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บทคัดย่อ 
 
การค้นคว้าอิสระเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการ 

“โรงแรมธรรมะ” (Tem stay) ของวัดภูเก็ต ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน และการท่องเที่ยว      
ชุมชนรอบวัด โดยศึกษาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ 3 ประเด็นคือ 1) สภาพการบริหารจัดการโรงแรม
ธรรมะของวัดภูเก็ตและการท่องเที่ยวชุมชนรอบวัด กล่าวคือ เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวดังกล่าวว่ามีความเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของชุมชนหรือไม่
อย่างไร  2) ปัญหาอุปสรรคของการจัดการท่องเที่ยวและผลกระทบที่มีต่อชุมชนบ้านเก็ต 3) 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมและท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนา กล่าวคือ ข้อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ ได้แก่ การ
ออกแบบกลไกทั้งภายในและภายนอก อันจะน ามาซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน จาก
การศึกษาประเด็นต่างๆ พบว่า 

1. ประเด็นของการเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น เป็นที่ปรากฏอย่างเด่นชัดว่า      
การบริหารจัดการโรงแรมธรรมะ (Temple stay) ของวัดภูเก็ตและการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านเก็ต 
มีความสอดคล้องกับหลักการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community – Based Tourism)       
ทั้งด้านที่ชาวชุมชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ การเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและตัดสินใจ  
โดยทุกคนมีจิตส านึกร่วมกันและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวรวมถึงมี
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ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และมีความภาคภูมิใจในทรัพยากรทางธรรมชาติและทรัพยากรทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนไทลื้อ ที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น   
และสามารถสืบทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่
สืบไป ทั้งยังก่อให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ก่อ
เกิดการเรียนรู้และเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตลอดจนค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่า
เทียมกัน  

2. ประเด็นของปัญหาอุปสรรคของการบริหารจัดการท่องเที่ยวและผลกระทบที่มีต่อ
ชุมชนนั้นปรากฏว่า รูปแบบของคณะกรรมการที่ปรึกษาที่มาจากผู้น าชุมชนและประชาชนในชุมชน
นั้นยังขาดการหมุนเวียนวาระการด ารงต าแหน่ง ซึ่ งอาจท า ให้ เกิดความไม่ทั่วถึงต่อการมี 
ส่วนร่วมของชาวชุมชน และการสนับสนุนจากภาคราชการก็ยังขาดความต่อเนื่อง  ทั้งเรื่องของ
งบประมาณและด้านองค์ความรู้ อีกทั้งการสื่อสารกับภาคส่วนต่างๆ ถึงวัตถุประสงค์ของการด าเนิน
โครงการโรงแรมธรรมะยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร ซึ่งอาจจะท าให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไป
จากความเป็นจริง ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนนอกจากการมีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวแล้ว 
ยังช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ชาวชุมชน อีกทั้งยังส่งผลให้ชาวชุมชนเกิดความรักสามัคคี     
มีความรู้สึกผูกพันกันในชุมชน และเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของตนและพร้อมที่จะ
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นให้แก่ลูกหลานรวมถึงนักท่องเที่ยวต่อไป 

3. ประเด็นด้านข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ผู้ศึกษา 
มีข้อเสนอว่า ควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการที่ปรึกษา
โครงการโรงแรมธรรมะ (Temple stay) เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและการส่วนร่วมอย่างทั่วถึง 
กับประชาชนทุกคนในชุมชน และควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการการท่องเที่ยวชุมชนโดยการดึงภาค
ส่วนต่างๆ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่โดยตรง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งในคณะกรรมการเพ่ือให้เกิดความชัดเจนและต่อเนื่องในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว          
อีกท้ังภาครัฐเองควรมีส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งระบบเพ่ือเกิดการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ควร
มีการส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนเป็นมัคคุเทศก์น้อย รวมถึงการจัดท า“คู่มือน าเที่ยววัดภูเก็ตและ
ชุมชนบ้านเก็ต” เพ่ือบอกเล่าประวัติความเป็นมาของชุมชนไทลื้อ ตลอดจนการสร้างความแตกต่าง
ด้านการท่องเที่ยว เช่น การจัดกิจกรรมและลานการแสดง “กาดชุมชนชาวไทลื้อ” เพ่ือสร้าง
เอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนบ้านเก็ต และประการส าคัญเพ่ือเป็นการสืบทอดและ 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทลื้ออันดีงามให้อยู่คู่กับชุมชนได้สืบไป 
 
ค าส าคัญ: การท่องเที่ยวโดยชุมชน, การอนุรักษ์วัฒนธรรม, การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
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ABSTRACT 
 

Tourism management was studied for Wat Phuket, a Buddhist temple in 
Wora Nakhon Subdistrict, Pua District, Nan Province, northern Thailand, and its  
surrounding community. 

Whether tourism management was community-based, benefiting the 
community, was investigated. Management models were suggested to lead to 
sustainable tourism development in the area.  

Results were that management of Wat Phuket Temple was consistent 
with principles of community-based tourism in terms of community ownership. 
Participation in direction and decision-making was shared with pride in natural and 
cultural resources by the Tai Lü people, a traditional ethnic group. Ongoing Buddhist 
traditions contributed to environmental sustainability, preserving identity and local 
culture. Still, advisory committees made of community leaders and residents lacked 
rotation of tenure, possibly due to insufficient community participation. Government 
support was still lacking in budget and knowledge, while communication with other 
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sectors about the purpose of operating temple stays and retreats was unclear, 
sometimes leading to misunderstandings. The community benefited from tourist 
income, raising its standard of living and unifying through revenue distribution and 
readiness to transmit art and cultural traditions to local children as well as tourists. 
These findings suggest that the term of office of the temple stay advisory board 
members should be rotated to ensure transparency and fuller community 
participation. The community tourism committee should be established by drawing 
on different sectors directly authorized by the government, private sector, civil 
society, and community. This would ensure clarity and continuity in tourism 
management. The Tourism Authority of Thailand, under the guidance of the Ministry 
of Tourism and Sports, might participate by encouraging younger residents to work as 
guides, while also preparing printed information about the temple and the Tai Lü 
community. With this governmental support in planning further activities and 
performances, a unique local touristic community would be created. 
 
Keywords: Community Tourism, Conservation, Preserving Buddhism, Tai Lü people,           

Wat Phuket. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเรียบร้อย จากการได้รับความกรุณาใน
การชี้แนะแนวทางอันเป็นประโยชน์จากประธานกรรมการและที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ช่อแก้ว ที่กรุณา
สละเวลาอันมีค่าส าหรับการให้ค าปรึกษาและแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ผู้ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณ
ท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณพระราชวรมุนี รองเจ้าคณะภาค 6 พระครูสุทินนันทธรรม เจ้าอาวาสวัด
ภูเก็ต นายชาญยุทธ  มูลค า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ชุมชนบ้านเก็ต นางศดานันท์ เนตรทิพย์ (ป้าหลอม) 
ประธานกลุ่มผ้าทอไทลื้อชุมชนบ้านเก็ต และตัวแทนชาวชุมชนบ้านเก็ตทุกท่านที่สละเวลาในการให้
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับการวิจัยในครั้งนี้ ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ  
ในพ้ืนที่อ าเภอปัวและจังหวัดน่าน ได้แก่ นายอ าเภอ พัฒนาชุมชนอ าเภอปัว เกษตรอ าเภอปัว 
วัฒนธรรมจังหวัดน่านที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในโครงการบริหารรัฐและกิจการสาธารณะทุก
ท่านส าหรับความรู้ที่มีคุณค่ายิ่ง ตลอดจนเพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ นักศึกษา EPA รุ่นที่ 27 ส าหรับมิตรภาพ
และประสบการณ์ดีๆในการเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช ส าหรับ
ก าลังใจและค าแนะน าดีๆในการศึกษา อีกทั้งเพ่ือนๆแถวหน้าชั้นเรียนทุกท่าน (พ่ีสอง พ่ีเดือน นุ ไอซ์)
ส าหรับมิตรภาพดีๆในการท างานและการอยู่ร่วมกัน สุดท้ายขอขอบพระคุณคุณพ่อประยูร คุณแม่
ทองค า ถวิลวงษ์ ผู้ให้ก าเนิด คนในครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งทุกท่านที่คอยสนับสนุนและ
เป็นก าลังใจให้การศึกษาส าเร็จลุล่วง                                                                                                                                                                    

หากผลการศึกษาครั้งนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้ศึกษากราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้
และขอน้อมรับไว้เพ่ือปรับปรุงในการศึกษาครั้งต่อไป 

 
 
 นายกฤษณะ ถวิลวงษ์  
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 

ตั้งแต่อดีตจนถึงจนถึงปัจจุบัน “การท่องเที ่ยว” เป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญ    
ต่อระบบเศรษฐกิจของโลกเป็นอย่างมาก เนื่องจากในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเกิดวิกฤติการณ์
ด้านเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบในด้านลบต่อระบบเศรษฐกิจของโลก นับตั้งแต่วิกฤตการณ์ต้มย ากุ้ง
ในปี พ.ศ. 2540 จนมาถึงวิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ.2550 ท าให้
ประเทศต่างๆ ในทุกทวีปทั่วโลกเกิดภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจหลังวิกฤตการณ์ดังกล่าวท าให้หลาย
ประเทศ ต้องพยายามประคับประคองและกอบกู้เศรษฐกิจในประเทศให้กลับมาฟ้ืนตัวและ
เจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพอีกครั้ง ในขณะที่เครื่องมือในทางระบบเศรษฐกิจอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น
ระบบการเงินการคลัง หรือแม้แต่การส่งออกไม่สามารถท างานได้เนื่องจากผลพวงของวิกฤติการณ์
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ซึ่งการท่องเที่ยวถือเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ส าคัญในการดึงเม็ดเงิน
จากทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือท าให้เกิดการหมุนของระบบเศรษฐกิจและท าให้รัฐบาลของ
แต่ละประเทศสามารถประคับประคองระบบเศรษฐกิจภายในประเทศของตนให้สามารถอยู่รอดต่อไปได้ 

นอกจากบทบาทในด้านของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้ว การท่องเที่ยวยังมีความส าคัญ
ในการเป็นสื ่อกลางในการเผยแพร่อัตลักษณ์และวัฒนธรรมออกไปสู ่นานาอารยประเทศ 
ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนของกลุ่มประเทศที่ด าเนินยุทธศาสตร์ด้านการเผยแพร่วัฒนธรรมสู่สากล
ได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นคือ กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออก ได้แก่ จีน เกาหลี และญี่ปุ่น ซึ่งในที่นี้ขอ
ยกตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดที่สุดคือ ประเทศเกาหลีใต้ ในปี 2013-2017 เกาหลีใต้ได้ประกาศนโยบายการ
ท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิด การท่องเที่ยวยั่งยืน โดยมีการวางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม โดยแผนงานที่ใช้ขับเคลื่อนนโยบายล้วนแล้วแต่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รัฐบาลเกาหลีเห็นความส าคัญของ“วัฒนธรรมประจ าชาติ” ว่าเป็นสิ่งที่สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ได้อย่างมหาศาล รัฐบาลจึงส่งเสริมด้วยการสร้างสวัสดิการต่างๆ เพ่ือท านุบ ารุงวัฒนธรรมประจ าชาติ 
และได้น าเอาเรื ่องของวัฒนธรรมมาเป็นสินค้าส่งออกส าคัญทางการท่องเที ่ยว1จากที่กล่า วถึง
บทบาทและความส าคัญของการท่องเที่ยวในด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ในระดับมหภาค

                                           
1 จุรีลักษณ์ เตชเสนสกุลและคณะ, “Transcript of นโยบายการท่องเที่ยว ปี 2013-2017,” 

https://prezi.com/wugpgblgv3et/2013-2017/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559). 
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แล้วนั้น ในระดับหน่วยฐานรากของสังคมคือ ชุมชนการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญอย่าง
ยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยเฉพาะชุมชนในประเทศก าลัง
พัฒนา กระแสของการจัดการท่องเที่ยวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานหรือที่เรียกว่า Community - Based 
Tourism นั้นมีการส่งเสริมกันอย่างกว้างขวางทั้งในระดับโลก เช่น องค์การการท่องเที่ยวโลก 
(UNWTO) จนถึงในระดับฐานราก คือท้องถิ่นต่างๆ ที่ผลักดันให้เกิดการจัดการท่องเที่ยวโดยใช้ชุมชน
เป็นศูนย์กลาง โดยมีความคาดหวังว่าการท่องเที่ยวนี้จะเป็นเครื่องมือส าคัญอันจะน ามาซึ่งการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในทุกๆด้าน ทั้งการน ารายได้มาสู่ชุมชน การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน การ
ถ่ายทอดและเผยแพร่อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา ตลอดจนการกลับคืน
สู่ถิ่นฐานดั้งเดิมของคนรุ่นใหม่ซึ่งเข้ามาประกอบอาชีพในเมืองใหญ่ เป็นต้น 

สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบัน2 จากเว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยวได้
สรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวในปี 2558 มีจ านวนนักท่องเที่ยว 28.5-29.0 ล้านคน ขยายตัว    
ร้อยละ 26.35 ต่อป ีจากการขยายตัวของนักท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียตะวันออก ยุโรป อเมริกา เอเชีย
ใต้ โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวจ านวน 1.40 ล้านบาท 
และคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และ
จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 45 ล้านคน ในปี 2563 และเพิ่มเป็น 67 ล้านคน ในปี 2573 ทั้งนี้
การคาดการณ์ดังกล่าวเป็นไปตามแนวโน้มสถานการณ์ภายใต้สมมติฐานว่าการท่องเที่ยวไทยอยู่ใน
ภาวะปกติ ไม่มีเหตุการณ์หรือวิกฤตการณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่ออุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในช่วงเวลานับจากนี้เป็นต้นไป โดยกลุ่มตลาดหลักจะเป็นกลุ่มเดิม แต่นักท่องเที่ยวจีน
จะมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น 

ในระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
ฐานะที่เป็นเครื่องมือส าคัญในการช่วยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยอาศัยจุดแข็ง
คือความหลากหลายทางกายภาพและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรการท่องเที่ยว ตลอดจนความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยซึ่งเป็นจุดขายส าคัญในการส่งเสริมตลาด  
การท่องเที่ยวมาอย่างยาวนาน และเพ่ือให้ประเทศไทยมีกรอบทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน สอดคล้องกับ
ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น ในระยะที่ผ่านมาคณะกรรมการนโยบายการ

                                           
2 กรมการท่องเที่ยวกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, “สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน” , 

http://tourism2.tourism.go.th/home/details/11/222/26614/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2559). 
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ท่องเที่ยวแห่งชาติ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2558-25603 ขึ้นโดยมีการ
ติดตามประเมินผล และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการท่องเที่ยวทั้ง
ในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต และการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของประเทศไทยเพ่ือใช้ประโยชน์
จากโอกาสใหม่ๆ ที่จะท าให้ตลาดการท่องเที่ยวของไทยเติบโตและพัฒนาขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ  

จากสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ผ่านมามีปัจจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของการ
พัฒนาตลาดการท่องเที่ยวของไทยเป็นไปในทิศทางที่ดีกล่าวคือ จากสถิตินักท่องเที่ยว4ระหว่าง
ประเทศที่เดินทางมาประเทศไทยระหว่างปี 2554 – 2559 พบว่า จ านวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จนน ารายได้มาสู่ประเทศไทยอย่างมหาศาล ตัวอย่างเช่นในปี 2558 สถิติรายได้
ด้านท่องเที่ยว5ซึ่งถูกเปิดเผยจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพบว่า ประเทศ
ไทยมีรายได้จาการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า 1.4 ล้านล้านบาทอันเป็นผลจากนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยว
ของรัฐบาลและจากการที่ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 ประเทศยอดนิยมด้านการ
ท่องเที่ยวจากองค์การการท่องเที่ยวแห่งสหประชาชาติ6 (World Tourism Organization) ในปี พ.ศ.
2557 

 ในระดับท้องถิ ่นของประเทศไทย  การท่องเที ่ยวมีส ่วนส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทั้งการกระจายรายได้มาสู่ชุมชน เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ  มีการ
รวมกลุ่มกันของคนในชุมชนจนเป็นที่มาของการสร้างผลิตภัณฑ์และกิจกรรมใหม่ๆ ด้านการท่องเที่ยว ซึ่ง

                                           
3 กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ,“ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2558 -

2560”, http://www.mots.go.th/ewt_dl_l ink.php?nid=7114/  (สืบค้นข้อมูล
เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน 2559 ) .  

4 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ,“สถิติการเดินทางเข้าออกของคนต่างชาติ  พ.ศ.
2554  – 2559”, https://www. immigration.go.th/immigrat ion_stats / (สืบค้น
ข้อมูลเมื่อวันที่  7 พฤษภาคม 2560).  

5 เว็ปไซต์ผู้จัดการออนไลน์ , “ตัวเลขการท่องเที่ยวในปี  พ.ศ. 2558”, 
http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9580000
122988 (สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน 2559).  

6 กระปุกดอทคอม ,“10สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของโลก ปี  2014” ,  
https://travel.kapook.com/view95929.html  (สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่  7 
พฤษภาคม 2560). 
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เกิดจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการสืบสาน การเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น   
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้ถือเป็นแนวคิดหรือหลักการส าคัญของการท่องเที่ยว โดยชุมชน 
(Community Based Tourism)  

การท่องเที่ยวโดยชุมชน7 (Community Based Tourism) คือการจัดการท่องเที่ยวที่
ต้องเกิดขึ้นโดยชุมชน บริหารจัดการโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์และน าไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจของชุมชน คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม การสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยชุมชนมีส านึกร่วมกันในความเป็นเจ้าของประชาชนใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางในการตัดสินใจ เป็นต้น 

การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในปัจจุบันมีการด าเนินการอย่างแพร่หลายทั่วทุกภาค
ของประเทศ ตัวอย่างเช่น ภาคเหนือ ได้แก่ ชุมชนบ้านแม่ก าปอง ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอแม่ออน 
จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ ได้แก่ ชุมชนเกาะยาวน้อย ต าบลเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 
ภาคกลาง ได้แก่ ชุมชนบางน้ าผึ้ง ต าบลบางน้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  
ภาคตะวันออก ได้แก่ ชุมชนริมน้ าจันทบูร อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ภาคตะวันตก ได้แก่ ชุมชนชาวมอญ
อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น 

การจัดการท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนในชุมชนของประเทศไทยนั้นมีความหลากหลาย หากแต่มี
ลักษณะกิจกรรมที่พอจะอธิบายได้ดังต่อไปนี้ เช่น มีกิจกรรมในการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน การศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้าน
สุขภาพ เช่น การบ าบัดโรคด้วยสมุนไพร การศึกษาเรียนรู้การประกอบอาชีพในภาคการเกษตร 
อาชีพด้านการประมง การหัตถกรรมจักสาน การเรียนรู้กรรมวิธีในกระบวนการผลิตการลิ้มลอง
รสชาติของอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนการพักค้างแรมในชุมชนในลักษณะแบบ    
โฮมสเตย์ ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมากในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงการท่องเที่ยวตามวัดเพ่ือ
การเยี่ยมชม โบสถ์ วิหาร และโบราณสถานภายในวัด ตลอดจนการกราบไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพ่ือความเป็นสิริมงคลและถือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจอีกทางหนึ่งด้วย 

จากที่กล่าวมานั้น คือบริบทของการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นกับชุมชนไทยในปัจจุบันซึ่ งก็เป็น
ที่แพร่หลายและก่อให้เกิดรายได้กับชุมชนอย่างมากมาย หากแต่ยังมีข้อสงสัยจากหลายภาค
ส่วนว่าการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเหล่านี้มีความเป็นชุมชนหรือด าเนินการโดยชุมชุนอย่าง
แท้จริงเพ่ือประโยชน์ของชุมชนมากน้อยเพียงใด  

                                           
7 พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์, การท่องเที่ยวชุมชน, พิมพ์ครั้งที่1, (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์        

โอเดียนสโตร์, 2553), 20. 
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ซึ่งจากการที่ผู้ศึกษาได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดน่าน พบว่าที่วัดภูเก็ต 
ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน และชุมชนรอบวัด คือ ชุมชนบ้านเก็ต มีความน่าสนใจเป็นอย่าง
มาก กล่าวคือพ้ืนที่ดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ผสมผสานวิถีแห่งพุทธศาสนาโดยใช้วัด
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวผสมผสานกับการน าเสนอความสวยงามของวิวทิวทัศน์ของที่ตั้งตามธรรมชาติ 
รวมทั้งวิถีชีวิตและความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมของชาวไทลื้อตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชนบ้านเก็ต 

ชุมชนบ้านเก็ต และวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ หมู่ 2 ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน เป็น
ชุมชนที่ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทลื้อแบบดั้งเดิม มีการสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ได้อย่างสมบูรณ์ และยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ท าให้
มีองค์ประกอบที่เหมาะสมกับการจัดการท่องเที่ยว ส่วนวัดภูเก็ตก็ถือเป็นสถานที่ซึ่งอยู่คู่กับชุมชน  
บ้านเก็ตมาเป็นเวลาช้านาน มีสถานที่ตั้งอยู่ในภูมิประเทศซึ่งมีความสวยงาม ตลอดจนมีบรรยากาศที่
สงบร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ ท าให้มีผู้ที่เล็งเห็นประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยว การ
พักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาเรียนรู้ในด้านพระพุทธศาสนา คือพระราชวรมุนี รองเจ้าคณะภาค 6 ซึ่ง
เป็นชาวชุมชนบ้านเก็ตตั้งแต่ดั้งเดิม ได้จัดให้มีโครงการที่ชื่อว่า “โรงแรมธรรมะ” (Temple Stay) 
ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเกิดจากการที่ท่านได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ จึงได้น าแนวคิดดังกล่าว
มาริเริ่มด าเนินการกับวัดภูเก็ต อ าเภอปัว จังหวัดน่าน อยู่ในชุมชนบ้านเก็ตซึ่งเป็นสถานที่เกิดและเป็น
รกรากเดิมของท่าน 

“โรงแรมธรรมะ” (Temple Stay) เป็นแนวคิดที่มีลักษณะคล้ายกับ “โฮมสเตย์” 
(Home Stay) แต่ใช้วัดเป็นสถานที่พักค้างแรมเพื่อพักผ่อนหย่อนใจและปฏิบัติธรรม ตลอดจน
ได้สัมผัสกับธรรมชาติและวิถีชีว ิตของชาวไทลื ้อชุมชนบ้านเก็ต ซึ ่งผู ้ศ ึกษามีความสนใจว่า 
“โรงแรมธรรมะ” (Temple Stay) มีความเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือชุมชนหรือไม่อย่างไร      
มีปัญหาอุปสรรคและผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร และมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการจัดการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าวให้มีความยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสูงสุด 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการ “Temple Stay” ของวัดภูเก็ต อ าเภอปัว 

จังหวัดน่าน และการท่องเที่ยวชุมชนรอบวัด 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคของการจัดการท่องเที่ยวและผลกระทบที่มีต่อชุมชนบ้านเก็ต 
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3. เพ่ือหาข้อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
 
1.3 วิธีการศึกษา 

 
การศึกษา การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือการอนุรักษ์วัฒนธรรมและท านุบ ารุง

พระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา Temple Stay ของวัดภูเก็ต อ าเภอปัว จังหวัดน่าน และชุมชนโดยรอบ
วัด ในครั้งนี้เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ศึกษาจึงได้ก าหนด
ขอบเขตในการศึกษาไว้ดังนี้ 

 
1.3.1 ขอบเขตการศึกษาด้านพื้นที่และศักยภาพชุมชน 

 ผู้ศึกษาได้เลือกศึกษาในพ้ืนที่วัดภูเก็ต อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ซึ่งมีจุดแข็งในด้าน
การท่องเที่ยวคือ ที่ตั้งซึ่งตั้งอยู่บนเชิงเขาจึงท าให้มีภูมิทัศน์ที่มีความสวยงามเนื่องจากฉากหลังของวัด
คือวนอุทยานแห่งชาติดอยภูคาและชุมชนโดยรอบวัด ซึ่งเป็นชุมชนชาวไทลื้อที่มีการสืบทอด
วัฒนธรรมจากรุ่นสู ่รุ ่นมาเป็นระยะเวลาช้านานและยังสามารถรักษ าวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
ตนเองไว้ได้อย่างเหนียวแน่น อีกทั้งพ้ืนที่ในอ าเภอปัว จังหวัดน่านนั้นถือเป็นพ้ืนที่ซึ่งมีความสมบูรณ์
ในด้านของทรัพยากรการท่องเที่ยวคือมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ผู้ศึกษามี
ความเห็นว่าพ้ืนที่ดังกล่าวมีความน่าสนใจในการศึกษาเรียนรู้และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาโดยพ้ืนที่ดังกล่าวมีวัตถุดิบด้านการบริหารจัดการคือ ทุนทางวัฒนธรรม 
(Cultural Capital) ทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital) ท าให้วัดภูเก็ต และชุมชนโดยรอบ
มีความเหมาะสมในการศึกษาครั้งนี้ 

1.3.2 ขอบเขตการศึกษาด้านการมีส่วนของชุมชนและภาคส่วนต่างๆ 
 1.3.2.1 ภาครัฐ 
- กลุ่มผู้บริหารด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดได้แก่ ผู้อ านวยส านักงานการท่องเที่ยว

จังหวัดน่าน ผู้อ านวยการส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
อดีตวุฒิสภาจังหวัดน่าน 

- หน่วยงานของรัฐในท้องถิ่น ได้แก่ ผู้น าท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี
เมืองปัว ผู้ใหญ่บ้าน และผู้อ านวยการโรงเรียนวัดภูเก็ต 
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1.3.2.2 ภาคสถาบันสงฆ์และชุมชน 
- ภาคสถาบันสงฆ์ (วัด) ได้แก่ ผู้น าทางศาสนา ประกอบด้วย พระราชวรมุนี

รองเจ้าคณะภาค 6 ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการวัดภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดภูเก็ต กรรมการบริหาร
จัดการ “Temple Stay” พระสงฆ์ภายในวัด 

- ภาคชุมชุน (หมู่บ้าน) ได้แก่ ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนในชุมชน
บ้านเก็ต อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

1.3.2.3 ภาคเอกชนและอ่ืนๆ 
- ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักในอ าเภอปัว นักวิชาการด้านวัฒนธรรม 

1.3.3 ขอบเขตการศึกษาด้านเนื้อหาและการบริหารจัดการ 
 ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตของเนื้อหาเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน

การศึกษาจึง ได้ก าหนดประเด็นของการศึกษาได้แก่ การท่องเที ่ยว การท่องเที ่ยวชุมชน 
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในด้านทุนทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงทรัพยากรที่มนุษย์เป็น
ผู้สร้างขึ้น การบริหารจัดการอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ใช้การท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความ
เจริญงอกงามและยั่งยืนต่อชุมชนในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
คนในชุมชน ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้เลือกกรณีศึกษาคือ “โรงแรมธรรมะ” (Temple Stay) ของวัดภูเก็ต
และชุมชนรอบวัด ซึ่งมีที่ตั้งและภูมิทัศน์ซึ่งมีความสวยงาม และมีวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของชาวชุมชนไทลื้อซ่ึงมีความน่าสนใจ ตลอดทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอ่ืนๆ ผู้ศึกษาเล็งเห็น
ว่ามีความเหมาะสมกับการศึกษานี้ อีกทั้งผลการศึกษาที่ได้จากการลงไปในพ้ืนจะเป็นประโยชน์
ส าหรับการหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ทั้งยังจะน ามาซึ่งโอกาสใหม่ๆ ในด้านการท่องเที่ยวชุมชนอันจะน าไปสู่
การพัฒนาชุมชนในทุกๆ ด้านอย่างยั่งยืนต่อไป 

1.3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

น ามาจากแนวคิดการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
จากปรากฏการณ์จริงที ่เกิดขึ ้นในพื้นที ่อย่างเป็นระบบ กระบวนการในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 
การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) การสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (Indepth Interview) 
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โดยใช้ค าถามอย่างไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมอย่าง
ใกล้ชิด (Participant Observation) 

1.3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลทั้งหมดมา

พรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical Descriptive Research) ดังนี้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ ในการ

วิเคราะห์นั้นได้มาจากการวิเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น แนวคิด
การท่องเที่ยว แนวคิดการท่องเที่ยวชุมชนแนวคิดทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว  แนวคิดทุนทาง
วัฒนธรรม แนวคิดการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนงานวิจัยที่
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 
ศัพท์ส าคัญที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยเห็นควรอธิบายและท าความเข้าใจให้

ถูกต้องตรงกัน ได้แก่ศัพท์เฉพาะดังต่อไปนี้ 
การพัฒนา (Development) หมายถึง การกระท าให้มีการเปลี ่ยนแปลงจาก

สภาพหนึ่งไปยังสภาพหนึ่งที่ดีกว่าเดิมอย่างเป็นระบบ หรือการท าให้ดีขึ้นกว่าสภาพเดิมที่เป็น อยู่
อย่างเป็นระบบ 

การท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง ธุรกิจเกี่ยวกับการบริการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ 
ให้แก่นักท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community  Based Tourism) หมายถึง การเดินทางของ
คนจากสถานที่ที่อยู่ประจ าไปยังท้องถิ่นอ่ืน เพื่อชมเอกลักษณ์ความงดงามทางวัฒนธรรม ทั้งนี้
จะต้องเคารพในวัฒนธรรมของกันและกัน  เพื ่อก่อให้เกิดมิตรภาพ ความรู ้ ความเข้าใจ       
และความซาบซึ้งตรึงใจในวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ  ต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อบุคคลและ
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในชุมชนนั้นให้น้อยที่สุด ชุมชนท้องถิ่นเจ้าของวัฒนธรรมก็ได้ประโยชน์จาก
การท่องเที่ยวในด้านการสร้างรายได้ และการจ้างงาน อันน ามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

นักท่องเที่ยว (Tourist) หมายถึง บุคคลที่เดินทางจากท้องที่อันเป็นถิ่นที่อยู่โดยปรกติ
ของตนไปยังท้องที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจ และด้วยวัตถุประสงค์อันมิใช่เพ่ือไปประกอบอาชีพ
หรือหารายได ้
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วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง สิ่งที่ท าให้เกิดความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ อันได้แก่ 

วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมการแต่งกาย การด าเนินวิถีชีวิตของหมู่คณะ  ตัวอย่างเช่น วัฒนธรรม
พ้ืนบ้านวัฒนธรรมชาวเขา 

ศาสนา (Religion) หมายถึง  ลัทธิความเชื่อถือของมนุษย์อันมีหลักคือแสดงถึง
จุดก าเนิดและความสิ้นสุดของโลก เป็นต้น อันเป็นไปตามฝ่ายปรมัตถ์ประการหนึ่ง แสดงหลักธรรม
อันเกี่ยวข้องกับบุญบาปในฝ่ายศีลธรรม พร้อมทั้งลัทธิพิธีที่กระท าตามความเห็นหรือตามค าสั่งสอน
ในความเชื่อถือนั้นๆ (ศาสนาในการวิจัยนี้ หมายถึง ศาสนาพุทธ) 

ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) หมายถึง ทรัพย์สินที่ฝังตัว (Embodies) 
สะสม (Stores) และให้ (Provides) คุณค่าทางวัฒนธรรมนอกเหนือจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ทรัพย์สินนั้น 

การอนุรักษ์ (Conservation) หมายถึง การเก็บรักษาไว้เพ่ือใช้ในอนาคต หรือเพ่ือใช้
ให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

การท านุบ ารุง (Preservative) หมายถึง บ ารุงรักษา ธ ารงคงไว้ บ ารุงอุดหนุน 
Temple stay หมายถึง รูปแบบการท่องเที่ยวโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการพ านัก 

การพักค้างคืน การพักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนการท ากิจกรรมและการศึกษาเรียนรู้วิถีต่างๆ จากสิ่งแวดล้อม
ภายในวัด และจากการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ ตลอดจนชุมชนโดยรอบวัด 

วัด (Temple) หมายถึง วัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 
ชุมชน (Community) หมายถึง ชุมชนบ้านเก็ต ม.2 ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 
ภาครัฐ (Government) หมายถึง องค์กรรัฐบาลในระดับต่างๆจากระดับชาติไปจนถึง.

ระดับท้องถิ่น รัฐบาล  
 
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 

 
1. ทราบถึงสภาพการบริหารจัดการ “Temple Stay” ของวัดภูเก็ต อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
2. ทราบถึงปัญหาอุปสรรคของการจัดการท่องเที่ยวและผลกระทบที่มีต่อชุมชนบ้านเก็ต 
3. ทราบถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือ

อนุรักษ์วัฒนธรรมและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการ   

ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เสนอ
ตามล าดับดังนี้ 

2.1 แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
2.2 แนวคิดทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว 
2.3 แนวคิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
2.4 แนวคิดรูปแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยว 
2.5 แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม 
2.6 แนวคิดศักยภาพของชุมชนจากทุนท้องถิ่น 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.8 กรอบการวิจัย  

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชน 

 
2.1.1 ความหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวชุมชน 

ในการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนนั้นควรเข้าใจถึงความหมายพ้ืนฐานของ
หลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชนก่อน เพ่ือความถูกต้องเหมาะสมในการวางแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ความหมายที่ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการท่องเที่ยวควร
ท าความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกล่าวคือ ความหมายของค าว่า “ชุมชน” และ “การพัฒนา” ตลอดจน 
“การท่องเที่ยวยั่งยืน” และที่ส าคัญที่สุดคือนิยามของค าว่า“การท่องเที่ยวชุมชน” เมื่อเข้าใจ
ความหมายพ้ืนฐานเหล่านี้แล้วจะท าให้การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเป็นไปได้ง่ายขึ้น เนื่องจากทุกส่วน
ที่ร่วมงานมีความเข้าในพ้ืนฐานที่สอดคล้องและตรงกัน ในบทนี้จึงเป็นเนื้อหาในเรื่องความหมาย
พ้ืนฐานที่ควรทราบ ซึ่งควรเป็นกระบวนการการท าความเข้าใจเบื้องต้นก่อนการด าเนินการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวชุมชน 

2.1.2 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนและความหมายของค าว่าชุมชน (Community) 
การที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนนั้น ต้องเข้าใจกรอบแนวคิดเกี่ยวกับชุมชน

ให้ชัดเจน เพราะถือเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการที่จะด าเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่อนาคต มุมมอง
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กรอบแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนนั้นมีหลากหลายมุมมอง และยากหากจะเจาะจงไปในความหมายหนึ่ง
ความหมายใดโดยที่ขาดความเข้าใจมุมมองที่หลากหลายนี้ของค าว่า “ชุมชน”  

- ชุมชนคือเครือข่ายทางสังคมที่มีลักษณะประจ าชุมชนเป็นพ้ืนฐาน หรือมีความ
สนใจทีร่่วมกัน  

นอกจากนี้ โรเบิร์ตและฮอลล์1 ได้แยกมิติของความหมายของค าว่า ชุมชนออกเป็นมิติ
ที่สอดคล้องกับเบอร์แต่มีมิติที่เพิ่มเติมที่ค่อนข้างสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นไปในปัจจุบัน
ในมิติสุดท้ายดังต่อไปนี้ 

- ชุมชนที่อยู่ร่วมกันในกรอบพื้นท่ีเดียวกัน 
- ชุมชนที่อยู่ในระบบสังคมเดียวกัน 
- ชุมชนมีความรู้สึกร่วมกัน และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
- ชุมชนมีโครงสร้างของระบบอ านาจเชื่อมโยงกัน ในทางปฏิบัติ 
- ชุมชนที่มีความสนใจร่วมกัน โดยไม่ติดอยู่เพียงพ้ืนที่ 
จะเห็นว่าทุกมิติของความหมายของโรเบิร์ตและฮอลล์ เป็นมิติที่เบอร์ได้กล่าวมาแล้ว 

ยกเว้นแต่มิติสุดท้ายที่เป็นความหมายที่มองชุมชนว่าไม่จ าเป็นต้องอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันก็ได้หากแต่
มีความเชื่อมโยงกันด้วยความสนใจที่มีร่วมกัน ดังเช่นสังคมทางอินเตอร์เน็ตในยุคปัจจุบัน ซึ่งก็สามารถ
ถือเป็นรูปแบบของชุมชนได้ 

อย่างไรก็ตามเมื่อได้ศึกษาถึงมุมมองที่หลากหลายเหล่านี้จะเห็นว่า แม้อาจมีการ
ถกเถียงถึงความหมายที่ชัดเจนของชุมชน  แต่ละความหมายจะมีองค์ประกอบหลักที่ร่วมกันอยู่
ซึ่งสามารถสรุปเป็นพื้นฐานความหมายของค าว่า ชุมชนได้ คือ 

1. ชุมชนต้องมีถ่ินฐาน เช่น เป็นเจ้าของพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งร่วมกัน (Locality) 
2. ชุมชนต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เช่น มีกิจกรรมร่วมกัน หรือมีการแลกเปลี่ยน

ซึ่งกันและกัน (Social Interaction) 
3. ชุมชนต้องมีความรู้สึกหรือความผูกพันพ้ืนฐานที่ร่วมกัน เช่น ความรู้สึกเป็นเจ้าของ

ชุมชน หรือวัฒนธรรมร่วมกัน (Community sentiment and common ties or bonds) 
4. ชุมชนต้องมีระบบขององค์กรทางสังคม เช่น การจัดระบบเมื่อมีความสนใจ

ที่หลากหลาย หรือเกิดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งขึ้น (A system of social organization)  

                                           
1 L. Robert, & D. Hall, Rural tourism and recreation: principle to practice 

(London: UK, 2001), อ้างถึงใน พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์, การท่องเที่ยวชุมชน, พิมพ์ครั้งที่1 
(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2553), 11. 
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อย่างไรก็ตามเมื่อมองชุมชนในด้านเฉพาะที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือในที่นี้คือ
การท่องเที่ยวชุมชนแล้ว ความหมายที่ส าคัญของค าว่าชุมชนจะมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับมุมมอง 
3 ด้านด้วยกัน คือ 

1. ชุมชนที่เกิดขึ้นนั้นต้องเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มบุคคล 
2. ชุมชนต้องมีระบบทางเศรษฐกิจ ซึ่งเอ้ือต่อการด ารงชีวิตของคนในชุมชน 
3.ชุมชนต้องมีพ้ืนฐานในด้านการบริการ และระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ

ที่เอ้ือต่อการด ารงอยู่ของชุมชน รวมทั้งเอ้ือกับนักท่องเที่ยวได้ 
2.1.3 ความหมายของค าว่า การพัฒนา (Development) 

ความหมายของค าว่า การพัฒนา นั้นเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่จะต้องท าความเข้าใจ
เบื้องต้นก่อนคือ การท่องเที่ยวจะต้องเกิดกระบวนการพัฒนาขึ้นจึงจะน าไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ต่อไปได้ส าหรับชุมชน  ส าหรับมิติของความหมายของค าว่าการพัฒนานั้นโดยภาพรวมแล้วมีการแบ่ง
โดยนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

เพียส2 ได้แบ่งมิติของการพัฒนาในมุมมอง 5 มิติด้วยกัน คือ 
- ความหมายของการพัฒนาในแง่เศรษฐกิจ (Economic Growth) 
- ความหมายของการพัฒนาในมุมมองของความทันสมัย (Modernisation) 
- ความหมายของการพัฒนาในด้านเพื่อเกิดความเท่าเทียม (Distributive Justice) 
- ความหมายของการพัฒนาในแง่ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 

(Socio – Economic Transformation) 
- ความหมายของการพัฒนาในแง่ของการสร้าง (Spatial Reorganization) 
ส าหรับความหมายของการพัฒนาในองค์ประกอบของการท่องเที่ยวชุมชน คือ 

การปรับเปลี่ยนเชิงสังคม เศรษฐกิจ ซึ่งคือกระบวนการที่ท าให้บุคคลรับรู้ถึงความสามารถของตน  
มีความเชื่อมั่นที่จะด าเนินชีวิตไปสู่ความส าเร็จ เป็นการขับเคลื่อนไปข้างหน้าที่ไม่เป็นผลร้าย
ต่อการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

 
 
 

                                           
2 D G. Pearce, Tourism Development, 2nd ed. (Harlow: Longman Scientific and 

Technical, 1989), อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 12. 
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จาฟารี3  ได้ให้ความหมายของ “การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน” กล่าวคือ เป็น
กระบวนการเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีการริเริ่มจากชุมชนเป็นรากฐาน  
การพัฒนาการท่องเที่ยวอาจเกิดปัญหาได้ แต่การวางแผนและพัฒนาจะสามารถสร้างความตื่นตัว
ต่อปัญหาที่อาจเกิด และตอบรับกับโอกาสที่เข้ามาได้ ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ได้รับการ
ฝึกอบรมเพ่ือเป็นนักพัฒนาต่อไปได้ เอ้ืออ านวยด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ มีการตั้งองค์กร
ชุมชนและสร้างจิตส านึกร่วมกัน 

2.1.4 ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) 
ความหมายของการท่องเที่ยวชุมชนต้องทราบถึงหัวใจของการท่องเที่ยวชุมชนก่อนว่า

หากจะด าเนินการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนที่สมบูรณ์นั้น ต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ
ของการพัฒนาการท่องเที่ยว ส าหรับความหมายของชุมชนในองค์ประกอบของการท่องเที่ยวชุมชน คือ 

1) กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกัน ร่วมเป็นเจ้าของในพ้ืนที่หนึ่งร่วมกัน และเกิดกระบวนการ
การสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มคนนั้นขึ้น 

2) มีปฏิสัมพันธ์ในสังคมของแต่ละคนจนรวมเป็นปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มคนและ
องค์กรในพืน้ที่เฉพาะพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งขึ้น 

อย่างไรก็ตามผู้มีส่วนร่วมหลักที่ควรน ามาร่วมในกระบวนการพัฒนาและจัดการ
การท่องเที่ยวชุมชนด้วยนอกจากส่วนของชุมชนแล้วคือ ผู้มีอ านาจตัดสินใจ เช่น ภาครัฐ (Decision Maker) 
ภาคธุรกิจ (Business Operator) และไม่ควรลืม นักท่องเที่ยว (Visitor) ที่ควรสร้างความประทับใจ
ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาในชุมชน เนื่องจากการประชาสัมพันธ์เรื่องราวของชุมชนที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
และมีประสิทธิภาพที่สุดคือการบอกต่อด้วยความประทับใจของนักท่องเที่ยวที่เคยมาชุมชนต่อไปและ
พวกเขาจะกลับมาอีกเรื่อยๆ หากเกิดความประทับใจ 

จากการอธิบายความหมายของการท่องเที่ยวชุมชนในมุมมองของธนาคารโลก 4

ได้อธิบายว่าการท่องเที่ยวชุมชนคือ “การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของชุมชน ผู้ซึ่งต้องได้รับประโยชน์
และรายได้อย่างยุติธรรมจากการท่องเที่ยว และไม่ส่งผลกระทบแก่วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นการ
สร้างความภาคภูมิใจในชุมชน และเกิดการรักษาและพัฒนาสมบัติของชุมชน” 

                                           
3 J Jafari, Encyclopedia of tourism, ed. (London and New York: Routledge, 

2000), อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน. 
4 World Bank, Environment Matters: An Annual Review of the Bank’s 

Environmental Work, 2000), อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 17. 
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เดวิด เฟนเนลล์5 นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวแห่งภาควิชานันทนาการและการ
พักผ่อนศึกษา มหาวิทยาลัยบร็อก ประเทศแคนาดา เป็นผู้หนึ่งที่เสนอแนวคิดการท่องเที่ยว
ที่หลีกเลี่ยงการท าลายการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน หากแต่มุ่ง
ตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่นให้มากที่สุดด้วยการใช้เทคโนโลยีในชุมชนเท่าที่จ าเป็น
ที่ส าคัญยังต้องมีการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน 

ข้อเสนอของเฟนเนลล์ นับเป็นการเสนอแนะแนวทางใหม่ของการท่องเที่ยว
ที่ให้ความส าคัญต่อ “สิทธิการจัดการชุมชน” ด้วยตัวของคนในชุมชนเอง ทั้งในด้านของการ
วางแผนการจัดการที่รวมถึงการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการท่องเที่ยว การกระจายรายได้
ที่เกิดจากการท่องเที่ยว อันเป็นสิ่งส าคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยว อาจกล่าวได้ว่าข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวคือ การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community- Based Tourism) ที่มองเห็นสิ่งที่ชุมชนควร
ได้รับ เพ่ือแลกกับสิ่งส าคัญที่ชุมชนจะต้องเสียไป ในลักษณะของการได้กับได้ (win-win) ทั้งระหว่าง
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ รัฐ และคนในชุมชนนั่นเอง 

เฟนเนลล์ ได้เสนอคุณสมบัติที่ส าคัญของการท่องเที่ยวชุมชนดังกล่าว จะต้อง
ประกอบไปด้วย 5 ประการ ได้แก่ 

1. ต้องเป็นการท่องเที่ยวที่มีผลก าไรตอบแทนมายังครอบครัวของสมาชิกในชุมชน
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเปิดบ้านพักให้เป็นที่พักอาศัยของนักท่องเที่ยวในชุมชนนั้นๆ โดยไม่ต้อง
ผ่านนายหน้าใดๆ อันจัดเป็นการสร้างรายได้ทางตรงแก่คนในชุมชน  อย่างไรก็ดีแต่ละครอบครัว
เจ้าของที่พักเองก็ควรได้รับการฝึกอบรม  และเตรียมความพร้อมเพื่อให้พร้อมรับกับนักท่องเที่ยว
เข้ามาพักอาศัยกับครอบครัวของตนเอง 

2. ต้องเป็นการท่องเที่ยวที่ชุมชนได้รับประโยชน์โดยรวมอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็น
การสร้างสาธารณูปโภค และการยกระดับความเป็นอยู่ที่มุ่งสร้าง “เพ่ือสมาชิกในชุมชน” แต่มิใช่ 
“เพ่ือนักท่องเที่ยว” เพียงอย่างเดียว 

3. ต้องเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดความตึงเครียดด้านสังคมและวัฒนธรรม
ในชุมชน อันเนื่องมาจากความพยายามน าความทันสมัยแบบตะวันตก (westernization) เข้ามาสู่
ชุมชนเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว พร้อมกับดึงส านึกร่วมของคนในชุมชนออกไปด้วยการ
กลืนสมาชิกในชุมชนให้อยู่กับความทันสมัยดังกล่าว อันจะน ามาซึ่งปัญหาสังคมและวัฒนธรรมที่
จะเกิดขึ้นตามมาอีกเป็นจ านวนมาก 

                                           
5 Fannell A. David, (Ecotourism: An introduction Routledge, 1999), อ้างถึงใน 

เรื่องเดียวกัน, 18. 
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4. ต้องเป็นการท่องเที่ยวที่สร้างจิตส านึกในการเคารพและรักษาสิ่งแวดล้อมสังคม 
ตลอดจนวัฒนธรรมในชุมชนให้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว ดังนั้นแม้ว่าการท่องเที่ยวที่พยายามโฆษณาว่า
เป็นการท่องเที่ยวชุมชน หากแต่ไม่มีกิจกรรมในลักษณะของการสร้างจิตส านึกดังกล่าว ก็มิอาจ
กล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวนั้นเป็นการท่องเที่ยวชุมชนโดยแท้ได้ 

5. ต้องเป็นการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ ทั้งในระดับ
นานาชาติ นานาภูมิภาค ที่ล้วนอยู่ภายใต้นานาวัฒนธรรม โดยนัยนี้การท่องเที่ยวชุมชนต้องเป็น
การท่องเที่ยวที่สอนให้นักท่องเที่ยวเคารพในความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมที่ เกิดขึ้น
ในสังคม และไม่มองว่าใคร “เจริญกว่า” และใคร “ด้อยกว่า” 

2.1.5 หลักการ และองค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
การใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชน6เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน มีหลักการ

ดังต่อไปนี้ 
 1. ชุมชนเป็นเจ้าของ  
 2. ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและตัดสินใจ  
 3. ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง  
 4. ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชุมชน  
 5. มีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม  
 6. คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 7. ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม  
 8. เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
 9. เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่คนท้องถิ่น  
10. มีการกระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์ของชุมชน 
 
ดังนั้นโดยสรุปแล้วนิยามค าว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based 

Tourism) คือการท่องเที่ยวที่ชุมชนเป็นผู้ก าหนดกระบวนการ ทิศทาง และรูปแบบการท่องเที่ยว
ของตนเอง ชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรท่องเที่ยวนั้นๆ และมีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดจากการ
ท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นโดยชุมชนนั้นมีจุดเด่นที่หลากหลาย ทั้งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 

                                           
6 กนกวรรณ  ดุงศรีแก้ว, “การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน : ศึกษาเฉพาะกรณี: 

บ้านวังน้ ามอก อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), 30. 
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วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต การอนุรักษ์ รวมทั้งมีการพัฒนารูปแบบเพื่อสร้างความยั่งยืนสู่คนรุ่น
ลูกรุ่นหลานและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง และด าเนินการโดยชุมชนตลอดจน ชุมชนมี
ส่วนได้ประโยชน์จากการบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายในชุมชนโดยมุ่งเน้น “ผลประโยชน์” ของ
ชุมชนเป็นหลัก 

 
2.2 แนวคิดทรัพยากรการท่องเที่ยว 

 
2.2.1 ความหมายของทรัพยากรการท่องเที่ยว 

ทรัพยากรการท่องเที่ยว คือ แรงจูงใจที่ส าคัญในระบบท่องเที่ยว ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ
ได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 

ศาสตราจารย์ ดร. มนัส สุวรรณ และคณะ7 กล่าวไว้ว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
หมายถึง พ้ืนที่ สิ่งของ กิจกรรม และ/หรือมิติอ่ืนใดอันสามารถก าหนดคุณค่าด้านการท่องเที่ยว 
ตัวอย่างเช่น ความงามของธรรมชาติ คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการเรียนรู้
ประสบการณ์ใหม่ เป็นต้น แก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอาจเป็นได้ทั้งในลักษณะที่
เป็นรูปธรรมสามารถสัมผัสได้ เช่น สิ่งปลูกสร้าง ของที่ระลึก ถ้ า และน้ าตก เป็นต้น ในลักษณะของ
นามธรรมที่ไม่อาจจับต้องได้แต่สัมผัสได้โดยทางอ่ืน เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา อัตลักษณ์ชนเผ่า 
และการละเล่นพ้ืนบ้าน เป็นต้น  

รองศาสตราจารย์วรรณา วงษ์วานิช8 ได้ให้ความหมายว่า ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว หมายถึง สถานที่ท่องเที่ยวที่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็น
สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมใน
แต่ละท้องถิ่นอันมีลักษณะเด่น ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว  

 จากความหมายต่างๆ ที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง 
สิ่งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งท่ีเป็นรูปธรรมสามารถสัมผัสได้ด้วยการจับต้อง 
และลักษณะที่เป็นนามธรรมไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยการจับต้อง ซึ่งมนุษย์น ามาใช้ประโยชน์ด้าน

                                           
7 มนัส  สุวรรณและคณะ, สังคมศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544), อ้างถึง

ใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว , 
พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545): 5. 

8 วรรณา วงษ์วานิช, ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2539), อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 5. 
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การท่องเที่ยวและสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว อีกทั้งยั งเป็นสมบัติส าคัญของประเทศ โดยจะ
อยู่ในลักษณะที่เรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ได้ ตัวอย่างเช่น ภาษา วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ การแต่งกาย อาหารประจ าชาติ ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 

2.2.2 ความส าคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งประเภทที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ โบราณสถานและ

ศิลปวัฒนธรรมจัดเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งของระบบการท่องเที่ยว นอกจากบริการการ
ท่องเที่ยวและตลาดการท่องเที่ยว ซึ่งทรัพยากรการท่องเที่ยวสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อท้องถิ่นที่
นักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนได้ จึงนับได้ว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวมีความส าคัญมากต่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว ดังนี้9 

1. ความส าคัญด้านจิตวิทยา ทรัพยากรการท่องเที่ยวมีความส าคัญด้านจิตวิทยา คือ 
1.1 เป็นสิ่งดึงดูดใจให้มีการเดินทางท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยวนับเป็น

ปัจจัยหลักที ่นักท่องเที ่ยวน ามาพิจารณาในการตัดสินใจเลือกที่จะเดินทางไปท่องเที ่ยว ยัง
สถานที่นั้นหรือไม่ 

1.2 เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดความสุขลดความตึงเครียด ทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้ง
ประเภทความสวยงามตามธรรมชาติ หรือประเภทโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมสามารถใช้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจให้หายจากความตึงเครียดจากภาระหน้าที่ประจ า
ได ้

2. ความส าคัญด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากรการท่องเที่ยวมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ คือ  
2.1 เป็นแหล่งที่มาของรายได้ท้องถิ่น เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวยัง

สถานที่ท่องเที่ยวย่อมก่อให้เกิดการสร้างงาน อาชีพให้กับท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น 
การผลิตสินค้าท่ีระลึกจ าหน่ายนักท่องเที่ยว การจัดบริการที่พักในลักษณะโฮมสเตย์ให้กับนักท่องเที่ยว 
เป็นต้น 

2.2 เป็นแหล่งที่มาของรายได้ของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เมื่อนักท่องเที่ยวนิยม
เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวใดย่อมก่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ
ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวจึงท าให้สามารถกระจายรายได้
สู่ธุรกิจที่เก่ียวข้องหลายประเภท เช่น ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจขายของที่ระลึก ธุรกิจขนส่ง 
เป็นต้น 

                                           
9 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการ

ท่องเที่ยว, พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545): 6. 
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2.3 เป็นแหล่งที่มาของรายได้ภาครัฐ รัฐบาลสามารถเรียกเก็บภาษีอากรและ
ภาษีเงินได้จากผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งรัฐสามารถน าไปใช้พัฒนา
ประเทศ และช่วยชดเชยภาวการณ์ขาดดุลการค้ากับต่างประเทศ 

3. ความส าคัญด้านสังคม ทรัพยากรการท่องเที่ยวเอื้อประโยชน์ต่อสังคม
ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

3.1 ช่วยเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มี
ทรัพยากรการท่องเที่ยวอุดมสมบูรณ์จะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เพราะสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจท าให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรง และยังช่วยให้มาตรฐานการครองชีพ
ของประชาชนดีขึ้นด้วยจากการมีรายได้จากการท่องเที่ยวท าให้อ านาจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ 
ได้มากขึ้น ทั้งยังช่วยลดปัญหาอาชญากรรมในสังคมได้ 

3.2 ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับประชาชน  เนื่องจากการเดินทางไปท่องเที่ยว
ในสถานที่ต่างๆ ท าให้มีโอกาสได้เรียนรู้ ได้สัมผัสของจริง ได้รับประสบการณ์ตรงย่อมส่งผลให้เกิด
ทัศนคติที่กว้างไกล เกิดความประทับใจและช่วยเสริมสร้างให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากร
การท่องเที่ยวเหล่านั้น 

3.3 ช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับของคนท่ัวโลก ย่อมน ามาซึ่งความภาคภูมิใจของคนในพ้ืนที่ 
เช่น นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมักกล่าวชมประเทศไทยเสมอว่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่สวยงาม น่าสนใจ มีความหลากหลาย น่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งน าความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยทุกคน 

4. ความส าคัญด้านวัฒนธรรม ทรัพยากรการท่องเที่ยวหลายประเภทสามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม ดังนี้ 

4.1 แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภท
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เช่น ภาษา การแต่งกาย วิถีชีวิต การละเล่น งานเทศกาล ประเพณีต่างๆ 
เป็นต้น นับเป็นสื่อซึ่งแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของประเทศชาติ 

4.2 สะท้อนให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาบรรพชน ทรัพยากรการท่องเที่ยว
จ านวนมากได้สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ล้ าลึก เป็นความรู้ที่สามารถน ามาใช้เป็น
แนวทางในการด ารงชีวิตของคนในรุ่นปัจจุบัน เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีแสดงถึงการมีวัฒนธรรม 
เช่น การไหว้ ความมีน้ าใจไมตรี ลักษณะของสถาปัตยกรรมอันประณีตงดงาม เป็นต้น 

5. ความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่
เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ซึ่งแตกต่างจากอุตสาหกรรม
อ่ืนที่เน้นการน าเอาทรัพยากรขึ้นมาใช้ประโยชน์ จากประโยชน์ที่เกิดขึ้นมากมายที่ตนได้รับจาก
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ทรัพยากรการท่องเที่ยวท าให้เกิดกระแสการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้อยู่ในสภาพ
ที่เหมาะสมไม่เสื่อมสลาย การน าทรัพยากรไปใช้อย่างระมัดระวัง มีจิตส านึกและมีระบบการจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้อนุชนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์ต่อไป 

2.2.3. ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นมรดกท่ีทรงคุณค่าของประเทศเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจ

ของนักท่องเที่ยว ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม การแบ่งประเภทของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวมีหลายลักษณะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งและการน าทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวไปใช้ประโยชน์ ดังนี้10 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้แบ่งประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มี
ทั้งหมดออกเป็น 3 ประเภทตามลักษณะคุณค่าและความสนใจของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย 

1. ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ หมายถึง ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีความสวยงาม และนับว่าเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทนี้เป็นสิ่ง
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้มากท่ีสุด โดยแบ่งย่อยออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 

1.1 ทิวทัศน์ (Scenery) ทิวทัศน์ต่างๆ ทางธรรมชาติทั้งที่สวยงามและแปลก
ประหลาดจะเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเยี่ยมชม เช่น น้ าตกอีคอว์ซูในประเทศบราซิลและ
อาเจนติน่า ภูเขาไฟฟูจียามาในประเทศญี่ปุ่น หรือสภาพที่แปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาล เช่น ในฤดูหนาว
ดอกทิวลิปหรือดอกซากุระจะบาน เป็นต้น 

1.2 สัตว์ป่าและพรรณไม้ (Wildlife and Flora) สัตว์ป่าและพรรณไม้เป็นส่วน
หนึ่งของความงามตามธรรมชาติที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มาก เพราะชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์
ป่าเป็นสิ่งที่น่าศึกษาหาความรู้ รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไม้ในป่าประเภทต่างๆ ซึ่งนับวันจะ
หมดไป แต่ยังคงมีที่ให้ท่องเที่ยวได้ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า สวนสัตว์เปิดสวน
พฤกษศาสตร์ เป็นต้น 

1.3 สภาพภูมิอากาศ (Climate) เช่น แสงแดด สายลม อากาศอบอุ่น หรือ
หิมะตกในฤดูหนาวตลอดจนลักษณะอากาศที่แตกต่างไปจากถิ่นเดิมของตนจะเป็นสิ่งที่ ก่อให้เกิดการ
ท่องเที่ยวขึ้นมาได้ เช่น ฤดูร้อนนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปยังชายฝั่งทะเล หรือฤดูหนาวชาวยุโรป
นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศแถบตะวันออกซ่ึงมีอากาศที่อบอุ่นกว่า เป็นต้น 

                                           
10 เรื่องเดียวกัน, 10-11. 
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1.4 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (Natural Phenomenon) เป็นลักษณะของ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น พระอาทิตย์เที่ยงคืน การเกิดสุริยุปราคา การเกิดฝนดาวตก 
เป็นต้น 

2. ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ โบราณสถาน และ
ศาสนา หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นหลักฐาน
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา ซึ่งได้แก่ 

2.1 โบราณสถาน หมายถึง สิ่งของโบราณที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น โบสถ์ วิหาร วัง 
โดยมีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปีขึ้นไป เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย วัดไชยวัฒนาราม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น 

2.2 โบราณวัตถุ หมายถึง สิ่งของโบราณที่เคลื่อนย้ายได้ เช่น พระพุทธรูป 
เทวรูป ศิลาจารึก มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปีขึ้นไป 

2.3 ศาสนสถานหรือปูชนียสถาน หมายถึง สถานที่ควรแก่การนับถือหรือควร
แก่การบูชา เช่น พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร และวัด
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็นต้น 

2.4 ศาสนวัตถุหรือปูชนียวัตถุ หมายถึง วัตถุที่ควรแก่การบูชา เคารพนับถือ 
เช่น พระพุทธรูปเทพเจ้า เป็นต้น 

2.5 แหล่งประวัติศาสตร์ เช่น สถานที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น 
สถานที่กระท ายุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดสุพรรณบุรี สุสานสัมพันธมิตร จังหวัด
กาญจนบุรี ชุมชนโบราณ พิพิธภัณฑ์ ก าแพงเมือง คูเมือง อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน เป็นต้น 

3. ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม
หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวหรือทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางศิลปะ และขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่บรรพบุรุษได้สร้างสมและถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอดกันมา ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ประเภทนี้ประกอบด้วยงานประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้า
พ้ืนเมือง การแต่งกาย ภาษา ชนเผ่าต่างๆ สวนสนุก สวนสัตว์ กิจกรรม เช่น การพายเรือ ขี่จั กรยาน
ภูเขา และล่องแก่ง เป็นต้น 
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2.2.4 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ในสภาวการณ์ปัจจุบันการมีส่วนร่วมของประชาชนทวีความส าคัญเพ่ิมขึ้น

เนื่องจากหากสามารถจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยเน้นให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง
การจัดการยอ่มมีโอกาสประสบความส าเร็จได้สูง 

2.2.4.1 ความหมายและองค์ประกอบขององค์กรชุมชน 
องค์กรชุมชน หมายถึง กลุ่มคนในชุมชนที่รวมตัวกันเพ่ือด าเนินกิจกรรม

หนึ่งๆ ในชุมชน เช่น กลุ่มป่าชุมชน กลุ่มวนเกษตร เป็นต้น การจัดตั้งองค์กรชุมชนมีหลายประเภท 
เช่น จัดตั้งตามขอบเขตของปัญหา ขอบเขตของพื้นที่องค์กรชุมชนแบบไม่เป็นทางการ และแบบ
เป็นทางการ เป็นต้น 

องค์ประกอบขององค์กรชุมชน พิจารณาจากลักษณะองค์กรและสมาชิก
ในองค์กรประกอบด้วยลักษณะส าคัญ 7 ประการ คือ 

1. มีอุดมการณ์ร่วมกัน หมายถึง การมีทรรศนะต่อโลก ต่อสังคม ต่อ
ชุมชนร่วมกัน ถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะยึดเหนี่ยวทิศทางการรวมกลุ่มของชุมชน สามารถใช้อุดมการณ์
ก าหนดเป้าหมายระยะยาว วิสัยทัศน์ขององค์กรได้ด้วย 

2. การมี เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน องค์กรชุมชนต้องมี
เป้าหมายร่วมกันว่าจะด าเนินกิจกรรมต่อไปเพื่ออะไร 

3. การมีผลประโยชน์ร่วมกันและกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
ธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนต้องการผลประโยชน์ ดังนั้น องค์กรชุมควรก าหนดและชี้แจงให้รับรู้ทั่วไป
ว่าผลประโยชน์ของการรวมตัวเป็นองค์กรคืออะไร และจะมีการกระจายผลประโยชน์อย่างไร 

4. คน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของชุมชน แบ่งเป็น 
4.1 ผู้น า หมายถึง ผู้ที่มีบทบาทต่อการอยู่รอดขององค์กรชุมชนผู้น า

อาจแบ่งได้หลายประเภท เช่น ผู้น าทางความคิด ผู้น าทางด้านศีลธรรม ผู้น าทางด้านอาชีพผู้น าด้าน
การพูดผู้น าที่สามารถประยุกต์งานราชการกับเป้าหมายเพ่ือชาวบ้านได้ หรือผู้น าทางการประสาน
ประโยชน์การใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกชุมชน เป็นต้น 

4.2 สมาชิก หมายถึง ผู้ที่มีบทบาท หน้าที่ และสิทธิอันพึงมีพึงได้ใน
การรวมกลุ่มเป็นองค์กรชุมชน ซึ่งสมาชิกมีหลายประเภททั้งผู้ที่ร่วมคิดร่วมท างานกับองค์กรหรือ
สมาชิกประเภทเฝ้าดูเฉยๆ 

4.3 ชาวบ้านทั่วไป หมายถึง ผู้ที่ไม่เข้าร่วมอยู่ในองค์กรชุมชน แต่มี
ผลต่อการด ารงอยู่และความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน เพราะเป็นกลุ่มคนที่คอยติดตามการท างาน
วิพากษ์วิจารณ์และพร้อมจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมกับองค์กรชุมชนได้ 
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5. การจัดการ เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้องค์กรชุมชนด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพองค์กรชุมชนจึงต้องมีการจัดการในเรื่องต่างๆ เช่น  การตัดสินใจร่วม การก าหนด
โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ การก าหนดสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ การสื่อสารระหว่างผู้น ากับสมาชิก
องค์กรชุมชน การควบคุมตรวจสอบการด าเนินงาน เป็นต้น 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้องค์กร
ชุมชนฝึกฝนและปฏิบัติจริง เช่น การก าหนดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว เช่น การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ปัญหาขยะ มลภาวะในเมือง การอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูบริเวณลุ่มน้ า เป็นต้น 

7. การก าหนดงบประมาณ องค์กรชุมชนควรมีการระดมเงินทุนทั้ง
ภายในและภายนอกเพ่ือด าเนินกิจกรรมตามท่ีก าหนดไว้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

2.2.4.2  ขอบเขตการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนต่อการจัดการทรัพยากร
การท่องเที่ยว 

การมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
สามารถก าหนดขอบเขตได้หลายระดับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรัฐจะให้ความส าคัญต่อองค์กรชุมชนมากน้อย
เพียงไร ในที่นี้จะเรียงล าดับขอบเขตการมีส่วนร่วมหรือการใช้อ านาจขององค์กรชุมชนจากมากไปน้อย 
ดังนี้ 

1. องค์กรชุมชนใช้อ านาจ องค์กรชุมชนจะเข้าจัดการหรือด าเนินการโดย
พละการ ไม่มีการติดต่อกับรัฐบาลก่อน ซึ่งอาจมีการโต้ตอบจากรัฐบาล เช่น การเดินขบวน การตั้ง
ศาลเตี้ย การเข้ายึดสถานที่ทางราชการเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม เป็นต้น 

2. องค์กรชุมชนมีส่วนร่วม องค์กรชุมชนและรัฐบาลร่วมกันแก้ปัญหา
โดยมีน้ าหนักเท่าเทียมกัน เช่น โครงการท าความสะอาดหมู่บ้าน สร้างถนน การก าจัดขยะมูลฝอย 
เป็นต้น 

3. องค์กรชุมชนเป็นที่ปรึกษา รัฐขอความคิดเห็นจากชุมชนและตั้งใจจะ
กระท าตามความคิดเห็นนั้น แต่ยังคงอ านาจที่จะรับหรือไม่รับความคิดเห็นนั้นไปปฏิบัติ เช่น การตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือประสานงานระหว่างประชาชนและส่วนราชการ การตั้งคณะที่ปรึกษา การจัดการ
ประชุมย่อยเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของชุมชนเฉพาะกลุ่ม 

4. องค์กรชุมชนแสดงความคิดเห็น รัฐบาลให้โอกาสชุมชนได้แสดงความ
คิดเห็นในบางเรื่อง แต่ไม่น าความเห็นไปปฏิบัติตาม และยังมีอ านาจที่จะไม่รับฟังความคิดเห็นนั้น เช่น 
การประชุมใหญ่ที่ให้โอกาสประชาชนทุกคนได้แสดงความคิดเห็น การขอความเห็นเกี่ยวกับกฎหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ก าลังจะน าออกใช้ เป็นต้น 
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5. องค์กรชุมชนรับทราบ รัฐบาลแถลงถึงข่าวสารและมติของรัฐบาล 
ชุมชนได้แต่รับฟังและอาจมีปฏิกิริยาตอบโต้ เช่น การแถลงถึงโครงการต่างๆ ที่รัฐมีมติให้ด าเนินการ
ด้วยงบประมาณแผ่นดิน หรือการออกกฎหมายต่างๆ เช่น การเวนคืนที่ดิน เป็นต้น 

6. รัฐบาลใช้อ านาจ รัฐบาลใช้อ านาจจัดการโดยไม่แจ้งให้ชุมชนทราบ
ล่วงหน้า เช่น การสืบสวน จับกุมผู้กระท าผิดและบุกรุก เป็นต้น 

2.2.4.3 ความเกี่ยวข้องขององค์กรชุมชนกับการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ความเกี่ยวข้องขององค์กรชุมชนกับการจัดการทรัพยากรการกท่องเที่ยว

อาจมีหลายลักษณะในที่นี้จะกล่าวถึงกิจกรรมการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและผลกระทบที่องค์กร
ชุมชนได้รับจากการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว 

1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน การเข้ามีส่วนร่วมของชุมชน
ต้องเป็นการมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการกระจายในหลายๆ ด้าน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นมาก
ที่สุด กิจกรรมการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนที่มีต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยว เช่น 
การควบคุม ดูแล และอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวการพัฒนาชุมชนและ
ยกระดับความเป็นอยู่ การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การให้บริการข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง การจัดบริการที่พักอาหาร การบริการด้านร้านค้า การจัดการด้านมัคคุเทศก์และผู้รู้
ท้องถิ่น การจัดการธุรกิจขายของที่ระลึกหัตถกรรมและสินค้าพ้ืนเมือง เป็นต้น 

2. ผลกระทบที่เกิดขึ้นขององค์กรชุมชน การที่องค์กรชุมชนเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวย่อมเกิดผลกระทบใน 2 ลักษณะ คือ 

2.1 ผลกระทบด้านบวก หมายถึง ผลประโยชน์ที่องค์กรชุมชนได้รับ
โดยแบ่งเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ทางสังคม 

1) ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ท าให้เกิดการสร้างงาน การพัฒนา
อาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เกิดระบบตลาด เกิดระบบการผลิตวัตถุดิบท้องถิ่นเพ่ือป้อนตลาด 
ครอบครัวชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

2) ผลประโยชน์ทางสังคม ท าให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
เช่น ความสะอาด สุขอนามัย การพัฒนาสาธารณูปโภคของชุมชน ถนน ไฟฟ้า ประปา ระบบ
โทรคมนาคม สมาชิกของสังคมถูกกระตุ้นให้สนใจพัฒนาการศึกษาของตัวเองและผู้เกี่ยวข้อง เช่น 
การศึกษาในด้านเทคนิคการให้บริการ การด ารงเอกลักษณ์ทางสังคมของตนเอง เป็นต้น 

2.2 ผลกระทบด้านลบ ท าให้ขนาดของชุมชนอาจเติบโตเร็วเกินไป 
โครงสร้างการบริหารชุมชนอาจเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งวัฒนธรรมเดิมและวิถีของชุมชนอาจได้รับ
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวถ้าหากขาดการจัดการที่ดี 
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2.3 หลักการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
 
นักวิชาการได้ให้ความหมายของการบริหารไว้ทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งพอจะ

สรุปความหมายของค านี้ 
เสนาะ ติเยาว์11 ได้ให้ความหมายของการบริหารไว้กล่าวคือ “กระบวนการท างานกับ

คนโดยอาศัยคน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยแบ่ง
ลักษณะออกเป็น 5 อย่าง คือ การท างานร่วมกับคน มีเป้าหมายร่วมกันขององค์การ เน้นการสร้าง
ความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้ทรัพยากรที่มี อยู่จ ากัดในโลกให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และการบริหารต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา” 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน12 พ.ศ. 2554 ให้ความหมายค าว่า “บริหาร” 
หมายถึง ปกครอง ด าเนินการ จัดการ สั่ง ค าแถลงไข 

ติน ปรัชญนพฤทธิ์13 กล่าวว่า การบริหารหมายถึง กระบวนการน าเอาการตัดสินใจ 
และนโยบายไปปฏิบัติ ส่วนการบริหารรัฐกิจหมายถึง การเกี่ยวข้องกับการน าเอานโยบายสาธารณะไป
ปฏิบัติ 

 
 
 
 

                                           
11 เ ส น า ะ  ติ เ ย า ว์ , ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร , พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่  4 (ก รุ ง เ ท พ : โ ร ง พิ ม พ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), อ้างถึงใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 50แนวคิด ตัวชี้วัดตัวแบบของการ
บริหารจัดการ และการบริหารจัดการที่ยั่งยืน , พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์โฟร์เพซ          
บ.ก้าวใหม่จ ากัด, 2559), 16. 

12 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ 5 ธันวาคม 2554, 
(กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2554), 655. 

13 ติน ปรัชญนพฤทธิ์, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 12 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
จุฬาฯ, 2556), น.8 อ้างถึงใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 50แนวคิด ตัวชี้วัด ตัวแบบของการบริหารจัดการ
และการบริหารจัดการที่ยั่งยืน, 17. 
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เฮร์เบิร์ต เอ. ไซมอน14 ในปี ค.ศ. 2011 ให้ความเห็นว่าการบริหารเป็นเรื่องของการ
ตัดสินใจ โดยทุกระดับในองค์การจะมีส่วนในการตัดสินใจทั้งสิ้น กล่าวคือผู้ที่มีต าแหน่งระดับสูงจะ
ตัดสินใจในเรื่องนโยบายขององค์กร ผู้ปฏิบัติงานระดับล่างจะตัดสินใจในเรื่องของการปฏิบัติ ขั้นตอน
การปฏิบัติ ดังนั้น ทุกคนในองค์การจะต้องตัดสินใจ 

จอร์จเบิร์คเลย์15 ในปี ค.ศ. 1975 ได้ให้ความหมายการบริหาร คือ การด าเนินงานให้
บรรลุวัตถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย ได้แก่ คน เงิน วัตถุสิ่งของ เป็นอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานนั้นๆ 

จากความหมายของนักวิชาการข้างต้น ท าให้พอจะสรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง 
การด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐน ามาใช้เพ่ือน าไปสู่
วัตถุประสงค์หรือจุดหมายปลายทางที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ค าว่า การบริหาร เป็นค าที่
นิยมใช้ในการบริหารภาครัฐโดยหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ การบริหารน าไปใช้กันอย่าง
กว้างขวางอย่างน้อยใน 6 หน่วยงานซึ่งจัดแบ่งตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งหน่วยงาน ได้แก่ 
การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคธุรกิจ หน่วยที่ไม่สังกัดภาครัฐ หน่วยงานระหว่าง
ประเทศ 

ในขณะที่ค าว่า การจัดการ (management) นิยมใช้ในหน่วยงานและบุคคลากรของ
ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งก็ได้มีนักวิชาการให้ความหมายของการจัดการไว้ 
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

                                           
14 Herbert A. Simon, Administrative Behavior: A Study of Decision-Making 

Process in Administrative Organization (New York: Macmillian, 1947), อ้างถึงใน เรื่อง
เดียวกัน, 18. 

15 George Berkley, The Craft of Public  Administration (Boston, Massachusetts: 
Allyn and Bacon, Inc.1975), อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 19. 
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อเล็คอาร์ .  แมคเคนซี่ 16 ในปี  ค.ศ. 1969 ได้ เสนอกระบวนการจัดการ (The 
Management in 3-D) ในลักษณะ 3 มิติ กล่าวคือ ในองค์การหนึ่งๆ จะเริ่มต้นด้วยการจัดการ
องค์ประกอบพื้นฐาน 3 ประการ คือ 1) ความคิด (Ideas) 2) สิ่งของ (Things) และ 3) คน (Poeple) 
โดยประการแรก ผู้บริหารต้องมีความคิด หรือมโนทัศน์ หรือ วิสัยทัศน์ คือ การวางแผนองค์การให้
เจริญก้าวหน้า ประการที่สอง ผู้บริหารจะต้องบริหารสิ่งของ วัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแกอ่งคก์ร และประการที่สาม ผู้บริหารต้องใช้ภาวะผู้น า สร้างแรงจูงใจให้คนในองค์กร
ร่วมแรงร่วมใจกันท างาน 

แอนดริว เจ. ดูบริน และอาร์. ดวนน์ ไอร์แลนด์17 ในปี ค.ศ. 1993 เห็นว่า การจัดการ
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรขององค์กรที่ประกอบด้วยทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรที่
เป็นวัตถุสิ่งของ และทรัพยากรสารสนเทศ 

จอห์น อาร์. สเชอร์เมอร์ฮอร์น จูเนียร์18 ในปี ค.ศ. 2008 อธิบายว่า การจัดการหมายถึง 
ชุดของหน้าที่ต่างๆ ที่ก าหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การใช้
ทรัพยากรอย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล หมายถึง การตัดสินใจ
อย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติการส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังนั้น ผลส าเร็จของการจัดการจึง
จ าเป็นต้องมีท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กันไป 

จากความหมายของนักวิชาการที่กล่าวมาข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า การจัดการ หมายถึง 
การด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานซึ่งหน่วยงานและบุคลากรของหน่วยงานน ามาใช้เพ่ือจะน าไปสู่
วัตถุประสงค์หรือจุดหมายปลายทางที่ได้ก าหนดไว้ ค าส่วนใหญ่ใช้ในหน่วยงานและบุคลากร
ภาคเอกชน แต่ทุกวันนี้ ได้มีการน าค านี้มาปรับใช้ในการบริหารภาครัฐด้วย 

 
 

                                           
16 Alec R. Mackenzie, “The Management Process in 3-D” in Harvard Business 

Review 47, 4 (November-Decemb7er 1969), อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 21. 
17 Andrew J. DuBrin and R. Duane Ireland, Management and Oganization (2nd 

ed., Cincinnati, Ohio: South-West, 1993), อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 24. 
18John R. Schermerhorn, Jr., Management (9th ed., New York: John Wiley & 

Son, Inc., 2008), อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 25. 
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ความหมายของการบริหารจัดการ  ค าว่า การบริหารจัดการ (Management 
administration) มีนักวิชาการให้ความหมายของการบริหารจัดการ ไว้ดังนี้ 

ธงชัย สันติวงษ์19 ในปี พ.ศ. 2543 กล่าวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว้ 3 ด้าน คือ 
1. ในด้านของผู้น า การบริหารจัดการ หมายถึง หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ปฏิบัติ

ตนเป็นผู้น าภายในองค์การ 
2. ในด้านของภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท า งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบ

ทรัพยากรต่างๆ ในองค์กร และการประสานกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน 
3. ในด้านของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต้องท าให้งานต่างๆ 

ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยการอาศัยบุคคลต่างๆ เข้าด้วยกัน 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ20 ในปี พ.ศ. 2545 มีความเห็นว่า การบริหารจัดการในฐานะที่เป็น

กระบวนการ หรือกระบวนการบริหารจัดการ เกิดได้จากหลายแนวคิด เช่น โพสคอร์บ (POSDCoRB) 
เกิดจากแนวคิดของ ลูเทอร์ กูลิค (Luther Gulick) และ ลินดอลเออร์วิค (LyndallUrwick) 
ประกอบด้วยขั้นตอนการบริหารจัดการ 7 ประการ ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ 
(Organizing) การจัดการคน (Staffing) การอ านวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) 
การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ขณะที่กระบวนการบริหารจัดการตาม
แนวคิดของ เฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ การวางแผน (Planning) 
การจัดองค์การ (Organizing) การบังคับการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) 
และการควบคุมงาน (Controlling) หรือรวมเรียกว่า พอคค์ (POCCC) 

สรุปจากความหมายของการบริหารจัดการข้างต้น ท าให้สรุปได้ว่า ค าว่า การบริหาร
จัดการอาจให้ความหมายอย่างกว้างและอย่างแคบได้ การให้ความหมายอย่างกว้างครอบคลุมไปถึง
การด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานใดๆ ของหน่วยงานและบุคลากรของทุกภาค เช่น ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคหน่วยงานที่ไม่สังกัดภาครัฐ (Non Government Organization 
หรือ NGO) เพ่ือน าไปสู่จุดหมายปลายทางที่ก าหนดไว้ ส าหรับความหมายของการบริหารจัดการ
ในความหมายอย่างแคบ เช่น หมายถึง การบริหารจัดการภาครัฐเท่านั้น ซึ่งหมายถึง การด าเนินหรือ
การปฏิบัติงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการสาธารณะ หรือการให้บริการสาธารณะทั้งหลายของ

                                           
19 ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 11 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 

2543), อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 48. 
20 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น: สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 

ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์โฟร์เพซ, 2545), 39. 
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หน่วยงานของรัฐและ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการใน
ทุกระดับทั้งในการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น อันจะน าไปสู่จุดหมาย
ปลายทางท่ีได้ก าหนดไว้ 

2.3.1 หลักการทั่วไปในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวจ าเป็นต้องอาศัยหลักการในการจัดการ

โดยทั่วไปเช่นกัน ซึ่งหลักการจัดการโดยทั่วไป หมายถึง การท าให้งานส าเร็จโดยอาศัยบุคคลอ่ืนเป็น
ผู้ท าซึ่งสามารถพิจารณารายละเอียดได้ ดังนี้21 

2.3.1.1 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว 
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวจะประสบความส าเร็จมากน้อย

เพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการจัดการ ดังนี้ 
1.ปัจจัยพื้นฐานในการจัดการ การจัดการปัจจัยพ้ืนฐานเหล่านี้อย่างมี

ประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรนั้นประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 
1.1 คน (Man) หมายถึง ทรัพยากรบุคคลที่ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่

จะก่อให้เกิดผลส าเร็จทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพงาน โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และมีจิตส านึกในการดูแลอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

1.2 เครื่องจักร (Machine) หมายถึง อุปกรณ์ เครื่องจักรที่จัดหามา
เพ่ือใช้ปฏิบัติงานในการจัดการเก่ียวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า 

1.3 เงินทุน (Money) หมายถึง เงินทุนระยะสั้นหรือระยะยาวที่เป็น
ปัจจัยส าคัญในการให้การสนับสนุนในการจัดหาทรัพยากรต่างๆ เพ่ืออ านวยประโยชน์ให้การด าเนิน
กิจกรรมขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบผลส าเร็จ 

1.4 วัสดุสิ่งของ (Material) หมายถึง วัตถุดิบ วัสดุสิ่งของที่ต้องจัดหา
มาใช้ในการด าเนินกิจกรรมขององค์กรไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือการสร้างบริการที่ดีแก่ลูกค้า 

2. ปัจจัยด้านการตลาด (Market) หมายถึง ตลาดที่ประกอบด้วยลูกค้า
หรือนักท่องเที่ยวที่ธุรกิจมุ่งที่จะเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว การจัดการด้าน
ทรัพยากรการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นสินค้าและสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวจึงต้องด าเนินการให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแต่

                                           
21 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการ

ท่องเที่ยว, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545), 26-29. 
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ละกลุ่มแตกต่างกันในการด าเนินการจึงต้องมีการศึกษาถึงลักษณะความเป็นไปของการตลาด การ
วิเคราะห์กลุ่มนักท่องเที่ยว เช่น นักท่องเที่ยวที่นิยมรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวต้องเน้นแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ส่งเสริมให้
ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม เพ่ือให้ทรัพยากรการท่องเที่ยวคงสภาพสมบูรณ์ท่ีสุดในระยะยาว เป็นต้น 

3. ปัจจัยด้านวิธีการปฏิบัติงาน (Method) หมายถึง การก าหนด
ระบบงาน ระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวต้องก าหนดให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถก าหนดตัวบุคลากรและเลือกเครื่องมือในการจัดการได้อย่างเหมาะสม 
ซึ่งจะก่อให้เกิดการประหยัดต้นทุน ได้ผลงานตรงตามวัตถุประสงค์และมีมาตรฐานที่ดี 

4. ปัจจัยด้านการจูงใจผู้ปฏิบัติงาน (Motivation) ในการจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้ประสบผลส าเร็จคนเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง การจูงใจให้
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยินดีที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีทัศนคติที่ดีต่อ
การปฏิบัติงานจึงเป็นศิลปะของหัวหน้างานในการใช้ความสามารถของการเป็นผู้น าท าการจูงใจ
และส่งเสริมขวัญก าลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานให้ดีที่สุด ค านึงถึงการประสานประโยชน์ของ
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

5. วิธีการจัดการ (Management) หมายถึง วิธีการกระบวนการหรือ
มาตรการในการจัดการกับทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญมากต่อความส าเร็จในการจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป 

2.3.2 กระบวนการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว 
กระบวนการจัดการโดยทั่วไปประกอบด้วยหน้าที่งาน 5 ประการ คือ การ

วางแผนการจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ และการควบคุม ในการจัดการทรัพยากร
การท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพจ าเป็นต้องพิจารณาและเนินการตามกระบวนการจัดการดังกล่าว
ด้วย รายละเอียดดังนี้ 

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดแผนงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน
ไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่ต้องเริ่มกระท าส่วนการวาง
แผนการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง การคาดหวังผลส าเร็จของการวางแผนในการจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยมีขั้นตอนในการวางแผน ดังนี้ 

1.1 การเตรียมการศึกษา ในขั้นตอนนี้จะต้องได้รับความร่วมมือและการ
สนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นในการรวบรวมข้อมูล ระบุถึงปัญหาอุปสรรคในการ
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จัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่เป็นการเตรียมการในเบื้องต้นและศึกษาในภาพรวม
ทั้งหมด 

1.2 การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ลักษณะของวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดจะต้องมีความชัดเจน สามารถบรรลุได้ในทางปฏิบัติและเป็นแนวทางในการ
ก าหนดรายละเอียดในแผนงานต่อไป ตัวอย่างการก าหนดวัตถุประสงค์หลักของการจัดการทรัพยากร
การท่องเที่ยว เช่น การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การจัดการและพัฒนาทรัพยากร
การท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นด้านคุณภาพและการลงทุนต่ า การจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม เป็นต้น 

1.3 การส ารวจข้อมูล เป็นขั้นตอนของการส ารวจเก็บข้อมูลที่จ าเป็นในการ
จัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว ซึ่งจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น ศักยภาพในการรองรับของแหล่ง
ท่องเที่ยว การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสภาพความเสื่อมโทรมของทรัพยากรการท่องเที่ยว การกระจาย
ตัวของทรัพยากรการท่องเที่ยว สภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม กฎหมาย โครงสร้างการปกครอง
ของท้องถิ่น รวมทั้งพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่จะมีผลต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว เป็นต้น 

1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนนี้จะน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวต่อไปได้ 
การวิเคราะห์จะพิจารณาในประเด็นต่างๆ เช่น การประเมินความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น 
ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง ที่พัก เป็นต้น การวิเคราะห์ตลาด เช่น ศึกษาความต้องการ
และรูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยวตลาดเป้าหมายเพ่ือก าหนดแนวทางการจัดการเพ่ือให้
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในระดับมหภาคและ
ระดับจุลภาค 

1.5 การก าหนดนโยบายและจัดท าแผน ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับ  
มหภาคและระดับจุลภาคก าหนดเป็นนโยบายและจัดท าแผนทั้งที่เป็นแผนแม่บท แผนกลยุทธ์รวมทั้ง
แผนปฏิบัติ ซึ่งแผนปฏิบัติการนี้จะก าหนดขึ้นหลายแผนและประเมินความเป็นไปได้ของแผนในการที่
จะน าไปปฏิบัติและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น แผนแม่บท
การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ แผนฟื้นฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวทางทะเล เป็นต้น 

1.6 การปฏิบัติงานตามแผน เป็นขั้นตอนของการน าแผนที่ก าหนดไว้สู่การ
ปฏิบัติซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานตามแผนนี้บรรลุเป้าหมายโดยอาจใช้
กฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย กรอบระยะเวลา งบประมาณเป็นเครื่องมือในการควบคุมการ
ด าเนินการดังกล่าว 
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1.7 การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ระหว่างขั้นตอน
การปฏิบัติงานตามแผนควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างใกล้ชิดเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจมีผลท าให้การด าเนินงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
นอกจากนี้การประเมินผลควรจะกระท าหลังจากการปฏิบัติตามแผนงานแล้วอีกครั้ งหนึ่ ง  
เพ่ือตรวจสอบผลของการด าเนินงานตามแผน และเสนอข้อมูลย้อนกลับเพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
ก าหนดแผนงานในอนาคต 

2. การจัดการองค์การ (Organizing) เป็นขั้นตอนที่สองที่ต้องกระท า คือการจัด
โครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วยการก าหนดต าแหน่งงานและ
จัดกลุ่มงานที่จ าเป็นเพ่ือการท างานตามเป้าหมาย และการมอบหมายอ านาจหน้าที่ที่จ าเป็นเพ่ือการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ การจัดโครงสร้างขององค์กรที่ดีจะแสดงให้เห็นว่าใครต้องท างานใดและต้อง
รายงานต่อใคร ทั ้งนี ้ย ังก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรในการท างานตาม
โครงสร้างองค์กร เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแบ่งโครงสร้างขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวออกหลายฝ่าย หลายแผนก หลายกอง และจะท าหน้าที่
ประสานงานกันเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการ 

3. การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) หมายถึง ภารกิจของผู้บริหารในการจัดการ
เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรรหาคนดีมีความสามารถเข้ามาท างานในองค์กรและ
พยายามส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเหล่านั้น รวมทั้งการท านุบ ารุงรักษาและจูงใจให้
บุคลากรเหล่านั้นท างานให้กับองค์กรในระยะยาวและตลอดไป เช่น ในการจัดการทรัพยากร
การท่องเที่ยวจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรหลายฝ่ายโดยบุคลากรเหล่านั้นควรมีความรู้ 
ความสามารถ โดยเฉพาะทัศนคติที่ดีต่อการจัดการทรัพยากรการท่องเทียวเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดังนั้น การจัดสรรบุคลากรเข้าท างานด้านนี้จึงมีความส าคัญยิ่ง 

4. การสั่งการ (Directing) หมายถึง ภารกิจที่ผู้น าต้องใช้ความพยายามในการจูง
ใจ และชักน าให้ผู้ใต้บังคับบัญชายินดีท างานของตนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้จัดการควรจะมี
ทักษะในด้านการติดต่อสื่อสาร เทคนิคการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี การเรียนรู้ถึง
พฤติกรรมมนุษย์ การประยุกต์ศิลปะการจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ดี เทคนิคการ
มอบหมายงาน เป็นต้น 

5. การควบคุม (Controlling) หมายถึง กระบวนการกตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลงานหรือท าการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้งานสามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการ
จัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอาจแบ่งประเด็นที่จะควบคุมดังนี้ คือ 
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5.1 การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ เช่น การควบคุมการใช้ทรัพยากรทุก
ประเภท เช่น ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติและประเภทอ่ืน รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ อาคาร ที่ดิน แรงงาน เป็นต้น ในการเป็นปัจจัยน าเข้าผ่านกระบวนการในการผลิตและ
ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด 

5.2 การควบคุมบุคลากร เป็นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และขั้นตอนที่ก าหนดไว้  ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับนโยบายและ
แผนงานด้วย 

5.3 การควบคุมผลการปฏิบัติงาน เป็นการควบคุมผลงานทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ เพ่ือตรวจสอบว่าผลงานนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายได้ดีเพียงใด 

5.4 การควบคุมด้านงบประมาณ เป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่
เกิดขึ้นจากการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นต้นทุนในการด าเนินงานทั้งที่เป็นต้นทุนเชิง
เศรษฐศาสตร์และต้นทุนทางสังคม เพ่ือให้ต้นทุนต่ าที่สุดและค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ก าหนดไว้ 

5.5การควบคุมเทคนิคหรือวิธีการด าเนินงาน เป็นการควบคุม ก ากับ ดูแล
เทคนิคที่เลือกใช้ในการด าเนินงานและวิธีการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้ถูกต้องตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 

จะเห็นได้ว่า หลักการจัดการโดยทั่วไปซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังกล่าวมาแล้วนั้น
สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกงาน โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้กับการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และตอบสนองต่อกระแสความต้องการในปัจจุบันคือ 
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวต้องเน้นการจัดการเพ่ือความยั่งยืน 

 
2.4 แนวคิดรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

 
2.4.1 รูปแบบบริหารการท่องเที่ยว ในประเทศไทย 

องค์การท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ได้ก าหนดรูปแบบการท่องเที่ยวหลักๆได้ 3 
รูปแบบ22 ได้แก่ 1) รูปแบบการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (Natural Based Tourism)      
2) รูปแบบการท่องเที่ยวตามแหล่งวัฒนธรรม (Cultural Based Tourism) และ 3) รูปแบบการ
ท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

                                           
22 วารัชต์ มัธยมบุรุษ,“รูปแบบการท่องเที่ยว,” https://tourismatbuu.wordpress.com 

(สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560) 
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1. รูปแบบการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (Natural Based Tourism) 
ประกอบด้วย 

1.1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism)  หมายถึงการท่องเที่ยวตามแหล่ง
ธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นและแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือก่อให้เกิดจิตส านึกร่วมกันต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

1.2 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Ecotourism) หมายถึงการ
ท่องเที่ยว อย่างมีความรับผิดชอบตามแหล่งธรรมชาติทางทะเลอันเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และ
แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศทางทะเล โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวของ
ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งก่อให้เกิดจิตส านึก
ต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

1.3 การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (Geo-Tourism) หมายถึงการท่องเที่ยวตาม
แหล่งธรรมชาติที่เป็นหินผา ลานหินทราย อุโมงค์โพรง  ถ้ าน้ าลอด  หินงอกหินย้อย เพ่ือชื่นชมความ
งามของภูมิทัศน์ที่มีความแปลกของการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา ศึกษาธรรมชาติของหิน ดิน แร่
ต่างๆ และฟอสซิล ได้มีความรู้บนพ้ืนฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ  มีส านึกต่อการรักษา
สภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการท่องเที่ยว 

1.4 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) หมายถึงการเดินทาง
ท่องเที่ยวไปตามพ้ืนที่ทางเกษตรกรรมสวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์เพ่ือชื่นชม
ความสวยงามและความส าเร็จในการท าสวนเกษตร ได้ความรู้มีประสบการณ์ใหม่บนพ้ืนฐานความ
รับผิดชอบมีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่แห่งนั้น 

1.5 การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ (Astrological Tourism) หมายถึงการ
เดินทางท่องเทีย่วที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อันจะเกิดขึ้นในแต่ละวาระ เช่น 
ฝนดาวตกสุริยุปราคา จันทรุปราคา และการดูดาวจักราศีตามปรากฏการณ์ของท้องฟ้าในแต่ละเดือน 
เพ่ือการเรียนรู้ระบบสุริยะจักรวาล  มีความรู้ความประทับใจ  ความทรงจ าและประสบการณ์เพ่ิมขึ้น
บนพ้ืนฐานการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบมีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการร่วมกันอย่างยั่งยืน 

2. รูปแบบการท่องเที่ยวตามแหล่งวัฒนธรรม (Cultural Based Tourism)
ประกอบด้วย 

2.1 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) หมายถึงการ
เดินทางท่องเที่ยวไปตามแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เพ่ือชื่นชมสถานที่
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ท่องเที่ยวอันจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์และโบราณคดี บนพ้ืนฐานของความ
รับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการอนุรักษ์และรักษามรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนของสภาพแวดล้อม
โดยที่ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว 

2.2 การท่องเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural And Traditional 
tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปเพ่ือชมงานและประเพณีต่างๆที่ท้องถิ่นนั้นๆ จัดขึ้น ได้รับ
ความรื่นรมย์ในสุนทรียะศิลป์เพ่ือศึกษาความเชื่อ การยอมรับนับถือ การเคารพพิธีกรรมต่างๆ และ
ได้รับความรู้และความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม มีประสบการณ์ใหม่ๆ เพ่ิมขึ้นบนพ้ืนฐาน
ของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรม โดยประชาชนใน
ท้องถิ่นนั้นๆมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการท่องเที่ยว 

2.3 การท่องเที่ยวดูวิถีชีวิตในชนบท (Rural Tourism/Village Tourism)
หมายถึงการเดินทางไปท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ที่มี
เอกลักษณ์พิเศษมีความโดดเด่นเพ่ือความเพลิดเพลินอันจะน ามาซึ่งความรู้จากผลงานสร้างสรรค์และ
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ท าให้มีความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมี
จิตส านึกต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่น
มีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว 

3. รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest To Tourism) 
ประกอบด้วย 

3.1 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) หมายถึงการท่องเที่ยวใน
แหล่งธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมเพ่ือการพักผ่อนและเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายใจได้รับความ
เพลิดเพลิน และสุนทรียภาพ มีความรู้ต่อการรักษาคุณค่า และคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตส านึกต่อการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืน อนึ่ง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนี้บางแห่งอาจจัดรูปแบบเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพและ
ความงาม (health beauty and spa) 

3.2 การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา (Edu-Meditation Tourism)
หมายถึง การเดินทางเพ่ือทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปรัชญาทางศาสนา หาความรู้ สัจธรรมแห่ง
ชีวิตมีการฝึกท าสมาธิเพ่ือมีประสบการณ์และความรู้ใหม่เพ่ิมข้ึน มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมขึ้นมี
จิตส านึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน นอกจากนั้น นักท่องเที่ยวบางกลุ่มมุ่งการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย เช่น การท าอาหารไทย การนวดแผนไทย ร าไทย มวยไทย การช่าง และงานศิลปหัตถกรรมไทย
รวมถึงการบังคับช้างและเป็นควาญช้าง เป็นต้น 
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3.3 การท่องเที่ยวเพ่ือศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมกลุ่มน้อย (Ethnic 
Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมของชาวบ้าน
วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยหรือชนเผ่าต่าง ๆ เช่น หมู่บ้านชาวไทยโซ่ง หมู่บ้านผู้ไทย  หมู่บ้านชาวกูย
หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง หมู่บ้านชาวจีนฮ่อ เป็นต้น เพ่ือมีประสบการณ์และความรู้ใหม่เพ่ิมขึ้นมีคุณค่า
และคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมขึ้นมีจิตส านึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชน
ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

3.4 การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวเพ่ือ
เล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจ ในประเภทกีฬา เช่น กอล์ฟ ด าน้ า ตกปลา สนุกเกอร์  กระดานโต้คลื่น 
สกีน ้า เป็นต้น ให้ได้รับความเพลิดเพลินความสนุกสนานตื่นเต้น ได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่
เพ่ิมข้ึน มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมข้ึน มีจิตส านึกต่อการรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

3.5 การท่องเที่ยวแบบผจญภัย (Adventure Travel)  หมายถึง การเดินทาง
ท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ ที่นักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวแล้วได้รับ
ความสนุกสนานตื่นเต้น หวาดเสียว ผจญภัย มีความทรงจ า ความปลอดภัย และได้ประสบการณ์ใหม่ 

3.6 การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ (Home Stay & Farm 
Stay) หมายถึง นักท่องเที่ยวกลุ่มซึ่งต้องการใช้ชีวิตใกล้ชิดกับครอบครัวในชุมชนที่ไปเยือนเพ่ือการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับประสบการณ์ชีวิตที่เพ่ิมขึ้น โดยมีจิตส านึกต่อ
การรักษาสิ ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ ่นอันก่อให้การจัดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในท้องถิ่นที่ยั่งยืน 

3.7 การท่องเที่ยวพ านักระยะยาว (Longstay) หมายถึง กลุ่มผู้ใช้ชีวิตในบั้น
ปลายหลังเกษียณอายุจากการท างานที่ต้องการมาใช้ชีวิตต่างแดนเป็นหลัก เพ่ือเพ่ิมปัจจัยที่ห้าของ
ชีวิตคือ การท่องเที่ยว โดยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเฉลี่ย 3 – 4 ครั้งต่อปี คราวละนานๆ อย่าง
น้อย 1 เดือน 

3.8 การท่องเที่ยวแบบให้รางวัล (Incentive Travel)  หมายถึงการจัดน า
เที่ยวให้แก่กลุ่มลูกค้าของบริษัทที่ประสบความส าเร็จ  (มีความเป็นเลิศ) ในการขายสินค้านั้นๆ ตาม
เป้าหมายหรือเกินเป้าหมาย เช่น กลุ่ มผู้แทนบริษัทจ าหน่ายรถยนต์ ผู้แทนบริษัทจ าหน่าย
เครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้แทนบริษัทจาหน่ายเครื่องส าอาง จากภูมิภาคต่างๆ ที่สามารถขายสินค้าประเภทนั้น
ได้มากตามที่บริษัทผู้แทนจ าหน่ายในประเทศได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ โดยเป็นการให้รางวัลและจัดน า
เที่ยว โดยออกค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทาง ค่าที่พักและค่าอาหารให้กับผู้ร่วมเดินทาง เป็นการจัด
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รายการพักแรมตั้งแต่  2 – 7 วัน เป็นรายการน าชมสถานท่องที่ต่างๆ อาจเป็นการน าเที่ยวแบบ
ผสมผสาน หรือน าเที่ยวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

3.9 การท่องเที่ยวเพ่ือการประชุม หรือ MICE (Meeting Incentive Conference 
Exhibition) เป็นการจัดน าเที่ยวให้กับกลุ่มลูกค้าของผู้ที่จัดประชุม มีรายการจัดน าเที่ยวก่อนการ
ประชุม (Pre-Tour) และการจัดรายการน าเที่ยวหลังการประชุม (Post-Tour) เป็นการจัดรายการ
ท่องเที่ยวไปทั่วประเทศ เพ่ือบริการให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมโดยตรง หรือส าหรับผู้ที่ร่วมเดินทางกับ
ผู้ประชุม (สามีหรือภรรยา) อาจเป็นรายการท่องเที่ยววันเดียว หรือรายการเที่ยวพักค้างแรม 2 – 4 วัน 
โดยคิดราคาแบบเหมารวมค่าอาหารและบริการท่องเที่ยว 

3.10 การท่องเที่ยวแบบผสมผสานเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้จัดการการ
ท่องเที่ยวคัดสรรรูปแบบการท่องเที่ยวที่กล่าวมาข้างนั้นน ามาจัดรายการน าเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยว
ได้รับความแตกต่างในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะยาวนานตั้งแต่ 2 – 7 วันหรือมากกว่านั้น
เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและด้านการเกษตร (Eco–Agro Tourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ
ด้านประวัติศาสตร์ (Agro-Historical Tourism) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการผจญภัย          
(Eco-Adventure Travel) การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและเชิงประวัติศาสตร์ (Geo- Historical 
Tourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและศิลปวัฒนธรรม (Agro-Cultural Tourism) เป็นต้น 

นอกจากนี้การท่องเที่ยวอาจได้พิจารณาจากความต้องการหรือพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวเพ่ิมเติมขึ้น ท าให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีแนวคิดใหม่ ขึ้นมาเช่น Green Tourism 
ท าให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวจะต้องการรักษาธรรมชาติหรือช่วยกันลดสภาวะโลกร้อน เช่น การท่องเที่ยวใน
เกาะสมุย หรือ War Tourism ที่นักท่องเที่ยวต้องการสัมผัสกับอดีตในสมัยสงคราม เช่น การท่องเที่ยว
สะพานข้ามแม่น ้าแคว จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป รูปการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีหลากหลายขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวเอง และข้ึนอยู่กับการเปลี่ยนแปลงทางบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปผลของ
การท่องเที่ยวเป็นไปได้ท้ังในแง่บวกและแง่ลบ ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมความต้องการหรือบริบททางสังคม
ที่เปลี่ยนไป 

2.4.2. รูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน 
ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ชุมชนได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการการ

ท่องเที่ยวมากข้ึนท าให้เกิดรูปแบบ “การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism-CBT)” 
ซึ่งเป็นการจัดการที่มีกลุ่มชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ชาวบ้านถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของ
ชุมชนเจ้าของพ้ืนที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากร และน ามาสร้างมูลค่าเพ่ิมจากกิจกรรม
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ท่องเที่ยว อันน ามาซึ่งรายได้เสริมให้แก่คนในชุมชน ด้วยคุณประโยชน์ดังกล่าว การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนจึงถูกน ามาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและพัฒนาท้องถิ่น 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนเติบโตอย่างรวดเร็วระหว่าง ปีพ.ศ. 2540 -2544 
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8) ที่เน้นบทบาทการพัฒนาชุมชน และการที่รัฐบาล
ออกกฎหมายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้องค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
เริ่มหันมาให้ความส าคัญกับการสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นจุดขาย จึงท าให้ เกิด
กิจกรรมการท่องเที่ยวหลายรูปแบบในชุมชน ซึ่งการจัดกิจกรรมโฮมสเตย์ก็เป็นรูปแบบการท่องเที่ยว
ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก ทั้งจากองค์กรท้องถิ่น องค์กรเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2547-2550 พบว่า มีชุมชนที่จัดการท่องเที ่ยวในรูปแบบของกลุ ่มโฮมสเตย์กว่า          
87 ชุมชนทั่วประเทศ หรือมีบ้านพักโฮมสเตย์กว่า1,000 หลัง นอกจากนี้ยังมีกิจการโฮมสเตย์ที่
ด าเนินการโดยอิสระ มิได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานท่องเที่ยวภาครัฐอีกเป็นจ านวนมาก ชื่อเสียงและ
ความส าเร็จของกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนหลายแห่ง อาทิ ชุมชนคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชน
เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา ชุมชนบ้านแม่ก าปอง จังหวัดเชียงใหม่ กลายเป็นต้นแบบที่กระตุ้นให้
ท้องถิ่นต่างๆ หันมาจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างแพร่หลาย  

อย่างไรก็ตาม การเติบโตของกิจการการท่องเที ่ยวโดยชุมชนที ่เกิดจาก
นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากบนลงล่าง (Top-Down) ของภาครัฐฯ ก่อให้เกิดปัญหาหลาย
อย่างตามมา เช่น ความขัดแย้งจากการท างานกลุ่ม และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท่องเที่ยวจนท า
ให้เกิดการท าลายวิถีชีวิตสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น รูปแบบการด าเนินงานของกลุ่ม
ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสม จึงน ามาซึ่งค าถามเริ่มต้นของงานวิจัยชิ้นนี้จากศึกษาการด าเนินงาน
ของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนในประเทศไทยพบว่า มีการด าเนินงานใน 2 รูปแบบหลัก คือ การบริหาร
จัดการแบบรวมอ านาจ (Centralized Management) ซึ่งมีลักษณะ 3 ประการคือ 1) มีการรวม
อ านาจทางการบริหารจัดการ 2) การตัดสินใจ และ3) มีความสัมพันธ์ในลักษณะการบังคับบัญชา และ
การบริหารงานแบบกระจายอ านาจ(Decentralized Management) มีลักษณะ 1) มีการแบ่งงานกัน
ท า 2) การมีส่วนร่วมของสมาชิก และ 3) มีระบบการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม23 จากการ
วิเคราะห์รูปแบบการด าเนินงานทั้ง 2 รูปแบบพบข้อดีและข้อเสีย ดังอธิบายในตารางที่ 1 

 

                                           
23 NAMDECH M., 2009, Le contrôle des actes administratifs des 

collectivitésterritoriales en Thaïlande, thèse l’Université Aix-Marseille III, p 29. 
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ตารางที่ 2.1: เปรียบเทียบคุณลักษณะและข้อดี-ข้อเสียของการจัดการแบบรวมอ านาจและกระจาย
อ านาจของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย 

รูปแบบ ลักษณะ ขอ้ดี ขอ้เสีย
การด าเนินงานแบบรวมอ านาจ
ของกลุ่มท่องเทีย่วโดยชมุชน
(Centralized Management)

- มีการในลักษณะการส่ังการ
มากกว่าการขอความร่วมมือ
- มีการรวมอ านาจในการตัดสินใจ
ด้านเศรษฐกิจเข้าสู่ส่วนกลาง

- มีการบริหารงานทีค่ล่องตัว 
สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว
- เกิดการประหยัดเนื่องจากขนาด 
(Economyof scale)

- ขาดธรรมาภิบาลความเป็น
ประชาธิปไตย
-ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายใน
ชุมชน

การจัดการแบบกระจายอ านาจ
ของกลุ่มท่องเทีย่วโดยชมุชน
(Decentralized 
Management)

- มีการแบ่งหน้าทีใ่นการท างาน 
- การมีส่วนร่วมของสมาชิกระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ     
 - มีระบบการกระจายรายได้ที่
เป็นธรรม

- เกิดการเรียนรู้การท างานใน
ระบอบประชาธิปไตย
- เกิดการถ่ายทอดและแลกเปล่ียน
องค์ความรู้ระหว่างสมาชิก

- ความซับซ้อนในการท างาน 
เนื่องจากความคิดเห็นทีแ่ตกต่าง 
ซ่ึงบางคร้ังอาจน ามาซ่ึงความ
ขัดแย้งในชุมชน

 
 

ที่มา : เพชรศรี นนท์ศิริ, “รูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง”, วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ Journal of International and Thai 
Tourism, ฉ.8 (2552): 33-46. 
 

การท่องเที่ยวในชุมชนมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับฐานทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวที่ชุมชนใช้เป็นจุดขายและน าเสนอแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งชูวิทย์ 24 กล่าวว่า การท่องเที่ยวใน
ชุมชนที่ประสบความส าเร็จในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีรูปแบบ ดังนี้ 

1. การจ าหน่ายสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน อาทิ สินค้าหัตถกรรม อาหารพ้ืนถิ่น 
2. กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม เช่น การฟ้อนร า การละเล่นพ้ืนบ้านและการ

แสดงดนตรีเฉพาะชุมชน 
3. กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งชุมชนในหมู่บ้านเป็นผู้เสนเอให้แก่นักท่องเที่ยว 

อาทิ การจัดกิจกรรมเดินป่าชมธรรมชาติในบริเวณใกล้เคียง พร้อมมัคคุเทศก์น าทาง 

                                           
24 ชูวิทย์ ศิริเวชกุล, “การท่องเที่ยวชุมชนและการจัดการ Home Stay,” จุลสารการ

ท่องเที่ยว 20 2 (59): ,อ้างถึงใน รุ่งรวี จิตภักดี และคณะ, “การจัดการแผนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดย
ชุมชนลีเด็ด อ.พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี,” (รายงานการวิจัย, ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 
2553), 22-23. 
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4. กิจกรรมพักในหมู่บ้าน ได้แก่ การพักแรมในกระโจม (Camping) การพักแรมใน
บ้านพักชุมชน (Home stay) ที่มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก 

ในขณะที่เมื่อกล่าวถึงการท่องเที่ยวในชุมชนมักจะมีผู้กล่าวถึงการท่องเที่ยวใน
ชนบทควบคู่กันไปด้วย ยุวดี25 ได้เสนอแนวความคิดเรื่องการท่องเที่ยวในชุมชนและการท่องเที่ยว
ชนบทว่ามี 3 มิติ คือ 

1.มิติด้านภูมิศาสตร์ คือการเกิดขึ้นทั้งในชุมชนชนบทและชุมชนเมือง 
2. มิติด้านกิจกรรม คือรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่นการเดินป่า การดูนก

การด าน้ า การส่องสัตว์ การพายเรือ ตลอดจนกิจกรรมที่สร้างขึ้นมาเฉพาะหมู่บ้าน เช่นการปรุงอาหาร
ของท้องถิ่น การเต้นร าพื้นเมือง การเดินชมวิถีชีวิตในหมู่บ้าน 

3. มิติด้านการจัดการ คือการให้ความส าคัญด้านจิตวิญญาณของชุมชน การรักษา
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมชุมชน 

การท่องเที่ยวในชุมชนมีองค์ประกอบเช่นเดียวกับการท่องเที่ยวทั่วไป แต่มี
รายละเอียดแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 

1 . ด้านทรัพยากรชุมชน มีทรัพยากรที่ใช้เพ่ือด ารงชีวิตและวิถีชีวิตเป็นทรัพยากร
การท่องเที่ยว เพราะนักท่องเที่ยวให้ความสนใจกับวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในท้องถิ่น 

2. ด้านการบริหารการท่องเที่ยว ชุมชนมีความสามารถด้านการบริหารจ ากัด 
เนื่องจากประชาชนในชุมชนมีอาชีพหลักอ่ืนๆ อยู่แล้ว การท่องเที่ยวเป็นเพียงอาชีพเสริมเท่านั้น 

3. ด้านตลาดการท่องเที่ยวหรือนักท่องเที่ยว เนื่องจากชุมชนมีข้อจ ากัดด้าน
การบริการ จึงต้องคัดเลือกนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน เพราะนักท่องเที่ยว
ประเภทนี้มีความต้องการบริการน้อย 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
25 ยุวดี นิรัตน์ตระกูล, “Ecotourism: การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์,” จุลสารการท่องเที่ยว 

(เม.ย.-มิ.ย., 59), เรื่องเดียวกัน, 23. 
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2.5 แนวคิดเกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรม 
 
2.5.1 ความหมายของทุนทางวัฒนธรรม 

เดวิส ทรอสบี้26 ให้ความหมายของค าว่าทุนวัฒนธรรม หมายถึง สินทรัพย์ที่มีการ
ฝังตัว (Embodies) สะสม (Stores)  และ (Provides)  คุณค่าทางวัฒนธรรมนอกเหนือจากมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น 

ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และคณะ27 กล่าวถึงความหมายของทุนทางวัฒนธรรมว่าทุน
วัฒนธรรมเป็นรูปแบบของทุนอีกรูปแบบหนึ่ง ทุนวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าความรู้ภูมิ
ปัญญาและงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากการค้นพบโดยผู้ทรงความรู้ในท้องถิ่น 

วินัย บุญลือ28 กล่าวว่า ทุนทางวัฒนธรรม หมายถึง ศักยภาพของการกระท าเป็น
ความองค์ความรู้ที่สะสมในตน (Innate Knowledge)  ซึ่งการสะสมทุนทางวัฒนธรรมนั้น ไม่เพียงแต่
เป็นการออกแรงทางกายภาพเท่านั้น แต่รวมถึงการออกแรงทางด้านสังคม การเมือง ศาสนา และ
ความคุ้นเคย ซึ่งเป็นการสะสมทุนในรูปแบบต่างๆ เอาไว้ และสามารถปรับเปลี่ยนหรือเรียกใช้ยาม
ต้องการได ้ 

                                           
26 C.D Throsby, Economics and culture, อ้างถึงในไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว,“เศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์ทุนวัฒนธรรมและโอกาสทางธุรกิจ,” มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
http://www.bu.ac.th/knowledge center/executive_journal/jan_mar_11/pdf/aw4.pdf 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557). 

27 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, “การส ารวจสถานะองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาทุนวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : รายงานความก้าวหน้าการวิจัยครั้งที่ 1 ,” 
(พิษณุโลก : คณะวิทยากรจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2547), 11, อ้างถึงใน 
เรื่องเดียวกัน. 

28 วินัย บุญลือ, “ทุนทางวัฒนธรรมและการช่วงชิงอ านาจเชิงสัญลักษณ์ของชุมชนชาวปกา
เกอะญอ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคมบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545), 11. 
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กล่าวโดยสรุป ทุนทางวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีมูลค่าที่สั่งสมมาในอดีต
และถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่น ทั้งเป็นสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ โดยน าเอาวัฒนธรรมและภูมปัญญา
เหล่านั้นมาแปลงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีมูลค่าที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตและสังคมในท่ีสุด 

2.5.2 ประเภทของทุนทางวัฒนธรรม 
Bourdieu ได้แบ่งทุนทางวัฒนธรรมเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ทุนที่มีอยู่ในตัวตน 

(Embodied Form) ทุนที่อยู่ในรูปของวัตถุ (Objectified Form) และทุนที่อยู่ในรูปแบบสถาบัน 
(Institutionalized State) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ทุนวัฒนธรรมที่มีอยู่ในตัวตน เป็นสมรรถนะด้านวัฒนธรรมที่มีอยู่ในตัวตน 
ได้แก่ การแสดงออกทางร่างกายและจิตใจ เป็นทุนที่อยู่ในระดับอุปนิสัย ส่วนใหญ่จะปรากฏในชีวิต
ทางวัฒนธรรม และต้องใช้ระยะเวลาก่อตัวให้เป็นรูปเป็นร่างผ่านทางกระบวนการขัดเกลาทางแนวคิด
เกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรม สังคมจะท าหน้าที่ถ่ายทอดความคิด ทัศนคติ และค่านิยมอันจะมีผลต่อ
การท าความเข้าใจ หรือการรับรู้ของรสนิยมต่าง ๆ เช่น การใช้ชีวิต และศิลปะ การเปลี่ยนรูปทุน
วัฒนธรรมที่อยู่ในตัวตนต้องอาศัยระยะเวลา สังคม ชนชั้นทางสังคม และสามารถเชื่อมโยงไปยังทุน
ทางเศรษฐกิจได้ การสะสมทุนในระดับนี้สั่งสมในแต่ละบุคคลมาตั้งแต่เยาว์วัย ผ่านการหล่อหลอม 
(Pedagogy Action) โดยผู้ปกครองพ่ีน้อง สมาชิกในครอบครัวจะสละเวลาเพ่ือให้สมาชิกใหม่ซึมซับ
ความหมายของวัฒนธรรม สร้างความเด่นชัดและความแตกต่างทางวัฒนธรรมขึ้น ยิ่งในสังคมที่มีความ
ซับซ้อนก็ยิ่งมีการแข่งขันลงทุนเพ่ือสะสมทุนทางวัฒนธรรมที่อยู่ในตัวตนอย่างเข้มข้น 

2) ทุนวัฒนธรรมที่อยู่ในรูปของวัตถุ คือทุนทางวัฒนธรรมที่แสดงออกให้เห็นใน
รูปของวัตถุ สื่อมวลชน หรือสิ่งของ เช่น รูปภาพ งานเขียน หนังสือ พจนานุกรม อนุสาวรีย์ เครื่องมือ 
เครื่องจักร ฯลฯ วัตถุเหล่านี้เป็นรูปแบบหนึ่งในการแบ่งปันความหมายทางวัฒนธรรมที่ถูกก าหนดโดย
ผู้ผลิตวัฒนธรรมหรือแนวคิดของผู้คนส่วนใหญ่ในสังคม 

3) ทุนวัฒนธรรมที่อยู่ในรูปแบบของสถาบัน คือ การกล่าวถึงคุณสมบัติเบื้องต้น
ของทุนทางวัฒนธรรมในลักษณะการรับประกันโดยแสดงออกในรูปของประกาศนียบัตร หนังสือ
รับรอง ซึ่งปรากฏชัดอยู่ในสถาบัน เช่น สถาบันการศึกษา หรือสถาบันประเมินผลต่างๆ ทุนทาง
วัฒนธรรมสามารถเปลี่ยนรูปได้ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ กล่าวคืออาจเปลี่ยนรูปเป็นทุนทางเศรษฐกิจ 
เช่น เงินเดือน หรือคุณสมบัติทางการศึกษา ทุนแบบนี้ได้สร้างความแตกต่างระหว่าง ความรู้ที่เป็น
ทางการที่ได้รับการรับรองความสามารถกับความรู้ทางวัฒนธรรมแบบธรรมดา ทุนนี้ยังท าให้เกิดการ
หมุนเวียนระหว่างทุนทางวัฒนธรรมกับทุนทางเศรษฐกิจ โดย“การรับประกันทุนทางการศึกษา” ด้วย 
“มูลค่าของเงิน” เพราะผลผลิตของการแลกเปลี่ยนทุนทางเศรษฐกิจไปเป็นทุนทางวัฒนธรรมได้สร้าง
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มูลค่าของทุนทางวัฒนธรรมให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติในทางการศึกษา ผลก าไรในรูปวัตถุและสัญลักษณ์ที่
คุณสมบัติทางการศึกษารับรองขึ้นอยู่กับการลงทุนในแง่เวลา และความพยายาม 

ทรอสบี้29 แบ่งทุนวัฒนธรรมเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1. ทุนวัฒนธรรมที่สัมผัสได้ (Tangible Culture) เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

วัด ผลงานทางศิลปะ ภาพเขียน รูปปั้นทุนวัฒนธรรมที่สัมผัสได้นี้ไม่ได้ถูกจ ากัดในรูปแบบเฉพาะมรดก
ทางวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังขยายขอบเขตไปถึงทุนกายภาพ หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น อาคาร
สิ่งประดิษฐ์ ทุนวัฒนธรรมรูปแบบนี้สามารถสึกหรอ ผุพังได้ ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษา และสามารถวัด
มูลค่าในรูปของเงินได้ไม่ว่าจะเป็นตัววัตถุเอง หรือการบริการที่ใช้วัตถุนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการ
ให้บริการ 

2. ทุนวัฒนธรรมที่สัมผัสไม่ได้ (Intangible Culture) เป็นทุนที่อยู่ในรูปของ
ทรัพย์สินทางปัญญา หรืออาจเรียกว่าวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ (Nonmaterial Culture) ได้แก่ ความคิด
การปฏิบัติความเชื่อและค่านิยมที่แบ่งปันระหว่างสมาชิกในชุมชน เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี 
พิธีกรรม ศิลปะการแสดง เพลง งานวรรณกรรม นิทาน ต านานพ้ืนบ้าน ดนตรี เป็นต้น ถึงแม้ว่าทุน
วัฒนธรรมจะแบ่งเป็นทุนวัฒนธรรมที่สัมผัสได้ และทุนวัฒนธรรมที่สัมผัสไม่ได้ แต่ทุนวัฒนธรรมทั้ง
สองประเภทนี้มีความสัมพันธ์กัน เนื่องจากสิ่งที่สัมผัสได้ มักมีความหมาย หรือคุณค่าอยู่เบื้องหลัง 
นอกจากนี้ทุนวัฒนธรรมในรูปแบบนี้สามารถปรากฏได้ในทุกช่วงของเวลา ในฐานะทุนคงคลัง 
(Capital Stock) ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และคุณค่าทางสังคม 

Bourdieu30 อธิบายว่า ทุนวัฒนธรรมอาจจะปรากฏได้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใน
3 รูปแบบคือ 1) เป็นสิ่งที่ฝังในตัวคนหรือจิตใจ (Embodied as state of mind/body) เช่น 
ความคิด ความเชื่อ 2) เป็นสิ่งที่เป็นตัวตนจับต้องได้ (Objectified)  ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของสินค้า
วัฒนธรรม เช่น สิ่งประดิษฐ์ สถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง ภาพวาด ฯลฯ และ 3) ความเป็นสถาบัน
(Institutionalised) หมายถึง กติกาความเชื่อ การยอมรับที่หลายคนเห็นร่วมกัน อาทิ สถาบันศาสนา 
สถาบันการศึกษา โดยทุนวัฒนธรรมในรูปแบบที่ฝังในตัวคน หรือจิตใจ เป็นรูปแบบที่ส าคัญที่สุด 

                                           
29 C. D. Throsby, Economics and culture (Cambridge : Cambridge University 

Press, 2001), 46, อ้างถึงใน ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว, “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและโอกาสทาง
ธุรกิจ,”มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สืบค้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557). 

30 P. Bourdieu, “The form of capital,” in J. G. Richardson (Ed.), Handbook of 
theory and research for the sociology of education (Nes York: Greenwood Press, 
1986), 64-75. 
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2.6 แนวคิดศักยภาพชุมชนจากทุนท้องถิ่น 
 
ทุนท้องถิ่นมีความหมายในลักษณะเดียวกับค าว่า “ศักยภาพ” (Potential) คือการ

ต่อยอดจากสิ่งดีๆ ที่มีอยู่แล้วเพ่ือให้เกิดการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่า และมูลค่าที่เพ่ิมขึ้นนั้นต้องเกิด
ประโยชน์ตามหลักการสามประการคือ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนกับทั้งต้อง
เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐ และนอกจากนั้นต้องเน้นขับเคลื่อนอัตลักษณ์ 

ผศ.ดร. อรทัย ก๊กผล ได้ให้ความหมายของทุนท้องถิ่นไว้ 4 ประเภท31 อันได้แก่ ทุนที่ดิน 
ทุนมนุษย์ ทุนความหลากหลายทางชีวภาพ และทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งในที่นี้ผู้ศึกษาขอกล่าวถึง
แค่ทุน 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ทุนมนุษย์ 
- โครงสร้างประชากรตามทะเบียนราษฎร์ซึ่งอาศัยอยู่จริงในพ้ืนรวมถึงประชากรซึ่ง

อพยพย้ายถิ่นไปท างานในเมืองใหญ่ รวมถึงลักษณะทางสังคม เช่น เชื้อชาติและศาสนา 
- สถานภาพทางการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการประกอบสัมมาอาชีพ 
- ขีดความสามารถรวมความช านาญพิเศษ อาทิ เช่น งานหัตถกรรม รวมถึ ง

ความสามารถในการประกอบอาหาร 
2. ทุนความหลากหลายทางชีวภาพ 
- ภูมิอากาศ 
- ความหลากหลายทางพืชพันธุ์ธัญญาหาร 
- สภาพแวดล้อม 
- พลังทางชีวภาพ 
3.ทุนทางวัฒนธรรม 
- สถานที่ทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
- ความเชื่อความศรัทธา เช่นเรื่องเล่า พิธีกรรม งานประเพณี 
- อาคารบ้านเรือน สถาปัตยกรรม ศิลปะการตกแต่ง 
- แฟชั่นการแต่งกาย เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น 
 
 

                                           
31 อรทัย ก๊กผล, Urbanization เมื่อเมืองกลายเป็นโจทย์ของการบริหารจัดการท้องถิ่น

สมัยใหม่,  (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้าฯ, 2559), 6. 
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2.6.1 การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนของการสืบค้นและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับทุนท้องถิ่นทั้ง 3 ประเภท

ดังที่ได้กล่าวมาในเรื่องทุนท้องถิ่น การสืบค้นและเก็บข้อมูลเพ่ือได้ความรู้และความเข้าใจต่อทุนหรือ
ศักยภาพของพ้ืนที่นี้ขอให้ค านึงถึงประเภทของความรู้ทั้งที่มาจากภายในนอกและภายในมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้รับผิดชอบต้องลงพ้ืนที่ด้วยตนเอง รู้สึก สังเกต และเข้าไปมีส่ วนร่วม รวมทั้ง
สัมภาษณ์พูดคุยกับทุกภาคส่วน 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning) 
โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ SWOT 

2.6.2. กรอบแนวทางการวิเคราะห์ SWOT 
S มาจากStrengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน 

เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนตลาด จุดแข็งด้านการเงิน
จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนด
กลยุทธ์การพัฒนา 

W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อนซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัย
ภายใน เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้อง
หาวิธีในการแก้ปัญหานั้น 

O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลมา
จากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร 
โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผล
มาจากสภาพแวดล้อมภายใน นักยุทธศาสตร์ที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์
จากโอกาสนั้น 

T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดที่
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งองค์กรจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การพัฒนาให้สอดคล้องและ
พยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

เมื่อน าเครื่องมือการวิเคราะห์ SWOT มาใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพของเมืองนั่น
หมายถึง การเปลี่ยนจากหน่วยการศึกษาจากองค์กรเป็นพ้ืนที่ของเมือง วิธีสังเกตว่าอะไรคือ ปัจจัย
ภายในหรืออะไรคือปัจจัยภายนอก ให้ดูพื้นที่ที่เราศึกษาเป็นหลัก หากปัจจัยใดเป็นปัจจัยที่อยู่ในพ้ืนที่
ที่เราศึกษาให้ถือเป็นปัจจัยภายใน หากปัจจัยใดเป็นปัจจัยที่อยู่นอกพ้ืนที่ที่เราศึกษา ให้ถือเป็นปัจจัย
ภายนอก 
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 ในการเขียนวิเคราะห์ เมื่อต้องระบุประเด็น SWOT พร้อมค าอธิบายห้ามเขียนแต่
หัวข้อประเด็น เพราะบางครั้งประเด็นเดียวกัน อาจเป็นได้ทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งหรือเป็นได้ทั้งโอกาส
และอุปสรรค์ เช่น 

 จุดแข็ง : ที่ตั้งของจังหวัดภูเก็ตอยู่ติดทะเล ส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่ชอบเที่ยวทะเล
นิยมมาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 

จุดอ่อน : พ้ืนที่ของจังหวัดภูเก็ตมีขนาดเล็ก ส่งผลให้รองรับนักท่องเที่ยวได้น้อย 
 ข้อแนะน าอีกประการหนึ่งในการจัดท า SWOT คือ ควรเริ่มท า SWOT โดยเริ่มที่

การค้นหาโอกาสก่อน และไปวิเคราะห์จุดแข็ง ถึงไปหาจุดอ่อนและภัยคุกคาม โดยให้เห็นโอกาสใหม่ๆ 
ในการพัฒนาและการคิดนอกกรอบ 

ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ทุนท้องถิ่นและก าหนดอัตลักษณ์ส าคัญของเมืองเมื่อท าการ
วิเคราะห์ SWOT เรียบร้อยแล้ว ขอให้มีการให้คะแนนเพ่ือประเมินความส าคัญ/ความโดดเด่นของแต่
ละทุนท้องถิ่น ซึ่งยิ่งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆ อย่างกว้างขวางจะยิ่งท าให้การประเมิน
ความโดดเด่นของทุนเหล่านั้นได้ดีข้ึน วิธีหนึ่งซึ่งง่ายในการให้ประเมินความส าคัญ คือ สมมติให้สมาชิก
แต่ละคนที่เข้าร่วมมีคะแนนอยู่ 100 คะแนน และให้แจกแจงคะแนนนั้นกับประเด็นย่อยๆ ของ 
SWOT 

- จากนั้นให้น าคะแนนทั้งหมดในช่อง S มารวมกับช่อง O และน าคะแนนทั้งหมด
ในช่อง W มารวมกับช่อง T เพ่ือพิจารณาว่าทุนประเภทนั้นๆ มีสิ่งที่ดีๆ (S กับ O) หรือสิ่งที่ไม่ดี (W กับ T) 
มากกว่ากัน 

- จากนั้น ให้น าคะแนนด้านดี (S+O) กับด้านไม่ดี (W+T) ของทุนทุกประเภทมา
เปรียบเทียบกัน ก็จะท าให้เราทราบว่า พ้ืนที่ที่เราศึกษานั้นมีทุนด้านใดโดดเด่นที่สุด  

ขั้นที่ 4 ก าหนด “ทิศ” และ “ทาง” การพัฒนาเมือง 
ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาเมืองนี้ 

1.1 สิ่งแรกที่ต้องด าเนินการต่อจากการทราบถึงศักยภาพการพัฒนาและอัตลักษณ์ คือ 
การก าหนดวิสัยทัศน์เมือง ซึ่งหมายถึง สภาพที่เมืองต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตวิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่
สะท้อนว่าเราอยากให้คนนึกถึงพ้ืนที่ของเราอย่างไร วิสัยทัศน์ที่ดีต้องสะท้อนอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 

วิสัยทัศน์นั้น มี 2 ลักษณ์ คือ 
(1) วิสัยทัศน์โดยหน้าที่ (By Function) : หมายถึง ต้องการให้พ้ืนที่ของเราท า

หน้าที่อะไรที่โดดเด่นกว่าที่อ่ืนๆ เช่น เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า เป็นศูนย์กลางการผลิตและแปร
รูปยางพารา 
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(2) วิสัยทัศน์โดยคุณลักษณ์ (By Characteristic) : หมายถึง ต้องการให้พ้ืนที่ของ
เรามีคุณลักษณะโดดเด่นจากที่อ่ืนๆ อย่างไร เช่น เมืองการศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย เมืองกีฬา
และสันทนาการของเมืองบุรีรัมย์ และเมืองนกของเทศบาลนครยะลา 

1.2 เมื่อได้วิสัยทัศน์พัฒนา ขั้นตอนต่อมาคือ การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และ
โครงการในการส่งผลให้บรรลุวิสัยทัศน์ เทคนิคประการหนึ่งในการช่วยในการพัฒนาความรู้ในการ
จัดท าประเด็นยุทธศาสตร์ คือ การเทียบเคียงกับต้นแบบ (Benchmarking) 

“Benchmarking คือ วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ บริการ และวิธีการ
ปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่าเพ่ือน าผลของการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของ
ตนเอง เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ” 

เมื่อเราก าหนดวิสัยทัศน์ได้แล้ว เราก็ควรหาเมืองต้นแบบ หรือแนวคิดการพัฒนา ซึ่งมี
ความใกล้เคียงกับวิสัยทัศน์ และมีบางอย่างโดดเด่นกว่าเรา เพ่ือให้ได้ “แนวทางการพัฒนา” ส าหรับ
เมือง 

แนวทางการพัฒนาประกอบด้วย 2 อย่าง คือ 
(1) จะพัฒนาอะไร 
(2) จะพัฒนาอย่างไร 
กระบวนการเทียบเคียงต้นแบบ มีข้ันตอนดังนี้ 
(1) การเลือกเมืองต้นแบบ 
(2) ระบุความเหมือน 
(3) ระบุจุดเด่นของเมืองต้นแบบ + แนวทางการพัฒนา 
(4) ก าหนดโอกาสในการพัฒนาเมืองของเรา 
(5) ก าหนดแนวทางการพัฒนาของเมืองเรา 
อย่างไรก็ตามข้อมูลจากการเทียบเคียงต้นแบบหรือแนวคิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแหล่ง

ความรู้ซึ่งในการจัดท าประเด็นยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนา ผู้จัดท าต้องประยุกต์ให้เหมาะสมกับ
องค์กรและบริบทการพัฒนาตนเอง 
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2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
สุภาพร นาคบัลลังก์ และมนฤทัย ไชยวิเศษ32 ได้ท าการวิจัยเรื่องการปรับตัวและการ

จัดการทางวัฒนธรรมของชุมชนรอบวัดเพ่ือการด ารงอยู่ ของวัฒนธรรมล้านนามีวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาเพ่ือพิจารณากิจกรรมและความสัมพันธ์ของชุมชนรอบวัด ตลอดจนการท าความเข้าใจใน
การให้ความหมายต่อวิถีทางวัฒนธรรมของชุมชนรอบวัด ตลอดจนเปรียบเทียบการปรับตัวและการ
จัดการทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของชุมชนรอบวัดในกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ศึกษาภายใต้บริบทของ
การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร สังคม และวัฒนธรรม โดยศึกษาจากชุมชนรอบวัดในเขตเมืองเก่าของ
เชียงใหม่จ านวน 4 วัด และชุมชนรอบวัดร้าง 4 วัด รวม 8 ชุมชน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมและสังคมไปตามกระแสการพัฒนา ท าให้เกิดความกังวลจากหลายฝ่ายว่าวิถีความเป็น
ล้านนาจะสามารถคงอยู่ในสังคมยุคใหม่ได้หรือไม่อย่างไร 

ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งมีทั้งชุมชนรอบ
วัดปัจจุบันและชุมชนวัดร้าง ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนรอบวัดศรีสุพรรณหมื่นสารและนาทารามเป็น
ชุมชนหัตถกรรมพ้ืนบ้าน เช่นท าเครื่องเงิน และเครื่องเงินแต่ซบเซาลงเนื่องจากเกิดด่านการค้าใหม่ 
เช่น สันก าแพง และไนท์บาร์ซา 

ส่วนที่สองเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเชิงสันติ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของวัดและชุมชน พบว่า
ผู้สูงอายุมักจะไปวัดในวันพระเพ่ือท าบุญอย่างสม่ าเสมอ ต่างจากคนหนุ่มสาวที่ มักจะไปวัดเฉพาะ
ในช่วงเทศกาลเท่านั้น  

ส่วนที่สาม เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการทาง
วัฒนธรรมและการปรับตัวเข้ากับสังคมสมัยใหม่ ซึ่งเกิดกิจกรรมใน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรกเป็น
การพัฒนาจิตใจของคนในชุมชน โดยการสอนและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยมีวัดคือพระสงฆ์
เป็นผู้บริหารจัดการ รูปแบบที่สองเป็นการอนุ รักษ์วัฒนธรรม และฟ้ืนฟูภูมิปัญญาดั้งเดิม เช่น 
หัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นต้น  โดยมีชุมชนเป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการ 

ผลการศึกษา สรุปได้ว่าผู้น าทางศาสนาถือเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนากิจกรรมทั้งทาง
โลกและทางธรรม ถึงอย่างไรก็ตามวัฒนธรรมล้านนาก็ยังคงต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของ
สังคมโดยรวมที่เปลี่ยนไปหากแต่การด ารงอยู่ของวัฒนธรรมพ้ืนบ้านนั้น จะขึ้นอยู่กับการให้ความรู้แก่
                                           

32 สุภาพร  นาคบัลลังก์ และมนฤทัย ไชยวิเศษ, “การปรับตัวและการจัดการทางวัฒนธรรม
ของชุมชนรอบวัดเพ่ือการด ารงอยู่ของวัฒนธรรมล้านนา,” (รายงานการวิจัยประจ าปี, ภาควิชา
สังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548), บทคัดย่อ. 
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ชุมชนในเรื่องสิทธิชุมชน และท าให้ชาวบ้านในชุมชนตระหนักถึงสิทธิ ในเรื่องของการบริหารจัดการ
วัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ท่ียั่งยืนสืบไป 

ปรียาพัชร จันเลน33 ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวชาวต่างชาติ : 
กรณีศึกษามรดกโลกพระนครศรีอยุธยามีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยศึกษาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาด้วยจุดประสงค์ที่ต่างกันโดยได้ศึกษาถึงข้อมูลทั่วไป และข้อมูลของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวจาก Website รวมถึงหนังสือและวารสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากที่ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ท าการ
ลงบันทึกข้อมูลเพื่อใช้สถิติวิจัยในการวิเคราะห์  

จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าปัจจัยด้าน
สถานที่ท่องเที่ยวเป็นอันดับแรกที่ดึงดูดให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันดับที่ 2 
คือปัจจัยด้านความปลอดภัย อันดับที่ 3 คือปัจจัยด้านอาหาร อันดับที่ 4 คือระยะทาง อันดับที่ 5 คือ
ปัจจัยการบริการและอัธยาศัยไมตรี อันดับที่ 6 คือความสะดวกสบายในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
อันดับที่ 7 คือ ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายต่ า อันดับสุดท้าย คือช่วงเทศกาล 

 
 

                                           
33 ปรียาพัชร จันเลน,“ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ : 

กรณีศึกษามรดกโลกพระนครศรีอยุธยา,”(รายงานวิชาResearch exercise in current economics 
issues), คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2553),บทคัดย่อ อ้างถึงใน ณัฐธยาน์ ทรงฉลาด, 
“แนวทางการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่เกาะ
รัตนโกสินทร์,” (ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2553),http://apps.lib.cmu.ac.th/opac/record.php?pid=b1487053 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559). 
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ก าธร  ศรีน้อย34 ได้ศึกษารูปแบบความร่วมมือของภาคเอกชนกับภาครัฐในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครราชสีมา พบว่าการร่วมมือกับ
ภาคเอกชนกับรัฐยังมีน้อยและไม่ชัดเจน  

รูปแบบความร่วมมือที่เหมาะสมได้แก่ 
1. การรวมกลุ่มของธุรกิจ 
2. การประสานความร่วมมือภาครัฐกับภาคเอกชน รวมถึงการรณรงค์เกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับประชาชนให้เข้าใจ 
3. การมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการของประชาชนในท้องถิ่น อันจะน าไปสู่การส่งเสริม

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ียั่งยืน 
สุกานดา ฟองย้อย35 ได้ศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงชุมชนของชุมชนชาวผู้ไทย 

หมู่บ้านโคกโก่ง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวมีการ
ค านึงถึงทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู่และก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักท่องเที่ยวและคนในพ้ืนที่ทุก
ครั้งที่มีนักท่องเที่ยวติดต่อเข้ามาท่องเที่ยวและพักแรมในหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านจะเรียกประชุมลูกบ้าน
เพ่ือร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน คือเปิดโอกาสให้ทุกคนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการจัดการ ซึ่งเป็น
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงชุมชน 

นิภาวรรณ พุทธสงกรานต์36 ได้ศึกษาศักยภาพของจังหวัดราชบุรี ในการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืน พบว่าศักยภาพของกลไกประกอบด้วยผู้น าส่วนจังหวัด ผู้น าท้องถิ่น
ผู้ประกอบการเอกชนและประชาชนทุกอ าเภอ มีศักยภาพในระดับสูงในการเสริมสร้างศักยภาพของ

                                           
34 ก าธร  ศรีน้อย ,“รูปแบบความร่วมมือของภาคเอกชนกับภาครัฐในการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์: กรณีศึกษา ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครราชสีมา,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544), บทคัดย่อ 
อ้างถึงใน ThaiLis, http://www.thaithesis.org/detail.php?id=33205 (สืบค้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 
2559). 

35 สุกานดา ฟองย้อย, “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงชุมชนของชุมชนชาวผู้ไทย หมู่บ้านโคก
โก่ง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545), 78. 

36 นิภาวรรณ  พุทธสงกรานต์, “ศักยภาพของจังหวัดราชบุรีในการจัดการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน,” (รายงานการวิจัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 
2549), บทคัดย่อ. 
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แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไปใช้บริการได้ทุกฤดูกาล ศักยภาพ
ในด้านการจัดการ พบว่ามีการประสานงานความร่วมมือและเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการ
การท่องเที่ยวระหว่างผู้น าส่วนจังหวัด ผู้น าท้องถิ่น ผู้ประกอบการเอกชน และภาคประชาชน
ในทุกอ าเภอของจังหวัดราชบุรีในระดับสูง ศักยภาพด้านบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวป้ายบอกทาง
แหล่งท่องเที่ยว แผนที่แหลงท่องเที่ยว ข้อมูลท่องเที่ยว คู่มือแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวทางอินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับสูง 

ไพฑูรย์ นิยมนา และคณะ37 ได้ศึกษาการพัฒนาเครือข่ายโฮมสเตย์ในเขตอีสานใต้ 
พบว่ามีโฮมสเตย์ในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ทั้งสิ้น  26 แห่ง สามารถจ าแนกลักษณะเด่นๆ ที่เป็น
ลักษณะร่วมได้เป็น 4 ลักษณะ คือ 1) มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง  2) มีภูมิประเทศที่
สวยงาม 3) มีสัตว์เลี้ยงเป็นจุดเด่น 4) สามารถเดินทางไปเที่ยวประเทศเพ่ือบ้านได้ ส าหรับปัญหาของ
โฮมสเตย์ในเขตอีสานใต้นั้น พบว่าส่วนใหญ่ 

ขาดการประชาสัมพันธ์ตนเอง ส าหรับการพัฒนาเครือข่ายโฮมสเตย์เขตอีสานใต้นั้น 
พบว่ามีเฉพาะกลุ่มโฮมสเตย์ในเขตจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้นที่ก่อตัวเป็นเครือข่ายภายในจังหวัด 
การพัฒนายุทธศาสตร์พ่ึงพาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่
กลุ่มอีสานใต้สู่ความยั่งยืนนั้นพบ 4 ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา คือ 1) ขอความร่วมมือกับชาวต่างชาติ
ที่แต่งงานกับสตรีในภาคอีสาน ช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 2) ประชาสัมพันธ์ผ่านชาวต่างชาติที่
เข้ามาพักโฮมสเตย์ติดต่อกันทุกปี 3) การจัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์ให้กับชาวต่างประเทศ ณ 
โฮมสเตย์ที่ใดที่หนึ่งที่เหมาะสม 4) เปิดช่องทางการท่องเที่ยวไปยังประเทศลาว ณ จุดโฮมสเตย์ลาดเจริญ 
ท่าลัง และประเทศเขมร ณ จุดผ่านแดน บ้านละลม โดยการส ารวจจุดเด่นของประเทศลาวและเขมร
ในจุดที่เป็นที่ตั้งโฮมสเตย์ 

ชื่น ศรีสวัสดิ์  และเกริกไกร แก้วล้วน 38 ได้ศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : 
กรณีศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนชาวกวยในเขตอีสานใต้และลาวใต้  พบว่า ชุมชนชาวกวยในเขตอีสาน
ใต้ยังมีอยู่เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และ
บางส่วนของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีอยู่หนาแน่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์ 
                                           

37 ไพฑูรย์ นิยมนา และคณะ, “โครงการพัฒนาเครือข่ายโฮมสเตย์ในเขตอีสานใต้”(รายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550), บทคัดย่อ. 

38 ชื่น ศรีสวัสดิ์ และเกริกไกร แก้วล้วน,“การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาวัฒนธรรม
ของชุมชนชาวกวยในเขตอีสานใต้และลาวใต้,” (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, 2550), บทคัดย่อ. 
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ส่วนในลาวใต้ส่วนใหญ่จะมีอยู่ในแขวงสาละวันและจ าปาสัก ลักษณะเด่นของชุมชน คือ แนวคิด 
ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และการประกอบอาชีพ เช่น การเลี้ยงช้าง และการทอผ้า ชุมชนชาว
กวยทั้งในเขตอีสานใต้และลาวใต้ มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในทางประวัติศาสตร์ ทางชาติพันธุ์และ
ทางวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาไทยในตระกูลมอญ-เขมร มีประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาร่วมกัน โดยมีการอพยพมาจากภาคเหนือของประเทศอินเดีย แถบเทือกเขาหิมาลัยด้ายกันเมือ
ประมาณ 3,500 ปี ก่อน และมีการกระจายกันอยู่ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้ง
เขตอีสานใต้และลาวใต้ด้วย แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวกวยอาจ
ท าได้โดยการส ารวจสภาพชุมชนที่มีลักษณะเด่นทางวัฒนธรรม และขึ้นบัญชีไว้อย่างเป็นระบบใน
รูปแบบของฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ แล้วเผยแพร่ให้กับธุรกิจท่องเที่ยวโดยผ่านการประชุมสัมมนา 
ในรูปของเอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ และอินเตอร์เน็ต ได้รับรู้และเข้าใจในแนวทางการท่องเที่ ยวเชิง
วัฒนธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ทั้งต่อนักท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวในระยะยาว 
แนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการพ่ึงพาในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน สามารถท าได้โดยการ
ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวร่วมกัน เช่น การอ านวยความ
สะดวกในการเดินทางโดยไม่ต้องมีวีซ่า (VISA) ระหว่างกันการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยวอย่าง
กว้างขวางทั้งของประเทศตนเองและประเทศเพ่ือบ้านที่มีแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะเดียวกัน และการ
ใช้บัตรการเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันของกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 

พงระภี ศรีสวัสดิ์  และคณะ39 ไดศ้ึกษากลไกและศักยภาพการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน บนพ้ืนที่เกาะช้าง กิ่งอ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด พบว่า กลไกการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ ผู้ให้บริการกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นประชาชนในพ้ืนที่
และผู้ให้บริการกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นนักลงทุนต่างถิ่น/ต่างประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดในการ
ด าเนินการด้านต่าง ๆ จ านวน 8 ด้าน คือ 1) วัตถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรม 2) ด้านการเงิน3) 
ด้านกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวก 4) การจัดโปรแกรมกิจกรรมต่าง ๆ  5) การประชาสัมพันธ์
และการตลาด 6) ด้านทรัพยากรมนุษย์ 7)ความปลอดภัยและความเสี่ยง และ 8) ลูกค้าสัมพันธ์ 
ส าหรับศักยภาพการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาว
ต่างประเทศ พบว่า กิจกรรมด าน้ าดูปะการังน้ าตื้น/น้ าลึก มีศักยภาพในระดับสูง ประชาชนในพ้ืนที่มี

                                           
39 พงระภี  ศรีสวัสดิ์  และคณะ, “การศึกษากลไกและศักยภาพการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน บนพ้ืนที่เกาะช้าง กิ่งอ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด,” (รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550), บทคัดย่อ. 
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ความเห็นว่า คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่ได้จากการท่องเที่ยวมีศักยภาพสูง แต่นักท่องเที่ยวไทย
และชาวต่างประเทศคิดว่ามีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนเรื่องความปลอดภัยจากการด าเนิน
กิจกรรมการท่องเที่ยวและความนิยมของกิจกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม มีความ
คิดเหน็สอดคล้องกันว่ามีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการ
จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติบนพ้ืนที่เกาะช้าง โดยสามารถจัดท าภายใต้กรอบ 3E คือ 
Enforcement (การบังคับใช้กฎหมายหรือข้อบังคับ), Engineering (การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา
ปรับปรุง และอนุรักษ์),Education (การให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและครบถ้วน) 
 
2.8 กรอบการวิจัย 

 
จาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้ประมวลมาเป็นกรอบ

แนวคิดในการศึกษาดังนี้  
 

ด้านการมีส่วนร่วม ศักยภาพชุมชน
− ชุมชน/ ผู้น าชุมชน          
− ภาครัฐ/ ทอ้งถิ่น

− ความหลายหลายทางชีวภาพ เช่น      
   สภาพแวดล้อม พื้นที่สีเขียว

− ภาครัฐ/ ทอ้งถิ่น − อาหารการกนิ เส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย
− ภาคประชาสังคม − ศิลปวัฒนธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
− ผู้ประกอบการภาคเอกชน − โบราณสถาน โบราณวัตถุ

− โครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างประชากร
    การประกอบอาชีพ สถานภาพทาง    
    การศึกษา

                − งบประมาณ เงินทนุ
                − อาคารที่พัก สาธารณูปโภค

องค์ประกอบของ
การท่องเที่ยวชุมชน

การบริหารจดัการ
                − หน่วยงานทางการบริหาร
                − การบริหารจัดการบคุลากร

 
 
 

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดการศึกษา องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน, อรทัย ก๊กผล,
การท่องเที่ยวโดยชุมชน : "Community-based Tourism : CBT" สถาบันพระปกเกล้าฯ, 2559. 
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จากกรอบการวิจัยดังกล่าวข้างต้นขออธิบายดังนี้ กล่าวคือ องค์ประกอบของการ
ท่องเที่ยวชุมชนจะประกอบด้วย 3 ด้านหลักๆ คือ 

1.ด้านศักยภาพชุมชน 
การศึกษาด้านศักยภาพของ “Temple Stay” ของวัดภูเก็ตและของชุมชนโดยรอบนั้น  

ผู้ศึกษาจะท าการศึกษาวิจัยในเรื่องของทรัพยากรการท่องเที่ยวของพ้ืนที่เป้าหมายคือวัดภูเก็ตและ
ชุมชนโดยรอบวัด โดยศึกษาในประเด็นของศักยภาพในด้านวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ  ผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงสร้างประชากร การประกอบสัมมาอาชีพ 
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งวิธีการให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการน าไปวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนก็ด้วย
การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) การสัมภาษณ์เชิงลึกรวมการลงไปในพ้ืนที่เพ่ือ
การส ารวจพื้นที่ในทางกายภาพ 

2.ด้านการบริหารจัดการ 
ผู้วิจัยจะท าการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ “โรงแรมธรรมะ” (Temple Stay) 

ในประเด็นของหน่วยงานหรือคณะบุคคล หรือกรรมการ ที่เข้ามาจัดการโครงการดังกล่าวว่ามี
โครงสร้างด้านการบริหารจัดการบุคลากรอย่างไร ลักษณะ ขั้นตอน วิธีการอย่างไรในการขับเคลื่อน
และบริหารจัดการโครงการฯ รวมถึงการบริหารจัดการงบประมาณของ “โรงแรมธรรมะ” (Temple Stay) 
ว่ามีกระบวนการอย่างไร และส ารวจแหล่งวัตถุดิบ เช่น อาคารที่พัก สาธารณูปโภคต่างๆ ภายในวัด
ที่ใช้รองรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนตลอดจนศึกษาด้านการจัดกิจกรรมของ “โรงแรมธรรมะ” ซ่ึง 

เชื่อมโยงไปยังการมีปฏิสัมพันธ์ต่อการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านเก็ตหรือไม่อย่างไร วิธีการ
ด าเนินการหรือไม่อย่างไร โดยใช้การเก็บข้อมูลจากเครื่องมือคือการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (Indepth 
Interview) ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาถึงการศึกษาข้อมูลองค์ประกอบด้านการท่องเที่ยวชุม ชนทั้ง
สามด้านเพ่ือจะได้ข้อมูลน าไปสู่ขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลและหาข้อเสนอแนะต่อไป 

3.ด้านการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมถือเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญในองค์ประกอบของการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งใน

การศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือการอนุรักษ์วัฒนธรรมและท า นุบ ารุง

พระพุทธศาสนา กรณีศึกษา “โรงแรมธรรมะ” (Temple Stay) ของวัดภูเก็ต อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

และชุมชนโดยรอบวัด กรอบการวิจัยในประเด็นของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการบริหาร

จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มเป้าหมายที่ผู้ศึกษาท าการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์

เชิงลึกและการใช้ค าถามแบบก่ึงโครงสร้าง โดยกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
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ตัวแทนภาครัฐในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นผู้มีบทบาทและมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ประกอบด้วย นายอ าเภอปัว ปลัดเทศบาลเมืองปัว ผู้อ านวยการ
โรงเรียนวัดภูเก็ต วัฒนธรรมจังหวัดน่าน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน  

ตัวแทนภาคสถาบันสงฆ์และชุมชน ได้แก่ พระราชวรมุนี รองเจ้าคณะภาค 6 
ผู้ริเริ่มโครงการโรงแรมธรรมะ เจ้าอาวาสวัดภูเก็ต ผู้จัดการโรงแรมธรรมะ(Temple Stay) ผู้ใหญ่บ้าน 
และตัวแทนชาวบ้านในชุมชน 

ตัวแทนจากภาคประชาสังคม ได้แก่ ปราชญ์ชุมชน นักวิชาด้านวัฒนธรรม อาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ซ่ึงมีความสนใจในด้านการท่องเที่ยวชุมชน 

ตัวแทนจากภาคเอกชน ได้แก่ ผู้ประกอบการที่พัก โรงแรม และ ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและของฝากในพ้ืนที่ 
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บทที่ 3 
 การบริหารจัดการโรงแรมธรรมะ (Temple Stay) 
ของวัดภูเก็ต ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

และการท่องเที่ยวชุมชนโดยรอบวัด 
 
ในการศึกษาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือการอนุรักษ์วัฒนธรรมและท านุบ ารุง

พระพุทธศาสนา กรณีศึกษา “โรงแรมธรรมะ” (Temple Stay) ของวัดภูเก็ต ต าบล วรนคร อ าเภอปัว 
จังหวัดน่านและชุมชนโดยรอบวัด ผู้ศึกษาได้ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมี
จุดมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวตามโครงการ“โรงแรมธรรมะ” (Temple Stay) 
ของวัดภูเก็ต ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน รวมถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของชุมชนบ้านเก็ต
เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของ ในการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชุน ตลอดจนได้
ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เ พ่ือการอนุรักษ์วัฒนธรรมและท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็นสามส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งคือประวัติความเป็นมาและ
ข้อมูลด้านศักยภาพของวัดภูเก็ตและชุมชนบ้านเก็ต ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ส่วนที่สอง
คือสภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในโครงการ “โรงแรมธรรมะ” (Temple stay) ของวัดภูเก็ต 
และส่วนที่สามคือข้อมูลศักยภาพชุมชน และสุดท้ายส่วนที่สี่การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยว 
 
3.1 ประวัติความเป็นมาของวัดภูเก็ต 

 
วัดภูเก็ต1 ปัจจุบัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ทะเบียน     

สมโณครัว เลขที่ 231 หมู่ที่ 2 เดิมชื่อวัดภูเก็จ หรือ เค็จ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ า สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 
พุทธศักราช 2310 – 2340 ก่อตั้งโดยชาวไทยลื้อ (ไตลื้อ) ซึ่งย้ายถิ่นฐานมาจากเมืองเชียงรุ้ง (จินหง) 
สิบสองปันนา มณฑลยูนานหรือหยุนหนัน ปัจจุบันเป็นเขตปกครองตนเองมณฑลยูนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

ผู้น าในการก่อตั้งมีนามปรากฏอยู่ในสมุดปับสา คือ พระอุบาลี ปสนฺโน และคัมภีร์ใบลาน
มีอยู่ 2 ท่าน คือ แสนหลวงหาญโยธา และแสนหลวงค ามูล ซึ่งเป็นผู้น าพากลุ่มชาวไตลื้อย้ายถิ่นฐาน

                                           
1 วัดภูเก็ต ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน, เอกสารประวัติวัดโดยสังเขป ( 24 เมษายน 

2560). 
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มาจากสิบสองปันนา ที่ตั้งอยู่วัดครั้งแรกอยู่ห่างจากวัดภูเก็ตปัจจุบันประมาณ 500 – 700 เมตร       
มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ ล้อมรอบด้วยคูน้ า อยู่ริมฝั่งแม่น้ ากูน ซึ่งไหลมาจากยอดเขาดอยภูคา มีกลุ่ม
หมู่บ้าน 3 กลุ่มล้อมรอบ คือ หมู่บ้านยาง หมู่บ้านต้นผึ้ง หมู่บ้านป่ากล้วย 

ต่อมาในปี พุทธศักราช 2400 มีน้ าท่วมใหญ่พัดพาเอาโคลนดินทรายเข้ามาถมในวัด
ชาวบ้านทั้ง 3 กลุ่มจึงมีมติกันย้ายวัดมาสร้างที่ใหม่ ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงกว่าระดับหมู่บ้านประมาณ 
100 เมตร อยู่ห่างจากวัดเดิมประมาณ 500 – 700 เมตร อยู่ห่างจากเมืองวรนคร (ปัว) เมืองเก่า
ประมาณ 3,500 เมตร หรือ 3 – 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ตั้งวัดประมาณ 5 ไร่ มีที่ดินกัลปนา อีก 6 ไร่ 
(ท่ีดินชาวบ้านบริจาคไว้กับวัด) อยู่ห่างจากอ าเภอเมืองน่านปัจจุบัน ประมาณ 65 กิโลเมตร ทิศเหนือ
ติดทุ่งนาข้าว ทิศตะวันออกติดฝั่งแม่น้ ากูน ทิศใต้ติดคูเมืองวรนครเดิม ทิศตะวันตกติดถนนและ
กัลปนา บริเวณท่ีตั้งจึงมีคูล้อมรอบทั้ง 4 ทิศ 

ต่อมาได้ขึ้นทะเบียนจากราชการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2430  เลขที่ 115       
หมู่ที่ 10 ต าบลปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน (ใบอนุญาตตั้งวัด) ปัจจุบันทางราชการได้แบ่งการปกครอง
ขยายเป็น หมู่ที่ 2 ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ทะเบียนสมณครัว (สมโณครัว) เลขที่ 231 หมู่
ที่ 2 ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์     
พ.ศ.2533 

1. ความส าคัญของวัด 
1.1 เป็นวัดเก่าแก่สร้างมานานกว่า 200 ปี 
1.2 เป็นศูนย์รวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในชุมชน 
1.3 เป็นวัดที่ตั้งของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ปัจจุบันมี คณาจารย์ พระภิกษุ และ

สามเณร ในโรงเรียนแห่งนี้ประมาณ 120 กว่าท่าน 
1.4 เป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติธรรมส าหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป รวมทั้งผู้สนใจ 

2. กิจกรรมของวัด 
2.1 มีการจัดตั้งมูลนิธิการศึกษาแนวพุทธปัญญา ทะเบียนเลขท่ี 500/2545 
2.2 จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ 
2.3 มีหน่วยงานพระธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
2.4 .มีโครงการเยี่ยมไข้ให้ก าลังใจแก่ผู้เจ็บป่วย 

3. ศาสนวัตถุ 
3.1 อุโบสถ 1 หลัง 
3.2 กุฏิ 4 หลัง 
3.3 ศาลาบ าเพ็ญบุญ 1 หลัง 
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3.4 พระพุทธรูปปั้นเก่าแก่โบราณ 5 องค ์
4. การปกครอง 

ปัจจุบันมีพระครูสุทินนันทธรรม เป็นเจ้าอาวาส มีพระวัชรากร วชิรเมธี และ      
พระธนวันต์ จิรวฒโน เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

1. นายสมบัติ  กันแก้ว ไวยาวัจกร 
2. นายส าราญ  ทนุกิจ ไวยาวัจกร 
3. นายศรีวงศ์  มูลค า ไวยาวัจกร 
4. นายทอง  หาญยุทธ ไวยาวัจกร 

5. คณะกรรมการอุปถัมภ์ 
1. นายสมมาตร  หาญยุทธ 
2. นายอิ่นค า  พุสุภา 
3. นายอินแปลง  แสนนิทา 
4. นางศดานันท์  เนตรทิพย์ 
5. นางบัวหอม มูลค า 
6. นางทองค า  ชาวเฮ้ีย 
7. นางกัญญา  หาญยุทธ 
8. นางสวย  ค าเทพ 
9. นางเฉลียว  มูลค า 
10. นางสุพรรณ  จิตรปทุมรัตน์ 
11. นายสุทัศน์  แสนนิทา 
12. นางบุญเตรียม  มานะกิจ 
13. นางกรุณา  ฑีฆาวงศ ์
 

3.2 ประวัติความเป็นมาชุมชนบ้านเก็ต 
 
บ้านเก็ต หมู่ที่ 2 ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดน่าน

ประมาณ 59 กิโลเมตร การเดินทางใช้ถนนสายน่าน – ทุ่งช้าง และอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอปัว
ไปทางทิศใต้ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้ถนนสาย ปัว-น้ ายาว เข้าตัวหมู่บ้าน 

บ้านเก็ตเป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุหลายร้อยปี จากการสอบถามประวัติการก่อตั้งถิ่นฐาน
และรากเหง้าของชุมชน ได้รับการบอกเล่าว่ามีการย้ายถิ่นฐานมาจากเมืองเชียงรุ้ง เมื่อประมาณ
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พ.ศ. 2270 ถึง พ.ศ. 2310 การย้ายแบบตามหาพี่ตามหาน้องที่มาอยู่ก่อนแล้วตามเมืองต่างๆ
ในจังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง พะเยา เชียงค า น่าน ซึ่งเดิมมีอยู่ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มบ้านผึ้ง กลุ่มบ้าน
ยางน้อย กลุ่มบ้านยางหลวง กลุ่มบ้านป่ากล้วย การย้ายมาจากสิบสองปันนาจะเดินทางมาตามแม่น้ า 
เช่น แม่น้ าหลวย แม่น้ าคง มาทางเมืองยองของพม่าผ่านประเทศลาว ผู้น าหรือผู้ก่อตั้งชุมชนบ้านเก็ต
มี 2 ท่าน คือ แสนหลวงหาญกับแสนค ามูล ชื่อเดิมที่เชียงรุ้ง  (เจียงฮุ่ง) แต่เดิมตั้งชื่อหมู่บ้านว่า
“บ้านเคล็ด” ต่อมาเป็น “บ้านเกล็ด” หมายถึง ตั้งอยู่ป่าไม้เกล็ด (เหนือ) ชิงชัน (ภาคกลาง) เป็นชื่อ
ต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ใช้ท าแป้นเกล็ด ส าหรับมุงหลังคาบ้านหรือหลังคาวัด ต่อมาเปลี่ยนเป็นบ้านเก็จ
และต่อมาทางราชการได้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนพยัญชนะที่สะกดเป็น “บ้านเก็ต” ใช้จนถึงปัจจุบัน   
แต่เดิมหมู่บ้านตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ ากูน แต่ประสบปัญหากับแม่น้ าเปลี่ยนเส้นทางเดินท าให้เกิดการกัด
เซาะเข้าพ้ืนที่ตั้งบ้านเรือน ดังนั้น ผู้น าในสมัยนั้นจึงได้มีการย้ายบ้านเรือนบางส่วน และย้ายวัดจากที่
เดมิมาตั้งอยู่บนดอย ห่างจากท่ีเดิม 300 เมตร หมู่บ้านส่วนมากจะอยู่ในชุมชนเดิม มีเสาหลักบ้านหรือ
เสื้อบ้านเป็นหลักฐาน (ตั้งอยู่ที่วัดเดิม) เป็นสิ่งยืนยันถึงความเก่าแก่ของชุมชนบ้านเก็ต 

3.2.1 สภาพทั่วไปของชุมชนที่ศึกษา 

 
ภาพที่ 3.1 แสดงอาณาเขตและท่ีตั้งของโรงแรมธรรมะวัดภูเก็ตและชุมชนบ้านเก็ต, ผู้ศึกษา,  
ดัดแปลงจาก www.google.co.th/maps, 2017. 
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3.2.1.1.ลักษณะทางกายภาพ 
ชุมชนบ้านเก็ต หมู่ 2 ต าบลวรนคร อ าเภอปัว ตั้งอยู่เยื้องโรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราชปัว ห่างจากตัวอ าเภอ 3 กิโลเมตร ห่างจากอ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 63 กิโลเมตร เดินทาง
จากถนนสายกรุงเทพฯ-น่าน-ทุ่งช้าง ถึงอ าเภอปัว แล้วกลับรถหน้าโลตัสเลี้ยวซ้ายไปตามถนน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

ทิศเหนือ  ติดกับบ้านตึ๊ด หมู่ที่ 1 ต าบลวรนคร 
ทิศใต ้  ติดกับ บ้านหัวดอย หมู่ที่ 6 ต าบลศิลาแลง  
ทิศตะวันออก ติดกับบ้านเฮ้ีย หมู่ที่ 1 ต าบลศิลาแลง 
ทิศตะวันตก ติดกับบ้านสวนดอก หมู่ที่ 6 ต าบลวรนคร 
การเดินทาง ไม่มีรถประจ าทางเข้าไปในชุมชน แต่สามารถโดยสารรถบัส

ประจ าทางสายน่าน-ปัวรวมถึงรถสองแถวจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร (บขส.) และจากหน้าสนามบิน  
มาลงที่สี่แยกอ าเภอปัว แล้วต่อรถจักรยานยนต์หรือรถรับจ้างเข้าไปยังชุมชนบ้านเก็ตได้ 

 

ถนนน่าน - ทุ่งช้าง

ป่า
กล

าง

ธนาคารกสิกรไทย สาขาปวั

ทีว่่าการอ าเภอปวั ตลาดสดเทศบาล เทศโก้โลตสั

สนามกีฬา

สถานีต ารวจภูธร อ.ปวั

โรงเรียนพระปริยตัธิรรม

วัดภูเก็ต , โรงแรมธรรมะ

ทุง่นา

โรงพยาบาลปวั

ชมุชนบา้นเก็ต (บา้นปา้หนอม)

 
 

ภาพที่ 3.2 แผนที่การเดินทางสู่ วัดภูเก็ต และชุมชนบ้านเก็ต, ผู้ศึกษา, 2017 
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ห่างจากชุมชน
บ้านเก็ต 25 กิโลเมตร  วัดพระธาตุเบ็งสกัดซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมไทยลื้อที่มีความเก่าแก่ตามแบบ
ล้านนา ห่างจากชุมชนบ้านเก็ต 4 กิโลเมตร และน้ าตกศิลาเพชรซึ่งห่างจากชุมชนบ้านเก็ต 15 กิโลเมตร 

เนื่องจากชุมชนบ้านเก็ตเป็นที่ราบลุ่มเชิงเขาและมีแม่น้ ากูนไหลผ่าน ท าให้ดิน
บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ดี เหมาะแก่การเพาะปลูก เป็นที่อยู่ของนกและสัตว์ น้ าขนาดเล็ก 
นอกจากนี้พ้ืนที่ยังเป็นท้องทุ่งขนาดใหญ่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของอุทยานแห่งชาติดอยภูคาได้
อย่างชัดเจนจึงมีองค์ประกอบต่างๆ ที่เอ้ือต่อการจัดการท่องเที่ยวดังนี้ 

1. เส้นทางเข้าหมู่บ้าน เป็นถนนเลียบทุ่งนามีต้นไม้ใหญ่ขึ้นบ้าง เป็นที่อยู่ของ
นกชนิดต่างๆ ปลาขนาดเล็ก บรรยากาศภายในชุมชนค่อนข้างเงียบสงบและร่มรื่น สภาพอากาศ
ในช่วงเช้าและช่วงเย็นอุณหภูมิค่อนข้างต่ าโดยเฉพาะในฤดูหนาว อุณหภูมิระหว่าง10-15 องศา
และมีหมอกลงตลอดปี ท าให้เกิดความผ่อนคลายและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน 

2. วัดภูเก็ตอยู่ในบริเวณของชุมชนบ้านเก็ต ตั้งอยู่บนเชิงเขาหรือ “ภู”      
ในภาษาเหนือซึ่งเมื่อมองจากลานพระอุโบสถของวัดลงไปด้านล่างก็จะเห็นชุมชนบ้านเก็ตและสามารถ
เดินลงบันไดจากบนวัดไปยังชุมชนด้านล่างได้ท าให้วัดภูเก็ตและชุมชนบ้านเสมือนเป็นพ้ืนที่อันหนึ่งอัน
เดียวกันทั้งในแง่ทางกายภาพและในแง่ทางสังคม 

3.2.1.2 ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 
ประชากรที่อาศัยในชุมชนบ้านเก็ตมี 193 ครัวเรือน มีจ านวนทั้งหมด 624 คน 

เพศชาย 312 คน เพศหญิง 312 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยลื้อ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปทั้งหมด
161คน คิดเป็นร้อยละ 25.80 % รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าไร่ ท านา และท าสวน 
รวม 140 คน คิดเป็นร้อยละ 22.43 % นอกจากนั้น ในชุมชนแห่งนี้ยังมีผู้ประกอบอาชีพค้าขาย    
รับราชการ ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยการทอผ้าถือเป็นเพียงอาชีพเสริมของผู้ที่ท าการเกษตรซึ่งจะใช้
เวลาว่างจากฤดูเพาะปลูกมาท าการทอผ้า สมาชิกกลุ่มทอผ้าส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป รายได้
เฉลี่ย 10,187.50 บาทต่อคนต่อปี2 

อาชีพเกษตรกรรมเพาะปลูกมีสัดส่วนดังต่อไปนี้ 
1. การท านา 

1.1 มีพ้ืนที่ท านาทั้งหมด 1,100 ไร ่
1.2 จ านวนครัวเรือนที่ท านา 184 ครัวเรือน 

                                           
2 ส านักงานพัฒนาชุมชน อ าเภอปัว. เอกสารข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2559 ( 24 

เมษายน 2560). 
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1.3 ครัวเรือนส่วนมากได้ผลผลิตข้าวเปลือกไร่ละ 1,000 กิโลกรัม 
1.4 ขายได้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 10 บาท 

2. การท าไร่ 
2.1 มีพ้ืนที่ท าไร่อายุสั้นทั้งหมด 100 ไร่ 
2.2 จ านวนครัวเรือนที่ท าไร่อายุสั้น 70 ครัวเรือน 
2.3 พืชไร่อายุสั้นที่ปลูกมากเป็นอันดับหนึ่งคือ ถั่วลิสง 
2.4 มีพืชไร่อายุยาวทั้งหมด 35 ไร่ 
2.5 จ านวนครัวเรือนที่ท าไร่อายุยาว 10 ครัวเรือน 

3. การท าสวนผลไม ้
3.1  มีพื้นที่ท าสวนผลไม้ท้ังหมด 15 ไร่ 
3.2  จ านวนครัวเรือนที่ท าสวนผลไม้ 7 ครัวเรือน 
3.3  ผลไม้ท่ีปลูกมากเป็นอันดับหนึ่ง คือ ล าไย 

4. การท าสวนผัก 
4.1 มีพ้ืนที่ท าสวนผักท้ังหมด 10 ไร่ 
4.2 จ านวนครัวเรือนที่ท าสวนผัก 10 ครัวเรือน 
4.3 ผักที่ปลูกมากเป็นอันดับหนึ่งคือ พริกชี้ฟ้า 

จากสัดส่วนข้างต้นของการท าเกษตรกรรมของชาวชุมชนบ้านเก็ต3 หมู่ 2 ต าบล 
วรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ท าให้ทราบว่าข้าวถือผลผลิตทางเกษตรกรรมที่มีสัดส่วนของพ้ืนในการ
เพาะปลูกมากที่สุดจากผลผลิตทั้งหมดซึ่งการปลูกข้าวจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมของ
ทุกปี    โดยเรียกว่า “ข้าวนาปี” ซึ่งจะมีอยู่สองชนิดคือ ข้าวไวแสงและข้าวไม่ไวแสง โดยการปลูกข้าว
ไวแสงหรือเรียกว่า ข้าวพันธุ์ กข.10 จะเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนมิถุนายนและจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วง
เดือนตุลาคมของทุกปีรวมระยะเวลาปลูกประมาณ 160 วัน ส่วนข้าวไม่ไวแสงหรือเรียกว่า ข้าวพันธุ์ 
กข.6 จะเริ่มปลูกเดือนมิถุนายนแต่จะเก็บเกี่ยวในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ซึ่งส่วนใหญ่จะปลูกไว้
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือนประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตที่ได้ที่เหลือประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์จะมี
พ่อค้ามารับซื้อ 

หลังจากหมดฤดูกาลปลูกข้าวในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีเกษตรกรชาว
ชุมชนบ้านเก็ตก็จะเริ่มมีการปลูกพืชผักสวนครัวได้แก่ การปลูกพริก กระเทียม หอมแดง และถั่วลิสง 

                                           
3 สุภารัตน์  เทพอาจ (นักวิชาการเกษตรช านาญการ), สัมภาษณ์โดย กฤษณะ  ถวิลวงษ์, 

ส านักเกษตรอ าเภอปัว น่าน, 24 เมษายน 2560. 
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ส่วนข้าวโพดหวานจะเริ่มปลูกในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน โดยเกษตรกรรายใดที่เลือกปลูกถั่วลิสง
ก็จะไม่ปลูกข้าวโพดหวาน จะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ความถนัดของแต่ละราย โดยถั่วลิสง
จะมีพ่อค้ามารับซื้อหรือบางรายก็จะมีบริษัทน าเมล็ดพันธุ์มาลงทุนให้  ส่วนข้าวโพดหวานมีผลผลิต
เฉลี่ยอยู่ที่ 2,500 กิโลกรัม ต่อไร่ โดยจะมีสหกรณ์การเกษตรปัวมาลงทุนเมล็ดพันธุ์ให้ หรือบางรายก็
จะมีบริษัทเอกชนมาลงทุนเมล็ดพันธุ์ให้ โดยจะมีการประกันราคาผลผลิตอยู่ระหว่าง 3.30 -3.40 
บาทต่อกิโลกรัมซ่ึงเกษตรกรก็มีความพึงพอใจเนื่องจากข้าวโพดหวานเป็นพืชที่ดูแลรักษาง่ายและอายุ
ในการเพาะปลูกและเก็บผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 75-90 วัน ซึ่งถือว่าเป็นระยะสั้นท าให้เกษตรค่อนข้าง
มั่นใจต่อรายไดท้ี่จะได้รับ 

เรื่องการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชนั้น เกษตรกรชุมชนบ้านเก็ตก็จะมีการใช้บ้าง
แต่ถือว่าไม่มากนักและถือว่าไม่ส่งผลกระทบต่อชาวชุมชนเท่าไรนัก 

ส่วนค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่ต้องจ่ายเพ่ิมเติมคือในส่วนของการปลูกข้าวก็จะมี
ค่าจ้างรถเกี่ยวข้าวซึ่งตกอยู่ที่ไร่ละ 400 บาท แต่ในปัจจุบันประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวก็ยังเป็น
ประเพณีท่ีส าคัญของชาวชุมชนบ้านเก็ต และค่าจ้างสีข้าวซึ่งในชุมชนบ้านเก็ตจะมีโรงสีขนาดเล็กของ
ชาวบ้านคอยให้บริการ นอกจากนี้ก็จะมีค่าเครื่องนวดข้าวซึ่งเจ้าของเครื่องได้ค่าตอบแทนเป็นข้าวสาร 
1 กระสอบจากผลผลิตข้าวสาร 10 กระสอบ 

3.2.1.3 ข้อมูลสภาพทางสังคม 
ประชากรที่อาศัยในชุมชนบ้านเก็ตมี 193 ครัวเรือน มีจ านวนทั้งหมด 624 

คน เพศชาย 312 คน เพศหญิง 312 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยลื้อ สภาพบ้านเรือนมีความมั่นคง
ถาวร มีการจัดระเบียบถูกสุขลักษณะ ครอบครัวมีความอบอุ่นประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี คนอายุ 35 ปี 
ขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีครัวเรือนในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มที่ตั้งขึ้นในหมู่บ้าน
ครัวเรือนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือแบ่งปัน มีการร่วมกิจกรรมในหมู่บ้าน 

ปัจจุบันประชากรในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เนื่องจากประชากรวัย
ท างานจะออกไปท างานในต่างจังหวัดโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ซึ่งในหลายครอบครัวก็จะมีบุตร
หลานซึ่งจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และท างานในเมือง ส่วนประชากรวัยเด็กบ้างก็ศึกษาอยู่ที่
โรงเรียนวัดภูเก็ตและโรงเรียนในตัวอ าเภอ บ้างก็มักจะติดตามบิดามารดาซึ่งเป็นวัยท างานไปเรียนตาม
ภูมิล าเนาที่ผู้ปกครองไปท างาน และชาวชุมชนมีการรวมกลุ่มองค์กรในหมู่บ้านดังต่อไปนี้ 

กลุ่มทางเศรษฐกิจ ได้แก่ 
กลุ่มอาชีพทอผ้า มี นางศดานันท์  เนตรทิพย์  เป็นประธานกลุ่ม 
กลุ่มออมทรัพย์ มี นายจิรภัทร  หาญยุทธ  เป็นประธานกลุ่ม 
กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน มี นายจิรภัทร  หาญยุทธ เป็นประธานกลุ่ม 
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กลุ่มทางสังคม/ วัฒนธรรม ได้แก่ 
กลุ่มสตรีแม่บ้าน มี นางบัวเลียว  ลือยศ เป็นประธานกลุ่ม 
กลุ่มอาสาสมัครมูลฐาน มี นายชาญยุทธ  มูลค า เป็นประธานกลุ่ม 
ปราชญ์ชุมชนได้แก่ 
1. ด้านการประกอบพิธีการแฮกนา (แรกนาขวัญ) ไตลื้อและพิธีการสืบ

ชะตา โดย พระครูสุทินนันทธรรม4 (เจ้าคณะอ าเภอบ่อเกลือและเจ้าอาวาสวัดภูเก็ต) 
ประเพณีเกี่ยวกับข้าวของชาวไตลื้อ ก่อนจะท านาจะมีพิธีแฮกนา 

การแฮกนานั้นจะหาดูฤกษ์วันและเวลาที่เหมาะสมก่อนจะถึงฤดูกาลการท านา จะอยู่ในช่วงต้นฤดูฝน
ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนของทุกปี ก่อนจะเริ่มไถนาด านาจริงประมาณ 7-15 วันจะมี
การบอกกล่าวแม่พระธรณีเจ้าที่เจ้าทาง (หรือพระแม่โพสพ) จะมีการท าเป็นกระทงใบตองกล้วย
ภายในประกอบด้วยข้าวเหนียว กล้วย หมาก พลู เทียน ดอกไม้ เมื่อหาฤกษ์หายามได้แล้ว จะหา
ผู้สูงอายุหรือเจ้าของที่นาเองไปบอกกล่าวแม่ธรณีเจ้าที่ แล้วจะเริ่มไถถากไว้สักเล็กน้อยหรือเอาจอบ
เอาเสียมไปขุดดินพลิกหน้าดินไว้สักตารางวาหรือ 2-3 ตารางวา เนื่องจากเป็นนาด าจะมีการทุ้งกล้าหรือ
ถุนกล้า (บ่มเม็ดข้าวลงในดิน) 

เมื่อด านาแล้วเสร็จสัก 15 วันหรือ 1 เดือน จะมีการท าพิธีสู่ขวัญสืบชะตา
ต้นข้าวในนาโดยการถอนเอาต้นข้าวประมาณ 1 ก ามือหรือ 3 ก ามือเอาช าในภาชนะ แล้วไปรวมตัวกัน
ที่วัดทั้งหมู่บ้าน ในพิธีมีไม้ค้ าต้นโพธิ์และเครื่องบูชาต่าง ๆ นิมนต์พระสงฆ์มาสวด 7 รูปหรือ 9 รูป เสร็จ
แล้วจะน าต้นกล้าลงไปช าในนาบางทีมี 2 บ่อนหรือ 2 แปลง จะแบ่งไปช าเพ่ือเป็นต้นกล้าคือให้ต้นกล้า
ปกป้องพ้ืนนาแปลงนั้น 

ตอนเก็บเกี่ยวจะมีพิธีแฮก (แรก) นาอีกที คือเมื่อข้าวเหลืองสุกแล้วจะ
หาวันฤกษ์ดีแฮก (แรก) ไว้ก่อน คือผู้อาวุโสในครอบครัวจะไปเกี่ยวข้าวที่สุกเหลืองแล้วไว้สัก 2-3 ตาราง
เมตร หลังจากนั้นจะเก็บเกี่ยวไปจนหมด ตากไว้แล้วน ามากองรวมกันรอเวลานวด เสร็จแล้วจะมีพิธี
เอาขวัญข้าวมาสู่เรือนข้าว ชาวล้านนาไตลื้อเขาจะมีเรือนข้าวไว้ต่างหาก (บางทีเรียก เล้าข้าว) ที่เก็บ
ข้าวเปลือก-เอาขวัญหรือสู่ขวัญข้าวเขาจะห้างดา (เตรียมของ) เหมือนสู่ขวัญคน ให้ผู้อาวุโสในหมู่บ้าน
มาท าพิธีเป็นการเรียกขวัญข้าวให้เข้ามาอยู่เรือนข้าวหลังจากไปอยู่ในนา 3-4 เดือน 

 

                                           
4 พระครูสุทินนันทธรรม (เจ้าอาวาสวัดภูเก็ต), สัมภาษณ์โดย กฤษณะ  ถวิลวงษ์, วัดภูเก็ต 

อ าเภอปัว น่าน, 24 เมษายน 2560. 
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ทานข้าวใหม่หรือกินข้าวใหม่ ก่อนจะน าข้าวใหม่มาบริโภค จะมีการ
ทานข้าวใหม่หรือท าบุญอายุให้ข้าวใหม่โดยจะน าเอาข้าวเปลือก - ข้าวสารไปรวมกันที่วัดสุดแล้วแต่
ศรัทธา จะมากน้อยอยู่ที่จ านวนที่นา เช่น ขอบริจาคไร่ละ 1-2 กิโลกรัมหรือมากกว่านั้น แล้วให้
พระสงฆ์สวดมงคลคาถา แล้วกล่าวค าอุทิศไปให้ปู่ยาตายายเจ้าของที่นาที่ล่วงลับไป การท าบุญข้าว
ใหม่ส่วนใหญ่จะถวายวัดในวันส าคัญ เช่น วันที่ 5 ธันวาคม วันที่ 10 ธันวาคม หรือวันขึ้นปีใหม่        
1 มกราคมของทุกปี หรือตามฤดูกาลที่เหมาะสม 

2.พิธีการสืบ-ต่อชะตา 
พระครูสุทินนันทธรรม ท่านเจ้าอาวาสวัดภูเก็ตได้กล่าวว่าพิธีกรรมนี้   

มีอยู่สองอย่างคือการต่อชะตาและการสืบชะตา “การสืบ” คือการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีซึ่งใน
หลักคิดทางศาสนาก็คือการสืบทอดอายุของพุทธศาสนาให้ยืนยาวออกไป โดยในหลักพุทธบริหารได้
อธิบายว่า แม้แต่วัฒนธรรมประเพณีเล็กๆน้อยๆก็ถือเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว
ออกไปหรือสืบทอดเอาไว้ไม่ให้สูญหาย การสืบชะตาท าได้กับบุคคลโดยทั่วไป การบุญไม่ว่าจะเป็น
การบริจาคทาน การสะเดาะเคราะห์รดน้ ามนต์ก็ถือเป็นการสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาทั้งหมด 
ส่วนหนึ่งของพิธีการสืบชะตาจะมีปัจจัยเป็นค่าบูชาครู ก็ถือเป็นการท าบุญเพ่ือสืบทอดพระศาสนา  

“การต่อ” คือจะกล่าวได้ว่าชะตาของคนเรา มีขึ้นมีลง มีดีมีร้าย ซึ่ง
ครั้งอดีตกาลในพุทธประวัติได้กล่าวไว้ว่า ครั้งหนึ่งพระมหากัสสปะและพระโมคคัลลานะเกิดเจ็บไข้ได้
ป่วยอยู่ในถ้ า เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบความ จึงได้เสด็จไปเยี่ยมและได้มีการสวดพระคาถา
บทที่ชื่อว่า “โพชฌงคปริตร” หลังสวดบทนี้แล้วพระมหากัสสปะและพระโมคคัลลานะก็ได้หายจาก
อาการอาพาธ 

เมื่อครั้งถึงคราวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาพาธกลับไม่สามารถ
สวดให้ตนเองหายจากอาการอาพาธได้ ก็เปรียบเหมือนในปัจจุบันที่เมื่อแพทย์เกิดป่วยเองก็ต้องให้
แพทย์หรือพยาบาลผู้อ่ืนมารักษาแทนพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสให้พระจุนทะเถระแสดงโพชฌงค์
ถวายจึงทรงหายจากอาการอาพาธ จนเป็นที่มาของค าว่า “ต่อชะตา” ซึ่งบทสวดดังกล่าวได้ถูกน ามา
เป็นบทสวดในการถวายพระพรแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งทรงพระประชวรและเป็นการสวดเพ่ือต่อ
อายุให้กับบ้านเมือง  

พิธีการสืบต่อชะตามีเครื่องประกอบพิธี คือ ไม้ค้ าต้นโพธิ์ หน่อกล้วย 
หน่ออ้อย มะพร้าวต้นเล็กๆ เมื่อท าพิธีสืบชะตาเสร็จก็จะน ากล้วยและอ้อยไปปลูกต่อชีวิตกล้วยและ
อ้อย ส่วนมะพร้าวให้น าไปปลูกเพ่ือให้ขึ้นเป็นต้นสูงใหญ่ บางคนก็จะน าปลามาปล่อยลงแม่น้ าซึ่งเจ้า
อาวาสได้กล่าวว่าวิชาความรู้ด้านพิธีกรรมต่างๆได้รับการถ่ายทอดจากเจ้าอาวาสองค์ก่อนๆได้เขียน
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เป็นต าราขึ้นโดยในต าราจะประกอบไปด้วย บทสวด พิธีกรรม ขั้นตอนต่างๆ ซึ่งพิธีการสืบชะตาถือ
เป็นภูมิปัญญาและกุศโลบายในการให้ก าลังใจของรุ่นบรรพบุรุษและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

3.พิธีการสู่ขวัญ คือ พ่อหนานนิเวศน์  สุทธหลวง และพ่อหนานอินค า  
พงษ์สุภา พิธีสู่ขวัญจะมีการจัดเครื่องบายศรีอันประกอบด้วย เสื้อผ้าของผู้ที่จะท าการสู่ขวัญ  ขัน
บายศรี ขนม ข้าว หมากพลู เมี่ยง บุหรี่ กล้วย ไข่ต้มและผลไม้ โดยจะน าเสื้อผ้ามาใส่ในถาดและท าพิธี
ช่วงเวลาในการจัดท าพิธีสู่ขวัญจะอยู่ในช่วงปีใหม่ไทยคือ ช่วงสงกรานต์หรือภายในเดือนเมษายน
แล้วแต่ความสะดวกของแต่ล่ะบ้าน โดยจะมีพ่อหมอขวัญในการสวดเรียกขวัญให้กับผู้ที่เจ็บป่วย
ไม่สบายซึ่งคติโบราณเชื่อว่าคนเราทุกคนจะมีขวัญอยู่คู่กับตนเอง เมื่อมีสิ่งที่ไม่พึงประสงค์มาท าให้เกิด
ความไม่สบายใจ เดือดเนื้อร้อนใจหรือเจ็บไข้ได้ป่วย ขวัญก็จะหลุดลอยออกไปจากตัวคนเรา ต้องมีการ
ท าพิธีเพ่ือเรียกขวัญกลับคืนมาสู่กายของผู้นั้น โดยเป็นกุศโลบายในการสร้างขวัญก าลังให้แก่ผู้ที่
เจ็บป่วย หรือเพ่ือเป็นศิริมงคลแด่ลูกหลานที่กลับมาเยี่ยมบิดามารดาในวันปีใหม่ โดยหลังจากพ่อหมอ
ขวัญท าพิธีสวดจบซึ่งใช้เวลาประมาณ 45 นาทีหลังจากนั้นก็จะมาการผูกข้อไม้ข้อมูลด้วยสายสิญจน์
ให้กับผู้นั้นเพื่อเป็นการอวยพรให้เกิดความเป็นสิริมงคล 
 
3.3 การบริหารจัดการโรงแรมธรรมะ (Temple Stay) 

 
3.3.1.ประวัติความเป็นมา 

 

 
 

ภาพที ่3.3 โรงแรมธรรมะซึ่งมองจากท่ีนาของชาวบ้าน, ผู้ศึกษา, บันทึกภาพเม่ือ 24 เมษายน, 2560 
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พระราชวรมุนี5 (พล อาภากโร ป.ธ.๙,Ph.D.) รองเจ้าคณะภาค 6 ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง
โรงแรมธรรมะ (Temple stay) ได้เล่าถึงแนวคิดและแรงบันดาลใจในการผลักดันโครงการดังกล่าว
ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นที ่1 ได้แนวคิดมาจากการไปดูงานที่ประเทศเกาหลี การจัดที่พักให้พระและโยม
ให้ครบวงจร การเดินทางไปท่องเที่ยวหรือพักผ่อนโดยมากแล้ว จากที่เคยมีมาเป็นการไปท่องเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจสุดท้ายก็จะน าไปสู่สิ่งที่เรียกว่าอบายมุข ซึ่งก็เป็นธรรมดามนุษย์ เมื่อกระท าสิ่งใดและ
เกิดความสุขก็จะท าแต่หารู้ไม่ว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริง เพราะฉะนั้นพระราชวรมุนี เจ้าคุณพล จึงมี
แนวคิดว่าน่าจะมีทางเลือกให้ประชาชนในการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งต้องออกจากสถานที่ เดิมในการ
ท างานหรือด ารงชีวิตในเมืองใหญ่และมีความสับสนวุ่นวาย ควรจะได้มีการเปลี่ยนบรรยากาศไปสู่
สถานที่ที่เงียบสงบ ซึ่งสถานที่ดังกล่าวก็ควรจะมีสิ่งที่คอยอ านวยความสะดวกตามสมควร คือการมีที่
พักเป็นสัปปายะหมายถึง สิ่งที่เหมาะกัน สิ่งที่เกื้อกูล ช่วยสนับสนุนในการบ าเพ็ญภาวนาให้ได้ผลดี 
ช่วยให้สมาธิตั้งมั่น ไม่เสื่อมถอยซึ่งมนุษย์หรือบุคคลแต่ละคนก็จะมีจริตหรือความชอบที่แตกต่างกัน 
ผู้ใดมีความชื่นชอบในสถานที่หรือกิจกรรมแบบใดก็จะแสวงหาเพ่ือเดินทางไปท่องเที่ยวในสิ่งที่ตนชื่นชอบ 
ซึ่งเมื่อมีการด าเนินการจัดท าโรงแรมธรรมะ (Temple Stay) ก็ถือว่าสามารถตอบโจทย์ได้ ซึ่งที่
วัดภูเก็ตก็เป็นสถานที่ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านสถานที่ตั้ง และอยู่ห่างจากชุมชนพอสมควร พระราชวรมุนี
จึงมีความคิดว่าน่าจะเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมในการที่จะเป็นสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจ
ประกอบการได้แรงบันดาลใจจากประเทศเกาหลีซึ่งใช้วัดเป็นสถานที่ให้คนมาพักผ่อนหย่อนใจและ
ท่องเที่ยวและได้มีโอกาสในการท าบุญและบ ารุงพระพุทธศาสนาด้วยนั้นก็คือ 

1. การที่เมื่อได้ไปพักในสถานที่ดังกล่าวและก็จะมีกิจกรรมในการท าวัตร สวดมนต์ 
รว่มกับพระภิกษุสงฆ์ภายในวัดทั้งในตอนเช้าและตอนเย็น 

2. ได้มีโอกาสในการท าบุญท าทานได้ตักบาตร 
3. สิ่งที่จะได้ตามมาคือความสงบทางใจ  
ประเด็นที่ 2 ความคิดรึเริ่มในการด าเนินโครงการโรงแรมธรรมะ (Temple stay)      

มาจากประสบการณ์ของท่านเจ้าคุณพระราชวรมุนี เอง ในฐานะที่ เป็นเจ้าคณะชั้นปกครอง          
การเดินทางไปตรวจงานในคณะสงฆ์ในวัดต่างๆ ก็จะมีความยากล าบากในการจัดหาที่พักให้กับพระชั้น
ผู้ใหญ่ เนื่องจากในบางครั้งการจะต้องไปตรวจงานอย่างเร่งด่วน กะทันหัน ท าให้ในการจัดหาที่พักมี
ความยากล าบากถึงแม้จะได้มีการประสานกันไว้ล่วงหน้าแต่ด้วยสถานที่มีจ ากัด จึงท าให้เกิดความไม่

                                           
5 พระราชวรมุนี (พล อาภากโร), สัมภาษณ์โดย กฤษณะ  ถวิลวงษ์, วัดสังเวชวิศยาราม 

กรุงเทพฯ, 12 เมษายน 2560. 
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สะดวกในการรองรับพระชั้นผู้ใหญ่  ดังนั้น จึงควรจะมีวัดที่ใช้เป็นศูนย์กลางในการใช้รองรับในการ
ตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการของพระชั้นผู้ใหญ่รวมถึงแขกหรือบุคคลส าคัญในคณะสงฆ์  รวมถึงจะได้
มีสถานที่ให้ญาติโยมใช้เป็นสถานที่พักในการปฏิบัติธรรม ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่ต้องการแสวงหา
ความสงบทางใจ ทั้งแบบกลุ่ม และรายบุคคล สามารถเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจได้ ก็จะได้มี
กิจกรรมทางศาสนาทั้งนั่งสมาธิและสวดมนต์เจริญภาวนา จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้เกิดโรงแรมธรรมะ 
(Temple Stay) 

ซึ่งวัตถุประสงค์ระยะเริ่มต้นไม่ได้มีแนวคิดไปในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด เพราะสร้างจาก
ศรัทธาของญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา ส่วนการที่นักท่องเที่ยวผู้มาพักอาศัยจะถวายปัจจัยเพ่ือจะบ ารุงก็
แล้วแต่จิตศรัทธาของญาติโยมหรือนักท่องเที่ยวผู้มาพักค้างแรม โดยในปัจจุบันได้มีการขยายเพ่ิมอีก
หนึ่งอาคาร และชาวบ้านในชุมชนก็มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจ  
ซึ่งโรงแรมธรรมะ ของวัดภูเก็ต อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ถือว่าเป็นที่แรกที่พยายามน าเสนอว่าเป็น 
“Temple Stay” แต่การด าเนินการในลักษณะแบบเดียวกัน กล่าวคือมีการจัดศาลาที่พักให้คนเข้าไป
พักค้างแรมก็เคยมีคนด าเนินการมาก่อน ตัวอย่างเช่น วัดท่าตอน หรือวัดแถวเชียงใหม่ ที่มีการ
ด าเนินการในเชิงพาณิชย์ตามที่เป็นข่าว ในขณะที่“Temple Stay” ของวัดภูเก็ตก็ไม่ได้มีแนวคิด
ไปในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด ซึ่งในปัจจุบันก็ได้จัดให้มีผู้จัดการและมีอาสาสมัครดูแลและให้
ค่าตอบแทนเป็นรายได้ 

เมื่อเปิดด าเนินการก็ได้มีหน่วยราชการต่างๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาขอใช้
สถานที่และวิทยากรของทางวัดในการฝึกอบรมธรรมะให้กับข้าราชการในหน่วยงาน ตลอดจน
สถานศึกษาได้มาใช้สถานที่ในการฝึกอบรมธรรมะและการนั่งวิปัสสนากรรมฐานให้กับบุคลากรใน
หน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจเป็นต้น 

เมื่อเริ่มมีผู้เข้ามาพักในโรงแรมธรรมะ (Temple Stay) ของวัดภูเก็ตมากขึ้น นักท่องเที่ยว
ก็จะสอบถามว่าในชุมชนมีสินค้าหรือมีอะไรเป็นเอกลักษณ์อยู่ในชุมชนบ้านเก็ตซึ่งมีบรรพบุรุษชาวไท
ลื้ออพยพมาจากแคว้นยูนาน มีภูมิปัญญาความรู้ในด้านการทอผ้า มีความละเอียดและเป็นอัตลักษณ์
ท าให้ชุมชนมีโอกาสได้ขยายตัวด้วยการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบของ
นักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมเยือน  โดยที่ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการแนะน าของทางวัด และเมื่อนักท่องเที่ยวได้
มีโอกาสไปสัมผัสก็เกิดความชื่นชอบในความประณีตในการผลิต อันบ่งบอกถึงปรัชญาทาง
พระพุทธศาสนาและความเป็นมาของชาวไทลื้อผ่านการทอผ้าและตุงของชาวไทลื้อ  ซึ่งตุงนี้ได้รับ
คัดเลือกให้มาประดับในงานถวายเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา  กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในปี 2551 ในขณะที่ความนิยมผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชนบ้านเก็ตยังได้
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แผ่อานิสงส์ไปยังกลุ่มผ้าทอของหมู่บ้านใกล้เคียงด้วย เนื่องจากผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชนใกล้เคียงก็
ไม่เป็นที่รู้จักเท่าใดนัก จึงถือได้ว่าวัดภูเก็ตถือเป็นสถานที่น าร่องให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง   

สิ่งที่วัดภูเก็ตใช้เป็นจุดขายในการน าเสนอเพ่ือเกิดความน่าสนใจต่อสังคมภายนอกก็คือ
การมีภูมิประเทศและสถานที่ตั้งที่มีความสวยงาม รวมถึงการมีโรงแรมธรรมะ (Temple Stay) 
ในขณะที่วัดภูเก็ตมีความโชคดีคืออยู่ห่างจากตัวหมู่บ้านพอสมควรและตั้งอยู่บนเนิน  

ส่วนหนึ่งของการจัดสร้าง “Temple Stay” ก็คืองบประมาณที่เหลือจากการยกช่อฟ้า  
พระอุโบสถของวัดเป็นงบประมาณที่ใช้เริ่มต้นในการก่อสร้าง ทั้งสิ้น 240,000 บาท นอกจากนี้เป็น
เ งิ นที่ บริ จาคจากญาติ โยมผู้ มี จิ ตศรั ทธาตลอดจนการ อุปถั มภ์ ของ เจ้ าพระคุณสมเด็ จ                       
พระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ าภาษีเจริญ ได้สนับสนุนงบประมาณเป็นจ านวน 2 ครั้ง วงเงินประมาณ 
2 – 3 ล้านบาท เพราะฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าโรงแรมธรรมะ (Temple Stay) เกิดขึ้นจากจิตศรัทธาและ
การร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย เกิดการร่วมบุญร่วมกุศล พระราชวรมุนีจึงกล่าวว่าไม่มีความคิดถึงเรื่อง
ต้นทุนและก าไรจากการด าเนินโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด 

ซึ่งพระราชวรมุนี (จ้าคุณพล) ได้กล่าวต่อไปว่า จากเสียงตอบรับของชาวชุมชนบ้าน
เก็ตถึงการมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด  การจ าหน่ายผ้าทอไทลื้อของกลุ่มผ้า
ทอบ้านเก็ตและของที่ระลึกต่างๆ  ในขณะที่พระครูสุทินนันทธรรม6 เจ้าอาวาสวัดภูเก็ตได้กล่าวถึง
บทบาทของวัดที่มีต่อชุมชนในอดีตอันเกี่ยวเนื่องและเป็นพ้ืนฐานส าคัญกับการก่อตั้งโรงแรมธรรมะ
(Temple stay) ซ่ึงท่านได้กล่าวว่าในอดีตบาทของวัดต่อชุมชนมีอยู่ด้วยกันหลายประการดังต่อไปนี้ 

 

 
 
ภาพที่ 3.4 การสัมภาษณ์พระครูสุทินนันทธรรม เจ้าอาวาสวัดภูเก็ต, ชุติพงศ์ สถิตพานิช, 
บันทึกภาพเม่ือ 24 เมษายน, 2560 

                                           
6 พระครูสุทินนันทธรรม, สัมภาษณ์โดย กฤษณะ  ถวิลวงษ์, วัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.นา่น, 

22 เมษายน 2560. 
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1. เป็นโรงอาหาร กล่าวคือนับตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันวัดถือเป็นสถานที่พ่ึงพิงของ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในการสงเคราะห์ด้านอาหาร โดยที่เรียกกันทั่วไปว่า “อาศัยข้าวก้นบาตร” 
หรืออาจจะมีการจัดโรงทานขึ้นภายในวัดอันถือว่าเป็นการต่อยอดศรัทธาของญาติโยมทั้งหลาย 

 2. เป็นโรงเรียน กล่าวคือที่ผ่านมาวัดถือเป็นสถานที่ส าคัญในการให้วิชาความรู้ต่างๆ 
กับคนในชุมชน 

3. เป็นโรงมหรสพ กล่าวคือวัดเปรียบเสมือนสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและให้ความ
รื่นรมย์กับประชาชนและในเทศกาลงานบุญหรือโอกาสส าคัญต่างๆวัดก็จะมีการจัดมหรสพต่างๆ  ให้
ประชาชนได้รับชมรับฟัง  

4. เป็นโรงเป็นศาล คือเป็นสถานที่ไกล่เกลี่ยปัญหาหรือข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 
5. เป็นโรงยา หมายถึงเป็นสถานที่ปรุงยาเพื่อรักษาโรคแก่ประชาชนในชุมชน 
6. เป็นโรงแรมกล่าวคือ ค าว่า “โรงแรม” หมายถึงการพักค้างคืนซึ่งเดิมวัดก็เป็นสถานที่

พักค้างคืนแก่ผู้คนซึ่งสัญจรหรือเดินทางไกลในสมัยโบราณก็จะอาศัยวัดเป็นสถานที่ในการพักค้างแรม 
แต่ในปัจจุบันสังคมบางส่วนกลับมองว่า ค าว่า “โรงแรม” เป็นสถานที่ก่อให้เกิดอบายมุขซึ่งในมุมมอง
ของท่านเจ้าอาวาสเห็นว่าเป็นการมองเพียงด้านเดียว 

จากที่กล่าวถึงบทบาทของวัดต่อชุมชนนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านเจ้าอาวาสได้
สรุปว่า วัดคือพ้ืนที่สาธารณะของชุมชน (Public Space) เป็นเสมือนศูนย์รวมของคนในชุมชนและ
ทุกคนที่มาเยี่ยมเยือน สามารถมาใช้ประโยชน์ในการท ากิจกรรมต่างๆ อันเป็นวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ
ประการหนึ่งซึ่งวัดก็อยู่คู่กับชุมชนมาตราบช้านาน 

ในส่วนของผู้น าชุมชนคือ นายชาญยุทธ  มูลค า7 ซึ่งก็เป็นผู้ที่มีส่วนส าคัญในการ
รับทราบข้อมูล ตลอดเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงแรมธรรมะ (Temple stay)ของวัดภูเก็ตได้กล่าวถึง
ประวัติความเป็นมาของการสร้างโรงแรมธรรมะว่าเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2552 - พ.ศ.2553 ตนเองซึ่ง
ผู้ใหญ่บ้านที่ชุมชนบ้านเก็ตมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 เดิมทีวัดภูเก็ตก็เป็นวัดทั่วๆ ไป  เช่นเดียวกับวัดอ่ืนๆ
ในต าบล วรนคร มีโบสถ์หลังเก่าหลังคามุงกระเบื้อง ท่านพระครูสุทินนันทธรรมเจ้าอาวาสมีด าริว่า
อยากจะเปลี่ยนหลังคาแต่หลังจากท่ีได้ท าการเปลี่ยนหลังคาแล้ว สภาพของพระอุโบสถก็ยังดูเก่าไม่น่า
มองจึงได้มีการบูรณะซ่อมแซมใหม่ทั้ งหมด เมื่อปรับปรุงพระอุโบสถจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว            
พระราชวรมุนี (เจ้าคุณพล) รองเจ้าคณะภาค6 ซึ่งเป็นชาวชุมชนบ้านเก็ตแต่ดั้งเดิมและเป็นประธานที่
ปรึกษาของวัดภูเก็ต ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลีรวมถึงการได้แนวคิดจากวัดที่ 

                                           
7 นายชาญยุทธ  มูลค า, สัมภาษณ์โดย กฤษณะ  ถวิลวงษ์, วัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน, 

22 เมษายน 2560. 
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จ.เชียงใหม่ ในเรื่องของการจัดท าที่พักส าหรับญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรม ตลอดจนมีความคิดในการจะ
พัฒนาวัดและชุมชนบ้านเก็ตให้เจริญยิ่งขึ้น จึงได้ร่วมกันปรึกษาหารือกับเจ้าอาวาสวัดภูเก็ต พ่อหลวง
อินแปลงผู้น าชุมชนบ้านเก็ตในขณะนั้น รวมถึงตนเองซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านว่าจะสามารถจัดท าที่พัก
ส าหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมและเป็นที่พักรับรองพระเถระชั้นผู้ใหญ่ได้หรือไม่อย่างไร และได้ข้อสรุป
ร่วมกันในการที่จะสร้างโรงแรมธรรมะ (Temple Stay) จึงเป็นที่มาของการด าเนินโครงการดังกล่าว 

หลังจากโรงแรมธรรมะได้เปิดด าเนินการก็ได้มีนักท่องเที่ยวซึ่งทราบข้อมูลจากการ
ประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ไปด้วยกันดอทคอม8 เว็บไซต์ไทย
ออนทัวร์ดอทคอม9 เว็บไซต์พันทิพย์ดอทคอม10 ตลอดจนรายการโทรทัศน์ เช่น รายการเมดอินไทย
แลนด์ ยกระดับ กระชับสยาม11 รายการแจ๋วแฟมมีลี่12 ซึ่งออกอากาศทางช่อง 3SD หมายเลข28 
และอีกหลายรายการได้มาถ่ายท าและน าไปเผยแพร่แก่สาธารณะเนื่องจากเห็นว่ามีความน่าสนใจ
และเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ท าให้ปริมาณนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมและเข้าพักเป็นจ านวนเพ่ิมมากขึ้นท า
ให้ท่านเจ้าคุณพล (พระราชวรมุนี) จึงเล็งเห็นเมื่อมีปริมาณนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมและจ านวนผู้ที่มา
ปฏิบัติธรรมและเข้าพักที่โรงแรมธรรมะเพ่ิมขึ้นท าให้เกิดความแออัดและไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
จึงได้มีการก่อสร้างอาคารที่พักและห้องปฏิบัติธรรมเพิ่มอีกหนึ่งอาคารในปี พ.ศ. 2559 โดยเป็นอาคาร 
4 ชั้นโดยมีห้องพักจ านวน 8 ห้องและห้องวิปัสสนากรรมฐานขนาดใหญ่จ านวน 1 ห้องสามารถรองรับ
ผู้ปฏิบัติธรรมได้ประมาณ 200 ท่าน ท าให้ในปัจจุบัน โรงธรรมะมีทั้งสิ้นสองอาคารรวมมีห้องพัก 16 ห้อง 
และมีห้องปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่ จ านวน 2 ห้อง 

                                           
8 webmaster@paiduaykan.com,“ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน,”ไปด้วยกันดอทคอม,     

http://paiduaykan.com/province/north/nan/watphuket.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 
2560). 

9 ที ม ง า น ทั ว ร์ อ อ น ไ ท ย ด อ ท ค อ ม ,“วั ด ภู เ ก็ ต ,”ทั ว ร์ อ อ น ไ ท ย ด อ ท ค อ ม , 
http://www.touronthai.com/article/1144 (สืบค้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560). 

10 ส ม า ชิ ก ห ม า ย เ ล ข 34217727,“แ บ ก ก ล้ อ ง ท่ อ ง โ ล ก ,”พั น ธ์ ทิ พ ย์ ด อ ท ค อ ม
,https://pantip.com/topic/34217727 (สืบค้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560). 

11 รายการเมดอินไทยแลนด์ ยกระดับกระชับสยาม, “โรงแรมธรรมะ,”ยูทูปดอทคอท, 
https://www.youtube.com/watch?v=WhLFdcQSaAk (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560). 

12 ร า ย ก า ร แ จ๋ ว แ ฟ ม มิ ลี่ ,“พ า เ ที่ ย ว วั ด ภู เ ก็ ต  อ . ปั ว  จ . น่ า น ,”ยู ทู ป ด อ ท ค อ ม
,https://www.youtube.com/watch?v=Nkq_TWbRI9c (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560). 
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และนับเป็นวาระมหามงคลและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชด าเนินมายัง โรงเรียนพระปริยัติธรรม    
วัดภูเก็ตในวันที ่11 มีนาคม พ.ศ. 2557 เพ่ือทรงติดตามการด าเนินงานตามโครงการตามพระราชด าริ 
ตลอดจนทรงเยี่ยมชมวัดภูเก็ตและโรงแรมธรรมะ (Temple stay) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้กลุ่มสตรีผ้าทอไทลื้อชุมชนบ้านเก็ตและประชาชนชาวชุมชนบ้านเข้าเฝ้าทูลละออง
พระบาทอย่างใกล้ชิด นับเป็นมหามงคลกับวัดภูเก็ตและชุมชนบ้านเก็ตอย่างสูงสุด 

 

 
 

ภาพที่ 3.5 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะสงฆ์ 
ข้าราชการและคณะเจ้าหน้าที่ เมื่อครั้งเสด็จพระราชด าเนินมายังวัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน   
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2557, ที่มา : www.watphuket.com, 2560.  

 

 
 

ภาพที่ 3.6 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรภาพถ่ายวิวทิวทัศน์
จากศิลปินและผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของชาวชุมชนบ้านเก็ต วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2557, ที่มา :    
www. watphuket.com, 2560. 
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ภาพที่ 3.7 นางศดานันท์  เนตรทิพย์ ประธานกลุ่มผ้าทอไทลื้อบ้านเก็ตทูลเกล้าฯถวายผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอจากฝีมือของกลุ่มแม่บ้าน วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2557, ที่มา : www.watphuket.com, 2560. 
 

อีกสิ่งหนึ่งที่สามารถยืนยันถึงความสวยงามของวิวทิวทัศน์และที่ตั้งของวัดภู เก็ตและ
ชุมชนบ้านเก็ตนั่นก็คือ การที่จังหวัดน่าน ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ได้จัดการ
ประกวดภาพถ่าย วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ของจังหวัด
น่าน เพ่ือติดตั้ง ณ ท่าอากาศยาน น่านนคร ในชื่อโครงการประกวดภาพถ่ายรักษ์ป่าน่าน...รักบ้าน...
น่านนคร เพ่ือเป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์ของจังหวัดน่านรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายหรรษา 
ตั้งมั่นภูวดล ชื่อภาพถ่าย ภาพฝัน ณ.เมืองน่านซึ่งเป็นภาพวิวทิวทัศน์ ซึ่งถ่ายจากลานชมวิวหน้า
อุโบสถของวัดภูเก็ต ซึ่งสีสันวิวทิวทัศน์ของท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ที่มองเห็นนั้นจะแปรเปลี่ยนไปตาม
ฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกรชาวชุมชนบ้านเก็ต กล่าวคือหากเป็นในช่วงที่มีการป ลูกข้าวเมื่อ
เริ่มท าการเพาะปลูกท้องทุ่งบริเวณชุมชนบ้านเก็ตจะกลายเป็นสีเขียวหรือหากถึงฤดูกาลปลูกข้าวโพด
ท้องทุ่งก็จะกลายเป็นสีน้ าตาลเข้ม  

จากที่ผู้ศึกษาได้มีโอกาสพูดคุยและสอบถามข้อมูลจากนักท่องเที่ยวซึ่งได้รับการเปิดเผย
ชื่อคือ นายสัตวแพทย์สมทัศน์ อย่างสุข13 อายุ 29 ปี ปัจจุบันด ารงต าแหน่งนายสัตวแพทย์ ประจ า
ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน ได้กล่าวว่า
ภาพถ่ายดังกล่าวถูกแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์เป็นจ านวนมากและเป็นภาพที่ได้มีการทูลเกล้าฯ  ถวาย
สมเด็จพระเทพฯ ซึ่งจากที่ได้ทราบข้อมูลภาพดังกล่าวมีการใช้อากาศยานแบบไร้คนขับ (โดรน) เป็น
เครื่องมือในการถ่าย จึงท าให้ได้มุมมองที่แปลกใหม่ซึ่งในปัจจุบันภาพดังกล่าวก็ได้ถูกแสกนและน าไป
ติดตั้งไว้ที่ร้านม่วงชาติ (ร้านจ าหน่ายผลผลิตในโครงการตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

                                           
13 สมทัศน์ อย่างสุข, สัมภาษณ์โดย กฤษณะ  ถวิลวงษ์, วัดภูเก็ต,น่าน, 22 เมษายน 2560. 
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สยามบรมราชกุมารี) หรือร้านภูฟ้าเดิม ท าให้เป็นที่สนใจจนท าให้มีคนรู้จักและมาเที่ยวชมวัดภูเก็ต
มากขึ้น ซึ่งนสพ.สมทัศน์ได้กล่าวต่อไปว่า ก่อนหน้าที่จะเกิดการจัดตั้ง “โรงแรมธรรมะ”(Temple stay) 
วัดภูเก็ตก็ยังไม่เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมากนัก จนเมื่อเกิดโครงการฯ ดังกล่าวจึงมีการน าภาพ
และข้อมูลของวัดภูเก็ตและโรงแรมธรรมะไปแชร์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ท าให้มีนักท่องเที่ยวตามมา
เยี่ยมชม หลังจากนั้นวันภูเก็ตก็ถูกจัดอันดับ14ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เมื่อเดินทาง
มาท่องเที่ยวที่อ าเภอปัว ก็ควรจะแวะมาเยี่ยมชม 
 

 
 

ภาพที่ 3.8 ภาพถ่ายซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ในโครงการประกวดภาพถ่ายรักษ์ป่าน่าน      
รักบ้ าน . . .น่ านนคร  จัดขึ้น โดยจั งหวัดน่ าน ร่ วมกับธนาคารกสิกรไทยจ ากัด  (มหาชน) ,                
ที่มา: www. m-culture.go.th/nan, 2560.  

 

 
ในส่วนของผู้ประกอบการในชุมชุนผู้ศึกษาได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ประกอบการในชุมชน

คือนางค านาม มูลค า15 อายุ 66 ปี ได้กล่าวว่าอาชีพหลักคือการเพาะปลูกข้าวและถั่วลิสงซึ่งนาง
ค านามมีที่ดินส าหรับการเพาะปลูกอยู่สองไร่แต่เมื่อเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมวัดภูเก็ตและ
ปฏิบัติธรรมที่โรงแรมธรรมะในช่วงสองสามปีที่มาผ่านมาเพ่ิมจ านวนมากขึ้นจึงเล็งเห็นโอกาสที่จะมี
รายได้เสริมจึงได้สร้างเป็นเพิงขายสินค้า ขายสินค้าในที่นาของตนเองซึ่งสินค้าที่น ามาวางจ าหน่ายก็มี
ทั้งผลิตผลทางการเกษตรที่ปลูกเองเช่น พืชผักสวนครัว หอม กระเทียม ถั่วลิสง กระเจี๊ยบ รวมทั้ง
สินค้าที่เป็นผลผลิตของชาวเขาได้แก่ ลูกเดือย งาขาว งาด า ข้าวไร่ซึ่งปลูกบนดอยโดยชาวม้ง ชาวเย้า

                                           
14 ทีมงานกะปุกดอทคอม ,“เที่ยวอ าเภอปัวน่านกับ10จุดน่าเช็คอิน ,”กะปุกดอทคอม

,https://travel.kapook.com/view162591.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560). 
15 นางค านาม มูลค า, สัมภาษณ์โดย กฤษณะ  ถวิลวงษ์, วัดภูเก็ต, น่าน, 22 เมษายน 2560. 
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บนดอยภูคาและเป็นผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ ซึ่งไปรับสินค้ามาจากอ าเภอบ่อเกลือที่อยู่ห่างจากชุมชน
บ้านเก็ตไปประมาณ 25 กิโลเมตรซึ่งมีรายได้จากการขายสินค้าหลังจากหักต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่วันละ 
200-300 บาท 

ขณะที่เจ้าของร้านตูบนากาแฟ คือนางสมร หาญยุทธ16 อายุ 38 ปี ซึ่งเปิดร้านขาย
กาแฟเมื่อช่วงต้นปี 2560 ได้กล่าวถึงความเป็นมาในการมาเปิดร้านว่าตนเกิดและเติบโตที่ชุมชน   
บ้านเก็ตหลังจากนั้นเมื่อจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนปัวก็ได้ไปศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อจบการศึกษาก็ได้ท างานเป็นพนักงานบริษัทที่จังหวัดเชียงใหม่
จนถึงอายุ 32 ปี ก็มีความคิดที่ต้องการจะกลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวที่ชุมชนบ้านเก็ตจึงได้ลาออก
และเม่ือกลับมาอยู่บ้านก็ได้มาท าเกษตรกรรมด้วยการปลูกข้าวซึ่งในหนึ่งปีก็จะได้ข้าวประมาณ 40 ถัง
เพ่ือไว้ส าหรับบริโภคในครอบครัวและมีรายได้เสริมจากการเปิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กซึ่งก็ถือว่าสามารถอยู่
ได้อย่างไม่ล าบากเพราะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แต่ช่วงหลังประสบปัญหาต้องปิดศูนย์รับเลี้ยง
เด็กท าให้ไมม่ีรายได้อ่ืนนอกจากอาชีพเกษตรกรรม จนเมื่อเห็นว่าที่วัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม
และปฏิบัติธรรมมากขึ้นจึงเห็นโอกาสในการเปิดกิจการร้านกาแฟซึ่งรายได้เฉลี่ยหลังจากหักต้นทุนอยู่
ที่เดือน 15,000 – 20,000 บาทต่อเดือนซึ่งก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ 

ในส่วนของผู้ประกอบอาชีพด้านขนส่ง ผู้ศึกษาได้พูดคุยกับนายดุสิต อินเปลี่ยน17 อายุ 
35 ปี อาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ที่วินตลาดเทศบาลเมืองปัว โดยท างานมาประมาณ 10 ปี 
นายดุสิต ได้กล่าวว่าปกติจะมีนักท่องเที่ยวบางส่วนซึ่งเดินทางมาจากตัวเมืองน่ านโดยรถโดยสาร
ประจ าทาง ก็จะมาใช้บริการรถจักรยานยนต์วินของตนเพ่ือเดินทางไปยังที่พักและตามสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ในอ าเภอปัว และหนึ่งในนั้นก็คือวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอ าเภอประมาณสี่กิโลเมตร 
โดยที่ผ่านมาจะมีคนมาว่าจ้างให้ไปส่งยังวัดภูเก็ตไม่มากเท่าใดนัก จนเมื่อประมาณสองถึงสามปีที่ผ่าน
มามีผู้ว่าจ้างให้ไปส่งยังวัดภูเก็ตเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก ท าให้มีรายได้เฉลี่ยต่อวันเพ่ิมขึ้นจากเดิมอยู่
ประมาณสองร้อยถึงสามร้อยบาท ปัจจุบันรายได้เฉลี่ยอยู่ที่วันละสามร้อยถึงห้าร้อยบาท โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงที่มีคนไปวัดภูเก็ตจ านวนมาก 

3.3.2.วิธีการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในวัดภูเก็ตและ

โรงแรมธรรมะด าเนินไปได้อย่างเรียบร้อย จากการศึกษาพบว่ามีวิธีการบริหารจัดการดังต่อไปนี้ 

                                           
16 นางสมร หาญยุทธ, สัมภาษณ์โดย กฤษณะ  ถวิลวงษ์, วัดภูเก็ต, น่าน, 22 เมษายน 2560. 
17 นายดุสิต อินเปลี่ยน, สัมภาษณ์โดย กฤษณะ  ถวิลวงษ์, วินจักรยานยนต์รับจ้างตลาด

เทศบาลเมืองปัว, น่าน, 22 เมษายน 2560. 
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3.3.2.1.การแบ่งพื้นที่ 

วัดภูเก็ตมีพ้ืนที่ทั้งหมด 11 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา ลักษณะพ้ืนที่เป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้าวัดอยู่ด้านทิศตะวันตกติดถนนทางเข้าชุมชนบ้านเก็ต ทิศใต้ติดที่นาของชาวบ้าน 
ทิศตะวันออกติดผืนนาและเชิงดอยภูคา ทิศเหนือติดกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมและชุมชนบ้านเก็ต 

1.1 เขตพุทธาวาส : อยู่ทางฝั่งทิศตะวันออกของวัดมีเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ 
เป็นที่ตั้งของอุโบสถและศาสนสถาน ศาสนวัตถุที่เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว เช่น พระอุโบสถแบบ
ล้านนา หลวงพ่อแสนปัวพระพุทรูปธรรมจักรองค์ที่ 36  ร้านจ าหน่ายวัตถุมงคล ลานชมวิวลอยฟ้า 
อาคารที่พักโรงแรมธรรมะ บันไดพญานาค อนุสาวรีย์หลวงแสนหาญยุทธและหลวงแสนค ามูล 
จัดเป็นจุดท่องเที่ยว 

- พระอุโบสถแบบล้านนา ภายในมีการตั้งเป็นจุดให้นักท่องเที่ยวท าบุญ
ประเภทต่างๆ เช่น บริจาคซื้อที่ดิน กระเบื้องหลังคาโบสถ์ เป็นต้น 

- หลวงพ่อแสนปัว 
- พระพุทธรูปธรรมจักร 
- ร้านจ าหน่ายวัตถุมงคล 
- ลานชมวิวลอยฟ้าหน้าพระอุโบสถ ซึ่งถือเป็นสถานที่ซึ่งท าให้วัดภูเก็ตเป็น

ทีส่นใจแก่นักท่องเที่ยวในวงกว้าง 
- โรงแรมธรรมะ (Temple stay) 
1.2 เขตสังฆาวาส : อยู่ฝั่งทิศใต้มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น

กุฏิที่พักสงฆ์ ศาลาการเปรียญและ โรงเรียนพระปริยัติธรรม ร้านสหกรณ์ของโรงเรียนและลานจอดรถ 
3.3.2.2 การบริหารงานบุคคล 

จากการเก็บข้อมูลพบว่าโรงแรมธรรมะ (Temple Stay) มีโครงสร้างการ
บริหารจัดการตามแผนผังข้างต้นซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ กล่าวคือ การตัดสินใจสูงสุดในการบริหาร
โครงการฯ คือพระครูสุทินนันทธรรม (เจ้าอาวาสวัดภูเก็ต) มีหน้าที่ในการก ากับดูแลและตัดสินใจทั้ง
ในด้านการบริหารจัดการรายได้และงบประมาณซึ่งใช้หมุนเวียนในการบริหารจัดการโรงแรมธรรมะ 
(Temple Stay) ในส่วนของระดับที่ปรึกษาของโครงการฯ ประกอบด้วยพระราชวรมุนี รองเจ้าคณะ
ภาค 6 ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนส าคัญในการผลักดันท าให้เกิดโครงการโรงแรมธรรมะขึ้น ท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาในเรื่องของการบริหารโรงแรมธรรมะรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านศาสนาของโรงแรม
ธรรมะ โดยมีคณะกรรมการชุมชนน าโดย นายชาญยุทธ  มูลค า เป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการฯ
รายนามกรรมการที่ปรึกษาโครงการฯ มีดังนี ้

 



Ref. code: 25595803010015VUF

76 
 

 
 

1. นายชาญยุทธ  มูลค า 
2. นายอิ่นค า  พุสุภา 
3. นายอินแปลง  แสนนิทา 
4. นางศดานันท์  เนตรทิพย์ 
5. นางบัวหอม มูลค า 
6. นางทองค า  ชาวเฮ้ีย 
7. นางกัญญา  หาญยุทธ 
8. นางสวย  ค าเทพ 
9. นางเฉลียว  มูลค า 
10. นางสุพรรณ  จิตรปทุมรัตน์ 
11. นายสุทัศน์  แสนนิทา 
12. นางบุญเตรียม  มานะกิจ 
13. นางกรุณา  ฑีฆาวงศ์ 
14. นายสมมาตร  หาญยุทธ 
ส าหรั บ การคั ด เ ลื อกคั ดส ร ร บุ คคล เข้ า ม าปฏิ บั ติ ง าน ในวั ดนั้ น             

ท่านเจ้าอาวาสจะพิจารณาจากคนในชุมชนที่มีรายได้น้อยและมีความยากล าบากในการประกอบ
อาชีพ โดยมีการมอบหน้าที่ให้ตามความสามารถและความถนัดของแต่ละคน และเมื่อเข้าท างานแล้วก็
ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ท่านได้ตั้งไว้เช่น ห้ามเสพของมึนเมาทั้งสุรา ยาเสพติดและจะต้องมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนต้องเป็นคนจิตใจโอบอ้อมอารีไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต  

ด้านการจัดการกิจการของโรงแรมธรรมะในด้านการควบคุมดูแลทั้งด้าน
อาคารที่พัก พนักงานอาสาสมัครจากชุมชน รวมถึงการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายของโรงแรมธรรมะ
ตลอดจนการรับจองห้องพักจากนักท่องเที่ยวและผู้สนใจในการเข้าพักในโครงการ ซึ่งผู้ที่ท าหน้าเป็น
ผู้ดูแลในส่วนนี้ก็คือผู้จัดการโรงแรมธรรมะ นางมานิตา หาญยุทธ18 (พ่ีมล) ซึ่งได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของ
การมาท าหน้าที่ดังกล่าวว่า ตนเองเป็นเกิดและเติบโตที่ชุมชนบ้านเก็ต และเมื่อส าเร็จการศึกษา ก็ได้
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทไทยสมุทรประกันภัย แต่เมื่อกลางปี พ.ศ.2554 เกิดประสบปัญหา
บริษัทต้องย้ายที่ตั้งส านักงานไปอยู่ในตัวเมืองน่าน ซึ่งมีระยะทางห่างออกไปประมาณ 50 กิโลเมตร 
ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง ตนเองจึงมีความจ าเป็นต้องลาออกมาอยู่บ้านได้ประมาณ   

                                           
18 นางมานิตา หาญยุทธ, สัมภาษณ์โดย กฤษณะ  ถวิลวงษ์, วดัภูเก็ต, น่าน, 22 เมษายน 

2560. 
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2-3 เดือน ซึ่งหลังจากท่ีอาคารกรรมฐานลอยฟ้าและที่พักตึกแรกก่อสร้างเสร็จ ท่านเจ้าอาวาสได้ให้มา
ช่วยท าหน้าที่ดูแลอาคารที่พัก โดยระยะแรกก็ท าหน้าที่ดูแลทุกอย่างเพียงคนเดียวในส่วนของ
โรงแรมธรรมะไม่ว่าจะเป็นด้านความสะอาดของห้องพัก ด้านการจัดเก็บรายได้ รวมถึงการบริการ
นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมและมาเข้าพักในโรงแรมธรรมะ โดยตนเองได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน
จากทางวัด ในด้านความสะอาดโดยรอบบริเวณวัดมีผู้รับผิดชอบอีกหนึ่งท่านเมื่อมีการสร้างอาคารที่
พักเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอาคาร จึงได้มีการรับอาสาสมัครโดยเป็นชาวบ้านในชุมชนบ้านเก็ตเข้ามาช่วยใน
การดูแลห้องพักท าให้ในปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ของโรงแรมธรรมะจ านวน 4 คนประกอบไปด้วย 

1. นางมานิตา  หาญยุทธ อายุ 49 ปี เป็นผู้จัดการท าหน้าที่ก ากับดูแล
ภาพรวมในด้านความเรียบร้อยและความสะอาดของห้องพักตลอดจนจัดท าบัญชีรายรับ -
รายจ่ายเพ่ือรวบรวมส่งเจ้าอาวาส 

2. นางพัฒนา  หาญยุทธ อายุ 47 ปี มีหน้าที่ท าความสะอาดห้องพัก และ
ห้องน้ าทุกห้องภายในวัด 

3. นางทองศรี  ฑีฆาวงศ์ อายุ 63 ปี มีหน้าที่ดูแลพระอุโบสถและท าความ
สะอาดและบริเวณโดยรอบลานวัด 

จากการให้ข้อมูลของนางพัฒนา  หาญยุทธ19 ได้กล่าวว่า เข้ามาท าหน้าที่
ดูแลความสะอาดห้องพักและห้องน้ าของอาคารโรงแรมธรรมะหลังจากอาคารหลังที่สองสร้างเสร็จก็ได้
ท าการรับอาสาสมัครจากชาวบ้านในชุมชนโดยมีหน้าที่ปฏิบัติงานในด้านการดูแลห้องพักและบริเวณ
โดยรอบให้มีความสะอาดเรียบร้อย ตลอดจนการประกอบอาหารเช้าให้กับแขกหรือนักท่องเที่ยวซึ่งมา
ใช้บริการ โดยจะได้รับค่าตอบแทนจากวัดเป็นรายเดือนๆ ละ 6,000 บาท โดยอาชีพหลักก็จะ
ประกอบอาชีพท านาและทอผ้าส่งกลุ่มทอผ้าบ้านป้าหลอม ซึ่งการแลดูด้านความสะอาดวัดและ
โรงแรมธรรมะจะแบ่งเป็นการท าความสะอาดห้องพัก ห้องน้ า ในช่วงสาย ท าความสะอาดลานวัดและ
รอบบริเวณ  

3.3.2.3. การพัฒนาบุคลากร 
การพัฒนาบุคลากรของวัดท าโดยมีการประชุมร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลในการท างานและมีการชี้แจงจากเจ้าอาวาสในกรณีที่มีการกล่าวชื่นชมหรือมีเสียงต าหนิจาก
นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมและมาพักที่โรงแรมธรรมะ ตลอดจนมีการชี้แจงข้อมูลจากทางราชการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวของวัดภูเก็ต 

                                           
19 นางพัฒนา  หาญยุทธ, สัมภาษณ์โดย กฤษณะ  ถวิลวงษ์, วัดภูเก็ต, น่าน, 22 เมษายน 

2560. 



Ref. code: 25595803010015VUF

78 
 

 
 

นอกเหนือจากนี้ วัดยังไม่มีระบบการพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ใน
ด้านการบริการและการจัดการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่มีการคิดพัฒนากระบวนการท างานของตนเองอย่าง
เสรี แม้จะมีการประชุมพูดคุยกันทุกสุดสัปดาห์ แต่ก็เป็นการหยิบยกปัญหาเดิมที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
มาถกแถลงซ้ าเท่านั้น 

3.3.2.4 ระบบการประชาสัมพันธ์ 
โรงแรมธรรมะของวัดภูเก็ตสื่อสารกับสังคมภายนอกท าโดยการสื่อสาร

ผ่านสังคมออนไลน์ เว็ปไซต์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผ่าน
เครือข่ายสถาบันการศกึษาและหน่วยงานราชการต่างๆ ซึ่งก็ถือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพท าให้เป็นที่
รู้จักอย่างแพร่หลายในวงกว้าง 

ในขณะที่การประชาสัมพันธ์ภายในวัดภูเก็ตต่อนักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยม
เยือน จากการสังเกตพบว่ามีป้ายแสดงถึงประวัติความเป็นมาของวัดภูเก็ต หลวงพ่อแสนปัวและ
พระพุทธรูปธรรมจักรเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้อ่านซึ่งก็พบว่ามีผู้ที่สนใจอ่านค่อนข้างน้อย นอกนั้นจะ
เป็นป้ายบอกจุดตั้งตู้บริจาค จุดถวายสังฆทาน และสถานที่จ าหน่ายวัตถุมงคล การประชาสัมพันธ์ผ่าน
เครื่องขยายเสียงเป็นเพียงการเปิดเทปธรรมะเท่านั้นซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ก็ได้ข้อมูลว่าเพ่ือ
รักษาบรรยากาศการท่องเที่ยวในวัดให้เป็นไปอย่างเงียบสงบ 

3.3.2.5. ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ 
ในด้านงบประมาณของวัดภูเก็ตและโรงแรมธรรมะ ผู้ศึกษาได้ท าการ

เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้จัดการโรงแรมธรรมะรวมถึงการถ่ายส าเนาสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายของ
ทางวัดจ านวนสองปี โดยรายได้แบ่งเป็นสามส่วนคือ 1.รายได้ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน      
ซึ่งได้รับการบริจาคเงินจากญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาเป็นทุนทรัพย์ในการซื้อเพ่ือเป็นสถานที่ก่อสร้าง
ถาวรวัตถุรวมถึงโรงแรมธรรมะ 2.รายได้ที่มาจากการท าบุญในตู้บริจาคโรงแรมธรรมะได้บริจาคเพ่ือ
เป็นค่าบ ารุงสถานที่โดยอัตราบริจาคคือ เข้าพัก 1 ท่าน/1คืน นักท่องเที่ยวจะบริจาคเป็นจ านวนเงิน 
500 บาท ถ้าเข้าพักสองท่าน จะบริจาค 700 – 800 บาท ถ้าสามท่านขึ้นไปจะบริจาคประมาณ 
1,000 บาท  

กรณีมาเป็นหมู่คณะเพ่ือเข้าคอร์สปฎิบัติธรรมจะใช้ห้องปฏิบัติธรรมซึ่ง
สามารถจุคนได้ประมาณ 200คน ในการรองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยทางโรงแรมธรรมะก าหนด
อัตราค่าใช้จ่ายในอัตรา 50 บาทต่อคน ส าหรับหน่วยงานสถานศึกษา กรณีเป็นส่วนส่วนราชการต่างๆ
ซึ่งมีระเบียบในการเบิกจ่ายงบประมาณในการฝึกอบรม คิดค่าใช้จ่ายในอัตรา 100 บาทต่อคนหรือเบิก
ในอัตราเหมาจ่ายแล้วแต่กรณี ซ่ึงเงินที่ได้จากค่าห้องพักในแต่ละวัน ผู้จัดการจะรวบรวมและจัดท า
บัญชีเพ่ือสรุปรายรับในแต่ละเดือนให้แก่ทางเจ้าอาวาสและกรรมการวัดได้ตรวจสอบความถูกต้อง 
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หลังจากนั้นทางวัดจึงน าเงินดังกล่าวไปฝากธนาคาร ส่วนเงินที่ได้จากตู้รับบริจาคซึ่ งจะมีการเปิดเพ่ือ
ท าการตรวจนับทุก 15 วัน โดยผู้จัดการ เจ้าอาวาสและกรรมการวัด หลังจากนั้นก็จะจัดท าบัญชีและ
น าไปฝากธนาคารเช่นกัน  

ในส่วนของรายจ่ายประจ าของทางวัดภูเก็ตและโรงแรมธรรมะ20

ประกอบด้วย 1. ค่าน้ าเฉลี่ย 5,000 บาท ต่อเดือน 2. ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 12,000 บาทต่อเดือน 3. ค่าจ้าง
ผู้จัดการเดือนละ 9,000 บาท ต่อเดือน 4. ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาดสองคนเดือนละ 6,000 
บาท ต่อคน ต่อเดือน รวม12,000 ต่อเดือน  รวมค่าใช้จ่ายต่อเดือนทั้งสิ้น 40,000 บาท ส่วนค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ได้แก่ ค่าซักผ้าปูที่นอนภายในห้องพักโรงแรมธรรมะ ห้องละ 100 บาท และค่าอาหารเช้าเฉลี่ย
มื้อละ 50 ต่อคน ซึ่งทั้งสองรายการจะคิดจากเงินค่าห้องพัก ซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการคัดลอกการท าสรุป
บัญชีบันทึกรายได้จากค่าห้องพักและห้องปฏิบัติธรรม รวมทั้งจากตู้รับบริจาคในปี พ .ศ.2558 และ 
พ.ศ.2559 มาแสดงในตารางดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 3.1 รายไดข้องวัดภูเก็ตและโรงแรมธรรมะ ปี 2558 

ปี 2558

Cause อบรม อบต./คนทัว่ไป สถานศึกษา
มกราคม 5,220                              -            78,900        84,120               128,845            212,965           วันปีใหม่ 
กุมภาพันธ์ -                                 -            37,700        37,700               68,922              106,622           มาฆบูชา 
มีนาคม -                                 -            36,900        36,900               69,336              106,236           ไม่มีวันหยุด
เมษายน -                                 -            37,700        37,700               97,447              135,147           วันสงกรานต์
พฤษภาคม 3,450                              7,500         39,900        50,850               78,554              129,404           แรงงาน ฉัตรมงคล พืชมงคล วิสาขบูชา เปิดเทอม
มิถุนายน -                                 25,500       39,800        65,300               76,335              141,635           เปิดเทอมอบรมธรรมะนักเรียนใหม่
กรกฎาคม 8,900                              -            40,100        49,000               85,677              134,677           อาสาฬหบูชา เข้าพรรษา
สิงหาคม 18,500                            -            35,500        54,000               76,536              130,536           วันแม่ อบรมสองคอส
กันยายน 30,000                            -            37,600        67,600               81,669              149,269           อบรมกรรมฐาน อบต.
ตุลาคม -                                    -            39,600        39,600               75,661              115,261           วันปิยะมหาราช 
พฤศจิกายน -                                    -            40,100        40,100               79,976              120,076           เร่ิมฤดูหนาว 
ธันวาคม 2,300                              -            79,900        82,200               129,957            212,157           วันพ่อ วันรัฐธรรมนูญ วันส้ินปี

645,070              1,048,915          1,693,985         

หมายเหตุห้องกรรมฐาน
ห้องพักเด่ียว

รวมรายได้

เดือน 

โรงแรมธรรมะ
      รายได้จาก     
โรงแรมธรรมะ (บาท)

   รายได้จากตู้     
รับบริจาค (บาท)

      รวมรายได้    
   ปี 2559 (บาท)

 
 

ที่มา : ผู้ศึกษา 
 
 
 

                                           
20 นางมานิตา หาญยุทธ, สัมภาษณ์โดย กฤษณะ  ถวิลวงษ์, วดัภูเก็ต, น่าน, 22เมษายน 

2560. 
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ตารางที่ 3.2 รายรับของวัดภูเก็ต ปี 2559 
ปี 2559

Cause อบรม อบต./คนทัว่ไป สถานศึกษา
มกราคม -                              -             79,500       79,500.00           129,376        288,376           วันปีใหม่ 
กุมภาพันธ์ 7,500                           -             39,000       46,500.00           69,346          162,346           มาฆบูชา 
มีนาคม -                              -             36,400       36,400.00           70,037          142,837           ไม่มีวันหยุด
เมษายน -                              -             37,500       37,500.00           100,678        175,678           วันสงกรานต์
พฤษภาคม 6,000                           8,700          39,800       54,500.00           79,821          188,821           แรงงาน ฉัตรมงคล พืชมงคล วิสาขบูชา เปิดเทอม
มิถุนายน -                              27,000        40,200       67,200.00           75,331          209,731           เปิดเทอมอบรมธรรมะนักเรียนใหม่
กรกฎาคม 12,000                         -             41,000       53,000.00           86,544          192,544           วันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา
สิงหาคม 28,000                         -             36,700       64,700.00           77,535          206,935           วันแม่ อบรมสองคอส
กันยายน 34,000                         -             38,000       72,000.00           83,119          227,119           อบรมกรรมฐาน อบต
ตุลาคม 2,000                           -             39,200       41,200.00           78,337          160,737           วันปิยะมหาราช 
พฤศจิกายน 1,200                           -             40,500       41,700.00           80,421          163,821           เร่ิมฤดูหนาว
ธันวาคม 1,800                           -             80,200       82,000.00           130,015        294,015           วันพ่อ วันรัฐธรรมนูญ วันส้ินปี

676,200.00          1,060,560.00  2,412,960.00    รวมรายได้

หมายเหตุ
โรงแรมธรรมะ

ห้องกรรมฐาน
ห้องพักเด่ียว

      รายได้จาก     
โรงแรมธรรมะ (บาท)

 รายได้จากตู้  
รับบริจาค (บาท)

      รวมรายได้   
    ปี 2559 (บาท)เดือน 

 
 
ที่มา : ผู้ศึกษา 
 
ตารางที่ 3.3 เปรียบเทียบรายรับปี2558และ2559  

ปี พ.ศ. รายได้จากโรงแรมธรรมะ รายได้จากตู้รับบริจาค
ปี 2558 645,070.00                1,048,915.00           
ปี 2559 676,200.00                1,060,560.00            

 

ที่มา : ผู้ศึกษา 
 

 

ภาพที่3.9 แผนภูมิแสดงรายได้ของวัดภูเก็ต ปี 2558 และปี 2559, ผู้ศึกษา, 2560. 
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7. ด้านวัตถุดิบในการบริหาร (Materials) 

ในด้านของวัตถุดิบในการบริหารจัดการโรงแรมธรรมะอันประกอบด้วย 
ระดับปฐมภูมิ (Primary) ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งที่ดินที่ใช้ในการ

ก่อสร้างโรงแรมธรรมะได้รับการบริจาคทุนทรัพย์ในการจัดซื้อที่ดินซึ่งมีทั้งหมด 6 ไร่ ส่วนสิ่งปลูกสร้าง
ที่เป็นถาวรวัตถุประกอบไปด้วยอาคารที่พักโรมแรมธรรมะ (Temple stay) 2 อาคาร โดยมีห้องพัก
รวมทั้งหมด 16 ห้อง และห้องปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่จ านวน 2 ห้องซึ่งสามารถจุคนได้ประมาณห้อง
ละประมาณ 150 – 200 คน ถนนที่เข้าสู่วัดภูเก็ตและโรงแรมธรรมะเป็นถนนลาดยาง 2 เลน 

 

 

 
 

ภาพที่3.10 ภาพแสดงภูมิทัศน์ภายนอกและภายในห้องพักโรงแรมธรรมะ(Temple stay) ผู้ศึกษา,
บันทึกภาพเม่ือ 24 เมษายน, 2560. 

 
 ในขณะที่วัตถุดิบตามธรรมชาตินั่นก็คือวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาอันเขียวขจีและ

ดอยภูคาโดยเฉพาะในยามเช้าและยามเย็นถือเป็นจุดแข็งที่ส าคัญที่ท าให้นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน     
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เกิดความประทับใจและกลับมาเยือนครั้งแล้วครั้งเล่า รวมถึงมีการบอกเล่าเรื่องราวความสวยงามของ
วิวทิวทัศน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  

จุดชมวิววัดภูเก็ต จุดเด่นอย่างหนึ่งของวัดภูเก็ตที่ท าให้นักท่องเที่ยวจ านวน
มากหลั่งไหลมาเที่ยวชมคือ ระเบียงด้านหน้าพระอุโบสถที่เป็นลานกว้างขว้าง มีม้านั่งส าหรับถ่ายรูป
กับวิวที่อยู่ด้านหน้าเทือกเขาสลับซับซ้อนเป็นเขตอุทยานแห่งชาติภูคา พ้ืนที่กว้างใหญ่ที่เป็นที่ราบอยู่
ระหว่างเขาเล็กๆ ที่ตั้งของวัดภูเก็ตกับเทือกเขาใหญ่ด้านหน้าเป็นพื้นที่ส าหรับท าการเกษตร ปลูกข้าว 
และพืชอื่นๆตามฤดู ในฤดูแล้งเราจะเห็นการปลูกผักและข้าวโพดสีเขียวขจีสวยงามอร่ามตาซึ่ง 
หลายคนที่ไม่ชอบการมาท่องเทีย่วตามวัดหากได้เห็นภาพวิวนี้ก็เอยากจะมาวัดภูเก็ตขึ้นมาทันที 

 

 

ภาพที่ 3.11 วิวทิวทัศน์ในยามเช้าซึ่งถ่ายจากลานชมวิวหน้าพระอุโบสถวัดภูเก็ต,ผู้ศึกษา,บันทึกภาพ
เมื่อ 24 เมษายน, 2560. 

 
ระดับทุติยภูมิ (Secondary) ได้แก่ สิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานครบครัน 

ทั้งโทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศและเครื่องท าน้ าอุ่น รวมถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ต(Wifi) การจัด
กิจกรรมในการสวดมนต์นั่งสมาธิ เป็นต้น 
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3.4.ข้อมูลด้านศักยภาพชุมชนบ้านเก็ต 

 
 

 
ภาพที่ 3.12 ป้ายชื่อหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนทางเข้าชุมชนบ้านเก็ต, ผู้ศึกษา,บันทึกภาพ 
เมื่อ 24 เมษายน, 2560. 

 
3.4.1 กลุ่มผ้าทอไทลื้อบ้านเก็ต 

3.4.1.1 ประวัติความเป็นมา 
ในอดีตที่ผ่านมาสตรีชาวไทยลื้อเมื่อย่างเข้าสู่วัยสาวทางบ้านก็จะมีการ

อบรมให้มีความรู้เรื่องการทอผ้าเพ่ือใช้ในครัวเรือน หรือเตรียมไว้ส าหรับเป็นของรับไหว้ให้แก่ญาติ
ผู้ใหญ่ของฝ่ายเจ้าบ่าวในพิธีมงคลสมรสของตนเองซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของการเตรียมความพร้อมใน
การที่จะออกไปสู่การออกเรือนเพ่ือมีครอบครัวของตนเองและเพ่ือมิให้ญาติฝ่ายสามีติเตียนเอาได้ว่า 
มารดามิได้สั่งสอนหญิงผู้นั้นในด้านการบ้านการเรือน ซึ่งท าให้การทอผ้าถือเป็นความรู้พื้นฐานที่ติด
ตัวสตรีชาวไทลื ้อมาแต่โบราณกาล จนเวลากระทั่งเวลาล่วงเลยผ่านไปสภาพสังคมและยุคสมัย
เปลี่ยนแปลงไป ค่านิยมของการสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มแบบสมัยใหม่แบบชาวตะวันตกประกอบกับ
วิถีชีวิตที่มีความเร่งรีบของสังคมในยุคปัจจุบันท าให้ความนิยมในการทอผ้าเริ่มหายไปจากชุมชน ท า
สตรีชาวไทลื้อในรุ่นหลังไม่มีความรู้และทักษะในการทอผ้า ท าให้ศิลปะของการท าผ้าทอมือนั้นค่อยๆ 
เลือนหายไปจากชุมชน 

จากกระแสความผันผวนทางเศรษฐกิจ และผลกระทบจากระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมท าให้ภาคการเกษตรได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะราคาพืชผลทาง
การเกษตรซึ่งตกต่ าจากการเอารัดเอาเปรียบของกลุ่มนายทุนโดยใช้ระบบกลไกตลาดมาเป็นเครื่องมือ
เพ่ือสร้างผลก าไรให้กับตนเองและพวกพ้องโดยละเลยถึงปากท้องและชีวิตความเป็นอยู่ของคนส่วน
ใหญ่ในชุมชน ท าให้ชุมชนชาวไทยลื้อต้องมีการปรับตัวโดยการหารายได้เพ่ิมเติม จึงเกิดการฟ้ืนฟู
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อาชีพการท าผ้าทอมือซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นบรรพบุรุษ ซึ่งก็ถือเป็นอาชีพ
เสริมซึ่งท ารายได้ให้กับชุมชนโดยการรวมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าชุมชนบ้านเก็ตและจัดตั้งร้าน
จ าหน่ายผ้าทอมือและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจนถึงปัจจุบันถือเป็นกลุ่มทอผ้าที่มี
ความเข้มแข็งและสร้างอาชีพและเป็นรายได้เสริมให้กับชาวชุมชนบ้านเก็ตเป็นอย่างมาก 

กลุ่มผ้าทอไทลื้อชุมชนชนบ้านเก็ตเริ่มก่อตั้งปี พ.ศ.2536 ช่วงเริ่มก่อตั้งมี
สมาชิก 3 คน จากนั้นสมาชิกก็เพ่ิมขึ้นเป็น 15 คน และหลังจากได้รับรางวัลหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล 
มีสมาชิกเพ่ิมขึ้นเป็น 25 คน จนมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ และได้รับรางวัล OTOP จากสี่ดาวก็เป็น
เลื่อนเป็นห้าดาว ซึ่งป้าหลอมกล่าวว่าได้รับการสนับสนุนจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชนมาโดยตลอด มี
การรวมตัวกันทอผ้าเพ่ือจ าหน่าย  โดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุน ได้แก่ ส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอปัว ส านักงานเกษตรอ าเภอปัว ส านักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ต่อมาเริ่มมีสมาชิกสนใจ
มากขึ้น จึงได้มีการระดมทุนในลักษณะของทุนเรือนหุ้น โดยมีการจ าหน่ายหุ้นละ 10 บาท และได้น า
ทุนดังกล่าวไปซื้อฝ้ายและวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการทอมาไว้เป็นกองกลางของกลุ่ม สมาชิกที่
ต้องการวัตถุดิบก็สามารถมาซื้อวัตถุดิบได้จากกลุ่ม มีการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการ โดยมี 
นางศดานันท์  เนตรทิพย์ เป็นประธานกลุ่ม จนได้รับรางวัล OTOP (One Tumbon One 
Product) ในปี พ.ศ. 2548  

 

 
 

ภาพที ่3.13 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้เกียรติมาเยี่ยมชมกลุ่มผ้าทอไทลื้อบ้านเก็ต 
วันทิ่ 14 พฤศจิกายน 2558, ผู้ศึกษา,บันทึกภาพเม่ือ 24 เมษายน, 2560. 
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นางศดานันท์  เนตรทิพย์21 หรือป้าหลอมซึ่งเป็นประธานกลุ่มทอผ้าไท
ลื้อชุมชนบ้านเก็ตได้กล่าวย้อนไปถึงอดีต ว่ามีแม่เฒ่าชื่อยายค าเอ้ือยได้น าผ้าซิ่นก่าน (ผ้าไหมมัดหมี่แบบ
ไทลื้อ จังหวัดน่าน) ไปถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ พระองค์ท่านทรงพอพระราช
หฤทัยเป็นอย่างมาก และท่านได้ให้ ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์(ภายหลังท่านได้ถึงแก่
อนิจกรรม เนื่องจาก เฮลิคอปเตอร์ในขบวนเสด็จฯของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
ได้ประสบอุบัติเหตุตกที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2540) ตามมาถึงชุมชนบ้าน
เก็ต ตอนนั้นป้ายังตามไปยืนดูโดยมียายค าเอ้ือย ถวายผ้าทอไทลื้อท่ีใช้ปูลาดพระที่ (ผ้าปูที่นอน) ต่อมา
ไม่นานสมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ส านักราชเลขานุการในพระองค์ฯส่งเส้นใยไหม
และใยฝ้ายมาให้ที่ชุมชนบ้านเก็ต ซึ่งกลุ่มผ้าทอไทลื้อเรายังไม่ถนัดในการทอใยไหมไหม ทอเสีย
บ้างดีบ้าง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2540 ท่านผู้หญิงสุประภาดาเกิดประสบอุบัติทางเครื่องบินเสียชีวิตที่จังหวัด
นราธิวาส แต่ยายค าเอ้ือยก็ยังส่งผ้าเข้าไปถวายฯเหมือนเดิมแต่ก็ถูกส่งผ้ากลับคืนมา 

 

 
 
ภาพที่ 3.14 สัมภาษณ์ประธานกลุ่มผ้าทอไทลื้อบ้านเก็ต(ป้าหลอม),ผู้ศึกษา,บันทึกภาพ 
เมื่อ 24 เมษายน, 2560. 

 

                                           
21 ศดานันท์  เนตรทิพย์, สัมภาษณ์โดย กฤษณะ  ถวิลวงษ์, ชมุชนบ้านเก็ต, น่าน, 22 

เมษายน 2560. 
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จนปลายปี พ.ศ. 2540 โครงการหลวงฯได้เข้ามาสนับสนุนอีกครั้งโดย
สมเด็จพระนางเจ้าฯก็ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ยายเอ้ือยไปเข้าเฝ้าฯที่อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ท่าน
ทรงพระราชทานเงินให้กับยาย 10,000 บาท เพื่อให้มาลงทุนในการทอผ้า แต่แทนที่จะทอผ้าเอง ยาย
เอ้ือยกลับน าเงินนั้นไปซื้อของผ้าของคนอ่ืนมาซึ่งก็ไม่เป็นไปตามพระประสงค์ จึงส่งผ้ากลับมาและไม่
รับซื้อผ้ายายเอื้อยอีก 

หลังจากนั้นโครงการหลวงฯ ก็มาติดต่อป้าหลอมให้ท าใยลินิล ใยกันชง 
ส่งโครงการหลวงฯแทน ป้าหลอมท าอยู่ 5 ปี ซึ่งหลังจากนั้นโครงการหลวงฯก็สามารถท าการปลูกและ
ส่งเส้นใยมาให้โดยให้ป้าหลอมซึ่งถนัดในการทอและน าไปฝากขายได้ ต่อมาก็เชิญให้ป้าหลอมไปเป็น
วิทยากรสอนที่โครงการหลวงฯโดยให้สอนในจังหวัดเชียงใหม่รวม 11 ที่ เช่น แม่อาย แม่ฮ่องสอน แม่สะ
เรียง เชียงดาว สะเมิง โดยสอนทุกอย่างทั้งย้อมทั้งทอ  

เมื่อคราวสมเด็จพระเทพเสด็จฯทางกลุ่มผ้าทอไทลื้อบ้านก็ได้มีโอกาสน า
ผ้าไปถวายพระองค์ท่านและกราบทูลฯไปด้วยว่าเคยถวายงานให้กับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินีนารถด้วย 

กลุ่มผ้าทอไทลื้อบ้านเก็ตได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การ
บริหาร  ส่วนต าบล วรนคร เพ่ือพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็ง และกลุ่มได้มีการพัฒนาฝีมือและ
คุณภาพผลิตภัณฑ์จนได้รับรางวัลจาก หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ รวมทั้งได้มีโอกาสน าผลิตภัณฑ์ไป
จ าหน่ายที่ศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานี และสถานที่ต่างๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้น ท าให้กลุ่มเป็นที่รู้จัก
ของผู้บริโภคมากขึ้นโดยป้าหลอมประธานกลุ่มกล่าวว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2556 ต้องออกไป
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอตามงานแสดงสินค้าต่างๆทุกเดือน เช่น กรุงเทพ เชียงใหม่ เป็นต้น แต่มา
ในช่วงหลังด้วยปัญหาสุขภาพจึงไม่สามารถเดินไกลโดยใช้ระยะเวลานานๆได้ แต่สิ่งที่เข้ามาทดแทน
โอกาสในการที่จะเดินไปจ าหน่ายผ้าทอไทลื้อในที่ห่างไกลคือการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมและ
ปฏิบัติธรรมที่วัดภูเก็ตเพ่ิมมากขึ้นและส่วนใหญ่เมื่อมาเที่ยววัดภูเก็ตแล้วทางวัดก็จะแนะน าให้เดินลง
มาเที่ยวและซื้อผลิตภัณฑ์ของผ้าทอไทลื้อบ้านป้าหลอม จนมีค าพูดของชาวชุมชนบ้านเก็ตว่า “กลุ่มทอ
ผ้าบ้านป้าหลอมได้อานิสงส์จากวัด” 

1.ประธานกลุ่ม 
- นางศดานันท์  เนตรทิพย์ 
2.รองประธานกลุ่ม 
- นางพยอม แก่นเมือง 
- นางพรทิพย์ สุทธหลวง 
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3.เลขานุการ 
- นางนรภัทธ  ลือยศ 
4.การตลาด 
- นางศตานันท์  เนตรทิพย์ 
- นางจารุวรรณ จิณเสน 
5.เหรัญญิก 
- นางบัวเลียว  ลือยศ 
6.ที่ปรึกษากลุ่ม 
- พระครูสุทิน นันทธรรม เจ้าอาวาสวัดภูเก็ต 
- นายชาญยุทธ์  มูลค า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ชุมชนบ้านเก็ต 
- นางล าใย หานิภัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ชุมชนศิลาเพชร 
7.ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 75 คน มีหุ้นทั้งหมด 449 หุ้น 
8.วิธีการด าเนินงาน 
- สมาชิกร่วมหุ้นตั้งแต่ 1- 50 หุ้น (หุ้นละ 50 บาท) 
- แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบแต่ล่ะฝ่าย 
- จัดหาแหล่งเงินทุนและตลาดจัดจ าหน่าย 
- สรรหาวัตถุดิบในท้องถิ่น 
- ศึกษาดูงาน เรียนรู้จากกลุ่มผ้าทออ่ืนๆ 
- พัฒนา ออกแบบลวดลายผ้าให้มีลวดลายแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา 
- พัฒนาเส้นใย โดยย้อมสีธรรมชาติ 
- ประเมินผล ประชุมทุกเดือน 
9. ผลการด าเนินงานกลุ่มทอผ้า   
- สมาชิกทอผ้ามีรายได้เพ่ิมข้ึน และมีรายได้ต่อเนื่อง 
- ลดการว่างานในชุมชน และลดการอพยพแรงงานไปท างานต่างจังหวัด 
- ท าให้การพัฒนาฝีมือและลวดลายอย่างสม่ า เสมอทั้ งคุณภาพ           

และมาตรฐาน (ปัจจุบันได้มาตรฐานระดับ 5 ดาว) 
- สมาชิกได้รับเงินปันผล สร้างความเข้มแข็งกับองค์กร 
10. รางวัลที่ได้รับ 
- การทอตุงเพ่ือใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระ

เจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
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- ได้รับรางวัล OTOP 4 ดาว ปี พ.ศ. 2548 
- รางวัลกลุ่มสตรีดีเด่น ปี พ.ศ. 2549 (นางศดานันท์  เนตรทิพย์) 
- รางวัลครูช่างหัตถศิลป์ ปี พ.ศ. 2555 (นางศดานันท์  เนตรทิพย์) 
- ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์น่าน  (NanBrand)     

พ.ศ. 2549-2552 
- ชนะเลิศการประกวดชุมชนแห่งการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น         

พ.ศ. 2548 
- ได้รับรางวัลยอดสตรีศรีเมืองน่าน (นางศดานันท์  เนตรทิพย์) 

 
รายได้ของกลุ่มทอผ้าชุมชนบ้านเก็ตเปรียบเทียบไตรมาสแรก (ม.ค. – มี.ค.) ปี 2554 – 2556 

 
ตารางท่ี 3.4 เปรียบเทียบรายได้การจ าหน่ายผ้าทอ ปี 2554-2556 

 
ปี พ.ศ. รายได้ (บาท)
ปี 2554 115,350.00          
ปี 2555 126,550.00          
ปี 2556 416,140.00           

ที่มา : ผู้ศึกษา  

 

ภาพที ่3.15 : แผนภูมิเปรียบเทียบรายได้จากการจ าน่ายผ้าทอไทลื้อของชุมชนบ้านในช่วง           

ไตรมาตรแรกของปี 2554- 2556 ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้มาท่องเที่ยวและซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอมากท่ีสุด      

ของแต่ล่ะปี, ผู้ศึกษา, 2560. 
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3.4.1.2 สภาพการผลิตปัจจุบัน 
ใช้แรงงานในการทอผ้าจากคนในชุมชนเป็นหลัก โดยจะเป็นการจ้างงาน

ในลักษณะของการรับงานไปท าที่บ้าน ซึ่งรายได้หรือค่าตอบแทนที่ได้ก็จะขึ้นอยู่กับความสามารถใน
การผลิตของสมาชิกแต่ละคนบวกกับเงินปันผลที่จะได้รับจากกลุ่มฯ การจ้างลักษณะนี้จึงเป็นการจ้าง
ที่อยู่บนความช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างคนในชุมชน ซึ่งมีแตกต่างกับการจ้างงานระหว่าง 
“นายจ้าง” กับ “ลูกจ้าง” โดยพบว่าครัวเรือนมีรายได้เสริมต่อเดือนระหว่าง 3,000-5,000 บาทขึ้นอยู่
กับความขยันและเวลาในการผลิตของสมาชิกในแต่ล่ะครัวเรือน 

แต่แนวโน้มของปัญหาด้านแรงงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของกลุ่มทอผ้า
ไทลื้อบ้านเก็ตคือแรงงานรุ่นใหม่ที่เป็นวัยรุ่นซึ่งส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลาย ส่วนใหญ่มักจะ
เดินทางไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในเมืองใหญ่ และเมื่อจบการศึกษาเกือบร้อยละ 90 จะ
ไม่กลับมาประกอบอาชีพในภาคเกษตรและทอผ้า ในชุมชน แต่จะมุ่ งหน้าเข้าสู่แรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งเป็นปัญหาดังกล่าวทางกลุ่มฯและภาคส่วนต่างๆก็พยายามที่
ช่วยกันแก้ปัญหาเช่นการจัดอบรมหลักสูตรการทอผ้าโดยน านักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในอ าเภอ
ปัว เช่น วิทยาลัยการอาชีพปัว ตลอดจนจัดให้มีการศึกษาดูงานจากส่วนราชการในท้องถิ่นก็เพ่ือที่จะ
สืบสานประเพณีและภูมิปัญญาของชุมชนไทลื้อในด้านการทอผ้าไม่ให้เลือนหายไป  

 
3.4.2. บุคคลที่มีส่วนส าคัญในการพัฒนาวัดภูเก็ตและชุมชนบ้านเก็ต 

 

 
 

ภาพที่ 3.16 พระราชวรมุนี รองเจ้าคณะภาค 6 ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงแรมธรรมะ, ที่มา:                 
www. watphuket.com, 2560. 
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3.4.2.1 พระราชวรมุนี ดร.(พล อาภากโร ป.ธ.๙, ศศ.บ.,พธ.บ.,M.A., Ph.D.) 
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัย 
- มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- รักษาการผู้อ านวยการสถาบันภาษา  
(1) ต าแหน่งทางวิชาการ    
 - อาจารย์คณะพุทธศาสตร์  
(2) ต าแหน่งทางคณะสงฆ์    
- ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดสังเวชวิศยาราม 
- รองเจ้าคณะภาค ๖   
(3) ล าดับสมณศักดิ์ 
 - พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค 
 - พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่  
   "พระศรีสิทธิมุนี" 
 - พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นพระราชาคณะชั้นราชในราชทินนามที่  
   "พระราชวรมุนี ตรีปิฎก” 
 (4) การศึกษา  
- เปรียญธรรม ๙ ประโยค 
- ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) สาขาปรัชญาจากมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 - ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ) 
-ปริญญามหาบัณฑิต (M.A.) สาขาอักษรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเดลี 

ประเทศอินเดีย 
- อนุปริญญาเอก (M.Phil) สาขาอักษรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเดลี

ประเทศอินเดีย 
- ส าเร็จปริญญาเอก (Ph.D) สาขาอักษรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย เด

ลี ประเทศอินเดีย 
(5) ประวัติการท างาน  
- พ.ศ.2542 เป็นผู้รักษาการผู้อ านวยการกองวิชาการ 
- พ.ศ.2544 เป็นผู้อ านวยการกองวิชาการ 
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 -พ.ศ.2545 เป็นอาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตร และการสอน    
คณะครุศาสตร์ 

 - พ.ศ.2547 เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 - พ.ศ.2548 เป็นอาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาต่างประเทศ        

คณะมนุษยศาสตร์ 
 - พ.ศ.2549 เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 - พ.ศ.2554 เป็นคณบดีคณะพุทธศาสตร์ 
 - พ.ศ.2557 เป็นรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  

 
พระราชวรมุนีหรือเจ้าคุณพลฯถือว่าเป็นผู ้ที ่ม ีส่วนส าคัญในการ

พัฒนาและผลผลิตที่ส าคัญของชุมชนบ้านเก็ต โดยท่านพระเดชพระคุณมีนามเดิมว่า พล นามสกุล 
ไชยวิชู เกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน พุทธศักราช 2506 ที่ชุมชนบ้านเก็ต หมู่ 2 ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน ใน
วัยเด็กท่านเป็นเด็กที่มีความร่าเริงแจ่มใส่ตามประสาเด็กทั่วไปและมีใจรักในการศึกษาเล่าเรียน แต่
เนื่องจากฐานะทางครอบครัวไม่เอ้ืออ านวยที่จะรับการศึกษาในภาคปกติ จึงได้บวชเรียนที่โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกบาลี วัดพญาภู อารามหลวง จังหวัดน่าน จนสอบได้ระดับชั้นเปรียญธรรม 9 
ประโยคเมื่ออายุได้ 21ปี หลังจากนั้นก็ได้ศึกษาจนส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดในระดับปริญญาเอกจาก
ประเทศอินเดีย และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯทรงพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระศรี
สิทธิมุนี (พล อาภากโร ป.ธ.9)  พ.ศ.2547 ขณะอายุได้ 41ปี ครองสมณเพศ 19 พรรษา ปัจจุบันเป็น
พระราชาคณะชั้นราช   ที่ พระราชวรมุนี ด ารงต าแหน่ง รองเจ้าคณะภาค 6 รูปที่ 2 จึงถือได้ว่าท่าน
เป็นผู้ที่น าชื่อเสียงมาสู่ชุมชนบ้านเก็ตอย่างเต็มภาคภูมิ 

ตลอดเวลาที่พระราชวรมุนีท่านได้ครองสมณเพศ จนมีความเจริญงอก
งามท้ังในการศึกษาและด้านการงาน ท่านก็ยังคงส านึกอยู่เสมอว่าตัวท่านเองถือก าเนิดจากชุมชนบ้าน
เก็ต ท าให้ท่านคิดอยู่เสมอว่าจะท าอย่างไรที่จะสามารถท าให้เกิดการพัฒนาขึ้นทั้งกับวัดภูเก็ตและ
ชุมชนบ้านเก็ตอย่างยั่งยืน ท่านจึงมีความคิดว่าการพัฒนาจะเกิดขึ้นได้ย่อมเกิดจากการให้การศึกษา
กับประชาชน จนเมื่อท่านได้มารับต าแหน่งในการปกครองทางสงฆ์ ที่ รองเจ้าภาค 6 มีอ านาจหน้า
หน้าที่การปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม ในเขตจังหวัดภาค 6 ที่ท่าน
รับผิดชอบ คือ ล าปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ท่านจึงมีด าริในการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ขึ้น 

ในเดือนเมษายน พ.ศ.2551 ขณะท่านมีสมศักดิ์ที่พระศรีสิทธิมุนี     
(พล อาภากโร ป.ธ.9,Ph.D.) รองเจ้าคณะภาค 6 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร 
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คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่านจึงได้ร่วมประชุมหารือกับ
คณะสงฆ์ต าบลศิลาแลงและต าบลวรนคร โดยการน าของพระครูสุทินนันทธรรม เจ้าคณะอ าเภอบ่อ
เกลือ เจ้าอาวาสวัดภูเก็ต ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน และ พระครูสุภัทรนันทคุณ เจ้าอาวาส
วัดป่าเหมือด  ต าบลศิลาแลง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ประชาชนทั้ง ๒ ต าบลจึงมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นที่วัด
ภูเก็ต ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน โดยให้เป็นห้องเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา เพ่ือเป็นสถานศึกษาแก่ลูกหลานของชาวชุมชนบ้านเก็ตและใกล้เคียง ซึ่งอุปสมบทเป็น
พระภิกษุสามเณร ถือเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาชุมชนไดอ้ย่างยั่งยืนสืบไป 

ด้านการบ ารุงพระศาสนาท่านเป็นผู้ที่มีส่วนส าคัญในการผลักดันท าให้เกิดการ
พัฒนาขึ้นกับวัดภูเก็ตอย่างมากมาย ทั้งการผลักดันให้เกิดการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถซึ่งมีสภาพ
ทรุดโทรม การก่อสร้างอาคารที่พักโรงแรมธรรมะจนน ามาสู่การจัดโครงการฝึกปฏิบัติธรรมซึ่งท าให้มี
ผู้คนแวะเวียนมาที่วัดภูเก็ตและชุมชนบ้านเก็ต ตลอดจนการเกิดขึ้นของบรรยากาศของการท่องเที่ยว
ผนวกกับรายได้จากการบริจาคและการขายสินค้าของชุมชนซึ่งก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาทางกายภาพทั้งต่อวัดและชุมชนอีกด้วย 

3.4.3 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
  วังศิลาแลง 
 

 
 
ภาพที่ 3.17 วังศิลาแดง,ผู้ศึกษา,บันทึกภาพเมื่อ 24 เมษายน, 2560. 
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 วังศิลาแลง ได้รับสมญานามให้เป็น “แกรนด์แคนยอนเมืองปัว” มีลักษณะเป็น
ธารน้ าไหลผ่านซอกหินผาที่มีล าน้ ากูนไหลผ่านและกัดเซาะจนเป็นร่องรอยตามการหมุนวนของน้ า
ประกอบด้วยวังน้ าและโตรกผาเป็นช่วงๆ โดยมีวังน้ าประมาณ 7 วัง รวมระยะทางมากกว่า 400 เมตร 
ในช่วงฤดูแล้งสีน้ าจะใสมองเห็นความสวยงามของวังน้ าและโตรกผาได้อย่างชัดเจนและสามารถเล่นน้ าได้  

ส าหรับเส้นทางในการเดินทางมายังวังศิลาแลงนั้นอาจจะค่อนข้างซับซ้อนเป็น
อย่างมาก เเต่ก็สามารถเดินเข้ามาชมได้ หากแต่จะเดินลึกเข้าไปอาจจะไม่ปลอดภัยนักควรชมอยู่ตรง
จุดที่เขาเเนะน าไว้ให้จะปลอดภัยที่สุดที่นี่นับว่าเป็นอีกจุดที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวชม
เป็นอย่างมากเลยเเละเป็นอีกจุดที่ใครมาเที่ยวชุมชนบ้านเก็ต ต าบลวรนคร อ าเภอปัว ไม่ควรพลาดมาชม
ความงดงามของที่นี่ 

 
3.5 ด้านการมีส่วนร่วม 

 
โรงแรมธรรมะ (Temple stay) ของวัดภูเก็ตเกิดขึ้นจากการร่วมประชุมปรึกษากับหลาย

ฝ่ายคือ พระราชวรมุนี รองเจ้าคณะภาค 6 พระครูสุทินนันทธรรม (เจ้าอาวาสวัดภูเก็ต) ผู้น าชุมชน
บ้านเก็ต และผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเมื่อก่อสร้างเสร็จและเปิดด าเนินการ ชาวชุมชนก็ให้การสนับสนุน 
ตลอดจนเข้ามามีบทบาทในการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความเป็นกันเองและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รวมถึงเข้
มาเป็นอาสาสมัครดูแลห้องพักถือว่าพาซึ่งกันและกันระหว่างวัดกับชุมชน 

หลังจากท่ีได้มีการด าเนินกิจกรรมต่างๆจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งมีผู้คนแวะเวียน
มาเป็นจ านวนมากท าให้บรรยากาศการท่องเที่ยวพื้นที่มีความคึกคักมากยิ่งขึ้นท าให้ภาคราชการ
เริ่มเห็นความส าคัญได้เข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมในด้านต่างๆ  

จากการที่ผู้ศึกษาได้ลงพ้ืนที่ไปเก็บข้อมูลและได้สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับซึ่งก็ได้
ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

ผู้ใหญ่ชาญยุทธ มูลค า22 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ชุมชุนบ้านเก็ต ได้กล่าวว่าหลังจากที่มี
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมวัดภูเก็ตและโรงแรมธรรมะ ท่านเจ้าอาวาสได้มีความคิดร่วมกับชาวบ้านว่า
อยากจะสร้างเรือนไม้โบราณแบบไตลื้อไว้สักหลังเพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือเรียกว่าเป็น
พิพิธภัณฑ์ชุมชนไทลื้อ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ โดยใช้พ้ืนที่เก่าของศูนย์

                                           
22 ชาญยุทธ  มูลค า, สัมภาษณ์โดย กฤษณะ  ถวิลวงษ์, ชุมชนบ้านเก็ต, น่าน, 22 เมษายน 

2560. 
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พัฒนาเด็กเล็กในการก่อสร้าง งบประมาณที่ใช้ก็เป็นของโครงประชารัฐ เงินทุนหมู่บ้าน และเงินจาก
การบริจาคท าบุญของญาติโยมตอนนี้หน่วยงานการท่องเที่ยวเริ่มเข้ามา ส านักงานการท่องเที่ยวก็แจ้ง
ว่าถ้าชุมชนอยากได้อะไรก็ให้เรื่องขอไปทางชุมชนก็มติของบประมาณสนับสนุนอาคารพิพิธภัณฑ์ของ
เก่า และทางการท่องเที่ยวจัดโครงการรับสมัครคนท าหน้าที่น าเที่ยว โดยวัดภูเก็ตได้โควต้า 2 คน โดย
จะจ่ายค่าตอบแทนให้คนละ 9,000 บาท ต่อเดือนแต่จะรับเฉพาะคนในชุมชนที่อายุ 60 ปีขึ้นไป คอย
ให้บริการนักท่องเที่ยว รับเรื่องร้องเรียน คอยประสานงานกับส านักงานการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน 

สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน23 ว่าทางการท่องเที่ยว
ได้เข้าไปสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของวัดภูเก็ตและชุมชนบ้านเก็ตโดยด าเนินการเรื่อง
งบประมาณในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชนเพ่ือให้แล้วเสร็จ กับทั้งยังจัดโครงการรับอาสาสมัครดูแล
นักท่องเที่ยวโดยคัดเลือกจากคนในชุมชนและจ่ายค่าตอบแทนนอกจากนั้นก็มีการจัดท าแผ่นพับช่วย
ประชาสัมพันธ์โดยโรงแรมธรรมะ วัดภูเก็ตก็เป็นหนึ่งในสถานที่ทางการท่องเที่ยวได้ท าการจัดอันดับว่า
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเมื่อมาเท่ียวจังหวัดน่าน 

หน่วยงานด้านวัฒนธรรมจังหวัดโดยนายสโรช รัตนมาศ24 วัฒนธรรมจังหวัดน่านกล่าว
ว่า ทางวัฒนธรรมจังหวัดได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยในการประกวดมิสแกรนด์
ไทยแลนด์ 2017 ซึ่งจัดที่จังหวัดน่านได้น าผู้ประกวดไปจัดกิจกรรมถ่ายภาพที่วัดภูเก็ต ชุมชนบ้านเก็ต
โดยให้ผู้เข้าประกวดสวมใส่ผ้าทอไทลื้อเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว นอกจากนี้การจัดงาน
ลานวัฒนธรรมที่อ าเภอปัวก็ได้น ากลุ่มผ้าทอไทของชุมชนบ้านเก็ตมาจัดแสดงการทอผ้าและจ าหน่าย
ผ้าทอไทลื้อและสินค้าชุมชนอ่ืนๆด้วย 

หน่วยงานส่วนภูมิภาคคือ อ าเภอปัว โดยนายเกียรติศักดิ์ ป้อมทองค า25 นายอ าเภอปัว
ได้กล่าวว่าทางอ าเภอมีส่วนร่วมในการเข้าไปส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพของชุมชนบ้านเก็ต 
เช่น โครงการหมู่บ้านโอท็อปเพ่ือการท่องเที่ยว การส่งเสริมเกษตรกรรมเพ่ือการท่องเที่ยว เช่น
การเยี่ยมชมไร่นาสวนผสมการปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นต้น

                                           
23 วรวิทย์ วีระเชวงกุล, สัมภาษณ์โดย กฤษณะ  ถวิลวงษ์, ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬา,  

น่าน, 22 เมษายน 2560. 
24 สโรช รัตนมาศ, สัมภาษณ์โดย กฤษณะ  ถวิลวงษ์, ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด, น่าน, 22 

เมษายน 2560. 
25 เกียรติศักดิ์ ป้อมทองค า,  สัมภาษณ์โดย กฤษณะ  ถวิลวงษ์, ที่ว่าการอ าเภอปัว, น่าน, 23 

เมษายน 2560. 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสารและการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา
ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์และสรุปเป็นประเด็นข้อเสนอแนะเพ่ือตอบวัตถุประสงค์
ของการศึกษา ดังนี้ 

 
4.1 สภาพทั่วไปของวัดภูเก็ตและชุมชนโดยรอบวัดภูเก็ต 

 

4.1.1 ลักษณะทางกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 

วัดภูเก็ตมีพ้ืนที่ตั้งอยู่บนเชิงเขาโดยมีฉากหลังคือ วนอุทยานแห่งชาติดอยภูคา
และชุมชนโดยรอบวัด มีภูมิทัศน์โอบล้อมด้วยธรรมชาติของป่าไม้ ภูเขา และล าธาร สภาพพ้ืนที่
ด้านล่างของเชิงเขามีการเพาะปลูกพืชผักของชาวบ้านที่ใช้ระบบการเพาะปลูกแบบดั้งเดิม มีการ
จัดการระบบส่งน้ าในพ้ืนที่เพาะปลูกซึ่งเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ซึ่งผู้มาพักที่โรงแรมธรรมะ
สามารถสัมผัสบรรยากาศต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด สภาพภูมิอากาศมีความเหมาะสมในการมาพักผ่อน
หย่อนใจและสัมผัสกับความสงบท่ามกลางธรรมชาติของป่าไม้และขุนเขา โดยนักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางไปชื่นชมความงามของวนอุทยานแห่งชาติดอยภูคาที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทาง
ธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น ป่าเขา ล าธาร ถ้ า น้ าตก สัตว์ป่าและพรรณไม้อันสวยงาม เป็นต้น นับว่า
วัดภูเก็ตและชุมชนโดยรอบวัดมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความพร้อมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่ง
ก็คือ “ทุนทางธรรมชาติ” (Natural Capital) ที่มีความเหมาะสมในการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง 

 นอกจากทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital) แล้ว วัดภูเก็ตและชุมชนโดยรอบ
วัดยังมี “ทุนทางวัฒนธรรม” (Cultural Capital) ได้แก่ ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ซึ่งมีความงามในด้าน
สถาปัตยกรรมแบบชาวล้านนา นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความงามด้านสถาปัตยกรรมแบบ
ล้านนาของโบราณสถานและโบราณวัตถุ แล้วยังได้ใกล้ชิดกับหลักธรรมค าสอนของพุทธศาสนาที่ช่วย
กล่อมเกลาจิตใจของนักท่องเที่ยวให้เกิดความสงบเยือกเย็น เกิดความผ่อนคลายสบายใจซึ่งถือเป็น
การท่องเที่ยวที่ช่วยผ่อนคลายด้านจิตใจได้เป็นอย่างดี โดยการผสมผสานกับความเป็นชุมชนชาวไทลื้อ
ที่เป็นชาวชุมชนโดยรอบวัดที่มีประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อที่ยังคงอนุรักษ์และสืบทอดกันมาจากรุ่น
สู่รุ่น เช่น การทอผ้าแบบดั้งเดิมของชาวไทลื้อที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์และความสวยงาม 
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การท าตุงแบบล้านนา เป็นต้น รวมถึงการได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวชุมชนโดยรอบวัดภูเก็ตที่เป็น
ชาวไทลื้ออพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนาที่มีประเพณี วัฒนธรรมอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี 

ในด้านสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของชาวชุมชนรอบวัดภูเก็ต
พบว่า โครงสร้างพื้นฐานด้านโครงสร้างประชากรที่อาศัยในชุมชนบ้านเก็ต มีจ านวนทั้งสิ้น 193 
ครัวเรือนมีจ านวนทั้งหมด 624 คน ประกอบด้วย เพศชาย จ านวน 312 คน เพศหญิง จ านวน 
312 คนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยลื้อ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ทั้งหมด 161คน คิดเป็นร้อยละ       
25.80 % รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา ท าไร่ และท าสวน รวม 140 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.43 % นอกจากนั้น ในชุมชนแห่งนี้ยังมีผู้ประกอบอาชีพค้าขาย รับราชการ ท าธุรกิจส่วนตัว 
โดยการทอผ้าถือเป็นเพียงอาชีพเสริมของผู้ที่ท าการเกษตรซึ่งจะใช้เวลาว่างจากฤดูกาลเพาะปลูกมา
ท าการทอผ้า สมาชิกกลุ่มทอผ้าส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป รายได้เฉลี่ย 10 ,187.50 บาทต่อคน
ต่อปี โดยมีสถานภาพทางการศึกษาประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สามารถอ่านออกเขียนได้ ชาวชุมชนวัดภูเก็ตยังสามารถสืบทอดและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสภาพสังคมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชุมชนยังคงรักษาความ
เป็นดั้งเดิมทางประเพณีวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี มีความผูกพันและความสัมพันธ์ทางสังคมในระบบ
เครือญาติที่แน่นแฟ้น    มีความเป็นญาติพ่ีน้อง มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของชาวชุมชน สะท้อนวิถี
ชีวิตแบบชนบทที่ดีงาม ด้านสภาพเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยพ่ึงพิงธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ ์มีรายได้ในระดับปานกลาง สภาพความเป็นอยู่เป็นไปอย่างเรียบง่ายตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร 
รัชกาลที่ 9 โดยชาวชุมชนมีความภาคภูมิใจในขนธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่
ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นและสามารถอนุรักษ์ให้คงอยู่ได้เป็นอย่างดี   

จากสภาพทั่วไปของวัดภูเก็ตและชุมชนโดยรอบวัดภูเก็ตพบว่า มีปัจจัยทั้ง
ทางด้านทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital) และทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) ที่มีความ
เหมาะสมในการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งมีจุดเด่นที่หลากหลาย  ทั้งธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงวิถีชีวิตของชาวชุมชนไทลื้อที่เป็นชาวชุมชนโดยรอบ
วัดภูเก็ต โดยเมื่อพิจารณาจากทรัพยากรการท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งที่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติและ
ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วพบว่า ปัจจัยต่างๆ บ่งบอกถึงความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
โดยชุมชนของวัดภูเก็ตนั้นสามารถจ าแนกประเภทความส าคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยวได้ดังนี้ 

1) ความส าคัญด้านเศรษฐกิจ ที่เป็นที่มาของรายได้ท้องถิ่นเกิดการกระจาย
รายได้ให้แก่ชาวชุมชน เกิดการสร้างงานให้แก่ชาวชุมชน เช่น การทอผ้าในครัวเรือนเพ่ือจ าหน่าย
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ให้แก่นักท่องเที่ยว การเป็นมัคคุเทศก์ของชาวชุมชนในการน าชมสถานที่ต่างๆ การขายอาหารให้แก่
นักท่องเที่ยว เป็นผลให้ชาวชุมชนมีงานท าในชุมชนของตน ชาวชุมชนส่วนหนึ่งไม่ต้องย้ายถิ่นฐาน    
ไปหางานท าในต่างถิ่น ส่งผลให้เกิดความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว เป็นที่มาของ
รายได้ในธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจการคมนาคมขนส่ง การโดยสารเครื่องบิน การให้บริการรถเช่า 
รวมถึงการเป็นแหล่งรายได้ให้แก่ภาครัฐในการจัดเก็บภาษีจากการท่องเที่ยว เช่น จากธุรกิจท่องเที่ยว 
ธุรกิจการคมนาคมขนส่งต่างๆ เป็นต้น 

2) ความส าคัญด้านสังคม การท่องเที่ยวโดยชุมชนส่งผลให้เกิดการมีรายได้เพ่ิมขึ้น
ท าให้ชาวชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้มาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น ช่วยให้ชาวชุมชน
เกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของตนเองที่ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ เกิดการ
หวงแหนและเกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติและทรัพยากรทางวัฒนธรรม 

3) ความส าคัญด้านวัฒนธรรม ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวของชาวชุมชนวัด
ภูเก็ตบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ทางขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของตนเอง สะท้อนให้
เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาบรรพบุรุษผ่านประเพณีวัฒนธรรม รวมถึงลักษณะสถาปัตยกรรมอัน
งดงาม ซึ่งสามารถถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดี 

4) ความส าคัญด้านจิตวิทยา การดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมวัดภูเก็ต
และชุมชนโดยรอบวัด ช่วยลดความตึงเครียดจากการได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามรวมถึงประเพณี
วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และเกิดความสงบทางใจในการได้สัมผัสและใกล้ชิดกับ
ศาสนามากขึ้น เช่น การร่วมกิจกรรมของทางวัดในการสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ เป็นต้น 

5) ความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม เกิดกระแสความภาคภูมิใจในทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวของชาวชุมชนทั้งด้านธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม ก่อให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางธรรมชาติให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม ไม่เสื่อมสลายหรือถูกท าลายจากการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
แต่เป็นการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ เกิดจิตส านึกทั้งจากคนในชุมชนและ
นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

ทั้งนี้จากกรอบการศึกษาของเดวิด เฟนเบลล์ที่ได้เสนอคุณสมบัติของการ
ท่องเที่ยวชุมชนไว้ ดังนี้ 

1.ต้องเป็นการท่องเที่ยวที่มีผลก าไรตอบแทนมายังครอบครัวของสมาชิกใน
ชุมชน ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเปิดบ้านพักให้เป็นที่พักอาศัยของนักท่องเที่ยวในชุมชนนั้นๆ โดยไม่
ต้องผ่านนายหน้าใดๆ อันจัดเป็นการสร้างรายได้ทางตรงแก่คนในชุมชนอย่างไรก็ดีแต่ละครอบครัว
เจ้าของที่พักเองก็ควรได้รับการฝึกอบรม และเตรียมความพร้อมเพ่ือให้พร้อมรับกับนักท่องเที่ยวเข้า
มาพักอาศัยกับครอบครัวของตนเอง 
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ซึ่งจะเห็นได้ว่าบรรยากาศท่องเที่ยวในชุมชนบ้านเก็ต เริ่มเปิดตัวสู่สังคมภายนอก
อย่างเป็นทางการ จากการเกิดขึ้นของโรงแรมธรรมะและการที่นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเยี่ยมชม
วัดภูเก็ต ท าให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเที่ยวชมและถ่ายรูปวิวทิวทัศน์ในชุมชนบ้านเก็ตซึ่งก็ท าให้ชุมชน
บ้านเก็ตมีโอกาสได้น าเสนอสินค้าชุมชน เช่น ผ้าทอไทลื้อ ขนมจากท้องถิ่นคือกะละแมไทลื้อที่เป็นสูตร
ดั้งเดิม และผลิตผลทางการเกษตร ท าให้ชาวบ้านในชุมชนบ้านเก็ตมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
ชุมชนและสินค้าทางการเกษตร รวมถึงรายได้จากการเป็นอาสาสมัครบริการดูแลห้องพักและสถานที่
ให้กับวัดภูเก็ตและโรงแรมธรรมะ โดยสิ่งที่ตอกย้ าถึงการได้มาซึ่งผลก าไรอันส่งผลตอบแทนมายัง
สมาชิกในชุมชนบ้านเก็ตได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น 
นางศดานันท์  เนตรทิพย์ (ป้าหลอม) ได้กล่าวว่า “หลังจากมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมวัดภูเก็ตและ
ชุมชนโดยรอบวัดภูเก็ต ส่งผลให้การขายสินค้าผ้าทอไทลื้อมียอดการจ าหน่ายเพ่ิมขึ้นจากเดิม ซึ่งใน
อดีตช่องทางการจ าหน่ายยังไม่มากพอ ต้องเดินทางไปน าเสนอและจ าหน่ายสินค้าในเขตเมืองและ
กรุงเทพมหานคร เช่น งานแสดงสินค้าต่างๆ แต่เมื่อมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนรอบวัดภูเก็ต
ท าให้สามารถจ าหน่ายสินค้าได้ในชุมชน โดยไม่ต้องเดินทางไปพ้ืนที่อ่ืนซึ่งห่างไกล และปัจจุบันตนก็มี
สุขภาพไม่เอ้ืออ านวยในการเดินทางไกล โดยเมื่อมีช่องทางการจ าหน่ายจากในชุมชนโดยตรงเพ่ิมขึ้น
ท าให้สมาชิกในกลุ่มผ้าทอมีรายได้เสริมจากการทอผ้ามากขึ้น จนมีค ากล่าวของชาวชุมชนที่ว่า กลุ่ม
ทอผ้าป้าหลอมได้อานิสงส์จากวัดภูเก็ต” และจากการสัมภาษณ์เจ้าของร้านกาแฟตูบนากาแฟ        
ได้กล่าวว่า “เมื่อมีผู้คนมาท่องเที่ยววัดภูเก็ตมากข้ึน ตนจึงเห็นช่องทางที่จะหารายได้เสริมเพ่ิมเติมจาก
การท านา จึงมีความคิดในการเปิดกิจการร้านกาแฟ ท าให้มีรายได้เสริมจากอาชีพประจ า เดือนละ 
10,000 – 15,000 บาท” จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการจัดการท่องเที่ยวของวัดภูเก็ตและชุมชน
โดยรอบวัด ส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจชุมชนในการมีรายได้เสริมเพ่ือใช้ในการ
ด ารงชีวิตและหมุนเวียนในชุมชนมากขึ้น   

2. ต้องเป็นการท่องเที่ยวที่ชุมชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
สาธารณูปโภค และการยกระดับความเป็นอยู่ที่มุ่งสร้าง “เพ่ือสมาชิกในชุมชน” แต่มิใช่ “เพ่ือ
นักท่องเที่ยว” เพียงอย่างเดียว เช่น ด้านกายภาพ เมื่อมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวมากขึ้นส่งผลให้
ระบบการคมนาคมขนส่งได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีขึ้น โดยเฉพาะถนนทางเข้า
หมู่บ้าน ระบบไฟฟ้าส่องสว่างมีครอบคลุมทั้งชุมชน ระบบน้ าประปาชุมชนที่ได้มาตรฐาน โดยภาครัฐ
ได้เข้ามาพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและ
หัตถกรรมให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น  ทั้งนี้จากความเห็นที่ได้จากผู้น ากลุ่มผ้าทอไทลื้อ 
(ป้าหลอม) ที่กล่าวว่า “ทางกลุ่มผ้าทอไทลื้อบ้านเก็ตได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลวรนคร เพ่ือพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็ง และกลุ่มได้มีการพัฒนาฝีมือและคุณภาพ
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ผลิตภัณฑ์จนได้รับรางวัลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ” และจากการสัมภาษณ์นายเกียรติศักดิ์ 
ป้อมทองค า นายอ าเภอปัว ได้กล่าวว่า “ทางอ าเภอมีส่วนร่วมในการเข้าไปส่งเสริมด้านการประกอบ
อาชีพของชุมชนบ้านเก็ต เช่น โครงการหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยว การส่งเสริมเกษตรกรรมเพ่ือ
การท่องเที่ยว เช่นการเยี่ยมชมไร่นาสวนผสม การปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นต้น ก็ถือว่าเป็นการ
ยกระดับความเป็นอยู่ให้กับสมาชิกในชุมชน” โดยจากข้อมูลข้างต้นพบว่า เมื่อเกิดการท่องเที่ยว
ในชุมชนมากขึ้นส่งผลให้ชาวชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น 
ความปลอดภัยในชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ท าให้เกิด
การยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนบ้านเก็ตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ต้องเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดความตึงเครียดด้านสังคมและวัฒนธรรม
ในชุมชน อันเนื่องมาจากความพยายามน าความทันสมัยแบบตะวันตก (westernization) เข้ามาสู่
ชุมชนเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว พร้อมกับดึงส านึกร่วมของคนในชุมชนออกไปด้วยการ
กลืนสมาชิกในชุมชนให้อยู่กับความทันสมัยดังกล่าว อันจะน ามาซึ่งปัญหาสังคมและวัฒนธรรมที่จะ
เกิดขึ้นตามมาอีกเป็นจ านวนมาก การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเก็ตและวัดภูเก็ตได้มีจัดการขึ้น
บนพ้ืนฐานของสิ่งที่มีอยู่  คือ ความดั้งเดิมของวิถีชีวิตชนบทชาวไทลื้อ ทั้งชีวิตความเป็นอยู่            
การประกอบสัมมาอาชีพ วัฒนธรรมและศาสนาซึ่งก็เป็นวัตถุประสงค์หลักของการน าเสนอการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงเป็นความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว โดยชาวชุมชน
ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิม รวมถึงความเรียบง่ายของวิถีชีวิตความเป็นชุมชนชาวไทลื้อ 
ซึ่งก็ไม่ได้สร้างความยากล าบากให้ชาวชุมชนบ้านเก็ต ในการที่จะต้องปรับเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่แต่
อย่างใด รวมถึงการการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและสามารถสืบทอดไปยัง
ลูกหลานไดเ้ป็นอย่างดี เช่น การทอผ้าไทลื้อ พิธีการแฮกนา (แรกนาขวัญ) ไตลื้อและพิธีการสืบชะตาเพ่ือ
บอกกล่าวแม่พระธรณีเจ้าที่เจ้าทาง (หรือพระแม่โพสพ) เป็นการเรียกขวัญข้าวให้เข้ามาอยู่เรือนข้าว
ถือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ชาวนาซึ่งเป็นคติดั้งเดิมของชาวไทลื้อ  โดยในส่วนของโรงแรม
ธรรมะของวัดภูเก็ตซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเป็นสถานที่ พักผ่อนทางจิตใจ  โดยมีกิจกรรมให้
นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในด้านศาสนา เช่น การไหว้พระ สวดมนต์ การปฏิบัติกรรมฐาน เพื่อ
สร้างความสงบสุขทางด้านจิตวิญญาณตามวิถีความเป็นพุทธศาสนา โดยมิได้มุ่งแสวงหาก าไร  

4. ต้องเป็นการท่องเที่ยวที่สร้างจิตส านึกในการเคารพและรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม 
ตลอดจนวัฒนธรรมในชุมชนให้เกิดข้ึนกับนักท่องเที่ยว ดังนั้น แม้ว่าการท่องเที่ยวที่พยายามโฆษณาว่า
เป็นการท่องเที่ยวชุมชน หากแต่ไม่มีกิจกรรมในลักษณะของการสร้างจิตส านึกดังกล่าว ก็มิอาจกล่าว
ได้ว่าการท่องเที่ยวนั้นเป็นการท่องเที่ยวชุมชนโดยแท้จริงได้ ซึ่งการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ
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ชาวชุมชนเน้นการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมโดยไม่มีการใช้สารเคมีหรือใช้เท่าที่จ าเป็นโดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อแหล่งน้ า การปลูกข้าวโพดหวานซึ่งไม่ต้องมีการเผาซังข้าวโพดซึ่งอาจท าให้เกิดมลภาวะทางอากาศ 
และการปลูกพืชหมุนเวียนเพ่ือรักษาสภาพดินให้มีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของชาวชุมชน ชาวชุมชนมีจิตส านึกและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรทางธรรมชาติโดยมี
การรณรงค์ให้ชาวชุมชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน     
ในด้านสังคมและวัฒนธรรมชาวชุมชนบ้านเก็ตนั้นมีรูปแบบในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างชัดเจนมาก 
เช่น การประกอบพิธีสู่ขวัญในช่วงปีใหม่ไทยหรือสงกรานต์ โดยเป็นกุศโลบายเพื่อเป็นศิริมงคล
แก่ลูกหลานที่กลับมาเยี่ยมบิดามารดาในวันปีใหม่และเป็นการสร้างขวัญก าลังให้แก่ผู้ที่เจ็บป่วย ท าให้
เกิดความรักความสามัคคีและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ในด้านสังคม ชาวชุมชน
บ้านเก็ตมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิม ที่ยังคงความเรียบง่ายตามแบบไทลื้อและยังสามารถรักษา
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษได้อย่างเข้มแข็ง ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถซึบซับและสัมผัส
กับอัตลักษณ์ของชาวไทลื้อ และเข้าถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมตลอดจนการสัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์ 
ซึ่งหามไิด้จากพ้ืนที่ในสังคมเมือง อันจะน ามาซึ่งการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีและสามารถถ่ายทอดไป
ให้บุคคลอื่นได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

5. ต้องเป็นการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ ทั้งในระดับ
นานาชาติ นานาภูมิภาค ที่ล้วนอยู่ภายใต้นานาวัฒนธรรม โดยนัยนี้การท่องเที่ยวชุมชนต้องเป็นการ
ท่องเที่ยวที่สอนให้นักท่องเที่ยวเคารพในความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม 
และไม่มองว่าใคร “เจริญกว่า” และใคร “ด้อยกว่า”ซึ่งที่ผ่านมานักท่องเที่ยวที่เข้ามาทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติก็ต่างมีความเข้าใจและเคารพในวัฒนธรรมของชาวไทลื้อมีคุณค่าในการร่วมกันอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมไปสู่ความเป็นมรดกสากล จากการที่ทางวัดได้มีระเบียบในการเข้ามาพักที่โรงแรม
ธรรมะซึ่งอยู่ในบริเวณวัดภูเก็ตและเป็นศาสนสถานทางพุทธศาสนา จึงมีระเบียบข้อห้าม เช่น ก าร
ไม่ดื่มสุรา เสพของมึนเมา การไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต และต้องปฏิบัติตัวด้วยความสงบและส ารวม 
โดยที่ผ่านมานักท่องเที่ยวได้เข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านเก็ต
นักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจในศิลปวัฒนธรรม ประเพณี โดยไม่ถือเป็นเรื่องล้าสมัย เห็นคุณค่าและยัง
จะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์และสืบสานต่อไป 

จากการวิเคราะห์กรอบทฤษฎีข้างต้นจะเห็นได้ว่า การท่องเที่ยวของชุมชนบ้านเก็ต
เกิดจากการริเริ่มของชุมชนและวัดเอง โดยมีรูปแบบในการน าเสนอการท่องเที่ยวที่เป็นของตนเอง 
และมีจุดขายที่หลากหลาย ทั้งด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งก็มีความพยายาม
ที่จะสืบสานไปจากรุ่นสู่รุ่น  นอกจากนี้ จากความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน แม้การท่องเที่ยว
จะเกิดจากการริเริ่มจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยวัดภูเก็ตแต่ก็ถือว่าชุมชนบ้านเก็ตนั้นได้ผลประโยชน์
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โดยตรงทั้งในแง่ของเศรษฐกิจขุมชน การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตด้าน
โครงสร้างพื้นฐานดีขึ้น โดยยังคงไว้ซึ่งการอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรม ประเพณี โดยไม่ท าลายวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของชาวชุมชน รวมถึงการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงกิจกรรมทางศาสนา และ
นักท่องเที่ยวได้เข้าใจและเห็นคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน นับว่าการมา
ท่องเที่ยวที่วัดภูเก็ตเป็นการผ่อนคลายทั้งด้านร่างกายและความสงบทางด้านจิตใจได้เป็นอย่างดี 

 
4.2 สภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของวัดภูเก็ต โรงแรมธรรมะ และชุมชนรอบวัด 

 
วัดภูเก็ตตั้งอยู่ที่ ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน เป็นชุมชนทางภาคเหนือซึ่งมี

วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามแบบล้านนารวมถึงประเพณี วัฒนธรรมของชาวไทลื้อ วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้คนยังคงความเป็นดั้งเดิมอยู่สูง ตลอดจนการมีทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ มีความเหมาะสมในการจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา โดยผู้ริเริ่มจัดตั้ง “โรงแรมธรรมะ” (Temple Stay) ณ วัดภูเก็ต คือพระราชวรมุนี 
รองเจ้าคณะภาค 6 ซึ่งมีแนวคิดในการจัดการโรงแรมธรรมะแบบโฮมสเตย์โดยเป็นการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน มีการจัดการแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยมีภาคสถาบันสงฆ์  ได้แก่ ผู้น าทาง
ศาสนา พระสงฆ์ เป็นคณะกรรมการของทางวัดในการให้ค าปรึกษาโครงการโรงแรมธรรมะ ชาวชุมชน
เป็นผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการต่างๆ ของโรงแรมธรรมะ ประกอบด้วย ภาคชุมชน (หมู่บ้าน) 
ได้แก่ ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนในชุมชนบ้านเก็ต โดยพบว่ามี
หลายภาคส่วนได้ให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของโรงแรมธรรมะ 
(Temple Stay) ดังนี้ 

หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดน่าน ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอปัว ส านักงานเกษตรอ าเภอปัว วิทยาลัยการ
อาชีพปัว 

หน่วยงานท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาลเมืองปัว องค์การบริหารส่วนต าบลวรนคร 

หน่วยงานภาคเอกชนและอ่ืนๆ ประกอบด้วย กลุ่มผ้าทอไทลื้อบ้านเก็ต ร้านกาแฟตูบนา
กาแฟ ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ า  

4.2.1 ด้านการบริหารจัดการโรงแรมธรรมะ  
ในระดับการตัดสินใจสูงสุดในการบริหารโครงการฯ คือ พระครูสุทินนันทธรรม 

(เจ้าอาวาสวัดภูเก็ต) มีหน้าที่ในการก ากับดูแลและตัดสินใจทั้งในด้านการบริหารจัดการรายได้และ
งบประมาณซึ่งใช้หมุนเวียนในการบริหารจัดการโรงแรมธรรมะ (Temple Stay) ในระดับที่ปรึกษา
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ของโครงการฯ ประกอบด้วยพระราชวรมุนี รองเจ้าคณะภาค 6 ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนส าคัญในการผลักดัน
ท าให้เกิดโครงการโรงแรมธรรมะขึ้น ท าหน้าที่คอยให้ค าปรึกษาในเรื่องของการบริหารโรงแรมธรรมะ
รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านศาสนาของโรงแรมธรรมะ โดยมีคณะกรรมการชุมชนน าโดย
นายชาญยุทธ  มูลค า เป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการฯ รายนามกรรมการที่ปรึกษาโครงการฯ มีดังนี ้

1. นายชาญยุทธ  มูลค า 
2. นายอิ่นค า  พุสุภา 
3. นายอินแปลง  แสนนิทา 
4. นางศดานันท์  เนตรทิพย์ 
5. นางบัวหอม มูลค า 
6. นางทองค า  ชาวเฮ้ีย 
7. นางกัญญา  หาญยุทธ 
8. นางสวย  ค าเทพ 
9. นางเฉลียว  มูลค า 
10. นางสุพรรณ  จิตรปทุมรัตน์ 
11. นายสุทัศน์  แสนนิทา 
12. นางบุญเตรียม  มานะกิจ 
13. นางกรุณา  ฑีฆาวงศ์ 
14. นายสมมาตร  หาญยุทธ 

4.2.2 ด้านการบริหารจัดการบุคลากร  
ประกอบด้วย ผู้จัดการโรงแรมธรรมะ นางมานิตา หาญยุทธ ชาวชุมชนบ้าน

เก็ตมีหน้าที่ด้านการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายของโรงแรมธรรมะและการรับจองห้องพักจาก
นักท่องเที่ยวและผู้สนใจในการเข้าพัก โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนจากทางวัด ด้านการ
ควบคุมดูแลงานทั่วไปของอาคารที่พักจะมีพนักงานอาสาสมัครจากชุมชนท าหน้าที่ดูแลความสะอาด
ห้องพัก ห้องน้ าของอาคารโรงแรมธรรมะ และบริเวณโดยรอบวัด ตลอดจนการประกอบอาหารเช้า
ให้กับแขกหรือนักท่องเที่ยวซึ่งมาใช้บริการ ได้รับค่าตอบแทนจากวัดเป็นรายเดือนๆ ละ 6,000 บาท 
โดยอาชีพหลักจะประกอบอาชีพท านา และทอผ้าเป็นรายได้เสริม ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ของโรงแรม
ธรรมะจ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

1. นางมานิตา  หาญยุทธ อายุ 49 ปี เป็นผู ้จ ัดการ  ท าหน้าที ่ก ากับดูแล
ภาพรวมในด้านความเรียบร้อยและความสะอาดของห้องพักตลอดจนจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายเพ่ือ
รวบรวมส่งเจ้าอาวาส 
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2. นางพัฒนา  หาญยุทธ อายุ 47 ปี มีหน้าที่ท าความสะอาดห้องพักและห้องน้ า 
3. นางทองศรี  ฑีฆาวงศ์ อายุ 63 ปี มีหน้าที่ดูแลพระอุโบสถและกวาดลานวัด 

4.2.3 ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ 
โครงการโรงแรมธรรมะ (Temple Stay) งบประมาณการจัดสร้างเริ่มต้น

โดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเพ่ือสร้างอาคารที่พัก หลังจากที่การก่อสร้างแล้วเสร็จนั้น ในส่วนของ
เงินทุนที่ใช้ในการจัดการโรงแรมธรรมะ ทั้งค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ าค่าไฟ และค่าจ้างพนักงาน เป็นเงิน
ที่ได้จากนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเข้าพักในโรงแรมธรรมะโดยรับบริจาคตามก าลังและความเหมาะสม
เพ่ือเป็นค่าบ ารุงสถานที่ โดยอัตราบริจาคซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าจะบริจาค คือ ต่อ 1 คืน ถ้าเข้าพัก 1 
ท่าน นักท่องเที่ยวจะบริจาคเป็นจ านวนเงิน 500 บาท ถ้าเข้าพักสองท่าน จะบริจาค 700 – 800 บาท 
ถ้าสามท่านขึ้นไปจะบริจาคประมาณ 1 ,000 หรือแล้วแต่ความเหมาะสมของจ านวนผู้เข้าพักและ
จ านวนห้องพักที่ต้องเปิดให้เข้าพักในแต่ละวัน ซึ่งเงินที่ได้จากค่าห้องพักในแต่ละวัน ทางผู้จัดการจะ
รวบรวมและจัดท าบัญชีเพ่ือสรุปรายรับในแต่ละเดือนเพ่ือให้ทางเจ้าอาวาสได้ตรวจสอบความถูกต้อง 
หลังจากนั้นทางผู้จัดการจึงน าเงินดังกล่าวไปฝากธนาคาร ในส่วนของรายจ่ายหลัก ของทางโรงแรม
ธรรมะคือ ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าจ้างอาสาสมัครดูแลห้องพัก และค่าอาหารเช้า 

4.2.4 ด้านอาคารที่พักและระบบสาธารณูปโภค 
โรงแรมธรรมะ (Temple stay) ประกอบด้วย 2 อาคาร โดยมีห้องพักรวม

ทั้งหมด 16 ห้อง และห้องปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่จ านวน 2 ห้อง ซึ่งสามารถจุคนได้ประมาณห้องละ 
150 – 200 คน มีเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องท าน้ าอุ่น โทรทัศน์ 
ตู้เย็น สัญญาณ Wifi เป็นต้น เพ่ือสร้างความรู้สึกให้เกิดความสะดวกสบาย และให้การเข้าวัดเพ่ือ
ปฏิบัติธรรมเป็นเสมือนการพักผ่อนเพื่อเกิดความรื่นรมย์ทางจิตวิญญาณ ด้านการคมนาคมชนส่ง ถนน
ที่เข้าสู่โรงแรมธรรมะ วัดภูเก็ต และชุมชนบ้านเก็ต เป็นถนนลาดยาง 2 เลนแบบมาตรฐาน มีการ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้าวัดและชุมชนเพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ
ชาวบ้านในชุมชนและนักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมเยือน 

จากข้อมูลสภาพการบริหารจัดการโรงแรมธรรมะข้างต้นพบว่า การบริหารจัดการ
โรงแรมธรรมะมีการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนในลักษณะการเข้ามาเป็น
อาสาสมัครจากชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทั่วไปของโรงแรมธรรมะและการ
ดูแลรักษาความสะอาดวัด โดยได้รับค่าตอบแทนซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชาวชุมชนอีกทางหนึ่ง 
โดยการบริหารจัดการของโรงแรมธรรมะดังกล่าวมีลักษณะเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน เนื่องจากเป็น
การท่องเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ยวในวัดและชุมชนรอบวัดภูเก็ตทั้งทุนธรรมชาติและทุนวัฒนธรรม  
ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการเกิดกระบวนการในการสร้างเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
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ของตน ชาวชุมชนตระหนักถึงความเป็นเจ้าของทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชนของตนและมีความ
ภาคภูมิใจในการน าเสนอทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของตนที่น่าภาคภูมิใจ รวมถึงประชาชนในชุมชนได้รับ
ประโยชน์และรายได้จากการท่องเที่ยว และพบว่าทุกภาคส่วนเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญใน
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทุกคนมีจิตส านึกและตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญของการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเพ่ือพัฒนาให้เป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ยั่งยืนนั้น โดย
เมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติของการท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วพบว่าการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
โรงแรมธรรมะ มีคุณสมบัติที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) เป็นการจัดการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของชุมชนท าให้สมาชิกในชุมชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น เช่น รายได้จากการเข้ามาร่วมดูแลกิจการของโรงแรมธรรมะ รายได้จากการทอผ้าเพ่ือ
จ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว รายได้จากการขายอาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น 

2) เป็นการจัดการท่องเที่ยวที่ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและ
ได้รับประโยชน์โดยรวมอย่างแท้จริง โดยสามารถส่งเสริมการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกใน
ชุมชน โดยมิได้มุ่งแต่หารายได้จากการท่องเที่ยวแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังคงให้ความส าคัญและ
ค านึงถึงสภาพความเป็นอยู่และการธ ารงรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ของ
ชาวชุมชนในท้องถิ่น 

3) เป็นการจัดการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
ของชุมชน โดยไม่เน้นให้เกิดการปรับตัวทางสังคมให้เกิดความทันสมัยแบบชุมชนเมืองมากจนเกินไป 
ซึ่งหากมีการปล่อยให้กระแสวัฒนธรรมความเป็นชุมชนเมืองหลั่งไหลเข้ามาสู่ชุมชนมากเกินไปอาจ
ส่งผลกระทบต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนรวมถึงอาจก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมได้อีกด้วย 

4) เป็นการจัดการท่องเที่ยวที่สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม ให้แก่ชาวชุมชนและนักท่องเที่ยว และส่งเสริมให้มีการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ
ไม่ท าลายให้เสื่อมสลายไปจากการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยรักษาความเป็นธรรมชาติ ทั้งสิ่งแวดล้อม 
สังคม และวัฒนธรรมให้ถูกปรุงแต่งเพ่ือการท่องเที่ยวน้อยที่สุดหรือมิให้ถูกปรุงแต่งเลย 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงการด าเนินงานจัดการท่องเที่ยวของโรงแรมธรรมะ วัดภูเก็ตพบว่า 
เป็นการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ (Decentralized Management) โดยมีลักษณะแบ่งงานกันท า 
ประกอบด้วย ผู้น าสงฆ์ ผู้น าชุมชน ชาวชุมชน เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน และมีการ
กระจายรายได้ให้แก่ชาวชุมชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงแรมธรรมะอย่างเป็นธรรม ซึ่งการ
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ให้สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนั้นจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความรักความ
สามัคคีกันระหว่างคนในชุมชนในการช่วยเหลือแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นร่วมกันในการ
พัฒนาการบริหารจัดการโรงแรมธรรมะให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวจ าเป็นต้องอาศัยหลักการจัดการโดยทั่วไปเช่นกัน ซึ่งหลักการจัดการโดยทั่วไป หมายถึง 
การท าให้งานส าเร็จโดยอาศัยบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท า ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ปัจจัยพื้นฐานในการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
1.1) คน (Man) ทรัพยากรบุคคลในการบริหารจัดการโรงแรมธรรมะ ประกอบด้วย 

ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดในการบริหาร คือ พระครูสุทินนันทธรรม (เจ้าอาวาสวัดภูเก็ต) มีหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลและตัดสินใจทั้งในด้านการบริหารจัดการรายได้และงบประมาณซึ่งใช้หมุนเวียนในการ
บริหารจัดการโรงแรมธรรมะ (Temple Stay) โดยมีที่ปรึกษาโครงการ ประกอบด้วย พระราชวรมุนี 
รองเจ้าคณะภาค 6 ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนส าคัญในการผลักดันท าให้เกิดโครงการโรงแรมธรรมะขึ้นท าหน้าที่
คอยให้ค าปรึกษาในเรื่องของการบริหารโรงแรมธรรมะรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ  ทางด้านศาสนา
ของโรงแรมธรรมะ และคณะกรรมการชุมชนท าหน้าที่ที่ปรึกษาโครงการ จ านวน 14 คน เพ่ือเป็น
กรรมการในการให้ค าปรึกษาแนะน าและดูแลงบประมาณในการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสและ
เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น โดยบุคลากรในการบริหารจัดการเป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพ และมีจิตส านึกในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยพบว่าบุคลากรในการจัดการ
โรงแรมธรรมะมีความเหมาะสมและจ านวนเพียงพอในการดูแล แต่ทั้งนี้หากมีการขยายอาคารที่พัก
เพ่ิมเติมก็อาจต้องพิจารณาจัดสรรคนเพ่ิมเติมให้เพียงพอต่อพ้ืนที่ในการดูแลมากขึ้น  

1.2) เครื่องจักร (Machine) อุปกรณ์เครื่องมือเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานในการจัดการ
ท่องเที่ยวมีความเหมาะสม เพียงพอ และสามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่า เช่น อาคารที่พักมีความสัปปายะ 
สะอาด สะดวก สบาย มีความปลอดภัยในการพักอาศัย โต๊ะ เก้าอ้ี ระบบสาธารณูปโภคสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้มาพักที่โรงแรมธรรมะต้องมีความเหมาะสมและสะดวกสบายตามความจ าเป็น
มีความพร้อมได้คุณภาพมาตรฐานในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  

1.3) เงินทุน (Money) เงินทุนเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
โดยโรงแรมธรรมะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินบริจาคของประชาชน ซึ่งต้องมีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนในการจัดหาทรัพยากรต่างๆ มาบริหารจัดการโรงแรมธรรมะ
เพ่ืออ านวยประโยชน์ในการด าเนินงานได้อย่างราบรื่น มีผลก าไรพอเพียงต่อการดูแลให้โรงแรมธรรมะ
สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้และประสบความส าเร็จตามอุดมการณ์/ความประสงค์ของผู้ก่อตั้ง
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โรงแรมธรรมะ ที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวได้รับการพักผ่อนทางด้านจิตใจ เกิดความสงบทางใจ และ
สัมผัสกับธรรมะและหลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น 

1.4) วัสดุสิ่งของ (Material) หมายถึง การสร้างบริการที่น่าประทับใจให้แก่
นักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนในโรงแรมธรรมะ เช่น ที่พักท่ีมีความสัปปายะ สะอาด สะดวก สบาย ในการ
มาท่องเที่ยวพักผ่อน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวผู้สนใจได้เข้ารับการปฏิบัติธรรม 
สวดมนต์ไหว้พระ พังธรรม ตามความเหมาะสม เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับความผ่อนคลายทั้งด้านร่าย
กายและจิตใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการต้อนรับที่อบอุ่น เป็นกันเอง และเต็มใจในการให้บริการ
โดยดูแลเหมือนคนในครอบครัวเพ่ือสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้กลับมาเยือนอีกและ
บอกต่อให้แก่ผู้อ่ืนได้รับทราบต่อไป ด้านสภาพแวดล้อม เนื่องจากวัดภูเก็ตอยู่ใกล้พ้ืนที่เพาะปลูกของ
ชาวชุมชนบ้านเก็ตซึ่งมีบรรยากาศการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมที่คงไว้ซึ่งพื้นที่สีเขียวขอ งต้นข้าวใน
ท้องนาท าให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามและช่วยผ่อนคลาย อีกทั้งทิวทัศน์ของอุทยานแห่งชาติดอยภูคา
ที่สามารถมองเห็นได้จากโรงแรมธรรมะ 

2) ปัจจัยด้านการตลาด (Market)  

โรงแรมธรรมะเป็นการบริหารจัดการที่มิได้มุ่งเน้นก าไรเป็นส าคัญ แต่เน้นการสร้าง
ความประทับใจแลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจากการมาพักผ่อนท่องเที่ยวที่โรงแรมธรรมะ โดย
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวทั่ วไปที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรมของชาวชุมชน รวมถึงการพักผ่อนทางใจในการเข้าใกล้และสัมผัสกับความสงบทางด้าน
จิตใจในการเข้ามาปฏิบัติธรรมด้วย เป็นการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวดูวิถีชีวิต
ในชนบท การท่องเที่ยวงานชมวัฒนธรรมประเพณี การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา ซึ่งช่วยให้
ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับความสงบ ร่มรื่น และวิถีชีวิตของชาวชนบทแบบเรียบง่าย (Slow life) อีกทั้ง
ช่วยผ่อนคลายทางด้านร่างกายและจิตใจได้เป็นอย่างดี 

3) ปัจจัยด้านวิธีการปฏิบัติงาน (Method) หมายถึง การก าหนดระบบงาน ขั้นตอน 
วิธีการปฏิบัติงานในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยโรงแรม
ธรรมะมีการก าหนดวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมทั้งด้านจ านวนบุคลากร การด าเนินงาน เครื่องมือ
อุปกรณ์ในการบริหารจัดการที่เพียงพอ การท างานของบุคลากรมีคุณภาพและได้มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน จะเห็นได้จากการยิ้มแย้มแจ่มใสในการต้อนรับนักท่องเที่ยว การดูแลความสะอาดของ
สถานที่พักได้เป็นอย่างดี เป็นต้น 



Ref. code: 25595803010015VUF

107 
 

 
 

4) ปัจจัยด้านการจูงใจผู้ปฏิบัติงาน (Motivation) มีการจูงใจให้บุคลากรมีความพร้อม
ในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดีในการดูแลและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความภาคภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ความสวยงาม รวมถึงการจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความเต็มใจในการ
ปฏิบัติงานจากการได้รับค่าตอบแทนและได้รับความสุขด้านจิตใจในการได้ท างานเพ่ือตอบแทนและ
ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา เป็นการสร้างบุญกุศลให้แก่ผู้มาปฏิบัติงานไปในคราวเดียวกัน 

5) วิธีการจัดการ (Management) เป็นไปในลักษณะการปรึกษาหารือระหว่างผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง การสั่งการจากผู้มีอ านาจในการตัดสินใจเป็นไปในลักษณะการขอความร่วมมือและมีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันระหว่างวัดกับชุมชนเพ่ือช่วยกันด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ส าเร็จลุล่วงและ
สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน 

จากผลการศึกษาด้านสภาพการบริหารจัดการการจัดการท่องเที่ยว โรงแรมธรรมะและ
ชุมชนโดยรอบพบว่า ในด้านการบริหารงานบุคคล ขั้นของการตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากผู้น าสูงสุด คือ พระครูสุทินนันทธรรม เจ้าอาวาสวัดภูเก็ต และประธานที่ปรึกษาคือ
ท่านพระราชวรมุนี รองเจ้าคณะภาค 6 ซึ่งการบังคับบัญชาสั่งการไม่ได้เป็นไปในลักษณะแบบ
ผู้บังคับบัญชาสั่งผู้ใต้บังคับบัญชา (Top down) หรือแบบแนวดิ่ง แต่จะเป็นไปลักษณะการประสาน
ความร่วมมือ คือมีการขอค าปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นขอความร่วมมือการบังคับ
บัญชาสั่งการจึงเป็นในลักษณะตามแนวนอน (Horizontal) คือเป็นแบบร่วมคิดร่วมท า เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
เน้นหลักความเสมอภาคเท่าเทียมกัน แต่สิ่งที่ท าให้การบังคับบัญชาสั่งการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ชาวบ้านหรือผู้ถูกสั่งการมีความเคารพ
รักและศรัทธา ตลอดจนไว้วางใจต่อตัวผู้น าสูงสุดของการบริหารจัดการโรงแรมธรรมะและวัดภูเก็ต ท า
ให้การตัดสินใจในการบริหารจัดการเป็นไปด้วยความมีเอกภาพและเกิดความคล่องตัวเป็นอย่างยิ่ง 

ด้านงบประมาณ ผลการศึกษาพบว่า เงินทุนในการก่อสร้างอาคารและจัดซื้อที่ดินนั้น
งบประมาณส่วนใหญ่จะมาจากการสนับสนุนโดยผู้มีจิตศรัทธาบริจาครวมถึงการจัดซื้อที่ดิน ส่วน
เงินทุนที่ใช้ในการบริหารจัดการโรงแรมธรรมะนั้นมาจากเงินบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ าพักและ
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม เงินจากตู้บริจาคของทางวัดรวมถึงเงินจากการให้เช่าบูชาวัตถุ
มงคล ซึ่งก็จะน าเงินที่ได้ทั้งหมดมาจัดท าบัญชีโดยจ าแนกเป็นสามประเภทคือ 1.เงินรายได้ของ
โรงแรมธรรมะ 2. เงินจากตู้บริจาคของทางวัด 3. เงินจากการจ าหน่ายวัตถุมงคล และจะน าเงินที่ได้
ทั้งหมดไปฝากในบัญชีธนาคาร และจะมีการเบิกจ่ายมาเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดูห้องพัก ซึ่งจากข้อมูลพบว่าค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของวัดภูเก็ตและ
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โรงแรมธรรมะไม่ได้มีการแยกมิเตอร์น้ าประปาและมิเตอร์ไฟฟ้าออกจากกันจะใช้วิธีการจ่ายรวมกันทั้ง
วัดซึ่งอาจจะท าให้การคิดค่าใช้จ่ายไม่เป็นระบบเท่าท่ีควร  

 

4.3 ศักยภาพของชุมชนบ้านเก็ตและวัดภูเก็ต 

การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของโรงแรมธรรมะ วัดภูเก็ต และชุมชนโดยรอบวัด
มีความพร้อมทั้งทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และทรัพยากรท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม และ
โครงสร้างพื้นฐานของชุมชน ดังนี้ 

ในส่วนของปัจจัยที่จะส่งเสริมให้การจัดการการท่องเที่ยวประสบผลส าเร็จพบว่า การ
จัดการท่องเที่ยวโรงแรมธรรมะมีปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

4.3.1 ศักยภาพด้านทุนมนุษย์  

 - โครงสร้างประชากร 

ชาวชุมชนบ้านเก็ตส่วนใหญ่เป็นชาวไทลื้อ   ที่ยังคงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงทรัพยากรทางธรรมชาติ และวิถีชีวิตดั้งเดิมจากบรรพบุรุษได้     
เป็นอย่างดีมีความรักสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามแบบสังคมชนบท ชาวบ้านเก็ตนับถือพุทธศาสนา
ท าให้เกิดความผูกพันระหว่างชุมชนและวัดเป็นอย่างมาก การด าเนินชีวิตผูกพันอยู่กับวัด รวมถึงการมี
จิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี และใฝ่งานการกุศลอยู่เป็นนิจ โดยเห็นได้จากจ านวนชาวชุมชนที่
เข้าวัดเพื่อบริจาคทาน รักษาศีล และปฏิบัติธรรม ซึ่งเมื่อคนในสังคมเป็นคนดีก็จะท าให้การท่องเที่ยว
มีความสะดวก ปลอดภัย รวมถึงการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว ในส่วนของความสามารถ
ของชาวชุมชน มีความสามารถในการทอผ้าไทลื้อที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของชุมชนไทลื้อ 
รวมถึงการเพาะปลูกพืชแบบผสมผสานที่ยังคงไว้ซึ่งการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมของชาวไทลื้อที่
นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ในบริเวณโรงแรมธรรมะ  

- การประกอบอาชีพ 

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.80 % รองลงมาเป็นอาชีพเกษตรกรรม ท านา ท าไร่ และท าสวน จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.43 % นอกจากนั้น ในชุมชนแห่งนี้ยังมีผู้ประกอบอาชีพค้าขาย รับราชการ ผู้ที่ท าการเกษตรซึ่งจะ
ใช้เวลาว่างจากฤดูเพาะปลูกมาท าการทอผ้าและท าอาชีพเสริมอ่ืนๆ ซึ่งผลพวงจากการที่มี
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมวัดภูเก็ตส่งผลให้ชาวบ้านในชุมชนมีช่องทางในการมีรายได้เสริม เช่น 
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การประกอบอาชีพค้าชายสินค้าต่างๆ อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยว โดย
ชาวชุมชนบ้านเก็ตมีความช านาญพิเศษในด้านงานหัตถกรรมทอผ้าไทลื้อ การเพาะปลูกแบบดั้งเดิม 
ซ่ึงเป็นคุณสมบัติพิเศษที่น่าสนใจในการศึกษาเรียนรู้ 

- สถานภาพทางการศึกษา 

 ชาวชุมชนส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา โดยเด็กในชุมชนได้รับการศึกษา
ตามเกณฑ์ของรัฐที่เหมาะสม และส่วนใหญ่จะไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในตัวเมืองและจังหวัด
ใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งเมื่อจบการศึกษาส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชนหรือรับราชการอยู่ในเมืองเป็นส่วนใหญ่     

4.3.2 ศักยภาพด้านทุนทางความหลากหลายทางชีวภาพ 
ชุมชนบ้านเก็ตและพ้ืนที่โดยรอบวัดภูเก็ตมีทุนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติที่

สวยงามและมีความอุดมสมบูรณ์ ภูมิอากาศที่เย็นสบายเหมาะแก่การท่องเที่ยว มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทั้งทรัพยากรป่าไม้ ภูเขา น้ าตก แม่น้ า ล าธาร เช่น น้ าตกศิลาเพชร วังศิลาแลง ที่เกิดจาก
การแยกตัวของชั้นหินบนพ้ืนดิน จนท าให้เกิดล าธารไหลผ่านร่องหินบนภูเขาเกิดเป็นน้ าตกที่สวยงาม 
จนได้รับสมญานามว่า “แกรนด์แคนยอนเมืองปัว” บริเวณพ้ืนที่ราบเชิงภูเขาด้านล่างของวัดมีล าธาร
สายเล็กๆ ซึ่งแยกมาจากแม่น้ ากูนไหลผ่านบริเวณพ้ืนที่ราบใกล้บริเวณวัด เป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญในการ
เพาะปลูกของชาวชุมชน โดยบริเวณวัดสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันสวยงามทั้งยามเช้าและยามเย็น
ของอุทยานแห่งชาติดอยภูคาที่แวดล้อมด้วยพืชพรรณนานาชนิดได้อย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นเสน่ห์ที่
ส าคัญในการดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมและสัมผัสบรรยากาศที่สงบ สวยงาม นับว่าเหมาะแก่
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง 

4.3.3 ศักยภาพด้านทุนทางวัฒนธรรม 

ชุมชนบ้านเก็ตชาวชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาไทลื้อที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เช่น 
เครื่องแต่งกายที่มีความสวยงาม มีลักษณะการทอผ้าที่โดดเด่นและสวยงาม อาหารการกินที่สืบทอด
มาจากชาวไทลื้อ เช่น ถั่วเน่า รถด่วน จิ๊นส้า (ลาบ) น้ าพริกปู แกงอ่อม ส้มหนัง แกงหน่อไม้ หลามบอน 
ซึ่งอาหารไทลื้อจะมีความคล้ายคลึงกับอาหารทางภาคเหนือของไทย ในส่วนของศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ได้มีการสืบทอดและรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านั้นได้
เป็นอย่างดี เช่น การฟ้อนร า การท าพิธีแรกนา พิธีสืบชะตา พิธีสู่ขวัญ การทอผ้า  เป็นต้น รวมถึงการ
อนุรักษ์โบราณสถานแบบไทลื้อ โบราณวัตถุต่างๆ ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาและเอกลักษณ์ทาง
ศิลปวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี 
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4.4  ด้านการมีส่วนร่วม 
 
โรงแรมธรรมะ (Temple stay) เกิดขึ้นจากการปรึกษาหารือของหลายฝ่าย ทั้งผู้น า

ทางศาสนา ผู้น าชุมชน ชาวชุมชน และเกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยชาวชุมชนให้การสนับสนุนและเข้ามามีบทบาทในมีส่วนร่วม
ในการบริหารกิจการรวมถึงการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความเป็นกันเองและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การมาเป็น
อาสาสมัครดูแลห้องพักซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างวัดกับชุมชน โดยหลังจากที่
ได้มีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งมีผู้คนแวะเวียนมาเป็นจ านวนมาก
ท าให้บรรยากาศการท่องเที่ยวพื้นที่มีความคึกคักมากยิ่งขึ้นท าให้ภาคราชการเห็นความส าคัญและ
ได้เข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น  

การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของวัดภูเก็ตและชุมชนบ้านเก็ต ได้เปิดโอกาสให้คนใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ดังนี้ 

4.4.1 การมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ 
4.4.1.1 การมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด  

ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและให้ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการเป็นที่ปรึกษาให้แก่โครงการ 
ด้วยการประชุมทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
ระหว่างผู้น าศาสนาและชาวชุมชนในการร่วมกันก าหนดลักษณะ รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวให้เกิด
ประสิทธิภาพ มีการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นระหว่างกัน รวมถึงการประชุม
เพ่ือระดมความคิดในการแก้ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดการการท่องเที่ยว 

 4.4.1.2 การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
มีการให้ชาวชุมชนร่วมก าหนดกระบวนการในการเรียนรู้และก าหนด

แนวทางในการจัดการท่องเที่ยวโรงแรมธรรมะ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในรูปแบบของคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวัดในการบริหารจัดการโรงแรมธรรมะ 

4.4.1.3 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโดยการมา

เป็นอาสาสมัครชุมชนในการท าความสะอาด ดูแลรักษาความสะอาดของโรงแรมธรรมะและพ้ืนที่บริเวณวัด 
โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามความเหมาะสม รวมถึงการให้ผู้น าชุมชนและชาวชุมชนได้ เข้า
มามีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษา แนะน า การบริหารจัดการโรงแรมธรรมะให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และการส่งเสริมให้ชาวชุมชนน าผ้าทอของตนมาจ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมวัด 
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4.4.1.4 การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ 
คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์จากการจัดการท่องเที่ยว

ของชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนให้แก่ผู้มาช่วยงานของ
โรงแรมธรรมะ โดยชาวชุมชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้านการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยอัธยาศัย
ไมตรี ส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างการบริการที่ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว การร่วมรักษา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติของชุมชน รวมถึงโบราณสถาน โบราณวัตถุให้คงอยู่ได้อย่าง
ยาวนาน 

4.4.2 ลักษณะของการมีส่วนร่วม 
การจัดการท่องเที่ยวของวัดภูเก็ตและชุมชนบ้านเก็ต เป็นการมีส่วนร่วมโดย

ชุมชนอย่างแท้จริง โดยมีลักษณะดังนี้ 
4.4.2.1 พืน้ฐานของการมีส่วนร่วม 

มาจากการสร้างความร่วมมือของผู้น าศาสนาและชาวชุมชนในการ
ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการ
ท่องเที่ยวต่อไป 

4.4.2.2 รูปแบบของการเข้าร่วม 
เป็นการเข้าร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

ท่องเที่ยว โดยสมาชิกส่วนหนึ่งของชุมชน เช่น การมาเป็นอาสาสมัครในการท าความสะอาดโรงแรม
ธรรมะโดยได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน การเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงแรมธรรมะ นอกจากนี้ 
คนในชุมชนยังมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มทอผ้าไทลื้อเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง 

4.4.2.3 ระยะเวลาในการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงแรมธรรมะของชาวชุมชนเป็นไป

อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาจะมีการประชุมกันทุกเดือน เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน
และปัญหาอุปสรรคในด้านการบริหารจัดการโรงแรมธรรมะและการท่องเที่ยวของวัดภูเก็ต และจะมี
การประชุมด่วนหากพบปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการ เพ่ือร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป 
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4.5 ปัญหา อุปสรรค และผลกระทบในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน 
 

จากการศึกษาพบว่า การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในวัดภูเก็ตและโรงแรมธรรมะมีปัญหา 
อุปสรรค และผลกระทบในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน ดังนี้ 

1) คณะกรรมการที่ปรึกษาที่มาจากผู้น าชุมชนและประชาชนในชุมชนซึ่งเป็น
บุคคลที่ได้รับการเลือกมาจากผู้น าหรือผู้มีบทบาทส าคัญของชุมชน ควรเป็นบุคคลที่มาจากชาวบ้าน
ทั่วไปมาเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการด้วย 

2) การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐยังเป็นการเข้ามาส่งเสริมในลักษณะที่ไม่มี
ความต่อเนื่องในการส่งเสริม โดยอาจเข้ามาเป็นครั้งคราวตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

3) การบริหารจัดการรายรับ-รายจ่ายของโรงแรมธรรมะที่ผู้รับผิดชอบ คือ 
ผู้จัดการโรงแรมและเจ้าอาวาสเท่านั้น  

4) บางภาคส่วนอาจไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงแรมธรรมะ และอาจ
มองไปว่าเป็นการด าเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ 

5) ยังขาดการส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่างๆ อันจะน าไปสู่การเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชาวชุมชนบ้านเก็ตได้อย่างชัดเจน 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมและท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนากรณีศึกษา : โรงแรมธรรมะ (Temple stay) ของวัดภูเก็ต ต าบลวรนคร อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน และชุมชนรอบวัด ผู้ศึกษาได้แบ่งหัวข้อการสรุปได้ ดังนี้ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 

5.1.1 สภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

การศึกษาเรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา กรณีศึกษา : โรงแรมธรรมะ (Temple stay) ของวัดภูเก็ต ต าบลวรนคร 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน และชุมชนรอบวัด เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของโรงแรมธรรมะ มีความสอดคล้องกับหลักการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community – 
Based Tourism) ทั้งด้านชาวชุมชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ การเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
ทิศทางและตัดสินใจ โดยทุกคนมีจิตส านึกร่วมกันและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการการ
ท่องเที่ยวและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ และมีความภาคภูมิใจในทรัพยากรทางธรรมชาติและทรัพยากร
ทางศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนไทลื้อที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น
และสืบทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้เป็นอย่างดี เป็นการถ่ายทอดให้สังคมภายนอกได้รับรู้ถึงการมี
ตัวตนและด ารงคงอยู่ของวัฒนธรรมไทลื้อซึ่งถือเป็นมรดกอันล้ าค่า และยังเป็นการสืบทอด
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ก่อให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมท้องถิน่ ก่อเกิดการเรียนรู้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม เกิดการเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยการมีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่
ให้แก่ชาวชุมชน เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่คนในท้องถิ่น และมีการกระจายร ายได้ไปสู่
สาธารณประโยชน์ชองชุมชน 

วิธีการบริหารจัดการท่องเที่ยวของโรงแรมธรรมะ วัดภูเก็ต เป็นการบริหาร
จัดการโดยผู้น าทางศาสนา ผู้น าท้องถิ่น และชาวชุมชน ในรูปแบบที่ปรึกษาโครงการ เป็นการ
บริหารงานแบบกระจายอ านาจ (Decentralized Management) มีลักษณะแบ่งงานเป็นแบบร่วมคิด
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ร่วมท า เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  เน้นหลักความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยมีการจ้างชาวชุมชนมาเป็น
อาสาสมัครในการดูแลความสะอาดของโรงแรมธรรมะ โดยสิ่งที่ท าให้การบังคับบัญชาสั่งการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ชาวบ้านหรือผู้ถูกสั่ง
มีความเคารพรักและศรัทธา ตลอดจนไว้วางใจต่อตัวผู้น าสูงสุดของการบริหารจัดการโรงแรมธรรมะ
และวัดภูเก็ต ท าให้การตัดสินใจในการบริหารจัดการเป็นไปด้วยความมีเอกภาพและเกิดความคล่องตัว
เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน และมีการกระจายรายได้ให้แก่ชาวชุมชนที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการโรงแรมธรรมะอย่างเป็นธรรม 

ข้อดีการบริหารจัดการของโรงแรมธรรมะ 

1) เป็นการบริหารจัดการแบบกระจายอ านาจ (Decentralized Management) 
ซึ่งมีช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชาวชุมชน
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ เช่น เกิดการสร้างงาน เกิดการพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชนในชุมชน ผลประโยชน์ทางด้านสังคม 
เช่น การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับการพัฒนา ประชาชนในชุมชน
เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ภาคภูมิใจในสมบัติทางธรรมชาติและประเพณี วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
ของชุมชน 

2) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่องเที่ยวของวัดและชาวชุมชนส่งผลให้
ชาวชุมชนเกิดความรักสามัคคี มีความรู้สึกผูกพันกันในชุมชน และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร
ด้านการท่องเที่ยวในชุมชนของตน และเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของงตนและพร้อมที่จะ
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นให้แก่ลูกหลานรวมถึงนักท่องเที่ยวต่อไป 

3) โรงแรมธรรมะไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการมุ่งหาก าไรจากการท่องเที่ยว แต่มี
วัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนได้ รับการพักผ่อนหย่อนใจ              
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสความสงบางจิตใจจากการเข้าร่วม
กิจกรรมในการปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ไหว้พระ เป็นต้น 

5.1.2 ศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

วัดภูเก็ตและชุมชนบ้านเก็ตมีความพร้อมทั้งทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ    
มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรป่าไม้ ภูเขา น้ าตก แม่น้ าล าธาร และทรัพยากรท่องเที่ยวด้าน
ศิลปวัฒนธรรม โครงสร้างพื้นฐานของชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น หัตถกรรมการทอผ้า ด้านผู้น าชุมชนก็มี
ผู้น าทางศาสนาได้แก่ พระครูสุทินนันทธรรม เจ้าอาวาสวัดภูเก็ต และพระราชวรมุนี (พล อาภากโร) 
รองเจ้าคณะภาค 6 ที่เป็นบุคคลส าคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาขึ้นในพ้ืนที่ชุมชนบ้านเก็ต 
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รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เช่น 
ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน พัฒนาชุมชนอ า เภอปัว 
ส านักงานเกษตรอ าเภอปัว ในส่วนของชาวชุมชนซึ่งส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา มีการด าเนินชีวิต
ผูกพันอยู่กับวัด รวมถึงการมีจิตใจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารีและใฝ่งานการกุศลอยู่เป็นนิจ โดยเห็น
ได้จากจ านวนชาวชุมชนที่เข้าวัดเพ่ือบริจาคทาน รักษาศีล และปฏิบัติธรรม ซึ่งเมื่อคนในสังคมเป็นคน
ดีก็จะท าให้การท่องเที่ยวมีความสะดวก ปลอดภัย รวมถึงการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว  

ข้อดีของศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

1) ชุมชนโดยรอบวัดภูเก็ตมีทุนทางธรรมชาติและทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีความพร้อมเหมาะสมแก่การส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

2) ชาวชุมชนมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเอง ความ
ภาคภูมิใจในความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามทางธรรมชาติของชุน และมีจิตส านึกในการมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

3) ผู้น าทางศาสนาและผู้น าชุมชนมีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมและร่วมกันพัฒนา
ชุมชนโดยการจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยการสนับสนุนให้ชาวชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดูแลและบริหารจัดการโรงแรมธรรมะ 

5.1.3 การมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน 
การจัดการท่องเที่ยวของวัดภูเก็ตและชุมชนบ้านเก็ตเกิดจากการมีส่วนร่วมของ

ผู้น าทางศาสนา ผู้น าชุมชน และชาวชุมชน รวมถึงการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ โดยชาวชุมชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การเป็น      
เจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้มาเยือนด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีงาม ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการและให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและ
การเป็นที่ปรึกษาให้แก่โครงการ ด้วยการประชุมทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีการให้ชาว
ชุมชนร่วมก าหนดกระบวนการในการเรียนรู้และก าหนดแนวทางในการจัดการท่องเที่ยวโรงแรม
ธรรมะ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในรูปแบบของคณะกรรมการที่ปรึกษาวัดในการบริหารจัดการ
โรงแรมธรรมะ 
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ข้อดีของการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน 

1) ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวชุมชนอันจะน ามาซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนให้เกิดความยั่งยืนอย่างเป็น
รูปธรรม 

2) ชาวชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวท าให้เกิดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
สนับสนุนการท่องเที่ยวร่วมกัน เช่น ผู้สูงอายุมีกิจกรรมการทอผ้าไทลื้อ ท าให้ได้พบปะพูดคุยกับผู้คน
รวมทั้งนักท่องเที่ยวมากหน้าหลายตา ส่งผลให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
มีการพบปะพูดคุยกันในเรื่องการด าเนินการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความสัมพันธ์อันดี
ให้กับคนในชุมชน 

 

5.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษา 

 

1) ควรมีการสับเปลี่ยนวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการที่ปรึกษาที่มาจากผู้น า
ชุมชนและประชาชนในชุมชนด้วยกันเองเพ่ือสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของและมีจิตส านึกในการ
พัฒนาชุมชน รวมถึงเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการและประชาชนในชุมชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือให้เกิดความคิดเห็นที่หลากหลายสามารถน าไปพัฒนาให้การ
ท่องเที่ยวโรงแรมธรรมะและชุมชนโดยรอบเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป และส่งผลให้ประชาชนใน
ชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเของร่วมกันในทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชนของตนเองและตระหนักถึงการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้สามารถรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ 

2) ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการการท่องเที่ยวชุมชนของชุมชนบ้านเก็ต โดยมี
องค์ประกอบจากตัวแทนส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการ เพ่ือให้ ค าปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยมีรูปแบบของคณะกรรมการ ดังนี้ 
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ภาพที่ 5.1 แผนผังการจัดตั้งคณะกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน, ผู้ศึกษา, 2560. 
 
3) ส่งเสริมให้นักเรียนในชุมชนเป็น “มัคคุเทศก์น้อย” เพ่ือน าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 

ในชุมชน เป็นการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับชุมชนและสร้างรายได้เสริมให้แก่เด็กในชุมชน และมี
เวทีในการแสดงออก สร้างให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ 

4) ภาครัฐควรส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งระบบ ( Inclusive Tourism) โดยเน้นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากคนในท้องถิ่นให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง เพ่ือช่วยกระจายรายได้ ลด
ความเหลื่อมล้ า และเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชาวชุมชนอย่างยั่งยืน 

5) ควรสร้างความแตกต่างด้านการท่องเที่ยวจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เช่น 
การจัดกิจกรรมและลานการแสดง “กาดชุมชนชาวไทลื้อ” เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ด้นการท่องเที่ยวให้แก่
ชุมชน 

 คณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชน 

ตัวแทนกลุ่มหลากหลาย 

(เช่น - ตัวแทนชาว
ชุมชนบ้านเก็ต 

- กลุ่มโรงแรม/ที่พัก      
- กลุ่มร้านอาหาร/ของที่
ระลึก/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ขน                           
- กลุ่มเกษตรกร            
- กลุ่มผู้ให้บริการ
ยานพาหนะ 

ฯลฯ) 

        ประธาน 

  (เจ้าอาวาสวัดภูเก็ต) 

      รองประธาน 

       (ผู้น าชุมชน) 

 

 คณะกรรมการทีป่รึกษา 

(ประกอบดว้ย 

- พระราชวรมุนีฯ ประธาน 
คกก.ที่ปรึกษา 

- ปลัด อบต. 

- ผู้แทนสนง.ท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดน่าน 

- ผู้แทนสนง.วัฒนธรรมจังหวัด
น่าน 

- ประธานสภาวัฒนธรรมอ.ปัว 

- พัฒนากร 

- นักวิชาการ 

- NGO 

ฯลฯ) 

กรรมการฝ่าย 

ประชาสัมพันธ ์

กรรมการฝ่าย 

ประสานงาน 

กรรมการฝ่าย 

กิจกรรม 

ผู้จัดการโรงแรม
ธรรมะ 

(เหรัญญิก/
เลขานุการ) 
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6) ควรมีการจัดท า “คู่มือน าเที่ยววัดภูเก็ต โรงแรมธรรมะ และชุมชนบ้านเก็ต” เพ่ือ
บอกเล่าประวัติความเป็นมาของชุมชนไทลื้อ รวมถึงศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุต่างๆ 
ในชุมชน เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ทราบประวัติความเป็นมา และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
ข้อมูลรายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 

 
ตัวแทนฝ่ายสงฆ ์  
1.พระราชวรมุนี(พล อาภากโร ป.ธ.๙,Ph.D.),รองเจ้าคณะภาค 6,ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม, 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สัมภาษณ์เมื่อ 12 เมษายน 
2560 
2.พระครูสุทินนันทธรรม เจ้าอาวาสวัดภูเก็ต, สัมภาษณ์เมื่อ 24 เมษายน 2560 
 
ตัวแทนชุมชน  
3.นายชาญยุทธ มูลค า, ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ชุมชนบ้านเก็ต ต าบล วรนคร อ าเภอ ปัว จังหวัด น่าน, 
สัมภาษณ์เมื่อ 22 เมษายน 2560 
4.นางศดานันท์ เนตรทิพย์,ประธานกลุ่มผ้าทอไทลื้อบ้านเก็ต, สัมภาษณ์เมื่อ 22 เมษายน 2560 
5.นางมานิตา หาญยุทธ, ผู้จัดการโรงแรมธรรมะ, สัมภาษณ์เมื่อ 22 เมษายน 2560 
6.นางพัฒนา หาญยุทธ, อาสาสมัครดูแลห้องพักโรงแรมธรรมะ, สัมภาษณ์เมื่อ 22 เมษายน 2560  
 
ตัวแทนผู้ประกอบการ. 
7.นางค านาม มลูค า, เจ้าของร้านขายสินค้าชุมชน, สัมภาษณ์เมื่อ 22 เมษายน 2560 
8.นางสมร หาญยุทธ,เจ้าของร้านตูบนากาแฟ, สัมภาษณ์เมื่อ 22 เมษายน 2560 
9.นายดุสิต อินเปลี่ยน, ผู้ประกอบอาชีพขับข่ีจักรยานยนต์รับจ้าง, สัมภาษณ์เมื่อ 22 เมษายน 2560 
10.นายธนกิจ ชินกิจการ, ผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหารและฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ า สัมภาษณ์เมื่อ 24 
มีนาคม 2560 
 
ตัวแทนนักท่องเที่ยว 
11.นายสมทัศน์ อย่างสุข, นายสัตวแพทย์ประจ าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน 
 
ตัวแทนส่วนราชการ 
12.นายเกียรติศักดิ์ ป้อมทองค า, นายอ าเภอปัว, สัมภาษณ์เมื่อ 23 เมษายน 2560 
13.นายสโรช รัตนมาศ, วัฒนธรรมจังหวัด, สัมภาษณ์เมื่อ 22 เมษายน 2560 
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14.นางสุภารัตน์ เทพอาจ, นักวิชาการเกษตรช านาญการ, สัมภาษณ์เมื่อ 24 เมษายน 2560.   
15.นายวรวิทย์ วีระเชวง, ผู้ชว่ยผู้อ านวยการส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน,  
สัมภาษณ์เมื่อ   24 เมษายน 2560.  
16. นายพจน์ปรีชา เพชรแกมแก้ว, ปลัดเทศบาลเมืองปัว, สัมภาษณ์เมื่อ   24 เมษายน 2560. 
17.นายทวี ปัวทอง, ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปัว, สัมภาษณ์เมื่อ   24 เมษายน 2560. 
 
ตัวแทนภาคประชาสังคมและภาคส่วนอ่ืนๆ 
18.นายโสภณ สีมาเหล็ก อดีตก านัน ต าบลพระธาตุ และอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน สัมภาษณ์
เมื่อ 24 มีนาคม 2560. 
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ภาคผนวก ข 
ภาพโบราณสถานและโบราณวัตถุของวัดภูเก็ต 

        

                                    ภาพที่ 1 
                       พระอุโบสถศิลปะแบบล้านนา 
 

 
      

ภาพที่ 2 
               หลวงพ่อพุทธเมตตา (หลวงพ่อแสนปัว) 
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ภาคผนวก ค 
ผลิตภัณฑผ์้าทอไทลื้อบ้านเก็ต 

     
 ภาพที่ 1 

         ผ้านุ่งส าหรับสตร ี
 

 
 
                                    ภาพที่ 2 
ตุงหรือธงทางภาคเหนือใช้ประดับ หรือประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ 
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 ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นายกฤษณะ ถวิลวงษ์ 
วันเดือนปีเกิด 18 มีนาคม 2524 
วุฒิการศึกษา 
 
ต าแหน่ง 

ปีการศึกษา 2556: รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
นายช่างช านาญงาน 
 

ประสบการณ์ท างาน ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ต าแหน่ง นายช่างช านาญงาน 
สังกดั ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 

  

  
 


