิตศรัทธาสามารถเข้าไปกราบไหว้บูชาภายใน
ศาลได ้ ต่อมาในปี  พ.ศ. 2550  มีผู้ศรัทธาเป็นชาวใต้หวัน  ซึ่งเป็นผู้ที่มากราบไหว้หลวงปู่เป็นประจ า
ทุกปี  ได้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์เป็นเงิน 700,000 บาท เพ่ือสร้างศาลหลวงปู่สอนหลังใหม่  มี
รูปทรงจัตุรมุข  มุงหลังคาด้วยกระเบื้อง  ประดับช่อฟ้า ใบระกาหางหงส์  เป็นทรงมณฑป  มีประตูเข้า
เพียงด้านทิศใต้  ผนังก่ออิฐฉาบปูน 

ความศักดิ์สิทธิ์ ของหลวงปู่สอนจากการบอกเล่าของชาวบ้านเล่าว่า  หากใครมีความ
เดือดร้อน  มีทุกข์ร้อน  สิ่งของหาย  ผู้คนในบ้านไม่สบาย  ไม่อยากถูกคัดเลือกเป็นทหาร หากมาบน
บานศาลกล่าวบูชาบอกกล่าวเจ้าปู่ก็จะหายเจ็บป่วย  ได้ของที่หายไปกลับคืนมา   คัดเลือกทหารก็จับ
จับได้ใบด าไม่ต้องถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร  หรือชาวบ้านซื้อใหม่ก็จะไปบอกเจ้าปู่   มีการแต่งงานได้
ลูกเขย หรือลูกสะใภ้ใหม่ก็จะไปจุดธูปเทียนบอกเจ้าปู่ให้ปกปักษ์รักษาลูกหลาน  ชาวบ้านกล่าวในอดีต
หากใครพูดจาลบหลู่  ไม่เคารพหลวงปู่จะได้รับโทษให้เห็นทันที  เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ  ขึ้นต้องแก้โดย
การจัดขันห้ามาบอกกล่าวมาอ่อนน้อมต่อหลวงปู่จึงจะหายเป็นปกติ   การบูชาหรือบนกับหลวงปู่ จะ
จัดเครื่องบูชาถวายหลวงปู่ที่ชาวบ้านเรียกว่า “แต่งขันห้า”  คือ จัดดอกไม้ ธูป เทียน อย่างละ 5 คู่  
ส่วนใหญ่จะเห็นจัดใส่จานสังกะสีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 นิ้ว การแก้บนก็จัดขันห้าพร้อม
อาหารคาว หวาน หรือเครื่องประกอบอื่นๆ ตามท่ีได้บวงสรวงไว้  
 9.  พิพิธภัณฑ์วัดมหาพรหมโพธิราช บ้านท่าวัดเหนือ  เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นกุฏิหลังเก่า 
ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นที่เก็บวัตถุโบราณประเภทต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุโบราณ 
ประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ ยุคโลหะ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับ บาตรพระดินเผา พระเครื่องรูป
ต่าง ๆ พระพุทธรูปอายุนับ พันปี  รูปปั้นแกะสลัก ฯลฯ   
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 10. ศาลเจ้าแม่กวนอิม   เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวใต้หวัน นิมิตว่าพระโพธิสัตว์กวนอิม  
ได้มาประดิษฐานอยู่ที่ริมฝั่งหนองหาร ที่วัดมหาพรหมโพธิราช บ้านท่าวัดเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

ภาพที ่7 ศาลเจ้าแม่กวนอิม 
 

 บ้านท่าวัดใต้   ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อนสร้างที่ส าคัญ  ได้แก่ วัดกลางศรี
เชียงใหม่  อุโบสถโบราณ  ศาลพระลาด  ใบเสมาหินศิลปะสมัยทวาราดี พระสถูปโบราณ สระโบราณ
อายุประมาณ 1,300 -1,500 ปี  พิพิธภัณฑ์วัดกลางศรีเชียงใหม่แผ่นหินศิลาจารึก วัตถุโบราณ       
วัดป่าเอวขันธ์วิปัสสนาวาส  

 บ้านท่าวัดใต้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ก่อนประวัติศาสตร์ จึงขุดค้นได้  หม้อไห  ถ้วย 
ชาม  บาตรพระท่ีเป็นดินเผา  พระพุทธรูป  โบราณวัตถุ  เป็นจ านวนมากซึ่งเป็นการขุดพบโดยบังเอิญ
ตามจุดต่าง ๆ  ยังไม่มีการขุดค้นจริงจังอย่างเป็นทางการ วัตถุโบราณยังคงเหลืออยู่ใต้ดินอีกเป็น
จ านวนมาก  ทางกรมศิลปากร และสถาบันพิสูจน์ฯ  นครชิคาโก  สหรัฐอเมริกา ท าการตรวจพิสูจน์
หาอายุ  แล้วยืนยันว่าเครื่องใช้สอยต่างๆ  เหล่านี้มีอายุระหว่าง  3,500  – 5,500 ปี นับว่าเก่าแก่มาก 
ถือเป็นสิ่งทีม่ีคุณค่าทางมรดกของชาติ  เป็นหลักฐานด้านการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์  ณ  ที่แห่ง
นี้เป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญด้านอารยะธรรมที่เคยเจริญรุ่งเรืองในอดีตมานานแล้ว ในช่วงที่
วัฒนธรรมต่างๆ  ได้แผ่ขยายมาสู่อาณาเขตแถบนี้  เช่นเดียวกับที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดียบ้า ง      
จากอาณาจักรล้านนาบ้าง    
 1. วัดกลางศรีเชียงใหม่  เป็นวัดที่ส าคัญประจ าหมู่บ้านท่าวัดใต้ หมู่ 9 ต าบลเหล่าปอ
แดง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  เป็นวัดโบราณที่มีความเก่าแก่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบเสมาหิน
สมัยทวาราวดี  และแผ่นศิลาจารึก อันเป็นกุญแจส าคัญไขไปสู่เรื่องราวต่างๆ ในอดีตกาลได้อย่างดี   
ลักษณะของแผ่นศิลาจารึกที่ขุดพบที่บ้านท่าวัดใต้  เป็นศิลาแผ่นเดียวยาวมาก และจารึกข้อความ
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จ านวนมากด้วยอักษรไทยน้อยท้ังสองด้าน  แต่มีคนท าหักท่อนล่างหายไปอย่างน่าเสียดาย เหลือเพียง
ท่อนบนเท่านั้น ตามแผ่นศิลาจารึกเขียนว่า  
 “ เมื่อศักราช 998  ปีห้วยไจ้ หรือปีระวาย วัน 4 เดือน 4 ขึ้น2 ค่ า 23 ลุ ลัคนา 
     ศิลาฤกษ์   พระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชาธิราชเจ้า  ตนชื่อพระมหาพรหม 
 เทโวโพธิ์สัตว์โต  ทรงพระราชทานเขตวิสุงคามสีมาและโปรดให้สร้างวัด 
 ในอาณาจักรของวัดกลางเชียงใหม่  หนองหารคามเขต บอกหลักเขตของวัดฯ.. ”   
 แปลความว่า   
 “ เมื่อ พ.ศ. 2175  ปีชวด วันพุธ   เดือนมีนาคม   ขึ้น 2 ค่ า 23  ลุ ลัคนา ศิลาฤกษ์ 
    พระมหาพรมเทโวโพธิ์สัตว์โต  ทรงพระราชทานที่ริมหนองหาร โดยก าหนด 
    ขอบเขตอยู่ในอาณาจักรของวัดกลางเชียงใหม่ริมหนองหารเพ่ือให้สร้างวัด 
    คือวัดกลางศรีเชียงใหม่โดยมีหนองหารเป็นสัญลักษณ์บอกเขตแดนของวัด...”     
           นอกจากนั้นข้อความที่จารึก ยังระบุว่า ได้มีการสร้างวัดจ านวนมากรอบๆ  หนองหารหลวง 
แต่ที่ส าคัญและมีหลักฐานอ้างอิงได้ชัดเจนที่สุด มีอยู่  3  วัด   คือ   

- วัดเหนือ   คือ  วัดมหาพรหมโพธิราช  บ้านท่าวัดเหนือหมู่  3 
-  วัดกลาง  คือ  วัดกลางศรีเชียงใหม่  บ้านท่าวัดใต้หมู่  9 

 -  วัดใต้  คือ  วัดป่าเอวขันธ์วิปัสสนาวาส  บ้านท่าวัดใต้หมู่  9 
 ปี  พ.ศ.2503 - 2505  ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดกลางศรีเชียงใหม่ครั้งใหญ่  ซึ่งเป็นครั้ง
ส าคัญครั้งแรก  นับแต่  พ.ศ.2175  เป็นต้นมา โดยได้ปล่อยปะละเลยให้เป็นป่าเป็นดง ต้นไม้ปกคลุม
แหล่งประวัติศาสตร์  โบราณสถานไว้จนไม่มีใครรู้ว่าเป็นสถานที่ส าคัญ ชาวบ้านได้ช่วยกันระดมก าลัง
ท าการหักร้างถางพง  เพ่ือที่จะท าการฟื้นฟูบูรณะปฏิสังขรณ์กลับขึ้นมาเป็นวัดใหม่ที่สมบูรณ์แบบ  ให้
เป็นวัดประจ าคู่บ้านคู่เมือง  สืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง สืบไป 
 2.  ศาลเจ้าพะลาด   ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งหนองหารในบริเวณวัดกลางศรีเชียงใหม่  มีลักษณะ
เป็นเรือนไม้มุงสังกะสี  ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวบ้าน ปัจจุบันได้มีการสร้างที่อยู่ให้ใหม่ เป็นคอนกรีต 
รูปทรงจตุรมุข  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการอัญเชิญท่านเข้าประดิษฐาน  โดยมีคุณยายเสียน ชมชายผล 
คุณยายอวน เต้าป้อม และนายไสว  ชมชายผล  เป็นเจ้าจ้ า (ผู้ประกอบพิธีกรรม) 
 3.  อุโบสถโบราณ  เป็นอุโบสถหรือชาวบ้านเรียกว่า “สิม”  แบบเก่า สร้างเมื่อประมาณ 
พ.ศ. 1200 กว้าง 14  เมตร ยาว 15 เมตร และได้พังทลายลงตามอายุขัยจนสิ้นสภาพ เหลือให้เห็น
เป็นมูลดิน หิน อิฐ ขนาดใหญ่  แต่เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการท าความสะอาดตบแต่งบ้างตามสภาพชาวบ้าน
ซึ่งเป็นเจ้าของจึงท าให้เห็นร่องรอยของโบสถ์โบราณนี้ได้กระจ่างขึ้น คือ รูปแบบการก่อสร้างแนวก่อ
อิฐชั้นฐานยังมีให้เห็น ขนาดอิฐศิลาแลงก้อนขนาดใหญ่ การก่อวางเรียงตลอดจนเศษกระเบื้องส าหรับ
มุงหลังคารูปสี่เหลี่ยมเป็นแบบแผ่นขนาดเล็กวางเรียงกองอยู่ใต้ดินที่ถูกถับถมปิดบังมานาน จึงแน่ชัด
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ว่าพระอุโบสถนี้มุงหลังคาด้วยกระเบื้องแผ่นเล็กๆ นี้  เครื่องบนน่าจะเป็นเครื่องไม้ทั้งหมดมิได้มุง
หลังคาด้วยการวางเรียงก้อนหินศิลาแลงเหมือนกับมุงของปราสาทต่างๆ  ตามแบบขอม    ห่างจาก
ฐานล่างพระอุโบสถออกไปทั้ง 4 ด้านประมาณด้านละ 15-20 เมตร เป็นร่องรอยแนวก าแพงแก้วด้วย
ศิลาแลง มีใบเสมาหินทวาราวดีปักอยู่เป็นระยะๆ เป็นคู่ ๆ ก็พอจะจินตนาการได้ว่าก่อสร้างอยู่ในห้วง
เวลาที่อิทธิพลศิลปะขอมและแบบล้านช้าง 
 4.  ใบเสมาหินศิลปะสมัยทวาราดี  ที่มีอายุประมาณกว่า  1,300ปี  (พ.ศ. 2548  - พ.ศ. 
1200  = 1,348 ปี)  ประจ าหลักอยู่ทั้ง 8 ทิศ และซ้อนกันเป็นคู่ๆ จ านวน  16  ใบ  และบนเนินพระ
อีก 3 ใบรวมทั้งหมด 19 ใบ  จ าหลักเรียงรายอยู่รอบๆ เนินดินที่มีขนาดย่อมกว่าเนินดินของพระ
อุโบสถ   ด้านกว้างประมาณ 1 เมตร   ด้านยาวประมาณ 10 เมตร  มูลดินตรงจุดศูนย์กลางเป็นที่ตั้ง
พระสถูปที่มีรูปแบบศิลปะอินเดีย   ใบเสมารูปแกะสลักเป็นหม้ออุดมสมบูรณ์บ้าง  เหมือนงาช้างเผือก
บ้าง  แกะภาพนูนพระธาตุบ้าง   และ ณ  ที่ตรงนี้ขุดพบแผ่นศิลาจารึก 2  ท่อน  ด้วยภาษาไทยน้อยที่
บ่งบอก  ความเป็นมาของวัดเป็นอย่างดี  พระสถูปและป่าเสมาหินตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ  เยื้อง
ค่อนไปทางด้านซ้ายประมาณ  10 – 15 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 8 ใบเสมาโบราณ 

 
 5. พระสถูปโบราณ  รูปแบบ ศิลปะอินเดีย อายุน่าจะอยู่รุ่นเดียวกับใบเสมาขณะนี้ ได้
พังทลายลงจนหมดแล้ว มองเห็นเพียงเนินดินเท่านั้น แต่ใต้ดินเต็มไปด้วยอิฐหิน ตรงกลางใจมูลดิน 
เมื่อ 10 ปีมาแล้วมีหลุมดินกว้างประมาณ 1 ศอก  ลึกพอสมควรมองเห็นแผ่นหินอิฐก่อเรียงกันเป็น
ชั้นๆ รูปห้องสี่เหลี่ยมเหมือนเป็นที่บรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเคารพ หรือบรรจุสมบัติ เคยได้ฟังคนมีอายุ
บ้านท่าวัดใต้เล่าให้ฟังว่า เคยมีพวกคนร้ายมาลักลอบขุดหาสมบัติ ของเก่าแก่ ได้ของไปมาก โดยขุด
ค้นหาทั่วบริเวณวัดรวมทั้งใต้พระอุโบสถ ใต้พระสถูปองค์นี้ด้วย จึงได้สร้างพระพุทธรูปทรงประทับนั่ง
ทับปิดหลุมนั้นไว้ 
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 6. สระโบราณอายุประมาณ 1,300 -1,500 ปี  ขุดสร้างอยู่ตรงหน้าพระสถูปพอดี  ห่างพระ
สถูปไปทางหนองหารประมาณ 10 เมตร   สระกว้างประมาณ 15 เมตร  ยาวประมาณ 20 เมตร    
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผู้ใหญ่บ้านเล่าว่า  แต่ก่อนนี้ คนโบราณก่อผนังศิลาแลงป้องกันดินพังทั้ง 4 ด้าน   
หัวท้ายสระก่อเป็นขั้นบันไดหินขึ้นลงสะดวก และสวยงาม แต่บัดนี้ได้พังทลายจนหมดสิ้นไม่เหลือให้
เห็น นอกจากสภาพเหมือนดินทั่วๆ ไป   สระนี้ลึกประมาณ 2 เมตรเศษ  มีน้ าตลอด เมื่อครั้งสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  เสด็จมาเมื่อวันที่  28 พฤษภาคม  พ.ศ. 2532  ได้ทรง
พระราชทานปลานิลทองปล่อยลงเลี้ยงในสระนี้  2,000   ตัว 
 7. พิพิธภัณฑ์วัดกลางศรีเชียงใหม่   สร้างเมื่อวันที่  18 มีนาคม พ.ศ. 2534 อันสืบ
เนื่องมาจากวันที่ 28  พฤษภาคม พ.ศ. 2532   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้
ทรงเสด็จน าคณาจารย์และคณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จ.ป.ร.)มาส ารวจภูมิประเทศและ
ทรงศึกษาเกี่ยวกับโบราณสถานวัตถุ  ครั้งนั้นพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นวัตถุโบราณมากมายวาง
กองอยู่ไม่เป็นระเบียบ ง่ายต่อการช ารุดสึกหรอและการถูกโจรกรรมจึงมีพระราชด ารัสให้สร้างอาคาร
พิพิธภัณฑ์ไว้เก็บรักษา   อาคารดังกล่าวเป็นอาคารชั้นเดียวกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร โดยการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดสกลนคร ด าเนินการสร้างให้มีผู้ว่าราชการจังหวัด  รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดสกลนคร สมัยนั้น เป็นผู้อ านวยควบคุมการก่อสร้าง ส าเร็จเมื่อ พ.ศ.2534    ใช้
งบประมาณ 1,500,000 บาท   ภายในพิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุโบราณ ประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ ยุค
โลหะ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับ บาตรพระดินเผา พระเครื่องรูปต่าง ๆ พระพุทธรูปอายุนับ พัน
ปี แผ่นศิลาจารึก รูปปั้นแกะสลัก ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 พิพิธภัณฑ์วัดกลางศรีเชียงใหม่ 
8. แผ่นหินศิลาจารึก   ขุดพบได้ภายในวัดกลางศรีเชียงใหม่ บ้านท่าวัดใต้ นัยว่าขุดพบ

ท่ามกลาง  ป่าเสมาหิน หรืออาจเก็บไว้ในพระสถูป เป็นโบราณวัตถุที่ส าคัญทรงคุณค่ามาก เป็นกุญแจ
ไขให้ทราบความเป็นมาของวัด และจังหวัดสกลนครได้ดี ความจริงแล้วขุดได้แผ่นศิลาจารึกหลายท่อน
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แต่หายไปโดยไร้ร่องรอยเหลือเพียงท่อนเดียวที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ทุกวันนี้และสลักจารึกบอก
เรื่องราวเป็นภาษาไทยน้อย  ผู้รู้บอกว่าคือ การผสมผสานกันของภาษาขอม ซึ่งเป็นการประดิษฐ์
คิดค้นของบรรพบุรุษ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 10  ศิลาจารึกภาษาไทยน้อย 

  
9.วัตถุโบราณ โบราณวัตถุเป็นจ านวนมากทุกชิ้นได้จดทะเบียนเป็นมรดกแห่งชาติ เก็บรวบรวมไว้ใน
พิพิธภัณฑ์ วัตถุโบราณบางชิ้นบางกลุ่มมีอายุถึง 3 ,500 ปี บางกลุ่มบางพวกถึงกว่า 5,500 ปี เช่น 
ประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ ยุคโลหะ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับ บาตรพระดินเผา พระเครื่องรูป
ต่าง ๆ พระพุทธรูปอายุนับ พันปี แผ่นศิลาจารึก รูปปั้นแกะสลัก ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ทรงคุณค่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 11 วัตถุโบราณท่ีถูกค้นพบ 
 
10. วัดป่าเอวขันธ์วิปัสสนาวาส  มีหลักฐานที่มาในแผ่นศิลาจารึกเดียวกับที่พบการสร้างวัดกลางศรี
เชียงใหม่    เดิมชื่อ “วัดป่าเอวขันธ์”  ต่อมาเม่ือปี พ.ศ.  2530 ท่านพระครูคราม  เจ้าอาวาสวัดกลาง
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ศรีเชียงใหม่ ขณะนั้น ได้เติมค าว่า “วิปัสสนาวาส” ต่อท้าย จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดป่าวิปัสสนาเอว
ขันธ์”  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
 วัดป่าเอวขันธ์ เป็นวัดที่เก่าแก่มานานมาก ต่อมาได้พังทลายลง ล่มสลายเพราะอายุขัยและ
ขาดการสนใจดูแลรักษาของชนรุ่นต่อๆมา แต่ก็ยังมีร่องรอยพอให้เห็นเค้าโครงอยู่บ้างคือ มูลดินขนาด
ใหญ่ที่เชื่อว่าเป็นที่สร้างโบสถ์เก่าโบราณ เต็มไปด้วยอิฐศิลาแลงก้อนโต ๆ อีกมูลหนึ่งมีขนาดย่อมกว่า 
อยู่ใกล้กัน  แต่วัตถุโบราณท่ีส าคัญที่สุดนอกจากท่ีขุดค้นได้แล้ว คือ พระแท่นเอวขันธ์ มีขนาดกว้าง x 
ยาว 44 นิ้ว  สูง  38 นิ้ว เส้นทแยงมุม 60 นิ้ว และเส้นรอบวงกลมกลางแท่นเอวขันธ์ วัดได้ 7 นิ้ว  
โบราณวัตถุชิ้นที่ยังคงเป็นที่สับสน และมีต านานเรื่องเล่าขานต่าง ๆ ท าให้ชวนค้นคว้าศึกษาอีกต่อไป 
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระแท่นเอวขันธ์นี้ ใครเป็นผู้สร้าง สร้างมาจากไหน สร้างมาเมื่อไหร่ 
เอาหินขนาดใหญ่นี้มาจากไหน เอามาได้อย่างไร โดยวิธีไหน น ามาโดยทางน้ าหรือทางบก น ามาไว้ที่
วัดนี้ เพ่ือวัตถุประสงค์ใดฯลฯ ค าถามต่างๆ  ยังรอการค้นหาค าตอบจากผู้รู้อย่างแท้จริงอยู่ (ข้อมูลจาก
พันตรีจักรีพล พรมยศ. 2551 
 2)  ด้านประเพณีชาวบ้าน   พบว่า  ชาวบ้านท่าวัด โดยส่วนใหญ่แล้วนับถือ
พุทธศาสนา แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีการนับถือเรื่องผี ประเภทต่างๆ เช่นเดียวกับผู้คนที่อาศัยอยู่ตาม
ริมหนองหารเหมือนกัน  ซึ่งได้มีการนับถือและสืบทอดกันมาตั้งบรรพบุรุษ มาจนถึงปัจจุบันยังปรากฏ
เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีให้เห็น ผีเป็นลัทธิความเชื่อ และพิธีกรรมที่มนุษย์ถือปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ
จนมาถึงปัจจุบัน จึงมีประเพณี 12 เดือนตามประเพณีของไทย  และประเพณีที่ส าคัญๆอ่ืนๆ เช่น การ
รับขวัญด้วยการท าพิธีบายศรีสู่ขวัญ พร้อมทั้งผูกข้อมือรับขวัญ และประเพณีการแข่งขันเรือยาว    
 1.  ประเพณีแข่งเรือยาวบ้านท่าวัด  การแข่งเรือยาวบ้านท่าวัด มี
ประวัติว่าเกิดมาช้านานแล้ว หลังจากการตั้งถิ่นฐานบ้านท่าวัดด้วยเหตุปัจจัย 3 ประการ (พูลสวัสดิ์  
มูลตองคะ, 2551, สัมภาษณ์)    คือ  1) ได้รับอิทธิพลจากทางเมืองสกลนครในสมัย พระองประจันต  
ประเทศธานี (โง่นค า) มาด ารงต าแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (พ.ศ. 2430 - 2466) มีความ
เคารพเลื่อมใส ในองค์พระธาตุเชิงชุมมาก  ดังนั้นในวันออกพรรษาจึงจัดให้มีการแข่งขันเรือ  ซึ่งถือว่า
เป็นงานส าคัญประจ าปีเพ่ือเป็นการถวายตัวต่อองค์พระธาตุ  โดยก าหนดให้บรรดาเจ้าเมือง อุปฮาด 
ราชวงศ์  ราชบุตร  และกรมการทุกต าแหน่งจะต้องมีเรือพายไว้แข่งขันอย่างน้อยคนละ 2 ล า ก่อนจะ
ท าการแข่งขันขบวนเรือทั้งหมด  จะต้องตั้งหัวเรือให้ตรงพระธาตุเชิงชุม  กล่าวค านมัสการด้วยความ
เคารพ     2) ด้วยเหตุทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวบ้านท่าวัดมีความผูกพันกับสายน้ าตั้งแต่เกิด  
เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ติดกับริมน้ าหนองหารตลอดแนวการคมนาคมสมัยก่อนก็ต้องใช้เรือโดยทางน้ า
เป็นเส้นทางที่ส าคัญ  และ 3)   จากความเชื่อของคนสมัยก่อน  มีความเชื่อว่าถ้าหมู่บ้านหรือชุมชนใด
ปฏิบัติตามฮีต  12  (จารีต)  แล้วจะอยู่เย็นเป็นสุข  มีความอุดมสมบูรณ์  และการแข่งขันเรือก็เป็นอีก
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หนึ่งในฮีต  12   ซึ่งชาวบ้านท่าวัดได้ยึดมั่นสืบสานภูมิปัญญา  รักษามรดกทางวัฒนธรรม  ประเพณี  
การแข่งขันเรือมาจนถึงทุกวันนี้ 

ประเพณีแข่งขันเรือของชาวบ้านท่าวัด  จะจัดขึ้นในช่วงเดือน  10  หรือวันขึ้น 15 ค่ า  เดือน 
10  พร้อมกับการท าบุญวันสารทไทย (บุญข้าวสาก) ด้วย   ชาวบ้านท่าวัดทุกคนเป็นเจ้าภาพและเป็น
กรรมการ   ก่อนจะมีการแข่งขันประมาณ 15 วัน หรือ 30  วัน  คณะกรรมการจะมีหนังสือเชิญ 
(สลาก)  ไปยังหมู่บ้านต่างๆ  รอบหนองหารหรือหมู่บ้านใกล้เคียงที่มีเรือแข่ง (เฮือซ่วง) รวมทั้งเรือใน
เขตเทศบาลด้วย  เมื่อถึงวันแข่งขันหมู่บ้านหรือชุมชนทีไ่ด้รับเชิญ (ถูกสลาก)  ก็จะน าเรือมา  ชาวบ้าน
ก็จะมีการแบ่งกันเป็นกลุ่ม  เรียกว่า  “กลุ่มกล่องข้าว”  มีหน้าที่ดูแลต้อนรับคณะทีมเรือแต่ละชุมชน
หรือหมู่บ้านที่ท าเรือมาเข้าท าการแข่งขันด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตร  เป็นพ่ีเป็นน้อง  สนุกสนาน  แล้ว
อยากจะมาอีกในปีต่อไป  รางวัลส าหรับการแข่งขันมีรางวัลที่  1, 2,  3  และรางวัลชมเชย  
ตามล าดับ  ของรางวัล ได้แก่   ถ้วย ขัน  พร้อมกับเหล้า  ลดหลั่นกันไปตามล าดับส่วน ส าหรับกลุ่มที่
แพ้ ก็จะได้สุราเป็นสินน้ าใจ 
 ในช่วงปี พ.ศ. 2518  ถึงแมบ้้านท่าวัดได้แยกเขตการปกครองออกเป็น  2  หมู่ แล้วก็ตามแต่
ประเพณีก็ยังปฏิบัติร่วมกันอยู่ โดยมีการสลับสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ  ท ามาได้ระยะหนึ่งก็หยุดไป
เนื่องจากติดขัดในเรื่องงบประมาณด าเนินการ    ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2527  มีการแยกต าบล  จากต าบล
ดงขันบางส่วนออกมาเป็นต าบลเหล่าปอแดง  ส่วนบ้านท่าวัดเหนือ หมู่  3  และบ้านท่าวัดใต้หมู่ 9   
ก็ได้แยกมาขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของต าบลเหล่าปอแดง  อ.เมือง  จ.สกลนคร   และในปี        
พ.ศ.2531  นายทองอินทร์   ทุมเชียงเข้ม  ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านท่าวัดใต้หมู่  9  ได้รับเลือกตั้ง
ให้เป็นก านัน  ต าบลเหล่าปอแดงพร้อมกับได้แต่งตั้งเป็นประธานสภาต าบลในขณะเดียวกัน  เห็นว่าให้
ชาวบ้านท่าวัดรับภาระเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเรือต่อไปคงไม่ได้จัดอีกแล้ว  เนื่องจากการจัดการ
แข่งขันจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการมากพอสมควร  จึงได้ยกเอาการแข่งขันเรือ
ประเพณีของหมู่บ้านต่าง ๆ  ในต าบลเหล่าปอแดง  และหมู่บ้านชุมชนใกล้เคียงมาจัดการแข่งขันที่
หนองสระ   ซึ่งเป็นสนามแข่งขันของต าบลเหล่าปอแดงแห่งเดียว   ระยะแรกใช้งบประมาณจากเงิน
บริจาคจากก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ของต าบลเหล่าปอแดง  และผู้มีจิตเป็นกุศลทั่วไป  
และเมื่อปี  พ.ศ. 2542  ต าบลเหล่าปอแดงได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  ประเพณีการ
แข่งขันเรือของชาวต าบลเหล่าปอแดงจึงได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล
เหล่าปอแดงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  ส่วนชาวบ้านท่าวัดทั้ง  2  หมู่ก็ได้ท าเรือเข้าไปร่วม
ท าการแข่งขันที่สนาม  ต าบลเหล่าปอแดง  ทุกปี  เมื่อเสร็จจากการแข่งขันของต าบลเหล่าปอแดงแล้ว  
ชาวบ้านท่าวัดก็ได้ท าเรือเข้าไปท าการแข่งขันที่สนามสระพังทองของเทศบาลเมืองสกลนคร  ในวัน
เทศกาลออกพรรษา  เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวสกลนครต่อไปทุก ๆ  ปีมิได้
ขาด 
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 2. พิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นพิธีที่จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการรับขวัญของคนที่หาย
เจ็บไข้ หรือตกใจ ดีใจ เสียใจ จนขวัญหนีดีฝ่อ ก็จะท าพิธีรับขวัญ โดยจัดท าพานบายศรี (พาขวัญ) 
อย่างประณีตสวยงาม พร้อมอาหารความหวาน เหล้ายาปลาปิ้ง ให้พร้อม มีผู้ท าหน้าที่ให้พร เรียกว่า 
“หมอพร หรือ หมอสูตร” เมื่อเสร็จพิธีก็จะน าด้ายที่ท าจากฝ้าย ยาวประมาณ 4-8 นิ้ว มาผูกแขน
ให้กับผู้ที่ต้องการรับขวัญ     
 3)  ทรัพยากรอ่ืนๆ นอกจากสถาปัตยกรรมวัฒนธรรม ประเพณีแล้ว บ้านท่า
วัด เป็นหมู่บ้านที่มีทรัพยากรต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ
ทรัพยากรที่เกิดจากการปลูก การหาอยู่หากินของชาวบ้าน ล้วนแล้วแต่มาจากแหล่งธรรมชาติ และ
แหล่งภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่มีนี้ ดังนั้นชาวจึงได้มีวิธีคิดเรื่องจัดท าแปรรูปสิ่งของที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถเก็บไว้รับประทานได้นานวันและสามารถน าไปขายเป็นสินค้าชุมชน
ได้อีกทาง ปัจจุบันชาวบ้านมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้ 
 1. มะเขือเทศ  การปลูกมะเขือเทศถือได้ว่าเป็นอาชีพรองจากการ  ท านา
ข้าว โดยเมื่อว่างเว้นจากการท านา ชาวบ้านจะเตรียมดินเพ่ือเพาะปลูกมะเขือเทศ เพ่ือส่งไปขายยัง
โรงงานมะเขือเทศที่อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ซึ่งนอกจากจะขายแล้ว ชาวบ้านยังสามารถน า
มะเขือเทศนี้ มาแปรรูปเป็น มะเขือเทศอบแห้ง เป็นต้น ในอนาคตสามารถน ามะเขือเทศมาเป็นจุด
ขายทางการท่องเที่ยวได้อีกทาง ปัจจุบันบ้านท่าวัดได้มีการน าการจัดการท่องเที่ยวเข้ามาใช้ในชุมชน 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบ้านท่าวัดอีกทาง และมะเขือเทศสามารถเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มี
คุณค่าอีกตัว 
 2. ปลาแห้ง เป็นที่ทราบดีว่าหนองหาร เป็นแหล่งหาปลาปลาที่ส าคัญ
ของชุมชนรอบหนองหาร และชุมชนท่าวัดก็ใช้ปลาในหนองหารในการด ารงชีวิตประจ าวัน ชาวบ้าน
นอกจากจะน าปลาไปขายในตลาดสดแล้ว อีกวิธีหนึ่งในการถนอมอาหาร คือ การน าปลามาแล่เนื้อ 
แล้วน าปลาไปตากแดดประมาณ 1- 2 แดด จากนั้นน าปลามาเก็บมิดชิดในถุงหรือภาชนะที่มีฝาปิด 
เก็บไว้รับประทานได้เป็นสัปดาห์ หรือข้ามปีเลยก็ว่าได้  นอกจากนี้ยังสามารถมาน ามาจ าหน่ายให้กับ
คนทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมบ้านท่าวัดได้อีกด้วย   ที่บ้านท่าวัดมีปลาตัวเล็กๆ 
เรียกว่า “ปลาดอกแก้ว” ลักษณะคล้ายปลาซิวแต่ตัวเล็กกว่า ชาวบ้านจะน ามาตากแห้งท าเป็นสินค้า
ส่งขายกรุงเทพฯหรือต่างจังหวัดตามที่ได้รับค าสั่งซื้อ  ปลาดอกแก้วแห้ง สามารถน ามาจัดหีบห่อให้
สวยงามเป็นสินค้าเพ่ือการท่องเที่ยวได้  

 3. แจ่วบองอนามัย แจ่วบองอนามัยท ามาจากสมุนไพร ได้แก่ ขิง ข่า 
ตระไคร้  พริก  กระเทียม  หัวหอม  โขลกให้เข้ากันแล้วน าปลาร้ามาสับ โขลกให้เข้ากันอีกที และ
ปัจจุบันกลุ่มนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษหร์ ได้มีการจัดท าแจ่วบองอนามัยขึ้น เพ่ือส่งเสริมภูมิ
ปัญญาครู  นักเรียนให้รักษาความเป็นดั้งเดิมไว้ และยังน ามาจ าหน่ายให้นักท่องเที่ยวได้ด้วย 
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 4. ผ้าเย็นอนามัย เป็นผ้าฝ้ายที่อบรมด้วยสมุนไพรกลั่น ท าให้มีกลิ่นหอม
ของธรรมชาติ เช่น ตะไคร้  ซึ่งกลุ่มครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษหร์บ ารุงวิทย์ ได้มีการ
จัดตั้งกลุ่มท าผ้าเย็นอนามัยขึ้น เพ่ือเป็นการน าทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนได้ด้วย  เมื่อมีงานในชุมชนก็จะน าผ้าเย็นอนามัยมา
บริการแขกในงานต่างๆ  และมีการน ามาบริการแขกที่เข้ามาเยี่ยมชนบ้านท่าวัดด้วย ซึ่งแขกที่ได้มา
เมื่อทดลองใช้แล้วก็พึงพอใจ 

 5. เครื่องจักสาน ผักตบชวา  ทอเสื่อแบบกก ชาวบ้านท่าวัดได้มีการ
จัดตั้งกลุ่มต่างๆ ในการน าวัสดุธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักสานไม้ไผ่ กลุ่มทอ
เสื่อ ที่ได้จากการน ากกในนา หรือหนองหารมาถักทอเป็นรูปเสื่อ ย้อมสีสันต่างๆ ตามความชอบ อีก
ประการคือ การน าผักตบชวามาสานเป็นกระเป๋าหรือภาชนะอ่ืนๆ ปัจจุบันยังมีการจัดท ากันให้เห็นอยู่ 
แต่ไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะท าเพ่ือใช้ในบ้านเท่านั้น  ชาวบ้านบอกว่าท าได้แต่ยังไม่สวยงามยังขาด
ความรู้ในการออกแบบหรือจัดท าให้สวยงามมากพอที่จะขายได้  หากมีการอบรมให้ความรู้ในการ
ออกแบบ และวิธีการท าที่ได้คุณภาพก็จะมีสินค้าเหล่านี้จ าหน่ายได้อีกนาน เพราะวัตถุดิบมามาก
เพียงพอ  
 6.  องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการจัดเวทีเสวนาร่วมกันกับ
ชาวบ้าน พบว่า  องค์ความรู้ที่มีอยู่หรือเกิดจากการน าทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การด ารงชีวิตนั้น สามารถน ามาใช้เป็นแหล่งความรู้เพ่ือถ่ายทอดให้แก่นักท่องเที่ยวได้  องค์ความรู้
เหล่านี้ยังไม่ได้จัดท าในรูปที่ง่ายต่อการเรียนรู้ แต่ยังอยู่ในผู้รู้แต่ละคน องค์ความรู้ที่กล่าวถึง  ได้แก่  
1)  ความรู้เรื่องอาหารพ้ืนบ้าน เช่น การปรุงอาหารจากปลาหนองหาร การท าปลาร้า  ปลาแห้ง ปลา
รมควัน เป็นต้น  2)  ความรู้เรื่อง การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่  จากผักตบชวา เป็นต้น  3)  ความรู้
เรื่องการหมักเหล้า หรือที่เรียกว่าเหล้าโท ซึ่งท าจากข้าวเหนียวสามารถใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ 
หรือเอาไว้ต้อนรับแขกเมื่อแขกมาเยือน  4)  ความรู้ความสามารถในการเล่นดนตรีพ้ืนบ้าน เช่น การ
เป่าแคน การร าหางนกยูง เป็นต้น 5)  ความรู้เรื่องพืชพรรณในหนองหาร ปลา และทรัพยากรในหนอง
หาร  รวมถึงความรู้เรื่องเส้นทางการเดินป่าในเกาะดอนต่างๆ  และ 6) ความรู้เกี่ยวกับโบราณวัตถุ  
เป็นต้น 
 ศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนรอบหนองหาร 
 ศักยภาพด้านทรัพยากรที่พบในชุมชนรอบหนองหาร นั้นถือได้ว่ามีทรัพยากรที่หลากหลาย
และเป็นจุดเด่นที่ส าคัญหลายอย่าง   ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวได้เป็น
อย่างดี  จากการสัมภาษณ์ การเสวนาร่วมกับชาวบ้านสรุปปัญหาและแนวทางพัฒนาได้ดังนี้   
 

ศักยภาพทางการท่องเที่ยว ประเภทศักยภาพทางการท่องเที่ยว 
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ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความ
โดดเด่น 

1.ประเภทแม่น้ า คือ หนองหาร บึงน้ าจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ 
สามารถส่งเสริมและสนับสนุนทางการท่องเที่ยว 
2.ประเภทสวนเกษตร ได้แก่ สวนมะเขือเทศ สวนผักลอยน้ า สวนป่า
เพ่ือรักษาพรรณไม้ ป่าชุมชนหมู่บ้านริมหนองหาร 

ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีความ
โดดเด่น 

1.ประเภทประเพณี วัฒนธรรม วิถีชุมชนริมน้ า  
2.ประเภทพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมโบราณวัตถุ ในชุมชนบ้านท่าวัด 
3. ประเภทวัด วา อารามท่ีเป็นศูนย์รวมพุทธศาสนิกชน 
4. ประเภทโบสถ์คริสต์ ศูนย์รวมคริสต์ศาสนิกชนบ้านจอมแจ้ง 

ทรัพยากรทางกิจกรรมที่มี
ความโดดเด่น 

1.กิจกรรมล่องเรือเที่ยวชมวิถีชีวิตและทัศนียภาพทางธรรมชาติรอบ
หนองหาร 
2.กิจกรรมการแข่งเรือยาวในงานเทศกาลออกพรรษาเป็นประจ าทุกปี 
3.กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติในพ้ืนที่ป่าชุมชนรอบหนองหาร 

ทรัพยากรด้านบริการ 1.ด้านที่พัก ชุมชนรอบหนองหารมีที่พักรูปแบบโฮมสเตย์ไว้บริการ
นักท่องเที่ยวตามความเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ 
2.ด้านบริการการขนส่ง สามารถเดินทางเข้าถึงหมู่บ้านรอบหนองหาร
ได้ทางบก และทางเรือ  

 
 แนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนรอบหนองหารเพื่อความ
ยั่งยืน 

1. ภาครัฐควรร่วมมือกับภาคีที่เก่ียวข้องในการัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวรอบหนอง 
หารและมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือทราบปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

2. ภาคเอกชน ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร ควรมีการ 
รวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งเป็นการสร้างมาตรฐานกลางในการบริการนักท่องเที่ยว และมีการควบคุม
คุณภาพสินค้าและบริการ และมีการควบคุมคุณภาพของสินค้า ทางกลุ่มผู้ประกอบการต้องมีการ
กระจายนักท่องเที่ยวไปพ้ืนที่โดยรอบหนองหารอย่างทั่วถึง เพ่ือสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยว
ร่วมกันกับชุมชน 

3. ประชาชนในพื้นท่ีควรร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ส าคัญ ร่วมกัน 
สืบทอดประเพณีท่ีส าคัญของชุมชนและของจังหวัดสกลนคร และสร้างการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีมิตรไมตรี
ต่อนักท่องเที่ยว ตลอดจนมีตัวแทนเข้าสู่กระบวนการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกับจังหวัดและ
องค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมให้เกดเป็นการท่อเที่ยวที่ยั่งยืน 
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4. หน่วยงานในท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่รอบหนอหารและ 
ส่วนต่างๆ สามารถน าผลวิจัยนี้ ไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือให้การพัฒนาการท่องเที่ยว
ครอบคลุมถึงการพัฒนาในมิติต่างๆ ในชุมชนที่อยู่รอบหนองหารซึ่งมีความแตกต่างในบางบริบทให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและเพ่ือป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นแก่ชุมชนตนเอง โดยค านึงถึงการท าแผนงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจากส่วน
ต่างๆที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
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ภาพที่ 13 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

บทท่ี 5 
สรุป อธิปราย และขอ้เสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 
  

การท่องเที่ยว นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ส าคัญทางเศรษฐกิจประเภทหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดรายได้
เป็นจ านวนมากทั่วโลก  ส าหรับในประเทศไทยได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อทุก
ภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนหรือเจ้าของพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยน าแนวคิด การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
(Sustainable tourism) มาใช้เพ่ือจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว โดยชุมชนผู้เป็นเจ้าของพ้ืนที่มีบทบาทหลักในการจัดการการท่องเที่ยว ที่สามารถ
ปกป้อง และ  สงวนรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวและทั้งปัจจัยแวดล้อมวัฒนธรรม  รวมทั้งเพ่ิมความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน 

หนองหาร จังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม  มีเสน่ห์เป็นที่รู้จัก
กันทั่วไป  และเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัด  ดังค าขวัญของจังหวัดสกลนครที่ ว่า “พระธาตุ
เชิงชุมคู่บ้าน พระต าหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาว
ภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม” ชุมชนหมู่บ้านรอบหนองหาร ถือได้ว่ามีความพร้อมทั้งทางด้านทรัพยากร
ทางธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม   เพราะนอกจากจะมีวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวลุ่มน้ าแล้ว 
ยังมีแหล่งโบราณคดีมากมาย  มีศาสนสถาน ทั้งวัด และโบสถ์ ที่สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวถึงกัน
ได้เกือบทุกชุมชน   
 จังหวัดสกลนครได้ให้ความส าคัญและสนับสนุนการท่องเที่ยวรอบหนองหาร โดยได้มีการ
ส ารวจ วิจัยเพ่ือรวบรวมศักยภาพด้านต่างๆ ของชุมชนรอบหนองหาร แต่ในปัจจุบันกระบวนการ
ท่องเที่ยวก็ยังไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน  นอกจากนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมส าหรับบ้านท่า
วัด อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-
ตะวันตก สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  โดยก าหนดเป็นหมู่บ้านน าร่องเพ่ือการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยว  ผลการวิจัย ดังกล่าว  พบว่า รูปแบบการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวรอบหนองหาร 
นอกจากมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหมู่บ้านที่มีแหล่งโบราณคดีต่างๆ          
ที่น่าสนใจแล้ว  เส้นทางการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งคือการท่องเที่ยวชมทัศนียภาพอันสวยงามรอบๆ 
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หนองหารโดยทางเรือ  ซึ่งการเดินทางดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านชุมชน
ต่างๆ รอบหนองหาร รวมถึงวัดพระธาตุเชิงชุมได้ด้วย   
 การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวรอบหนองหารโดยมีชุมชนหมู่บ้านท่าวัดเป็นผู้ด าเนินการ
แต่เพียงชุมชนเดียวย่อมเกิดผลกระทบต่อชุมชนต่างๆ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ทั้งชุมชนที่เห็นด้วย
และไม่เห็นด้วย  นอกจากนั้นในการวิจัยที่ก าลังด าเนินการอยู่ดั งที่กล่าวมานั้น คณะผู้วิจัยได้ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และได้รับทราบข้อมูลจากทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน รวมถึงนักท่องเที่ยว
ทั่วไปที่มีข้อเสนอแนะให้ชุมชนรอบหนองหารมีส่วนในการจัดการท่องเที่ยวร่วมกันเพ่ือเป็นการสร้าง
เครือข่ายทางการท่องเที่ยวและ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาเยือนและส่งเสริมศักยภาพการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนครอีกทางหนึ่งด้วย   

 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้เสนอโครงการวิจัยนี้ขึ้น  เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวของชุมชนรอบหนองหารเป็นไปอย่างราบรื่น เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน และชุมชนสามารถด าเนินการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพ่ิมและกระจายรายได้สู่
ชุมชนอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร ซึ่งอยู่ในเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และรองรับการพัฒนาท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลที่มีนโยบายให้
ชุมชนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการจัดการท่องเที่ยวและสามารถด าเนินการได้ อย่างยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพ อันจะเป็นเครื่องมือในการเชื่อมทั้งคน ทรัพยากรและองค์กรให้สามารถอยู่ร่วมกัน 
ท างานร่วมกัน มีการจัดการผลประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนรอบ
หนองหารสู่ความยั่งยืน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนรอบ
หนองหารเพื่อความยั่งยืน 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนรอบหนองหารในการจัดการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน  
     3. เพ่ือส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของชุมชนรอบหนองหารจังหวัดสกลนคร ให้เป็นที่
รู้จักแพร่หลาย และสามารถเป็นจุดรองรับการท่องเที่ยวตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-
ตะวันตก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลขั้นต้นและข้อมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุมชน 
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รอบหนองหาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทราบแนวคิด ทฤษฎีรวมถึงประเด็นในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนรอบหนองหารจังหวัดสกลนคร  
 2. เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยลงพ้ืนที่ชุมชนรอบหนองหารจังหวัดสกลนคร เพ่ือ
ศึกษาชุมชนโดยใช้แบบศึกษาชนและแบบสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน  ปราชญ์ชาวบ้าน  การประชุมกลุ่ม
เพ่ือระดมความคิดเห็นและรวบรวมความรู้จากผู้รู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
และรูปแบบการจัดการท่องเที่ยว  
  2.1 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก   
( Indepth – Interview) โดยการสัมภาษณ์ การสังเกต การประชุมกลุ่มย่อย ประกอบด้วยผู้แทนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั้งระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการในพ้ืนที่ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าว
ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research : PAR) กับกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 50 คน 
 3.ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ คือ ผู้น าชุมชน คนในชุมชน ตัวแทนภาครัฐ
และภาคเอกชน และนักท่องเที่ยว 
 4.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ กลุ่มเป้าหมายจากตัวแทนประชากรทั้ง 4 กลุ่ม โดยสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเก็บข้อมูลในพื้นท่ีชุมชนรอบหนองหาร 3 ชุมชนๆละ 10 คน 
ประกอบไปด้วย ชุมชนบ้านดอนแก้ว ชุมชนบ้านจอมแจ้ง และชุมชนบ้านท่าวัด อ าเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร รวม 30 คน และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและนักท่องเที่ยว จ านวน 20 คน 
 5. เครื่องมือที่ ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( Informal 
Interview) เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 4 กลุ่ม คือ ผู้น าชุมชน คนในชุมชน 
ตัวแทนภาครัฐและเอกชนและนักท่องเที่ยว 
 6. การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเชิงคุณภาพ โดยข้อมูลปฐมภูมิ ใช้การลงพ้ืนที่เพ่ือ
แนะน ากระบวนการวิจัยต่อผู้น าชุมชน ชุมชน ตลอดจนนักท่องเที่ยว ท าการส ารวจข้อมูลพ้ืนที่ทั้ง
ทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและทรัพยากรทางวัฒนธรรม รวมถึงแหล่งประกอบกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนรอบหนองหาร เช่น โฮมสเตย์ วิสาหกิจชุมชน กิจกรรมพายเรือ 
ปราชญ์ชุมชน รวมถึงพระสงฆ์ประจ าวัดในชุมชน เป็นต้น 
 นอกจากนี้ใช้การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในกลุ่มประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และติดตามกิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างต่อเนื่อง  ส าหรับข้อมูลทุติยภูมิ ใช้วิธีการศึกษาจาก
เอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่างๆ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มี
เนื้อหากล่าวถึงหนองหารสกลนครและเอกสารที่เป็นข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ ของชุมชนรอบหนองหาร 
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 7. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการทางด้านมานุษวิทยา       
คือ การใช้การพรรณนา (Descriptive analysis) ด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์ กับปรากฏการณ์
ต่างๆ  ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร เพ่ือพิจารณาด าเนินการและจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
รอบหนองหารว่าเป็นไปตามหลักการของการจัดการการท่องเที่ยวที่ด าเนินการโดยชุมชนอย่างยืน
หรือไม่  
 8. การตรวจสอบข้อมูล ด าเนินการด้วยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) 
โดยการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่มาของข้อมูลในด้านเวลา สถานที่และบุคคล เก็บข้อมูลด้วยวิธีการ
ที่แตกต่างกัน คือ จากเอกสาร การสนทนารายบุคคลและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  เก็บข้อมูลใน
ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เช่น ในเวทีการประชุม การลงพ้ืนที่ติดตามกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบล และในเทศกาลต่างๆ การลงพ้ืนที่ในช่วงเวลาที่ไม่มีกิจกรรมพิเศษ เป็นต้น 
 จากนั้นน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลนโยบายและแผนงานวิจัย และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวรอบหนองหารของหวัดสกลนคร และเขียนแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนรอบหนองหาร 
 
 
 
 
ผลการศึกษา 
 สภาพทั่วไปของชุมชนรอบหนองหาร  
  บ้านจอมแจ้ง สถานที่ตั้ง บ้านจอมแจ้ง หมู่ที่7 ต าบลบ้านแป้น อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัด
สกลนคร 47230 ทรัพยากรธรรมชาติ บ้านจอมแจ้งเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์เพราะล้อมรอบด้วย
แม่น้ าและอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ และพันธุ์พืชต่างๆ เช่น ต้นมะพร้าว ผักตบ ข้าวโพด มะเขือเทศ เป็น
ต้น ทรัพยากรทางวัฒนธรรม บ้านจอมแจ้งเป็นบ้านที่มีประชากรนับถือศาสนาสองศาสนา คือ ศาสนา
คริสต์ และพุทธ โดยประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์  ซึ่งมีพิธีกรรม แห่ดาว และการเลี้ยงผี
หมอซึ่งการเลี้ยงผีหมอนี้ ชาวจอมแจ้งที่บ้านจอมแจ้งที่นับถือศาสนาพุทธ จะออกไปร่วมพิธีกรรมเลี้ยง
ผีหมอกับหมู่บ้านอ่ืน พิธีการแห่ดาว ทุกวันที่25ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระ
เยซูเจ้า ที่ทั่วโลกนับถือว่าวันนี้เป็นวันส าคัญ โดยบ้านจอมแจ้งจะท าการแห่ดาว ในวันที่ 24 ธันวาคม 
ของทุกปี จากนั้นในวันที่25 ธันวาคม ก็จะออกไปร่วมกิจกรรมแห่ดาวกับบ้านท่าแร่ หรือ เมือง
สกลนคร ซึ่งทั้งสองที่นี้จะจัดกิจกรรมแห่ดาวที่ยิ่งใหญ่ทุกปี ทรัพยากรทางประเพณี ประเพณีแข่งเรือ   
จะนิยมท ากันเดือนตุลาคมของทุกปี ประเพณีบุญฉลองวัด  จะนิยมท ากันในเดือนมีนาคมของทุกปี 
ประเพณีบุญผ้าป่า จะจัดตามความสะดวกของประชาชนในหมู่บ้าน แหล่งท ามาหากินของคนใน
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หมู่บ้าน  แห่งท ามาหากินของหมู่บ้าน คือ  ออกหาปลาในหนองหารโดยใช้เรือหางยาว ในหมู่บ้านนี้
นิยมใช้เรืองหางยาว  ในหมู่บ้านมีเรือท้ังหมดประมาณ  30  กว่าล า  ปลาที่ได้ส่วนมากก็จะมีปลา เช่น 
ปลาขาว  ปลาสร้อย ปลากะไท  ปลาช่อนและปลานิล เป็นต้น การตลาด เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว  
ข้าวโพด  และมะเขือเทศเสร็จแล้วก็จะมีพ้อค้าคนกลางมารับซื้อในหมู่บ้าน หรือบางครั้งก็น าไปขาย
เองในตัวจังหวัด  ส่วนปลาที่หามาได้นั้นก็จะน าไปขายเองในหมู่บ้านใกล้เคียง และบางครั้งก็น าปลามา
แปรรูปในลักษณะต่างๆ เช่น  ปลาส้ม  ปลาแห้งและส้มปลาน้อย  ขายให้คนในหมู่บ้านและหมู่บ้าน
ใกล้เคียง 
 บ้านดอนแก้ว สถานที่ตั้ง  :  บ้านดอนแก้ว หมู่  2 ต.ม่วงลาย อ.เมือง จ.สกลนคร  47000   
สภาพทั่วไปของหมู่บ้านเป็นที่เนินราบสูงเล็กน้อยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 470 ไร่ ชุมชนตั้งอยู่ริมฝั่งหนองหาร  
ทางด้านทิศตะวันออกมีถนนลาดยาง คอนกรีต  ผ่ากลางหมู่บ้าน มีส านักสงฆ์ 2 แห่ง  ไม่มีโรงเรียน
และสถานีอนามัย ต้องไปใช้บริการเขตบริการต าบลม่วงลาย สภาพความเป็นอยู่ชุมชนบ้านดอนแก้วมี
บ้านเรือนทั้งหมด 72 ครัวเรือน จ านวนประชากรทั้งหมด 292 คน  แบ่งออกเป็น 2 คุ้ม คือ คุ้มบ้าน
ดอนแก้วกับคุ้มบ้านดอนกลาง ประชากรมีรายได้ต่อหัวต่อปีค่อนข้างต่ าถึงต่ ามาก  ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์  ส่วนมากคนในหมู่บ้านจะนิยมปลูกต้นมะพร้าว  ต้นล าไยและต้น
ไผ่  บริเวณรอบๆแม่น้ าก็จะมีต้นบอน  จอก  แหน  ผักตบชวาและดอกบัว ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ในหมู่บ้านก็จะมีประเพณีที่สืบต่อกันมาช้านานงานท าบุญเลี้ยงผีหมอและท าบุญเลี้ยงปู่ตา ทรัพยากร
ทางประเพณี ประเพณีท าบุญกองข้าว จะนิยมท ากันเดือนมีนาคม – เดือนเมษายนของทุกปี ประเพณี
บุญกฐิน  จะนิยมท ากันเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม ประเพณีบุญผ้าป่า จะนิยมท ากันเดือน
มีนาคม  -เดือนพฤษภาคม ประเพณีท าบุญเข้าพรรษา  จะนิยมท ากันเดือน ประเพณีบุญออกพรรษา
จะนิยมท ากันเดือนตุลาคม  ( ขึ้นอยู่กับต าบลว่าแต่ละปีจะออกพรรษาในหมู่บ้านใด  นิยมท า
หมุนเวียนกันให้ครบทุกหมู่บ้าน ) อาชีพ อาชีพหลักของคนในหมู่บ้าน  คือ ท านา  ( จะท าในช่วงเดือน
มิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน ) อาชีพเสริมของคนในหมู่บ้านจะประกอบอาชัพทางการเกษตรเป็น
หลัก  เช่น  ปลูกมะเขือเทศ  ปลูกข้าวโพด  ท าการประมงในหนองหา และไปรับจ้างบางส่วนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แหล่งท ามาหากินของคนในหมู่บ้าน   คือ  ออกหาปลาในหนองหาร
โดยใช้เรือหางยาว ในหมู่บ้านนี้นิยมใช้เรืองหางยาว ในหมู่บ้านมีเรือทั้งหมดประมาณ 30 กว่าล า   
ปลาที่ได้ส่วนมากก็จะมีปลาขาว ปลาสร้อย ปลาช่อนและปลานิล การตลาดเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว  
ข้าวโพด  และมะเขือเทศเสร็จแล้วก็จะมีพ้อค้าคนกลางมารับซื้อในหมู่บ้าน หรือบางครั้งก็น าไปขาย
เองในตัวจังหวัด ส่วนปลาที่หามาได้นั้นก็จะน าไปขายเองในหมู่บ้านใกล้เคียงและบางครั้ งก็จะมีพ่อค้า
แม่ค้ามารับไปขาย และบางครั้งก็น าปลามาแปรรูปในลักษณะต่างๆ เช่น ปลาส้ม ปลาแห้งและส้มปลา
น้อย  ขายให้คนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง ศาสนาที่ชาวบ้านนับถือ คือ ศาสนาพุทธผลิตภัณฑ์
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ชุมชน ทอเสื่อ ทอผ้าไหม เป็นสินค้าท่ีกลุ่มแม่บ้านท าหลังฤดูเก็บเกี่ยว จ าหน่ายให้เฉพาะคนในหมู่บ้าน
ยังไม่มีตลาดรองรับ    
 บ้านท่าวัด (ชุมชนต้นแบบ)  ภูมิประเทศบ้านท่าวัด มีลักษณะเป็นที่ราบริมฝั่งหนองหาร ซึ่งเกิด
จากการทับถมของดินตะกอน พ้ืนที่สูงจากระดับน้ าหนองหาร ประมาณ 1.50 – 1.60 สภาพเศรษฐกิจ
บ้านท่าวัดชาวบ้านบ้านท่าวัด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่ ท านา  ท าสวน และหา
ปลา  เป็นอาชีพหลัก  ส่วนอาชีพเสริม เช่น เลี้ยงหมูป่า การเก็บดอกบัวและฝักบัวเพ่ือขาย เป็นต้น  
อาชีพหลัก  ได้แก่ อาชีพท านา  ท าสวน  และหาปลา การเกษตรกรรมสามารถท าผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันไปตามฤดูกาล  กล่าวคือ ในฤดูฝนท านา ส่วนฤดูกาลอ่ืนๆ จะท าสวนตามฤดูกาล เช่น 
ปลูกมะเขือเทศ  กะหล่ าปลี คะน้า ถั่วฝักยาว เป็นต้น  โดยมะเขือเทศถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่
ส าคัญ 

อาชีพหาปลา  เป็นอาชีพที่เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนบ้านท่าวัด และสามารถท ารายได้ให้
ได้ตลอดปี  อาชีพเสริม  ได้แก่ การเลี้ยงหมูป่า  การเก็บดอกบัวและฝักบัวเพ่ือขาย เป็นต้น สภาพทาง
สังคมและวัฒนธรรม สภาพทางสังคมของบ้านท่าวัด  ชาวบ้านท่าวัดจะตั้งบ้านเรือนและจะขยายตัว
ตามระบบเครือญาติ  แต่ละครัวเรือนจะจับจองที่ดินปลูกเรือนห่างกัน เมื่อมีคู่ครอง แต่งงานแล้ว  จะ
แยกปลูกเรือนใหม่ออกจากบ้านของผู้เป็นพ่อและผู้เป็นแม่   วัฒนธรรมการกินอยู่  บ้านท่าวัดมี
วัฒนธรรมการกินอยู่ คล้ายกับหมู่บ้านอ่ืนๆ ในภาคอีสาน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่แบบเรียบง่าย การกินอยู่
แบบพ้ืนบ้าน คือ การปลูกพืชผัก สวนครัวเพ่ือรับประทานและขายให้กับเพ่ือนร่วมหมู่บ้านบ้าง หรือมี
การแลกเปลี่ยนอาหารซึ่งกันและกัน จากเวทีชาวบ้าน กล่าวกันว่า  หนองหารมีความอุดมสมบูรณ์  
เป็นอู่ข้าว อู่น้ า  ในน้ ามีปลามากมายหลากหลายชนิด  “ยามแล้ง ย่างลงหนองหาร หันกลับมาเก็บปา
ตามฮอยที่ย่างไปได้แล้ว” เป็นค ากล่าวของอาจารย์พูนสวัสดิ์ มูลตองคะ (2551, สัมภาษณ์)    

ศักยภาพ ปัญหา และแนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนรอบหนองหาร 
ในการวิเคราะห์ถึงศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยว คณะผู้วิจัยได้น าเอาหลักการ ทฤษฎี

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาเป็นแนวทางการวิเคราะห์  โดยด าเนินการร่วมกับชุมชน ในการ  
การส ารวจและศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยว รวมถึงการสังเกต สัมภาษณ์ และจัดท าเวทีชาวบ้าน  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพ  ปัญหา และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวบ้านท่าวัด ผลการ
วิเคราะห์ศักยภาพ ศักยภาพด้านทรัพยากรในชุมชน ทรัพยากรชุมชนบ้านท่าวัด จ าแนกเป็น 
ทรัพยากรธรรมชาติ  และทรัพยากรทางวัฒนธรรม ประเพณี และรวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชุมชน โดยแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ทรัพยากรทางธรรมชาติ  บ้านชุมชนรอบหนองหาร       
มี “หนองหาร”   เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่เป็นจุดเด่น  และเป็นศูนย์รวมทรัพยากรทางธรรมชาติ
ที่หลากหลาย ทั้งพืชและสัตว์ นอกจากนั้นยังมีทัศนียภาพที่สวยงาม และเป็นแหล่งรวมอารยธรรมชาว
สกลนครอยู่ในชุมชนหรือหมู่บ้านต่างๆ รอบหนองหาร 1) ลักษณะทั่วไปของหนองหาร หนองหาร  
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หรือ บึงหนองหาร เป็นทะเลสาบน้ าจืดขนาดใหญ่ อันดับ 3 ของประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 77,000 ไร่   
สภาพพ้ืนที่มีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายกระทะ  มีเกาะ(ดอน)ทั้งขนาดใหญ่และเล็กกระจายอยู่หลายแห่ง  
มีล าน้ าใหญ่ คือ น้ าอูน และล าน้ าเล็กๆ ไหลมารวมกันที่หนองหาร ประมาณ 14 สาย  2)  ประวัติการ
เกิดหนองหาร  มีที่มา 3  ประการ ได้แก่  คือ 1)  หลักภูมิศาสตร์ กล่าวไว้ว่าหนองหารเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของผิวโลก  เนื่องจากถูกกัดเซาะโดยน้ าฝน   2) หลักฐานทางธรณีวิทยา กล่าวว่า      
เกิดจากแร่เกลือสินเธาว์ที่อยู่ใต้ดินละลายท าให้พ้ืนดินทรุดตัวลงกลายเป็นหนองน้ าขนาดใหญ่ และ  
3) ตามความเชื่อทางศาสนาและนิทานพื้นบ้านเรื่องผาแดงนางไอ่  ที่เมืองหนองหารหลวงเกิดจากการ
ท าลายล้างของพญานาคโกรธแค้นชาวเมืองที่กินเนื้อกะรอกเผือก (กะฮอกด่อน) ซึ่งเป็นพยานาค ชื่อ 
พังคี แปลงกายมา  โดยพญานาคได้ท าลายบ้านเรือนของชาวเมืองหนองหารหลวงทุกคนที่กินเนื้ อ
กระรอกเผือกแปลงให้จมอยู่ใต้บาดาล   คงเหลือเฉพาะหมู่บ้านของหญิงสาวที่ไม่ได้กินเนื้อกระรอก
แปลง เรียกว่า  ดอนแม่หม้าย หรือ ดอนสวรรค์ ในปัจจุบัน 3)  วัฒนธรรมของชุมชนรอบหนองหาร  
ในชุมชนหรือหมู่บ้านรอบหนองหาร พบว่ามีแหล่งโบราณคดีส าคัญๆ  ที่แสดงถึงอารยธรรมของชุมชน
เก่าที่อาศัยอยู่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยทวารวดี สมัยลพบุรี  และสมัยล้านช้าง รวมถึงประวัติศาสตร์
และต านานของสกลนคร  และวิถีชีวิตชาวลุ่มน้ าหนองหารที่เก็บเกี่ยวทรัพยากรจากหนองหารไปใช้
เพ่ือยังชีพ  เช่น  การหาปลา  การเก็บฝักบัว  เป็นต้น  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาในฤดู
ฝน  ท าไร่  และท าสวนในฤดูหลังการเก็บเก่ียว นอกจากนั้นยังมีอาชีพเสริมอ่ืนๆ ได้แก่ งานหัตถกรรม
ทอผ้า ทอเสื่อ  ท าเครื่องปั้นดินเผา  เป็นต้น  ส าหรับประเพณีของชุมชนรอบหนองหาร              
เช่น  ประเพณีสงกรานต์   แข่งเรือ  บุญพระเวส   บุญบั้งไฟ  บุญเข้าพรรษา  บุญออกพรรษา และ
งานแห่ปราสาทผึ้ง เป็นต้น 4)  ทรัพยากรทางธรรมชาติในหนองหาร  หนองหารมีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้หลายประการ ทรัพยากรอ่ืนๆ  
นอกจากสถาปัตยกรรมวัฒนธรรม  ประเพณีแล้ว  บ้านท่าวัด เป็นหมู่บ้ านที่มีทรัพยากรต่างๆ 
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และทรัพยากรที่เกิดจากการปลูก การหา
อยู่หากินของชาวบ้าน ล้วนแล้วแต่มาจากแหล่งธรรมชาติ และแหล่งภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นจาก
สภาพแวดล้อมที่มีนี้ ดังนั้นชาวจึงได้มีวิธีคิดเรื่องจัดท าแปรรูปสิ่งของที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
สามารถเก็บไว้รับประทานได้นานวันและสามารถน าไปขายเป็นสินค้าชุมชนได้อีกทาง ปัจจุบัน
ชาวบ้านมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้  มะเขือเทศ การปลูกมะเขือเทศถือได้ว่าเป็นอาชีพรองจาก
การ  ท านาข้าว โดยเมื่อว่างเว้นจากการท านา ชาวบ้านจะเตรียมดินเพ่ือเพาะปลูกมะเขือเทศ       
เพ่ือส่งไปขายยังโรงงานมะเขือเทศที่อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ปลาแห้ง เป็นที่ทราบดีว่าหนอง
หาร เป็นแหล่งหาปลาปลาที่ส าคัญของชุมชนรอบหนองหาร และชุมชนรอบหนองหารก็ใช้ปลาใน
หนองหารในการด ารงชีวิตประจ าวัน ได้ แจ่วบองอนามัย แจ่วบองอนามัยท ามาจากสมุนไพร  ได้แก่  
ขิง ข่า ตระไคร้  พริก  กระเทียม  หัวหอม  โขลกให้เข้ากันแล้วน าปลาร้ามาสับ โขลกให้เข้ากันอีกที 
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ผ้าเย็นอนามัย เป็นผ้าฝ้ายที่อบรมด้วยสมุนไพรกลั่น ท าให้มีกลิ่นหอมของธรรมชาติ เช่น ตะไคร้  
เครื่องจักสาน ผักตบชวา  ทอเสื่อแบบกก ชาวบ้านท่าวัดได้มีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ในการน าวัสดุ
ธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักสานไม้ไผ่ กลุ่มทอเสื่อ  องค์ความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จากการจัดเวทีเสวนาร่วมกันกับชาวบ้าน พบว่า  องค์ความรู้ที่มีอยู่หรือเกิดจากการน า
ทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตนั้น สามารถน ามาใช้เป็นแหล่งความรู้เพ่ือ
ถ่ายทอดให้แก่นักท่องเที่ยวได้ องค์ความรู้เหล่านี้ยังไม่ได้จัดท าในรูปที่ง่ายต่อการเรียนรู้ แต่ยังอยู่ในผู้รู้
แต่ละคน องค์ความรู้ที่กล่าวถึง  ได้แก่  1)  ความรู้เรื่องอาหารพ้ืนบ้าน เช่น การปรุงอาหารจากปลา
หนองหาร การท าปลาร้า  ปลาแห้ง ปลารมควัน เป็นต้น  2)  ความรู้เรื่อง การจักสานผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ไผ่  จากผักตบชวา เป็นต้น  3)  ความรู้เรื่องการหมักเหล้า หรือที่เรียกว่าเหล้าโท ซึ่งท าจากข้าว
เหนียวสามารถใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ หรือเอาไว้ต้อนรับแขกเมื่อแขกมาเยือน  4)  ความรู้
ความสามารถในการเล่นดนตรีพ้ืนบ้าน เช่น การเป่าแคน การร าหางนกยูง เป็นต้น 5)  ความรู้เรื่องพืช
พรรณในหนองหาร ปลา และทรัพยากรในหนองหาร  รวมถึงความรู้เรื่องเส้นทางการเดินป่าในเกาะ
ดอนต่างๆ  และ 6) ความรู้เกี่ยวกับโบราณวัตถุ  เป็นต้น  
 การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวรอบหนองหารอย่างยั่งยืน 
 ผลจากการอภิปรายกลุ่มย่อยภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการ
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของชุมชนรอบหนองหารจังหวัดสกลนคร มีดังนี้ 
 1.ภาคีที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาครัฐควรเป็นเจ้าภาพในการก าหนดแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของ 
จังหวัดรวมถึงพ้ืนที่รอบหนองหารเนื่องจากมีความส าคัญส าหรับจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง 
โดยต้องมีการส ารวจทรัพยากรทางการท่องเที่ยวรอบหนองหารในทุกมิติเพ่ือป้องกันการกระจุกตัวของ
แหล่งและกิจกรรมการท่องเที่ยว จากนั้นจะได้น าฐานข้อมูลมาวางแผนร่วมกันกับทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการ ตลอดจนภาครัฐควรสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ใน
ทุกมิติเนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ศาสตร์ที่หลากหลาย 
 2.ภาคีภาคเอกชน อันได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดหรือ
ระดับภาค ควรมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งในการสร้างการรับรู้ทางการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ร่วมกัน
เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น พร้อมทั้งร่วมกันสร้างมาตรฐานกกกลาง
ในการบริการการท่องเที่ยว และให้มีการควบคุมคุณภาพของสินค้าทางการท่องเที่ยวและการบริการ
ให้มีความเหมาะสมเป็นธรรมตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆให้แก่นักท่องเที่ยว  
 3.ประชาชนในพ้ืนที่ควรร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวที่ส าคัญ ร่วมกันสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ส าคัญในพ้ืนที่ และมีความเป็นเจ้าบ้าน
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ทีด่ี ตลอดจนใส่ใจในกระบวนการวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของหนองหารร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 อภิปรายผล 

จากทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ประเพณี 
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชน ล้วนเป็นสิ่งส าคัญในการก าหนดกิจกรรมและ 
รูปแบบการทางการท่องเที่ยว  จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลในแต่ละชุมชนมีทรัพยากรด้านการ 
ท่องเที่ยวที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกิจกรรมเพ่ือการ
ท่องเที่ยว อันจะเป็นการสืบสานและสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์ทรัพยากร 
เพ่ือการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไปได้ ดังนี้ 1) แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนลุ่มหนองหาร เช่น การหาปลา 
การท าการเกษตรริมน้ า และเกษตรลอยน้ า 2) ทรัพยากรความงามทางธรรมชาติ 3) ภูมิปัญญาด้าน
พืชสมุนไพรต่างๆ 4) ภูมิปัญญาด้านอาหารท้องถิ่นต่างๆ เช่น ก้อยหอยเชอรี่ ปลาหมอย่างเกลือ ต า
หนองหาร อาหารประเภทปลาน้ าจืดหนองหาร เป็นต้น 5) ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรม       
6) ภูมิปัญญาเกี่ยวกับพิธีกรรมและงานประเพณีต่างๆ ของชุมชน 7) ประวัติศาสตร์ชุมชน เรื่องเล่า 
ต านานเรื่องราวต่างๆ ที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 8) วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของพ่ีน้องชาติพันธุ์ไทย้อ  
 ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมนั้น เนื่องจากชุมชนต่างๆ รอบหนองหาร ก่อให้เกิดวัฒนธรรม
พ่ึงพาอาศัย เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ร่วมกันเป็นอย่างดี  กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นอีกหนึ่งกระบวนการในการ
กระตุ้นและมุ่งหวังใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมอีกทาง  การอภิปราย
ผล ชุมชนในพ้ืนที่รอบหนองหารนั้น โดยรวมแล้วชุมชนพ้ืนที่รอบหนองหารมีทรัพยากรการท่องเที่ยว
ที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะส าหรับการพัฒนาและส่งเสริมเป็นสถานที่เพ่ือการเรียนรู้และการท่องเที่ยวได้
อย่างหลากหลาย หากแต่ว่าการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครนั้น มีการพักค้างคืนน้อยมาก 
ดังนั้น การสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยวขึ้นมาเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว เป็นเรื่องที่ส าคัญในล าดับ
ต้นๆ แต่ต้องให้ด าเนินการและพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทเชิงพ้ืนที่หนองหาร เพ่ือลดผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบของวัฒนธรรมที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือที่
ส่งผลให้เกิดความร่วมมือ และการน าทรัพยากร ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการใช้การ
ท่องเที่ยวเป็นตัวน า ชุมชนรอบหนองหารสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับสภาพบริบทของชุมชนด้านต่างๆได้ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ประเพณี ดังจะเห็น ได้จากการมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ที่มีแม่น้ าที่ใหญ่และสวยงาม
ทางทัศนียภาพและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการ พักผ่อนอย่างสงบ ชุมชนควรหาแนวทางและ
วิธีการที่จะเชิญชวนให้ท่องเที่ยวแวะเข้ามาเยี่ยมชม ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ 
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การเยี่ยมชมการด าเนินงานของเกาะดอนสวรรค์ และแหล่งเรียนรู้ตามหมู่บ้านต่างๆ โดยรอบนั้นก็จะ
เป็นการท่องเที่ยวที่ได้ความรู้อีกทางหนึ่ง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาท่องเที่ยวในชุมชนได้
ตลอดเวลาและทุกฤดูกาล โดยไม่ส่งกระทบต่ออาชีพเกษตรกรรมของคนในชุมชนอีกด้วย การพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชนรอบหนองหารก่อให้ เกิดความเข้มแข็งโดยทุกฝ่ายดังนั้นชุมชนทุก
ระดับจึงควรมีส่วนร่วมในด าเนินการ ดังนี้ 1) ชุมชน ควรมีการสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ตนเองให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม 
โดยให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้มีส่วนร่วม ตระหนักและเห็นความส าคัญรากเหง้าของวิถีชุมชน การน า
ประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ย้อ มาจัดแสดงให้แก่นักท่องเที่ยวได้ชม เช่นการฟ้อนหางนกยูง การร า
บายศรีสู่ขวัญ โดยเยาวชนหรือคนในชุมชน ก็สามารถที่จะสร้างเป็นรายได้เสริมในช่วงฤดูกาล
ท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งด้วย 2) ชุมชนรอบหนองหาร ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุน การท าอาหาร
ท้องถิ่นให้เป็นส่วนหนึ่งของเมนูอาหาร และสร้างสินค้าชุมชนให้สามารถวางขายได้ในร้านค้าของศูนย์       
โอท้อปที่มีในแต่ละชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนได้เกิดความมั่นใจที่พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวด้วย
ตนเอง 3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาอาชีพ ควรด าเนินการด้วยการ
ส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน เช่นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสินค้าด้านหัตถกรรม เพราะ
ผู้วิจัยเห็นว่าคุณภาพสินค้าของชุมชนมีความสวยงามแต่ยังขาดการประยุกต์และสร้างสรรค์สินค้าให้มี
ความหลากหลายเพื่อเพ่ิมมูลค่าของสินค้า เช่น การทอผ้าฝ้ายของกลุ่มสตรี  ควรส่งเสริมให้มีการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย หรือการประยุกต์เครื่องจักสานเป็นสินค้า  ประเภทอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนแต่เพียงอย่างเดียว ส่งเสริมภูมิปัญญาด้านสมุนไพรให้เป็น 
สินค้าของชุมชน จากที่อภิปรายมามีความสอดคล้องกับงานวิจัยของสุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ 
(2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ :เครื่องมือส าคัญน าไปสู่ชุมชนยั่งยืน ผลพบว่า การ
ท่องเที่ยวที่สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ เพ่ือท า
ความเข้าใจในคุณค่าทางสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้งโดยผ่าน
ประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของพ้ืนที่หรือเจ้าของวัฒนธรรม ประเด็นส าคัญของการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์จะต้องมีคุณสมบัติทั้งในเชิงพ้ืนที่และเชิงกระบวนการ คือในพ้ืนที่กิจกรรมนั้นจะต้องมีความ
หลากหลายและโดดเด่น ทางวัฒนธรรมหรือธรรมชาติ และชุมชนในฐานะเจ้าของวัฒนธรรมจะต้องมี
ความตระหนักในศักยภาพในเชิงกระบวนการ กิจกรรมของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะต้องน าไปสู่
กระบวนการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้ประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการที่น าไปสู่ความเข้าใจอย่างลึกซึ่งในพ้ืนที่ท่องเที่ยว และด้วยทิศทางนี้จะ
น าไปสู่ความสมดุลในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  และยังสัมพันธ์กับ Smith 
(1983) ได้น าเสนอว่าปัจจัยดึงดูดนั้นมีองค์ประกอบที่รวมถึงส่วนประกอบที่เห็นได้อย่างชัดเจนหลาย
อย่าง เช่น ชายหาด การอ านวยความสะดวก ไปจนถึงสิ่งดึงดูดทางวัฒนธรรม รวมไปถึงมุมมองของ
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นักท่องเที่ยวและความคาดหวังในสิ่งที่แปลกใหม่และและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นๆไปจนถึงวิธีการด าเนินการทางการตลาดที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ใช้ปัจจัยดึงดูดจึงถือได้
ว่าเป็นส่วนประกอบส าคัญในการท่องเที่ยวและยังมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจในเรื่องของ
ปัจจัยผลักดันอีกด้วย โดยแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ นั้นได้มีการใช้ประโยชน์จากปัจจัยดึงดูดในฐานะของ
อ านาจที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสนใจในสถานที่เหล่านั้น (Uysal and Hagan, 1993) หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่ง ก็คือ นักท่องเที่ยวนั้นจะต้องค านึงถึงการให้น้ าหนัก หรือให้คุณค่ากับปัจจัยดึงดูดของ
แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เสียก่อนจึงจะยอมรับว่าแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ มีความน่าดึงดูดและเพ่ือจะให้เกิด
สภาพดังกล่าวขึ้นนั้น ปัจจัยดึงดูดของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ  จึงจะต้องท าหน้าที่ในในการจัดเตรียมทุก
อย่างให้พร้อมที่จะสนองตอบปัจจัยผลักดันเพ่ือที่จะสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวต้องการจะเดินทาง
มาท่องเที่ยวให้ได้ หรืออาจจะกล่าวได้ว่าลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวนั้นจะต้องกระตุ้นและผลักดันให้
เกิดแรงจูงใจที่ตอบสนองต่อปัจจัยผลักดันให้ได้   
  ผลจากการด าเนินโครงการวิจัยดังกล่าวแม้ว่าจะไม่ได้พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดขึ้น
ได้ส าเร็จในทันที แต่ก็ได้ช่วยจุดประกายความคิดและผลักดันเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน 
มิใช่เพ่ือหวังผลเรื่องรายได้เสริมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่วัตถุประสงค์หลักเพ่ือกระตุ้นให้
ชาวบ้านในชุมชนได้เกิดการเรียนรู้เรื่องการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับการ
ท่องเที่ยวที่จะเข้ามาสู่ชุมชนรอบหนองหารได้ทุกเวลา  โดยกระบวนการวิจัยแบบการให้ชุมชนมีส่ วน
ร่วม เป็นสิ่งที่ให้ชุมชนจะได้มีโอกาสหาความรู้ที่เป็นรากเหง้าของชุมชนเอง ตลอดจนศักยภาพด้าน
ต่างๆ ภายในชุมชนด้วยตนเอง ภาพรวมของการวิจัยดังกล่าว เมื่อน าผลการวิจัยมาวิเคราะห์กับทฤษฎี
ต่างๆแล้ว พบว่า ชุมชนรอบหนองหารมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายที่ชุมชนใช้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ ไว้ และสามารถน ามาส่งเสริมและพัฒนาเป็นทุนในกิจกรรมเพ่ือการ
ท่องเที่ยวได้ แต่ชาวบ้านยังขาด ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยว รวมถึงการมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการ ผลักดันให้ชุมชนของตนเองมีกิจกรรมทางการท่องเที่ยว หรืออย่างน้อยก็
เตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนที่ นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาในพ้ืนที่เนื่องจากวงจรของผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยว (Product Life Cycle) มีอยู่อย่างสม่ าเสมอหากพ้ืนที่แห่งนั้นมีความน่าสนใจก็จะมีการ
ท่องเที่ยวที่คึกคัก ในกรณีเดียวกัน บางพ้ืนที่ก็ถึงจุดอ่ิมตัวด้านการท่องเที่ยว ก็จะท าให้สถานที่         
แห่งนั้นไม่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอีกต่อไป และเมื่อน าผลการวิจัยมารวบรวม วิเคราะห์ และ
ตีความ การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้แนวคิดใน การศึกษาหลักๆ 3 แนวคิดคือ ศักยภาพของทรัพยากร
การท่องเที่ยวชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วมใน ชุมชน และการจัดการการเรียนรู้หรือการจัดการ
ความรู้ นักวิจัยได้เรียนรู้ว่าหากชุมชนมีความกระตือรือร้น ในการที่จะพัฒนาตนเองและถ้าได้รับ
ความรู้ และแนวคิดในการจัดการอย่างถูกต้องแล้ว  ย่อมส่งผลให้เกิดการพัฒนาคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Goeldner and Ritchie (2006) กล่าวถึงการวางแผน
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พัฒนาการท่องเที่ยวว่าต้องมีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ เช่น การท า
วิจัยตลาด การวิเคราะห์คู่แข่งขันการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดท าแผนเบื้องต้น การทดลองใช้แผนงานที่
จัดท าขึ้น ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หลังจากนั้นต้องท าการจัดท าแผนปฏิบัติการขั้นสุดท้าย 
ที่ต้องมีการมีการค านึงถึงองค์ประกอบและปัจจัย  ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ระบบสาธารณูปโภค แผน
ปรับปรุง  ภูมิทัศน์ การใช้พ้ืนที่ การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ การตลาด และการวางแผนงบประมาณ   
หลังจากนั้น  จึงน าแผนไปปฏิบัติ ซึ่งแผนพัฒนาการท่องเที่ยวที่ดีต้องมีการวิเคราะห์ถึงปัญหาและ
ค านึงถึงความพึงพอใจของคนในชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการใช้แผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับรัดเกล้า  เปรมประสิทธิ์. (2556). ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อ าเภอปัว จังหวัดน่าน พบว่าปัจจุบันการท่องเที่ยว อ าเภอปัว มีแนวโน้ม
ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น จากความหลากหลายด้านการรองรับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติ 
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรม ประกอบกับนโยบายของรัฐ กลุ่มจังหวัด และ
จังหวัดที่ต้องการพัฒนาเมืองน่านให้เป็นเมืองท่องเที่ยว ทั้งนี้ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาใช้ในการสร้างและพัฒนากลไกเพ่ือ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืน จากการกระจายอ านาจตามป ระกาศ
คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นแผนการท างานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่ าง
หน่วยงานส่งภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนากลไกการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
พ้ืนที่  อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อ าเภอปัว จังหวัดน่าน มีผลในเชิง
ปฏิบัติ มีข้อเสนอแนะ คือ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่านร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่ ควรเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โรงพยาบาล สถานี
ต ารวจ สถาบันการศึกษา ในการน าเสนอแผนงานดังกล่าวไปสู่การบูรณาการด้านงบประมาณและ
โครงการ เพ่ือพัฒนากลไกการท างานร่วมกันแบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยว และสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ขอจรยิาวัฒน์  โลหะพูนตระกูล. (2553) ที่วิจัยเรื่องการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน ด้วยการจัดการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน การศึกษาตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางน้ าผึ้ง สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชนเรื่องผลผลิตทางการเกษตรได้ เพราะเป็นการสร้าง
อาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ความส าเร็จดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากปัจจัยภายนอกซึ่ง
ได้แก่กระแสการส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ ของภาครัฐ ที่สร้างความต้องการในการท่องเที่ยว
ของภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น โดยมีปัจจัย
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ภายในคือพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นสวนเกษตรดั้งเดิมแบบยกท้องร่อง ซึ่งเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ของภาครัฐมา
ตั้งแต่ปี 2520 และตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ การมีผู้น าอย่างเป็นทางการที่ด ารงต าแหน่งนายก 
อบต. ท าให้สามารถจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถ
ขยายผลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง 
เ ช่ น  ก า ร พั ฒ น า ด้ า น ค ม น า ค ม  ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค ต่ า ง ๆ ก า รื้ อ ฟ้ื น วั ฒ น ธ ร ร ม ป ร ะ เ พ ณี  
เป็นต้น       

ผู้วิจัยได้เรียนรู้ในการบริหารจัดการเวลาและการท างานร่วมกับชุมชน เนื่องจากห้วงเวลาใน
การท าวิจัยนับว่าเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินการวิจัยแบบ PAR มาก พอสมควร ความต่อเนื่องและ
การใช้เงื่อนไขจูงใจชุมชน  ท าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ซึ่งต้องใช้ เวลาและศักยภาพมากขึ้นใน
การพัฒนาและการจัดการความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนั้น การเรียนรู้ จากการท างานวิจัยจึงเกิดจาก
การเดินทางเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากชุมชน  ข้อเสนอแนะในการวิจัย               
1) ควรส่งเสริมให้มีโครงการ หรือกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างเป็น  ระบบและ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 2) ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมของคณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชนได้มีส่วนร่วมใน
การจัดการ ท่องเที่ยวของชุมชน 3) ควรมีการส่งเสริมให้สมาชิกชุมชน คณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
ในด้านเพ่ิมความรู้ บริหารจัดการท่องเที่ยว 4) ควรมีโครงการขยายผลกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ไปสู่
กลุ่มคนต่างๆ ภายในชุมชนให้มากขึ้น เช่น การสร้างมัคคุเทศก์น้อย มัคคุเทศก์ท้องถิ่น เป็นต้น 5) ควร
มีการศึกษาศักยภาพในพ้ืนที่ใกล้เคียงอ่ืนๆต่อไป  เพ่ือพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สามารถเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวที่มีอยู่ของชุมชนอย่างเป็นระบบ จากการศึกษา ในงานวิจัยจึงสามารถสรุปได้ว่า การ
ค้นหาอัตลักษณ์ที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมชุมชนรอบหนองหารจังหวัดสกลนคร ซึ่ งต้องด าเนินการโดย
ชุมชนเจ้าของท้องถิ่น นักวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือสนองตอบและ
ส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จัก โดยจะต้องศึกษาถึงคุณค่า รูปแบบและ
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวเป็นฐาน เพ่ือจะได้รับรู้และปฏิบัติภารกิจ
ทางการท่องเที่ยวให้ตรงกันระหว่าง  ผู้มาท่องเที่ยวและผู้ถูกท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจที่ตรงกัน
สามารถสนองตอบรูปแบบของทุกฝ่ายได้อย่างสมดุลกัน ที่จะเกิดต่อผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ประจ า
ถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยวในระยะยาว สอดคล้องกับ Crispin (2003) และ Richads and Wilson 
(2006) ที่กล่าวว่า การเพ่ิมขึ้นของการบริโภคที่มีความส าคัญของการสร้างเอกลักษณ์ คือจุดยืนของ
สังคมสมัยใหม่ที่มีต่อการใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นทางเลือกเพ่ือการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแบบ
ดั้งเดิม หากสามารถพัฒนาการแหล่งท่องเที่ยว ให้มีคุณลักษณะส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
6 ประการแล้ว ดังที่ได้กล่าวมาในบทน าแล้วนั้น คาดว่าจะสร้างผลดีกับแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ คือ ท า
ให้ผู้คนในชุมชนมีความรักในท้องถิ่นของตนเอง ส่งผลในการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าให้กับแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นๆ และสอดคล้องกับ นงลักษณ์ จันทาภากุล และนรินทร์ สังข์รักษา (2556) ที่กล่าวว่า 
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แนวทางการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ส าคัญ คือ การสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการให้ความรู้และศึกษาดูงานในพ้ืนที่ที่ประสบผลส าเร็จและการ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ต่างๆ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ชนบท จะได้รับการแก้ไขแบบไดนามิค เพ่ือ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชนบท และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ 
และระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาพรวมยังขึ้นอยู่กับการมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในหลาย
ประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือการยอมรับ  และเข้าใจในความแตกต่างและหลากหลายของสังคม 
และการสนับสนุนคนที่มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ในสังคมให้มีโอกาสในการ
สร้างสรรค์งานในแบบที่ต้องการและมีความสนใจ เพ่ือให้สามารถสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าเพ่ิม
ให้กับฐานความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะความรู้ที่มีในชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่สอดรับกับงานวิจัย 
ของ Ohridka – Olson and Ivanov (2010) ที่พบว่า การสร้างสรรค์การท่องเที่ยวสามารถพัฒนาให้
เกิดประโยชน์สูงสุดได้โดยการดึงดูดทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นมาเป็นจุดหมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยวให้ได้ซึ่งจะต้องอาศัยรูปแบบทางธุรกิจ ในการค้นหาวิธีการใหม่ๆ น ามาประยุกต์ให้เข้ากับ
การท่องเที่ยวในพ้ืนที่นั้นๆ เพ่ือแยกตัวเองในการต่อสู้เพ่ือความสนใจของลูกค้าทางวัฒนธรรมให้
พิจารณาเปิดช่องทางในการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเพ่ือร่วมสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมในอนาคต
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
ภาครัฐควรร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้องในการัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวรอบหนองหารและ

มีการติดจามผลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือทราบปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

 หน่วยงานในท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่รอบหนอหารและส่วน
ต่างๆ สามารถน าผลวิจัยนี้ ไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยวครอบคลุม
ถึงการพัฒนาในมิติต่างๆ ในชุมชนที่อยู่รอบหนองหารซึ่งมีความแตกต่างในบางบริบทให้สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและเพ่ือป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นแก่
ชุมชนตนเอง โดยค านึงถึงการท าแผนงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจากส่วนต่างๆที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
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ภาพที่ 15 กระบวนการส ารวจแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพ้ืนที่ชุมชนรอบหนองหาร 

 

 

  

 

 

 
ภาพที่ 16 การออกแบบเส้นทางและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมของชุมชนรอบหนองหาร 
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ภาพที่ 18 การวางแผนด้านการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกันกับภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19 กิจกรรมทดลองการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับชุมชนรอบหนองหาร 
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ภาพที่ 20 กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับชุมชนรอบหนองหาร 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 21 เส้นทางการท่องเที่ยวทางเรือรอบหนองหารสกลนคร 
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ภาพที่ 22 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบหนองหาร 

 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 23 กระบวนการต้อนรับและส่งคณะนักท่องเที่ยว 
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