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 Studying from floating house elements is focused on the meaning of itself both 
figures and hiding principles. Knowledge from this learning will be adapted into the creation of 
ecotourism center by pursuing the objective of this thesis. Floating house is created by the impact 
of environmental elements. It is built by adjusting human habitat followed the ecological 
conditions. This matches the purpose of the study that focuses on ecotourism, which the 
environment is a main context. 

Asking 250 participants conduct the questionnaires. From all contributors, 200 are in 
the working age group and 50 are people who live in Bangkajao area. Moreover, ecotourism 
specialists from Bangkajao are interviewed and observed. Therefore, the result from statistic and 
analysis is used for designing the ecotourism center. 

The outcome from floating house study will be applied into the concept of the 
ecotourism center for both interior and exterior. This concept will create the bound between 
function and space. Additionally, the knowledge from this learning might be able to adopt into 
another projects that resemble to this ecotourism center. 
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บทที ่1 
 

บทนํา 
 
1.  ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 
 นํ้ ากับชีวิตแบบไทย ๆ เป็นส่ิงท่ีอยู่คู่กันมาตั้ งแต่คร้ังโบราณจนปัจจุบนั เร่ิมตั้ งแต่
ลกัษณะการตั้งถ่ินฐานท่ีเกาะติดกบันํ้ามาตั้งแต่เร่ิมแรก โดยสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ดงันั้น
นํ้ าจะเป็นส่ือกลางของการคมนาคมและการขนส่งสินคา้ทางการเกษตรจากแหล่งหน่ึงไปยงัแหล่ง
อ่ืนๆ ในระยะท่ีสามารถมีแม่นํ้ าลาํคลองให้คมนาคมถึงกันได้ เม่ือศึกษาถึงการตั้ งถ่ินฐานทาง
กายภาพของคนไทยโดยเฉพาะในภาคกลาง เราจะพบว่าหมู่บา้นริมนํ้ าจะเกิดก่อนหมู่บา้นท่ีอยู่ใน
ระยะไกลออกไป ในบางพื้นท่ีท่ีพื้นท่ีชายนํ้ าเป็นท่ีลุ่ม มีนํ้ าท่วมถึงเป็นเวลานานในช่วงหนา้นํ้ า การ
สร้างบา้นท่ีชายฝ่ังตอ้งยกพื้นชั้นบนสูงมากจึงจะพน้นํ้ า ซ่ึงไม่สะดวกในหนา้แลง้ ทาํใหเ้กิดลกัษณะ
สถาปัตยกรรมอีกประเภทหน่ึง ซ่ึงยดืหยุน่กว่าการสร้างบา้นซ่ึงมีเสาสูงมากบนพื้นดินชายฝ่ังนํ้ านัน่
คือการสร้างเรือนแพท่ีสามารถปรับระดบัของตนเองขึ้นลงไดต้ามระดบันํ้ าในแม่นํ้ าลาํคลอง เรือน
แพจึงเป็นอาคารอีกลกัษณะหน่ึงท่ีเกิดข้ึนตามสงัคมเกษตรกรรมของไทย ซ่ึงเรือนแพมีความยดืหยุน่
ในการดาํรงชีวิตมากกวา่บา้นบนบก เพราะสามารถเคล่ือนยา้ยไดเ้ม่ือถึงคราวจาํเป็น (อรศิริ ปาณินท์
, 2538) 
 โดยเอกวิท ณ ถลาง (2540) ไดก้ล่าวว่า ประชาชนจะสร้างบา้นเรือนตามชายนํ้ าเป็น
แนวยาวไปตามลาํนํ้ าทั้ งสองฝ่ังในลกัษณะสะเทินนํ้ าสะเทินบก คือมีเรือนจาํนวนมากตั้งอยู่ใน
นํ้ าหนา้ตล่ิงเป็นแถวแรกแลว้ต่อดว้ยกลุ่มเรือนท่ีตั้งอยูบ่นตล่ิงหรือหลงัตล่ิงข้ึนไปอีกหน่ึงหรือสอง
แถว แต่ในฤดูฝนท่ีนํ้ านองตล่ิง บา้นเรือนท่ีอยู่ในนํ้ าและอยู่บนตล่ิงจะมีสภาพเหมือนกนัคือถูกนํ้ า
ท่วมทั้งส้ิน ลกัษณะการตั้งบา้นเรือนอยูใ่นท่ีสะเทินนํ้าสะเทินบกเช่นน้ี นบัเป็นการปรับตวัใหเ้ขา้กบั
สภาพแวดลอ้มโดยอาศยัภูมิปัญญาท่ีฉลาดมากสุเมธชุมสาย ไดอ้า้งถึงเอง็เงิลเบิร์ท เคม็เฟอร์(2274) 
ซ่ึงพรรณาไวว้่า ภูมิลาํเนาท่ีเคล่ือนยา้ยไดน้ี้เป็นส่ิงท่ีน่าพิศวงอยา่งยิง่ บางคร้ังเรือนแพหลายๆลาํถูก
ปลดจากเสาที่เชือกโยงไวแ้ลว้ลอยกนัไปเป็นฝูงเพื่อหาถ่ินใหม่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีอรศิริ ปาณินท ์
(2555) ไดช้ี้ให้เห็นว่าขอ้ดีของสถาปัตยกรรมแบบเรือนแพ คือความยืดหยุน่ต่อความเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดล้อม  อย่างการข้ึนลงของระดับนํ้ าได้เป็นอย่างดี ส่ิงท่ีชาวแพต้องทําในแต่
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ละฤดูกเ็พียงแค่ปรับความยาวเชือกท่ีผกูกบัหลกัท่ียดึไว ้ใหเ้หมาะกบัระดบันํ้ าท่ีแตกต่างกนัในแต่ละ
ฤดู  
 ลกัษณะของเรือนแพนอกจากจะเป็นเรือนในลกัษณะสะเทินนํ้าสะเทินบกแลว้ ลกัษณะ
อ่ืนๆดงัท่ีปิตุพงษ ์เชาวกุล (2555) ไดพ้รรณาไวซ่ึ้งแสดงถึงความเป็นสถาปัตยกรรมท่ีปรับตวัเขา้กบั
ธรรมชาติไดอ้ยา่งดี เช่น ช่องเปิดของเรือนแพเป็นกลไกง่ายๆ แต่ตอ้งสามารถทนลมแรงในแม่นํ้ าใน
ฤดูลมแรงได ้หรือชานซ่ึงมีประโยชน์หลากหลายสําหรับชาวแพ เช่น เก็บของ ตากผา้ เล้ียงสัตว ์
ปลูกพืชเป็นตน้ ซ่ึงเรือนแพเป็นหน่ึงในสถาปัตยกรรมไทยท่ีมีการถ่ายทอดวิถีชีวิตออกมาเป็น
ส่ิงก่อสร้างไดอ้ยา่งตรงไปตรงมาที่สุด เรือนแพกคื็อบา้นพื้นถ่ินท่ีลดทอนรายละเอียดและโครงสร้าง
เพื่อให้มีนํ้ าหนักไม่หนักเกินกว่าทุ่นท่ีลอย ซ่ึงในอีกมุมของสถาปัตยกรรมเรือนแพท่ีสามารถ
ยดืหยุน่ตวัเองใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปไดเ้ม่ือรวมกนัอยูเ่ป็นชุมชนลอยนํ้ า 
กส็ร้างเอกลกัษณ์ท่ีน่าสนใจขึ้นกบัชุมชนนั้น คือระหวา่งหนา้นํ้าเม่ือระดบันํ้าสูงและแหล่งนํ้ามีความ
กวา้งไปจนสุดตล่ิง เรือนแพกจ็ะกระจายตวัห่างกนัออกไป แต่ละหลงัอยูใ่กลก้นับา้ง ห่างกนับา้ง จะ
ไปมาหาสู่กนัก็ตอ้งใชเ้รือ แต่เม่ือถึงหนา้นํ้ าแลง้ เรือนแพจะมากระจุกตวักนัอยูบ่นแผน่นํ้ าแคบๆ ท่ี
เหลืออยูก่ลายเป็นชุมชนอยา่งใกลชิ้ดแทบจะไม่ตอ้งใชเ้รือเน่ืองจากบา้นแต่ละหลงัโดนนํ้ าบีบเขา้มา
ชนกนั ชุมชนลอยนํ้าจึงถือเป็นชุมชนสองฤดูอยา่งแทจ้ริง 
 ในปัจจุบนัการเลือกตั้งถ่ินฐานอนัมีวิถีชีวิตสัมพนัธ์กบันํ้ าและสัมพนัธ์กบัธรรมชาติ
อย่างแนบแน่นของคนไทยในภาคกลางที่สั่งสมมาเป็นเวลานานถูกทาํลายลงเม่ือผูค้นตอ้งปรับตวั
ใหม่ในสภาพสังคมท่ีเปล่ียนไป แต่อยู่ในสภาพภูมิประเทศเดิม การปรับตวัน้ีไม่ก่อให้เกิดความ
สมดุล ผูค้นจึงทาํร้ายวิถีวฒันธรรมการดาํรงชีวิตของตนเองซ่ึงก็ทาํร้ายธรรมชาติแวดลอ้มและความ
เป็นตวัเองอนัเป็นการปรับตวัท่ีสวนทางกบัวิถีชีวิตเดิมของคนไทยภาคกลาง(วลยัลกัษณ์ ทรงศิริ 
,2540) ซ่ึงยศ สันตสมบติั (2547) ไดใ้ห้ความเห็นไวว้่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและระบบการจดัการ
ทรัพยากรของชุมชนนั้นมิไดเ้ป็นส่ิงท่ีหยดุน่ิงตายตวั หากแต่ปรับเปล่ียนไปตามบริบทและเง่ือนไข
ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา  
 ปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเป็นเหตุทาํให้ผูท่ี้อาศยัอยู่
ในกรุงเทพและปริมณฑล ทาํใหผู้อ้ยูอ่าศยัตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดย
สถิติของกรมสุขภาพจิตพบว่าคนไทยมีอตัรความเครียดท่ีเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ โดยกรุงเทพมหานครที่
เป็นพื้นท่ีเส่ียงท่ีพบผูท่ี้มีความเครียดสูงท่ีสุด เน่ืองจากประสบปัญหาความเครียดและการพกัผ่อน
นอ้ยเน่ืองจากการทาํงานประจาํ ซ่ึงไกรสิทธ์ิ นฤขตัพิชยั, 2553 กล่าวว่าปัจจุบนัคนส่วนใหญ่กาํลงั
หลงไปกบักระแสวตัถุนิยม เขา้ใจว่า การมีขา้วของเงินทองเทียบเท่าหรือมากกว่าคนอ่ืนคือความสุข 
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จึงใชชี้วิตอยูใ่นวงัวนของการแข่งขนัตั้งแต่วยัเรียนจนถึงวยัทาํงาน เกิดความเครียด ความกดดนั และ
ความวิตกกงัวลสะสม ทาํงานหาเงินจนเหน่ือยลา้ พื้นฐานความแขง็แรงทางสุขภาพจิตลดลง ส่งผล 
ให้ความสามารถในการรับมือกบัความกดดนัในชีวิตลดลงจากความเครียดและวิตกกงัวลพฒันาสู่
การเป็นโรคซึมเศร้า ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยทั้งทางกายและทางจิตใจ สอดคลอ้งกบัสุภกิจ นามวา, 
2553 ท่ีกล่าววา่เน่ืองจากสงัคมโลกปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในทุกดา้น เทคโนโลยเีขา้
มามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนในทาํให้ความเจริญทางดา้นวตัถุลํ้าหนา้กว่าความเจริญ
ทางดา้นจิตใจอยา่งมาก 
 ท่ามกลางความเจริญเติบโตของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม ทาํให้ชีวิตท่ีเป็นกลไก
ขบัเคล่ือนทางสังคมตอ้งเคล่ือนท่ีไปอย่างรีบเร่ง ไม่ว่าจะเป็นความรีบในท่ีทาํงานหรือบนโต๊ะ
อาหาร ไปจนถึงความรีบในการพกัผ่อน ซ่ึงความเร่งรีบเหล่าน้ีเป็นส่วนนึงท่ีทาํให้สุขภาพย ํ่าแยล่ง 
และยงัก่อใหเ้กิดมลพิษทางจิตและสร้างมลพิษใหแ้ก่โลกใบน้ี(ศรันย ูนกแกว้, 2552) โดยในปัจจุบนั
แนวโนม้ของการท่องเท่ียวท่ีปรากฏในช่วงหลายปีท่ีผา่นมามนุษยไ์ดเ้ปล่ียนแปลงวิธีการใชเ้วลาว่าง
ในการท่องเท่ียว โดยมีแนวโนม้ว่าตอ้งการท่องเท่ียวแบบผจญภยั เขา้ไปมีส่วนร่วมและสัมผสักบั
ธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง นอกจากน้ียงัอยากท่ีจะศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัสถานท่ีท่ีไปเยอืนตั้งแต่ระบบ
นิเวศไปจนถึงชนิดพืชพนัธ์ุ สัตวท่ี์หายากหรือกาํลงัจะสูญพนัธ์ุ และประเด็นปัญหาดา้นการอนุรักษ ์
เช่น การสูญเสียทรัพยากรป่าไม ้การลกัลอบล่าสัตวป่์า เป็นตน้ จากแนวโนม้สองประการดงักล่าว
มาบรรจบกัน ทาํให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ หรือการท่องเท่ียวเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ข้ึน 
ดงันั้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษจึ์งมีความหมายมากกวา่การท่องเท่ียวแบบธรรมดา แต่จะหมายความ
รวมไปถึงการท่องเท่ียวท่ีจะตอ้งมีการอนุรักษค์วบคู่ไปดว้ย 
 จากลกัษณะของสถาปัตยกรรมไทยประเภทเรือนแพ ท่ีปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงไปไดเ้ม่ือธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลงไป วสัดุอุปกรณ์ในการสร้างท่ีหาไดง่้ายเพราะเป็น
วสัดุในพื้นถ่ิน ประกอบกบัลกัษณะท่ีสามารถเผชิญไดท้ั้งลมและนํ้ า อีกทั้งยงัมีความยืดหยุ่นใน
ตวัเอง นอกจากนั้นยงัมีการก่อของความเป็นชุมชนท่ีเก้ือกลูกนั ไม่เพียงแต่เก้ือกลูกนัในสังคมมนุษย ์
แต่ยงัเป็นการเก้ือกูลกนัของมนุษยแ์ละธรรมชาติดว้ย แต่ลกัษณะเช่นน้ีตอ้งถูกทาํลายลงโดยท่ีไม่
ก่อให้เกิดความสมดุลทั้งลกัษณะการอยู่อาศยัและวิถีชีวิตของมนุษย ์ดงันั้นผูศึ้กษาจึงนาํแก่นของ
ความเป็นเรือนแพ มานาํเสนอแนวความคิดในการออกแบบโครงการศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ซ่ึงมี
แนวทางการจดัการรวมถึงแนวคิดซ่ึงสอดคลอ้งไปกบัคาํสําคญัซ่ึงไดม้าจากการศึกษาภูมิปัญญา
เรือนแพ โดยเป็นโครงการทางเลือกท่ีตอบสนองการพกัผอ่นทางดา้นจิตใจและร่างกาย และเพื่อให้
เป็นพื้นท่ีของชุมชนท่ีร่วมสืบทอดและส่งเสริมการดาํเนินชีวิตท่ีเกิดความสมดุล 
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2. ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 ศึกษาลกัษณะทางดา้นรูปธรรมและนามธรรมของเรือนแพ 
2.2 ศึกษาลกัษณะกิจกรรมของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
2.3 เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้จากข้อท่ี1 และข้อท่ี2สู่การออกแบบโครงการศูนย์

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
 

3. สมมุติฐานของการศึกษา 
 ภูมิปัญญาเรือนแพเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนในสมยัก่อน ซ่ึงแสดงถึงความฉลาดใน
ด้านการปรับตวัเขา้กับสภาพแวดลอ้มในบริบทต่างๆ เช่น ลม นํ้ า เป็นตน้ ทั้งยงัแสดงถึงความ
เช่ือมโยงกนัของคนในสังคม รวมถึงการเช่ือมโยงกนัของมนุษยแ์ละธรรมชาติ แต่ในปัจจุบนัส่ิง
เหล่านั้นไดแ้ปรเปล่ียนไปตามสภาพเศราฐกิจ สังคม และการเมือง ทาํให้วิถีชีวิตเหล่านั้นถูกทาํลาย
ลง ดงันั้นการศึกษาภูมิปัญญาเรือนแพเพื่อนาํมาถ่ายทอดสู่การออกแบบโครงการศูนยท่์องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์ซ่ึงเป็นโครงการซ่ึงจะเป็นทางเลือกสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการพกัผอ่นทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ 
และเพื่อคนในสังคมปัจจุบนัท่ีตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปได้
ผอ่นคลายความเครียดลง และรวมถึงเป็นงานออกแบบท่ีปรับเขา้กบัสภาวะแวดลอ้มและบริบทได้
หรือไม่ 
 
4. ขอบเขตของการศึกษา  

4.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
  ตวัแปรอิสระ คือ ศึกษาลกัษณะทางดา้นรูปธรรมและนามธรรมของเรือนแพ 
  ตวัแปรควบคุม คือ งานประเภทท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ตวัแปรตาม คือ กิจกรรมของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
 4.2 ดา้นพื้นท่ีศึกษา 
  ศึกษากรณีศึกษาประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
 4.3 ดา้นประชากรศึกษา 
  กลุ่มประชากรหลกัคือ บุคคลวยัทาํงานผูมี้อายรุะหวา่ง 25-45 ปี 
  ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
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5. ขั้นตอนของการศึกษา 
5.1  การกาํหนดขอบเขตการศึกษาดา้นเน้ือหา คือ ศึกษาภูมิปัญญาเรือนแพ ในเร่ืองของ

นยัยะสาํคญัของเรือนแพเพื่อเป็นแนวคิดในการออกแบบโครงการศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
5.2  การเก็บรวบรวมขอ้มูลเอกสารจากหนังสือ งานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา บทความ

จากนิตยสาร เอกสารสัมมนาวิชาการ และเอกสารอ่ืน ๆ รวมทั้งจากอินเตอร์เน็ตท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้ง
กบัภูมิปัญญาเรือนแพในดา้นรูปธรรมและนามธรรมเพื่อทราบถึงขอ้มูลท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของภูมิ
ปัญญาเรือนแพอนัเกิดจากภูมิปัญญาของบรรพชนไทย และขอ้มูลกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

5.3  การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากสถานที่จริง โดยการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ
เก่ียวกบัภูมิปัญญาเรือนแพและภูมิปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อทราบถึงปัจจยัต่างๆท่ีก่อให้เกิดเอกลกัษณ์
สาํคญัของภูมิปัญญาเรือนแพ และสัมภาษณ์ผูท่ี้มีความเช่ียวชาญดา้นกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
โดยรวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ และสงัเกต 

5.4  การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการทาํแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมาย คือบุคคลวยัทาํงาน 
อาย ุ25-45 ปี จาํนวน 200 คน  

5.5  ขั้นตอนการสํารวจพื้นท่ีและอาคารเพื่อการออกแบบโครงการศูนยท่์องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์

5.6  ขั้นตอนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมและศึกษา นาํมา
พฒันาเป็นแนวคิดสู่การแปรรูป 

5.7  ขั้นตอนการออกแบบ และนาํเสนอผลงานเป็นเอกสารรายงานการศึกษาและผงัต่าง 
ๆ ของอาคาร รูปดา้น รูปตดัอาคาร ทศันียภาพภายในอาคาร 

5.8  ขั้นตอนการสรุปผลการศึกษาและการเสนอแนะ 
 
6. เวลาทีใ่ช้ในการวจัิย  
 นาน 9 เดือน โดยเร่ิมงานวิจยัเดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 และเสนอเอกสารภายในเดือน 
มีนาคม พ.ศ. 2557 
ตารางท่ี 1 แผนงานช่วงระยะขั้นตอนเวลาท่ีใชใ้นการวิจยั 

แผนงาน 
ช่วงระยะขั้นตอนเวลา/เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

การศึกษาขอ้มลูเอกสารจากตาํรา          

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์และแบบสอบถาม          
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ตารางท่ี 1 แผนงานช่วงระยะขั้นตอนเวลาท่ีใชใ้นการวิจยั (ต่อ) 

แผนงาน 
ช่วงระยะขั้นตอนเวลา/เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

สาํรวจพื้นท่ีและอาคารเพื่อการออกแบบ          

วิเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษา          

พฒันาแนวความคิดอนัไดม้าจากการวิเคราะห์          

การแปรรูปสู่การออกแบบ และนาํเสนอผลงาน          

สรุป อภิปรายผล และเสนอแนะ          

 
7. วธีิการศึกษา 

7.1  ศึกษาคน้หาขอ้มูลจากเอกสาร หนงัสือ งานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา บทความจาก
นิตยสาร เอกสารสัมมนาวิชาการ และเอกสารอ่ืนๆ รวมทั้งจากอินเตอร์เน็ตท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบั
ภูมิปัญญาเรือนแพในดา้นนัยยะสําคญัของภูมิปัญญาเรือนแพเพื่อทราบถึงขอ้มูลท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของภูมิปัญญาเรือนแพอนัเกิดจากภูมิปัญญาของบรรพชนไทย และขอ้มูลกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์

7.2  นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้หามาแยกแยะประเด็นท่ีสําคญั และเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษา 

7.3  สร้างแบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ในดา้นนัยยะสําคญัของภูมิปัญญาเรือนแพและ
ขอ้มูลกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

7.4  สร้างแบบสอบถาม เพื่อทาํการเกบ็ขอ้มูลในสถานท่ีจริง โดยประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
เคร่ืองมือในการศึกษา การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล มีรายละเอียด ดงัน้ี 

7.4.1  ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรเป้าหมายคือ บุคคลวยัทาํงานชายหญิง ช่วงอายปุระมาณ25-45 ปี  
กลุ่มตวัอย่าง ได้จากการสุ่มประชากรเป้าหมาย โดยสุ่มจากบุคคลวยัทาํงานชายหญิง ช่วงอายุ
ประมาณ 25-45 ปี จาํนวน 200 คน 

7.4.2  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
7.4.2.1 ชนิดของเคร่ืองมือใช้แบบสอบถามในเร่ืองข้อมูลกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
7.4.2.2 ลักษณะของเคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบไปด้วยลักษณะคาํถามท่ีให้

เลือกตอบ และคาํถามท่ีเปิดโอกาสใหผู้ต้อบแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
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7.4.3 การสร้างเคร่ืองมือ 
7.4.3.1 ศึกษาวตัถุประสงคข์องการศึกษาจากขอ้มูลทางทุติยภูมิคือ หนังสือ

เอกสาร ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ 
โดยการกาํหนดกรอบเน้ือหาของการตั้งคาํถามแบบสอบถาม  

7.4.3.2 จดัทาํแบบสอบถาม เพื่อใหค้รอบคลุมเน้ือหาและตอบวตัถุประสงคท่ี์
ตอ้งการ 

7.4.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูศึ้กษาเป็นผูอ้อกจัดเก็บข้อมูล เม่ือได้ข้อมูล
ครบถว้น นาํขอ้มูลท่ีไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้ง 

7.4.5 การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้วิเคราะห์ขอ้มูลโดยเนน้ประเด็นสาํคญัตาม
วตัถุประสงคก์ารศึกษา คือขอ้มูลกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

7.5  การเรียบเรียงขอ้มูล จดัหมวดหมู่และแบ่งเป็นระบบตามความสาํคญัของเน้ือหาท่ี
ทาํการศึกษา เพื่อความชดัเจนในการแปรรูปผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลของนยัยะสาํคญัของ
ภูมิปัญญาเรือนแพสู่รูปธรรมเพื่อนาํไปพฒันาสู่แนวความคิดในการออกแบบ 

7.6  แปรรูปผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์เพื่อ
นําไปพฒันาในด้านการจดักิจกรรม การใช้สอยพื้นท่ีภายใน และความเหมาะสม สวยงามของ
โครงการศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

7.7  นาํเสนอผลงานการออกแบบสภาพแวดลอ้มโครงการศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
7.8  อภิปรายและสรุปผลเสนอแนะแนวการออกแบบโครงการศูนย์ท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ท่ีนําเอานัยยะสําคญัของภูมิปัญญา มาใช้พฒันาเป็นแนวคิดในการออกแบบ เพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษาต่อไป 
 
8. แหล่งข้อมูล 

8.1  หอสมุด หอ้งสมุด 
8.2  ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
8.3  จากสถานท่ีจริงและกรณีศึกษา 
8.4 จากบุคคลผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
9. อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการค้นคว้า 

9.1  คอมพิวเตอร์ 
9.2  กลอ้งถ่ายรูป  
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9.3  อุปกรณ์เคร่ืองเขียนต่างๆ 
9.4  แบบสอบถาม 
9.5  แบบการสมัภาษณ์ 

 
10. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการวจัิย 

10.1 ค่าเดินทางสาํหรับเกบ็ขอ้มูล 50,000 บาท 
10.2 ค่าอุปกรณ์ในการศึกษาขอ้มูล 20,000 บาท 
10.3 ค่าเอกสารงานวิจยั 10,000 บาท 

11. การนําเสนอผลงาน 
11.1 นาํเสนองานดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
11.2 ภาคผลงานออกแบบ 

11.2.1 ผงัต่างๆ ของอาคาร 
11.2.2 รูปดา้น และรูปตดัอาคาร 
11.2.3 ทศันียภาพภายในอาคาร 

11.3 หุ่นจาํลอง  
11.4 เอกสารประกอบการศึกษาวิจยั 

 
12. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

12.1 เพื่อศึกษาและเขา้ใจนยัยะสาํคญัของภูมิปัญญาเรือนแพ  
12.2 เพื่อศึกษากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
12.3 เพื่อให้สามารถนาํนยัยะความสาํคญัของภูมิปัญญาเรือนแพมาเป็นแนวคิดในการ

ออกแบบสภาพแวดลอ้มภายในโครงการศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์อนัเป็นพื้นท่ีชุมชนตน้แบบ ท่ี
รองรับกบัวฒันธรรมการใช้ชีวิตของบุคคลวยัทาํงานในกรุงเทพและปริมลฑล โดยปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการดาํเนินชีวิต (Life Style) และกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์มาใช ้ให้เหมาะสม
สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมและวิถีชีวิตในปัจจุบนัไดอ้ยา่งกลมกลืน 

12.4 เพื่อให้ผูท่ี้สนใจเกิดความเขา้ใจถึงความสําคญัของภูมิปัญญาเรือนแพ กิจกรรม
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์พื่อเป็นแนวทางให้กบัผูท่ี้สนใจ องคก์รหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือนาํ
ผลการศึกษาคร้ังน้ีไปใช ้
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บทที ่2 
 

การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 ในการหาขอ้มูลสาํหรับวิทยานิพนธ์น้ีเป็นการรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและสามารถ
นํามาประยุกต์ในการแปรรูปเพื่อออกแบบศูนย์ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ซ่ึงสามารถแยกประเด็น
การศึกษาไดเ้ป็น 3 ประเดน็หลกั ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาเรือนแพ 
2. ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
3. ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละกรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1. ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัภูมิปัญญาเรือนแพ 

นํ้ า คือสัญลกัษณ์คือสัญลกัษณ์ชีวิตของผองมวลมนุษยชาติ คือสายธารท่ีผกูพนักบัวิถี
ชีวิตคนไทยมาทุกยคุทุกสมยั แม่นํ้ า ลาํคลอง หนอง บึง ตลอดจนแหล่งนํ้ าอ่ืนๆ นบัว่ามีความสาํคญั
มาตั้งแต่อดีตการตั้งถ่ินฐานของมนุษย  ์ซ่ึงมกัจะตั้งอยู่ตามแหล่งนํ้ า และมนุษยเ์ราใช้ประโยชน์
มากมายจากนํ้ า ทั้งดา้นการคมนาคมขนส่ง การอุปโภคบริโภค สายธารของลาํนํ้ าเป็นระบบระบาย
นํ้าท่ีธรรมชาติสร้างข้ึน เพื่อเป็นท่ีรองรับและระบายนํ้าบนผวิดินใหเ้กิดสมดุล เป็นแหล่งผลิตอาหาร
ทั้งจากพืชและสัตวน์ํ้ ามากมายสาํหรับการดาํรงชีวิตของมนุษย ์นํ้ าเป็นพื้นท่ีเพาะปลูก ตลอดจนเป็น
สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจเป็นพื้นท่ีสืบทอดวฒันธรรมและประเพณี วิถีชีวิตท่ีสร้างสมสืบทอดต่อกนั
มาจากชุมชนท่ีตั้งถ่ินฐานมาแต่โบราณ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีมี
คุณค่ายิง่ของชุมชนริมนํ้า (วิติยา ปิดตงันาโพธ์ิ, 2554) 

สุเมธ ชุมสาย (2528) ไดอ้ธิบายวิถีการดาํรงชีวิตของชาวนํ้าในเมืองไทยวา่หมายถึง การ
สร้างถ่ินฐานอยูอ่ยา่งง่ายๆตามแม่นํ้ าลาํคลอง ซ่ึงอาจจะเป็นการอยูใ่นนํ้ าเลยทีเดียวหรืออยูบ่นตล่ิงก็
ได ้ผูค้นอยูอ่าศยัแบบสะเทินนํ้าสะเทินบกมาตั้งแต่เกิด เด็กตวัเลก็ๆสามารถว่ายนํ้ าและลอยตวัในนํ้ า
ได ้โดยคนไทยคุน้เคยกบัการอาศยัอยูใ่นนํ้ามากกวา่บนบก ใชแ้ม่นํ้ าลาํคลองในการสญัจรเป็นหลกั 

เรือนแพเป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินแบบหน่ึง ใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยและ
ประกอบอาชีพหลกัท่ีลอยอยูบ่นผวินํ้า สามารถปรับระดบัของตนเองขึ้นลงไดต้ามระดบันํ้ าในแม่นํ้ า
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ลาํคลอง เป็นอาคารลกัษณะหน่ึงท่ีเกิดข้ึนตามสังคมเกษตรกรรมของไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในแหล่งท่ีเป็นศูนยก์ลางการคา้ขายและคมนาคมขนส่ง ในลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศไทยท่ีมีแม่นํ้ าลาํคลองมาก คนไทยจึงนิยมสร้างบา้นเรือนตามริมแม่นํ้ า และใชแ้ม่นํ้ าลาํ
คลองเป็นเส้นทางสัญจรคา้ขาย รวมทั้งประกอบอาชีพอ่ืนๆและยึดเอาแม่นํ้ าลาํคลองเป็นท่ีอาศยั
อย่างถาวร บา้งก็ประกอบอาชีพล่องลอยไปตามกระแสนํ้ า ดงัมีหลกัฐานทางประวติัศาตร์และบณั
ทึกหมายเหตุต่างๆ ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นอยูข่องคนไทยท่ีใชชี้วิตผกูพนักบัแม่นํ้าลาํคลองมาชา้
นานตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยา แต่ก็ไม่มีการกล่าวถึงเรือนแพไวแ้น่ชดัเหมือนในสมยัรัตนโกสินทร์ 
โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเพราะตวัเมืองตั้งอยูใ่นท่ีตํ่า มีแม่นํ้ าลาํคลองอยูร่อบ การสัญจรนิยม
ใช้คลองมากกว่าถนน มีการขุดคลองไวเ้ป็นทางสัญจรโดยใช้เป็นคูเมืองรอบพระนครไปด้วย 
ชาวบา้นจึงนิยมอาศยัอยูใ่นเรือนหรือเรือนแพ เน่ืองจากมีความสะดวกในการประกอบอาชีพคา้ขาย
และอยู่อาศยั ขุนนางและขา้ราชการสมยัก่อนนิยมสร้างเรือนแพไวเ้ป็นท่ีพกัผ่อนตามริมแม่นํ้ า
เช่นกนั เรือนแพในอดีตยงัคงเป็นท่ีต่ืนตาของชาวต่างประเทศซ่ึงไดถู้กกล่าวในบนัทึกเสมอ (ส.
พลายนอ้ย, 2531) 

ในอดีตเมืองริมนํ้ าของไทยลว้นอุดมไปดว้ยเรือนแพ แมใ้นกรุงเทพมหานครจะพบ
เรือนแพริมคลองผดุงกรุงเกษม คลองมหานาค คลองโอ่งอ่าง ริมแม่นํ้ าเจา้พระยาเชิงสะพานกรุงธน
ก็จะพบเรือกระแซง เรือเอ้ียมจุ๊นเต็มไปหมด ในพื้นท่ีต่างจังหวดั เช่น อยุธยาริมแม่นํ้ าป่าสัก 
พิษณุโลก นครสวรรค ์ฉะเชิงเทรา อุทยัธานี ลว้นอุดมไปดว้ยแพริมนํ้ า เกาะตวักนัเป็นกระจุกบา้ง 
เรียงตวัไปตามยาวสองฝ่ังแม่นํ้ าบา้ง แต่ในปัจจุบนัเรือนแพพื้นท่ีต่างๆลว้นหายไปตามกาลเวลาและ
ตามความแปรเปล่ียนของสภาพเศรษฐกิจและสงัคม ซ่ึงยงัคงหลงเหลืออยูเ่พียงบางกลุ่มอนัเป็นเรือน
แพท่ีมีชีวิตจริง ไม่ใชเรือนแพเพื่อการท่องเท่ียวอยู ่2 แหล่ง คือ หมู่บา้นแพท่ีแม่นํ้าสะแกกรัง จงัหวดั
อุทยัธานี และแถบแม่นํ้ าน่าน จังหวดันครสวรรค์ แต่เรือนแพแม่นํ้ าน่าน จงัหวดันครสวรรค์มี
แนวโนม้ว่าจะหมดไปเพราะส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มาเช่าพกัอาศยั มิใช่ผูท่ี้เป็นเจา้ของแพ แต่ท่ีอุทยัธานี 
เป็นหมู่บา้นลอยนํ้ าท่ีมีขนาดใหญ่กว่าท่ีอ่ืน ซ่ึงนบัว่าเป็นชุชนลอยนํ้ าท่ีน่าสนใจทั้งแง่ประวติัความ
เป็นมา วิถีชีวิต และลกัษณะทางกายภาพของเรือนแพ ตลอดจนแนวโนม้ในอนาคต วิถีชีวิตของหมู
บา้นลอยนํ้าของแม่นํ้าสะแกกรังน้ี เป็นวิถีชีวิตท่ีมีความต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลานาน มีความผกูพนั
กบัสายนํ้าและพื้นท่ีบนบกอยา่งเป็นวฏัจกัร มีความรักและความเอ้ืออาทรระหว่างกนัอยา่งอบอุ่นทั้ง
ท่ีเป็นเครือญาติจริงและเครือญาติสมมติ เป็นชีวิตท่ีเรียบง่ายและเป็นสุขแบบไทยๆ (อรศิริ ปาณินท,์ 
2550) 
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เรือนแพเป็นหน่ึงในสถาปัตยกรรมไทยท่ีมีการถ่ายทอดวิถีชีวิตออกมาเป็นส่ิงก่อสร้าง
ไดอ้ยา่งตรงไปตรงมามากที่สุด หนา้ตาของเรือนแพไม่ต่างจากบา้นบนบก เรือนแพก็คือบา้นพื้นถ่ิน
ท่ีลดทอนรายละเอียดและโครงสร้างเพื่อให้มีนํ้ าหนักไม่หนักเกินกว่าท่ีทุ่นลอย (หรือท่ีมีช่ือเรียก
เฉพาะว่าลูกบวบ) จะรับได ้เม่ือลูกบวบท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุดทาํจากไมไ้ผจ่าํนวนมากท่ีมดัรวมกนั
ไวเ้รือนแพท่ีสร้างก็มีขอ้จาํกดัเพิ่มข้ึน ชาวไทยมอญที่อาํเภอสังขละบุรีสร้างเรือนแพของตนขึ้นบน
ลูกบวบไมไ้ผ ่ผนงัเป็นฝาสานไมไ้ผบ่นโครงสร้างไมท่ี้เรียบง่าย ประกอบขึ้นเป็นห้องท่ีใชอ้ยูอ่าศยั
หอ้งเดียวท่ีมีหอ้งนํ้าและชานเลก็ๆประกบเขา้ไปดา้นขา้ง โดยท่ีหลงัคาแผน่สังกะสีและมีท่อนไมย้ดึ
อยูด่า้นบนเพื่อเพิ่มความแขง็แรง แพแต่ละหลงัมีพื้นท่ีลูกบวบรอบบา้นใหใ้ชง้านอยูเ่ลก็นอ้ยเท่านั้น
การใชส้อยก็ตอ้งใชอ้ย่างคุม้ค่าท่ีสุด ใชต้ากผา้ เล้ียงตน้ไม ้เล้ียงสัตว ์วิถีชีวิตท่ีผูกกบันํ้ าโดยรอบ 
สร้างสถาปัตยกรรมสุดคุม้ชนิดน้ีข้ึนมา ทั้งหมดคือส่ิงท่ีชาวเรือนแพแลกกบัการใชชี้วิตอยูบ่นนํ้ าท่ี
พวกเขาใชท้าํมาหากิน (ปิตุพงษ ์เชาวกุล, 2555) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีวิติยา ปิดตงันาโพธ์ิ (2554) 
อธิบายไวว้า่ เม่ือพิจารณารูปแบบสถาปัตยกรรมลอยนํ้ า และเคล่ือนท่ีแนวราบตามทิศทางของนํ้ าได ้
เรือนแพน่าจะเป็นตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดั ท่ีมีความยดืหยุน่ในการเคล่ือนตวัทางแนวราบในบริบทของ
เมืองไทยและมีความพิเศษท่ีสะทอ้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในหลายดา้น ไม่ว่าจะเป็นวสัดุท่ีใชใ้นการ
ก่อสร้างท่ีมีนํ้ าหนกัเบาและทนสภาพความช้ืนได ้โดยเฉพาะลูกบวบลาํไมไ้ผ่ท่ีช่วยในการยกและ
ลอยตวัไดต้ามระดบันํ้ าท่ีเปล่ียนแปลง โครงสร้างและรูปทรงของหลงัคาจัว่ท่ีมีความชนัเพียงพอต่อ
การระบายนํ้ าฝน และมีชายคายื่นยาวเพียงพอต่อการกันแดดกันฝน การออกแบบพื้นท่ีว่างใน
ลกัษณะชานท่ีมีความยดืหยุน่ในการใชง้านไดอ้เนกประสงคแ์ละสามารถใชเ้ป็นแนวสัญจรเช่ือมต่อ
กบัเรือนแพหลงัอ่ืนๆท่ีสร้างต่อเติมทีหลงัได ้ความพิเศษของเรือนแพไม่ไดส้ะทอ้นออกมาให้เห็น
เฉพาะเชิงกายภาพ แต่การอยู่อาศยัของผูค้นท่ีมีชีวิตผกูพนักบัสายนํ้ าเป็นเสนห์ของสถาปัตยกรรม
ลอยนํ้ าของไทยท่ีลุ่มลึกกว่าสถาปัตยกรรมลอยนํ้ าในโลกตะวนัตก สุนทรียภาพในการดาํเนินชีวิต
ของมนุษยท่ี์พึ่งพาอาศยัธรรมชาติ สะทอ้นให้เห็นจากการดาํเนินชีวิตของชาวแพตั้งแต่เชา้จรดเยน็ 
การทาํมาหากิน การทาํประมง การทาํกระชงัปลา การใชน้ํ้ าประกอบในการหุงหาอาหาร การใชน้ํ้ า
ในการอุปโภคบริโภค การทาํสวนลอยนํ้ า การปลูกพืชผกัสวนครัวบนชายตล่ิง เป็นภาพวิถีชีวิตของ
ผูค้นท่ีผกูพนักบัสายนํ้า 

วีระ อินทะพงั (2550) อธิบายว่า ขนาดของเรือนแพจะมีความกะทดัรัด มีพื้นท่ีชาน
เลก็ๆอยูด่า้นหนา้ บางเรือนจะมีระเบียงแคบๆเป็นทางเดินรอบ การวางตวัเรือนจะหนัดา้นสกดั หรือ
ดา้นแคบเขา้หากระแสนํ้ า ดา้นกวา้งของเรือนแพจึงเปิดสู่ชายฝ่ัง การใชพ้ื้นท่ีภายในเรือนเป็นแบบ
เปิดโล่งปรับเปล่ียนการใชส้อยได ้ส่วนกั้นหอ้งจะใชใ้นการหลบันอนถดัมาจะเป็นส่วนครัว โดยจัว่
แรกจะเป็นพื้นท่ีคา้ขายทางนํ้า การขยายต่อเติมกจ็ะวางจัว่เรียงรายขนานตามแนวจัว่เดิม  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 12 

การดาํรงชีวิตบนเรือนแพ ซ่ึงเป็นเรือนลอยนํ้ามีขอ้จาํกดัหลายประการ โดยเฉพาะพื้นท่ี
ใชส้อย ซ่ึงตอ้งมีขนาดเลก็ และประหยดัพื้นท่ีให้มากท่ีสุดเพื่อให้ตวัเรือนมีนํ้ าหนกัเบาท่ีสุดทเท่ีจะ
ทาํได ้ดงันั้นการอยูแ่บบโถงโล่งจึงเป็นหัวใจของหารอยู่แพ การใชส้อยทุกอยา่งท่ีเป็นพื้นฐานของ
การดาํรงชีวิตจะรวมอยู่ในโถงอเนกประสงค์ เช่น ส่วนพกัผ่อน ดูโทรทศัน์ รับแขก ทานอาหาร 
บางคร้ังส่วนท่ีเป็นครัว และส่วนนอนของลูกชายหรือแขกผูม้มาเยือนก็รวมอยู่ในโถงน้ีดว้ย ใน
ลกัษณะการดาํรงชีวิตแบบน้ี คาํว่าส่วนตวัดูจะห่างไกลจากวิถีชีวิตเป็นอนัมาก ชาวแพไม่เคยทุกข์
ร้อนกบัเร่ืองความเป็นส่วนตวัเลย เพราะเป็นชีวิตท่ีอยูก่นัแบบเครือญาติและการอยูท่ี่เอ้ืออาทรซ่ึงกนั
และกนั ชาวแพจะดูแลกนัและกนั บางเรือนมีแต่คนแก่จะอยูจ่ะทาํอะไรเองก็ลาํบาก เคยใชว้ิธีบ่งปัน
อาหารการกินใหผู้เ้ฒ่าขา้งเคียง โดยการเอาขา้วและกบัใส่ชามอ่างลอยนํ้ าไปใหผู้เ้ฒ่าแพขา้งเคียง ซ่ึง
เป็นการดาํรงชีวิตท่ีมีสังคมใกลชิ้ดอย่างมาก แมไ้ม่ใช่ญาติพี่น้องจริงๆก็ตาม ในส่วนพื้นท่ีทาํครัว
ของชาวแพมีหลากหลาย บางเรือนทาํครัวกนัอยา่งเป็นลาํเป็นสันก็จะมีแพครัวแยกออกจากแพนอน 
บางเรือนมีแค่เตาหุงตม้วางขา้งแพเท่านั้น แต่ส่วนใหญ่พบว่าครัวมกัจะอยู่ในมุมหน่ึงของโถงท่ี
ทาํงานสะดวก ไม่ตอ้งพะวงกบัสภาพดินฟ้าอากาศภายนอก ส่วนหอ้งนํ้ า ถา้ไม่มีเรือนบนบก ก็จะมี
ส้วมติดท่ีทา้ยแพหรือแยกแพส้วมต่างหาก ลกัษณะของห้องส้วมนิยมกั้นเป็นห้องเล็กๆต่อจากแพ 
ในสว้มจะเจาะช่องขบัถ่ายลงนํ้าโดยตรง แต่ในปัจจุบนัทางเทศบาลจดัทาํสอ้มสว้มท่ีถูสุขลกัษณะให้
ชาวแพเช่าเป็นรายเดือนสามารถลากจูงไปมาไดส้ะดวก และสาํหรับการอาบนํ้ ามกันิยมอาบบนแพ
แบบตกัอาบและมกัอาบตอนพลบคํ่า (อรศิริ ปาณินท,์ 2550)  

1.1 ลกัษณะทางกายภาพของเรือนแพ 
  อรศิริ ปาณินท ์(2538) ไดล่้าวถึงการแบ่งประเภทของเรือนแพ ซ่ึงสอดคลอ้งอกบั
สุเมธ ชุมสาย (2529) และฤทยั ใจจงรัก (2539) สามารถสรุปการแยกประเภทของเรือนแพได ้2 
วิธีการ ดงัน้ี 

1.1.1 การแบ่งประเภทจากลกัษณะทางกายภาพของอาคารเรือนแพ ซ่ึงสามารถ
แยกไดเ้ป็นเรือนแพแบบเรือนไทยทรงภาคกลาง ซ่ึงมีป้านลมชนิมีเหงาและแบบหางปลา เรือนแพ
แบบเรือนป้ันหยามนิลา เรือนแพแบบเรือนเคร่ืองผูก และเรือนแพแบบเคร่ืองสับไมจ้ริงแบบ
ชาวบา้น 

1.1.2 การแบ่งประเภทจากลกัษณะการใชส้อยของเรือนแพ ซ่ึงสามารถแยกได้
เป็นเรือนแพพกัอาศยั เรือนแพคา้ขาย ซ่ึงรวมทั้งโกดงัเก็บสินคา้ท่ีเป็นผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึงใน
แต่ละประเถทของอาคารเรือนแพ ไม่ว่าจะแบ่งจากลกัษณะทางกายภาพหรือลกัษณะการใชส้อยก็มี
โครงสร้างและส่วนประกอบของอาคารที่เหมือนกนั แยกออกเป็น 2 ส่วนคือ โครงสร้างส่วนแพ 
และโครงสร้างส่วนตวัเรือน ส่วนแรกโครงสร้างส่วนแพจะมีทุ่นลอยนํ้ าและอยู่บริเวณส่วนล่างซ่ึง
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ทาํหน้าท่ีในการรับนํ้ าหนักของตวัเรือน มีลกัษณะคลา้ยฐานรากแต่สามารถลอยนํ้ าได ้ในส่วนน้ี
สามารถแยกประเภทได ้3 ประเภทโดยแบ่งจากวสัดุท่ีใชส้ร้าง ดงัน้ี 
 ทุ่นแบบเรือโป๊ะ เรือโป๊ะคือเรือปะเภทหน่ึงท่ีใชเ้ป็นทุ่นรองรับเรือนแพ ลกัษณะของ
เรือโป๊ะคือเรือไมรู้ปทรงสีเหล่ียมคางหมู มีดา้นคู่ขนาดดา้นแคบอยูใ่นนํ้ าและดา้นกวา้งอยูบ่นบก มี
โครงภายในแบบกระดูกงูเรียกว่ากงตั้งและกงนอน ตีไมแ้ผน่ปิดรอบ 3 ดา้นและหวัทา้ย ดา้นบนยา
ชนักนัซึมและบุดว้ยสงักะสีแผน่เรียบบดักรีรอบกนันํ้าซึมอีกชั้นหน่ึง เรือโป๊ะแต่ละลาํสามารถสร้าง
กวา้งยาวไดต้ามความพอใจของเจา้ของแพ แต่ขนาดมาตรฐานที่นิยมใชอ้ยู่ท่ีความกวา้ง 1.20-1.50 
เมตร ยาว 3.50-4.00 เมตร ลึกประมาณ 1.00-1.20 เมตร เรือนแพแต่ละหลงัมีหูโป๊ะอยูด่า้นขา้งและ
ทา้ยขา้งละคู่เพื่อสะดวกในการขนยา้ย การก่อสร้างเรือโป๊ะจะเรียงตามแนวขนานกบัลาํนํ้ า เวน้
ช่องวา่งระหวา่งเรือโป๊ะแต่ละลาํเลก็นอ้ยเพื่อใหล้มพดัผา่นใตเ้รือได ้ซ่ึงจะไม่ทาํใหส่้วนหวัและทา้ย
ของโป๊ะมีพื้นท่ีหน้าตดัท่ีตา้นลมมากเกินไป ตวัแพจะมีคานใหญ่ตียึดโป๊ะเขา้ด้วยกัน และคาน
ดงักล่าวส่วนใหญ่จะใชไ้มห้นา้ตดักวา้งหรือเสาขนาด 4 น้ิว วางนอนเพื่อใชเ้ป็นตวัรับนํ้ าหนกัถ่าย
จากเรือนและใชเ้ป็นตวัยดึเสาเรือน ซ่ึงตอ้งทาํการบากเขา้ล้ินใหแ้น่นหนาดว้ย ส่วนตวัเรือนดา้นบน
เม่ือวางเสาเขา้กบัคานของโป๊ะ การก่อสร้างกเ็หมือนกบัเรือนไทยบนบกทุกประการ 
 ทุ่นลูกบวบไมไ้ผ ่ ลูกบวบไมไ้ผมี่ลกัษณะเป็นไมไ้ผท่ี่มดัรวมกนัเป็นฝ่อนๆ ฝ่อนหน่ึง
ประมาณ 40-50 ลาํเป็นลูกบวบขนาดเลก็ และ 60-100 ลาํเป็นลูกบวบขนาดใหญ่ ลูกบวบน้ีมีหนา้ท่ี
ทาํใหแ้พลอยไดเ้หมือนเรือโป๊ะแต่มีราคาท่ีถูกกว่ามาก แพแต่ละแพอาจจะใชลู้กบวบถึง 10 มดั ถา้
เป็นแพขนาดใหญ่ลูกบวบหลายมดัจะถูกตีกรองให้อยู่รวมๆกนั และยึดติดกนัดว้ยลวดมดัแบบขนั
ชะเนาะ ดา้นบนตีคานรอบและคานซอยเป็นช่วงๆ เพื่อใชเ้ป็นฐานรับนํ้ าหนกัของตวัเรือนดา้นบน 
แพลูกบวบราคาถูกกว่าเรือโป๊ะ แต่อายกุารใชง้านสั้นกว่ามาก ตอ้งมีการปรับเปล่ียนลูกบวบบ่อยๆ
เพื่อใหแ้พไดร้ะนาบ เน่ืองจากเม่ือใชง้านนานขึ้นลูกบวบจะจมนํ้าทาํใหร้ะดบัของลูกบวบไม่เท่ากนั 
 

 
ภาพท่ี 1 แสดงลกัษณะของทุ่นลูกบวบไมไ้ผ ่
ท่ีมา: บลอ็กแก๊ง, เรือนแพ, เขา้ถึงเม่ือ 5 มิถุนายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loongadd&month=29-02-2008&group=9&gblog=10 
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ทุ่นแท็งก์คอนกรีตทุ่นประเภทน้ีพบเห็นในปัจจุบนัมีลกัษณะคลา้ยทุ่นเรือโป๊ะขนาด
ใหญ่ท่ีกลวง ภายในมีอากาศ ทุ่นประเภทน้ีเป็นทุ่นท่ีทนทานแต่ราคาแพงกว่าประเภทอ่ืนๆมาก ซ่ึง
โดยทัว่ไปจะใชส้าํหรับโป๊ะข้ึนลงเรือมากกวา่ 

ส่วนท่ีสองคือโครงสร้างส่วนตวัเรือน ฤทยั ใจจงรัก(2539) ไดอ้ธิบายไวว้่าโครงสร้าง
ส่วนตวัเรือนจะมีการแบ่งส่วนยอ่ยๆไวด้งัน้ี 

ส่วนโครงสร้างและห้องภายในเรือนแพ โครงสร้างของเรือนแพเหมือนกบัเรือนไทย 
แต่การยึดของตวัไมไ้ม่ตรงแน่น ปล่อยใหทุ้กจุดขยบัเขยื้อนไดเ้ลก็นอ้ย เรือนแพหลงัหน่ึงมีขนาด
ยาว 2 หอ้ง คือ 2 ช่วงเสาหนา้แพ แต่ท่ีเป็นเรือนแพขนาดใหญ่ทาํหนา้แพยาวขนาด 3 ช่วงเสา หรือ
ยาว 3 หอ้งก็มี โดย สุเมธ ชุมสาย ณ อยธุยา (2529) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมไวว้่า ทาํตวัเรือนประธานเป็น
รูปทรงคลา้ยกล่องส่ีเหล่ียมผนืผา้ ทาํหลงัคาทรงจัว่คลุมอยูข่า้งบน เรือนแพทางดา้นจัว่ทั้งสองขา้ง
จดัเป็นดา้นหวัและทา้ยแพ หนา้แพนั้นอยูท่างดา้นยาวของตวัเรือนซ่ึงหนัออกสู่แม่นํ้ า ขา้งหนา้เรือน
แพ ต่อพื้นออกมาเป็นระเบียงแล่นยาวตลอดหนา้เรือนแพ มีหลงัคาต่อจากชายคาเรือนลาดลงคลุม
เหนือพื้นท่ีส่วนระเบียงน้ีดว้ย หนา้ระเบียงน้ียงัต่อพ้ืนทาํเป็นชายแล่นยาวตลอดหนา้ระเบียง แต่ไม่
ทาํหลงัคาถาวรป้องกนัคุม้แดดฝน แต่จะใชแ้ผงทาํดว้ยลาํแพน หรือใชส้ังกะสีแผน่เขา้กรอบไมรู้ป
ส่ีเหล่ียมผืนผา้แลว้แต่ขนาดความกวา้งของหนา้เรือนแพ แผงน่ีแขวนเรียงกนัอยูใ่ตช้ายคาระเบียง 
ปกติหอ้ยลงปิดหนา้เรือนแพเสมือนเป็นฝาประจาํดา้นหนา้ ถา้ตอ้งการเปิดก็ใชไ้มค้ ํ้าตีนแผงเปิดข้ึน
เหมือนกบับานกระทุง้หน้าต่างเรือนเป็นเคร่ืองป้องกนัแดดและฝนให้แก่พื้นท่ีตรงชานในเวลาที่
ตอ้งการใช้งานตรงชานนั้น หรือมกัจะเปิดทิงไวท้ั้งวนัเพื่อรับลม ทางดา้นหลงัเรือนแพก็ต่อพื้น
ออกไปเป็นระเบียงมีหลงัคาคลุมเช่นเดียวกนักบัระเบียงทางดา้นหนา้เรือนแพ เรือนแพมกัปูพื้น
เรือนและพื้นระเบียงหนา้หลงัระดบัเสมอกนัไม่ลดระดบัพืนระเบียงตํ่ากว่าพื้นเรือน ส่วนพื้นชาน
นั้นทาํระดบัตํ่ากว่าพื้นระเบียงประมาณ 1 คืบ รูปลกัษณะของเรือนแพตามท่ีกล่าวมา เป็นลกัษณะ
ของเรือนแพท่ีใชเ้ป็นท่ีอาศยัสาํหรับครอบครัวเลก็ๆ อาจจะมีการทาํเรือนขนาดเลก็ต่อออกไปจาก
ริมระเบียงตอนหลงัของเรือนแพ เรือนเลก็หลงัน้ีขนาดยาวเสมอกนักบัตวัเรือนประธาน ทาํหลงัคา
ทรงจัว่ ติดป้านลมท่ีระหว่างชายคาเรือนหลงัเลก็ติดต่อกนักบัชายคาระเบียงหลงัใหญ่ ทาํรางรับ
นํ้ าฝนถ่ายออกไปตกขา้งนอกแพทั้งสองขา้ง เรือนหลงัเล็กซ่ึงตงัอยู่บนแพทางดา้นหลงัเรือนแพ
ประธานน้ี เรียกว่า พ่วง มกัใชเ้ป็นครัวไฟแยกต่างหากออกจากระเบียงหลงัแพ เรือนแพคู่แฝด เป็น
เรือนแพขนาดใหญ่ข้ึน คือทาํเป็นเรือนสองหลงัทอดขนานคู่กนัโดยมีรางระบายนาํฝนอยูร่ะหว่าง
กลางชายคา เรือนแพประเภทท่ีทาํเรือนแฝดเช่นนีมีเนือท่ีภายในเรือนกวา้งขวางขึ้นกว่าเรือนแพ
ประเภทแรก เรือนแพแฝดนียงัทาํเรือนหลงัเลก็ท่ีเรียกว่า พ่วงอยูต่่อออกไปทางดา้นหลงัระเบียงได้
อีก 
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ภาพท่ี 2 แสดงลกัษณะพื้นท่ีใชง้านภายในของเรือนแพ 
ท่ีมา: บลอ็กสปอร์ต, ทริปในตํานาน สถาปัตยกรรม 54 , เขา้ถึงเม่ือ 5 มิถุนายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก
http://rakcoco.blogspot.com/2011/08/54-1.html 
 

ฝาผนังเรือนแพ ตวัเรือนทัว่ไปเป็นเรือนฝากระดาน ดา้นหนา้ของเรือนแพเปิดโล่ง
ตลอด ใชเ้ป็นท่ีเก็บสินคา้และบริการแก่ลูกคา้ เรือนแพลกัษณะเช่นน้ีดา้นหนา้ของฝาทาํเป็นแบบ
บานเฟ้ียมท่ีพบัเกบ็ไดห้รือไม่กท็าํเป็นฝาแบบหนา้ถงั และอีกแบบหน่ึงคือเป็นแบบฝากระทุง้โดยใช้
ไมค้ ํ้า  

 

 
 
ภาพท่ี 3 แสดงตวัอยา่งฝาเรือนแบบบานกระทุง้โดยใชไ้มค้ ํ้า 
ท่ีมา: บลอ็กสปอร์ต, ชุมชนเรือนแพ จังหวัดอุทัยธานี, เขา้ถึงเม่ือ 5 มิถุนายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://kodomorut.blogspot.com/2011/08/blog-post_30.html 
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ฝาหนา้ถงัของเรือนมีอยูด่ว้ยกนัหลายแบบ โดยมกันิยมทาํเป็นฝากระแชงอ่อนหรือฝา

ขดัแตะมีนํ้ าหนกัเบาและสามารถเปิดเป็นบานกระทุง้ได ้ ต่อมาไดมี้การเปล่ียนไปเป็นฝาถงับาน

เล่ือนซ่ึงสามารถถอดออกไดห้ลงัคา 

เรือนแพรุ่นเก่าสมยัรัชกาลท่ี 5 จะมุงดว้ยจากและแฝก ภายหลงัในสมยัรัชกาลท่ี 7 ลงมา

นิยมมุงสังกะสี คนท่ีอาศยัอยูต่ามเรือนแพหนัมานิยมใชส้ังกะสีมุงหลงัคาเรือนแพแทจากเน่ืองดว้ย

การมุงจากจะตอ้งเปล่ียนบ่อยๆ การใชส้งักะสีสาํหรับแพมีความจาํเป็นเน่ืองจากนํ้าหนกัเบา อีกอยา่ง

หน่ึงลมแรงจากแม่นํ้ าไม่ตลบหลงัคาง่ายๆ หลงัคาเรือนแพไม่เคยมีการมุงหลงัคาดว้ยกระเบ้ืองดิน

เผา เคยมีแต่มุงหลงัคาดว้ยกระเบ้ืองไม ้ เน่ืองจากกระเบื้องดินเผามีนํ้ าหนกัมาก ซ่ึงจะเพิ่มนํ้ าหนกั

มากข้ึนทาํใหแ้พท่ีหนุนเรือนอาจไม่พอท่ีจะรองรับใหเ้รือนตั้งอยูไ่ด ้อีกประการหน่ึงคือเรือนแพไม่

มีเสาหยัง่ลงในดินเหมือนเรือนท่ีปลูกอยู่บนบกทาํให้มีการโคลงไหวอยู่เสมอ หากส่วนหลงัคามุง

ดว้ยกระเบ้ืองหนกักว่าเรือนแพ ยอ่มเสียการทรงตวัทาํให้เรือนแพพลิกคว ํ่าได ้ และไม่นิยมทาํทรง

หลงัคาสูงชนั ทั้งน้ีเพื่อมิให้ตา้นลมเม่ือมีพายุแรงซ่ึงอาจพดัปะทะทาํให้เรือนแพโคลงหนักเป็น

อนัตราย เรือนแพแต่ละหลงัจะปูกระดานเลียบดา้นขา้งนอกเรือนทั้งสองขา้งสาํหรับเป็นทางเดินจาก

หัวชานออกไปทางดา้นหลงัแพได ้ปิตุพงษ ์เชาวกุล (2555) ไดอ้ธิบายลกัษณะเด่นของเรือนแพ 7 

อยา่งเพิ่มเติมไวด้งัน้ี 

พื้นเรือน ส่วนใหญ่ใชไ้ม ้เช่นไมเ้น้ือแขง็หรือไมไ้ผ ่ขนาดยิง่เลก็ยิง่ใชลู้กบวบในการทาํ

นอ้ย 

ลูกบวบ ส่วนประกอบสาํคญัท่ีทาํใหเ้รือนแพลอยในนํ้ าไดเ้ม่ือก่อนนิยมใชไ้ม่ไผเ่พราะ

ราคาถูก และหาง่าย แต่มีปัญหาเร่ืองผกุร่อนง่าย ตอ้งเปล่ียนทุก 3-5 ปี ปัจจุบนัหนัมาใชทุ่้นเหลก็กนั

มากข้ึน แต่มีราคาแพง 

หลงัคา ตอ้งเป็นวสัดุนํ้ าหนกัเบาส่วนใหญ่ใชส้งักะสี หญา้แฝก บา้งใชซี้เมนตใ์ยหิน 

ชาน มีประโยชน์หลายอย่างสําหรับชาวแพ เช่น เก็บของ ตากผา้ เล้ียงสัตว์ บา้งต่อ

ออกไปเป็นกระชงัเล้ียงปลา บา้งต่อออกไปทาํสวนลอยนํ้าเพื่อปลูกพืชอยา่งใบเตยหรือผกับุง้ 

ช่องเปิด ตอ้งเป็นกลไกง่ายๆ แต่ตอ้งสามารถทนลมแรงในแม่นํ้ าในฤดูลมไดมี้หลาย

หลงัท่ีเรือนแพในชุมชนสะแกกรังนิยมใชบ้านกระทุง้บานใหญ่ 
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ผนัง สร้างจากวสัดุนํ้ าหนักเบาเช่นกนัส่วนใหญ่ใชไ้มเ้น้ือแข็ง บางครอบครัวท่ีมีงบ

นอ้ยใชผ้า้ใบพลาสติก วสัดุอีกอย่างท่ีนิยมคือ ไมไ้ผ่ท่ีนาํมาจกัสานกนัเป็นลวดลายเพราะหาไดง่้าย

ในทอ้งถ่ิน 

ห้องนํ้ า เม่ือก่อนสร้างข้ึนง่าย ๆ จากไม  ้ชาวแพขบัถ่ายลงแม่นํ้ าโดยตรง ปัจจุบนัมี

หน่วยงานต่างๆดูแลใหถู้กสุขลกัษณะโดยบงัคบัใหมี้ถงัปฏิกลู บางจงัหวดัมีการสร้างหอ้งนํ้ าลอยนํ้ า

จาก pvc แจกใหช้าวแพ 

พื้นท่ีใช้สอยภายในเรือนแพในแต่ละประเภทของอาคารเรือนแพไม่ว่าจะแบ่งจาก
ลกัษณะทางกายภาพหรือลกัษณะของการใชส้อยอาคารของอาคารเรือนแพนั้นมีลกัษณะการใช้
พื้นท่ีใชส้อยในเรือนแพท่ีคลา้ยๆกนั พื้นท่ีใชส้อยในเรือนแพมีทั้งใชพ้กัอาศยัอยา่งเดียว และใชท้าํ
หนา้ท่ีผสมระหว่างพกัอาศยัและคา้ขายไปดว้ยในตวั ดงันั้นพื้นที!ใชส้อยพื้นฐานของเรือนแพ คือ 
ส่วนนอน พกัผอ่น ครัว และส้วม ส่วนหอ้งนาํไม่ใชส่ิ้งจาํเป็นสาํหรับชีวิตบนแพ เพราะส่วนใหญ่
อาบในแม่นํ้ า ลาํคลองท่ีแพตั้งอยู่หรือตกัอาบเองขา้งแพ ถา้ใชพ้ื้นท่ีเป็นส่วนคา้ขายดว้ยในเรือน
เดียวกนัจะเปิดหนา้กวา้งดา้นขนานกบัลาํนํ้ าเพื่อใชค้า้ขาย การเปิดส่วนคา้ขายเจา้ของแพจะเปิดบาน
กระทุง้ ซ่ึงเดิมเป็นฝาเรือนใหเ้ปิดข้ึนใชเ้ป็นกนัสาดกนัแดดฝนไปดว้ยในตวั เม่ือถึงเวลาเยน็เลิกขาย
ของแลว้ก็ปิดกลบัเป็นผนงัของแพตามเดิม สาํหรับแพท่ีใชเ้ป็นร้านคา้อย่างเดียวไม่ใช่ท่ีพกัอาศยั 
ส่วนใหญ่มกัมีแพพกัอาศยัจอดอยูข่า้งๆ นอกจากการใชส้อยพื้นฐานเท่าท่ีจาํเป็นแลว้ เม่ือครอบครัว
ขยายข้ึนเจา้ของมกัต่อเติมส่วนใชส้อยเพิ่มเติม เช่น เพิ่มจัว่ของหอ้งนอนขยายจากเดิม หรือเพิ่มจัว่
ของครัว เกบ็ของ และอ่ืนๆ 

อรศิริ ปาณินท ์(2555) ไดอ้ธิบายไวว้่า ขอ้ดีของสถาปัตยกรรมแบบเรือนแพคือ ความ
ยืดหยุ่นต่อความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม อย่างการขึ้นลงของระดบันํ้ าไดเ้ป็นอย่างดี ส่ิงท่ี
ชาวแพตอ้งทาํในแต่ละฤดูก็เพียงแค่ปรับความยาวเชือกท่ีผูกกบัหลกัท่ียึดไวก้บัพื้นให้เหมาะกบั
ระดบันํ้ าในแม่นํ้ าท่ีแตกต่างกนัในแต่ละฤดู ในอีกมุมหน่ึงของสถาปัตยกรรมเรือนแพท่ีสามารถ
ยดืหยุน่ตวัเองใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปได ้เม่ือรวมกนัอยูเ่ป็นชุมชนลอยนํ้ า
กส็ร้างเอกลกัษณ์ท่ีน่าสนใจขึ้นกบัชุมชนนั้น คือระหวา่งหนา้นํ้าเม่ือระดบันํ้าสูงและแหล่งนํ้ามีความ
กวา้งไปจนสุดตล่ิง เรือนแพกจ็ะกระจายตวัห่างกนัออกไป แต่ละหลงัอยูใ่กลก้นับา้ง ห่างกนับา้ง จะ
ไปมาหาสู่กนัจะตอ้งใชเ้รือหรือตอ้งข้ึนฝ่ังมาขบัรถบนถนนไปหากนั แต่เม่ือถึงหนา้นํ้ าแลง้ เรือนแพ
จะมากระจุกตวัอยูบ่นแผน่นํ้ าแคบ ๆ ท่ีเหลืออยูก่ลายเป็นชุมชนท่ีอยูก่นัอยา่งใกลชิ้ดแทบจะไม่ตอ้ง
ใชเ้รือในการไปมาหากนัในชุมชน เพราะบา้นแต่ละหลงัโดนบีบเขา้หากนั ชุมชนลอยนํ้ าจึงเป็น
ชุมชนสองฤดูอยา่งแทจ้ริง 
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ภาพท่ี 4 แสดงลกัษณะการกระจายตวัของเรือนแพในลุ่มแม่นํ้าสะแกกรัง จงัหวดัอุทยัธานี 
ท่ีมา: บลอ็กสปอร์ต, ชุมชนเรือนแพ จังหวัดอุทัยธานี, เขา้ถึงเม่ือ 5 มิถุนายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://kodomorut.blogspot.com/2011/08/blog-post_30.html 

  
จากกรณีศึกษาชุมชนลอยนํ้ าขนาดใหญ่ในลุ่มแม่นํ้ าสะแกกรังจงัหวดัอุทยัธานี อณัณพ 

เสมียนหร่าย(2540) ไดอ้ธิบายไวว้่า จากลกัษณะทางกายภาพของสภาพภูมิประเทศของแม่นํ้ าสะแก
กรัง จงัหวดัอุทยัธานี โดยไดร้วมสายนํ้ าจากคลองระแวงกบัแม่นํ้ าสะแกกรังกลายเป็นคุง้นํ้ าขนาด
ใหญ่ทางตอนเหนือ แลว้ทอดตวัคดโคง้ลงทางทิศตะวนัตกเฉียงใตร้ะยะสั้น ๆ กลายเป็นแม่นํ้ าสะแก
กรังโดยทอดยาวเร่ือยลงมา ลกัษณะของภูมิประเทศดงักล่าวมีการสร้างเรือนแพเป็นแนวยาวตาม
สองฟากฝ่ังของแม่นํ้ า ตั้งแต่ส่วนเหนือจรดส่วนใต ้โดยมีการแบ่งกระจายกลุ่มเรือนแพเป็น 3 ส่วน 
คือ กลุ่มบริเวณตอนเหนือ การตั้งอยูข่อเรือนแพจะกระจายตวัอยา่งหลวม ๆ ท้ิงระยะห่างของแต่ละ
เรือนเร่ือยลงมาจนใกลถึ้งตอนกลางก็จะมีการตั้งอยู่ของเรือนแพท่ีมีระยะประชิดมากขึ้น กลุ่มท่ี 2 
คือกลุ่มบริเวณตอนกลาง บริเวณน้ีมีการตั้งอยู่ของเรือนแพค่อนขา้งหนาแน่น ในระยะประชิด
สามารถเดินลงจากเรือนแพหน่ึงไปยงัอีกเรือนแพหน่ึงได ้ต่อจากบริเวณดงักล่าวเป็นกลุ่มเรือนแพ
ท่ีตั้งเช่ือมลงมายงัตอนใต ้ซ่ึงส่วนน้ีจะอยูก่นัอยา่งกระจายตวั แต่ไม่ห่างกนัมากนกั และห่างมากขึ้น
ไปตามลาํดบั  

การสร้างรูปทรงของเรือนแพ สร้างโดยมีลกัษณะทางกายภาพ ดงัน้ี 
เป็นเรือนสาํเร็จรูป สร้างดว้ยไมจ้ริง การสร้างเรือนให้มีขนาดความกวา้งเท่าใดขึ้นอยู่

กบัความตอ้งการของผูเ้ป็นเจา้ของ ถา้ตอ้งการให้มีขนาดใหญ่กวา้งข้ึน ก็จะมีการสร้างลูกบวบวาง
เรียงจาํนวนแต่ละช่วงขามากขึ้น ส่วนมากจะเพิ่มความยาวาํในแนวหลงัตามแนวจาํนวนลูกบวบ ตวั
อาคารมกัสร้างเป็นช่วงต่อกนัมาตามแนวขนานกนัของสันหลงัคา เช่น เรือนแพหลงัคาแฝดและ
เรือนแพหลงัคาจัว่ 3 ช่วงหลงัคา เป็นตน้ 
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เรือนแพสามารถตั้งอยู่บนพื้นนํ้ าไดโ้ดยการสร้างทุ่นรับรองตวัอาคาร คือแพลูกบวบ 
โดยการนาํเอาไมไ้ผม่ามดัรวมกนัดว้ยเชือกหรือลวด แพหน่ึงอาจจะใชลู้กบวบประมาณ 3-5 ลูก ลูก
หน่ึงจะใชไ้มไ้ผป่ระมาณ 80-150 ลาํ ข้ึนอยูก่บัขนาด และนํ้าหนกัของอาคาร 

แผนผงัของเรือนแพไม่นิยมสร้างอาคารแนวยาวเพราะจะทาํใหเ้ป็นจุดอ่อนในการทรง
ตวัจึงมกัสร้างกนัเป็นหลงั ๆ ไปตามแนวการวางลูกบวบตั้งขนานไปกบัลาํนํ้ าตามแนวการไหลของ
แม่นํ้าโดยจะเห็นจัว่หลงัคา และทุ่นบวบขนานกนัไปตามแนวยาว หนา้แพจะหนัสู่ลาํนํ้ าและทา้ยแพ
จะหันสู่ริมตล่ิง ผงัพื้นเรือนแพเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้โดยมกัจะแบ่งตวัเรือนเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 
ส่วนหนา้แพหรือชานติดส่วนอเนกประสงคข์องตวัเรือน กบัส่วนทา้ยแพหรือส่วนนอน โดยการกั้น
ส่วนปิดลอ้มเป็นประตูกั้นห้องบ่งแยกส่วนชัดเจน อาจมีการสร้างห้องครัวทาํเป็นห้องเล็ก ๆ อยู่
ดา้นหนา้แพดา้นใดดา้นหน่ึง รอบตวัเรือนแพจะมีระเบียงเป็นทางเดินรอบอาคารและต่อบนัไดเป็น
ทางเช่ือมสาํหรับเขา้ออกจากฝ่ังสู่เรือนแพ 

 

 
 
ภาพท่ี 5 แสดงส่วนครัวภายในเรือนแพ 
ท่ีมา: บลอ็กสปอร์ต, ชุมชนเรือนแพ จังหวัดอุทัยธานี, เขา้ถึงเม่ือ 5 มิถุนายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://kodomorut.blogspot.com/2011/08/blog-post_30.html 
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รูปทรงของเรือนแพ เป็นอาคารรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ 
เรือนแพเด่ียว คือเรือนแพท่ีมีหลงัคาอนัเดียว มีห้อง ๆ เดียว มีขนาดเล็กมีพื้นท่ีจาํกดั

มาก ผูอ้ยูอ่าศยัมกัมีฐานะค่อนขา้งยากจนหรือปานกลาง มีจาํนวนสมาชิก 3-4 คน สามารถแบ่งเป็น
แบบยอ่ย ๆ ไดอี้ก คือเรือนแพเด่ียวจัว่ธรรมดา คือเรือนแพท่ีมีหลงัคาจัว่เด่ียว มีหอ้งเดียว ทรงมนิลา 
และหน้าจั่วป้าน เป็นแพท่ีมีขนาดเล็ก พื้นท่ีใช้สอยมีขีดจาํกัด ในตัวเรือนแบ่งพื้นท่ีในการใช้
ประโยชน์โดยรวมได ้2 ส่วน จากการท่ีมีการสร้างฝากั้นส่วนทา้ยแพเป็นส่วนปิดลอ้มชดัเจนสาํหรับ
เป็นห้องนอน ห้องแต่งตวั กบัส่วนโถงมีขนาดกวา้งใหญ่กว่าอยู่บริเวณหน้าเรือนแพสําหรับทาํ
กิจกรรมต่าง ๆ และเรือนแพเด่ียวมีห้องพะไลคือเรือนแพท่ีมีลกัษณะเหมือนแบบแรก แต่มีห้อง
ระเบียงเพิ่มข้ึนในส่วนหนา้แพใชเ้ป็นส่วนอเนกประสงค ์อาจมีการสร้างชายคายื่นยาวออกมาปิด
เพื่อกนัแดดกนัฝน 

 

 
 
ภาพท่ี 6 แสดงลกัษณะเรือนแพเด่ียว 
ท่ีมา: บลอ็กสปอร์ต, ชุมชนเรือนแพ จังหวัดอุทัยธานี, เขา้ถึงเม่ือ 5 มิถุนายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://kodomorut.blogspot.com/2011/08/blog-post_30.html 
 

เรือนแพหลงัคาแฝด คือเรือนแพท่ีมีหลงัคาจัว่หรือมนิลาต่อกนั 2 ช่วงหลงัคา แพ
ประเภทน้ีนิยมสร้างเป็นท่ีอยูอ่าศยักนัมาก เพราะมีขนาดและรูปร่างพอเหมาะ อาจมีการสร้างห้อง
พะไลเช่ือมต่อดา้นหนา้แพ หรือไม่มีห้องพะไล พื้นท่ีใชส้อยมทีขนาดกวา้งมากกว่าเรือนแพเด่ียว 
แต่ลกัษณะการแบ่งส่วนมีความคลา้ยคลึงกนั แต่จะมีการสร้างหอ้งครัวอยูด่า้นใดดา้นหน่ึงของส่วน
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อเนกประสงคด์า้นหนา้แพ สาํหรับแพท่ีมีการสร้างหอ้งพะไลมกัจะสร้างหอ้งครัวไวเ้ช่นกนั หรือไม่
กใ็ชร่้วมกบัส่วนอเนกประสงคด์า้นใดดา้นหน่ึง 

เรือนแพหลงัคาจัว่ 3 ช่วงหลงัคา คือเรือนแพท่ีมีหลงัคาจัว่ 3 ช่วงหลงัคา และเรือนแพท่ี
มีหลงัคาทรงมนิลา 1 ช่วงกบัหลงัคาจัว่ 2 ช่วงหลงัคา มีทั้งทรงจัว่สูงและจัว่ป้านธรรมดา แพชนิดน้ี
มีขนาดของเรือนกวา้งใหญ่กวา่เรือนแพชนิดอ่ืน ๆ  ทาํใหมี้พื้นท่ีใชส้อยทาํกิจกรรมกวา้งข้ึน มกัเป็น
เรือนของครอบครัวใหญ่ มีฐานะค่อนขา้งดี การแบ่งส่วนเป็นห้องอย่างชัดเจนมีเพียงส่วนของ
ห้องนอน และส่วนของห้องโถงใหญ่เป็นส่วนอเนกประสงค ์สําหรับส่วนครัวมกัใชร่้วมกบัส่วน
อเนกประสงคด์า้นใดดา้นหน่ึงของหนา้แพ หรือสร้างหอ้งครัวโดยกั้นฝาในส่วนอเนกประสงคด์า้น
ใดดา้นหน่ึงเช่นกนั ไม่พบวา่มีการต่อพะไลออกมา 

 

 
 
ภาพท่ี 7 แสดงลกัษณะเรือนแพ 3 ช่วงหลงัคา 
ท่ีมา: โอเคเนชัน่, ล่องเรือชมเรือนแพ แม่นํ้าสะแกกรัง, เขา้ถึงเม่ือ 5 มิถุนายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=398347 
 

การลดระดบัมีเพียงในส่วนดา้นหน้าเรือนแพ โดยการสร้างแพลูกบวบเป็นส่วนชาน
เช่ือมต่อโดยการลดระดบัลงจากหนา้แพในส่วนอเนกประสงค ์สาํหรับเป็นส่วนซกัลา้ง อาบนํ้ า ตาก
ผา้ สร้างกระชงัเล้ียงปลา และจอดเทียบเรือพายหรือเรือยนตท่ี์ใชเ้ป็นยานพาหนะ 

หอ้งสุขา ส่วนใหญ่จะสร้างเป็นส่วนแยกออกจากตวัเรือนแพ ตั้งอยูบ่นระเบียงทางเดิน
รอบแพดา้นทา้ย ดา้นหน่ึงแยกกบัสะพานเช่ือมต่อ มีขนาดความกวา้งเท่ากบัความกวา้งของทางเดิน
รอบแพ สูงประมาณพอคนยนืได ้การสร้างสร้างโดยใชส้ังกะสีตีตะปูติดกบัโครงสร้างไมแ้บบง่ายๆ 
มีประตูทางเขา้ หลงัคาสังกะสี ภายในมีการเจาะช่องหรือใชค้อห่านสําหรับขบัถ่ายลงสู่แม่นํ้ า อีก
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ลกัษณะของห้องสุขาคือ ส่วนท่ีอยู่ภายในตวัเรือนแพโดยการกั้นฝาปิดลอ้มมีขนาดความกวา้ง
มากกวา่แบบแรก ภายในมีการเจาะช่องส่ีเหล่ียมขนาดพอเหมาะสาํหรับขบัถ่ายลงแม่นํ้ าเช่นกนั การ
ขบัถ่ายโดยใชส้ว้มในลกัษณะดงักล่าวไม่ถูกสุขลกัษณะทาํใหเ้กิดความสกปรกกบัแม่นํ้า  

โครงสร้างของเรือนแพใช้ไมจ้ริง เช่น ไมส้ัก ไมม้ะเด่ือ ทั้งหลงัเป็นส่วนประกอบ
โครงสร้างหลงัคา ประตูหนา้ต่าง เพดาน เสา ฝา พื้น คาน อุปกรณ์ยึดโครงสร้างดว้ยน็อตและตะปู
หรือมีการเข้าเดือยบ้าง สําหรับแพลูกบวบใช้ไม้ไผ่สีสุกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 7-9 
เซนติเมตรในส่วนขอ้ไผท่ี่กวา้งท่ีสุดยาวประมาณ 7-10 เมตร 

ปัจจุบนัพบว่ามีการสร้างเพดานโดยใชแ้ผ่นกระดานท่ีมีความหนาไม่มาก นํ้ าหนกัเบา
ปิดโครงสร้างหลงัคาทั้งหมด ซ่ึงเรือนแพบางหลงัและเรือนแพในสมยัโบราณไม่มีการสร้างฝ้า
เพดานจะเห็นโครงสร้างหลงัคาภายในไดช้ดัเจน ฝาผนงัของตวัเรือนมีการใชไ้มก้ระดานไม่หนาตี
เป็นฝากบัคร่าวไมต้ามแนวตั้งหรือแพงนอนต่อแผน่ระหว่างแผน่กระดาน หรือสร้างฝาไหลในส่วน
หนา้แพสาํหรับระบายอากาศและเป็นช่องแสง ฝาภายในเรือนแพเป็นฝาเฟ้ียมหรือประตูบานพบั ปิด
เปิดกั้นระหวา่งหอ้งนอนกบัระเบียงดา้นหนา้ในส่วนอเนกประสงค ์เรียกวา่ฝาประจนัหอ้ง 

เสาท่ีใชส้ร้างเรือนเป็นเสาไมจ้ริงมีความแข็งแรงทนทาน เช่น ไมส้ัก ตั้งสลกักบัคาน 
พื้นใชไ้มก้ระดาน เช่น ไมส้ัก ยาวตลอดช่วงห้องเรือนแพ วางบนคานใชต้ะปูตียดึกบัคานเพื่อไม่ให้
เคล่ือนตวัได ้นอกจากนั้นเรือนแพยงัมีส่วนสําคญันั่นคือส่วนแผงคํ้าหรือบานกระทุง้ ติดอยู่ส่วน
หนา้ใตห้ลงัคา ดา้นบนมีบานพบั ยึดติดกบัไมค้ร่าว กระทุง้ค ํ้าโดยใชไ้มข้นาดเลก็คํ้ายนักบัรูไมเ้พื่อ
ตั้งบานกระทุง้ 

การก่อสร้างเรือนแพ 
เรือนแพถึงแมจ้ะมีลกัษณะรูปทรงคลา้ยกบับา้นบนบกอยูบ่า้ง สาํหรับรูปทรงของเรือน

และลกัษณะท่ีปรากฏในพื้นท่ีท่ีตั้งอยู่ ไม่ไดอ้ยู่บนบก ซ่ึงเป็นพื้นดิน สามารถตั้ฐานราก คือเสาท่ีมี
ความมัน่คงแขง็แรงซ่ึงเป็นโครงสร้างหลกัสาํคญั ส่วนเรือนแพเม่ือตั้งอยูบ่นนํ้ า ดงันั้นจึงตอ้งมีฐาน
รากท่ีต่างไปจากบนบก ตอ้งอาศยัทุ่นลอยท่ีสามารถรับนํ้ าหนกัของตวัเรือน ขา้วของเคร่ืองใช ้และผู ้
อยูอ่าศยัได ้ทุ่นลอยของเรือนแพในลุ่มแม่นํ้าสะแกกรังจากการสาํรวจพบวา่ใชลู้กบวบไมไ้ผแ่ทบทุก
หลงัคาเรือน ส่วนโครงสร้างและส่วนประกอบอ่ืนๆก็ใชแ้ตกต่างกนัตามแต่ละหลงั แต่จะใชไ้มท่ี้มี
ความคงทนต่อดินฟ้าอากาศเป็นสาํคญั โดยมากนิยมใชไ้มส้ัก เพราะมีความคงทนนํ้ าหนกัเบา และ
ปลวกไม่สามารถกดัเน้ือไมไ้ด ้

ในองคป์ระกอบของโครงสร้างต่างๆของเรือนแพจะมีการเลือกวสัดุให้เหมาะสมตาม
สภาพความตอ้งการท่ีต่างกนัออกไปตามยุคสมยัจนปัจจุบนัพบว่ามีการเลือกใชว้สัดุต่างกนัไปใน
ส่วนโครงสร้างหลกั คือ ไมไ้ผเ่ป็นโครงสร้างของลูกบวบ ไมเ้น้ือแขง็เป็นโครงสร้างส่วนคาน พื้น 
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เสา และโครงสร้างตวัเรือน สงักะสีเป็นโครงสร้างใชมุ้งหลงัคา และใชต้ะปูและน็อตสาํหรับยกึตอก
โครงสร้างต่างๆ 

การก่อสร้างเรือนแพมีลกัษณะคลา้ยกบัการสร้างเรือนบนบก ต่างกนัตรงใชฐ้านราก
เป็นทุ่นลอยลูกบวบ ซ่ึงตอ้งสร้างโครงขาเป็นกรอบยึดใหลูกบวบตั้งอยู่และตีหรือเจาะคานเพื่อตั้ง
เสาและวางพื้น ส่วนของตวัเรือนเม่ือตั้งเสาแลว้ การก่อสร้างก็มีลกัษณะง่ายๆเช่นเดียวกบัเรือนบน
บก ส่วนประตูหน้าเรือนแพจะใชบ้านกระทุง้เป็นสังกะสีตีบนโครงสร้างไมง่้ายๆ ยึดดว้ยบานพบั
ดา้นบนขื่อปิดเปิด และยดึดว้ยไมค้ ํ้า ขั้นตอนต่างๆในการสร้าเรือนแพมีดงัน้ี 

ข้ึนโครงสร้างส่วนกรอบยึดลูกบวบของคาน คานพลาง และขาก่อนบนบกโดยใชน็้อ
ตยดึเพราะตอ้งการความแน่นหนา 

มดัแพลูกบวบอยา่งหลวม ๆ บนนํ้ า โดยวางไมไ้ผส่ลบัหวัทา้ยเพื่อให้เกิดความสมดุลย์
ในการลอยตวั 

วางโครงสร้างบนลูกบวบใหอ้ยูใ่นกรอบขาแต่ละช่วง 
กรองหนา้ลูกบวบ โดยใชไ้มไ้ผข่นาดพอเหมาะวางขวางดา้นบนลูกบวบยาวในช่วงขา

หน่ึงๆ และมดัยดึดว้ยเชือกสายไฟหรือลวด เพื่อใหลู้กบวบไม่ขยบัเขยื้อนเวลาเหยยีบ 
ใส่ไมค้าน คานพลาง บนลูกบวบ 
วางบนคานตีตะปูยดึ 
ตั้งเสาบนคาน ถา้คานมีขนาดใหญ่จะเจาะคานเป็นรูขนาดเท่ากบัโคนเสาที่ถากเป็นหัว

เทียน เพื่อใส่วางลงในคาน หรือใชเ้สาตีแปะกบัคาน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นในลกัษณะแบบเสาตีแปะ
กบัคานมากกวา่ 

จากนั้นไปการก่อสร้างตวัเรือนเช่นเดียวกบับนบก ใส่ข่ือ เตา้ โบ ดั้ง โครงหลงัคา มุง
หลงัคา ตีฝา ใส่บานกระทุง้ เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 8 แสดงการก่อสร้างส่วนประกอบของเรือนแพ 
ท่ีมา: พิกซ์โปร, สะแกกรัง อุทัยธานี, เข้าถึงเม่ือ 5 มิถุนายน 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=15629 
 

 
 
ภาพท่ี 9 แสดงเรือนแพในลุ่มแม่นํ้าสะแกกรัง จงัหวดัอุทยัธานี 
ท่ีมา: บลอ็กสปอร์ต, ทริปในตํานาน สถาปัตยกรรม 54, เขา้ถึงเม่ือ 5 มิถุนายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://rakcoco.blogspot.com/2011/08/54-1.html 
 
2. ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบักลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เก่ียวขอ้งพบว่ารูปแบบการดาํเนินชีวิตและ
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษพ์บว่า กลุ่มเป้าหมายของโครงการศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษมี์อายรุะหว่าง 
25-40 ปี โดยอยูใ่นกลุ่มชนชั้นกลางของสังคม ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน ใชเ้วลาวนัว่าง
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ไปกบัการเดินหา้งสรรพสินคา้ การดูภาพยนต ์เล่นอินเตอร์เนท ซ่ึงหากมีเวลาวนัหยดุเกิน 3 วนัก็จะ
ใชเ้วลาเดินทางท่องเท่ียวหรือพกัผ่อนต่างจงัหวดั สนใจการส่งเสริมการขายของห้างสรรพสินคา้
ต่างๆ มีการคน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียวจากอินเตอร์เนทและนิตยสารการท่องเท่ียว สาํหรับพฤติกรรม
การท่องเท่ียวจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ  

พฤติกรรมก่อนการท่องเท่ียว มีการหาขอ้มูลก่อนการเดินทางผา่นทางอินเตอร์เนท ขอ
คาํแนะนาํจากกลุ่มอา้งอิง รวมถึงอ่านขอ้มูลท่ีบริษทัทวัร์จดัให ้

พฤติกรรมระหว่างการท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวชอบท่ีจะถ่ายรูประหว่างทาง พร้อมท่ีจะ
ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของมคัคุเทศก ์ 

พฤติกรรมหลงัการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวจะบอกเล่าประสบการณืให้คนท่ีใกลชิ้ด
ฟัง และวางแผนสาํหรับการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังต่อไป 

ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงตั้ งเป้าศึกษากลุ่มเป้าหมายหลักเป็นบุคคลท่ีกล่าวมาขา้งต้น และมี
กลุ่มเป้าหมายรองเป็นเด็กและผูสู้งอายุท่ีเกษียณอายุแลว้ เน่ืองจากกลุ่มคนสองประเภทน้ีเป็นกลุ่ม
คนท่ีพบวา่มีแนวโนม้สูงท่ีจะเจาะกลุ่มตลาดการท่องเท่ียวแบบเป็นครอบครัว 

จากสถิติของกระทรวงสาธรณะสุขพบว่าบุคคลวยัทาํงานเป็นช่วงอายท่ีุมีความเครียด
สูงท่ีสุด และมีแนวโนม้ว่าจะสูงข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะพนกังานบริษทัท่ีตอ้งทาํงานโดยมีพฤติกรรม
ซํ้ าๆทุกๆวนั และจังหวดัท่ีประชากรมีความเครียดสูงสุดนั่นคือ กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากมี
รูปแบบการใช้ชีวิตท่ีมีการแข่งขนัทางสังคมท่ีสูงกว่าจงัหวดัอ่ืน ดังนั้นบุคคลวยัทาํงาน จึงมีวิธี
จดัการความเครียดในหลากหลายรูปแบบ โดยหน่ึงในวิธีการคลายเครียดนั้นคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงรายไดก้ล่าวว่า การท่องเท่ียวเป็นวิธีขจดัความเครียดของบุคคลวยัทาํงานไดดี้ 
เน่ืองจากได้หนีจากบรรยากาศเดิมท่ีเป็นอยู่ อีกทั้งยงัสามารถทาํให้ประสิทธิภาพในการทาํงาน
หลงัจากกลบัมาจากการท่องท่ียวดีข้ึน 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดอ้ธิบายวา่การทาํการตลาดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
พบว่า ขณะน้ีเร่ิมมีกลุ่มนักท่องเท่ียวเป้าหมายท่ีน่าสนใจแลว้ คือกลุ่มนักท่องเท่ียวแบบ Gen-X 
(กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายรุะหว่าง 34-48 ปี) และ Gen-Y (กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายรุะหว่าง 13-33 
ปี) และกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเป็นผูห้ญิงวยัทาํงาน โดยถือเป็นนกัท่องเท่ียวใหม่ท่ีค่อนขา้งมีคุณภาพ
และค่าใชจ่้ายมาก อีกทั้งมีความสนใจในกิจกรรมแปลกใหม่ และตอ้งการความทา้ทาย โดยเฉพาะ
กลุ่มวยัทาํงานจะชอบกิจกรรมลกัษณะการท่องเท่ียวก่ึงผจญภยั 
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3. ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการศูนย์ท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์และกรณศึีกษาทีเ่กีย่วข้อง 
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์ป็นแนวความคิดท่ีพึ่งปรากฏขึ้นเม่ือไม่นานมาน้ี และยงัมีการ

ใชค้าํภาษาองักฤษอ่ืนๆท่ีให้ความหมายเช่นเดียวกนั ท่ีสาํคญัไดแ้ก่ Nature Tourism, Biotourism, 
Green Tourism เป็นตน้ อยา่งไรกต็ามการท่องเท่ียวดงักล่าวลว้นแต่เป็นการบ่งบอกถึงการท่องเท่ียว
แบบยัง่ยนื (Sustainable Tourism) ซ่ึงจากการประชุม Globe 1990 ณ ประเทศแคนาดาไดใ้หค้าํจาํกดั
ความของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนว่าเป็นการพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของ
นกัท่องเท่ียวและผูเ้ป็นเจา้ของทอ้งถ่ินในปัจจุบนั โดยมีการปกป้องและสงวนรักษาโอกาสต่างๆของ
อนุชนรุ่นหลงัดว้ย การท่องเท่ียวน้ีมีความหมายรวมถึงการจดัการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความ
จาํเป็นทางเศรษฐกิจสังคมและความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะท่ีสามารถรักษาเอกลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมและระบบนิเวศดว้ย โดยมีลกัษณะท่ีสําคญัคือ เป็นการท่องเท่ียวท่ีดาํเนินการภายใต้
ขีดจาํกัดความสามารถของธรรมชาติ และตอ้งตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท่ีมีต่อขบวนการท่องเท่ียว อีกทั้งตอ้งยอมรับให้ประชาชนทุกส่วนไดรั้บ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั และตอ้งช้ีนาํภายใต้
ความปรารถนาของประชาชนทอ้งถ่ินและชุมชนในพื้นท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ (สถานบนัวิจยัวิทยาศาสตร์
และส่ิงแวดลอ้ม แห่งประเทศไทย,2539) สาํหรับความหมายของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ไดมี้
บุคคลหรือองคก์รต่างๆใหค้วามหมายและคาํจาํกดัความไวม้ากมาย เป็นท่ียอมรับในระดบัหน่ึงและ
ไดรั้บการอา้งอิงถึงเสมอ ท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

Ceballos Lascurain (1991) เป็นคนแรกท่ีไดใ้ห้คาํจาํกดัความของการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษว์า่ เป็นการท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางไปยงัแหล่งธรรมชาติ โดยไม่ให้
เกิดการรบกวนหรือทาํความเสียหายแก่ธรรมชาติ แต่มีวตัถุประสงคเ์พื่อช่ืนชมศึกษาเรียนรู้และ
เพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพ พืชพรรณ และสัตวป่์า ตลอดจนลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีปรากฏใน
แหล่งธรรมชาติ เหล่านั้น 

Elizabeth Boo (1991) ใหค้าํจาํกดัความการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษว์่า การท่องเท่ียวแบบ
อิงธรรมชาติท่ีเอ้ือประโยขน์ต่อการอนุรักษ ์ อนัเน่ืองมาจากการมีเงินทุนสาํหรับการปกป้องดูแล
รักษาพื้นท่ี มีการสร้างงานให้กบัชุมชนหรือทอ้งถ่ินพร้อมทั้งให้การศึกษาและสร้างจิตสาํนึกดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

The Ecotourism Society (1991) ไดใ้หค้าํจาํกดัความการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษว์่า การ
เดินทางไปเยอืนแหล่งธรรมชาติ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการเรียนรู้ถึงวฒันธรรมและประวติัศาสตร์
ด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือทําลายคุณค่าของระบบนิเวศและใน
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ขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนทอ้งถ่ิน 

Western (1993) ได้ปรับปรุงคาํจาํกัดความการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของ The 
Ecotourism Society ใหส้ั้นและกระทดัรัด แต่มีความหมายสมบูรณ์มากข้ึนคือ การเดินทางท่องเท่ียว
ท่ีรับผิดชอบต่อแหล่งธรรมชาติซ่ึงมีการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม และทาํให้ชีวิตความเป็น อยู่ของ
ประชาชนทอ้งถ่ินดีข้ึน 

The Commonwealt Department of Tourism (1994) ไดใ้หค้าํจาํกดัความการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์คือ การท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีครอบคลุมถึงสาระด้านการศึกษา การเขา้ใจธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม และการจดัการเพื่อรักษาระบบนิเวศใหย้ ัง่ยนื คาํวา่ ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มยงัครอบคลุม
ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินดว้ย ส่วนคาํว่าการรักษาระบบนิเวศให้ย ัง่ยืนนั้นหมายถึง การ
ปันผลประโยชน์ต่างๆ กลบัสู่ชุมชนทอ้งถ่ินและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

เสรี เวชบุษกร (2538) ให้คาํจาํกดัความการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษว์่า การท่องเท่ียวท่ีมี
ความรับผิดชอบต่อแหล่งท่องเท่ียว ท่ีเป็นธรรมชาติและต่อส่ิงแวดลอ้มทางสังคม ซ่ึงหมายรวมถึง
วฒันธรรมของชุมชนในทอ้งถ่ิน ตลอดจนโบราณสถาน โบราณวตัถุท่ีมีอยูใ่น ทอ้งถ่ินดว้ย 

จากการให้ความหมายและคาํจาํกัดความการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ดังกล่าวขา้งตน้ 
พอจะสรุปไดว้่าการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ หมายถึง การท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เดินทางไปยงัแหล่งธรรมชาติ และแหล่งวฒันธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ โดยไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวนหรือทาํความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม แต่มีวถัตุประสงคอ์ยา่งมุ่งมัน่
เพื่อช่ืนชม ศึกษา เรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพ พืชพรรณ และสัตวป่์า ตลอดจนลกัษณะ
ทางวฒันธรรมท่ีปรากฏในแหล่งธรรมชาตินั้น อีกทั้งช่วยสร้างโอกาส ทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลให้การ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มเกิดประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถ่ินดว้ย 

3.1 ประวติัของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นประเทศไทย 
 การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนแนวคิดของการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษไ์ดริ้เร่ิมข้ึนในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2519โดยมีการนาํเสนอแนวความคิดน้ี
ในแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติแผนแรกของไทย แต่ไม่ปรากฏรายระเอียดและแนวทางที่
ชดัเจน แต่เป็นการมุ่งเนน้ในเร่ืองการพฒันาการท่องเท่ียวทั้งระบบ โดยผลของการพฒันานั้นมุ่งเนน้
ดา้นเศรษฐกิจเป็นหลกั 

 อย่างไรก็ตามภาคเอกชนของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวก็ไดข้ายสินคา้ทางดา้น
ธรรมชาติเร่ือยมาในรูปแบบของกลุ่มผูส้นใจพิเศษ เช่น การเดินป่า การดูนก การดาํนํ้า เป็นตน้ จากการ
จดักิจกรรมท่องเท่ียวดงักล่าวโดยขาดขอบเขต และปราศจากนโยบายในการควบคุมท่ีชดัเจนของ
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รัฐบาล จึงเป็นผลใหแ้หล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มเส่ือมโทรมอยา่งเห็นไดช้ดั ใน
ระยะต่อมา 

 จากผลกระทบดงักล่าวจึงเป็นผลให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวถูกโจมตีมาตลอด
ว่า เป็นสาเหตุให้มีการใช้ทรัพยากรอย่าล้างผลาญ  เ ป็นอุตสาหกรรมนอกจากจะทําลาย
สภาพแวดลอ้มแลว้ ยงัทาํลายสังคมและวฒันธรรม ดงันั้นการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ในฐานะ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบและกาํกบัดูแลการท่องเท่ียวโดยตรงจึงมีการกาํหนดนโยบายเพื่อแก้ไข
ปัญหาดงักล่าว โดยการกาํหนดนโยบายการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว ปี 2540 – 2546 ซ่ึง
นอกจากนโยบายดงักล่าวจะเป็นผลให้เกิดการท่องเท่ียวควบคู่กบัการอนุรักษ ์อนัเป็นจุดกาํเนิดของ
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษอ์ยา่งแทจ้ริงแลว้ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษย์งัเกิดจากความตอ้งการ 3 กระแส 
คือ  

 กระแสความตอ้งการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีขอบข่าย
กวา้งขวางไปทัว่โลก ทั้งในแง่การอนุรักษ์ในระดับทอ้งถ่ินไปจนถึงการอนุรักษ์ ป้องกนั แกไ้ข 
วิกฤติการณ์ของโลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การอนุรักษร์ะบบนิเวศ เพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพ 

 กระแสความต้องการของตลาดการท่อง เ ท่ียว  ในด้านการเ รียนรู้หรือมี
ประสบการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นความต้องการท่ีมีมากข้ึนในหมู่
นกัท่องเท่ียว และในทุกส่วนของสงัคม เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีความรู้และความตระหนกัในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม กระแสน้ีจึงก่อให้เกิดความตอ้งการไปในการขยายและปรับทิศทางของตลาดธุรกิจ
ท่องเท่ียวมากข้ึน 

 กระแสความตอ้งการพฒันาคน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ท่ีมาจากราก
หญา้ (ประชาชนพื้นฐาน) อนัจะเป็นหลกัประกันท่ีจะให้มีการพฒันาในทิศทางท่ีถูกตอ้ง มีการ
กระจายรายไดท่ี้เหมาะสม เป็นไปตามความตอ้งการของผูท่ี้อยูใ่นพื้นท่ีมากข้ึน  
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ภาพท่ี 10 แสดงนโยบายของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

 
 จากพลงัทั้ง 3 กระแสดงักล่าว จึงทาํใหเ้กิดแนวคิดการพฒันารูปแบบการท่องเท่ียว

แนวใหม่ ท่ีป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และเพื่อป้องกันระบบนิเวศของธรรมชาติ นั่น
คือ Green tourism หรือ Ecotourism ซ่ึงเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมีกรอบและโครงสร้างเล็กๆ
รวมกนัแลว้สามารถนาํไปสู่การพฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืได(้All Tourism should be Sustainable 
Tourism : Dowling, 1995) นกัวิชาการจากสมาคมส่งเสริมการท่องเท่ียวภาคพื้นแปซิฟิค (PATA) 
องคก์ารการท่องเท่ียวโลก(WTO) และนกัวิชาการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ทั้งจากยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา ต่างใหค้าํจาํกดัความของ Ecotourism บนพื้นฐานองคป์ระกอบวา่ เป็นการท่องเท่ียวท่ี
มีความรับผดิชอบ(Responsible)ในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ (Nature-Based Tourism) มีการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม(Environment Management)และการให้ความรู้การศึกษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
(Environment Education-based Pourism) โดยประชาชนในทอ้งถ่ินจะตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการ 
(Community Based Participation) ร่วมคิด ดาํเนินการ ไดรั้บผลประโยชน์ และบาํรุงรักษา เพื่อ
พฒันาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในทิศทางท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงมีผลต่อ
การพฒันาการท่องเท่ียวโดยตรงและต่อระบบการจัดการพฒันาการท่องเท่ียว รวมทั้ งมีผลต่อ
รูปแบบการท่องเท่ียวอีกทั้งเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ในการท่องเท่ียวใหม้ากข้ึน 

3.2 แนวคิดพื้นฐานของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
 สุรเชษฎ ์เชษฐมาส และดรรชนี เอมพนัธ์ุ (2538) ไดก้ล่าวถึงแนวคิด ท่ีเป็นพื้นฐาน

หรือหลกัการของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์โดยสรุปไดด้งัน้ี 
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3.2.1 เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ (Nature-Based) รวมถึงแหล่ง
วฒันธรรม และประวติัศาสตร์ ซ่ึงมีความเป็นเอกลกัษณ์ เฉพาะถ่ิน (Identical or Unique) และ
ทรงคุณค่าในพื้นท่ีนั้น 

3.2.2 เป็นการท่องเท่ียวอยา่งมีความรับผดิชอบ (Responsibly Travel) และมีการ
จดัการอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Management) ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ หรือส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มค่อนขา้งตํ่า (No or Low Impact) และช่วยส่งเสริมการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ของ
แหล่งท่องเท่ียวใหย้ ัง่ยนืตลอดไป  

3.2.3 เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีกระบวนการเรียนรู้ (Learning) และการใหก้ารศึกษา 
(Education) เก่ียวกับระบบนิเวศน์ และส่ิงแวดลอ้มของ แหล่งท่องเท่ียวเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
(Knowledge) ความประทบัใจ (Appreciation) และประสบการณ์ (Experience) ท่ีมีคุณค่า ซ่ึงจะ
สร้างความตระหนักและจิตสํานึกท่ีถูกตอ้งทางดา้นการอนุรักษ์ ทั้งต่อนักท่องเท่ียว ประชาชน
ทอ้งถ่ิน ตลอดจนผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2.4 เป็นการท่องเท่ียวท่ีนาํไปสู่การกระจายรายได  ้ทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและ
ระดบัประเทศ โดยคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน (Involvement of Local Community or 
People Participation) ในภาคบริการต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อทอ้งถ่ิน (local benefit) 
มากกว่าการท่องเท่ียวท่ีเคยส่งเสริมกันมาตั้ งแต่อดีตจนกระทัง่ปัจจุบนัท่ีเรียกว่า Conventional 
Tourism ซ่ึงมกัจะเป็น การท่องเท่ียวแบบหมู่คณะใหญ่ๆ (Mass Tourism) ท่ีผลประโยชน์ส่วนใหญ่
มกัจะตกอยูก่บัผูป้ระกอบการ หรือบริษทันาํเท่ียวเท่านั้น 

3.3 องคป์ระกอบของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
 ดรรชนี เอมพนัธ์ุ และสุรเชษฎ ์เชษฐมาส (2539) กล่าวว่า โดยทัว่ไปแลว้การวาง

แผนการท่องเท่ียวซ่ึงรวมไปไปถึงการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ดว้ยนั้น จะเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบ
สาํคญั 4 ประการ ดงัน้ี 

3.3.1 ทรัพยากรการท่องเท่ียว (Natural Resource Tourism) การท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษเ์ก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติท่ียงัดาํรงไวซ่ึ้งสภาพดงัเดิมของระบบนิเวศ (First Hand Ecosystem) 
และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษส่์วนใหญ่ จึง
มักปรากฏอยู่ในพื้นท่ีพื้นท่ีอนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุ สัตว์ป่า และอุทยาน
ประวติัศาสตร์ เป็นตน้ สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2539) กล่าวถึง
แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ  ว่าเป็นแหล่งท่ีมีจุดเด่นเป็นส่ิงท่ีดึงดูดใจนักท่องเท่ียว  (Nature 
Attractions) และตดัขาดจากโลกภายนอก (Solitude) ซ่ึงนักท่องเท่ียวจะไม่ได ้สัมผสัท่ีบา้น 
นอกจากน้ียงัได้ให้ความหมายของทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวว่า หมายถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็น
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จุดหมาย (Destination) ของการท่องเท่ียว ซ่ึงหมายถึงพื้นท่ีท่ีรองรับนักท่องเท่ียว พื้นท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียวจะมีทรัพยากรท่ีเป็นส่ิงดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว ความดึงดูดใจ เหล่านั้นอาจเป็นความดึงดูด
ใจของนกัท่องเท่ียวประเภทใดประเภทหน่ึง แต่อาจไม่เป็นส่ิงดึงดูดใจของนกัท่องเท่ียวประเภทอ่ืน 
ดงันั้นสภาพ ทรัพยากรจึงมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัตลาดการท่องเท่ียว นอกจากความดึงดูดใจใน
ทรัพยากรแล้ว ในบางพื้นท่ียงัมีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการท่องเท่ียว ดังนั้ น ทรัพยากรแหล่ง
ท่องเท่ียวจึงหมายรวมถึงศกัยภาพในการประกอบกิจกรรมของนกัท่องเท่ียวดว้ย โดยไดแ้บ่งแหล่ง 
ท่องเท่ียวออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ (Nature Destination) และ
แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม (Cultural Destination) ซ่ึงรวมเอาแหล่งท่องเท่ียวศาสนา 
ประวติัศาสตร์ และโบราณคดี (Historical, Archaeological and Regions Destination) และแหล่ง
ท่องเท่ียวศิลป วฒันธรรม และประเพณี (Art, Culture and Traditional Destinations) เขา้ไวด้ว้ยกนั 

  ดงันั้น หากมองการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์ป็นอุตสาหกรรมบริการอยา่งหน่ึง 
แหล่งท่องเท่ียวดังกล่าวขา้งตน้จดัได้ว่าเป็นวตัถุดิบเพื่อรองรับ การท่องเท่ียว และเป็นวตัถุดิบ
ประเภทใชแ้ลว้ไม่หมดไป หรือสูญหายหากมีการควบคุมป้องกนัดว้ยการวางแผนอยา่งเป็นระบบ 
และนําไปสู่การ ปฏิบติัอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นการสนับสนุนให้แหล่งท่องเท่ียว ยงั
ประโยชน์เพื่อการท่องเท่ียวไดอ้ยา่งย ัง่ยืนโดยไม่เส่ือมโทรมลงไป ทั้งยงัไม่ส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศจนเกินขีดความสามารถของระบบที่จะรองรับได ้(Carrying Capacity) 

3.3.2 นกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์สถาบนัวิจยัเพื่อพฒันาประเทศไทย (2540) ระบุว่า
นกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษส์ามารถจาํแนกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ ประเภทท่ี 1 นกัท่องเท่ียวแบบ
หวักระทิ (Hard-Core Nature Tourists) เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเนน้ความสาํคญัในการศึกษาคน้ควา้ขณะ 
ท่ีเท่ียวชมธรรมชาติ ประเภทท่ี 2 นกัท่องเท่ียวธรรมชาติแบบอุทิศตน (Dedicated Nature Tourists) 
เป็นนักท่องเท่ียวท่ีเน้นเจาะจงไปเที่ยวสถานท่ี ธรรมชาติโดยเฉพาะ เพื่อจะได้รู้ได้เข้าใจใน
ธรรมชาติหรือประเพณีทอ้งถ่ิน ประเภทท่ี 3 นกัท่องเท่ียวธรรมชาติเป็นหลกั (Mainstream Nature 
Tourists) เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีชอบไปสถานท่ีแปลกๆ ท่ีไม่เคยไปมาก่อน เช่น ไปเยอืนลุ่มนํ้าอเมซอน 
(Amazon) อุทยานกอริลาในรวนัดา (Rawanda Gorilla Park) หรือจุดหมายปลายทางอ่ืนๆ ท่ีเป็นการ
ริเร่ิมสาํหรับโปรแกรมท่องเท่ียวพิเศษ ประเภทท่ี 4 นกัท่องเท่ียวธรรมชาติตามโอกาส (Casual 
Nature Tourists) เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีบงัเอิญตอ้งไปชมธรรมชาติ เพราะเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรม
ท่องเท่ียวท่ีตนไดเ้ลือกไป  

 นอกจากน้ี สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย, 2539 
ได้กล่าวถึงลักษณะของนักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ว่า จะต้องเป็นนักท่องเท่ียวท่ีมีพฤติกรรมท่ี
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เหมาะสมกบัวตัถุประสงคใ์นการศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างจิตสาํนึกในการ
อนุรักษธ์รรมชาติ 

3.3.3 การตลาด นบัเป็นส่วนสาํคญัในการชกัจูงนกัท่องเท่ียวใหไ้ปท่องเท่ียว โดย
เป็นส่ือกลางระหว่างนกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการ และแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงในเชิงการตลาดจะตอ้งทาํ
ความเขา้ใจให้ชัดเจนว่า การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ มีลกัษณะอย่างไร โดยการให้ขอ้มูลและส่ิงท่ี
คาดหวงัจากการท่องเท่ียว (Expectation) อย่างถูกตอ้งแก่นักท่องเท่ียว เพื่อเป็นการช่วยให้
นกัท่องเท่ียวตดัสินใจว่า รูปแบบของการท่องเท่ียวในลกัษณะเช่นน้ีเหมาะสม กบัความสนใจ และ
ตรงตามความตอ้งการของตนเองหรือไม่ และสามารถยอมรับกฏ หรือกติกาของการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษไ์ดห้รือไม่ ดงันั้น จึงเห็นไดว้่าการตลาดเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัในการเลือกสรรประเภทและ
คุณภาพของนกัท่องเท่ียว เพื่อส่งเสริมสนบัสนุน การท่องเท่ียวในเชิงคุณภาพ (Qualitative Tourism) 
มากกว่าการท่องเท่ียวในเชิงปริมาณ (Quantitative Tourism) อนัจะเป็นหนทาง นาํไปสู่การ
ท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงส่วนใหญ่งานดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นหน้าท่ีของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย (ดรรชนี เอมพนัธ์ุ และสุรเชษฎ ์เชษฐมาส, 2539) 

3.3.4 การบริการการท่องเท่ียวซ่ึงรวมถึงการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ตอ้งการส่ิง
อาํนวยความสะดวกต่างๆ ท่ีจาํเป็นต่อการสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ในขณะท่ีมีกิจกรรม
การท่องเท่ียว แต่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษน์ั้นตอ้งการบริการท่ีเนน้การให้ขอ้มูลข่าวสาร และการ
บริการเพื่อใหน้กัท่องเท่ียว ไดรั้บประสบการณ์ ความรู้ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงเก่ียวกบัธรรมชาติและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ินทอ้งถ่ิน เช่น บริการดา้นส่ือความหมายธรรมชาติ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ทอ้งถ่ินในภาคบริการ ซ่ึงได้แก่ การจดัท่ีพกัท่ีสอดคลอ้งกลมกลืนกับธรรมชาติและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน (Ecolodge) เป็นมคัคุเทศกน์าํทางในการเดินป่า เป็นตน้ 

 ลกัษณะเฉพาะประการหน่ึงของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์คือ การมุ่งเนน้ใน
แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ เพื่อประสานการท่องเท่ียวกบัความพึงพอใจในการเรียนรู้และสัมผสักบั
ระบบนิเวศ (Eco-System) มีความแตกต่างอย่างชัดเจนกบัความสนใจประวติัศาสตร์ วฒันธรรม 
และการพฒันาอารยะธรรมของมนุษยใ์นการเอาชนะธรรมชาติ (ท่ีรวมเอาลกัษณะวฒันธรรมท่ีมีวิถี
ชีวิตแบบธรรมชาติ หรือเป็นส่วนหน่ึงในระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆไว)้ ลกัษณะเฉพาะน้ี
จึงทาํใหก้ารท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ไม่ใช่การท่องเท่ียวทางวฒันธรรม(Cultural Tourism และ Historical 
Tourism) แมว้่าจะมีคาบเก่ียวกนัในพื้นท่ีก็ตาม ในทาํนองเดียวกนั การท่องเท่ียวธรรมชาติ(Natural 
Tourism) จึงไม่ใช่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทั้งหมด จึงมีบางส่วนจดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศได ้
หรือแหล่งท่องเท่ียวหน่ึง ๆ อาจมีการท่องเท่ียวเชิงนิเวศควบคู่ไปกบัการท่องเท่ียวแบบอ่ืนๆได ้จาก
ลกัษณะดงักล่าว จึงมีส่ิงท่ีควรทาํความเขา้ใจเพิ่มเติม ดงัน้ี 
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 การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เป็นการท่องเท่ียวแนวใหม่ท่ีแตกต่างจากการ
ท่องเท่ียวแบบปกติหรือแบบประเพณีนิยม ซ่ึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวเป็นหลกั และเนน้การส่งเสริมเพื่อเพิ่มรายไดท้างเศรษฐกิจเป็นสาํคญั 

 การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ไม่ใช่ส่ิงตรงกันขา้มกับการท่องเท่ียวแบบคณะ
ใหญ่ (Mass Tourism ) เพราะการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษไ์ม่ไดถู้กจาํกดัท่ีขนาดของการท่องเท่ียว แต่
จาํกดัท่ีรูปแบบกิจกรรมและขนาดที่เหมาะสมกบัพื้นท่ี นักท่องเท่ียวกลุ่มเล็ก ๆ สามารถทาํลาย
ส่ิงแวดลอ้มไดเ้ช่นเดียวกนัหรือมากกว่านักท่องเท่ียวคณะใหญ่ หากปราศจากการจดัการท่ีดี การ
จัดการกับการท่องเท่ียวคณะใหญ่ในทิศทางและภายใต้รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ได ้
จดัเป็น Mass Ecotourism 

 การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นการจดัการท่ีง่าย ๆ ราคาถูก มี
รูปแบบการท่องเท่ียวท่ียากลาํบาก มีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวน้อย เพียงแต่มีการจดัการท่ีดี มีการ
รักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการประสานความเขา้ใจกบันกัท่องเท่ียวและให้ประโยชน์
ท่ีเหมาะสม  ตามความคาดหวังของนักท่องเท่ียว  การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อาจตอบสนอง
นกัท่องเท่ียวไดทุ้กกลุ่ม ทุกระดบั และมีรายไดสู้ง ไดเ้ช่นกนั 

 การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ จึงให้ความสําคญัในการให้การศึกษาและสร้าง
จิตสํานึกมากกว่าการให้ความพึงพอใจอย่างไม่มีขอบเขตของนักท่องเท่ียว ดังนั้ นจึงเป็นการ
ท่องเท่ียวท่ีตอ้งมีการประสานความเขา้ใจกนัอยา่งเหมาะสมตลอดกระบวนการ 

 จากการศึกษากาํหนดความหมายและนโยบายการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
แล้ว  ทําให้ทราบว่าการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์หมายถึง รูปแบบของการท่องเท่ียวเพื่อรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นการจัดการการท่องเท่ียวท่ีรักษาคุณภาพ ทั้ งการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ
(Natural-Based Tourism) และแหล่งวฒันธรรม(Cultural-Based Tourism) อนัจะนาํไปสู่การจดัการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Tourism) ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความจาํเป็นทางเศรษฐกิจ 
สังคม วฒันธรรม และสุนทรียภาพ โดยใชท้รัพยากรอนัทรงคุณค่าอย่างชาญฉลาด สามารถรักษา
เอกลักษณ์ความเป็นธรรมชาติและวัฒนธรรมไว้นานท่ีสุด เกิดผลกระทบน้อยท่ีสุด และใช้
ประโยชน์ไดต้ลอดกาลยาวนานที่สุด 

3.4 รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
 การกําหนดรูปแบบการท่อง เ ท่ียว เ ชิงอนุ รักษ์สามารถแบ่งได้ในหลาย

ลกัษณะ  ดงัน้ี กาํหนดรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ตามลกัษณะของกลุ่มนักท่องเท่ียว แบ่ง
ได ้3 รูปแบบ 



 34 

 การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์แบบผจญภยัส่วนตวั(Frontier  Ecotourism) เป็นการ
ท่องเท่ียวแบบส่วนตวัหรือกลุ่มเลก็ ไม่เกิน 10 คน ไปในพื้นท่ีธรรมชาติห่างไกล และมีคนไปนอ้ย 
ใชย้านพาหนะแบบไม่ใชเ้คร่ืองยนต ์โดยทัว่ไปจะเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีความสามารถในการเอาตวั
รอดสูง พึ่งพาส่ิงอาํนวยความสะดวกนอ้ย เช่น การเดินป่า การล่องแพ และการล่องเรือ 

 การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์เป็นกลุ่มเล็ก (Small Group Ecotourism) เป็นการ
ท่องเท่ียวท่ีมีความเป็นส่วนตวัในกลุ่มเล็กประมาณ 15 คน หรือน้อยกว่า แต่ใช้ยานพาหนะท่ีมี
เคร่ืองยนตข์นาดเลก็  ไม่ตอ้งพึ่งพาตนเองมากเท่าแบบแรก เช่น การข่ีจกัรยาน เป็นตน้ 

 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบกลุ่มใหญ่ ( Popular  Ecotourism) เป็นการท่องเท่ียว
สาํหรับนกัท่องเท่ียวท่ีมีจาํนวนมาก พึ่งพาตนเองนอ้ย ไม่ชอบการทา้ทาย แต่ตอ้งการส่ิงอาํนวยความ
สะดวกมาก 

 การแบ่งลกัษณะการท่องเท่ียวเชิงนิเวศตามช่วงเวลา แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ 
 Principles of Sustainable Design Related to Ecotourism  เป็นรูปแบบการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศเม่ือประมาณ 20 ปีแลว้ โดยไดเ้ปล่ียนหลกัการของการสร้างรูปแบบของกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวดา้นการออกแบบสถาปัตยกรรมในแนวใหม่ ท่ียึดถือความยัง่ยืนของส่ิงแวดลอ้มและ
สังคมเป็นหลกั  ซ่ึงมีความตระหนกัและสาํนึกในการเคารพต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ความ
เป็นเอกภาพของสรรพส่ิง  ความบริสุทธ์ิของอากาศ นํ้า และดิน 

 Regional  Environmentally  Based  Tourism  Development  Planning  Model  เป็น
รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในช่วงประมาณ 6-7 ปีท่ีผ่านมา โดยได้สร้างรูปแบบของการ
วางแผนพฒันาการท่องเท่ียวของแต่ละทอ้งถ่ินในระดบัมหภาคขึ้น ซ่ึงอาจแบ่งพื้นท่ีของแต่ละ
ทอ้งถ่ินเป็นเขตต่างๆ  ตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งใจไวเ้พื่อเป็นการพฒันา เช่น เขตพื้นท่ีอนุรักษ์
ธรรมชาติ เขตพื้นท่ีรักษาพนัธ์ุสตัวป่์า  เขตพื้นท่ีสาํหรับนกัท่องเท่ียว เป็นตน้ จะไดเ้ป็นแผนพฒันา
ในทุกดา้นอย่างกลมกลืนในแผนเดียวกนั ทั้งแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  แผนพฒันาส่ิงแวดลอ้มและ
พฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 Greening Mass Tourism เป็นรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในช่วงปัจจุบนั
โดยไดป้รับเปล่ียนการท่องเท่ียวแบบมวลชนจาํนวนมากท่ีมุ่งการจดัการเชิงพาณิชยแ์ต่เพียงอยา่ง
เดียวมาเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวมวลชนจาํนวนมาที่มุ่งจดัการเชิงพาณิชย ์ พร้อมทั้งอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัไป ซ่ึงมีการสร้างจิตสํานึกให้ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวทุกฝ่ายมีความ
ห่วงใยในส่ิงแวดลอ้ม  เช่น  การจดันาํเท่ียวแบบ Greening of Thailand Tours หรือการจดัการ
โรงแรมแบบ Greening of Hotels เป็นตน้ 

3.5 กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
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 กิจกรรมท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติและแหล่งวฒันธรรม นับได้ว่ามีความ
หลากหลาย ซ่ึงกิจกรรมบางประเภทอาจมีลกัษณะท่ีบ่งช้ีว่าเป็น การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ในขณะ
ท่ีบางกิจกรรมอาจมีความกํ่าก่ึง หรือคาบเก่ียว ซ่ึงตอ้งพิจารณาถึงองคป์ระกอบ วตัถุประสงคใ์น
การปฏิบติั กิจกรรม และการให้บริการว่ามุ่งเน้นอะไร และอย่างไร เช่น เพื่อพกัผ่อนหย่อนใจ 
ศึกษาหาความรู้ ผจญภยั กีฬาสนุกสนาน เพื่อความบนัเทิง สมัผสัองคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียว 
แลกเปล่ียนและถ่ายทอดประสบการณ์ เป็นตน้ 

 ดรรชนี เอมพนัธ์ุ และสุรเชษฎ ์เชษฐมาส (2539) กล่าวว่า กิจกรรมการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษจ์ะตอ้งมีเร่ืองของการเรียนรู้ และไดรั้บ ประสบการณ์เก่ียวกบัธรรมชาติเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงศูนยว์ิจยัป่าไม ้(2538) ไดแ้บ่งกลุ่มกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ออกเป็น 3 
กลุ่ม ซ่ึงมีทั้งกิจกรรมหลกั และกิจกรรมเสริม คือ 

 กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์(Ecotourism Activities) เป็นกิจกรรมหลกั 
 กิจกรรมท่องเท่ียวท่ีเนน้การไดใ้กลชิ้ดช่ืนชมธรรมชาติ 
 กิจกรรมท่องเท่ียวท่ีเน้นการผจญภยัต่ืนเตน้ทา้ทายกบัธรรมชาติ (Adventurous 

Recreational Activities) เป็นกิจกรรมเสริม ซ่ึงจะตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งและไปดว้ยกนัไดดี้
กบักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์กล่าวคือ เป็นกิจกรรมท่ีกระทาํในพื้นท่ีธรรมชาติ มีการจาํกดั
จาํนวนนกัท่องเท่ียวต่อกลุ่มต่อกิจกรรม ทั้งน้ี เพื่อไม่สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ 

 กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์สามารถกระทาํได้หลายรูปแบบในพื้นท่ี
ธรรมชาติท่ีมีระบบนิเวศต่างๆกนั เช่น กลุ่มระบบนิเวศป่าเขา จะเน้นกิจกรรมท่ีอาศยัทรัพยากร
นนัทนาการประเภท ป่าไม ้สตัวป่์า แหล่งนํ้า เช่น อ่างเกบ็นํ้า ทะเลสาบ นํ้าตกต่าง ๆ สภาพภูมิทศัน์
ของลกัษณะสัณฐานท่ีดิน (Land Forms) และสัณฐานทางธรณีท่ีเป็นลกัษณะเด่นแปลกตา หรือ
ลกัษณะเด่นท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ และวฒันธรรมของชุมชน
ดั้งเดิมในพื้นท่ีเป็นหลกัสาํคญั 

 ส่วนระบบนิเวศแบบเกาะแก่งชายฝ่ัง มกัจะไดรั้บความสนใจในดา้นทรัพยากร
ทางทะเล (Marine Resources) ท่ียงัคงสภาพธรรมชาติสมบูรณ์สวยงาม เช่น ปะการัง ปลาสวยงาม 
ชายหาดท่ีสวยงาม ส่วนสภาพป่าเขาหรือแหล่งนํ้ าต่าง ๆ จะไดรั้บความสนใจเป็นอนัดบัรองลงมา 
ดังนั้นกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์จะเน้นไปในส่วนท่ีเป็นชายฝ่ัง (Wetland) กิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์ไดรั้บความนิยมมากคือการดูนกต่างๆ โดยเฉพาะนกต่างถ่ินท่ีหาดูไดย้าก 

 การพิจารณาว่ากิจกรรมการท่องเท่ียวใด ควรท่ีจะพฒันาส่งเสริมให้เกิดข้ึนใน
พื้นท่ีธรรมชาติ ภายใตแ้นวความคิด  ในการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษน์ั้น ควรพิจารณาปัจจยั
หลกั 2 ประการ กล่าวคือ 
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 ปัจจยัเก่ียวกบัพื้นท่ีและทรัพยากรนนัทนาการในพื้นท่ี ท่ีจะรองรับการท่องเท่ียว
เชิอนุรักษ(์Ecotourism Site) ทั้งน้ีสภาพดั้งเดิมและคุณค่าท่ีมีอยู่ในตวัธรรมชาติเป็นหัวใจของ
กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ดงันั้นในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีแมจ้ะมีความงดงาม แต่ถา้หากมี
การพฒันาเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มอยา่งมาก จนกระทัง่รูปลกัษณ์เดิมสูญเสียเหล่านั้นจะไม่อยู่
ในเกณฑ์ของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์นอกจากนั้นกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงอนุรักษจ์ะตอ้งไม่ทาํให้
พื้นท่ีและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีเส่ือมโทรมลงไปจนไม่สามารถฟ้ืนตวัไดอี้ก พื้นท่ีธรรมชาติ
ท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเม่ือจดัให้มีกิจกรรมท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์เช่น แหล่งพืช สัตวป่์าหายาก บริเวณท่ีสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของสัตวป่์า ฯลฯ ควรท่ีจะ
ละเวน้การส่งเสริมกิจกรรมท่องเท่ียวในบริเวณดงักล่าว 

 ปัจจัยเก่ียวกับกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีควรส่งเสริม 
นอกจากมุ่งใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บความเพลิดเพลิน พึงพอใจและใกลชิ้ดกบัธรรมชาติแลว้ ควรเป็น
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นกัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสเรียนรู้กบัธรรมชาติไม่มากนอ้ยโดยผา่นทางโปรม
แกรมส่ือความหมายธรรมชาติรูปแบบต่างๆ 

 อย่างไรก็ดีการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในพื้นท่ีธรรมชาติอาจ
จาํเป็นต้องพิจารณากิจกรรมการท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้เน้นเร่ืองของการเรียนรู้ธรรมชาติ / 
ส่ิงแวดลอ้มประกอบกนัไป เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวและทาํให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บความเพลิดเพลิน
มากข้ึน ซ่ึงอาจเรียกว่ากิจกรรมท่องเท่ียวเพ่ือเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษก์ล่าวคือ เป็น
กิจกรรมท่ีกระทาํในพื้นท่ีธรรมชาติ มีการจาํกดัจาํนวนนกัท่องเท่ียวต่อกลุ่มกิจกรรม เพื่อไม่สร้าง
ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ กิจกรรมเสริมดงักล่าวอาจจดักลุ่มไดเ้ป็น กลุ่มกิจกรรม
ท่องเท่ียวท่ีเนน้การใกลชิ้ดช่ืนชมธรรมชาติ (Appreciative Recreational Activities) และกลุ่ม
กิจกรรมท่องเท่ียวท่ีเน้นการผจญภยัต่ืนเตน้ทา้ทายกบัธรรมชาติ (Adventurous Recreational 
Activities) 

 กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์จะต้องมีเร่ืองของการเรียนรู้ และได้รับ
ประสบการณ์เก่ียวกบัธรรมชาติเขา้มาเก่ียวขอ้ง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
(Ecotourism Activities) เป็นกิจกรรมหลกั กิจกรรมท่องเท่ียวท่ีเนน้การใกลชิ้ดช่ืนชมธรรมชาติ 
และกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีเนน้การผจญภยัต่ืนเตน้ทา้ทายกบัธรรมชาติ (Adventurous Recreational 
Activities) เป็นกิจกรรมเสริม ซ่ึงจะตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งและไปดว้ยกนัไดดี้กบักิจกรรม
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ กล่าวคือ เป็นกิจกรรมท่ีกระทาํในพื้นท่ีธรรมชาติ มีการจาํกดัจาํนวน
นกัท่องเท่ียวต่อกลุ่มต่อกิจกรรม ทั้งน้ีเพื่อไม่สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ 
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 สําหรับกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นประเทศไทยนั้น กองอนุรักษ์ การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และสมาคมไทยท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละผจญภยั ไดท้าํการกาํหนดข้ึน 
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

 กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์(กิจกรรมหลกั) 
 กิจกรรมการเดินป่า (Hiking / Trekking) ลกัษณะของกิจกรรม เป็นการเดินป่า

ระยะใกล ้  (2 กิโลเมตรข้ึนไป) เป็นกิจกรรมท่ีให้นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสักบัธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด
โดยการนาํตวัเองไปสู่ธรรมชาติดว้ยเส้นทางเดินเทา้ท่ีตดัผ่านเขา้ไปในป่าท่ีมีจุดสวยงามดึงดูด
ความสนใจตามธรรมชาติรายทางนกัท่องเท่ียวนอกจากจะไดใ้กลชิ้ดกบัธรรมชาติแลว้ ยงัมีโอกาส
ไดเ้รียนรู้สรรพส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติจากไกดน์าํทางท่ีมีความรู้ดา้นนิเวศวิทยาและชาํนาญพื้นท่ี
เป็นอย่างดี กิจกรรมเดินป่ายงัแบ่งเป็นสองลกัษณะคือ การเดินป่าท่ีสมบุกสมบนั มีจุดมุ่งหมาย
สร้างความต่ืนเตน้ให้แก่นักท่องเท่ียว เป็นการเดินป่าในเส้นทางท่ีค่อนขา้งยากลาํบาก ทา้ทาย
ความสามารถของนักท่องเท่ียว เช่น การปีนป่าย หรือเดินข้ึนลงเขาท่ีสูงชนั ฯลฯกิจกรรมเดินป่า
ควรมีนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดต่อกลุ่มไม่เกิน 15 คน และมีไกดท์อ้งถ่ินท่ีคุน้เคยกบัทอ้งถ่ิน ตลอดจน
มีความรู้ดา้นนิเวศวิทยาท่ีจะให้ความรู้แก่นกัท่องเท่ียวระหว่างทางไดเ้ป็นอย่างดี กิจกรรมเดินป่า
อาจมีการพกัแรมในป่า ส่ิงของอุปโภคทั้งหลายจะตอ้งนาํออกจากป่าทั้งหมด รวมทั้งเศษขยะต่าง ๆ 
จากการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะของที่ไม่สามารถย่อยสลายได  ้ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งมีถุงหรือ
ภาชนะท่ีจะเกบ็ขยะเหล่านั้นออกจากป่าใหห้มดทุกคร้ังไปการจดัเส้นทางเดินเทา้ในป่าควรมีความ
กวา้งขนาดหน่ึงหรือสองคนเดิน และคงสภาพเดิมไวม้ากท่ีสุด ไม่ควรตดัตน้ไมก่ิ้งไมอ้อกโดยไม่
จาํเป็น ไม่ควรตดัเส้นทางเดินเทา้ผา่นจุดท่ีมีระบบนิเวศเปราะบาง หรือเป็นแหล่งพืช / สัตวป่์าหา
ยาก โดยเฉพาะบริเวณท่ีจาํเป็นสาํหรับสัตวป่์าในการดาํรงชีพและสืบพนัธ์ุ ซ่ึงถา้มนุษยผ์า่นเขา้ไป
แลว้จะรบกวนกิจกรรมทางธรรมชาติของสัตวป่์าเหล่านั้น ควรกาํหนดเส้นทางผา่นหรือมีมุมมอง
เก่ียวกบัสภาพธรรมชาติท่ีน่าสนใจ สภาพภูมิทศัน์ท่ีงดงามและแหล่งนํ้ า เพื่อนักท่องเท่ียวจะได้
เพลิดเพลิน ไม่เบ่ือหน่ายเส้นทาง เดินป่าไม่ควรตดัผา่นจุดท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่นกัท่องเท่ียว 
จุดเร่ิมตน้และส้ินสุดของเส้นทางเดินป่าควรมีส่ิงอาํนวยความสะดวกพื้นฐานท่ีจาํเป็น เช่น ห้อง
สุขา ท่ีนัง่พกัผ่อน และป้ายส่ือความหายต่าง ๆ หน่วยงานเจา้ของพื้นท่ีควรเป็นผูก้าํหนดเส้นทาง
เดินป่าท่ีเหมาะสม และดูแลสภาพของเส้นทางเดินป่าให้ใชก้ารได ้ผูท่ี้ควรมีบทบาทสาํคญัในการ
รักษาเส้นทางเดินป่า คือ ไกด์นาํเดินป่าและนกัท่องเท่ียวท่ีจะตอ้งช่วยรักษาความสะอาดและไม่
ทาํลายสภาพธรรมชาติต่าง ๆ และเขา้ใจถึงการปฏิบติัตนเม่ือท่องเท่ียวในพื้นท่ีธรรมชาติเหล่านั้น 

 กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ (Nature Education) ลกัษณะของกิจกรรม เป็นกิจกรรม
ท่องเท่ียวท่ีไดส้นบัสนุนให้นกัท่องเท่ียวนอกจากจะไดรั้บความเพลิดเพลินจากการไดม้าเท่ียวใน
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พื้นท่ีธรรมชาติแล้ว ยงัได้รับความรู้เก่ียวกับธรรมชาติในเร่ืองต่าง ๆ ผ่านทางโปรแกรมส่ือ
ความหมายธรรมชาติรูปแบบต่าง ๆ ท่ีจดัทาํข้ึนในพื้นท่ีส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีส่งเสริมกิจกรรม
ท่องเท่ียวประเภทน้ี คือ ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว (Visitor Center) ป้ายช่ือความหายธรรมชาติ ณ 
จุดต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ (Wayside Exhibit) นิทรรศการกลางแจง้ (Outdoor Exhibit) ตลอดจนเส้นทาง
เดินเทา้ท่ีจดัทาํเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไปสัมผสัและเรียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ เก่ียวกบัธรรมชาติใน
พื้นท่ี (Nature Interpretive Trail)ลกัษณะเสน้ทางเดินเทา้ดงักล่าวควรเดินไดอ้ยา่งไม่ลาํบากมากนกั 
ตดัผา่นจะท่ีน่าสนใจและสามารถให้ความรู้เก่ียวกบัธรรมชาติให้นกัท่องเท่ียวได ้อาจจดัให้มีป้าย
ส่ือความหมายธรรมชาติเพื่ออธิบายและ / หรือให้ความรู้ท่ีไม่ยากแก่การเขา้ใจแก่นักท่องเท่ียว
ทัว่ไปตลอดเส้นทาง หรือจดัทาํเป็นเอกสารแผน่พบัให้นกัท่องเท่ียวไดศึ้กษาดว้ยตนเอง (Self - 
Guided Trail) เสน้ทางเดินเทา้ดงักล่าวไม่ควรมีระยะทางไกลนกั (ประมาณ 1-2 กิโลเมตร) ควรจดั
เส้นทางเป็น loop (เขา้ - ออกทางเดียว)การดูแลบาํรุงรักษาศูนยบ์ริการนักท่องเท่ียว และ
นิทรรศการกลางแจง้เป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานเจา้ของพื้นท่ี ทั้งน้ีการจดัโปรแกรมส่ือความหมาย
ประเภทต่าง ๆ ในศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียวอาจไดรั้บการสนบัสนุนจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย และภาคเอกชน การดูแลรักษาเส้นทางเดินเทา้ศึกษาธรรมชาติควรเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงาน
เจา้ของพื้นท่ี ร่วมกบันักท่องเท่ียวตลอดจนไกด์นาํเท่ียว (ถา้มี) หน่วยงานเจา้ของพื้นท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบให้เส้นทางเดินเทา้ดังกล่าวอยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดีไม่ทรุดโทรม ดูแลเร่ืองความ
สะอาด เช่น จดัเตรียมถงัขยะไวต้ามจุดท่ีเหมาะสมและมีการกาํจดัขยะอยา่งสมํ่าเสมอ นกัท่องเท่ียว
มีหนา้ท่ีปฏิบติัตามกฎระเบียบของพื้นท่ี รักษาความสะอาด และไม่กระทาํพฤติกรรมเชิงทาํลายต่าง 
ๆ เช่น ถอนป้ายท้ิงขีดฆ่า / เขียนส่ิงต่าง ๆ ลงบนป้าย หิน หรือตน้ไม ้รวมทั้งไม่ส่งเสียงดงัหรือนาํ
เคร่ืองเสียง เคร่ืองดนตรีต่าง ๆ ไปเปิดรบกวนความสงบตามธรรมชาติไกด์นาํเท่ียวมีหน้าท่ีให้
ความรู้แก่นักท่องเท่ียวก่อนท่ีจะเขา้ไปทาํกิจกรรมเกิดผลกระทบต่อพื้นท่ีการควบคุมดูแลความ
เป็นระเบียบของนกัท่องเท่ียวข้ึนกบัหน่วยงานเจา้ของพื้นท่ีท่ีตอ้งดูแลรับผดิชอบ 

 กิ จ ก ร ร ม ถ่ า ย รู ป ธ ร ร ม ช า ติ  บั น ทึ ก เ ท ป วิ ดี โ อ  เ ท ป เ สี ย ง
ธรรมชาติ (Nature Photography, Video Taping and Sound of Nature Audio Taping) ลกัษณะ
กิจกรรม  เป็นการถ่ายรูปและการบันทึกเทปวิดีโอวิวธรรมชาติ  และส่ิงท่ีน่าสนใจอันเป็น
รายละเอียดอยูใ่นธรรมชาติ เช่น ดอกไมป่้า พืชหายาก และรอยเทา้สัตวป่์า เป็นตน้ การบนัทึกเสียง
ธรรมชาตินิยมทั้งเสียงนํ้ าตก นํ้ าไหล เสียงนก แมลง และสัตวป่์าต่าง ๆส่ิงอาํนวยความสะอาดที่
ควรจดัเตรียมสาํหรับกิจกรรมประเภทน้ีคือ เส้นทางท่ีจะนาํนกัท่องเท่ียวเขา้ไปถ่ายรูปธรรมชาติ
และบนัทึกเสียงขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งหรือจุดท่ีบนัทึกไดดี้ และ / หรือสามารถจะถ่ายรูปไดส้วยงาม 
ช่วงระยะเวลาท่ีควรถ่ายรูปตลอดจนรายละเอียดหรือประวัติ ท่ี น่าสนใจของส่ิง ท่ีควร
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บนัทึกภาพ / เสียงไวแ้นวทางในการดูแลรักษาเส้นทางเดินเทา้เพื่อกิจกรรมประเภทน้ีเป็นไปใน
ลกัษณะเดียวกบัการดูแลรักษาเสน้ทางเดินเทา้เพื่อการศึกษาธรรมชาติ 

 กิจกรรมส่องสัตว ์/ ดูนก (Bird Watching) ลกัษณะของกิจกรรม  เป็นกิจกรรม
เฉพาะสาํหรับผูมี้ความสนใจในเร่ืองนก ส่ิงดึงดูดท่ีสาํคญั คือนกชนิดต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นนกประจาํถ่ิน 
นกอพยพ และนกหายาก เส้นทางเดินเทา้ท่ีรองรับกิจกรรมประเภทน้ีควรมีขนาดกวา้ง 2 คนเดิน ไม่
ควรมีการพฒันาใด ๆ นอกจากจุดหยดุพกับางจุด เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดจ้ดบนัทึกเร่ืองราวเก่ียวกบั
นกต่าง ๆ ท่ีไดพ้บเห็น กลุ่มนักดูนกไม่ควรมีขนาดใหญ่มากนัก ทั้งน้ีไม่ควรเกิน 5 คน ต่อกลุ่ม 
ควรมีมัคคุเทศก์นําทางท่ีมีความรู้เก่ียวกับนกและธรรมชาติของนกท่ีมีในพื้นท่ีสําหรับกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวท่ีไม่มีความชาํนาญในกิจกรรมประเภทน้ีมาก่อน ตลอดจนมีกลอ้งสองตาดูนก และ
คู่มือดูนก (Bird Guides) เตรียมไวใ้หก้ลุ่มและเกบ็เงินค่าธรรมเนียมในการยมืเพื่อใชใ้นกิจการดา้น
การอนุรักษน์กและถ่ินท่ีอยู่อาศยัของนก ประการสําคญั การกาํหนดเส้นทางเดินเทา้ไม่ควรผ่าน
บริเวณทาํรังหรือวางไข่ของนก ตลอดจนควรมีการควบคุมเขม้งวดไม่ให้มีการท่องเท่ียวใน
ช่วงเวลาท่ีไม่ควรรบกวนนก เช่น ฤดูวางไข่ ผสมพนัธ์ุ เป็นตน้ 

 กิจกรรมศึกษา / เท่ียวถํ้า (Cave Exploring / Visiting) ลกัษณะของกิจกรรม  เป็น
กิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสในการศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองของถํ้า เช่น กระบวนการเกิดถํ้า 
ลกัษณะของหิน / แร่ และสัณฐานธรณี ประเภทของถํ้า ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่ในถํ้า การดูแลรักษาถํ้า 
ฯลฯ นอกจากนั้นนักท่องเท่ียวยงัไดรั้บความเพลิดเพลินและต่ืนตากบัความงามแปลกเด่นท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของถํ้าอีกดว้ย การเท่ียวถํ้า โดยเฉพาะถํ้าท่ีมีแสงสว่างไม่เพียงพอและเป็นถํ้าท่ีลึกและ
วกวน จาํเป็นตอ้งมีมคัคุเทศกน์าํทางเพื่อความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวการจดัการถํ้าเพื่อรองรับ
การท่องเท่ียวควรจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกที่ช่วยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว และช่วย
ในการดูแลรักษาถํ้า เช่น การทาํทางเดินเทา้ยกระดบัในกรณีท่ีถํ้ามีนํ้ าท่วมขงั เป็นตน้ มีโปรแกรม
ส่ือความหมายให้คาํแนะนาํเร่ืองการเท่ียวถํ้า และให้ความรู้เก่ียวกบัถํ้าแก่นกัท่องเท่ียวในบริเวณ
นอกตวัถํ้า การสาํรวจถํ้า จดัทาํแผนโปรแกรมส่ือความหมายธรรมชาติ ตลอดจนส่ิงอาํนวยความ
สะดวกต่าง ๆ เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานเจ้าของพื้นท่ี ซ่ึงอาจประสานขอความร่วมมือจาก
นักวิชาการ หน่วยงานอ่ืน ๆ และภาคเอกชน นอกจากนั้ นหน่วยงานเจ้าของพื้นท่ียงัมีหน้าท่ี
ควบคุมดูแลใหน้กัท่องเท่ียวปฏิบติัตามกฎระเบียบ รักษาความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวอีกดว้ย 

 กิจกรรมศึกษาทอ้งฟ้าและดาราศาสตร์ (Sky Interpretation) ลกัษณะของ
กิจกรรม  เป็นกิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสในการศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองของทอ้งฟ้าและ
ดาราศาสตร์ ชนิดของดาวและกลุ่มดาว รูปร่าง ตาํแหน่ง และวงโคจร ตลอดจนประวติัและตาํนาน
พื้นบา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง พื้นท่ีธรรมชาติท่ีจดักิจกรรมประเภทน้ีไดดี้ ไดแ้ก่ บริเวณท่ีโล่ง และ / 
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หรือบนท่ีสูง เช่น เกาะแก่ง ชายหาดท่ีโล่ง ทุ่งหญา้ท่ีอยู่บนเขาท่ีไม่มีตน้ไมบ้ดบงัทอ้งฟ้า เป็นตน้
ฤดูท่ีเหมาะต่อกิจกรรมประเภทน้ีคือฤดูหนาว ทอ้งฟ้าไม่มีเมฆหมอกบดบงั กิจกรรมประเภทน้ี
จาํเป็นตอ้งอาศยัผูช้าํนาญในการใหค้วามรู้แก่นกัท่องเท่ียวตลอดจนมีอุปกรณ์ เช่นกลอ้งดูดาว และ
แผนท่ีดาวประกอบดว้ย 

 กิจกรรมล่องเรือศึกษาธรรมชาติ (Boat Sightseeing) ลกัษณะของกิจกรรม  เป็น
กิจกรรมท่ีใหน้กัท่องเท่ียวไดส้มัผสัและเรียนรู้ธรรมชาติจาํเป็นจะตอ้งมีมคัคุเทศกใ์นการใหค้วามรู้ 
ความเพลิดเพลิน การล่องเรือทาํไดท้ั้งในลาํนํ้ า ในแหล่งนํ้ าธรรมชาติ ทะเล หรืออ่างเก็บนํ้ าท่ียงัคง
มีสภาพธรรมชาติแวดลอ้มอยู ่ส่ิงท่ีควรระมดัระวงัจากการกระทาํกิจกรรมประเภทน้ี ไดแ้ก่ นํ้ ามนั
ปนเป้ือนลงในแหล่งนํ้ า ขยะ เสียงรบกวนจากเคร่ืองยนต ์การรบกวนบริเวณวางไข่ / ผสมพนัธ์ุ
ของสัตวน์ํ้ า ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของผูป้ระกอบการและนักท่องเท่ียวท่ีจะตอ้งระมดัระวงั และช่วยกนั
ดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียวตลอดจนความรับผิดชอบของเจา้หน้าท่ีในการควบคุมการท่องเท่ียว
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจนกระทัง่สภาพธรรมชาติเส่ือมโทรมลง นอกจากนั้นการ
พฒันาพื้นท่ีท่ีจาํเป็น เช่น จุดข้ึนลงเรือ จะตอ้งออกแบบใหผ้สมผสานกลมกลืนกบัสภาพธรรมชาติ 

 กิจกรรมพายเรือแคนู (Canoeing) / เรือคายคั (Kayak) / เรือบด (Browbeating) 
/ เรือใบ (Sailing) ลักษณะของกิจกรรม  เป็นกิจกรรมท่ีให้นักท่องเท่ียวได้สัมผสัและเรียนรู้
ธรรมชาติ ทั้งยงัให้นกัท่อง เท่ียวไดใ้ชค้วามสามารถในการบงัคบัเรือ และไดอ้อกกาํลงักาย เป็น
กิจกรรมท่ีทาํไดท้ั้งในลาํนํ้ า ในแหล่งนํ้ าธรรมชาติ ทะเล หรืออ่างเก็บนํ้ าท่ียงัคงมีสภาพธรรมชาติ
แวดลอ้มอยูส่ิ่งท่ีควรระมดัระวงัจากการกระทาํกิจกรรมประเภทน้ี ไดแ้ก่ จาํนวนเรือต่อหน่วยพื้นท่ี 
ขยะ และการรบกวนบริเวณวางไข่ / ผสมพนัธ์ุของสตัวน์ํ้ า ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของนกัท่องเท่ียวท่ีจะตอ้ง
ระมดัระวงัและช่วยกันดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียวตลอดจนความเขม้งวดของเจา้หน้าท่ีในการ
ควบคุมใหก้ารท่องเท่ียวไม่เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจนกระทัง่สภาพธรรมชาติเส่ือมโทรมลง 

 สาํหรับกิจกรรมการพายเรือ ควรมีสัดส่วนในการใชพ้ื้นท่ีอยา่งเพียงพอ เพื่อไม่ให้
เกิดความแออดั เรือแคนู คายดั เรือบด 1 ลาํ ต่อความยาวลาํนํ้ า 2.4 กิโลเมตร เรือใบ 1 ลาํ ต่อความ
ยาวลาํนํ้ า 2.4 กิโลเมตร กวา้ง 0.004 ตารางกิโลเมตร 

 กิจกรรมดาํนํ้าชมปะการังนํ้ าต้ืน (Snorkel Skin Diving) ลกัษณะของกิจกรรม 
เป็นกิจกรรมท่ีใหค้วามเพลิดเพลินและใกลชิ้ดกบัธรรมชาติใตท้ะเลท่ีมีสีสันสวยงาม นกัท่องเท่ียว
ทีโอกาสท่ีจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัพืชและสัตวใ์ตน้ํ้ า โดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองช่วยหายใจมีเพียงหนา้กาก 
(Snorkel) บริเวณท่ีควรจดักิจกรรมประเภทน้ีจะตอ้งเป็นนํ้ าต้ืนท่ีมีความลึกไม่เกิน 0.9 เมตร เป็น
แหล่งของปะการังหลายชนิดท่ียงัอุดมสมบูรณ์และสวยงาม มีพืชและสัตวใ์ตน้ํ้ าประเภทอ่ืน ๆ 
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ประกอบกระแสนํ้ าไม่รุนแรง  และนํ้ าใสสะอาด  ควรจัดให้มีการทาํเส้นทางดํานํ้ าใต้ทะเล 
(Undersea Self - Guided Trail) และมีคู่มือศึกษาทรัพยากรใตท้ะเลใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 

 กิจกรรมดาํนํ้ าลึก (Scuba Diving) ลกัษณะของกิจกรรม เป็นกิจกรรมท่ีใหค้วาม
เพลิดเพลินและใกล้ชิดกับธรรมชาติใตท้ะเลท่ีมีสีสันสวยงามเช่นเดียวกับกิจกรรมดาํนํ้ าต้ืน 
กิจกรรมดํานํ้ าลึกน้ีนักดํานํ้ าต้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจ  หริเวณท่ีควรจัดกิจกรรมดํานํ้ าเพื่อ
นันทนาการควรมีความลึกประมาณไม่เกิน 30 เมตร เป็นแหล่งของปะการังหลายชนิดท่ียงัอุดม
สมบูรณ์และสวยงาม โดยมีพืชและสัตวใ์ตท้ะเลประเภทอ่ืน ๆ เป็นส่วนประกอบ กระแสนํ้ าไม่
รุนแรงและนํ้ าใสสะอาด ควรจดัใหมี้การทาํเส้นทางดาํนํ้ าใตท้ะเล (Undersea Self - Guided Trail)
และมีคู่มือศึกษาทรัพยากรใตท้ะเลใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว ส่ิงสาํคญัท่ีควรคาํนึงถึงคือ การจดักิจกรรม
ลกัษณะเดียวกนักบักิจกรรมดาํนํ้ าต้ืน แต่ควรเอาใจใส่เก่ียวกบัความปลอดภยัมากกว่ากิจกรรม
ท่องเท่ียวประเภทช่ืนชมธรรมชาติ (Appreciative Recreational Activities) และกิจกรรมท่องเท่ียว
ประเภทต่ืนเตน้ผจญภยั(Adventurous Recreational Activities)ส่ิงสาํคญัท่ีควรคาํนึงถึงในการจดั
กิจกรรมประเภทน้ีคือ เรือท่ีนาํนักท่องเท่ียวไปดาํนํ้ าอาจทาํลายปะการังใตน้ํ้ าเม่ือนํ้ าลดหรือเม่ือ
ทอดสมอเรือลงไป จึงควรหมายแนวเขตที่มีปะการัง ความลึกตํ่าสุดและสูงสุดของนํ้ า พร้อมทั้ง
ควรจดัทุ่นจอดเรือให้เป็นระเบียบ นอกจากนั้นควรควบคุมไม่ให้เรือปล่อยนํ้ ามนัเรือ และท้ิงขยะ
ลงนํ้ า นอกจากนั้นปะการังอาจถูกทาํลายจากการประมง เช่น การระเบิดปลา และอวนลากได ้จึง
ควรมีการหา้มการประมงหรือระเบิดปลาในบริเวณแนวปะการังกิจกรรมดาํนํ้ าน้ีอาจเสนอแนะให้
มีกิจกรรมในการอนุรักษ ์/ ฟ้ืนฟทูรัพยากรใตท้ะเลไปดว้ยกนัได ้เช่น ใหน้กัท่องเท่ียวมีโอกาสช่วย
ดาํนํ้ าเกบ็ขยะ และปลูกปะการัง เป็นตน้ ซ่ึงจะทาํใหน้กัท่องเท่ียวมีความรู้สึกมีส่วนร่วมในการช่วย
รักษาทรัพยากรธรรมชาติใตน้ํ้ า และเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม 

 กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ประเภทช่ืนชมธรรมชาติ และกิจกรรมท่องเท่ียว
ประเภทต่ืนเตน้ผจญภยัทา้ทายกบัธรรมชาติ (กิจกรรมเสริม) ไดแ้ก่  

 กิจกรรมชมทิวทัศน์ธรรมชาติในบรรยากาศท่ีสงบ (Relaxing) ลักษณะของ
กิจกรรม เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวไดช่ื้นชมและใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ ซ่ึงเป็น
กิจกรรมเสริมกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงอนุรักษอ่ื์น ๆ ท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ การชมทิวทศัน์อาจทาํไดใ้น
ลกัษณะการเดินเล่นตามเสน้ทางท่ีจดัไวใ้ห ้และ / หรือตามชายหาดต่าง ๆ หรือเป็นจุดอยูก่บัท่ี โดย
นกัท่องเท่ียวไดห้ยุดชมธรรมชาติ ณ จุดต่าง ๆ ทั้งน้ีคุณค่าความงามของธรรมชาติและความสงบ
เป็นทรัพยากรนนัทนาการท่ีสาํคญัสาํหรับกิจกรรมประเภทน้ี กล่าวกนัว่าการไดช่ื้นชมใกลชิ้ดกบั
ธรรมชาติเป็นโอกาสหน่ึงท่ีทาํใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ใจถึงความสาํคญัของการอนุรักษธ์รรมชาติ ณ 
จุดท่ีจัดให้การชมธรรมชาติ  ควรมีป้ายส่ือความหมายเก่ียวกับธรรมชาติท่ีอยู่รอบตัวของ
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นกัท่องเท่ียวเพื่อใหก้ารท่องเท่ียวมีคุณค่ามากข้ึน นอกจากนั้นการชมทิวทศัน์ธรรมชาติอาจกระทาํ
ในลกัษณะของการนัง่รถยนตไ์ปตามทางท่ีผา่นธรรมชาติท่ีสวยงาม (Sight Seeing) และมีจุดพกัชมวิว
ทิวทศัน์เป็นระยะตามความเหมาะสม ซ่ึงควรจดัให้มี Wayside Exhibit ณ จุดพกัต่าง ๆ ส่ิงท่ีเป็น
ทรัพยากรนนัทนาการท่ีสาํคญัสําหรับกิจกรรมน้ีคือ สภาพภูมิทศัน์ท่ีสวยงามแปลกตา ตลอดจน
ลาํดบัของสภาพภูมิทศัน์สองขา้งทางท่ีมีความหลากหลาย (Sequences of Landscape) กิจกรรม
ประเภทน้ีควรเน้นคุณภาพของการท่องเท่ียวท่ีให้ความเคารพกับความเป็นธรรมชาติ เช่น ไม่
ก่อใหเ้กิดเสียงดงัรบกวนความสงบ การรักษาความสะอาด ฯลฯ 

 กิจกรรมข่ีจกัรยานตามเส้นทางธรรมชาติ (Terrain / Mountain Biking) ลกัษณะ
ของกิจกรรม เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งอาศยัอุปกรณ์คือ จกัรยานภูเขา (Mountain Biking) เส้นทางข่ี
จกัรยานไม่ควรเป็นเส้นทางเดียวกบัเส้นทางเดินเทา้เพื่อกิจกรรมเดินป่า หรือศึกษาธรรมชาติ หรือ
ดูนก มีความลาดชนัในระดบัต่าง ๆ กนัตลอดเส้นทาง ตั้งแต่ 0-20 % หลกัเกณฑ์ในการเลือก
เส้นทางเป็นเช่นเดียวกบัการพฒันาเส้นทางเดินเทา้คือ ไม่ควรผา่นบริเวณท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีพ 
สืบต่อพนัธ์ุของสัตวป่์า สภาพภูมิประเทศควรมีลกัษณะต่าง ๆ เพื่อความทา้ทายและไม่น่าเบ่ือ
ตลอดจนมีจุดสนใจและความงดงามตามธรรมชาติ การพฒันาเส้นทางจกัรยาน ควรเนน้ใหเ้ขา้กบั
สภาพธรรมชาติ ไม่มีการตดัตน้ไมใ้หญ่ไม่จาํเป็นตอ้งทาํเส้นทางดว้ยวสัดุก่อสร้าง อาจมีการทาํ
ร่องระบายนํ้ า หรือสะพานไมอ้ยา่งง่ายในบริเวณท่ีลุ่มและร่องนํ้ า หน่วยงานเจา้ของพื้นท่ีมีหนา้ท่ี
ในการดูแลเส้นทางขี่จักรยานให้อยู่ในสภาพใช้การได้และดูแลรักษาความสะอาด ตลอดจน
กวดขนัใหน้กัท่องเท่ียวปฏิบติัตามกฎระเบียบ เช่น ข่ีจกัรยานในเส้นทางท่ีจดัเตรียมให ้รวมทั้งให้
ความช่วยเหลือตามความจาํเป็นเม่ือนกัท่องเท่ียวตอ้งการ นกัท่องเท่ียวมีหนา้ท่ีเคารพกฎระเบียบ
ของพื้นท่ี รักษาความสะอาดดว้ยการไม่ท้ิงขยะตามเสน้ทางตลอดจนไม่ส่งเสียงอึกทึกในระหว่างข่ี
จกัรยาน 

 กิจกรรมปีน/ไต่เขา(Rock/Mountain Climbing) ลกัษณะของกิจกรรม เป็น
กิจกรรมท่ีมุ่งตอบสนองความตอ้งการของมนุษยใ์นแง่การทา้ทายความยากลาํบากท่ีธรรมชาติ
สร้างไว ้บริเวณท่ีอนุญาตให้มีการไต่เขา หรือปีนเขาควรมีความปลอดภยัในระดบัหน่ึง และไม่
ก่อใหเ้กิดความเสียหายกบัธรรมชาติ ทั้งในและนอกขอบเขตที่จดัไวใ้หใ้นเสน้ทางปีน / ไต่เขา 

 กิจกรรมพกัแรมดว้ยเตน้ท ์(Tent Camping) ลกัษณะของกิจกรรม การพกัแรม
แบบกางเต็นท์มีหลายรูปแบบ ตั้งแต่พกัแรมแบบเต็นท์ท่ีมีการพฒันาแลว้ในเขตบริเวณต่าง ๆ 
จนกระทัง่พกัแรมกลางป่าท่ีไม่มีส่ิงอาํนวยความสะดวกใด ๆ อย่างไรก็ดี กิจกรรมพกัแรมดว้ย
เต็นท์มุ่งให้นักท่องเท่ียวไดอ้ยู่กบัธรรมชาติและสัมผสัธรรมชาติอย่างใกลชิ้ด โดยไม่อาศยัส่ิง
อาํนวยความสะดวกในการอยู่อาศยัเกินความจาํเป็นเป็นกิจกรรมท่ีกระทาํร่วมกบักิจกรรมอ่ืน ๆ 
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เช่น การเดินป่า ศึกษาธรรมชาติ ส่อง / ดูนก ฯลฯหน่วยงานเจา้ของพื้นท่ีมีหนา้ท่ีดูแลให้บริเวณท่ี
กางเตน็ทส์ะอาดเรียบร้อย ในกรณีท่ีกางเตน็ทใ์นเขตบริการ ควรจะเตรียมส่ิงอาํนวยความสะอาดที่
จาํเป็น เช่น ลานกางเต็นท ์ถงัขยะ ห้องนํ้ า ห้องสุขารวมบริเวณท่ีชาํระลา้ง เช่น ท่ีซักผา้ ลา้งจาน 
บริเวณท่ีประกอบอาหาร และลานแคมป์ไฟรวม ตลอดจนจดักิจกรรมแคมป์ไฟใหน้กัท่องเท่ียวได้
เรียนรู้เก่ียวกบัธรรมชาติหรือพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการท่องเท่ียวพื้นท่ีธรรมชาติ กิจกรรมพกั
แรมดว้ยเตน็ทค์วรเนน้ใหน้กัท่องเท่ียวไดใ้กลชิ้ดธรรมชาติมากกว่ามาสนุกสนานดว้ยการรวมกลุ่ม
กนัร้องเพลง ด่ืมของมึนเมา จนทาํลายความสงบของพื้นท่ี บริเวณท่ีกางเตน็ทข์องนกัท่องเท่ียวแต่
ละกลุ่มควรแยกห่างจากกนัและมีความเป็นส่วนตวัพอสมควรกิจกรรมพกัแรมดว้ยเตน็ทน้ี์เป็นการ
นาํตวัเองใกลชิ้ดธรรมชาติและแสวงหาความสงบที่เมืองให้ไม่ไดม้ากกว่าเป็นกิจกรรมท่ีกระทาํ
เพื่อความสนุกสนานเฮฮา จนกระทัง่รบกวนความสงบของพื้นท่ี ดงันั้น นกัท่องเท่ียวจึงควรมีส่วน
ช่วยดูแลรักษาพื้นท่ีบริเวณกางเตน็ทใ์หส้ะอาดและเรียบร้อยดว้ยการทิ้งขยะใหถู้กท่ี ไม่ควรใชส่ิ้งท่ี
ทาํให้เกิดขยะท่ียอ่ยสลายไม่ไดห้รือย่อยสลายไดย้ากหากจาํเป็นตอ้งใชก้็ควรนาํออกไปจากพื้นท่ี
ดว้ย 

 กิจกรรมเคร่ืองร่อนขนาดเลก็ (Hang Glider) ลกัษณะของกิจกรรม เป็นกิจกรรมท่ี
อาศยัเคร่ืองร่อนท่ีไม่ใชเ้คร่ืองยนตแ์ต่อาศยัหลกั Aerodynamic เป็นตวับงัคบัให้เคร่ืองร่อนบินชม
ธรรมชาติจากท่ีสูง ส่ิงอาํนวยความสะดวกที่จาํเป็นคือ บริเวณส่งเคร่ืองร่อน ท่ีหนา้ผา แต่กิจกรรม
ประเภทน้ีก่อใหเ้กิดมลภาวะทางสายตาได ้ถา้มีมากจนเกินไป 

 กิจกรรมล่องแพยาง / แพไมไ้ผ่ (White Water Rafting) ลกัษณะของ
กิจกรรม  เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้นักท่องเท่ียวได้สัมผสัธรรมชาติ และได้รับความต่ืนเต้น
สนุกสนานเร้าใจจากความเร็วของกระแสนํ้า ความต่างระดบัของลาํนํ้ า และสภาพภูมิทศัน์ของสอง
ฝ่ัง การล่องเรือยาง / แพ ควรมีไกดท่ี์มีความสามารถในการล่องเรือ / แพ และความรู้ดา้นธรรมชาติ
วิทยา จาํนวนนกัท่องเท่ียวต่อเรือยาง / แพ ประมาณ 4-6 คน ข้ึนกบัขนาดของเรือ / แพ จาํนวนแพ
ต่อพื้นท่ีนั้น ใชเ้กณฑเ์ดียวกบักิจกรรมพายเรือแคนู ก่อนการประกอบกิจกรรมควรมีการแนะนาํ
เก่ียวกบัลกัษณะของกิจกรรม การปฏิบติัตน และอ่ืน ๆ เพื่อนกัท่องเท่ียวจะไดรั้บความปลอดภยั
และประสบการณ์ท่ีดีจากการประกอบกิจกรรมอาจจัดให้มีกิจกรรมพกัแรมริมฝ่ังเสริมจาก
กิจกรรมล่องเรือ / แพ กิจกรรมน้ีจาํเป็นจะตอ้งจดัใหมี้จุดข้ึน-ลงเรือ / แพ 

 กิจกรรมพกัผ่อนรับประทานอาหาร (Picnicking) ลักษณะของกิจกรรม  เป็น
กิจกรรมพกัผอ่นโดยการนาํอาหารมารับประทานหรือซ้ือจากร้านคา้ใกลเ้คียงในบริเวณท่ีจดัไวใ้ห ้
เป็นกิจกรรมท่ีมกักระทาํร่วมกบักิจกรรมประเภทอ่ืน ๆ เช่น การเท่ียวนํ้ าตก การเดินป่า เดินชม
ธรรมชาติ ฯลฯ ควรจดัให้มีสถานท่ีนั่งพกัผ่อนรับประทานอาหารในพื้นท่ีกิจกรรมท่อเงท่ียวเชิง
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นิเวศท่ีมีบรรยากาศสงบ และนกัท่องเท่ียวไดช่ื้นชมกบัธรรมชาติ มากกว่าบรรยากาศท่ีใหมี้เคร่ือง
ดนตรีท่ีเสียงดงั หน่วยงานเจา้ของพื้นท่ีจาํเป็นตอ้งจดัพื้นท่ีไวส้าํหรับกิจกรรมน้ี ประกอบดว้ยชุด
ส่ิงอาํนวยความสะดวก ได้แก่ โต๊ะ มา้นั่ง ถงัขยะ ท่ีลา้งมือ ห้องสุขา และอาจมีเตาย่างอาหาร 
บริเวณท่ีจดัควรเป็นท่ีร่ม มองเห็นนํ้ าและมีสภาพภูมิทศัน์สวยงามไม่เป็นแหล่งท่ีเปราะบางทาง
นิเวศ ควรจดัใหมี้เสน้ทางเดินเทา้ท่ีไม่ไกลจากท่ีจอดรถ นกัท่องเท่ียวจาํเป็นตอ้งรักษาความสะอาด 
ระมดัระวงั เร่ืองไฟ และไม่ให้อาหารแก่สัตวป่์า หรือท้ิงอาหารไวโ้ดยไม่มีผูใ้ดดูแลหลงัจากเสร็จ
ส้ินจากการับประทานอาหาร ภาชนะเคร่ืองใชต่้าง ๆ ท่ีจะท้ิงเป็นขยะควรเป็นส่ิงท่ียอ่ยสลายไดง่้าย 
หากเป็นบริเวณพื้นท่ีธรรมชาติท่ีไม่มีการกาํจดัขยะควรนาํขยะกลบัไปดว้ย 

 กิจกรรมเท่ียวนํ้ าตก (Waterfall Visits / Exploring) ลกัษณะของกิจกรรม  เป็น
กิจกรรมท่ีนิยมท่ีสุดสําหรับการเท่ียวป่า - เขา ท่ีมีนํ้ าตกเป็นองค์ประกอบสําคัญของแหล่ง
ท่องเท่ียว การเท่ียวนํ้ าตกอาจมีกิจกรรมหลายอย่างประกอบกนั เช่น เล่นนํ้ าตก เดินสาํรวจนํ้ าตก 
นัง่รับประทานอาหาร หรือชมทิวทศัน์บริเวณนํ้ าตก ซ่ึงควรจดัโปรแกรมส่ือความหมายธรรมชาติ
ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวไดรั้บความรู้เก่ียวกบันํ้ าตก และส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจควบคู่ไปดว้ย ควร
เน้นกิจกรรมท่ีไม่ทาํลายความสงบตามธรรมชาติและจดัเขตปลอดอาหารและเคร่ืองด่ืมบริเวณ
นํ้ าตก เพื่อรักษาสภาพแวดลอ้มของนํ้ าตก นักท่องเท่ียวควรช่วยกนัดูแลรักษาไม่ส่งเสียงอึกทึก
รบกวนผูอ่ื้นและปฏิบติัตนเพื่อความปลอดภยัของตวัเอง หน่วยงานเจา้ของพื้นท่ีควรดูแลเร่ือง
ความสะอาด ดูแลใหท่้องเท่ียวปฏิบติัตามระเบียบ และรักษาความปลอดภยัใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 

 กิจกรรมวินดเ์ซิร์ฟ (Wind Surfing) ลกัษณะของกิจกรรม  เป็นกิจกรรมทางนํ้ าท่ี
ให้ความสนุกสนานต่ืนเตน้ ตลอดจนความพึงพอใจความสามารถของตนเองในการบงัคบัท่ีเล่น
วินด์เซิร์ฟได ้บริเวณท่ีเหมาะสําหรับกิจกรรมน้ี ควรเป็นแหล่งนํ้ าท่ีกวา้งโลง มีกระแสลมแต่ไม่
ป่ันป่วน (Turbulence) รอบขา้งมีสภาพภูมิทศัน์ท่ีสวยงามกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเหล่าน้ี 
สามารถพิจารณาส่งเสริมไดใ้นพื้นท่ีท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีมีศกัยภาพสูง อย่างไรก็ดีการส่งเสริม
กิจกรรมใด จาํเป็นตอ้งพิจารณาให้รอบคอบถึงความเป็นไปได้ในการรองรับของพื้นท่ี และ
ขีดจาํกดัในการจดัการดูแลมิให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการกระทาํกิจกรรมดงักล่าว
ตามมาเพื่อให้การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ีธรรมชาติบรรลุเจตนารมณ์ของการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศและเหมาะสมกบัประเทศไทย 

 อย่างไรก็ตามในช่วงประมาณ 3 ทศวรรษท่ีผ่านมา คาํว่า  การท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์ยงันบัว่าเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งใหม่ และยงัไม่เป็นปรากฏแพร่หลายมากนกั  ในส่วนของ
อุทยานแห่งชาติซ่ึงมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์น่าสนใจในแต่ละแห่งนั้น กไ็ดจ้ดัส่ิงอาํนวยความ
สะดวกต่างๆ สาํหรับให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวในการเท่ียวชมและศึกษาธรรมชาติ  นอกจากนั้น
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นกันิเวศวิทยา (Ecologists) นกัอนุรักษ ์(Conservationists) และนกันิยมธรรมชาติ (Activities) ชาว
ไทยเป็นจาํนวนมากต่างได้สัมผสั เรียนรู้ และซึมซับเอาความรู้สึกซาบซ้ึง (Appreciate) จาก
ธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติมาเป็นเวลาชา้นานแลว้  

 การจดัเสน้ทางศึกษาธรรมชาติ 
 รูปแบบของการศึกษาในพื้นท่ี คือ การสร้างบรรยากาศหรือส่ิงอาํนวยความ

สะดวกให้นกัท่องเท่ียวไดศึ้กษาทั้งในช่วงเวลาท่ีจาํกดัและในเวลาท่ีมีอยา่งเพียงพอ เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติเป็นรูปแบบหน่ึง ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ปี2415 ท่ี Central Park รัฐนิวยอร์ค และมีพฒันาการ
เร่ือยมา 

 การพฒันาการท่ีกา้วไกลและเป็นช่วงสาํคญัท่ีสุด คือ การเปิดเส้นทางการศึกษา
ธรรมชาติท่ี Bear Mountain ท่ี Hudson River ในปี พ.ศ.2470 ภายใตก้ารควบคุมดูแล
ของ American Museum of National History โดยมีWilliam H.Carr เป็นผูพ้ฒันาในดา้นการจดั
นิทรรศการกลางแจง้ รวมถึงการใชเ้ทคนิคการบรรยาย อธิบายส่ิงต่างๆ ท่ีปรากฏให้น่าสนใจ น่า
ติดตามศึกษา ซ่ึงต่อมาไดก้ลายเป็นแนวทางในการดาํเนินงานอยา่งแพร่หลายในสาํหรับอเมริกา 

 ลกัษณะเสน้ทางศึกษาธรรมชาติ 
 ลกัษณะเสน้ทางศึกษาธรรมชาติ สามารถยกตวัอยา่งพอสงัเขป ดงัน้ี 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมี้พระราชบญัญติัว่าดว้ยระบบเส้นทาง (Trails System 

Act) ข้ึนเม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2511 และไดแ้บ่งระบบเสน้ทางในประเทศ ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 เส้นทางพกัผ่อนหยอ่นใจ (Recreation Trails) เป็นเส้นทางท่ีผา่นแหล่งพกัผอ่น

หยอ่นใจ และมีจุดเด่นท่ีน่าสนใจหลากหลาย สามารถใชเ้ป็นเส้นทางคมนาคมไปยงัเมืองต่างๆ ได้
ใสนคราวเดียวกนั 

 เส้นทางชมทศันียภาพ (Scenic Trails) เป็นเส้นทางท่ีมีจุดเด่นดา้นทศันียภาพท่ี
งดงามสองขา้งทาง มีพื้นท่ีธรรมชาติหรือแหล่งประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ และไม่อนุญาตให้รถยนต์
ใชเ้สน้ทาง 

 ทางเช่ือม (Connecting or Side Trails) เป็นเส้นทางท่ีใชใ้นการเขา้ถึงเส้นทางทั้ง
สองชนิดขา้งตน้ 

 The New Zealand Walkway Commission ไดแ้บ่งประเภทของเส้นทางเดินเทา้
ออกเป็น 3 ประเภทหลกั คือ 

 Walk หมายถึง เส้นทางเดินท้าวระยะสั้ น เหมาะสําหรับบุคคลทั่วไป สภาพ
ทางเดินควรออกแบบเพื่ออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูใ้ช่ทุกเพศทุกวยั และจะตอ้งจดัข้ึนอย่างมี
มาตรฐาน พร้อมท่ีจะรองรับผูใ้ชเ้ส้นทางจาํนวนมากไดทุ้กฤดูกาล ความกวา้งของเส้นทางเฉล่ีย
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ประมาณ 1 เมตร และอาจกวา้งถึง 2 เมตร ถา้เป็นจุดท่ีน่าสนใจตอ้งจดัทาํป้ายส่ือความความหมาย
ติดตั้งในจุดท่ีมีระบบนิเวศ หรือจุดเด่นอ่ืนๆ จดัให้มีราว จดับริเวณขอบทางท่ีชดัเจนป้องกนัการ
พลดั ถากถางวชัพืช ก่ิงไม ้บริเวณเส้นทางทั้งท่ีผิวทางเดินและบริเวณเหนือทางเดินสูงข้ึนไปอยา่ง
นอ้ย 2.5 เมตร เพื่อสามารถเดินผ่านสะดวกและศีรษะไม่กระแทก พื้นทางเดินตอ้งมัน่คงแขง็แรง 
ทุกทางแยกของเส้นทางต้องมีป้ายช้ีนํา  ส่วนใหญ่เป็นเส้นทางเดินแบบทางเดียว  (One-
Way หรือ Close-Loop) ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเดินตลอดเสน้ทางตอ้งไม่เกิน 4 ชัว่โมง 

 Track  หมายถึง เส้นทางเดินเทา้ท่ีเหมาะสําหรับผูท่ี้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ มี
ประสบการณ์ในการเดินป่า สภาพเส้นทางมีขอ้จาํกดัดา้นความสะดวกสบาย และข้ึนอยูก่บัฤดูกาล 
ควรจดัใหมี้ท่ีพกัคา้งแรมระหว่างทาง (Camping Areas) ไม่จาํเป็นตอ้งมีการพฒันาหรือหรือสร้าง
ส่ิงอาํนวยความสะดวกมากนกั โดยให้มีส่ิงอาํนวยความสะดวกเพียงเลก็นอ้ย เช่น ป้ายช้ีบอกทาง
ในจุดต่างๆ เท่าท่ีจาํเป็น ราวจับบริเวณขอบทาง ท่ีนั่งขา้งทาง สะพานแบบง่ายๆ ในช่วงท่ีไม่
สามารถเดินผ่านได ้มีป้ายส่ือความหมายเพื่อป้องกนัการเดินออกนอกเส้นทาง และเส้นทางนอ้ย
กวา่ 1 เมตร ซ่ึงโดยทัว่ไปมีประมาณ 50-70 เซนติเมตร  

 Route เส้นทางเดินเทา้ท่ีเหมาะสาํหรับผูท่ี้ประสบการณ์ในการเดินป่า เส้นทางน้ี
จะมีอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการเดินป่าครบถว้น การพฒันาเส้นทางมีอยา่งจาํกดั ผิวทางอาจ
ปล่อยให้เป็นตามสภาพธรรมชาติ การบอกเส้นทางอาจใชก้ารหมายแนวโดยปักเคร่ืองหมายบน
ตน้ไมห้รือทาสีทางขา้มจุดต่างๆ อาจทาํง่ายๆ โดยการใช้ไมพ้าดหรือกอ้นหินสําหรับกา้วขา้ม 
ระหวา่งเสน้ทางอาจจดัใหมี้จุดพกัคา้งแรมไดบ้า้ง 

 ทางเดินเทา้เพื่อศึกษาธรรมชาติในประเทศนิวซีแลนด์ สามารถพบไดท้ัว่ไปใน
พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน พื้นท่ีอนุรักษท์ศันียภาพ และพื้นท่ีอนุรักษธ์รรมชาติต่างๆ ความ
ยาวของเส้นทางมีขนาดแตกต่างไปตามสภาพธรรมชาติและวตัถุประสงคใ์นการใชเ้ส้นทาง เช่น 
เร่ิมตั้งแต่เสน้ทางท่ีใชเ้วลาเดินเพียง ๕ นาที จนถึงเสน้ทางเดินข้ึนยอดภูเขาสูง 

3.5 กรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.5.1 ไร่แสงอรุณเป็นรีสอร์เชิงอนุรักษต์ั้งอยูใ่นอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 

เป็นหน่ึงในรีสอร์ทเชิงอนุรักษท์างการเกษตรที่ใชอ้าณาเขตของไร่ส่วนหน่ึงมาทาํเป็นรีสอร์ทเพื่อ
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษส์าํหรับผูท่ี้รักธรรมชาติ ประมาณ 30% ของพื้นท่ีทั้งหมด โดยสร้างหอ้งพกั
เพียง 14 หลงั โดยแรกเร่ิมทางรีสอร์ทไดเ้ร่ิมจากการทาํการเกษตรกรรม ผลิตผลท่ีไดจ้ากการทาํ
การเกษตรก็นาํมาใชบ้ริโภคภายในรีสอร์ทดว้ย เช่น แปลงนาสาํหรับปลูกขา้ว จะทาํการปลูกขา้วปี
ละคร้ังเพื่อใชข้า้วท่ีเก็บเก่ียวไดม้ารับประทานตลอดปี สวนผลไมก้็ไดผ้ลิตผลมาทาํเป็นนํ้ าผลไม้
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และอาหาร ไร่ขา้วโพดทางไร่จะนาํออกจาํหน่ายเพือ่ขายใหมี้รายไดก้ลบัคืนมา สวนผกัปลอดสารใช้
ในครัวเพื่อรับประทาน ไร่มะนาวนาํมาประกอบอาหาร และสุดทา้ยไร่ชา 

 ไร่แสงอรุณมีพื้นท่ีติดกบัแม่นํ้ าโขงและดา้นหลงัเป็นภูเขาและแปลงนา การ
ก่อสร้างห้องพกัค่อยๆทะยอยสร้างทีละไม่มากตามกาํลงั โดยห้องพกัของท่ีน่ีมีทั้งหมด 14 หลงั 3 
หลงัเป็นหอ้งพกัท่ีติดริมแม่นํ้าโขง อีก 11 หลงัท่ีเหลือสร้างลดหลัน่กนัไปตามแนวเขา โดยวสัดุท่ีใช้
ลว้นแต่เป็นวสัดุในทอ้งท่ี เช่น ดินแดงจากดอยดินแดง หลงัคาท่ีทาํจากหญา้แฝกท่ีซ้ือจากชาวบา้น 
เขา้มดัและจดัใหเ้ขา้กบัโครงหลงัคา วสัดุหลกัส่วนใหญ่ของบา้นทาํจากไมท่ี้คดัมาอยา่งดีจากไมพ้ื้น
เก่า 

 ดา้นหลงัของไร่มีทางนํ้ าซ่ึงไหลมารวมกนัเป็นแหล่งเก็บนํ้ าธรรมชาติและ
ไหลไปยงัลาํนํ้ าโขง ทางไร่จึงมีแนวคิดท่ีจะทาํเป็นฝายนํ้ าลน้ เพื่อกกัเก็บนํ้ าส่วนหน่ึงไวเ้ป็นบึงรับ
นํ้า นาํไปใชป้ระโยชน์ในหนา้แลง้ได ้ 
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ภาพท่ี 11 แสดงผงับริเวณของไร่แสงอรุณ  
ท่ีมา: ไร่แสงอรุณ, แผนที่ไร่แสงอรุณ, เขา้ถึงเม่ือ 5 มิถุนายน 2556, เขา้ถึงได้จาก 
http://www.raisaengarun.com/ 

 การบริการ ทางไร่มีกิจกรรมท่ีผูเ้ขา้พกัสามารถร่วมทาํกิจกรรมไดซ่ึ้งเป็น
กิจกรรมท่ีทาํกนัไดพ้ื้นท่ีนั้นๆ ไดแ้ก่ ล่องเรือเท่ียวลาํนํ้ าโขง, ข้ึนท่องเท่ียวประเทศลาวร่วมทาํงาน



 49 

เกษตรกบัโครงการตามฤดูกาล ทั้งการปลูก และเก็บเก่ียวพืชผกัอินทรีย ์และการทาํนาอินทรียแ์บบ
สงัคมชนบทดั้งเดิม, เดินป่าและเท่ียวหมู่บา้นชาวเขา, เยีย่มชมโรงเรียนเด็กชาวเขา แบ่งปันความสุข
ใหลู้กหลานท่ีดอ้ยโอกาส 

 

ภาพท่ี 12 แสดงกิจกรรมเก่ียวขา้วของไร่แสงอรุณ 
ท่ีมา: ไร่แสงอรุณ, ไร่แสงอรุณ ,เข้าถึงเม่ือ 5 มิถุนายน 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.raisaengarun.com/ 
 

 นอกจากนั้นการบริโภคอาหารภายในไร่แสงอรุณยงัเป็นการบริโภคอาหาร
ท่ีปลอดสารพิษ และเพื่อเป็นการชาํระลา้งสารพิษจากร่างกาย ตั้งแต่ขา้วท่ีปลูกเองจากแปลงนา ผกั
ปลอดสารท่ีเกบ็มาปรุงอาหารใหท้านสด และอ่ืนๆ 

 

ภาพท่ี 13 แสดงแปลงนาและสวนผกัของไร่แสงอรุณ 
ท่ีมา: ไร่แสงอรุณ, ไร่แสงอรุณ ,เข้าถึงเม่ือ 5 มิถุนายน 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.raisaengarun.com/ 
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ภาพท่ี 14 แสดงลกัษณะหอ้งพกัของไร่แสงอรุณ 
ท่ีมา: ไร่แสงอรุณ, ไร่แสงอรุณ ,เข้าถึงเม่ือ 5 มิถุนายน 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.raisaengarun.com/ 

 ขอ้ดี  ไร่แสงอรุณเป็นหน่ึงในท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์คงแนวคิดเชิงอนุรักษ์
ท่ีทาํไดจ้ริง และสามารถปรับให้เขา้กบัความเป็นปัจจุบนั เน่ืองจากแรกเร่ิมเดิมทีทางไร่ไม่ไดเ้ปิด
เป็นรีสอร์ท ทาํให้จดัสรรสรรพยากรไม่ไดดี้เท่าท่ีควร พอเปิดเป็นรีสอร์ทก็ทาํให้การจดัสรรสรรพ
ยากรดีมากข้ึน และนอกจากนั้นกิจกรรมท่ีทางไร่มีให้ผูเ้ขา้พกัไดท้าํนั้นเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชุมชนนั้นๆ ทาํให้ผูท่ี้เขา้พกันอกจากจะไดม้าพกัผ่อน ยงัไดเ้รียนรู้วิถีการดาํเนินชีวิต
ของพื้นท่ีนั้นๆดว้ย อีกทั้งบุคลากรท่ีทาํงานอยูใ่นไร่กเ็ป็นคนในพื้นท่ี จึงช่วยสร้างอาชีพใหแ้ก่ชุมชน 
ราคาค่าเขา้พกัของรีสอท์อยูใ่นระดบัท่ีไม่แพงมาก ตวัสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมถูกสร้าง
ข้ึนอย่างประณีตและมีความรู้ งานระบบมีความประณีตในการวางมากเน่ืองจากพื้นท่ีของรีสอร์
ทส่วนใหญ่อยู่บนภูเขาแต่ไม่พบปัญญาเร่ืองงานระบบ ตวัรีสอร์ทและห้องพกัมีความเป็นส่วนตวั
มากเน่ืองจากอยู่ไกลชุมชน ตวัห้องพกัเองก็ถูกวางผงัให้อยู่ห่างกนั จึงทาํให้มีความเป็นส่วนตวัสูง
ในหอ้งพกัแต่ละหลงั นอกจากนั้น ทางไร่ยงัมีบริการส่วนสัมมนาให้กบัผูท่ี้จะมาจดัสัมมนาท่ีไร่อีก
ดว้ย 

 ขอ้เสีย เน่ืองจากตวัไร่อยูติ่ดชายแดนไทยลาว และมีความเป็นส่วนตวัสูง จึง
ทาํให้การเดินทางมาพกัและทาํกิจกรรมท่ีไร่ยากลาํบากมาก เน่ืองจากระยะทางค่อนขา้งไกลและ
ถนนไม่ค่อยดี ถา้ไม่มีรถส่วนตวัไม่สามารถเดินทางเขา้ไปในไร่ไดเ้ลย การวางผงัภายในไร่เน่ืองจาก
หอ้งพกัส่วนใหญ่อยูบ่นภูเขา จึงทาํใหแ้ขกท่ีมาพกัตอ้งเดินข้ึนหอ้งพกัเป็นระยะทางค่อนขา้งไกล อีก
ทั้งยงัตอ้งเดินข้ึนเขา ทาํให้ไม่ค่อยสะดวกในการเขา้พกัมากนักในการเดินจากส่วนตอ้นรับหรือ
ร้านอาหาร แต่ทางรีสอร์ทก็มีบริการพนกังานยกกระเป๋าและส่งป่ินโตถึงห้องพกัเพื่ออาํนวยความ
สะดวกใหแ้ก่ผูท่ี้มาเขา้พกั และขอ้เสียอีกอยา่งคือเน่ืองจากไร่มีท่ีตั้งอยูค่่อนขา้งไกลจากตวัเมืองและ
สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆมาก ทาํใหผู้ท่ี้มาเขา้พกัท่ีไร่ไม่มีสถานท่ีท่องเท่ียวใกล้ๆ กบัไร่  
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3.5.2  ศูนยบ์ริการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษบ์า้นแม่กลางหลวง จ.เชียงใหม่ 

 

ภาพท่ี 15 แสดงท่ีพกัของศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษบ์า้นแม่กลางหลวง 
ท่ีมา: โพสจงั, ยลโฉมทุ่งนาขั้นบันได ณ บ้านแม่กลางหลวง , เขา้ถึงเม่ือ 5 มิถุนายน 2556, เขา้ถึงได้
จาก http://board.postjung.com/574077.html 
 

 ศูนยบ์ริการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษบ์า้นแม่กลางหลวง ตั้งอยูใ่นอาํเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีให้ผูม้าเท่ียวได้สัมผสัชีวิตและวิถีของ
ชาวบา้นชาวกะเหร่ียงปะกาเกอญอ ตวัชุมชนอยู่บนท่ีราบสูง แวดลอ้มดว้ยป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์ มี
แม่นํ้ ากลางไหลผ่าน และลาํห้วยระบบหมุนเวียน จึงมีการปรับใช้ท่ีดินลาดชันในรูปแบบนา
ขั้นบนัได โดยท่ีพกัท่ีน่ีจะมีทั้งแบบเป็นบา้นพกัให้เช่า บา้นพกัแบบโฮมสเตย(พกัรวมกบัเจา้ของ
บา้นในพื้นท่ี) และมีพื้นท่ีจดัไวส้าํหรับนกัท่องเท่ียวท่ีมากางเตนทน์อน โดยภายในศูนยท่์องเท่ียวจะ
มีท่ีพกัซ่ึงอยู่ท่ามกลางธรรมชาติทุ่งนา ริมภูเขา และริมนํ้ า บา้นพกัเป็นบา้นไมแ้บบง่ายๆราคาไม่
แพง ซ่ึงนกัท่องเท่ียวท่ีพกัสามารถไปเที่ยวและทาํกิจกรรมต่างๆในพื้นท่ีไดด้งัน้ี เรียนรู้วิถีชีวิตของ
ชาวกะเหร่ียงปะกาเกอญอ(การทอผา้ การทาํการเกษตร เคร่ืองจกัสาน เคร่ืองใชโ้บราณ การละเล่น 
ฯลฯ) ,นาขั้นบนัได ชมการทาํนาขั้นบนัไดเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงภูมิปัญญาของชาวบา้นในการใช้
พื้นท่ีและการจดัการนํ้า ประมาณช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ชาวบา้นจะทาํพิธีกรรมในนาขั้นบนัไดเพื่อขอ
อนุญาตเกบ็เก่ียว และขอบคุณท่ีใหผ้ลผลิต ,เรียนรู้เร่ืองของไร่กาแฟอินทรีย ์เมลด็กาแฟและการผลิต
, ทานอาหารแบบชาวปะกาเกอญอที่ทานกนัจริงๆในพื้นถ่ิน, เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ศึกษา
ระบบนิเวศน์ ดูนก เรียนรู้ความสาํคญัของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกบัการจดัการตามภูมิปัญญา
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ทอ้งถ่ิน ศึกษาลกัษณะพืชพนัธุ์ท่ีอุดมสมบูรณ์ในแบบป่าฝนเขตร้อน, บ่อเพาะพนัธุ์ปลาเรนโบวเ์ท
ราตข์องโครงการหลวง 

   

ภาพท่ี 16 แสดงกิจกรรมเก่ียวขา้วในฤดูเกบ็เก่ียว  
ท่ีมา: ศูนยบ์ริการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษบ์า้นแม่กลางหลวง, ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่
กลางหลวง , เขา้ถึงเม่ือ 5 มิถุนายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.facebook.com/maekalngluang 

 
 บา้นพกัของท่ีน่ีสร้างแบบง่าย ๆ ไม่มีการปรุงแต่งหรือการออกแบบใด 

เพื่อให้ผูท่ี้มาเขา้พกัสัมผสัชีวิตท่ีอยูร่่วมกบัธรรมชาติ และส่วนใหญ่ในตอนกลางวนั แขกท่ีมาพกัก็
จะเขา้ร่วมกิจกรรมของพื้นท่ีนั้นๆ โดยการเดินศึกษาเสน้ทางธรมชาตินั้นทางศูนยบ์ริการจะมีบริการ
มคัคุเทศก์ให้แก่ผูเ้ขา้พกัโดยมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม โดยปัจจุบนัมีการอบรมให้เด็กๆในพื้นท่ีแม่กลาง
หลวงฝึกเป็นมกัคุเทศกเ์พื่อสร้างรายไดใ้หก้บัเดก็ในชุมชน 
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ภาพท่ี 17 แสดงหอ้งจดัสมัมนาแบบง่าย ๆ และการจดัอบรมมคัคุเทศกซ่ึ์งเป็นเดก็ในพื้นท่ี  
ท่ีมา: ศูนยบ์ริการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษบ์า้นแม่กลางหลวง, ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่
กลางหลวง, เขา้ถึงเม่ือ 5 มิถุนายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.facebook.com/maekalngluang 
 

 

ภาพท่ี 18 แสดงกิจกรรมของนกัเรียนท่ีมาจดักิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 
ท่ีมา: ศูนยบ์ริการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษบ์า้นแม่กลางหลวง, ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่
กลางหลวง, เขา้ถึงเม่ือ 5 มิถุนายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.facebook.com/maekalngluang 
 

 ขอ้ดี ศูนย์ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กลางหลวงเป็นท่ีท่ีนักท่องเท่ียว
สามารถเขา้มาสัมผสัวิถีของคนในชุมชนไดอ้ยา่งแทจ้ริงโดยไร้การปรุงแต่ใดๆ เน่ืองจากชนเผา่ปะ
กาเกอญอยงัเป็นชนเผา่ท่ียงัรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอยู ่ท่ีพกัเป็นท่ีพกัแบบง่ายๆท่ีมีอุปกรณ์อาํนวย
ความสะดวกครบ และการบริหารจดัการท่ีน่ีทาํกนัโดยคนในพื้นท่ีทาํใหค้นในชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมและมีบทบาทกบัศูนยท่์องเท่ียวแห่งน้ีจริงๆ และอีกทั้งยงัเป็นการสร้างรายไดใ้หก้บัคนในพื้นท่ี 
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอยูไ่ม่ไกลก็เป็นท่ีๆสามารถเรียนรู้ธรรมชาติได ้และเป็นท่ีๆสามารถรองรับกลุ่ม
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นกัเรียนท่ีจะเขา้มาเรียนรู้ได ้การเดินทางถือวา่สะดวกสะบายเพราะสามารถโดยสารรถสาธารณะไป
จากเชียงใหม่ได ้

 ขอ้เสีย เน่ืองจากศูนยท่์องเท่ียวแห่งน้ีดูแลโดยชาวบา้นในพื้นท่ี ดงันั้นการ
ออกแบบบา้นพกัและสภาพแวดลอ้มภายในจึงยงัไม่มีการออกแบบอะไรมากนกั เป็นการสร้างบา้น
แบบง่ายๆเพื่อใชพ้กัผอ่นเท่านั้น และการเดินทางจากจุดท่ีลงรถสาธารณะจะตอ้งเดินเทา้เขา้มาอีก 1 
กม. 

  
ภาพท่ี 19 แสดงทศันียภาพในศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษบ์า้นแม่กลางหลวง 
ท่ีมา: ศูนยบ์ริการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษบ์า้นแม่กลางหลวง, ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่
กลางหลวง, เขา้ถึงเม่ือ 5 มิถุนายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.facebook.com/maekalngluang 
 

3.5.3  Bangkok Tree House บางนํ้าผึ้ง 

 

ภาพท่ี 20 แสดงทศันียภาพของบางกอก ทรี เฮาส์ 
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 บางกอก ทรี เฮาส์ ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร ในตาํบลบาง
นํ้ าผึ้ง โดยถูลอ้มรอบดว้ยธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ ตน้โกงกาง สวนมะพร้าว และจกัจัน่ โรงแรมน้ีถือ
เป็นรีสอร์ทสีเขียวแห่งหน่ึงของกรุงเทมหานครท่ีบริหารงานโดยเอกชน แต่เป็นรีสอร์ทเชิงอนุรักษ์
ซ่ึงมีปฏิสัมพนัธ์บางอย่างกับคนในชุมชน โดยตวัอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบยัง่ยืนท่ีมีพื้นท่ี
ภายนอกมากวา่พื้นท่ีภายใน ทาํใหล้ดการใชเ้คร่ืองปรับอากาศ ใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรกบัธรรมชาติและมี
การจดัการการหมุนเวียนของขยะ โดยพลงังานท่ีใชใ้นโครงการจะมาจากพลงังานแสงอาทิตยแ์ละ
พลงังานลม นอกจากนั้นยงัมีการหมุนเวียนเอากลบัมาใชข้องพลงังานอ่ืนๆเช่น มีการหมกัปุ๋ยเองจาก
ของเสีย หมุนเวียนการใชน้ํ้ าในโครงการในการชลประทาน ใชข้วดแกว้ไม่ใชข้วดพลาสติก เป็นตน้ 
โดยผูท่ี้มาเขา้พกัสามารถไปทาํกิจกรรมต่างๆของพื้นท่ีได้ เช่น ข่ีจกัรยานชมธรรมชาติ เดินป่า
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เท่ียวตลาดนํ้ าบางนํ้ าผึ้ ง ออกไปเท่ียวท่ีอ่ืนเน่ืองจากใกล้กับตัวเมือง
กรุงเทพมหานคร 

   

ภาพท่ี 21 แสดงทศันียภาพของบางกอก ทรี เฮาส์ 

 ขอ้ดี บางกอกทรีเฮาส์มีแนวคิดการทาํรีสอร์ทสีเขียวในเชิงอนุรักษท่ี์สะทอ้น
ผ่านออกมาทางการออกแบบรีสอร์ทได้ดี เน่ือจากทุกจุดของรีสอร์ทเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
นอกจากนั้นยงัมีวิถีในรีสอร์ทซ่ึงถูกกาํหนดมาให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้งและปฏิบติัไดจ้ริงเช่นกนั 
อีกทั้งยงัอยูใ่กลต้วัเมืองของกรุงเทพมหานคร เดินทางมาสะดวกเน่ืองจากไม่ไกลจากรถไฟฟ้ามาก
นกั 

 ขอ้เสีย ท่ีรีสอร์ทแห่งน้ีไม่ค่อยมีปฏิสมัพนัธก์บัชุมชนถึงแมจ้ะเป็นรีสอร์ท 
เชิงอนุรักษ ์และสถานท่ีตั้งอยูค่่อนขา้งลึก ตอ้งเดินเขา้ไปพอสมควร 
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ภาพท่ี 22 แสดงทศันียภาพของบางกอก ทรี เฮาส์ 

3.5.4 หอ้งสมุดการท่องเท่ียว (Tourism Library) 

 

ภาพท่ี 23 แสดงทศันียภาพภายในหอ้งสมุดท่องเท่ียว 
ท่ีมา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, ห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, เขา้ถึงเม่ือ 5 
มิถุนายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://etatjournal.com/web/etat-journal/2012/2012-jan-mar/411-
12555-tourism-library 
 

 หอ้งสมุดการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ก่อตั้งข้ึนพร้อมกบัองคก์าร
ส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.) ในปี พ.ศ. 2503 ขณะนั้นมีสถานะเป็นห้องสมุด
เฉพาะ  ท่ีให้บริการเฉพาะพนักงานเท่านั้ น  ต่อมาได้ขยายการให้บริการครอบคลุมไปถึง
บุคคลภายนอกดว้ย 



 57 

 ในปี พ.ศ. 2522 องคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ท. 
ไดเ้ปล่ียนสถานภาพมาเป็นการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส่งผลให้ห้องสมุดไดเ้ขา้มามี
บทบาทต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ในฐานะเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อ
การศึกษาคน้ควา้ และการให้ความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแก่ ผูป้ระกอบธุรกิจการ
ท่องเท่ียว ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนที่สนใจ โดยเฉพาะนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา  

 ปัจจุบันห้องสมุด ททท. ได้ก้าวสู่การเป็นห้องสมุดท่องเท่ียว (Tourism 
Library) ซ่ึงถือเป็นห้องสมุดเฉพาะทางดา้นการท่องเท่ียวโดยตรง พร้อมปรับภูมิทศัน์ภายใน
ห้องสมุดให้สวยงามทนัสมยั สะดวกสบาย เหมาะแก่การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี
ยงัจดักิจกรรมเสวนาในหัวขอ้ท่ีน่าสนใจเป็นระยะๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่มุมมอง ความคิด อนัจะ
เป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจอีกดว้ย โดยวถุังประสงคข์องโครงการมี ดงัน้ี 

 รวบรวมหนงัสือ เอกสาร ตลอดจนส่ิงพิมพต่์าง ๆ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียว รวมถึงดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 จดัเกบ็ขอ้มูลข่าวสารใหเ้ป็นระบบ พร้อมทั้งจดัทาํเคร่ืองมือช่วยคน้หา เพื่อ
เป็นประโยชนส์าํหรับการคน้ควา้ในหอ้งสมุด 

 เป็นศูนยร์วมขอ้มูลเพื่อการคน้ควา้ดา้นการท่องเท่ียว 
 ใหบ้ริการขอ้มลูดา้นวิชาการเพื่อการศึกษาคน้ควา้และวจิยัทางการท่องเท่ียว

แก่ผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียว สถาบนัการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานราชการ 
ตลอดจนผูท่ี้สนใจทัว่ไป 

 ใหบ้ริการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
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ภาพท่ี 24 แสดงทศันียภาพภายในหอ้งสมุดท่องเท่ียว 
ท่ีมา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, ห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, เขา้ถึงเม่ือ 5 
มิถุนายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://etatjournal.com/web/etat-journal/2012/2012-jan-mar/411-
12555-tourism-library 
 

 ห้องสมุดท่องเท่ียว (Tourism Library) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) ใหบ้ริการแก่พนกังาน ททท. ลูกจา้ง ททท. และบุคคลภายนอก 

 สาํหรับพนกังาน ททท. มีสิทธ์ิยมืหนงัสือไดค้ร้ังละ 5 เล่ม ภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 15 วนั หากยมืหนงัสือเกินกาํหนด จะตอ้งเสียค่าปรับเล่มละ 5 บาทต่อวนั 

 บุคคลภายนอก ให้ลงทะเบียนก่อนเขา้ใช้บริการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 
ทั้งส้ิน และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือรวมถึงส่ือโสตฯ ต่างๆ หากตอ้งการขอ้มูลใน
หนงัสือ ทางหอ้งสมุดมีบริการถ่ายเอกสารในราคาหนา้ละ 1 บาท 

 เปิดบริการทุกวนั จนัทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 น. หยุดทาํการวนัเสาร์ - 
อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
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ภาพท่ี 25 แสดงทศันียภาพภายในหอ้งสมุดท่องเท่ียว 
ท่ีมา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, ห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, เขา้ถึงเม่ือ 5 
มิถุนายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://etatjournal.com/web/etat-journal/2012/2012-jan-mar/411-
12555-tourism-library 

 
 หอ้งสมุดท่องเท่ียว ททท. ไดด้าํเนินการคดัเลือก รวบรวม และจดัหมวดหมู่

ขอ้มูลอยา่งมีระบบ โดยจดัหนงัสือตามระบบดิวอ้ี ซ่ึงถูกตอ้งตามหลกัวิชาการทาํให้สะดวกต่อการ
คน้ควา้อา้งอิง โดยจาํแนกหนงัสือออกเป็น 2 หมวดใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

 หมวดหนังสืออุตสาหกรรมท่องเท่ียว เช่น โครงการศึกษาความเป็นไปได้
ของการท่องเท่ียวต่างๆ ขอ้มูลสถิตินกัท่องเท่ียว รายงานประจาํปี แนวโนม้และสถานการณ์ทางการ
ท่องเท่ียว งานวิจยั วิทยานิพนธ์ หนงัสือคู่มือท่องเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นตน้ 

 หมวดหนงัสือทัว่ไป เช่น หนงัสือวิชาการท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ประเพณี 
ภาษา การโรงแรมและการตลาด 

 สําหรับระบบการสืบคน้ทรัพยากรขอ้มูลส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือโสตฯ ต่างๆ และ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทซีดี-รอมของห้องสมุด ผูส้นใจสามารถคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ย่าง
สะดวกรวดเร็ว เน่ืองจากหอ้งสมุดแห่งน้ีใชร้ะบบหอ้งสมุดอตัโนมติั (Magic Library) ในการจดัทาํ
ฐานขอ้มูล ทาํให้เกิดความสะดวกในการสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศไดโ้ดยไม่ตอ้งเดินทางมา
คน้หาเองท่ีหอ้งสมุด 

 นอกจากน้ียงัมีการจัดกิจกรรมเสริมเก่ียวกับเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ ท่ี
น่าสนใจเป็นระยะ ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับพนักงาน ตลอดจนเสริมสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ในบรรยากาศสบาย ๆ ผอ่นคลาย ในพื้นท่ีท่ีรองรับผูใ้ชบ้ริการไดถึ้ง 80 ท่ีนัง่  
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ภาพท่ี 26 แสดงทศันียภาพภายในหอ้งสมุดท่องเท่ียว 
ท่ีมา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, ห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, เขา้ถึงเม่ือ 5 
มิถุนายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://etatjournal.com/web/etat-journal/2012/2012-jan-mar/411-
12555-tourism-library  
 
 ขอ้ดี ห้องสมุดท่องเท่ียวมีท่ีตั้งท่ีเขา้ถึงง่าย สะดวกในการเดินทางและมี
วิธีการเดินทางไดห้ลายทาง เน่ืองจากเป็นห้องสมุดท่ีให้บริการเฉพาะเร่ืองการท่องเท่ียว จึงเป็น
ประโยชน์อยา่งมากสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการคน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียวโดยเฉพาะ อีกทั้งยงัมีช่องทางการ
คน้หาหลายแบบ เช่น หนังสือ คอมพิวเตอร์ และโสตทศันศึกษา โดยการออกแบบมีท่ีนั่งอ่าน
หนงัสือท่ีสบายๆไม่ดูอึดอดัมากทาํให้ผูท่ี้มาใชบ้ริการรู้สึกผอ่นคลาย นอกจากนั้นยงัมีห้องประชุม
เลก็ๆสาํหรับจดัประชุมได ้

 ขอ้เสีย ห้องสมุดท่องเท่ียวไม่ถูกประชาสัมพนัธ์มากนกัทาํให้ไม่เป็นท่ีรู้จกั
มาก คนมาใชบ้ริการค่อนขา้งนอ้ย  
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจัิย 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมการศึกษาภูมิปัญญาเรือนแพสู่การออกแบบโครงการศูนย์

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์  ไดมี้ปัจจยัของกลุ่มเป้าหมายของโครงการคือบุคคลวยัทาํงาน รวมถึงปัจจยั
ส่วนชุมชนท่ีตั้งของโครงการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์โดยแบ่งขั้นตอนการทาํวิจยั ดงัน้ี 

ศึกษาข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นในเร่ือง
การศึกษาภูมิปัญญาเรือนแพ เพื่อให้การวิจยัดาํเนินไปตามขั้นตอนและถูกตอ้งตามระเบียบวิธีการ 
รวมถึงกาํหนดพื้นท่ีและขอบเขตที่จะศึกษาและวางแผนในการเขา้ถึงพื้นท่ีนั้ นๆเพื่อหาขอ้มูล
เพิ่มเติม 

ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับประชากรเป้าหมายวยัทาํงาน ทาํการศึกษาขอ้มูลจากวารสาร 
เอกสาร ตาํรา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ต่อจากนั้นวางแผนการเขา้ถึงกลุ่มคนวยัทาํงานโดยสร้าง
เคร่ืองมือแบบสอบถามเพื่อใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล 

ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัตวัแปรตาม ทาํการศึกษาขอ้มูลจากวารสาร เอกสาร ตาํรา และ
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ต่อจากนั้นวางแผนเขา้ถึงชุมชนท่ีตั้งโครงการศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์โดยการ
สาํรวจ สมัภาษณ์ และสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามเพื่อใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล 

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรเป้าหมาย โดยใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถาม และจากการ
สงัเกต 

วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูล เพื่อนาํมาปรับปรุง พฒันากระบวนการ
ออกแบบวางแผนจัดการ และพฒันาสภาพแวดล้อมภายในศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ได้อย่าง
เหมาะสมสาํหรับประชากรเป้าหมาย 

สรุปผลและรายงานการวิจยั   
 

1. แนวทางการวจัิย 
ผูว้ิจยัไดมี้การดาํเนินวิจยัโดยมีแนวทางการวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพ ดงัน้ี 
1.1 แนวทางเชิงปริมาณ: ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามจากบุคคล 2 กลุ่ม 

ไดแ้ก่ กลุ่มแรกบุคคลวยัทาํงาน ซ่ึงทาํงานอยู่ในบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร และกลุ่มท่ี 2 
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 สาํหรับประชาชนในชุมชนท่ีตั้งโครงการ เม่ือไดข้อ้มูลมาแลว้จะทาํการวิเคราะห์
ดว้ยสถิติพรรณนาต่อไป  

1.2 แนวทางเชิงคุณภาพ: ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสังเกตและสัมภาษณ์ในประเด็นเร่ืองการ
ออกแบบศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์จากผูเ้ช่ียวชาญ และบุคคลในชุมชนบาง
กระเจา้ รวมแลว้เป็นจาํนวน 3 คน  
 
2. ประชากรเป้าหมาย  

2.1 ประชากรเป้าหมายของการวิจยัเชิงปริมาณ: บุคคลวยัทาํงาน ซ่ึงทาํงานอยู่ใน
บริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร และบุคคลในชุมชนบางกระเจา้ โดยให้กลุ่มประชากรเป้าหมาย
กลุ่มแรกตอบแบบสอบถามจาํนวน 200 ราย และประชาการเป้าหมายกลุ่มท่ี 2 ตอบแบบสอบถาม
จาํนวน 50 ราย 

2.2 ประชากรเป้าหมายของการวิจยัเชิงคุณภาพ: การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชว้ิธีการ
สัมภาษณ์ประชากรเป้าหมาย คือบุคคลท่ีเช่ียวชาญเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษจ์าํนวน 1 คน และ
ประชากรในชุมชนบางกระเจา้จาํนวน 2 คน 
 
3. การสุ่มประชากรตัวอย่าง แนวทางเชิงปริมาณ  

ผูว้ิจัยใช้วิธีการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม 2 ชุด โดยให้กลุ่มเป้าหมายตอบ
แบบสอบถาม กลุ่มแรกจาํนวน 200 ราย เป็นบุคคลวยัทาํงานท่ีทาํงานอยูใ่นบริษทัเอกชน และกลุ่มท่ี 
2 จาํนวน 50 ราย เป็นบุคคลในชุมชนบางกระเจา้ โดยใชเ้ทคนิควิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน ดงัน้ี 

3.1 การสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ โดยพิจารณาเลือกประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีมีเง่ือนไข
ว่าเป็นพนักงานบริษทัเอกชน จาํนวน 200 ราย โดยไม่กาํหนดสัดส่วนของอายุและเพศของ
ประชากรเป้าหมาย แต่ตอ้งมีอายรุะหวา่ง 25-40 ปี  

3.2 การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง โดยพิจารณาเลือกประชากรท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนบาง
กระเจา้จาํนวน 50 คน โดยไม่กาํหนดอายแุละเพศของประชากรเป้าหมาย 
 
4. แนวทางเชิงคุณภาพ  

ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารสงัเกตและการสมัภาษณ์ในประเดน็เร่ืองการออกแบบศูนยท่์องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ประชากรเป้าหมาย คือบุคคลท่ีเช่ียวชาญเร่ืองการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษจ์าํนวน 1 คน และประชากรในชุมชนบางกระเจา้จาํนวน 2 คน  
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การสุ่มตวัอย่างสําหรับการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัใช้เทคนิควิธีการแบบ บอลล์หิมะ 
(snowball sampling) ใชใ้นกรณีท่ีหน่วยท่ีจะศึกษายากต่อการเขา้ถึง หรือท่ีไม่ทราบพฤติกรรมของ
เขาท่ีผูว้ิจยัสนใจจะศึกษา ซ่ึงผูว้ิจยัตอ้งการใหไ้ดจ้าํนวน 3 คน 

ในกลุ่มประชากรที่สุ่มตวัอยา่งมา ผูว้ิจยัทาํการหาตวัอยา่งแรกคือบุคคลในชุมชน และ
ใหช่้วยแนะนาํเก่ียวการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นชุมชนบางกระเจา้ในปัจจุบนั ผูว้ิจยัเขา้ไปสัมภาษณ์
พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมการท่องเท่ียวและการบริหารจดัการในชุมชน และทาํเช่นน้ีไปจนครบ
ตามท่ีตอ้งการจาํนวน 2 คน 

ในกลุ่มท่ี 2 ผูว้ิจยัหาบุคคลผูมี้ความเช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์ทางด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษจ์าํนวน 1 คนและทาํการสมัภาษณ์เพื่อเกบ็ขอ้มูลใหค้รบถว้น 
 
5. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชเ้คร่ืองมือในการจดัเก็บขอ้มูลจากประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยการเก็บ
ขอ้มูลเชิงปริมาณ ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดส้ร้างพฒันารายการขอ้ความ/ ขอ้คาํถาม และไดน้าํไป
ทดสอบกบัประชากรเป้าหมายว่า สามารถส่ือความไดต้ามวตัถุประสงค์ของการไดม้าซ่ึงขอ้มูล
ตามท่ีตอ้งการหรือไม่ โดยแบ่งกลุ่มประกรเป้าหมายเป็น 2 กลุ่ม อนัมีเน้ือหา ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 ประชากรเป้าหมายกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนอายรุะหว่าง 25-40 ปี จาํนวน 
200 คน 

โดยค่าระดับของคะแนนที่ใช้กับตัวแปร (1) ความเช่ือและทัศนคติเก่ียวกับกลุ่ม
พนักงานบริษทัเอกชนอายุระหว่าง 25-40 ปี และ (2) การออกแบบศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์มี
รายละเอียดในการใหค้ะแนนดงัน้ี 

คะแนน 0 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
คะแนน 1-3 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
คะแนน 4-5 หมายถึง เฉย ๆ  
คะแนน 6-7 หมายถึง เห็นดว้ย 
คะแนน 8-10 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
5.1 ความเช่ือและทศันคติ                                                  
  ท่านคิดวา่การท่องเท่ียวจะทาํใหร่้างกายรู้สึกผอ่นคลายความเครียด 
 ท่านคิดวา่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์ป็นการท่องเท่ียวท่ีดึงดูดใจ 
 ท่านคิดวา่การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีข้ึนเม่ือไดอ้อกมาท่องเท่ียว  
5.2 พฤติกรรม 
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 ท่านรู้สึกมีความสุขเม่ือไดท่้องเท่ียวในท่ีท่ีมีธรรมชาติ  
 ท่านท่องเท่ียวบ่อยแค่ไหน                                         
 ท่านท่องเท่ียวเป็นกลุ่มมากกวา่ท่องเท่ียวคนเดียว 
 ท่านท่องเท่ียวโดยนาํรถยนตส่์วนตวัไปเอง 
 ท่านหาขอ้มูลก่อนการออกไปท่องเท่ียวในแต่ละคร้ัง 
5.3 ดา้นทาํเลท่ีตั้ง 
 ศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษค์วรตั้งอยูใ่นท่ีท่ีมีชุมชนและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ

เพื่อก่อใหเ้กิดความน่าสนใจท่ีจะเรียนรู้ 
 ศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์ดีควรมีแหล่งขอ้มูลและสถานท่ีๆสามารถอาํนวนความ

สะดวกใหเ้กิดการเรียนรู้ได ้
 ศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์อยูไ่ม่ไกลและเดินทางสะดวก ทาํใหท่้านตดัสินใจเลือก

มาพกัผอ่น 
 ศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์มีกิจกรรมร่วมกบัชุมชนเป็นปัจจยัท่ีทาํใหท่้านสนใจ 
 ศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์มีกิจกรรมทางดา้นการออกกาํลงักายเป็นปัจจยัท่ีทาํให้

ท่านสนใจ 
5.4 ดา้นราคา  
 ท่านเตม็ใจจ่ายค่าบริการแพงหากท่ีพกัในการท่องเท่ียวมีค่าใชจ่้ายสูง 
 ท่านมกัจะไปใชบ้ริการท่องเท่ียวท่ีมีค่าใชจ่้ายไม่แพง 
 ท่านคิดวา่การใชบ้ริการท่ีท่องเท่ียวท่ีมีราคาไม่แพงดีกวา่ราคาแพง 
 หากจะตอ้งไปใชบ้ริการศูนยท่์องเท่ียว ท่านจะพิจารณาเร่ืองราคาเป็นอนัดบัแรก 
5.5 ดา้นประโยชน์ใชส้อย 
 หอ้งพกัท่ีมีขนาดใหญ่ทาํใหท่้านรู้สึกผอ่นคลายและสะดวกสบาย 
 หอ้งพกัท่ีสามารถพกัไดห้ลายคนเป็นปัจจยัท่ีทาํใหท่้านพิจารณาการเขา้พกั 
 ท่ีพกัท่ีมีร้านอาหารดว้ยเป็นปัจจยัท่ีทาํใหท่้านพิจารณาการเขา้พกั 
 ท่ีพกัท่ีมีส่วนบริการทางดา้นอ่ืนๆนอกเหนือจากส่วนห้องพกัเป็นปัจจยัท่ีทาํให้

ท่านพิจารณาการเขา้พกั 
 พื้นท่ีใชส้อยภายในโครงการควรมีพื้นท่ีๆเช่ือมโยงกบัธรรมชาติ 
 ทางโครงการควรมีอุปกรณ์ในการอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้นอกโครงการ 

เช่นมีบริการใหเ้ช่าจกัรยาน หรือเช่าเรือ เป็นตน้ 
กลุ่มท่ี 2 ประชากรเป้าหมายบุคคลในชุมชนบางกะเจา้จาํนวน 50 คน 
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โดยค่าระดับของคะแนนที่ใช้กับตัวแปร (1) ความเช่ือและทัศนคติเก่ียวกับการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นชุมชนและ (2) การออกแบบศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์มีรายละเอียดในการ
ใหค้ะแนนดงัน้ี 

คะแนน 0 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
คะแนน 1-3 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
คะแนน 4-5 หมายถึง เฉย ๆ  
คะแนน 6-7 หมายถึง เห็นดว้ย 
คะแนน 8-10 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
5.6 ความเช่ือและทศันคติ                                                         
 ท่านคิดว่าพัฒนาการท่องเท่ียวในชุมชนบางกระเจ้าควรพฒันาแนวทางการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
  ท่านคิดว่าปัจจุบนัการท่องเท่ียวในชุมชนบางกระเจ้ายงัมีส่วนร่วมของคนใน

ชุมชนนอ้ยเกินไป 
  ท่านคิดวา่ปัจจุบนัมีคนสนใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์พิ่มมากข้ึน 
  ท่านคิดว่าชุมชนบางกระเจ้าควรมีศูนย์กลางในการท่องเท่ียวเพื่อให้ขอ้มูลแก่

นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเท่ียวในชุมชน 
  ท่านคิดวา่จะเป็นผลดีกบัชุมชนมากขึ้นถา้มีศูนยท่์องเท่ียวท่ีคาํนึงถึงการท่องเท่ียวท่ี

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และใหข้อ้มูลการเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ก่นกัท่องเท่ียว 
  ท่านคิดวา่การมีศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษจ์ะทาํใหน้กัท่องเท่ียวรู้จกับางกระเจา้มาก

ข้ึน 
  ท่านคิดว่าการมีศูนยท่์องเท่ียวจะทาํใหน้กัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในชุมชนบางกระเจา้ 

เท่ียวในเชิงอนุรักษม์ากข้ึน 
5.7 พฤติกรรม 
 ท่านรู้สึกสนใจในการร่วมมือกบัศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ภายในชุมชนเพื่อให้

ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่นกัท่องเท่ียว ถา้มีการพฒันาแนวคิดในการสร้าง 
 ท่านรู้สึกสนใจท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมกบัศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ถา้มีโครงการ

เกิดข้ึน 
 ท่านรู้สึกสนใจในการประชาสมัพนัธ์ศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์พื่อใหน้กัท่องเท่ียว

เขา้มาเท่ียวในชุมชนมากขึ้น        
5.8 ดา้นทาํเลท่ีตั้ง 
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 ศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษค์วรตั้งอยูใ่นท่ีท่ีมีชุมชนและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ
เพื่อก่อใหเ้กิดความน่าสนใจท่ีจะเรียนรู้ 

 ศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์ดีควรมีแหล่งขอ้มูลและสถานท่ีๆสามารถอาํนวนความ
สะดวกใหเ้กิดการเรียนรู้ได ้

 ศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์อยูไ่ม่ไกล เดินทางสะดวก และง่ายต่อการเขา้ถึง 
5.9 ดา้นประโยชน์ใชส้อย 
 ศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษค์วรเอ้ือประโยชน์ต่อการพฒันาและการคา้ขายสินคา้ของ

ชุมชน 
 ศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ควรมีพื้นท่ีให้คนในชุมชนไดแ้สดงออกถึงภูมิปัญญา

และความสามารถในชุมชน  
และในแนวทางเชิงคุณภาพผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารสังเกตและการสัมภาษณ์ในประเด็นเร่ือง

การออกแบบศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ประชากรเป้าหมาย คือบุคคลท่ี
เช่ียวชาญเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษจ์าํนวน 1 คน และประชากรในชุมชนบางกระเจา้จาํนวน 5 
คน เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีละเอียดและลึกซ้ึงตามความเหมาะสม โดยผูว้ิจยัไดท้าํการสัมภาษณ์ตนเอง
โดยการบนัทึกเสียง 

 
6. การวเิคราะห์ข้อมูล 

6.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา โดยไดท้าํการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 6 คน หลังจากนั้ น ได้ทาํการบูรณาการความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ี
คล้ายคลึงกันในประเด็นตัวแปรเดียวกัน มาเขียนบรรยายถึงลักษณะ ความสําคัญ ความเช่ือ 
พฤติกรรม และประโยชน์ใชส้อยเก่ียวกบัศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ทั้งน้ีในประเด็นท่ีเป็นความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างกนั ผูว้ิจยัไดท้าํการบรรยายเพิ่มเติมเพื่อใหเ้ห็นมุมมองท่ีแตกต่างกนั 

6.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ หลงัจากท่ีเก็บรวบรวมจากสภาคสนามแลว้ ผูว้ิจยั
ไดท้าํการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถาม และนาํไปป้อนขอ้มูลในโปรแกรมวิเคราะห์
ขอ้มูล ซ่ึงจะไดน้าํไปวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติพรรณนา (descriptive statistics) ท่ีประกอบไป
ดว้ย จาํนวน ค่าร้อยละ ค่าตํ่าสุด ค่าสุงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยตวัแปรท่ีแสดงค่าเฉล่ีย
ผูว้ิจยัไดท้าํการกาํหนดเกณฑเ์พื่อใชใ้นการแปรผลดงัน้ี 

คะแนน 0 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
คะแนน 1.00-3.25 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
คะแนน 3.26-5.50 หมายถึง เฉยๆ  
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คะแนน 5.51-7.75 หมายถึง เห็นดว้ย  
คะแนน 7.76-10.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
หลงัจากนั้นผูว้ิจัยก็นําผลการวิเคราะห์ท่ีได้ ไปใช้ในการออกแบบสภาพแวดลอ้ม

ภายในศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
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บทที ่4 
 

วเิคราะห์ ความหมาย รูปธรรม นามธรรมของเรือนแพ 
 

จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับตวัแปรอิสระเร่ืองภูมิปัญญาเรือนแพ ผูว้ิจัยได้ทาํการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาคาํสาํคญั (key word) เพื่อนาํใชในการสร้างแนวความคิดหลกั
ในการออกแบบ โดยบทน้ีผูว้จิยัจะกล่าวถึงส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

กระบวนการสังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาคาํสาํคญั (key word) ในการสร้างแนวความคิด
หลกัในการเลือกโครงการศึกษา 

กระบวนการหาคาํสาํคญั (key word) สู่แนวความคิดในการออกแบบ และสังเคราะห์
ออกมาเป็นอตัลกัษณ์เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบ 

 
1. กระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลเพือ่หาคาํสําคญัในการสร้างแนวความคดิหลกั 

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบัภูมิปัญญาเรือนแพ ผูว้ิจยัไดส้รุปและ
คดัเลือกประเด็นท่ีน่าสนใจ ภูมิปัญญาเรือนแพเป็นภูมิปัญญาของมนุษยซ่ึ์งเกิดจากการที่มนุษยมี์วิถี
ชีวิตโดยพึ่งพาแหล่งนํ้ าเป็นสาํคญั มนุษยจึ์งเกิดการตั้งถ่ินฐานริมนํ้ าข้ึน โดยภูมิปัญญาเรือนแพ เป็น
สถาปัตยกรรมหน่ึงท่ีมีความน่าสนใจอย่างยิ่ง เน่ืองจากมีความสามารถที่จะปรับตวัให้เขา้กับ
ธรรมชาติไดอ้ยา่งดี ผูว้ิจยัจึงนาํมาสังเคราะห์เพื่อหาคาํสาํคญัหรือ key word เพื่อนาํมาสู่โครงการท่ี
จะศึกษาต่อไป  

โดยผูว้ิจยัสรุปประเด็นสาํคญัในการวิเคราะห์ออกมาเป็น 2 ประเด็นหลกัๆ นัน่คือทาง
กายภาพ ลกัษณะเด่นของเรือนแพคือการปรับตวัให้เขา้กบัสภาวะแวดลอ้มทางธรรมชาติ ตั้งแต่
รูปลกัษณ์และคุณสมบติัท่ีสามารถลอยนํ้ าได ้ทาํให้ไม่มีปัญหาเวลานํ้ าข้ึนหรือนํ้ าลงเพราะสามารถ
เคล่ือนยา้ยไดข้ึ้นลงตามนํ้ า นอกจากนั้นยงัสามารถลอยไปเพื่อคา้ขายหรือหาถ่ินท่ีอยู่ใหม่ได ้วสัดุ
เป็นวสัดุท่ีสามารถหาง่ายในธรรมชาติ เช่น ไมไ้ผ ่ไม ้หญา้แฝก และอ่ืนๆ วิธีการออกแบบช่องเปิด 
ลว้นแลว้แต่ถูกออกแบบมาเพื่อใหป้รับเขา้กบัสภาวะทางอากาศใหไ้ม่ร้อน และเป็นการดึงธรรมชาติ
ให้เขา้สู่ภายในเรือน ทาํให้เรือนแพมีสภาวะสบาย และอีกทางท่ีผูว้ิจยัวิเคราห์ขอ้มูลจากการศึกษา
ทางนามธรรมนั่นคือสังคมเรือนแพเป็นสังคมท่ีช่วยเหลือเก้ือกูลกันอย่างเป็นธรรมชาติ  มี
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ความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกนัโดยท่ีความเป็นส่วนตวัไม่ใช่เร่ืองสาํคญัของคนในชุมชน มี
การกระทาํซ่ึงก่อให้เกิดการเก้ือกูลกนัของคนในชุมชน ทั้งบุคคลท่ีเป็นเครือญาติกนัจริง  ๆ หรือ
เครือญาติสมมติ นั่นทาํให้เปิดเป็นชุมชนท่ีมีความแข็งแกร่งท่ีสังคม ดังนั้น ผูว้ิจัยจึงนํามาเป็น
แนวคิดในการออกแบบศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เพื่อชุมชนบางกะเจา้ สมุทรปราการ เพื่อการ
ท่องเท่ียวท่ีไม่ทาํลายวิถีของชุมชน แต่เป็นการส่งเสริมใหค้นในชุมชนและนกัท่องเท่ียวมีส่วนร่วม
ในธรรมชาติของชุมชนท่ีเป็นอยู่ หรือพูดอีกนยัหน่ึงนัน่คือ ให้นกัท่องเท่ียวเป็นฝ่ายปรับตวัในการ
ท่องเท่ียวให้เขา้กบัสถานท่ี เท่ียวแบบเรียนรู้ โดยรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและระบบนิเวศน์
ในชุมชน 

 
 

ภาพท่ี 27 แสดงกรอบแนวความคิดจากตวัแปรอิสระสู่ตวัแปรตาม



70 
 

 

2. กระบวนการหาคาํสําคญั (key word) สู่แนวความคดิในการออกแบบ 
จากประเด็นเร่ืองการปรับตวัให้เขา้กบัธรรมชาติของเรือนแพ ซ่ึงเป็นคาํสําคญัของ

การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํมาเป็นคาํสาํคญัท่ีจะนาํมาขยายความและสังเคราะห์ขอ้มูลต่อเน่ืองใน
เร่ืองของการออกแบบ ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้าํลกัษณะทางกายภาพมาวิเคราะห์ โดยแบ่งเป็นประเด็นต่างๆ
ดงัต่อไปน้ี 

2.1 วิธีการจดัวางพื้นท่ี 
  ภูมิปัญญาเรือนแพมีลกัษณะท่ีน่าสนใจในการจดัวางพื้นท่ี ท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือพ้ืนท่ี

ภายในของเรือแพไม่มีการแบ่งพื้นท่ีท่ีชดัเจนมาก และเกิดการใชพ้ื้นท่ีใหเ้ป็นประโยชน์ทั้งภายนอก
และภายใน โดยมีการเปิดช่องเปิดท่ีดึงเอาธรรมชาติเขา้สู่ภายใน และเป็นการปรับให้ภายในอาคาร
อยู่ในสภาวะสบายโดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองปรับอากาศ โดยผูว้ิจยันาํเอาแนวความคิดน้ีมาใช้ในการ
กาํหนดผงัอาคารและกลุ่มของอาคาร โดยถา้เทียบจากอาคารปกติท่ีแยกส่วนกบัธรรมชาติภายนอก 
ผูว้ิจยันาํมากาํหนดผงัโดยการแบ่งพื้นท่ีภายในเป็นส่วนๆและทาํการดึงธรรมชาติเขา้สู่ภายใน โดย
ไม่บ่งแยกวา่เป็นพื้นท่ีภายในหรือภายนอก แต่หลออมรวมใหมี้ความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
 

 
ภาพท่ี 28 แสดงภาพการลกัษณะการจดัวางผงัโดยการดึงธรรมชาติเขา้สู่ภายใน 
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นอกจากนั้นสถาปัตยกรรมแบบเรือนแพยงัเป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีการปรับตวัเขา้กบัธรรมชาติในแง่
ของสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศอีกดว้ย โดยท่ีผูอ้ยู่อาศยัสามารถสัมผสัไดถึ้งผลงัของ
ธรรมชาติไดอ้ยา่งชดัเจน ทั้งในเร่ืองของสภาพภูมิอากาศ การข้ึนลงของนํ้า เป็นตน้ 

 โดยอีกประเด็นหน่ึงของการจัดการพื้นท่ีนั้ น ผูว้ิจัยได้นําแนวคิดของการเป็น
ชุมชนยืดหด และการใชป้ระโยชน์ของส่วนชาน ท่ีมาต่อกนัเพื่อเช่ือมเรือนแต่ละหลงัให้สามารถ
เดินถึงกนัได ้โดยไม่ตอ้งใชเ้รือในหนา้แลง้ ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดน้ี มาเป็นแนวทางในการออกแบบ
ผงับริเวณของโครงการให้มีความเช่ือมโยงกนัของคารแบบกลุ่มอาคารหลายๆหลงั ไม่ใช่เพียงหลงั
เดียว และใชท้างเช่ือมเพื่อเช่ือมแต่ละหลงัเขา้ดว้ยกนัในแต่ละพื้นท่ี นอกจากนั้นยงัใชป้ระโยชน์จาก
พื้นท่ีเปล่ียนผา่นเหล่าน้ีเพื่อทาํกิจกรรมต่างๆ 

 
ภาพท่ี 29 แสดงลกัษณะการจดัวางตวัของอาคารท่ีมีแนวความคิดมาจากชุมชนยดืหดของเรือนแพ 

  
 ประเด็นสุดทา้ยของการจดัวางพื้นท่ีคือการปรับเปล่ียนพื้นท่ีของลกัษณะการใช้

สอยไดห้ลายประเภท ลกัษณะภายในของเรือนแพมีการแบ่งพื้นท่ีเป็นสัดส่วนแค่หอ้งนอนและหอ้ง
อเนกประสงคด์า้นนอก แต่ตวัห้องอเนกประสงคถู์กใชง้านในหลากหลายกิจกรรม เช่น ทานขา้ว 
นัง่เล่น ดูทีวี ทาํครัว(ในเรือนท่ีไม่มีส่วนครัวแยกออกไป) หรืออีกส่วนหน่ึงคือพ้ืนท่ีชาน ท่ีเป็นทั้งท่ี
ปลูกผกั ตากผา้ นัง่เล่น ฯลฯ ผูว้ิจยัจึงนาํพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะเช่นน้ีมาปรับใชใ้นการออกแบบโครงการ
ในบางส่วน 

2.2 การเลือกใชว้สัดุ ภูมิปัญญาเรือนแพเป็นภูมิปัญญาซ่ึงเกิดข้ึนจากธรรมชาติ ดงันั้น
วสัดุของเรือนแพแบบดั้งเดิมจึงมีวสัดุเป็นธรรมชาติทั้งหมด วสัดุหลกัของเรือนแพท่ีเป็นหัวใจเลย
นัน่คือไมไ้ผ่ ซ่ึงนิยมนาํมาทาํเป็นส่วนของลูกบวบเพื่อให้เรือนแพสามารถลอยนํ้ าได ้นอกจากนั้น 
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วสัดุอ่ืนๆลว้นเป็นวสัดุท่ีมาจากธรรมชาติโดยไม่ไดผ้า่นการแปรรูปทั้งส้ิน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงนาํแนวคิด
ของความเป็นสจัจะวสัดุมาใชใ้นโครงการ 

 
ภาพท่ี 30 แสดงลกัษณะวสัดุท่ีเป็นวสัดุจากธรรมชาติและไม่ผา่นการแปรรูป 

 
2.3 รูปทรง ลวดลาย 
 จากการศึกษาภูมิปัญญาเรือนแพ การข้ึนรูปแบบของเรือนแพนั้น ลกัษณะเด่นคือ

การมีเท่าท่ีมองเห็น การก่อสร้างเรือนแพโดยมาก จะทาํการก่อสร้างโดยมีลกัษณะท่ีไม่ไดรั้บการ
ปรุงแต่งใดๆนอกเหนือจากโครงสร้างมากนัก เช่น การท่ีเราเห็นเรือนแพจากดา้นนอกจะเป็นการ
รับรู้เช่นเดียวกบัการรับรู้จากภายใน เน่ืองจากรูปทรงภายนอกสะทอ้นให้เห็นถึงลกัษณะภายใน
ชดัเจน 

 ส่วนรูปแบบของส่วนประกอบของเรือนแพนั้น เป็นรูปแบบท่ีมีลกัษณะของการ
ทาํซํ้ า เช่นการใชล้กัษณะของผนังท่ีเป็นฝาไหลเพื่อระบายอากาศให้กบัภายในตวัเรือน หรือการ
ประกอบกนัของ module เลก็ ๆ เพื่อกลายเป็น module ใหญ่ ๆ ผูว้ิจยัจึงนาํลกัษณะน้ีมาใชเ้พื่ออก
แบบภายในโครงการ 
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ภาพท่ี 31 แสดงรูปแบบของวตัถุเลก็ๆท่ีกลายมาเป็นวตัถุใหญ่ดว้ยการเช่ือมโยงกนั 
 

2.4 สีสัน เน่ืองจากวสัดุท่ีใชใ้นการสร้างเรือนแพเป็นวสัดุท่ีมาจากธรรมชาติ ดงันั้น
สีสนัท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นสีท่ีอยูใ่นกลุ่มสี earth tone เป็นส่วนใหญ่ โดยสีท่ีออกมากเ็ป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้
ตวัโครงการกลมกลืนเขา้กบัตวัสถานท่ีตั้งโครงการอีกดว้ย 

 
ภาพท่ี 32 แสดงลกัษณะเฉดสีท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ภูมิปัญญาเรือนแพ 
 

 จากแนวความคิดทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงนาํไปสู่การออกแบบ โดยมีลกัษณะ
ต่างซ่ึงประกอบดว้ยลกัษณะท่ีไดว้ิเคราะห์และสงัเคราะห์ออกมาเป็นรูปแบบทางกายภาพ 
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บทที ่5 
 

การศึกษารายละเอยีดของโครงการสู่การออกแบบ 
 

จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลจากตวัแปรอิสระไดน้าํไปสู่การเลือกโครงการ
ศึกษา ซ่ึงผูว้ิจยัทาํการออกแบบศูนยก์ารท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยในบทน้ีจะเป็นการศึกษาและ
วิเคราะห์ขอ้มูลซ่ึงเก่ียวกบัสถานท่ีตั้งโครงการศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยแบ่งออกเป็นหัวขอ้
ต่างๆ ดงัน้ี 

เกณฑก์ารเลือกสถานท่ีตั้งโครงการ 
การวิเคราะห์ศกัยภาพของพื้นท่ีโดยรอบโครงการ 
การวิเคราะห์การเขา้ถึงโครงการ 
การวิเคราะห์การสญัจรของกลุ่มเป้าหมาย 
การวิเคราะห์ท่ีตั้งโครงการ 
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของพื้นท่ี 
กฏหมายและขอ้บงัคบัของพื้นท่ีตั้งโครงการ 
การวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของท่ีตั้งโครงการ (SWOT) 
การวิเคราะห์ผลจากขอ้มูลเชิงปริมาณ 
การกาํหนดพื้นท่ีใชส้อยภายในโครงการ 

 

1. เกณฑ์การเลอืกสถานทีต่ั้งโครงการ 
จากการศึกษาขอ้มูลของกลุ่มผูใ้ชโ้ครงการ ทาํให้ผูว้ิจยัเลือกสถานท่ีตั้งโครงการท่ีอยู่

ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากกลุ่มผใูชโ้ครงการหลกัเป็นคนทาํงานท่ีมีอายรุะหว่าง 25-40 
ปี จากการสาํรวจตามแบบสอบถามพบวา่การเดินทางมีผลต่อการไปเท่ียวของกลุ่มผูใ้ชง้านเป็นอยา่ง
มาก เน่ืองจากผูใ้ชง้านเป็นคนในจงัหวดักรุงเทพและจงัหวดัใกลเ้คียง ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเลือกสถานท่ีตั้ง
ของโครงการท่ีอยูไ่ม่ไกลจากกรุงเทพ เดินทางสะดวก นอกจากนั้นยงัมีแหล่งธรรมชาติท่ีสนบัสนุน
การเรียนรู้และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษอี์กดว้ย  
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พื้นท่ีของบางกะเจา้ อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ี
เกษตรกรรมท่ีอยู่ท่ามกลางความเจริญของเขตเมืองซ่ึงไดแ้ก่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดว้ย
สณัฐานคลา้ยกระเพาะอาหาร จึงเรียกพื้นท่ีน้ีกนัติดปากวา่กระเพาะหมู กระเพาะหมูขนาดใหญ่แห่ง
น้ีมีแม่นํ้ าเจ้าพระยาล้อมรอบจึงดูคล้ายเกาะ และเกาะน้ีก็มีเน้ือท่ีกว้างใหญ่ถึง ๑.๒ หม่ืนไร่ 
ครอบคลุมพื้นท่ีถึง ๖ ตาํบลของ อ. พระประแดง ไดแ้ก่ ต. ทรงคนอง  ต. บางยอ ต. บางกระสอบ 
 ต. บางนํ้ าผึ้ง  ต. บางกอบวั และ ต. บางกะเจา้ ถือเป็นพื้นท่ีสีเขียวขนาดใหญ่ใกลก้รุงท่ีนอกจาก
จะอุดมไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติแลว้ ยงัพร่ังพร้อมดว้ยวิถีวฒันธรรมและภูมิปัญญา ในปี พ.ศ. 
2549 จึงไดรั้บการยกย่องจากนิตยสาร ไทม์ส (Times) ให้เป็น The Best Urban Oasis of Asia 
สภาพพื้นท่ีของบางกะเจา้ยงัคงความอุดมสมบูรณ์ตามรูปแบบสวนเกษตรดั้งเดิม คณะรัฐมนตรี จึง
ไดมี้มติให้อนุรักษพ์ื้นท่ีสีเขียวในบริเวณ 6 ตาํบล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 บริเวณน้ีจึงเป็นแหล่งผลิต
อากาศบริสุทธ์ิใหก้บัประชาชนในเขตจงัหวดัสมุทรปราการและจงัหวดัใกลเ้คียง 

ด้วยสภาพท่ีโดดเด่นในหลากหลายมิติ ได้แก่ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และประเพณี ทาํใหพ้ื้นท่ีบางกะเจา้โดยรวมสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียว
ตลอดจนนักวิชาการในแขนงวิชาต่าง ๆ ให้เข้ามาเยี่ยมชม และดําเนินการศึกษาวิจัยในพื้นท่ี 
กล่าวคือ ดว้ยลกัษณะภูมิประเทศท่ีถูกรายลอ้มดว้ยแม่นํ้ าเจา้พระยายาวกว่า 15 กิโลเมตร ประกอบ
กบัอยูไ่ม่ห่างจากปากอ่าวไทยเป็นระยะทางนอ้ยกว่า 20 กิโลเมตร ทาํใหพ้ื้นท่ีแห่งน้ีเปรียบเสมือน
พื้นท่ีชุ่มนํ้ าขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการสะสมของตะกอนแม่นํ้ า เกิดระบบนิเวศในลกัษณะ “3 นํ้ า” คือ 
นํ้ าจืด นํ้ าเค็ม และนํ้ ากร่อย อนัส่งผลต่อการพฒันาระบบและโครงสร้างของสังคมพืชและสัตวมี์
ความหลากหลาย ซ่ึงเป็นลกัษณะโดดเด่นเฉพาะของพื้นท่ี นอกเหนือไปจากความอุดมสมบูรณ์ของ
พื้นดินอนัเกิดจากการสะสมตวัของตะกอน ทาํใหผ้ลผลิตดา้นการเกษตรมีช่ือสียงเล่ืองลือเป็นท่ีรู้จกั
กนัโดยทัว่ไป เช่น มะพร้าวนํ้ าหอม มะม่วงนํ้ าดอกไม  ้เป็นตน้ นอกจากน้ี ดว้ยเหตุท่ีในมิติดา้น
ประวติัศาสตร์ พื้นท่ีแห่งน้ีมีการตั้งถ่ินฐานของประชากรยอ้นไปเกินกว่าสมยักรุงศรีอยุธยา ดงันั้น 
การพฒันาระบบโครงสร้างของสงัคม ประชากร การดาํรงชีพ ตลอดจนประเพณีและวฒันธรรมจึงมี
เอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นเป็นของตนเอง โดยเฉพาะการผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืนระหว่างสังคมมอญ 
ไทย และมุสลิม ก่อใหเ้กิดประเพณี วฒันธรรม อาหารการกิน ตลอดจนส่ิงก่อสร้าง อาคาร และวตัถุ
ต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจไม่แพส้ถานท่ีท่องเท่ียวแห่งอ่ืนๆของประเทศ 

ในช่วงปี 2525-2530 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวฯ ประทบัเฮลิคอปเตอร์พระท่ีนัง่
ผ่านบางกะเจา้เป็นประจาํ จึงทรงมีพระราชดาํริว่า สมควรสงวนพื้นท่ีแห่งน้ีไวส้าํหรับเป็นพื้นท่ีสี
เขียวและเป็นปอดของ กทมเน่ืองจากลมมรสุมจากอ่าวไทยจะพดัเอาอากาศบริสุทธ์ิท่ีผลิตจากพื้นท่ี
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แห่งน้ี เขา้ฟอกอากาศเสียในกรุงเทพฯ เป็นเวลากว่าปีละ 9 เดือน ดงันั้น ในเวลาต่อมา รัฐบาลจึงได้
ประกาศใหพ้ื้นท่ีแห่งน้ี อยูภ่ายใตโ้ครงการ “สวนกลางมหานคร” และสมเดจ็พระเทพรัตน์ราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้ให้ความสนพระทัยและเสด็จเยี่ยมเยียนพื้นท่ีแห่งน้ีอยู่เสมอ รวมถึง
พระราชทานแนวพระราชดาํริในการบริหารจดัการพื้นท่ี เพื่อใหค้งเป็นพื้นท่ีสีเขียวอยูต่ลอด 

  

 
ภาพท่ี  33 แสดงภาพถ่ายทางอากาศของพื้นท่ี ชุมชนบางกะเจ้า  สมุทรปราการ 
ท่ีมา: สถาบนัพฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรู้เทคโนโลยภูีมิสารสนเทศ, แม่นํ้าโค้งตวัด ตําบลบางกะ
เจ้า อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ, เขา้ถึงเม่ือ 23 กรกฎาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก
http://igkd.gistda.or.th/?s=%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B 
8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%
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จากการศึกษาภายในพื้นท่ีของชุมชนบางกะเจา้ จงัหวดัสมุทรปราการ ผูว้ิจยัไดท้าํการ
เลือกสถานท่ีตั้งของโครงการศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์จะทาํการออกแบบ โดยคดัเลือกจากความ
เหมาะสมของตาํแหน่งท่ีตั้ง การเขา้ถึง และพื้นท่ีบริบทโดยรอบ โดยพื้นท่ีตั้งโครงการ อยูบ่ริเวณริม
ฝ่ังแม่นํ้าเจา้พระยา ฝ่ังตรงขา้มกบัพื้นท่ีเมืองสมุทรปราการ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีอยูไ่ม่ไกลจากท่าเรือท่ี
นกัท่องเท่ียวนิยมใชบ้ริการ อีกทั้งยงัสามารถเดินทางมาไดอ้ยา่งสะดวกโดยรถสาธารณะ และขา้ม
เรือมา นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการมาป่ันจกัรยานเพื่อศึกษาเสน้ทางธรรมชาตินิยมเดินทางมาทางน้ีโดย

การป่ันจกัยานมาและเดินทางขา้มเรือมายงัคุง้บางกะเจา้ 

 

ภาพท่ี 34 แสดงพื้นท่ีตั้งของโครงการศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
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2. การวเิคราะห์ศักยภาพของพืน้ทีโ่ดยรอบโครงการ  
ชุมชนบางกะเจา้เป็นชุมชนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวสนับสนุนการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ โดยพื้นท่ีโดยรอบโครงการประกอบไปดว้ยเส้นทางศึกษาธรรมชาติ วดั ตลาด 
พิพิธภณัฑ์ สวนสาธารณะ ฟาร์มเห็ด สวนผลไม ้เป็นตน้ ซ่ึงอยู่ในพื้นท่ีท่ีประกอบไปดว้ยพื้นท่ีสี
เขียวเป็นอาณาบริเวณกวา้ง มีศกัยภาพเป็นท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวของโครงการ 
 

ภาพท่ี 35 แสดงศกัยภาพพื้นท่ีโดยรอบโครงการ 
 
3. การวเิคราะห์การเข้าถึงโครงการ 

ท่ีตั้งของโครงการอยู ่ณ ตาํบลบางนํ้ าผึ้ง อาํเภอบางกระเจา้ จงัหวดัสมุทรปราการ การ
เขา้ถึงเขา้ไดจ้าก 3 เสน้ทาง ดงัน้ี 

เส้นทางท่ี 1 การโดยสารรถประจาํทาง หรือรถไฟฟ้าสายสุขุมวิท หรือรถส่วนบุคคล 
ลงสถานีบางนาแลว้ต่อรถโดยสารสาธารณะ เช่น แทก็ซ่ี หรือจกัรยานยนต ์เขา้มาทาถนนสรรพาวุธ 
จากนั้นข้ึนเรือท่ีท่าเรือวดับางนานอก เพื่อขา้มแม่นํ้ าเจา้พระยามาลงท่ีท่าเรือวดับางนํ้ าผึ้งนอก และ
เดินต่อมายงัโครงการ หรือสามารถเช่าจกัรยานไดท่ี้ท่าเรือวดับางนํ้าผึ้งนอก 

เส้นทางท่ี 2 นัง่รถประจาํทางสาย 107,195 ลงท่ีท่าเรือวดัคลองเตยนอก เพื่อขา้มแม่นํ้ า
เจา้พระยามาลงท่ีท่าเรือกาํนนัขาว จากนั้นต่อรถจกัรยานยนตเ์พื่อมายงัโครงการ 

เส้นทางท่ี 3 รถโดยสารส่วนบุคคล ขบัมาทางพระราม 3 ลงสะพานวงแหวนและเลี้ยว
ซา้ยเขา้ตลาดพระประแดง จากนั้นเล้ียวเขา้ถนนเพชรหึงก็จะเขา้เขตบางกระเจา้ ขบัมาเร่ือยและมา
จอดรถท่ีวดับางนํ้าผึ้งนอก 
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ภาพท่ี 36 แสดงเสน้ทางการเขา้ถึงโครงการ 

จากการวิเคราะห์การเขา้ถึงโครงการ เส้นทางท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเท่ียวบางกระเจา้
ส่วนใหญ่ใชคื้อเสน้ทางท่ี 1 เน่ืองจากสะดวกและใกลก้บัรถไฟฟ้า โดยปัจจุบนัมีนกัท่องเท่ียวท่ีนิยม
เขา้มาป่ันจกัรยานในชุมชนบางกระเจา้เป็นจาํนวนมากก็ไดใ้ชเ้ส้นทางท่ี 1 ในการเขา้ถึงชุมชน
เช่นกนั เพราะเรือขา้มฝากของเส้นทางท่ี 1 สามารถข่ีจกัรยานหรือจกัรยานยนตข้ึ์นเรือขา้มฟากไป
ดว้ยได ้การเขา้ถึงโครงการจึงใกลก้บัจุดท่ีนกัท่องเท่ียวโดยสารมาลงเพื่อท่องเท่ียวในบางกระเจา้ แต่
ไม่จอแจเกินไปเน่ืองจากตอ้งเดินเขา้มาอีกในส่วนพื้นท่ีสีเขียวท่ีอยูใ่กลก้บัชุมชน 

 
4. การวเิคราะห์การสัญจรของกลุ่มเป้าหมาย 

จากการสังเกตและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายผูใ้ชโ้ครงการ พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีทั้งคน
ไทยและชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวในบริเวณชุมชนบางกระเจา้ โดยกลุ่มคนไทยจะมีสัดส่วนเยอะ
กว่าชาวต่างชาติ โดยนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การ
สัญจรวนัธรรมดามีปริมาณนอ้ยเท่ากนัในทุกช่วงเวลา และมีการสัญจรมากท่ีสุดในวนัเสาร์อาทิตย์
ช่วงเวลา 9.00-17.00 โดยส่วนใหญ่แลว้เป็นนกัท่องเท่ียวแบบเดินทางไปกลบัเพื่อมาเท่ียวสถานท่ี
ต่างๆในชุมชน และปัจจุบนัมีนักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเพื่อข่ีจกัรยานเพื่อศึกษาเส้นทางธรรมชาติและ
ท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆเป็นจาํนวนมาก 
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ภาพท่ี 37 แสดงสถิติการสญัจรของกลุ่มเป้าหมาย เปรียบเทียบวนัธรรมาและวนัเสาร์อาทิตย ์

 

ภาพท่ี 38 แสดงสดัส่วนนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ 

จากการวิเคราะห์การสัญจรของกลุ่มเป้าหมายขา้งตน้ เป็นส่วนสนับสนุนโครงการ 
เ น่ืองจากนักท่องเ ท่ียว ท่ี เข้ามาท่องเ ท่ียวในชุมชนส่วนใหญ่เ ป็นนักท่องเ ท่ียว ท่ีมาจาก
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงตรงกบักลุ่มเป้าหมายท่ีผูว้ิจยัไดท้าํการสาํรวจขา้งตน้ 
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5. การวเิคราะห์ทีต่ั้งโครงการ 
โครงการศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ตั้งอยู ่ณ ตาํบลบางนํ้ าผึ้ง อาํเภอบางกระเจา้ จงัหวดั

สมุทรปราการ พื้นท่ีโดยรวมของโครงการ  
 

 
ภาพท่ี 39 แสดงพื้นท่ีโดยรอบโครงการ 

 
ทิศเหนือ อยูติ่ดกบัพื้นท่ีทาํการเกษตรกรรมของเอกชน ต่อเน่ืองไปยงัวดับางนํ้าผึ้งนอก 
ทิศใต ้ อยูติ่ดกบัพื้นท่ีทาํการเกษตรกรรมของเอกชน 
ทิศตะวนัออก อยู่ติดกบัแม่นํ้ าเจา้พระยา ฝ่ังตรงขา้มคือถนนสรรพาวุธ ท่าเรือวดับาง

นานอก 
ทิศตะวนัตก อยูติ่ดกบัชุมชนท่ีอยูอ่าศยั และโรงแรม Bangkok tree house 
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ภาพท่ี 40 แสดงตาํแหน่งมุมมองในจุดต่าง ๆ 
 
 

 
 
ภาพท่ี 41 แสดงตาํแหน่งมุมมองจุดท่ี 1 
 
 

 
 
ภาพท่ี 42 แสดงตาํแหน่งมุมมองจุดท่ี 2  
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ภาพท่ี 43 แสดงตาํแหน่งมุมมองจุดท่ี 3 
 

 
 
ภาพท่ี 44 แสดงตาํแหน่งมุมมองจุดท่ี 4 
 

จากการวิเคราะห์ท่ีตั้งของโครงการ ตวัโครงการอยูห่่างจากท่าเรือไม่มาก ทาํให้ง่ายต่อ
การเขา้ถึง อีกทั้งยงัมีพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะปิดลอ้มดว้ยตน้จาก ทาํใหถึ้งแมจ้ะมีพื้นท่ีติดกบับริเวณของ ท่ี
พกัอาศยั ก็ยงัสามารถมีความเป็นส่วนตวัได ้เน่ืองจากตวัอาคารตั้งอยูบ่นนํ้ าทาํให้ถูกบงัคบัทางเขา้
ไม่ใหส้ามารถเดินเขา้ทางอ่ืนไดน้อกจากทางที่กาํหนดใหเ้ขา้เท่านั้น 
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6. การวเิคระห์สภาพแวดล้อมของพืน้ที ่

 

ภาพท่ี 45 แสดงทิศทางของแดด ลม และนํ้าท่ีมีผลต่อสถานท่ีตั้งโครงการ 
 

จากภาพจะเห็นได้ว่าโครงการตั้ งหันหน้าไปทางทิศตะวนัออกซ่ึงอยู่ติดกับแม่นํ้ า
เจา้พระยา ทาํใหมี้ลมท่ีพดัเอาไอเยน็ของนํ้ามายงัโครงการ ซ่ึงเป็นผลดีต่อโครงการท่ีจะมีการระบาย
อากาศตามธรรมชาติ 

 
7. กฏหมายและข้อบังคบัของพืน้ทีต่ั้งโครงการ 

กฎกระทรวงฉบบัท่ี 17 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 5 (11) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบญัญติัควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย โดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการควบคุม
อาคารออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 ใหก้าํหนดพื้นท่ีในทอ้งท่ีตาํบลบางกะเจา้ ตาํบลบางกอบวั ตาํบลบางยอ ตาํบล
บางนํ้าผึ้ง ตาํบลทรงคนอง และตาํบลบางกระสอบ อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ เป็น
บริเวณหา้มก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดงัต่อไปน้ี 

(1) คลงัสินคา้ 
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(2) โรงงานท่ีใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัรวมตั้งแต่หา้แรงมา้หรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือใช้
คนงานตั้งแต่สิบคนข้ึนไป 

(3) ท่าจอดเรือสาํหรับเรือขนาดเกิน 100 ตนักรอสส์ 

(4) หอ้งแถว ตึกแถว เวน้แต่เป็นการก่อสร้างทดแทนอาคารเดิมโดยมีพื้นท่ีไม่มากกวา่
พื้นท่ีของอาคารเดิม และมีความสูงไม่เกิน 15 เมตร 

(5) อาคารท่ีใชส้าํหรับประกอบกิจการการคา้หรือธุรกิจบางส่วนหรือทั้งหมด ซ่ึง 

(ก) มีระยะห่างจากอาคารขา้งเคียงดา้นใดดา้นหน่ึงนอ้ยกวา่ 4 เมตร 

(ข) มีความสูงเกิน 15 เมตร 

(ค) มีพื้นท่ีอาคารชั้นล่างเกิน 100 ตารางเมตร 

การวดัความสูงใหว้ดัจากระดบัพื้นดินถึงส่วนท่ีสูงท่ีสุดของอาคาร 

ขอ้ 2 ภายในบริเวณพื้นท่ีท่ีกาํหนดตามขอ้ 1 หา้มก่อสร้างอาคารใด ๆ ซ่ึง 

(1) มีระยะห่างจากศูนยก์ลางถนนสายเพชรหึง-บางกอบวั นอ้ยกวา่ 12 เมตร 

(2) มีระยะห่างจากศูนยก์ลางถนนสาธารณะเฉพาะในทอ้งท่ีตาํบลทรงคนอง 

(3) มีระยะห่างจากศูนยก์ลางถนนสาธารณะเฉพาะในทอ้งท่ีตาํบลบางกะเจา้ 

(4) มีระยะห่างจากริมคู คลอง หรือลาํกระโดงสาธารณะ นอ้ยกวา่ 6 เมตร 

(5) มีท่ีวา่งโดยรอบอาคารนอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของท่ีดินแปลงนั้น 

ทั้งน้ี เวน้แต่เข่ือน ทางหรือท่อระบายนํ้า ร้ัว กาํแพง ประต ูและสะพาน 

ขอ้ 3 ภายในบริเวณพื้นท่ีท่ีกาํหนดตามขอ้ 1 หา้มมิใหบุ้คคลใดดดัแปลงหรือเปล่ียน
การใชอ้าคารใด ๆ ใหเ้ป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดในขอ้ 1 และ
ขอ้ 2 

ขอ้ 4 อาคารท่ีมีอยูแ่ลว้ในพื้นท่ีท่ีกาํหนดตามขอ้ 1 ก่อนหรือในวนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใช้
บงัคบั ให้ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามกฎกระทรวงน้ี แต่ห้ามดดัแปลงหรือเปล่ียนการใช้
อาคารดงักล่าวใหเ้ป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดในขอ้ 1 และขอ้ 2 

ขอ้ 5 อาคารท่ีไดรั้บอนุญาตใหก่้อสร้าง ดดัแปลง ใชห้รือเปล่ียนการใชต้ามกฎหมายวา่
ดว้ยการควบคุมอาคาร หรือท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวา่ดว้ยกิจการนั้นก่อนวนัท่ีประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ือง กาํหนดบริเวณหา้มก่อสร้าง ดดัแปลง ใชห้รือเปล่ียนการใชอ้าคารบาง
ชนิดหรือบางประเภทในทอ้งท่ีบางส่วนในตาํบลบางกะเจา้ ตาํบลบางกอบวั ตาํบลบางยอ ตาํบลบาง
นํ้าผึ้ง ตาํบลทรงคนอง และตาํบลบางกระสอบ อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
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ลงวนัท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2529 ใชบ้งัคบั และยงัก่อสร้าง ดดัแปลง ใชห้รือเปล่ียนการใช้
ไม่แลว้เสร็จ ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามกฎกระทรวงน้ี แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตให้
เป็นการขดัต่อกฎกระทรวงน้ีไม่ได ้

 
8. การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของทีต่ั้งโครงการ (SWOT) 

8.1 S-strengths (จุดแขง็) 

8.1.1 โครงการมีความเก่ียวเน่ืองกบับริบทโดยรอบโครงการ 

8.1.2 เป็นสถานท่ีท่ีตอบสนองต่อนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการมาเท่ียวเชิงอนุรักษไ์ด ้

8.1.3 ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีไม่ไกลจากกรุงเทพ สามารถตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้
อยา่งดี 

8.1.4 ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีบริบทท่ีสมบูรณ์ดว้ยธรรมชาติ 

8.1.5 การเขา้ถึงโครงการมีความสะดวก 
8.2 W-weakness (จุดอ่อน) 

8.2.1 ท่ีตั้งของโครงการไม่สามารถนาํรถยนตเ์ขา้ถึงไดต้อ้งเดิน ข่ีจกัรยาน หรือข่ี
จกัรยานยนตเ์ขา้ไป 

8.2.2 ท่ีตั้งโครงการอยูใ่นพื้นท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะมาเท่ียวในวนัเสาร์
อาทิตย ์ 

8.3 O-Opportunities (โอกาส) 
8.3.1 ในชุมชนมีการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์ช่วยสนบัสนุนโครงการ 
8.3.2 สถานท่ีท่องเท่ียวในชุมชนสนบัสนุนการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
8.3.3 ประชาชนในชุมชนสนบัสนุนโครงการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

8.4 T-Threats (อุปสรรค) 
8.4.1 เสน้ทางศึกษาธรรมชาติบางเสน้ทางค่อนขา้งเปล่ียว 

 
9. การวเิคราะห์ผลจากข้อมูลเชิงปริมาณ 
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ตารางท่ี 2 จาํนวนร้อยละและกลุ่มตวัอยา่งดา้นปัจจยัส่วนบุคคล 

รายการข้อความ จํานวน ร้อยละ 

เพศ 

     ชาย 

     หญิง 

  

100 

100 

 

50 

50 

รวม 200 100 

ช่วงอายุ 

     25-30 ปี 

     31-35 ปี 

   36-40 ปี 

 

76 

111 

13 

 

38 

55.5 

6.5 

รวม 200 100 

การศึกษา 

     ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

     ปริญญาตรี 

     ปริญญาโท 

     ปริญญาเอก 

 

23 

155 

22 

0 

 

11.5 

77.5 

11 

0 

รวม 200 100 

อาชีพ 

     รับราชการ 

     พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

     ลูกจา้งบริษทั 

     คา้ขาย 

 

15 

23 

156 

6 

 

7.5 

11.5 

78 

3 
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ตารางท่ี 2 จาํนวนร้อยละและกลุ่มตวัอยา่งดา้นปัจจยัส่วนบุคคล (ต่อ) 

รายการข้อความ จํานวน ร้อยละ 

     ธุรกิจส่วนตวั 

     รับจา้งทัว่ไป 

     เกษียณอาย ุ

0 

0 

0 

0 

0 

0 

รวม 200 100 

รายได้ 

     8000-15000 บาท 

     15001-25000 บาท 

     25001-35000 บาท 

     35001-45000 บาท 

     มากกวา่ 45000 บาท 

 

7 

105 

68 

15 

5 

 

3.5 

52.5 

34 

7.5 

2.5 

รวม 200 100 

เขตทีอ่ยู่อาศัย 

     กรุงเทพมหานคร 

     ปริมณฑล 

 

169 

31 

 

84.5 

15.5 

รวม 200 100 

 

จากตารางท่ี 2  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 84.5 อาศยัอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
อายุเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามคือ 31 ปี มีรายไดเ้ฉล่ียประมาณ 26000 บาท ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี และเป็นลูกจา้งบริษทั 
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ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความเช่ือและทศันคติในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

ความเช่ือและทศันคต ิ ตํ่าสุด สูงสุด ค่าเฉลีย่ ระดับความเห็น 

1.ท่านคิดวา่การท่องเท่ียวจะทาํใหร่้างกาย
รู้สึกผอ่นคลายความเครียด 

7 10 8.5 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

2.ท่านคิดวา่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์ป็น
การท่องเท่ียวท่ีดึงดูดใจ  

6 10 8 เห็นดว้ย 

3.ท่านคิดวา่การมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดีข้ึนเม่ือไดอ้อกมาท่องเท่ียว 

6 10 8 เห็นดว้ย 

รวม 19 30 24.5 เห็นดว้ย 

 

จากตารางที 3 กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัการท่ีวา่การท่องเท่ียวจะทาํใหร่้างกายผอ่นคลาย
ความเครียด ซ่ึงมีความเห็นดว้ยอยา่งยิง่ถึง 91% และมีถึง 76% ท่ีเห็นดว้ยว่าการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
นั้นมีความดึงดูดใจ และส่วนใหญ่เห็นดว้ยวา่การท่องเท่ียวทาํใหมี้สุขภาพจิตท่ีดีข้ึน 

ตารางท่ี 4 ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัและพฤติกรรมการท่องเท่ียว 

ปัจจัยทางพฤติกรรมการท่องเทีย่ว ตํ่าสุด สูงสุด ค่าเฉลีย่ ระดับความเห็น 

1.ท่านรู้สึกมีความสุขเม่ือไดท่้องเท่ียวในท่ี
ท่ีมีธรรมชาติ 

4 10 7 เห็นดว้ย 

2.ท่านรู้สึกสนใจท่ีจะท่องเท่ียวแบบเชิง
อนุรักษ์ท่ีมีการเรียนรู้ประกอบไปด้วยใน
การท่องเท่ียว  

3 10 6.5 เฉยๆ 

3.ท่านท่องเท่ียวบ่อยแค่ไหน 4 10 7 เห็นดว้ย 

4.ท่านท่องเท่ียวเป็นกลุ่มมากกวา่ท่องเท่ียว
คนเดียว 

5 10 7.5 เห็นดว้ย 
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ตารางท่ี 4 ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัและพฤติกรรมการท่องเท่ียว (ต่อ) 

ปัจจัยทางพฤติกรรมการท่องเทีย่ว ตํ่าสุด สูงสุด ค่าเฉลีย่ ระดับความเห็น 

5.ท่านท่องเท่ียวโดยนาํรถยนตส่์วนตวัไป
เอง  

2 8 5 เฉยๆ 

6.ท่านรู้สึกสนใจท่ีจะหาขอ้มลูก่อนการ
ออกไปท่องเท่ียวในแต่ละคร้ัง  

4 9 6.5 เฉยๆ 

7.ท่านคิดวา่สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไปควรมี
ความสะดวกสบาย 

4 6 5 เฉยๆ 

รวม 26 63 44.5 เฉยๆ 

 

ปัจจยัและพฤติกรรมการท่องเท่ียวของกลุ่มเป้าหมายนั้นเฉยๆกบัการหาขอ้มูลเก่ียวกบั
การท่องเท่ียวในท่ีๆจะไป และเห็นดว้ยกบัการท่องเท่ียวในท่ีๆมีธรรมชาติ แต่ยงัคงเฉยๆกบัการ
เรียนรู้เชิงอนุรักษใ์นการท่องเท่ียว ส่วนใหญ่แลว้เฉยๆกบัการนาํรถยนตไ์ปเท่ียวเอง และมกัไปเป็น
กลุ่มมากกวา่ท่องเท่ียวคนเดียว 

ตารางท่ี 5 ความเห็นเก่ียวกบัทฤษฎีการออกแบบศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษด์า้นทาํเลท่ีตั้ง 

ทาํเลทีต่ั้งในการออกแบบ ตํ่าสุด สูงสุด ค่าเฉลีย่ ระดับความเห็น 

1.ศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษค์วรตั้งอยูใ่นท่ีท่ี
มีชุมชนและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ
เพื่อก่อใหเ้กิดความน่าสนใจท่ีจะเรียนรู้  

7 10 8.5 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

2.ศูนย์ท่อง เ ท่ี ยว เ ชิงอนุ รักษ์ ท่ี ดีควรมี
แหล่งขอ้มูลและสถานท่ีๆสามารถอาํนวย
ความสะดวกใหเ้กิดการเรียนรู้ได ้  

8 10 9 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

3.ศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์อยูไ่ม่ไกลและ
เดินทางสะดวกทาํให้ท่านตดัสินใจเลือกมา
พกัผอ่น 

6 9 7.5 เห็นดว้ย 
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ตารางท่ี 5 ความเห็นเก่ียวกบัทฤษฎีการออกแบบศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษด์า้นทาํเลท่ีตั้ง (ต่อ) 

ทาํเลทีต่ั้งในการออกแบบ ตํ่าสุด สูงสุด ค่าเฉลีย่ ระดับความเห็น 

4.ศูนย์ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีมีกิจกรรม
ร่วมกบัชุมชนเป็นปัจจยัท่ีทาํใหท่้านสนใจ  

7 10 8.5 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

5.ศูนย์ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีมีกิจกรรม
ทางดา้นการออกกาํลงักายเป็นปัจจยัท่ีทาํให้
ท่านสนใจ 

4 8 6 เฉยๆ 

รวม 32 47 39.5 เห็นดว้ย 

  

จากตารางดา้นปัจจยัในการเลือกทาํเลท่ีตั้งศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษค์วรตั้งอยูใ่นท่ีท่ีมี
ชุมชนและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจและมีแหล่งขอ้มูลเพื่ออาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และ
ส่วนใหญ่คิดวา่ท่ีท่ีเดินทางไปสะดวกจะดีกวา่  

ตารางท่ี 6 ความเห็นเก่ียวกบัทฤษฎีการออกแบบศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษด์า้นราคา 

ราคา ตํ่าสุด สูงสุด ค่าเฉลีย่ ระดับความเห็น 

1.ท่านเตม็ใจจ่ายค่าบริการแพงหากท่ีพกัใน
การท่องเท่ียวมีค่าใชจ่้ายสูง 

2 10 6 เฉยๆ 

2.ท่านมักจะไปใช้บริการท่องเ ท่ียวท่ีมี
ค่าใชจ่้ายไม่แพง 

7 10 8.5 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

3.ท่านคิดว่าการใช้บริการท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ราคาไม่แพงดีกวา่ราคาแพง   

3 8 5.5 เฉยๆ 

4.หากจะต้องไปใช้บริการศูนย์ท่องเท่ียว 
ท่านจะพิจารณาเร่ืองราคาเป็นอนัดบัแรก  

3 9 6 เฉยๆ 

รวม 15 37 26 เฉยๆ 

 

จากตารางท่ี 6 ความเห็นในเร่ืองของราคาต่อการท่องเท่ียว พบว่าประชาการเป้าหมาย
ส่วนใหญ่รู้สึกว่าไม่ค่อยเต็มใจในการจ่ายค่าบริการท่ีพกัในราคาท่ีแพง และไม่รู้สึกว่าท่ีท่ีราคาไม่
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แพงนั้นดอ้ยไปกว่าท่ีๆมีราคาแพง แต่ส่วนใหญ่ก็ยงัเห็นดว้ยว่าพิจารณาเร่ืองงบประมาณในการ
ท่องเท่ียวเป็นอนัดบัแรก 

ตารางท่ี 7 ความเห็นเก่ียวกบัทฤษฎีการออกแบบศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษด์า้นประโยชน์ใชส้อย 

ประโยชน์ใช้สอย ตํ่าสุด สูงสุด ค่าเฉลีย่ ระดับความเห็น 

1.หอ้งพกัท่ีมีขนาดใหญ่ทาํใหท่้านรู้สึกผอ่น
คลายและสะดวกสบาย  

6 10 8 เห็นดว้ย 

2.ห้องพักท่ีสามารถพักได้หลายคนเป็น
ปัจจยัท่ีทาํใหท่้านพิจารณาการเขา้ 

8 10 9 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

3.ท่ีพกัท่ีมีร้านอาหารดว้ยเป็นปัจจยัท่ีทาํให้
ท่านพิจารณาการเขา้พกั  

4 9 6.5 เฉยๆ 

4. ท่ี พัก ท่ี มี ส่ วนบ ริ ก า รทา งด้ าน อ่ืนๆ
นอกเหนือจากส่วนห้องพกัเป็นปัจจยัท่ีทาํ
ใหท่้านพิจารณาการเขา้พกั 

7 10 8.5 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

5.พื้นท่ีใชส้อยภายในโครงการควรมีพื้นท่ีๆ
เช่ือมโยงกบัธรรมชาติ  

6 10 8 เห็นดว้ย 

6.ทางโครงการควรมีอุปกรณ์ในการอาํนวย
ความสะดวกในการเรียนรู้นอกโครงการ 
เช่นมีบริการให้เช่าจักรยาน หรือเช่าเรือ 
เป็นตน้ 

8 10 9 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

รวม 39 59 49 เห็นดว้ย 

จากตารางท่ี 7 พบว่าประชาการเป้าหมายเห็นดว้ยกบัการท่ีห้องพกัสามารถเขา้พกัได้
หลายคน และท่ีพกัมีส่ิงบริการในดา้นอ่ืนๆนอกเหนือจากห้องพกั และเห็นดว้ยถา้ท่ีพกันั้นๆจะมี
ความเช่ือมโยงกบัธรรมชาติ 
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10. การกาํหนดพืน้ทีใ่ช้สอยภายในโครงการ 

จากการศึกษาโครงการกรณีศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเก่ียวกบักลุ่มเป้าหมาย 
ผูว้ิจยัไดท้าํการกาํหนดพื้นท่ีใชส้อยของโครงการศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ดงัน้ี 

10.1 ส่วนบริการสาธารณะ 

10.1.1 ส่วนบริการหอ้งสมุดท่องเท่ียว 

ส่วนตอ้นรับ 

ส่วนท่ีเกบ็หนงัสือ (book shelf) 

ส่วนนัง่อ่านหนงัสือ 

ส่วนมลัติมีเดีย 

ส่วนเกบ็ของ 

10.1.2 ส่วนบริการร้านกาแฟ 

10.1.3 ส่วนบริการร้านอาหาร 

ส่วนตอ้นรับและแคชเชียร์ 

ส่วนเคาน์เตอร์บาร์ 

ส่วนนัง่ทานอาหาร 

ส่วนครัว 

ส่วนศูนยก์ารเรียนรู้แบบลงมือทาํ (workshop) 

ส่วนหอ้งเรียนรู้ และหอ้งจดัสมัมนา 

ส่วนขายสินคา้ 

10.1.4 หอ้งนํ้า 

10.1.5 สวนผกัปลอดสารพิษ 

10.1.6 ลานกิจกรรม 

10.1.7 พื้นท่ีจดันิทรรศการหมุนเวียน 

10.1.8 ท่าเรือ 
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10.2 ส่วนบริการหอ้งพกั 

10.2.1 ส่วนตอ้นรับ 

10.2.2 ส่วนหอ้งพกั 

10.2.3 Back of the house 

 
ภาพท่ี 46 แสดงผงัความสมัพนัธ์ของพื้นท่ีใชส้อยภายในโครงการ 
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บทที ่6 

 
แนวความคดิในการออกแบบศูนย์ท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 

 
จากการทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัแปรอิสระ ตวั

แปรตาม และตวัแปรควบคุม ผูว้ิจยัไดน้าํมาแปรรูปในการออกแบบโครงการศูนยท่์องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์ดงัมีความสัมพนัธ์ของแต่ละพื้นท่ีใชง้านในโครงการ และไดท้าํการจดัวาง zoning ของ
โครงการ โดยอิงจากผงัความสมัพนัธ์ดงักล่าว 

 

 
 
ภาพท่ี 47 แสดงความสมัพนัธ์ของพื้นท่ีใชส้อยภายในโครงการ 
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ภาพท่ี 48 แสดง zoning ของโครงการศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
 

แนวความคิดในการแปรรูปภูมิปัญญาเรือนแพสู่การออกแบบศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
หลงัจากไดท้าํการศึกษาภูมิปัญญาเรือนแพในประเด็นต่างๆตามขั้นตอนการศึกษา ผูว้ิจยัไดน้าํผล
ของการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้ มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบศูนย์ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ให้
เหมาะสมกบัการแนวคิดการดาํเนินการของโครงการ โดยมีขั้นตอนการออกแบบดงัน้ี 

จากขอ้สงัเกตพบวา่ภูมิปัญญาเรือนแพมีลกัษณะการสร้างตามรูปแบบของบา้นไทย ซ่ึง
ทาํเป็นเรือนทรงสีเหล่ียม และถา้จะเพิ่มตวัเรือนก็จะเพิ่มออกไปเป็นส่วนต่อขยาย นอกจากนั้นการ
วางรูปแบบของชุมชนยงัเป็นระบบยืดหยุ่นตามฤดูกาล แต่มีการเช่ือมต่อกนัในแต่ละอาคารใน
รูปแบบท่ีแตกต่างกนั เช่นฤดูนํ้ าหลาก ใชเ้รือในการเช่ือมโยงคนในชุมชน ฤดูนํ้ าแลง้ตวัเรือนเบียด
จนชานเรือนติดกัน จนทาํให้กลายเป็นทางเดินโดยธรรมชาติ ผูว้ิจยัจึงนาํแนวคิดน้ีมาออกแบบ
โครงสร้างผงัอาคารโดยรวม ให้มีลกัษณะกระจายตวั แต่เช่ือมถึงกนัส่ิงต่างๆ เช่น ทางเดิน หลงัคา 
เป็นตน้ และจากบริบทโดยรอบ ผูว้ิจยัไดท้าํการกาํหนดสัดส่วนของอาคารในแต่ละการใชง้าน ใหมี้
ขนาดไม่ใหญ่มาก และจดัวางแบบกระจายตวั โดยจดัวางตวัอาคารให้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที
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แวดลอ้มอยา่งใกลชิ้ดในพุ่มไม ้ริมนํ้ า โดยถึงแมจ้ะตอ้งเดินติดต่อกนัจากภายนอกอาคารก็ถือว่าเป็น
การสมัผสัธรรมชาติ  

 
 

ภาพท่ี 49 ภาพแสดงลกัษณะการแปรรูปการออกแบบ 
 
 

    
 

ภาพท่ี 50 ภาพแสดงลกัษณะการแปรรูปการออกแบบ 
 

ลกัษณะของภูมิปัญญาเรือนแพ เป็นการจดัการพื้นท่ีผงับริเวณใหมี้พื้นท่ีวา่งสาํหรับ
ธรรมชาติในสดัส่วนท่ีค่อนขา้งมาก ดงันั้นผูว้ิจยัจึงจดัพื้นท่ีใหมี้ธรรมชาติเขา้แทรกซึมกบัตวัอาคาร 
ธรรมชาติโอบลอ้มอาคารไวใ้หเ้ด่นชดักวา่ส่ิงประดิษฐข์องมนุษย ์ 



 
98 

    
 
ภาพท่ี 51 ภาพแสดงลกัษณะการแปรรูปการออกแบบ 

 
การนาํรูปแบบเอกลกัษณ์ของเรือนแพมาใชก้บัการออกแบบตวัอาคาร ส่ิงแรกทีผูว้ิจยั

นาํมาใชคื้อจดัวางพื้นท่ีโดยการใชพ้ื้นท่ีในทั้งภายนอกและภายในให้เหมือนเป็นพื้นท่ีหน่ึงเดียวกนั 
หรือจดัให้ใชท้าํกิจกรรมพื้นท่ีนภายในและภายนอก โดยพื้นท่ีภายนอกหลกัๆท่ีใชคื้อพื้นท่ีชาน ซ่ึง
ทุกฟังก์ชั่นถูกออกแบบมาให้มีพื้นท่ีตรงส่วนน้ี กาละสามารถออกมาใช้งานได้เหมือนใช้พื้นท่ี
ภายใน  

 
ภาพท่ี 52 ภาพแสดงลกัษณะการแปรรูปการออกแบบ 
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การลดพลงังานในการใชภ้ายในอาคาร โดยออกแบบใหมี้ช่องเปิดมากวา่ผนงัทึบ และ

ใชธ้รรมชาติซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหลกัของพื้นท่ีใหเ้กิดประโยชน์ นอกจากนั้นการวางตวัอาคารแบบ

กระจายตวักท็าํใหอ้าคารไม่บงัลมซ่ึงกนัและกนั 

 

  
 

ภาพท่ี 53 ภาพแสดงลกัษณะการแปรรูปการออกแบบ 
 

การจดัพื้นท่ีของอาคาร มีการลดหลัน่กนัไปตามฟังกช์ัน่ตั้งแต่ทางเขา้โครงการ โดยไล่

ระดบัของโครงการตั้งแต่ทางเขา้โครงการท่ีไม่ไดเ้คล่ือนไหวไปตามนํ้ า และค่อยๆไล่ลงมาถึงส่วน

ของห้องพกัท่ีลอยอยูบ่นนํ้ าซ่ึงมีการเคล่ือนไหวไปตามกระแสนํ้ า โดยทางเดินท่ีออกแบบก็มีตั้งแต่

ยึดอยูก่บัท่ี และมีการกระเพื่อมไปตามกระแสนํ้ า ทาํให้เวลาเดินจะเกิดความไม่มัน่คง ไหลไปตาม

แรงของนํ้า 
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ภาพท่ี 54 ภาพแสดงลกัษณะการแปรรูปการออกแบบ 
 

ลกัษณะของภูมิปัญญาเรือนแพมีการใชพ้ื้นท่ีในหลากหลายรูปแบบในพื้นท่ีเดียวหรือ
เป็นการปรับเปล่ียนพื้นท่ี ดงันั้นผูว้ิจยัจึงนาํมาปรับเปล่ียนพื้นท่ีในบางจุด เช่น พื้นท่ีเปล่ียนผ่าน
นอกจากจะเป็นทางเดินแลว้ ยงัเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถทาํกิจกรรมต่างๆไดอี้กดว้ย 

 
ภาพท่ี 55 ภาพแสดงลกัษณะการแปรรูปการออกแบบ 
 

วสัดุของภูมิปัญญาเรือนแพเป็นวสัดุท่ีมีความเป็นธรรมชาติ ท่ีไม่ไดถู้กแปรรูปใดๆ 
ผูว้ิจยัจึงนาํอตัลกัษณ์ในการใชส้ัจจะวสัดุมาเป็นส่วนประกอบในการออกแบบโครงการวสัดุหลกั
ของโครงการคือ ไม ้ไม่ว่าจะเป็นพื้น ผนงั โครงหลงัคา ทั้งในตวัอาคารและภายนอกอาคาร โดยผ
ท่ีมาใชง้านตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ในบางพื้นท่ี เพื่อท่ีจะสามารถนั่งลงกบัพื้นเหมือนกบัเวลาอยู่
บา้น ทั้งตรงส่วนดา้นในอาคาร และในส่วนชาน  
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ภาพท่ี 56 แสดงวสัดุท่ีใชภ้ายในโครงการ 
 

ส่วนประกอบในการออกแบบภายใน ผูว้จิยัไดห้ยบิเอารายละเอียดต่างๆใน
ชีวิตประจาํวนัของชุมชนชาวเรือนแพมาแปรรูปในการออกแบบเป็นดีเทลต่างๆ เช่น กรงนก เปล
ญวน เป็นตน้ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์มีการออกแบบใหน้อ้ยท่ีสุด และบางพื้นท่ีไม่มีเฟอร์นิเจอร์
เพื่อใหผู้ท่ี้มาใชง้านสามารถนัง่ทาํกิจกรรมท่ีพื้นได ้เฟอร์นิเจอร์บางช้ินวางง่ายๆกบัพื้น เช่นเตียง 
หรือท่ีนัง่ และบางช้ินเคล่ือนไหวไดเ้ช่นชิงชา้ เป็นตน้ นอกจากนั้นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ใชเ้สน้
ท่ีนอ้ยท่ีสุด เพือ่ใหเ้กิดความโปร่งและทะลุเพื่อใหเ้กิดความกลมกลืนและไม่โดดเด่นหรือสลายวตัถุ
ไปกบัสภาวะภายนอกอาคาร วสัดุบางส่วนใชเ้ป็นกระจกเพื่อความโปร่งและสะทอ้นถึงบรรยากาศ
ภายนอก  
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1. ผลงานการออกแบบ 
 

 
 

 
ภาพท่ี 57 แสดง master plan ภายในโครงการศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
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ภาพท่ี 58 แสดงผงัเฟอร์นิเจอร์ส่วนทางเขา้ ส่วนจดันิทรรศการ 
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ภาพท่ี 59 แสดงผงัเฟอร์นิเจอร์ส่วนจดัแสดงนิทรรศการ ลานกิจกรรม และท่าเรือ 
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ภาพท่ี 60 แสดงผงัเฟอร์นิเจอร์ส่วนหอ้งสมุด 
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ภาพท่ี 61 แสดงผงัเฟอร์นิเจอร์ส่วน workshop 
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ภาพท่ี 62 แสดงผงัเฟอร์นิเจอร์ส่วนตอ้นรับหอ้งพกั 
 

 

 
 
ภาพท่ี 63 แสดงผงัเฟอร์นิเจอร์ส่วนหอ้งพกั 
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ภาพท่ี 64 ทศันียภาพทางโดยรวมของโครงการช่วงเวลากลางวนั 
 

 

 
 
ภาพท่ี 65 ทศันียภาพทางโดยรวมของโครงการช่วงเวลากลางคืน 
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ภาพท่ี 66 ทศันียภาพทางเขา้โครงการ 

 
 

 
 

ภาพท่ี 67 ทศันียภาพทางเขา้โครงการและส่วนท่ีจอดจกัรยาน 
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ภาพท่ี 68 ทศันียภาพภายทางเขา้โครงการ 
 
 

 
 
ภาพท่ี 69 ทศันียภาพภายส่วนจดันิทรรศการ 
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ภาพท่ี 70 ทศันียภาพส่วนทางเดินหอ้งสมุดท่องเท่ียว 
 
 

 
 
ภาพท่ี 71 ทศันียภาพส่วนหอ้งสมุดท่องเท่ียว 
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ภาพท่ี 72 ทศันียภาพส่วนหอ้งสมุดท่องเท่ียว 
 

 
 
ภาพท่ี 73 ทศันียภาพส่วนหอ้งสมุดท่องเท่ียว 
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ภาพท่ี 74 ทศันียภาพส่วนหอ้งสมุดท่องเท่ียว 
 

 
 
ภาพท่ี 75 ทศันียภาพส่วนหอ้งสมุดท่องเท่ียว 
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ภาพท่ี 76 ทศันียภาพส่วนหอ้งสมุดท่องเท่ียว 
 

 
 
ภาพท่ี 77 ทศันียภาพส่วนหอ้ง workshop 
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ภาพท่ี 78 ทศันียภาพส่วนร้านกาแฟ 
 

 
 
ภาพท่ี 79 ทศันียภาพส่วนร้านอาหาร 
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ภาพท่ี 80 ทศันียภาพส่วนร้านอาหาร 
 

 
 
ภาพท่ี 81 ทศันียภาพส่วนตอ้นรับหอ้งพกั 
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ภาพท่ี 82 ทศันียภาพส่วนหอ้งพกั 
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บทที ่7 

 
สรุปผลของการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาภูมิปัญญาเรือนแพไดข้อ้คน้พบท่ีนาํไปสู่การออกแบบ คือ การปรับตวัให้
เขา้กบับริบทหรือธรรมชาติ ดงัท่ีผูอ้ยูอ่าศยัสามารถอาศยัอยูไ่ดใ้นสภาวะสบายและไม่ขดัต่อวิธีของ
ธรรมชาติ ซ่ึงผูว้ิจยัได้นํามาเป็นแนวความคิดหลกัในการออกแบบโครงการศูนยท่์องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์ณ อาํเภอบางกะเจา้ จงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงมีบริบทท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
ผูว้ิจยัออกแบบโดยวางตาํแหน่งและผงัของโครงการโดยการกระจายตวัอาคาร และกาํหนดสัดส่วน
ของตวัอาคารให้มีขนาดไม่ใหญ่มาก และกระจายตวัอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และออกแบบให้พื้นท่ี
ภายนอกกลมกลืนเป็นหน่ึงเดียวกบัพื้นท่ีภายใน และใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ีเปล่ียนผ่านในการทาํ
กิจกรรมต่างๆ นอกจากนั้นยงัออกแบบใหต้วัอาคารเกิดสภาวะสบายจากการเปิดช่องเปิดเป็นจาํนวน
มาก ทาํให้การระบายอากาศเป็นไปอย่างดีและไม่ตอ้งพึ่งพาเคร่ืองปรับอากาศโดยไม่จาํเป็น พื้นท่ี
ของอาคารในบางจุด ถูกกาํหนดใหมี้การลอยตวัอยูบ่นนํ้ า เพื่อซึมซบัสภาวะและประสบการณ์ของ
การอาศัยอยู่บนเรือนแพ และในรายละเอียดต่างๆ ผูว้ิจัยก็ได้ลดทอนรายละเอียดและทาํการ
ออกแบบโดยคาํนึงถึงส่วนประกอบต่างๆของภูมิปัญญาเรือนแพ ทางดา้นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 
ผูว้ิจยัคาํนึงถึงความไม่มีเฟอร์นิเจอร์ ดว้ยการออกแบบให้มีรายละเอียดนอ้ยท่ีสุด เพื่อสลายมุมมอง
ทางสายตาเพื่อสมัผสักบัมุมมองของธรรมชาติท่ีโอบลอ้มอาคารใหม้ากท่ีสุด 

 
2. ข้อเสนอแนะ 

2.1 จากการศึกษาภูมิปัญญาเรือนแพ ผูว้ิจยัพบว่ามีประเด็นอ่ืนๆท่ีน่าสนใจนอกจาก
ความเป็นรูปธรรมของเรือนแพ ยงัมีเร่ืองบริบท สังคม ส่ิงแวดลอ้มเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีความ
น่าสนใจท่ีจะศึกษาเพิ่มเติมมากข้ึนและนาํไปต่อยอดในการออกแบบโครงการอื่นๆได ้

2.2 จากการศึกษาสถานท่ีตั้งโครงการ ยงัมีความสัมพนัธ์ของโครงการและสถานที่ตั้ง
ไม่เตม็ท่ี และยงัไม่ค่อยตอบสนองชุมชนรวมถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

2.3 การจดัพื้นท่ีอาคารและเฟอร์นิเจอร์ยงัสัมพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีไดม้าจากการศึกษานอ้ย 
ควรหาขอ้มูล วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และนาํมาแปรรูปเป็นการจดัพื้นท่ีมากกวา่น้ี 
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2.4 ในปัจจุบนัการอยู่อาศยัในเรือนแพน้อยลงอย่างเห็นไดช้ดั ชุมชนนํ้ ากลายเป็น
ชุมชนบก ชาวแพปรับตวัให้เขา้กบัปัจจุบนัมากข้ึนและใชว้สัดุท่ีมีความสมยัใหม่มากข้ึนทาํให้วิธี
ดั้งเดิมของชาวเรือนแพปรับเปล่ียนไปจากในอดีตทาํใหเ้กิดเป็นส่วนหน่ึงของอุปสรรคในการศึกษา 

2.5 งานวิจยัน้ีสามารถนาํผลของการศึกษาไปต่อยอดแนวความคิดในการพฒันาจดัทาํ
โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

2.6 การออกแบบมีการคาํนึงถึงสถานท่ีท่ีตั้งไม่เพียงพอ ควรจะมีการสาํรวจชุมชนและ
สภาพแวดลอ้มใหดี้กวา่น้ี 
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ผนวก  ก 
แบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายคนวัยทาํงานอายุระหวา่ง 25-40 ป ี 
และแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายประชาชนในชุมชนบางกะเจ้า
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แบบสอบถามกลุ่มคนวัยทาํงานอายุระหวา่ง 25-40 ปี 
เรื่อง 

การศึกษาภูมปิัญญาเรือนแพสู่การออกแบบศนูย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 

วันที่………….เดือน………………………………..พ.ศ.25…………… 
ที่อยู่ของผู้ถูกสมัภาษณ์ ชุมชน/หมู่บ้าน.........................................อําเภอ/เขต....................................... 
จังหวัด...........................................หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้าม)ี ................................................................. 
  
 
คําช้ีแจง 
 แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นส่วนประกอบในการทําวิจัย เรื่อง  การศึกษาภูมิปัญญา
เรือนแพสู่การออกแบบศูนยท์่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากกลุ่มพนักงาน
บรษัทที่มีอายรุะหว่าง 25 – 40 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล 
 โปรดตอบตามความเป็นจริงจากประสบการณ์ และความคิดเห็นของท่าน การตอบ
แบบสอบถามนี้จะไม่มีผลต่อตัวท่าน ข้อมูลต่าง ๆ จะเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยข้อมูลโดย
ส่วนตัวใด ๆ ทั้งสิ้น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 126 

รายการข้อคําถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล  

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมาย  ลงใน (    ) และแสดงความคิดเห็น………………………………… 
  
 
ข้อความ 
  
 
ปัจจัยส่วนบุคคล ( personal characteristics ) 
1. เพศ (    ) ชาย (    ) หญิง 
2. อายุ.............. ปี 
3. การศึกษา (    ) ตํ่ากว่าปริญญาตร ี (    ) ปริญญาตรี                  
  (    ) ปริญญาโท (    ) ปริญญาเอก 
  (    ) อื่น ๆ........................................... 
4. อาชีพ (    ) รับราชการ (    ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (    ) ลูกจ้างบริษัท (    ) ค้าขาย 
  (    ) ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ (    ) รับจ้างทัว่ไป 
  (    ) เกษียณอายุ (    ) อื่น ๆ........................................... 
5. รายได้ของท่าน...........................................บาท ต่อเดือน 
6. เขตที่อยู่อาศัย........................................... 
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รายการข้อคําถามเก่ียวกับความเชื่อและทัศนคติ ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน 
โปรดระบุด้วยการให้คะแนนตั้งแต่ 0 – 10 โดยให้ 10 คะแนน ถ้าเห็นด้วยอย่างยิ่ง และถ้าไม่เห็นด้วย
เลย ให้ 0 คะแนน 
  
 
 ข้อความ คะแนน 
  
 
7.   ท่านคิดว่าการท่องเที่ยวจะทําให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายความเครียด  …………………………….. 
8.   ท่านคิดว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นการท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจ  …………………………….. 
9.   ท่านคิดว่าการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้นเมื่อได้ออกมาท่องเที่ยว   …………………………….. 
  
 
รายการข้อคําถามเกี่ยวกับปัจจัยทางพฤติกรรมการท่องเที่ยวของท่าน ท่านเห็นด้วยกับข้อความ
ต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน โปรดระบุด้วยการให้คะแนนตั้งแต่ 0 – 10 โดยให้ 10 คะแนน ถ้าเห็นด้วย
อย่างยิ่ง และถ้าไม่เห็นด้วยเลย ให้ 0 คะแนน 
 
  
 
 ข้อความ  
  
 
10. ท่านรู้สึกมีความสุขเมื่อได้ท่องเที่ยวในที่ที่มีธรรมชาติ   …………………………….. 
11. ท่านรู้สึกสนใจที่จะท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ที่มีการเรียนรู้ประกอบไปด้วย 
     ในการท่องเที่ยว       …………………………….. 
12. ท่านท่องเที่ยวบ่อยแค่ไหน   …………………………….. 
13. ท่านท่องเที่ยวเป็นกลุ่มมากกว่าท่องเที่ยวคนเดียว   …………………………….. 
14. ท่านท่องเที่ยวโดยนํารถยนต์ส่วนตัวไปเอง    …………………………….. 
15. ท่านรู้สึกสนใจที่จะหาข้อมูลก่อนการออกไปท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง  …………………………….. 
16. ท่านคิดว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ไปควรมีความสะดวกสบาย   …………………………….. 
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รายการข้อคําถามเกี่ยวกับด้านทฤษฏีการออกแบบ ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปน้ีมากน้อยแค่
ไหน โปรดระบุด้วยการให้คะแนนตั้งแต่ 0 – 10 โดยให้ 10 คะแนน ถ้าเห็นด้วยอย่างยิ่ง และถ้าไม่เห็น
ด้วยเลย ให้ 0 คะแนน 
  
 
 ข้อความ คะแนน 
  
 
ด้านทําเลที่ต้ัง 
17. ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควรต้ังอยู่ในที่ที่มีชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวที่ 
     น่าสนใจเพื่อก่อให้เกิดความน่าสนใจที่จะเรียนรู้    …………………………….. 
18. ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ดีควรมีแหล่งข้อมูลและสถานที่ๆสามารถ 
     อํานวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ได้     …………………………….. 
19. ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่อยู่ไม่ไกลและเดินทางสะดวกทําให้ท่าน 
     ตัดสินใจเลือกมาพักผ่อน      …………………………….. 
20. ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนเป็นปัจจัยที่ทําให้ 
     ท่านสนใจ         …………………………….. 
21. ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีกิจกรรมทางด้านการออกกําลังกายเป็น 

ปัจจัยที่ทําให้ท่านสนใจ      …………………………….. 

 
ด้านราคา 
22. ท่านเต็มใจจ่ายค่าบริการแพงหากที่พักในการท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายสูง …………………………….. 
23. ท่านมักจะไปใช้บริการท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่ายไม่แพง   …………………………….. 
24. ท่านคิดว่าการใช้บริการที่ท่องเที่ยวที่มีราคาไม่แพงดีกว่าราคาแพง  …………………………….. 
25. หากจะต้องไปใช้บริการศูนย์ท่องเที่ยว ท่านจะพิจารณาเรื่องราคา 
     เป็นอันดับแรก        …………………………….. 
 
ด้านประโยชน์ใช้สอย 
26. ห้องพักที่มีขนาดใหญ่ทําให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายและสะดวกสบาย  …………………………….. 
27. ห้องพักที่สามารถพักได้หลายคนเป็นปัจจัยที่ทําให้ท่านพิจารณาการเข้าพัก …………………………….. 
28. ที่พักที่มีร้านอาหารด้วยเป็นปัจจัยที่ทําให้ท่านพิจารณาการเข้าพัก  …………………………….. 
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29. ที่พักที่มีส่วนบริการทางด้านอื่นๆนอกเหนือจากส่วนห้องพักเป็นปัจจัย 
     ที่ทําให้ท่านพิจารณาการเข้าพัก     …………………………… 
30. พื้นที่ใช้สอยภายในโครงการควรมีพื้นที่ๆเชื่อมโยงกับธรรมชาติ  …………………………….. 
31. ทางโครงการควรมีอุปกรณ์ในการอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
     นอกโครงการ เช่นมีบริการให้เช่าจักรยาน หรือเช่าเรือ เป็นต้น  …………………………….. 
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แบบสอบถามบุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชนบางกะเจา้ 
เรื่อง 

การศึกษาภูมปิัญญาเรือนแพสู่การออกแบบศนูย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 

วันที่………….เดือน………………………………..พ.ศ.25…………… 
ที่อยู่ของผู้ถูกสมัภาษณ์ ชุมชน/หมู่บ้าน.........................................อําเภอ/เขต....................................... 
จังหวัด...........................................หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้าม)ี ................................................................. 
  
 
คําช้ีแจง 
 แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นส่วนประกอบในการทําวิจัย เรื่อง  การศึกษาภูมิปัญญา
เรือนแพสู่การออกแบบศูนยท์่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากกลุ่มบุคคลท่ีมี
ภูมิลําเนาอยู่ในชุมชนบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ 
 โปรดตอบตามความเป็นจริงจากประสบการณ์ และความคิดเห็นของท่าน การตอบ
แบบสอบถามนี้จะไม่มีผลต่อตัวท่าน ข้อมูลต่าง ๆ จะเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยข้อมูลโดย
ส่วนตัวใด ๆ ทั้งสิ้น 
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รายการข้อคําถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล  

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมาย  ลงใน (    ) และแสดงความคิดเห็น………………………………… 
  
 
ข้อความ 
  
 
ปัจจัยส่วนบุคคล ( personal characteristics ) 
1. เพศ (    ) ชาย (    ) หญิง 
2. อายุ.............. ปี 
3. สถานภาพ (    ) โสด            (    ) แต่งงาน 
  (    ) หย่า (    ) อยู่ด้วยกันไม่จดทะเบียนสมรส 
  (    ) อื่น ๆ........................................... 
4. อาชีพ (    ) รับราชการ (    ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (    ) ลูกจ้างบริษัท (    ) ค้าขาย 
  (    ) ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ (    ) รับจ้างทัว่ไป 
  (    ) เกษียณอายุ (    ) อื่น ๆ........................................... 
5. รายได้ของท่าน...........................................บาท ต่อเดือน 
6. เขตที่อยู่อาศัย........................................... 
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รายการข้อคําถามเก่ียวกับความเชื่อและทัศนคติ ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน 
โปรดระบุด้วยการให้คะแนนตั้งแต่ 0 – 10 โดยให้ 10 คะแนน ถ้าเห็นด้วยอย่างยิ่ง และถ้าไม่เห็นด้วย
เลย ให้ 0 คะแนน 
  
 
 ข้อความ คะแนน 
  
 
7.  ท่านคิดว่าพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนบางกระเจ้าควรพัฒนาแนวทาง 
     การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์      …………………………….. 
8.   ท่านคิดว่าปัจจุบันการท่องเที่ยวในชุมชนบางกระเจ้ายังมีส่วนร่วมของ 
     คนในชุมชนน้อยเกินไป      …………………………….. 
9.   ท่านคิดว่าปัจจุบันมีคนสนใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มมากขึ้น …………………………….. 
10. ท่านคิดว่าชุมชนบางกระเจ้าควรมีศูนย์กลางในการท่องเที่ยวเพื่อให้ข้อมูล 
      แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในชุมชน     …………………………….. 
11. ท่านคิดว่าจะเป็นผลดีกับชุมชนมากขึ้นถ้ามีศูนย์ท่องเที่ยวที่คํานึงถึงการ 
     ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้ข้อมูลการเที่ยวเชิงอนุรักษ์แก่ 
     นักท่องเที่ยว        …………………………….. 
12. ท่านคิดว่าการมีศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะทําให้นักท่องเที่ยวรู้จัก 
      บางกระเจ้ามากขึ้น       …………………………….. 
13. ท่านคิดว่าการมีศูนย์ท่องเที่ยวจะทําให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในชุมชน 
      บางกระเจ้า เที่ยวในเชิงอนุรักษ์มากขึ้น     …………………………….. 
  
 
รายการข้อคําถามเกี่ยวกับปัจจัยทางพฤติกรรมการท่องเที่ยวของท่าน ท่านเห็นด้วยกับข้อความ
ต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน โปรดระบุด้วยการให้คะแนนตั้งแต่ 0 – 10 โดยให้ 10 คะแนน ถ้าเห็นด้วย
อย่างยิ่ง และถ้าไม่เห็นด้วยเลย ให้ 0 คะแนน 
  
 
 ข้อความ  
  
 
14. ท่านรู้สึกสนใจในการร่วมมือกับศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายใน 
     ชุมชนเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว ถ้ามีการพัฒนา 
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     แนวคิดในการสร้าง       …………………………….. 
15. ท่านรู้สึกสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ถ้ามี 
     โครงการเกิดขึ้น       …………………………….. 
16. ท่านรู้สึกสนใจในการประชาสัมพันธ์ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อให้ 
     นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชนมากขึ้น   …………………………….. 
  
 
รายการข้อคําถามเกี่ยวกับด้านทฤษฏีการออกแบบ ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปน้ีมากน้อยแค่
ไหน โปรดระบุด้วยการให้คะแนนตั้งแต่ 0 – 10 โดยให้ 10 คะแนน ถ้าเห็นด้วยอย่างยิ่ง และถ้าไม่เห็น
ด้วยเลย ให้ 0 คะแนน 
  
 
 ข้อความ คะแนน 
  
 
ด้านทําเลที่ต้ัง 
17. ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควรต้ังอยู่ในที่ที่มีชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว 
     ที่น่าสนใจเพื่อก่อให้เกิดความน่าสนใจที่จะเรียนรู้   …………………………….. 
18. ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ดีควรมีแหล่งข้อมูลและสถานที่ๆสามารถ 
     อํานวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ได้     …………………………….. 
19. ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่อยู่ไม่ไกล เดินทางสะดวก และง่ายต่อการเข้าถึง…………………………….. 
 
ด้านประโยชน์ใช้สอย 
20. ศูนย์ท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์ควรเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาและการค้าขาย 
     สินค้าของชุมชน       …………………………….. 
21. ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควรมีพื้นที่ให้คนในชุมชนได้แสดงออกถึง 
      ภูมิปัญญาและความสามารถในชุมชน     …………………………….. 
     นอกโครงการ เช่นมีบริการให้เช่าจักรยาน หรือเช่าเรือ เป็นต้น  …………………………….. 
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ตารางทบทวนวรรณกรรมเรือนแพ 
 

หนังสือ 
ประวตัิและ

ทีม่า 
ส่วน 

ประกอบ 
โครงสร้าง 

วธีิการ
สร้าง 

การจัด
พืน้ที ่

ลกัษณะ
ชุมชน 

ประเภท วสัดุ 

บา้นและหมู่บา้นพื้นถ่ิน 
อรศิริ ปาณินท ์(2538) 

        

เรียบง่ายและเป็นสุขกบัสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 
อรศิริ ปาณินท(์2550) 

        

สถาปัตยกรรมเปียกนํ้า 
วติิยา ปิดตงันาโพธ์ิ(2554) 

        

เกิดในเรือ 
ส. พลายนอ้ย (2537) 

        

ชนิดของเรือนพื้นบา้นรูปแบบต่าง ๆ ใน
แม่นํ้าเจา้พระยา 
ภูธร ภูมะชนะ(2540) 

        

เรือนไทย บา้นไทย 
ศรีศกัร วลัลิโภดม (2537) 

        

หมู่บา้นลอยนํ้าของไทย 
อรศิริ ปาณินท(์2546) 

        

นํ้า บ่อเกิดแห่งวฒันธรรมไทย 
สุเมธ ชุมสาย ณ อยธุยา (2528) 

        

Liquid Perception 
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถมัภ์
และบริษทั ปตท. จาํกดั(มหาชน) (2555) 

  
 

     
 

 

นํ้า บ่อเกิดแห่งวฒันธรรมไทย 
สุเมธ ชุมสาย ณ อยธุยา (2528) 

        

Liquid Perception 
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถมัภ์
และบริษทั ปตท. จาํกดั(มหาชน) (2555) 

  
 

     
 

 

นํ้า : ลกัษณะไทย 
สุเมธ ชุมสาย ณ อยธุยา (2525) 

 
 

 
 

      

เรือนไทยเดิม 
ฤทยั ใจจงรัก (2539)   

        

เรือนแพ 
รักไทย สิงห์สถิต (2521)   

        

มรดกไทย 
วบิูลย ์ล้ีสุวรรณ (2521)   
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ตารางทบทวนวรรณกรรมเรือนแพ (ต่อ) 
 

หนังสือ 
ประวตัิและ

ทีม่า 
ส่วน 

ประกอบ 
โครงสร้าง 

วธีิการ
สร้าง 

การจัด
พืน้ที ่

ลกัษณะ
ชุมชน 

ประเภท วสัดุ 

ภูมิปัญญาชาวบา้นในบริบทของวฒันธรรม
นํ้า : ปลูกเรือนคลอ้ยตามพื้นดิน ปลูกถ่ิน
คลอ้ยตามสายนํ้า 
วรีะ อินพนัทงั (2550) 

        

มรดกใหม่จากลุ่มนํ้ าสะแกกรัง 
พลาดิสยั สิทธิธญักิจ (2534) 

        

แบบแผนบา้นเรือนในสยาม 
น. ณ ปากนํ้า (2535) 

        

เรือนไทย 
ฤทยั จงใจรัก(2536) 

        

สรุป 15 7 6 3 4 13 6  

 
ตารางทบทวนวรรณกรรมแผนปฏิบติัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแห่งชาติ 
 

หนังสือ แนวคดิ องค์ประกอบ ประวตั ิ รูปแบบ กจิกรรม 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(2544)      

สมาคมไทยท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละผจญภยั. [ออนไลน]์      

เท่ียวหวัใจใหม่เมืองไทยย ัง่ยนื [ออนไลน์]      
วกิิซอร์ซ [ออนไลน์]      
กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพืชพนัธุ์ [ออนไลน]์      

นายรอบรู้ หวัใจสีเขียว พาเท่ียว จ.สมุทรปราการ      

ศูนยข์อ้มูลประเทศไทย [ออนไลน์]      
ไทยตาํบล [ออนไลน์]      
สถาบนัพฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรู้เทคโนโลยภีูมิ
สารสนเทศ [ออนไลน์] 

     

กรมป่าไม ้[ออนไลน์]      

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย [ออนไลน์]      

Highlight Thailand [ออนไลน]์      
ฐานขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงการตลาด [ออนไลน]์      

สรุป 10 3 2 3 5 
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