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Abstract 
 This research aims to design support for community tourism. In the Ban Sanuan 
tourism community, Huai Rat District Buriram Province Creating a presentation architecture 
and to guide the development of tourism in the community to be a better way. With 
specific research areas Ban Sanuan Nok community only By designing additional community 
learning activity bases Activities to combine tourists and design 3 homestays as a guideline 
for changing the house into the next homestay With conducting research including A study 
of community tourism support in the 5A principleTo be analyzed with the Ban Sanuan Nok 
community And went into the storage area for the 3 sample homestays that were used in 
the renovation as a model Study the principles of homestay development Study of the 
performance activities in the community that are used to welcome tourists in order to 
design the building, the activities used to display and record the local fisheries of the 
Sanuan community. For use in designing a learning base for community fishing 
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บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ 
 ชุมชนบ้านสนวนนอกตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ในพื้นที่ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เดิมพ้ืนที่หมู่บ้านแห่ง
นี้เป็นป่าทึบ มีต้นสนวนขึ้นอยู่จึงได้ชื่อว่าเป็นบ้านสนวน บ้านสนวนนอกเป็นชุมชนโบราณที่ยังคงดำรง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ใช้ภาษาพ้ืนถิ่นเป็นภาษาเขมร และสืบสานการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ้าไหมลายดั้งเดิมที่ตกทอดกันมาตั้งแต่โบราณ คือผ้าไหมหางกระรอกซึ่งถือ
เป็นลายเอกลักษณ์ของผ้าไหมบ้านสนวนนอก 
 นายบุญทิพย์ กะรมัย์ ผู้ใหญ่บ้านบา้นสนวน เล่าว่า เมื่อก่อนมีแต่จะออกไปศึกษาดูงานจากท่ีอื่นๆ และเห็นว่าท่ี
อื่นก็เหมือนกับท่ีชุมชนของเรา ทำไมไม่ลองตั้งต้นที่บ้านตัวเองดู โดยมีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ปี 2544 เรียนรู้แนวคิดที่
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ท่ีจะเนน้ให้พี่น้องพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน จนมาประสบผลสำเร็จในปี พ.ศ.2556 รวม
ระยะเวลา 12 ปี กว่าจะมาพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวสนวนนอกข้ึนมา  
 ทุกวันน้ีมีชุมชนเล็กๆมากมาย ที่เปิดตัวเองเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรยีนรู้ด้วยเอกลัษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งการ
ท่องเที่ยวของชุมชนนี้กำลังเป็นจุดเปลี่ยนของโลกแห่งการท่องเที่ยว เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งบ้านสนวนนอกก็ได้รับความนยิมเช่นกัน การเข้ามาท่องเที่ยวและการเข้าพักจึ่งเพิม่มากข้ึนในทุกๆปี
ทำให้การรองรับในด้านท่ีพักและกจิกรรมการเรียนรู้ มีพื้นท่ีไม่พอรองรับนักท่องเที่ยว จึงเล็งเห็นโอกาศที่จะทำการ
ออกแบบสิ่งสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อช่วยสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวให้ดี
ขึ้นในอนาคตได ้

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 1.2.1.เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนบ้านสนวนนอกด้านการท่องเที่ยวชุมชน 

 1.2.2 เพื่อศึกษาการจัดสิ่งสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน 

 1.2.3 ออกแบบสิ่งสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน  
 1.2.4 นำเสนอ 
 
1.3ขอบเขตงานวิจัย  
 1.3.1 ด้านพื้นที่ 

        ขอบเขตบริเวณบ้านสนวนนอกเท่านั้น 

 1.3.2 ด้านการศึกษา 

 1) ศึกษาการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทางชุมชนโดยใช้หลัก 5A 
 2) ศึกษาการเข้าพักในชุมชนในด้านโฮมสเตย์ และการขยายตัวของโฮมสเตย์ 
 3) ศึกษาสิ่งสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน  
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 1.3.3 ด้านการออกแบบ 
 1) ขอบเขตด้านการออกแบบประกอบด้วย การออกแบบสิ่งสนับสนุนการท่องเที่ยวในด้านที่พัก 
ได้แก่ การพัฒนา 
 2)โฮมสเตย์ ด้านกิจกรรม ได้แก่ ฐานการเรียนรู้วิถีชีวิตการหาปลา และ อาคารกิจกรรมต้อนรับ
นักท่องเที่ยว 
 1.3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 รวมเวลาศึกษาท้ังสิ้น 4 เดือน 
 

1.4 วิธดีำเนินงานวิจัย 
 1.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการสืบค้นจากหนังสือตำรา อินเตอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลเพื่อ
 1.4.2 จัดทำรายละเอียดของโครงงานวิจัย 
 แหล่งข้อมูลที่ได้จาก การสอบถาม การสัมภาษณ์ ลงสำรวจพื้นที่และถ่ายภาพ 
สำรวจและศึกษาบ้านตัวอย่างที่เป็นโฮมสเตย์ทั้ง 3 หลังศึกษาเส้นทางกิจกรรมของชุมชน เพื่อนำไปสู่งการ
ออกแบบสิ่งสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน 
 1.4.3 ด้านการออกแบบ 
 ออกแบบพัฒนาโฮมสเตย์ ให้รองรับนักท่องเที่ยว ผู้สูงอายุและผู้พิการ  
ออกแบบสิ่งสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน ในหลัก 5A 
นำเสนอผลงานวิจัย 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 การออกแบบพัฒนาโฮมสเตย์ เพ่ือให้ชุมชนสามารถนำไปพัฒนาโฮมสเตย์ในชุมชนให้ดีขึ้นและ
เป็นตัวอย่างในการพัฒนาโฮมสเตย์ในหลังต่อๆไป 
1.5.2 การออกแบบเพ่ิมเติมในส่วนฐานกิจกรรม และอาคารกิจกรรมในส่วนที่ชุมชนต้องการ 
1.5.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนในด้านการท่องเที่ยวในอนาคต 
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บทที่2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

“การท่องเที่ยวโดยชุมชน (community base sustainable tourism) คือการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และ
ชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน” โดยมองว่าการ
ท่องเทีย่วต้องทำงานครอบคลุม 5 ด้าน พร้อมกนั ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
โดยมีชุมชนเป็นเจ้าของและมีส่วนในการจัดการ 

 นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังสามารถเป็นเครื่องมือในการพัฒนา โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเงื่อนไข
และสร้างโอกาสให้องค์กรชุมชนเข้ามามีบทบาทสำคัญในการวางแผนทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนใน
ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่มีแนวโน้มว่าการท่องเที่ยวจะรุกคืบเข้าไปถึง หรือต้องการเปิดเผย
ชุมชนของตนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ให้มีการสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผน การ
บริหารจัดการทรัพยากรและกระจายอำนาจการตัดสินใจโดยเน้นความสำคัญของการจัดการธรรมชาติ
แวดล้อมและใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนไปพร้อมกัน 

ในช่วง 2 - 3 ปี ที ่ผ่านมาคำว่า "Community-based Tourism : CBT" การท่องเที ่ยวที่ให้
ชุมชนเป็นฐานการบริหารจัดการ "การท่องเที่ยวโดยชุมชน" เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายๆ
ความหมาย ความเข้าใจและประสบการณ์  ซึ่งการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำไปสู ่การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ เป็นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  การจัดการด้านโฮมสเตย์ ที่ต้องมี "ชุมชน" 
เป็นส่วนประกอบสำคัญ (รองคณบดี คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 

    การท่องเที่ยวกลายเป็น"เครื่องมือ"ที่รัฐบาลให้ความสำคัญเนื่องจากมีความสำคัญต่อการสร้าง
รายได้ เพ่ือพัฒนาประเทศอย่างมากและยังเป็นรายได้ที่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ และมีการกระจายไป
ในหลายภาคอย่างค่อนข้างชัดเจน เช่นการเดินทาง ที่พัก การซื้อของที่ระลึก ภัตตาคาร ร้านค้าต่างๆ จึงมี
การประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ขยายมากขึ้น เช่นการเพิ่มข้ึน
ของสถานที่พัก ทั้งโรงแรมขนาด 5 ดาว 4 ดาว ไปถึงท่ีพักแบบพ้ืนบ้านที่เรียกว่า โฮมสเตย์ การเพ่ิมขึ้นของ
ร้านอาหาร และแหล่งบริการอื่นๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และการ
ขยายตัวไปในแทบทุกภูมิภาคของไทย ก่อให้เกิดการตื่นตัวเพราะมองว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะมีรายได้เพิ่มจาก
การท่องเที่ยว ที่เป็นผู้มาซื้อสินค้าถึงที่ไม่ว่าจะที่ใดก็ตาม 
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แต่จากการที่ทรัพยากรการท่องเที่ยวมีจำกัดไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ซึ่งผู้ดูแลหรือเป็นเสมือนเจ้าของก็คือประชาชนที่อยู่ในชุมชนนั้นๆ ว่าจะมีการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวได้อย่างไร เพราะทรัพยากรทุกอย่างต้องมีข้อจำกัดในการใช้ทั้งสิ้น อย่างไรคือ
การใช้อย่างยั่งยืน และเป็นไปได้หรือไม่ที่จะดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  และควรทำอย่างไร   
เมื่อ "ชุมชน" กลายเป็น "สินค้า" หรือ "เครื่องมือ" ที่เป็นทั้งผู้กระทำ และผู้ถูกกระทำ ในขณะเดียวกันเป็นสิ่ง
ที่ท้าทายและละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง เสมือนกับการที่ต้องคำนึงถึงความรู้สึก ความยินดีของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งยัง
เป็นผู้ที่ถูกกล่าวอ้างถึงอยู่ตลอดเวลาในการที่รัฐบาลจะดำเนินการพัฒนาใดๆจึง  "ต้องให้ความสำคัญต่อ
ชุมชนในระดับต้นๆ และชุมชนต้องได้รับประโยชน์" อยู่เสมอ 

เมื่อชุมชนมาเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็จะมีคำใหม่ๆเกิดขึ้น อาทิเช่น การท่องเที่ยวชุมชน การ
ท่องเที ่ยวโดยชุมชน การท่องเที ่ยวผ่านชุมชน การท่องเที ่ยวในชุมชน ก็ขึ ้นอยู ่กับนิยามแห่งการสื่อ
ความหมายต่อคำดังกล่าว แต่ที่แน่นอนก็คือ "ชุมชน" เป็นสิ่งที่ต้องถูกกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และ
อย่างไรคือการท่องเที่ยวโดยชุมชน "Community Based Tourism : CBT " ที่เหมาะสมอันจะเป็นแนวทาง
สำหรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและเห็นผล 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน : "Community-based Tourism : CBT"  

 "เป็นเรื่องของการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนท้องถิ่นและผู้มาเยือน ในการที่จะดูแลรักษา
ทรัพยากรด้านต่างๆ ของชุมชนที่มีอยู่แล้ว ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน อัน
เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน" 

 
 2.1.1 องค์ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน 
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชน มี ๗ องค์ประกอบ 
1. มีองค์กร/กลไก ในการบริหารจัดการท่องเที่ยว  
  1.1 มีองค์กร/กลไก ที่เกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชน เพ่ือเป็นแกนน าในการบริหารจัดการ

ท่องเที่ยว  
  1.2 การมีส่วนร่วมของสมาชิกและชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว  
2. มีระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  
 2.1 มีระบบบริหารจัดการท่องเที่ยวของชุมชน และกฎกติกาที่ใช้ในการบริหารการท่องเที่ยว และ 
สามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านอื่นๆ ของชุมชน  
  2.2 การเสริมศักยภาพของคนในกลุ่มท่องเที่ยวและชุมชน  
  2.3 การปฏิบัติตามกฎระเบียบและรูปแบบที่ใช้สำหรับบริหารจัดการท่องเที่ยวของชุมชน  
 2.4 การตลาดและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวให้เกิดข้ึนกับ
ชุมชน อย่างยั่งยืน  
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3. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน  
 3.1 สนับสนุนการพัฒนาชุมชน  
 3.2 กระจายรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวชุมชนอย่างเป็นธรรมและสร้างโอกาสในการมีรายได้เสริม  
4. ส่งเสริมวัฒนธรรมของชุมชน 
  4.1 กลุ่มท่องเที่ยวมีข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  
 4.2 มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากภายในสู่คนภายนอก  
 4.3 มีกฎ กติกา และแนวทางเพ่ือเคารพและปกป้องวัฒนธรรมชุมชน  
 4.4 กลุ่มท่องเที่ยวมีการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบทอดวัฒนธรรม  
5. มีส่วนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน  
 5.1 กลุ่มท่องเที่ยวมีข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 5.2 มีการออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวที่คำนึงถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ี

ยั่งยืน  
 5.3 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
 5.4 มีการป้องกัน จัดการ และแก้ไขปัญหามลภาวะ  
6. สร้างการเรียนรู้  
 6.1 กิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างการเรียนรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชน 

ให้แก่ผู้มาเยือน  
 6.2 สร้างจิตส านึกและองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ทั้งคนในชุมชน 

และผู้มาเยือน 
 7. มีการบริการที่ดีและปลอดภัย ทั้งด้านที่พัก ยานพาหนะ นักสื่อความหมายท้องถิ่น เจ้าของ บ้าน และ

การประสานงานที่ดีระหว่างกลุ่มในชุมชนเพ่ือให้บริการ 
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2.2 โฮมสเตย ์
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับโฮมสเตย์ 

 โฮมสเตย์ (home stay) หรือที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทหมายถึงการจัดสรรพื้นที่บ้านที่พักเพ่ือ
บริการนักท่องเที่ยวโดยคงความเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น (สถาบันราชภัฏอุดรธานี คณะวิทยาการจัดการ
,2545) “โฮมสเตย์ - ท่องเที่ยวชุมชน” (2551) บ้านพักตั้งอยู่ในชุมชนชนบท ที่มีประชาชนเป็นเจ้าของบ้าน 
และประชาชนหรือสมาชิกในครัวเรือนอาศัยอยู่ประจำ และ บ้านนั้นเป็นสมาชิกของกลุ่ม / ชมรม  หรือ
สหกรณ์ท่ีร่วมจัดกันเป็นโฮมสเตย์ในชุมชนโดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าพักรวมกับเจ้าของบ้านได้ ซึ่งสมาชิก
ในบ้านมีความยินดีและเต็มใจที่จะรับนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งถ่ายทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น แก่นักท่องเที่ยวและพานักท่องเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวและทำกิจกรรมต่าง ๆเช่น เล่นน้ำตกข่ี
จักรยาน นั่งเรือ ขี่จักรยาน เดินป่าชมธรรมชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงโฮมสเตย์ไว้ว่า 
เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่สนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างดีรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศท่ีพยายามไม่ให้นักท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชนจนทำให้แหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นเสื่อมโทรม ปัจจุบันการท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์มีหลายรูปแบบ ทั้งแบบเข้าไปกินอยู่ใน
บ้านของชาวบ้านในชุมชน เสมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครัวเรือนใช้ชีวิตแบบเดียวกันกับชาวบ้านแทบทุก
อย่าง รวมทั้งบางแห่งก็มีการประยุกต์เพ่ิมความสะดวกสบายในการพักอาศัยขึ้นอีกระดับ แต่ก็ยังคง
เอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งที่พักอาศัยดังกล่าวต้องมีความพร้อมที่จะเป็นโฮมสเตย์ กล่าวคือ 
เจ้าของบ้านและสมาชิกในครอบครัวต้องถือการทำโฮมสเตย์เป็นเพียงรายได้เสริมนอกเหนือจากรายได้
อาชีพหลักของครอบครัวเท่านั้นซึ่งภายในบ้านมีพ้ืนที่ใช้สอยเหลือและไม่ได้ใช้ประโยชน์นำมาดัดแปลงให้
นักท่องเที่ยวเข้าพักนักท่องเที่ยวต้องเข้าพักข้างแรมในบ้านเดียวกับเจ้าของบ้านอาศัยอยู่โดยมีโอกาสเเลก
เปลี่ยนการเรียนรู้ วัฒนธรรมละวิถีชีวิตระหว่าง สมาชิกในครอบครัวต้องมีความยินดีและเต็มใจที่จะรับ
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาพักค้างแรมในบ้านพร้อมทั้งถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นนั้นให้แก่
นักท่องเที่ยว เจ้าของบ้านและสมาชิกในครอบครัวให้ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดโฮมสเตย์เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ บ้านนั้นควรเป็นสมาชิกของกลุ่ม ชมรมหรือสหกรณ์ ที่ร่วมกันการโฮมสเตย์ของชุมชนนั้น
(“โฮมสเตย์แบบไทยๆ,”ม.ป.ป.) 

          กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(อ้างถึงใน"โฮมสเตย์"(ม.ป.ป.)ได้กล่าวถึงความ
เป็นมาของโฮมสเตย์ว่าเกิดจากแผนพัฒนาฯฉบับที่ 8 ที่เน้นบทบาทการพัฒนาชุมชน และการที่รัฐบาลออก
กฎหมาย การกระจากอำนาจสู่ท้องถิ่นเป็นแรงผลักดันให้องค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ ให้
ความสำคัญการสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นจุดขายจึงทำให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยว
หลายรูปแบบในชุมชน ซึ่งการจัดกิจกรรมโฮมสเตย์ก็เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจมาก ทั้ง
จากองค์กรณ์ท้องถิ่น องค์กรเอกชน และหน่วยงานของภาครัฐซึ่งโฮมสเตย์ภายในประเทศไทย ก็มีรูปแบบ
และกิจกรรมที่แตกต่างหลากหลาย การวิเคราะห์จากอดีตที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ตามยุคสมัยดังนี้ 
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 ยุคเริ่มต้น(ปี2503-2525)  
 กระจายอยู่ในกลุ่มนิสิต นักศึกษา กลุ่มออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท ต้องเรียนรู้วิถีชีวิต รับทราบ
ปญัหาในชนบท เพื่อนำมาพัฒนาตามอุดมคติ และกระจายอยู่ในกลุ่มนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติที่นิยมทัวร์
ป่า โดยเฉพาะในแถบภาคเหนือ ของประเทศไทยนักท่องเที่ยวจะพักตามบ้านชาวเขา โดยจุดพักนั้นจะ
ขึ้นอยู่กับเส้นทางการเดินป่า 
 ยุคกลาง(ปี 2526 – 2536)  
 กลุ่มนักท่องเที่ยสชาวต่างชาติที่นิยมทัวร์ป่า เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นการพักค้างในรูปแบบโฮมส
เตย์ ได้รับการพัฒนาเป็นรูปแบบและกิจกรรม  โดยกระจายไปยังหมู่บ้านชาวเขา ที่กว้างขวางมากขึ้น ใน
ระยะนี้นักท่องเที่ยวในรูปแบบทัวร์ป่าที่มีการโฮมสเตย์ เริ่มสร้างปัญหาสังคม อาทิปัญหายาเสพติด ปัญหา
โสเภณี และปัญหาการปล้น ขโมย ปัญหาการฆ่าชิงทรัพย์ 
 ยุคปัจจุบัน(ปี 2536 – ปัจจุบัน)  
 ยุคนี้ เป็นการเน้นกระแส การพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจะพบได้ว่าการท่องเที่ยว จะมี
แนวโน้มที่ จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ในระยะประมาณปี  2537 - 2539  ในกลุม่นักทอ่งเที่ยวชาว
ไทย เริ่มมีการท่องเที่ยวในรูปแบบ โฮมสเตย์  โดยกลุ่มนำร่องคือ กลุ่มที่เป็นนักกิจกรรมสังคม ทั้งรุ่นเกา่
และ รุ่นใหม่ เทา่ที่สืบค้น  พบว่าพ้ืนที่ที่ดำเนินการเรื่องโฮมสเตย์    ก็จะเป็นพื้นที่ ที่องค์กรพัฒนาเอกชน
ไทย เข้าไปดำเนินการ เช่น เกาะยาว จ.พังงา ( กลุ่มประมงชาย   ฝั่ง/อวนลาก อวนลุน)  หลังจากพ้ืนที่
เกาะยาว จ.พังงา ได้มีพ้ืนที่อ่ืนเพิ่มข้ึน  อาทิ หมู่ บ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช บ้านแม่ ทา จ.เชียงใหม่  
(กลุ่มเกษตรทางเลือก) บ้านผู้ใหญ่ วิบูลย์ เชยเฉลิม (เกษตรยังยืน) ปี  2539  เป็นต้นมา ได้มีการเคลื่อนไหว
ขึ้นในกลุ่มนักธุรกิ จ ผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยว โดยนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวผสมผสาน
ระหว่าง  Adventure  Ecotourism  และ โฮมสเตย์ จากการที่รัฐบาลได้ประกาศให้ปี  2541-2542  เป็น
ปีท่องเที่ยวไทย ( Amazing  Thailand)  ทุกหน่วยงาน ของภาครัฐมีนโยบาย สนับสนุนกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว ทำให้เกิดการจัดการท่องเที่ยว ในแหล่งชุมชน และขยายกิจกรรม  โฮมสเตย์  เพ่ิมมากข้ึน  
ต่อมาสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้พัฒนามาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทย ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2547  จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ.  2554  มีโฮมสเตย์ที่ผ่านการประเมินและได้รับ
การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ซึ่งรับรองโดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
จำนวน 11151 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ (“มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย,”ม.ป.ป.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

2.2.2 กรอบดัชนีชี้วัดคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์ 
 
 มาตรฐานที่  1   ด้านที่พัก 
 ลักษณะบ้านพักท่ีเป็นสัดส่วนเป็นบ้านของเจ้าของที่แบ่งปันที่นอน หรือห้องนอน อย่างเป็นสัดส่วน 
หรืออาจปรับปรุง ต่อเติมที่พัก ที่ติดกับบ้านเดิมเพ่ือใช้เป็นที่นอนหรือห้องนอนเป็นสัดส่วน ที่พักที่นอน
สะอาด และสบาย มีที่นอนสำหรับนักท่องเที่ยวอาจเป็นเตียง ฟูก หรือเสื่อ และมีมุ้ง หรือมุ้งลวดเพ่ือ
ป้องกันยุงและแมลง มีเครื่องนอน อุปกรณ์ท่ีใช้นอน ผ้าปู หมอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม และได้รับการทำ
ความสะอาดทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนนักท่องเที่ยวและเปลี่ยนเครื่องนอนตามความเหมาะสมในกรณีที่
นักท่องเที่ยวพักหลายวัน มีราวตากผ้าหรือที่เก็บเสื้อผ้า ห้องอาบน้ำและห้องส้วมที่สะอาดมิดชิด มีความ
ปลอดภัย มีที่ล็อคประตูอยูในสภาพใช้งานได้ดี มีความ่มิดชิด มีขนาดของห้องน้ำที่เหมาะสม มีอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก มีการแยกขันสำหรับตักอาบ น้ำ น้ำที่ใช้มีความสะอาด อาจเป็นประปาหมู่ บ้าน ประปา
ภูเขา หรือน้ำดิบที่ปล่อยไว้ระยะหนึ่งและแกว่งสารส้ม มีถังขยะในห้องน้ำ มีมุมพักผ่อน ที่สงบ สบายภายใน
บ้านหรือบริเวณโดยรอบที่สามารถนั่ง นอนและมีบรรยากาศผ่อนคลาย เช่น ลานบ้าน ใต้ต้นไม้ ศาลาหน้า
บ้าน มีการดูแลบริเวณรอบบ้าน เช่น สวนครัว ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ร่องน้ำ ให้สะอาดปราศจากขยะ 
 
 มาตรฐานที่  2   ด้านอาหารและโภชนาการ 
 ชนิดของอาหาร และวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร มีปริมาณ และประเภทอาหารที่เหมาะสม ผลิต
โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ไม่ซ้ืออาหารหรือกับข้าวถุง มีการปรุงอาหารอย่างถูกสุขอนามัย น้ำมีที่เก็บน้ำ / 
ภาชนะเก็บน้ำที่สะอาดไม่ มีตะกอน มีฝาปิดมิดชิด มีน้ำดื่มที่สะอาด ผ่านกระบวนการทำความสะอาด 
ภาชนะทีบรรจุอาหารที่สะอาด มีภาชนะท่ีเกีย่วข้องกับอาหาร เช่น ถ้วย ชาม จาน ช้อน ช้อนกลาง ทัพพี 
โถข้าวที่สะอาด ไม่มีคราบ   และกลิ่นคาว กลิ่นอับ ห้องครัว และอุปกรณ์ท่ีใช้ในครัว มีความสะอาด ครัวอา
จอยูในบ้าน หรือแยกจากตัวบ้านก็ได้ และมีการดูแลความสะอาดอยูเสมอมีอุปกรณ์การเก็บ เครื่องปรุง 
วัตถุดิบ ที่สะอาดสามารถป้องกันเชื้อโรคและสิ่งสกปรก เช่น มีที่เก็บมิดชิด ที่แขวน หรือมีฝาชี ครอบ หรือ 
คลุมผ้าสะอาด มีการจัดการขยะท่ีถูกสุขอนามัย 
 
 มาตรฐานที่  3   ด้านความปลอดภัย 
 มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกบัการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีแนวทางปฏิบัติเพ่ือการช่วยเหลือ
เบื้องต้น เมื่อนักท่องเที่ยวเกิดเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ ยาสามัญประจำบ้าน ที่อยู่ในสภาพใช้ได้ทันที 
(ยังไมห่มดอายุ) เจ้าของบ้านควรซักถามถึงโรคประจำตัวหรือบุคคลที่ติดต่อได้ทันทีในกรณี 
เกิดเหตุฉุกเฉินกับนักท่องเที่ยว การจัดระบบดูแลความปลอดภัย มีการแจ้งให้ ผู้ใหญ่ บ้านหรือ 
กำนันรับทราบ ขณะมีนักท่องเที่ยวในบ้าน เพื่อขอความร่วมมือในการดูแลรักษาความ สงบความปลอดภัย
มีการจัดเวรยามดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น รถยนต์เมื่อมีเหตุร้ายต้องมีเครื่องมือ
สื่อสารติดต่อกบัหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงได้ 
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 มาตรฐานที่  4 ด้านอัธยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้านและสมาชิกในครัวเรือน 
 การต้อนรับและการสร้างความคุ้นเคย มีการแนะนำนักทอ่งเที่ยวกับสมาชิกในครัวเรือนทุกคนที่อยู่
ในขณะนั้น เพ่ือรู้จักและเรียนรู้วิถีชีวิตของเจ้าของบ้านผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบ้าน เช่น เก็บผักสวน
ครัวร่วมกัน ทำกับข้าวร่วมกัน รับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น การสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิถี
ชีวิตของชุมชน เจ้าของบ้านมีการแลกเปลี่ยนให้ข้อมูล อาจเป็นเอกสารภาพถ่าย หรือการพูดคุยในเรื่อง
เกีย่วกบัวิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรมในชุมชนอย่างเหมาะสม เจ้าของบ้านเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว
เรียนรู้วิถีชีวิตของตนเอง เช่น ไปดูไร่ นา ออกทะเล เก็บใบชา ทอผ้า จักสาน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นโอกาสของ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต 
 
 มาตรฐานที่  5   ด้านรายการนำเที่ยว 
 มีรายการนำเที่ยวที่ชัดเจนสำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งต้องผ่านการยอมรับจากชุมชน มีการวางแผน
โปรแกรมการท่องเที่ยวร่วมกันของชุมชนและกลุ่มโฮมสเตย์ เพื่อการกระจายรายได้ให้เกิดข้ึนในแต่ละ
หมู่บ้านหรือแต่ละกลุ่มกิจกรรม มีโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เผยแพร่ สาธารณะและสู่นักท่องเที่ยวที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของชุมชนข้อมูลกิจกรรมท่องเที่ยว มีข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมใน
โปรแกรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายแตกต่างกันตามภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เพ่ือให้นักท่องเที่ยว
ตัดสินใจเลือกได้ กลุ่มหรือเจ้าของบ้านเป็นผู้นำเที่ยวเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ศิลปะ สถาปัตยกรรม การแสดง ความเชื่อ ค่านิยมภายในชุมชนแก่ นักทอ่งเที่ยว มี
การจัดทำสื่อ เช่น สิ่งพิมพ์ รูปถ่าย ภาพ วาด เพื่อการเรียนรู้ของนักท่องเที่ยว 
 
 มาตรฐานที ่ 6   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว 

ภายในชุมชน หรือแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง มีแหล่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวซึ่งอาจเป็น
แหล่งธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ภูเขา หรือแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น วัดเจดีย์ เป็นต้น หรือใช้แหล่ง
ท่องเที่ยวใกล้เคียงเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการท่องเที่ยว การดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนมีกฎ 
กติกา การใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ชัดเจน เพ่ือให้การใช้ประโยชน์เป็นไปอยางยั่งยืน เช่น ปริมาณ
นักท่องเที่ยวที่ชุมชนรองรับได้ การไม่เก็บพันธุ์พืชออกจากป่า เป็นต้น มีกิจกรรมที่สัมพันธ์กับงานการฟ้ืนฟู
อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบ เช่น การปลูกป่า การจัดค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับ
เยาวชน แผนงานหรือมาตรการลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวและลดสภาวะโลกร้อน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชนและกลุ่มโฮมสเตย์มีแผนงาน มาตรการ และแนวทางปฏิบัติในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี 
เช่น การแยกขยะ ไม่เผาขยะ มีกิจกรรมในการลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวเพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และลดสภาวะโลกร้อน เน้นใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น มี
กิจกรรม ที่ลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง เช่น ใช้จักรยานแทนการใช้รถ ใช้เรือพายแทนการใช้
เครื่องยนต์ หรือการใช้หลอดประหยัดไฟในครัวเรือน 
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 มาตรฐานที่  7   ด้านวัฒนธรรม 
 การดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น มีบ้านเก่า หรือบ้านที่แสดงถึงวัฒนธรรมดั้งเดิม 
เพ่ือสร้างความสนใจแก่ นักท่องเที่ยว มีการรวบรวมองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อนำสู่การเผยแพร่ 
ที่ถูกต้องแก่ นักท่องเที่ยว ชุมชนและโรงเรียนมีแผนงานฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และถ่ายทอดวัฒนธรรม ศิลปะ และ
การละเล่นพื้นบ้าน ผู้แสดงทางวัฒนธรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนเนื้อหา รูปแบบ และ
การนำเสนออย่างภาคภูมิใจ การรักษาวิถีชีวิตชุมชนคงไว้เป็นกิจวัตรปกติ มีการดำเนินวิถีชีวิตที่เป็นปกติ 
เช่น การตักบาตร การทำบุญที่วัด การไหว้ศาลปู่ตา เป็นต้น ไม่ ควรเปลี่ยนหรือจัดทำใหม่ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยว 

 
 มาตรฐานที่  8   ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ 
 จากชุมชนเพื่อเป็นของที่ระลึก/ของฝากหรือจำหน่ายแก่ นักท่องเที่ยวมีผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์
ชุมชนหรือชุมชนสามารถนำมาจำหนา่ยแก่นักท่องเที่ยวได้ทั้งเป็นของบริโภค สิ่งประดิษฐ์ เสื้อผ้า สิ่งทอ 
ของที่ระลึก โดยใช้วัสดุและ วัตถุดิบท้องถิ่นเป็นหลัก ผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่าและมูลค่าที่เป็นเอกลักษณ์
ของชุมชน มีการนำเอาความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้คนในชุมชนเกิดความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน พร้อมกันนั้นก็สามารถจัดทำเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ เช่น การสอน ทอผ้า 
การจักสาน การละเล่นต่าง ๆ และการแสดงพ้ืนบ้าน 
 
 มาตรฐานที่  9   ด้านการบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์ 
 การบริหารจัดการต้องเป็นการรวมกลุ่มโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สมาชิกกลุ่ม และชุมชนต้องมี
ความรู้ความเข้าใจแนวคิดหลักการ วัตถุประสงค์และวิธีการของโฮมสเตย์ มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารงาน ได้แก่  ประธาน รองประธาน เหรัญญิก และกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ 
ละชุมชน คณะกรรมการทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาหลักการ ขั้นตอน วิธีการท างานของ
โฮมสเตย์ ตามบทบาทหน้าที่ที่แต่ ละคนได้รับมอบหมาย มีกฎ กติกา วาระการทำงาน การทำงานร่วมกัน
ของคณะกรรมการ เช่น การจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง ก่อนจะรับนักท่องเที่ยว และหลังรับนักท่องเที่ยวหรือ
จัดประชุมประจำเดือน มีการจัดสรรเงินรายได้เข้าส่วนกลางของชุมชนเพ่ือสาธารณะประโยชน์ของชุมชน มี
แนวทางในการทำงานของคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 1. มีหลักเกณฑ์การเปิดรับสมาชิกโฮมสเตย์ 
 2. มีการกาหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว 
 3. มีรายละเอียดกิจกรรมการท่องเที่ยว การให้บริการ และราคา 
 4. มีแนวปฏิบัติในการจองบ้านพัก และการชำระเงินล่วงหน้า 
มีแนวปฏิบัติของกลุ่ม เช่น  การต้อนรับร่วมกัน การให้ข้อมูล การจัดลำดับกิจกรรม การดูแลความปลอดภัย 
การติดตาม และประเมินผล เป็นต้น มีการจ่ายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม มีแนวปฏิบัติหมุนเวียนการ
ให้บริการ เช่น บ้าน รถ เรือ มัคคุเทศก์  เป็นต้น มีระบบการคิดราคาที่เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม มีการจัดสรร
รายได้เข้ากองทุนชุมชน ในส่วนของ ระบบการจองการลงทะเบียนและการมัดจำล่วงหน้า จะต้อง  มีระบบ
การจองล่วงหน้า มีการลงทะเบียนนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมการและให้บริการแก่
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นักท่องเที่ยว มีการชำระเงินล่วงหน้า ในอัตราส่วนที่ทางกลุ่มเป็นผู้กาหนด มีรายละเอียดของค่าธรรมเนียม
และบริการต่าง ๆ ที่ชัดเจน 
 

มาตรฐานที่  10  
 ด้านประชาสัมพันธ์เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน มีคู่มือ แผนพับ 
แผนที่การเดินทาง โปรแกรมการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ราคาและสถานที่ติดต่อและแผนการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มีเป้าหมาย แผนงาน การเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
(สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,2551) 

 
 2.2.3 แนวทางการพัฒนาโฮมสเตย์ไทย 
 ในการพัฒนาโฮมสเตย์ไทยนั้น ควรคำนึงถึงวิถีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายแบบสังคมชนบท
วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ ความปลอดภัย ความสะอาด ห้องพักพร้อมอาหารและ กิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว 
การจดัการ 
การจัดกิจกรรมที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท ควรที่จะมีการรวมกลุ่มจัดตั้งในรูปของกลุ่ม/ชมรม/สหกรณ์ ซึ่ง
สมาชิกและคนใจชุมชนจะต้องมีความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในด้านการจัดการ 
บ้านพัก 
 1) ความเต็มใจของสมาชิกในครอบครัวต่อการรับผู้มาเยือน 
 2) บ้านพักมีโครงสร้างที่ดี 
 3) ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
 4) ไม่ไกลจากเมืองหรือพ้ืนที่เทศกาลหรือสถานที่ท่องเที่ยว 
 5) ควรมีสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นพ้ืนฐาน อาทิ ที่นอน หรือเตียงนอนหมอน น้ำประปาหรือถ้าไม่มีควร
 มีแหล่งน้ำอ่ืน ๆ ห้องน้ำสะอาด 
 6) มีความปลอดภัย 
 
 ขั้นตอนการดูแลที่พัก 
ความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับนักท่องเที่ยว ผู้ดูแลควรมีการทำความสะอาดที่พักและบริเวณ
โดยรอบบ้านพักอยูเสมอ อาทิ เปลี่ยนผ้าปูที่นอนอุปกรณ์สำหรับการนอนส่วนตัวทุกครั้งเมื่อมีนักท่องเที่ยว
เขา้พัก เป็นต้น 
 
 ความสะอาดของบ้าน 
บ้านพักควรมีอากาศที่สามารถถ่ายเทได้สะดวก แสงสว่างสามารถส่องเข้ามาถึงปราศจากความชื้นไม่มีกลิ่น
อับ มีหลังคาที่สามารถกันน้ำได้ดี ภายในห้องพักต้องได้รับการทำความสะอาดเป็นประจำต้องเปลี่ยนผ้าปูที่
นอน และอุปกรณ์ส่วนตัวสำหรับผู้มาเยือนทุกครั้งหรือมีผู้มาเยือนใหม่ เข้ามาพักต้องหมั่นกำาจัดแมลงที่
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เป็นอันตรายต่อสุขภาพอยูเสมอเนื่องจากห้องน้ำจะเป็นห้องที่ผู้มาเยือนจะมาร่วมใช้ด้วย ดังนั้นต้องเตรียม
อุปกรณ์ทำความสะอาดส่วนตัวสำหรับผู้มาเยือน (กรณีที่แขกมิได้มีการเตรียมมา) และจะต้องมีการทำ
ความสะอาดเป็นประจำต้องหมันดูแลสภาพแวดล้อมของบ้านพักอยู่เสมอ 

 
 ห้องน้ำ 
 ห้องน้ำจะเป็นที่ ๆ ใช้ร่วมกันทั้งครอบครัวและนักท่องเที่ยว สิ่งสำคัญก็คือ ความสะอาด จะต้องมี
การทำความสะอาดอยูเป็นประจำและสม่ำเสมอความปลอดภัยความปลอดภัยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอีก
ประการหนึ่งที่นักท่องเที่ยวใช้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมที่พักเชิงวัฒนธรรม
ลักษณะสัมผัสชนบท ดังนั้น ชมรม/กลุ่ม มวลสมาชิก ควรมีการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัย สำหรับ
เหตุการณ์ที่ไม่ พึงประสงค์เกิดขึ้น เช่น  การจัดอบรมให้กับสมาชิกของชุมชนในการให้การป้องกันอุบัติเหตุ
ต่าง ๆ หรือการแก้ไขหากเกิดอุบัติเหตุ การขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือองค์การบริหาร
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ การจัดตั้งเวรยามของชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ เจ้าของบ้านจึงจะต้องมีหน้าที่ในการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาเยือนด้วย 
 
 ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 
 ต้องมีการดูแลและซ่อมแซมล็อคต่าง ๆ อยู่ ตลอดเวลา อาทิ ประตู หน้าต่าง ถ้าเห็นนักท่องเที่ยว
ไม่เก็บทรัพย์สินไว้ในที่ท่ีปลอดภัย ต้องเข้าไปเตือน ถ้านักท่องเที่ยวลืมทรัพย์สินไว้ในบ้านพัก หรือที่อ่ืนๆ 
ภายหลังการเดินทางกลับ เจ้าของบ้านควรเก็บไว้ใน ที่ที่ปลอดภัยและพยายามติดต่อเจ้าของเพ่ือมารับคืน 
 
 ความปลอดภัยของที่พัก 
 สมาชิกในบ้านต้องสร้างความคุ้นเคยกับผู้มาเยือน เสมือนญาติสนิท และมีความรู้เรื่องสถานที่ใน
บ้านและชุมชนเป็นอย่างดี สมาชิกในบ้านต้องหมันตรวจตรา ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยภายในบ้าน กุญแจที่สำคัญต้องได้รับการเก็บรักษาและดูแลเป็นอย่างดี ทรัพย์สิน เงินสดต่างๆ 
ต้องเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย สมาชิกทุกคนต้องคำนึงถึงเรื่องความสำคัญของความปลอดภัยตลอดเวลา 
 
 การกำหนดระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยว 
 วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และความเชื่อ ของแต่ละชุมชนอาจแตกต่างกัน การกำหนดระเบียบ
และข้อปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยว อาทิ การแต่งกาย การนอน การกำหนดเวลาการเข้าออกบ้านพัก จึงเป็น
สิ่งสำคัญเพ่ือป้องกันปัญหาที่ขัดต่อวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและความเชื่อของชุมชน โดยนักท่องเที่ยว
จะต้องยอมรับและปฏิบัติตาม ทั้งนี้ ควรมีการชี้ แจงในขั้นตอนการจองหรือลงทะเบียนการเข้าพัก กรณีที่
นักทอ่งเที่ยวไม่สามารถปฏิบัติได้ ก็สามารถท่ีจะปฏิเสธการเข้าพักได้เช่นเดียวกัน 
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 การต้อนรับ 
 คนไทยเป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อ มอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  ดังสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า "เป็นธรรมเนียมไทย
แท้แต่โบราณ ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ" การต้อนรับนักท่องเที่ยวดุจญาติมิตรจะทำให้นักท่องเที่ยว
เกิดความรู้สึกอบอุ่น ควรมีการจัดพื้นที่ต้อนรับในลักษณะจุดศูนย์กลางของชุมชนเพ่ือทำการต้อนรับ 
ลงทะเบียนการเข้าพัก หรือการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว โดยการต้อนรับอาจให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว
ด้วยวัฒนธรรมประจำถิ่น เช่น ภาคอีสาน/เหนือ ต้อนรับด้วยการบายศรีสู่ ขวัญ หรืออาจจะเป็นช่อดอกไม้ 
พวงมาลัยเล็ก ๆ ที่สามารถหาได้จากท้องถิ่นมอบให้กับนักท่องเที่ยว ก็จะเป็นการสร้างความประทับใจได้
เมื่อเริ่มเข้าสู่ชุมชน 
 
 การจองที่พัก 
 การจองทีพั่กสามารถทำได้หลายวิธี อาทิ การจองทางไปรษณีย์ การจองทางโทรศัพท์ การจองผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การจองท่ีพักควรได้รับการตอบสนองโดยทันที เพ่ือเป็นการยืนยันการเข้าพัก
ของนักท่องเที่ยว  และถ้ามีเวลา ผู้ประสานงานควรจะส่งรายละเอียดให้กับนักท่องเที่ยวเพ่ือศึกษาก่อนการ
เข้าพัก ทั้งนี้ ควรแจ้งข้อมูลรายละเอียด ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านักงานในประเทศที่
รับผิดชอบพื้นท่ี ได้รับทราบเพ่ือเป็นช่องทางการตลาดในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้
นักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไปรับทราบได้ 
 
 การลงทะเบียน 
 ในธุรกิจโรงแรมท่ีพัก ผู้เข้าพักต้องลงทะเบียนเพ่ือเป็นหลักฐานและอ้างอิงในอนาคต ส่วนใลักษณะ
ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท การลงทะเบียนอาจไม่ ต้องเป็นรูปแบบเหมือนธุรกิจโรงแรม   แต่ควรเป็น
รูปแบบการเก็บข้อมูลแบบง่ายๆ  
 
 การบริการอาหาร 
 เนื่องจากนักท่องเที่ยวต้องพักกับเจ้าของบ้าน อาหารมื้อใดมื้อหนึ่งจึงมีความจำเป็นสำหรับ
นักท่องเที่ยว การนำเสนอรายการอาหารท้องถิ่นจึงเป็นเสน่ห์และทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ 
มากกว่าการนำเสนอรายการอาหารเช่นเดียวกับโรงแรมหรือรีสอร์ท ดังนั้นการวางแผนจัดเตรียมอาหารจึง
มีความจำเป็นเพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดระหว่างปริมาณอาหารและจำนวนนักท่องเที่ยว 
การวางแผนจัดเตรียมอาหารจึงจำเป็นต้องพิจารณาจากปัจจัยหลาย ๆ ประการ ได้แก่ 
 1. ข้อมูลของนักท่องเที่ยว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา 
 2. งบประมาณในการจัดท าอาหาร 
 3. ปัจจัยด้านฤดูกาล 
 4. อาหารประจำท้องถิ่น จำนวนนักท่องเที่ยว (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
,2553) 
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2.3 สิ่งสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน 
 2.3.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5A)  

ปัจจัย 5A ที่แสดงถึงความต้องการที่จำ เป็นสำหรับการท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จ สิ่งดึงดูดใจ
(Attractions) Dickman (1996) กล่าวว่า สิ่งที่ดึงดูดใจ จัดเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญ อยา่งยิ่ง 
เพราะ เป็นสิ่งที่จูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว ณ สถานที่นั้น ซึ่งสามารถแบ่งแยกเป็นสถานที่
สำคัญทางศาสนา หาดทราย ชายหาด ภูเขา อุทยานแห่งชาติเทศกาลต่างๆหรือสถานที่ ที่มีความ สวยงาม
เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่โด่งดงั และโดยทั่วไป สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมักจะมีสิ่งดึงดูดใจมากกว่าหนึ่ง
อย่าง อาทิอุทยานประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่า เช่น สถาปัตยกรรมที่น่าสนใจความ
เป็นมา ประวัติศาสตร์ ฯลฯ 

 
1 สิ่งดึงดูดใจ(Attraction)  
เช่น – สิ่งดึงดูดใจเชิงธรรมชาติ (Natural attractions) – สิ่งดึงดูดใจที่มนุษย์สร้างขึ้น (Built 

attractions) รวมถึงกิจกรรมที่มนุษย์จัดขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวเช่น 
สวนสนุกและกิจกรรมการประชุม (Meeting, Incentive, Exhibition, Convention (MICE))  

- สิ่งดึงดูดใจเชิงศิลปวัฒนธรรม (Cultural attractions)  
- สิ่งดึงดูดใจเชิงชุมชนสัมพันธ์(Social attractions)  
 
2 กิจกรรม (Activities)  
สถานที่ท่องเที่ยวควรจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ (Activities) ที่นักท่องเที่ยวสามารถทำใน ช่วงเวลาที่พำนัก

และท่องเที่ยว ณ สถานที่นั้น เพื่อเพ่ิมความน่าสนใจของการท่องเที่ยวและช่วงเวลา พักผ่อนของ
นักท่องเที่ยว กิจกรรมต่างๆ ควรมีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของ นัก ท่องเที่ยวด้วย อาทิ 
กิจกรรมที่เกี่ยวกบัการจับจ่ายใช้สอย กิจกรรมทางทะเล เช่น ดำ น้ำ ว่ายน้ำ เป็นต้น (Dickman, 1996)  

กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเช่น  
- กิจกรรมเดินป่า  
- กิจกรรมดูนก  
- กิจกรรมส่องสัตว์  
- กิจกรรมแสง สีเสียง ในสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ เป็นต้น 
 
3 การเข้าถึง (Access)  
สภาพการเข้าถึง (เส้นทางคมนาคม) หมายถึง สภาพการคมนาคมไปสู่แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ มีความ

สะดวกสบาย เหมาะต่อการเดินทางท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใดโดยพิจารณาจากระยะทางจากจุดศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวมาสู่แหล่งท่องเที่ยว เช่น ระยะทางจากตัวเมือง ซึ่งจะเป็นศูนย์กลาง การท่องเที่ยวของพ้ืนที่
น้ัน เป็นต้น พิจารณาจากลักษณะการเดินทางว่าเป็นอย่างไร เช่น โดยรถยนต์เรือ หรือการเดินเท้า สภาพ
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ของเส้นทางเอ้ือออำนวยต่อการเดินทางมากน้อยเพียงใด มีสภาพเป็นถนนคอนกรีต ราดยาง ลูกรัง หรือ
ถนนดิน ถ้าเป็นแม่น้ำลำคลอง ต้องใช้เรือหรือแพ มีสิ่งกีดขวางหรือไม่ และถ้าเป็นทางเท้า สภาพทางเดินดี
หรือไม่ ระยะทางเดินเหมาะกับ นักท่องเที่ยวเพียงใด การจัดหาพาหนะสะดวกหรือยาก และค่าว่าจ้างแพง
หรือถูกเป็นต้น ดังนั้น ตัวแปรที่ใช้ในการประเมินสภาพการเข้าถึง อาจพิจารณาได้จากความสะดวก 
อุปสรรคหรือสิ่งกีด ขวางการเดินทาง ลักษณะการเดินทาง และสภาพถนน  

การคมนาคมขนส่งและความสะดวกในการเดินทางทางมายังแหล่งท่องเที่ยว (Access) เช่น        
- เที่ยวบิน 
-การตรวจคนเข้าเมือง 
-รถโดยสารสาธารณะ  
- สภาพถนนหนทาง นอกจากนี้การเข้าถึงในแหล่งท่องเที่ยวยังหมายถึงสิ่งที่สามารถทำให้นัก 

ท่องเที่ยวรู้จักและ ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นได้งายขึน้ เช่น การลงเว็บไซต์
เป็นต้น 

 
4. สิ่งอำนวยความสะดวก (Amenities)  
สิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง สิ่งบริการขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการท่องเที่ยวและ 

ระบบสาธารณูปการ ซึ่งมีอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวน้ัน ๆ ที่นักท่องเที่ยวสามารถจะใช้ได้อย่าง
สะดวกสบายมากน้อยเพียงใด เช่น ที่พักแรม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม สถานเริงรมย์ สถานบริการ
อ่ืน ๆ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สถานรักษาพยาบาล สถานีตำรวจ หรือระบบ รักษาความ
ปลอดภัย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะพิจารณาท้ังปริมาณและคุณภาพควบคู่กัน ไปและถ้าหาก ในบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยวน้ันไม่มีสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างครบถ้วน ก็จะพิจารณาถึง ความสะดวกและ
ความใกล้ไกลที่จะไปอาศัยใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกจากแหล่งชุมชน ข้างเคียงได้ยากง่าย
เพียงใด ดังนั้น ตัวแปรที่ใช้ในการประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกอาจพิจารณา ได้จาก ระบบ
สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ การให้บริการบ้านพัก สถานบริการต่าง ๆ ระบบ สื่อความหมายและ
ระบบการจัดการ  

สิ่งอำนวยความสะดวก ณ แหล่งท่องเที่ยว(Destination amenities) เช่น  
- ร้านอาหาร  
- ร้านค้าต่าง ๆ เช่น ร้านขายของ บริษัทบริการการท่องเที่ยว ร้านของที่ระลึก  
- การบริการอ่ืน ๆ อาทิร้านตัดผม การบริการใหข้อ้มูลแก่นักท่องเที่ยว ร้านเช่ารถ 24  
- ระบบสาธารณูปโภค  
- ตู้เอทีเอ็ม  
- สถานีตำรวจ โรงพยาบาล ฯลฯ  
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5 ที่พัก (Accommodation)  
สถานที่ท่องเที่ยวควรมีจำนวนที่พักที่เพียงพอ พร้อมทั้งมีความหลากหลายด้านราคาและ การบริการและมี
ความเหมาะสมต่อสถานที่ และที่พักควรอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวมากนัก ทำให้นัก ท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายและมีความปลอดภัยที่พักในแหล่ง ท่องเที่ยว(Accommodation) เช่น  
 - โรงแรม   
 - รีสอร์ท   
 - บังกะโล  
 - เกสต์เฮาส์  
 - อพาร์ทเมน ฯลฯ 
พยอม ธรรมบุตร (2549)ได้แบ่งองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
 
 1.) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) 
 ได้แก่ การมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่เหมาะสม เช่น ระบบคมนาคม สนามบิน ตลอดจนบริการ
ด้านอุตสาหกรรมขนส่ง เช่น การขนส่ง ทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ ซึ่งจะเอ้ืออำนวยให้นักท่องเที่ยว
สามารถเดินทางไปถึงจุดหมาย ปลายทาง (Destination) หรือแหล่งท่องเที่ยว (Attraction)  
 
 2.) การมีที่พักแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว (Accommodation) 
  ที่ต้องการค้างคืน ได้แก่ ที่พกั ประเภทต่าง ๆ เช่น โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์ โฮมสเตย์ที่พักแรม
ประเภทต่าง ๆ จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับต่าง ๆ กัน ซึ่งจะทำให้มีราคาและบริการในระดับต่าง ๆ 
กัน ได้แก ่ภัตตาคาร สระว่ายน้ำ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ซาวน่าศูนย์กลางธุรกิจและสิ่งอำนวยความสะดวก  
 
 3.) แหล่งท่องเที่ยว (Attraction)  
 นับเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญสูงสุด ของการเดินทาง เพราะเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
เดินทางมาท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอาจเป็น แหล่งธรรมชาติที่มีความโดดเด่น เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรม ประวัติศาสตร์เช่น ปราสาท พนมรุ่ง แสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรขอม การท่องเที่ยว
ชนบทเพ่ือสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนโบราณสถานยุคเก่าแก่ก่อน
ประวัติศาสตร์เช่นวัฒนธรรม บ้านเชียง เป็นต้น   
 
 4.) กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) 
 และกิจกรรมนนัทนาการ (Tourist activities และ Recreational activities) นับเป็น
องค์ประกอบที่สำคัญ ในยุคปัจจุบัน เพราะการท่องเที่ยวมิได้หมายถึง เพียงแค่การเดินทางไปชม
โบราณสถาน อนุสาวรีย์ความงดงามของธรรมชาติเท่าน้ัน แต่เป็นการที่นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้แก่การเดินป่า การล่องแก่งในแม่น้ำ การปีนหน้าผาการดำน้ำ การตกปลาหมึกในทะเลลึก 
ตลอดจนการร่วมกิจกรรมกับชุมชนเจ้าบ้าน เช่น การดำนา การเกี่ยวข้าว การร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น 
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ซ่ึงกิจกรรมทัง้หมดจะเป็น ประสบการณ์ที่อยู่ในความทรงจำของนัก ท่องเที่ยวและกิจกรรมดงักล่าวมกัก่อ
ให้เกิดการกระจาย รายได้  
 5.) บริการเบ็ดเตล็ดทั้งหมดที่มีให้นักท่องเที่ยว (Ancillary)  
 อาทิเช่น บริการด้านร้านอาหาร โรงพยาบาลไปรษณีย์สถานีบริการน้ำมัน ร้านค้า ร้านขายของที่
ระลึก ห้องสุขา เป็นต้น 
2.3 Street furniture  
 The design council of United Kingdom ได้ให้คำจำกัดความเฟอร์นิเจอร์ถนนคือ สิ่งอำนวย
ความสะดวกสาธารณะบนถนน ได้แก่ ม้านั่ง     ทางลาดและแสงสว่าง ถุ่งถนน เสาไฟ ราว กระบะต้นไม้ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกทาง ป้ายชื่อถนน ถังขยะ ตู้ไปรษณี  เป็นต้น 
ในการออกแบบองค์ประกอบต่างๆ บนทางเดินเท้านั้นนอกจากจะให้ประโยชน์ด้านการใช้สอยแล้วหากมี
การออกแบบและจัดวางให้เหมาะสม เป็นระบบระเบียบก็มีส่วนช่วยในการรับรู้และช่วยให้เกิดความ
สวยงามด้วย 
Street Furniture นั้นสามารถจัดแบ่งตามจุดประสงค์และการใช้ประโยชน์ได้เป็น 4 ประเภทดังนี้   
 1. เพ่ือความสะดวกสบาย  
 2. เพ่ือความปลอดภัย  
 3. เพ่ือความสวยงาม  
 4. ที่เป็นการบ่งบอกข่าวสารหรือควบคุม 
 
 1.Street furniture เพื่ออำนวยความสะดวกสบาย  
 ที่นั่ง Benches เป็นช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการสัญจรเนื่องจากความต้องการโดยธรรมชาติของ
คน 
โดยม้านั่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ   
 1.ต้องการนั่งพักนาน ๆ ต้องการพนักพิงเพ่ือให้นั่งได้สบายสามรถนั่งได้เป็นเวลานาน  
 2.นั่งพักสั้นๆ เป็นม้านั่งธรรมดา. เพ่ือให้คนนั่งได้พักหายเหนื่อย อาจมีการรวมกับประโยชน์ใช้สอย
อ่ืน ๆ เช่นกระถ่างต้นไม้ ถังขยะ หรืออาจเป็นที่นั่งรอบลำต้นไม้ 
Seating criteria ที่นั่งหรือม้านั่งจะต้องมีความสบาย โดยทั่วไปจะมีความกว้างประมาณ 16-18 นิ้ว ความ
สูงประมาณ 14-48 นิ้ว โดยความสูงประมาณ 16 นิ้ว หรือ 0.40 ม. เป็นความสูงที่พึงพอใจที่สุด 
ที่นั่งพัก Shelters ที่นั่งพักเป็นที่สำหรับนั่งพักรอ นั่งพักชมวิว พักผ่อนสนทนา เป็นส่วนช่วยอำนวยความ
สะดวกที่ตั้งอยู่ตามทางเดินเท้าหรือเป็นส่วนที่ต่อเนื่องระหว่างภายในกับภายนอกอาคาร โดยมีขนาดข้ึนอยู่
กับการใช้สอย และการออกแบบ ซึ่งอาจมีหลังคาหรือไม่มีก็ได้โดยส่วนใหญ่มักเป็นป้ายรอรถประจำทาง 
 
 2. Street furniture เพื่ออำนวยความสะดวกสบาย  
 แท่นน้ำดื่ม drinking fountain เป็นองค์ประกอบที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนทั่วไป   โดย
แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ  แบบติดผนัง แบบลอยตัว ความสูงของหัวแท่นน้ำดื่มมีหัวฉีดน้ำซึ่งเป็นกระเปาะ จะสูง
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จากพ้ืนประมาณ 0.80 ม.เพื่อให้เด็กสามารถใช้ได้ด้วย วัสดุที่ใข้อาจทำจากหินธรรมชาติ เหล็กหล่อ 
คอนกรีต ฯลฯ คุณได้ส่ง 3 นาทีที่แล้ว การติดตั้งไม่กีดขวางทางสัญจร โดยคำนึงถึงการเดินท่อและองศา
ของน้ำที่พุ่งออกมาซึ่งมีมุมประมาณ 45 องศา ควรมีบริเวณโดยรอบเพ่ือไม่ให้กระแสน้ำกระเด็นใส่ และมี
เสียง ดังนั้นจึงต้องเลือกชนิดและวางในตำแหน่งที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบให้เป็น Focal 
point เป็นจุดศูนย์รวมหรือจุดหมายตาของพ้ืนที่ได้อีก 
  ถังขยะ bin ถังขยะเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญมากเนื่องจากช่วยให้ทางเดินเท้ามีความ
สะอาด โดยถังขยะทั่วไปควรตั้งที่เห็นได้ในที่สาธารณะ เช่นบริเวณท่ีนั่งพักบริเวณที่มีการชุมนุมคนจำนวน
มากหน้าตึกหรืออาคารต่างๆ ซุ้มขายอาหาร และควรต้องจัดให้มีถังขยะที่สามรถมองเห็นได้ในจุดนั้นอย่าง
น้อย 2 ที่ โดยต้องระวังแง่การเป็นสิ่งกีดขวางสายตา ไม่น่ามอง  
ถังขยะมีทั้งแบบติดกับพ้ืน หรือผนังแบบลอยตัวโดยมีขนาดขึ้นอยู่กับความถี่ ในการใช้งานและการจัดเก็บ
โดยการลอยตัวปากถังควรสูงจากพ้ืนไม่เกิน 0.80 ม. และแบบติดกับพ้ืนหรือปากผนังปากควรสูงจากพ้ืน 
0.60-1.00 ม. ก้นถังควรสูงจากพ้ืน 0.23 ม.เพ่ือความสะดวกในการดูแลรักษา 
 โทรศัพท์สาธารณะ : Public Telephon 
โทรศัพท์สาธารณะแบ่งเป็น 2 แบบคือ 

 - แบบเป็นตู้ (Booth) 

 - แบบลอยตัว (Stand) 

โดยทั่วไปจะเป็นแบบตู้จะทำด้วยกระจกอบอลูมิเนี่ยม อาจมีรูปแบบตามลักษณ์ที่กลมกลืน สอดคล้องกับส
ภพแวดล้อมด้วย เช่น ตู้โทรศัพท์บริเวณท้องสนามหลวง เป็นต้น ส่วนแบบลอยตัวก็ใช้ได้ดีกับท่ีเล็ก ๆ ที่ไม่
ค่อยมีฝนตกมากนัก ในการเลือกรูปแบบและการจัดโทรศัพท์สาธารณะโดยทั่วๆไป ต้องคำนึงถึงสัดส่วน
มนุษย์ รวมทั้งคนพิการด้วย 

โทรศัพท์สาธารณะ : Public Telephone 

 ในการติดตั้ง ควรติดตั้งที่เห็นได้ง่าย ไม่กีดขวางคนเดินเท้าและไม่กีดขวางมุมมองของรถเช่น ตรง
ทางแยก ช่องถนนดังนั้นควรอยู่ชิดริมของขอบทางเท้า ควรติดตั้งในที่ที่มีการชุมนุมคนมากๆ ใกล้อาคาร
สำนักงาน และเป็นที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอโดยมีขนาดความกว้างประมาณ 0.90 ม. สูงประมาณ 2.50 ม. 
และต้องการพ้ืนที่โดยรอบประมาณ 1 เมตร เพื่อสามารถดูแลได้ง่าย 

ตู้ไปรษณี :Letter Box 

 ตู้ไปรษณีมีแบบติดกำแพงและแบบลอยตัว โดยแบบติดกำแพงจะประหยัดพ้ืนที่ของการสัญจร
มากกว่า ส่วนแบบลอยตัวตู้ไปรษณีสีแดงท่ีไม่ส่งเสริมทัศนียภาพที่ดีกับสิ่งแวดล้อม 

การติดตั้งก็เช่นเดียวกับตู้โทรศัพท์ แต่ห่างฟุตบาทไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร จากขอบถนนและต้องมี
ความสัมพันธ์กับสัดส่วนมนษย์และทำให้เข้ากับองค์ประกอบสภาพแวดล้อมโดยรอบด้วย 

โดยมีขนาดกว้างประมาณ 0.55 เมตร ความสูงประมาณ 1.40 เมตร และช่องหย่อนจดหมายสูง 1.20 เมตร 



19 
 

ห้องน้ำสาธารณะ :Public Toilet 

 ห้องน้ำสาธารณะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เพ่ิงเห็นได้ชัดในกรุงเทพมหานคร ซึ่งนับว่ายังไม่ประสอบ
ความสำเร็จในการใช้งานทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการกีดขวางทางสัญจรและกีดขวาง
สายตา รวมทั้งความสกปรกและกลิ่นเหม็นด้วย 

 ซุ้มขายของ : Kiosks 

 ซุ้มต่างๆทีใ่ช้สำหรับขายของอาหารเครื่องดื่ม รวมทั้งสินค้าอ่ืนๆ เช่น หนังสือก็เป็นองค์ประกอบที่
สำคัญ ซึ่งมีขนาดและรูปแบบที่หลากหลายตามการใช้งาน 

 3. Street furniture ด้านความปลอดภัย 

 ทุ่นถนน หรือ Bollards เป็นองค์ประกอบที่สำคัญซึ่งให้ประโยชน์ทั้งในด้านการใช้สอยและความ
สวยงามเช่น 

Bollards ที่ช่วยควบคุมการจราจรและแบ่งแยกพ้ืนที่โดยสามารถถูกควบคุมโดยขนาดของ Bollard และ
ระยะห่างระหว่างแต่ละช่วง ใช้เป็น Continuous line ที่มรีะยะห่างประมาณ 1.20 ม. จากจุดศูนย์กลาง
เสา 

Bollards ที่ช่วยให้ความสวยงามเช่น เมื่อเรียงตัวกันเป็นตัวเน้นแนวทางถนนก็ช่วยนำสาตาและดึงดูด
ความสนใจได้ ซึ่งในบางครั้งอาจใช้ต้นไม่เป็น Bollards ก็ได้ด้วย 

 ทุ่นถนน :Bollards 

 การติดตั้งควรติดตั้งห่างจากขอบทางสัญจร 0.45 ม. ระยะห่างแต่ละต้นขึ้นอยู่กับชนิด รูปแบบ 
ความตอ้งการแสงสว่าง และอาจออกแบบให้เป็นเฟอร์นิเจอร์แบบ Knock downed ถอดประกอบได้หรือ
ปรับโยกได้ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้งาน เช่นให้รถดับเพลิงผ่านไปได้ โดยมีความสูงประมาณ 
0.75-120 ม. กว้างประมาณ 0.23 -0.60 เมตร ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการออกแบบและจุดประสงค์การใช้งาน 

 เครื่องกั้น :Barrier 

 เครื่องกั้นใช้แบ่งพ้ืนที่ใช้สอย ของคนกับยานพาหนะในที่ที่ความหนาแน่นของการสัญจรสูง เพ่ือ
ความปลอดภัยของคนเดินเท้า ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีรั้วเสมอไป ในบางครั้งอาจเป็น Bollards ต้นไม้หรืออาจ
เป็นการตั้ง Street furniture เช่นตู้โทรศัพท์ ตู้ไปรษณี ก็สามารถเป็นเครื่องกั้นได้ 
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หัวฉีดน้ำดับเพลิง : Hydrant pipe  

 หัวฉีดน้ำดับเพลิง ถือเป็นองค์ประกอบของทางเท้าอย่างหนึ่ง เพื่อความปลอดภัยในยามเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ ซึ่งมักถูกติดตั้งขวางทางสัญจรและกัดขวางสายตาเสมอ 

4. Street furniture เพื่อความสวยงาม 

 กระถางหรือกระบะต้นไม้ :Tree Boxes  

บริเวณทางเท้าควรปลูกต้ไม้ให้ระยะห่างจากขอบทางเท้า ถึงลำต้น ไม่น้อยกว่า 0.75 เมตรถ้าเป็นต้นไม้
ใหญ่ จะไม่ปลูกใกล้กับสิ่งก่อสร้างใดๆเป็นระยะกว่า 5.00 เมตรต้นไม้ใหญ่ที่โตเต็มที่จะปลูกห่างกัน 10.00 
เมตรอย่างไรก็ตามระยะต่างๆ ก็ขึ้นอยู่กับชนิดและพันธุ์ของต้นไม้นั้นด้วย นอกจากนี้ต้องมีรั้วหรือที่ก้ัน 
(Tree Crown Grilles ) ที่สามารถ ออกแบบให้มีความสวยงามและกลมกลืนกับพ้ืนที่รอบๆได้ 

 น้ำพุ 

เป็นองค์ประกอบที่ชอบเพิ่มความสวยงาม และอาจเป็น Focal point เป็นจุดสูนย์รวมหรอืจุดหมายตา 
(Landmark ) ของพ้ืนที่ที่ช่วยในการรับรู้และช่วยในการจดจำ 

 หอนาฬิกา 

เป็นองค์ประกอบที่ชอบเพิ่มความสวยงาม และอาจเป็น Focal point เป็นจุดสูนย์รวมหรอืจุดหมายตา 
(Landmark ) ของพ้ืนที่ที่ช่วยในการรับรู้และช่วยในการจดจำได้เช่นเดียวกับน้ำพุ 

 ป้าย :Signs  

เป็นป้ายที่ช่วยบอกสัญญาณต่างๆ (Direction signs) เช่นป้ายสัญลักษณ์เพ่ือความปลอดภัยการสัญจร เพ่ือ
ความลื่นไหลของการสัญจร,ป้ายบอกทางเลือกต่างๆ แก่คนเดินเท้าและยานพาหนะ,ป้ายบอกชื่อสถานที่ 
เป็นต้น ป้ายต่างๆรูปแบบที่หลากหลายตามการออกแบบและการใช้งานมีทั้งติดกับพ้ืนหรือผนังและแบบติด
กับเสาลอยตัวโดยตำแหน่งและระยะของแผ่นป้ายควรสัมพันธ์กับการรับรู้ของคน คือควรติดสูงจากพ้ืน
ประมาณ 0.90 – 1.50เมตร ห่างจากขอบถนน น้อยที่สุด 0.50 เมตร ในกรณีท่ีป้ายสูงเหนือศีรษะให้สูงจาก
พ้ืนอย่างน้อย 2.10 เมตร 

 ป้ายแสดงข่าวสารและป้ายโฆษณา :New stand and Display  

ได้แก่ป้ายประกาศหรือโฆษณาต่างๆ ที่ในปัจจุบันเรามักเห็นอยู่ร่วมกันกับพื้นที่รอรถประจำทางหรืออาจ
เป็นป้ายแสดงแผนที่ซึ่งช่วยในการบอกข่าวสารและข้อมูลต่างๆได้ รวมทั้งยังใช้เป็นจุดศูนย์กลาง จุดรวม
สายตาของพ้ืนที่ได้เช่นกัน 

Norman K. Booth.(1985). Basic Elements of Landscape           

        Architecture Design. Development of landscape   Architecture,Ohio State 
University. 
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2.4 ข้อมูทั่วไปชุมชนบ้านสนวนอก 

 ประวัติความเป็นมา 

 ตำบลสนวน แต่เดิมข้ึนอยู่กับเขตตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จนกระทั่งปีพ.ศ.2538 
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่งเขตเป็นตำบลสนวน มีประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาพ้ืนบ้านเขมร นับถือ
ศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตของอำเภอห้วยราช ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน คือ บ้านสวายจีกน้อย(ม.1), บ้าน
สนวนนอก(ม.2), บ้านสนวนใน(ม.3), บ้านแซะซอ, บ้านสวายจีกน้อย(ม.5), บ้านจบก, บ้านโคกกลัน, บ้าน
พลวงน้อย, บ้านระกา, บ้านหนองโพธิ์, บ้านหนองบัว, บ้านโคกสุวรรณ 

 พื้นที่ 

 พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินทราย มีพ้ืนที่รวมทั้งตำบลประมาณ 32 ตารางกิโลเมตร ใช้ทำ
การเกษตร(ทำนา) 13,948 ไร่ 

 เขตพื้นที่ 

 ทิศเหนือ ติดกับ ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย ์
 ทิศใต้ ติดกับ ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
 ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 
 ทิศตะวันตก ติดกับ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

 อาชีพ 

 อาชีพหลัก: ทำนา 
 อาชีพเสริม: ทอผ้าไหม, ทำข้าวหลาม, เลี้ยงโค-กระบือ 

 สาธารณูปโภค 

 มีสาธารณูปโภคครบถ้วน 

 การเดินทาง 

 จากศาลากลางจังหวัดไปตามเส้นทางสายบุรีรัมย์-ห้วยราช ทางทิศตะวันออก ประมาณ 9 
กิโลเมตร ถึงที่ว่าการอำเภอ และออกจากท่ีว่าการอำเภอถึงตำบลสนวน ประมาณ 2 กิโลเมตร 

 ผลิตภัณฑ์ 

ผ้าทอลายหางกระรอก-ข้าวหลาม 
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บทที่ 3 

กรณีศึกษา 

 

3.1 ประเด็นการศึกษา 

 ในการศึกษาอาคารตัวอย่างเพ่ือนำข้อมูล ของอาคารนั้นมาเป็นแนวทางในการออกแบบ รวมถึง
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาโฮมสเตย์ และอาคารกิจกรรม ด้านสถาปัตยกรรม การใช้งานพื้นที่ใช้สอย 
กลุ่มเป้าหมายและสภาพแวดล้อม เพ่ือนำมาวิเคราะห์และนำมาเป็นแนวทางในการออกแบบให้โครงการ
สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ใช้อาคารได้ 

 3.2 กรณีศึกษาโฮมสเตย์ 

การศึกษากรณีตัวอย่าง บ้านไม้หอมโฮมสเตย์ คีรีวง 

 

 3.2.1 ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับโครงการประกอบด้วย 

 

  

 

 

ภาพ 3.1 แผนที ่บ้านไม้หอมโฮมสเตย์ คีรีวง 
ที่มา : https://www.google.co.th/maps/place 
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ภาพที่ 3.2 ห้องพักบ้านไม้หอมโฮมสเตย์ คีรีวง 

 

 

ภาพที่ 3.3 การจัดห้องพัก 

ที่มา https://blog.traveloka.com/th/local-travel/hotels-kiriwong-rainyseason/attachment 
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ภาพที่ 3.4 ห้องพักรวม 

ที่มา https://blog.traveloka.com/th/local-travel/hotels-kiriwong-rainyseason/attachment 

 

 

ภาพที่ 3.5 อาคารภายนอก 

ที่มา https://blog.traveloka.com/th/local-travel/hotels-kiriwong-rainyseason/attachment 
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 สรุปการวิเคราะห์โฮมสเตย์ บ้านไม้หอมโฮมสเตย์ คีรีวง 

 โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 

 1.การจัดที่พัก 

 2.การตกแต่งที่พัก 

 3.การคงสภาพเดิมของบ้าน  

ข้อมูลพ้ืนฐานกรณีศึกษาโฮมสเตย์ บ้านไม้หอมโฮมสเตย์ คีรีวง 

ที่อยู:่ 81 หมู่5 ซ.พิกุลทอง, กำโลน, ลานสกา, Nakhon Si Thammarat 80230 

  

 1.การจัดที่พัก  

 โดยการจัดที่พักจะเป็นการพักเป็นแบบ การพักรวม และการพักแบบห้องส่วนตัว โดยการพักรวม
จะใช้การนำที่นอนสำหรับ 1 คนมาปูนอนชิดๆกัน ซึ่งจะช่วยยืดหยุ่นในการใช้พื้นที่ ทำให้สามารถรองรับ
การเข้าพักได้หลายๆรูปแบบ 

 2.การตกแต่งที่พัก 

 โดยการตกแต่งที่พัก จะใช้การตกแต่งโดยการดึงเอกลักษณ์ของชุมชนมาใช้ในการตกแต่ง เช่นการ
นำเครื่องจักสานมาติดไว้กับผนังเพ่ือตกแต่งผนัง การใช้ลายหมอน ไฟ รูปภาพ ซึ่งจะทำให้ซึมซับวัฒนธรรม
ของชุมชนได้ 

 3.การคงสภาพเดิมของบ้าน  

 บ้านไม้หอมโฮมสเตย์ คีรีวง ยังคงสภาพเดิมของบ้านไว้ เพื่อให้ได้บรรยากาศของความเป็นพื้นถ่ิน 

ละช่วยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศของชุมชนได้อย่างดี 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.th/search?sa=X&bih=722&biw=1536&hl=th&q=%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%87+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw3j8-Kz7Mo0pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7HGPdgx68HOzgc7Nj3YMfPBzpYHOxaCuasf7FgLZjc92LEOxNix6sHOhgc7pj7YsejBzp4HO4Aqtz7YsRhMLn-wo13hwY7pIM7ODrDORQ927ASyAdcEN3eRAAAA&ludocid=13499708785169168247&ved=2ahUKEwixqvnIhujsAhWGbisKHU2XD_gQ6BMwEHoECBwQAg
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การศึกษากรณีตัวอย่าง Isaan-Isan Boutique Resort by Andacura Premium 

 
ภาพ 3.6 แผนที่ Isaan-Isan Boutique Resort by Andacura Premium 

ที่มา : https://www.google.co.th/maps/place 

 

 

ภาพที่ 3.7 ที่พัก 

ที่มา : https://www.google.co.th/search?q=Isaan-
Isan+Boutique+Resort+by+Andacura+Premium&source 
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ภาพที่ 3.8 ที่พักรวม 

ที่มา : https://www.google.co.th/search?q=Isaan-
Isan+Boutique+Resort+by+Andacura+Premium&source 

 

 

 

ภาพที่ 3.9 ศูนย์อาหาร 

ที่มา : https://www.google.co.th/search?q=Isaan-
Isan+Boutique+Resort+by+Andacura+Premium&source 

https://www.google.co.th/search?q=Isaan-Isan+Boutique+Resort+by+Andacura+Premium&source
https://www.google.co.th/search?q=Isaan-Isan+Boutique+Resort+by+Andacura+Premium&source
https://www.google.co.th/search?q=Isaan-Isan+Boutique+Resort+by+Andacura+Premium&source
https://www.google.co.th/search?q=Isaan-Isan+Boutique+Resort+by+Andacura+Premium&source
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ภาพที่ 3.10 พื้นที่รับรอง 

ที่มา : https://www.google.co.th/search?q=Isaan-
Isan+Boutique+Resort+by+Andacura+Premium&source 

 

ภาพที่ 3.11 ห้องน้ำ 

ที่มา : https://www.google.co.th/search?q=Isaan-
Isan+Boutique+Resort+by+Andacura+Premium&source 

 

https://www.google.co.th/search?q=Isaan-Isan+Boutique+Resort+by+Andacura+Premium&source
https://www.google.co.th/search?q=Isaan-Isan+Boutique+Resort+by+Andacura+Premium&source
https://www.google.co.th/search?q=Isaan-Isan+Boutique+Resort+by+Andacura+Premium&source
https://www.google.co.th/search?q=Isaan-Isan+Boutique+Resort+by+Andacura+Premium&source
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 สรุปการวิเคราะห์ Isaan-Isan Boutique Resort by Andacura Premium 

 โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 

 1.การจัดที่พัก 

 2.การตกแต่งที่พัก 

 3.การตกแต่งอาคารส่วนต่างๆ  

ข้อมูลพ้ืนฐานกรณีศึกษา Isaan-Isan Boutique Resort by Andacura Premium 

ที่อยู:่ 54 Moo 17 Moosi อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30450  

 1.การจัดที่พัก  

 โดยการจัดที่พักจะเป็นการพักเป็นแบบ การพักรวม และการพักแบบห้องส่วนตัว โดยการพักรวม
จะใช้การนำที่นอนสำหรับ 1 คนมาปูนอนชิดๆกัน ซึ่งจะช่วยยืดหยุ่นในการใช้พื้นที่ ทำให้สามารถรองรับ
การเข้าพักได้หลายๆรูปแบบ 

 2.การตกแต่งภายใน 

 โดยการตกแต่งที่พัก จะใช้การตกแต่งโดยการดึงเอกลักษณ์ของเครื่องจักสานและผ้าไหม มาใช้ใน
การออกแบบเพื่อดึงความสวยความ ความเป็นพ้ืนถิ่นมาใช้ตกแต่งอาคาร ทำให้ภายในอาคารดูแปลก
น่าสนใจ หอ้งอาหารที่มีความเป็นชุมชนจากเครื่องจักสาน ทำให้ดูสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะได้อย่างดี 

 3.การตกแต่งอาคารส่วนต่างๆ  

 Isaan-Isan Boutique Resort by Andacura Premium การตกแต่งภายในส่วนใหญ่
ใช้เครื่องจักสาน และผ้าไหมมาช่วยในการตกแต่ง เพื่อความสวยงาม และเป็นเอกลักษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.th/search?sa=X&bih=722&biw=1536&hl=th&q=isaan-isan+restaurant+by+andacura+%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw3SCkuMk-31JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7HGZBYnJubpAsk8BaBISWJpUWJeiUJSpUJiXkpiMpCn8GDH2gc7Nj_Y2fBgxwIwe_aDHZse7Gh8sKPrwc4OsEg7UNH0Bzu2wviLHuzYCWQDACrqYOCPAAAA&ludocid=20112603583795397&ved=2ahUKEwiT967Mi-jsAhV1gUsFHQHkDfUQ6BMwFXoECB4QAg
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การศึกษากรณีตัวอย่าง บ้านผาบ่อง 

 
ภาพที่ 3.12 บ้านผาบ่อง 

ที่มา : https://www.paiduaykan.com/travel 

 

 

 

ภาพที่ 3.13 บ้านผาบ่อง 

ที่มา : https://www.paiduaykan.com/travel 

 

https://www.paiduaykan.com/travel
https://www.paiduaykan.com/travel
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ภาพที่ 3.14 บ้านผาบ่อง 

ที่มา : https://www.paiduaykan.com/travel 

 

 

ภาพที่ 3.15 บ้านผาบ่อง 

ที่มา : https://www.paiduaykan.com/travel 

 

https://www.paiduaykan.com/travel
https://www.paiduaykan.com/travel
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ภาพที่ 3.16 บ้านผาบ่อง 

ที่มา : https://www.paiduaykan.com/travel 

 

 

ภาพที่ 3.17 บ้านผาบ่อง 

ที่มา : https://www.paiduaykan.com/travel 

 

 

https://www.paiduaykan.com/travel
https://www.paiduaykan.com/travel
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 สรุปการวิเคราะห ์บ้านผาบ่อง 

 โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 

 1.การจัดภูมิทัศน์ที่พัก 

 2.การจัดที่พัก / ตกแต่งที่พัก  

ข้อมูลพ้ืนฐานกรณีศึกษา Isaan-Isan Boutique Resort by Andacura Premium 

ที่อยู:่ 54 Moo 17 Moosi อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30450  

 1.การภูมิทัศน ์  

 โดยการจัดภูมิทัศน์โดยใช้ธรรมชาติ บริบทชุมชนมาช่วยในการออกแบบ ทำให้นักท่องเที่ยวได้
สัมผัสความเป็นชุมชนได้ดี และบรรยากาศท่ีดีด้วย 

 2.การจัดที่พัก / ตกแต่งภายใน 

 จัดที่พักโดยแบ่งเป็นการพักรวมและการพักแบบมีความเป็นส่วนตัว โดยมีเตียงรองรับ ทำให้การ
ยืดหยุ่นในการใช้พื้นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.th/search?sa=X&bih=722&biw=1536&hl=th&q=isaan-isan+restaurant+by+andacura+%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw3SCkuMk-31JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7HGZBYnJubpAsk8BaBISWJpUWJeiUJSpUJiXkpiMpCn8GDH2gc7Nj_Y2fBgxwIwe_aDHZse7Gh8sKPrwc4OsEg7UNH0Bzu2wviLHuzYCWQDACrqYOCPAAAA&ludocid=20112603583795397&ved=2ahUKEwiT967Mi-jsAhV1gUsFHQHkDfUQ6BMwFXoECB4QAg
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3.3 กรณีศึกษาฐานกิจกรรมการเรียนรู้ 

กรณีศึกษา ศูนย์เรียนรู้ประมงพื้นบ้าน ริมโขง 

 

 

 

ภาพ 3.18 แผนที่ ศูนย์เรียนรู้ประมงพื้นบ้าน ริมโขง 
ที่มา : https://www.google.co.th/maps/place 

 

ภาพ  ศูนย์เรียนรู้ประมงพื้นบ้าน ริมโขง 
 

https://www.google.co.th/maps/place
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ภาพ 3.19 ศูนย์เรียนรู้ประมงพื้นบ้าน ริมโขง 

ที่มา : https://www.google.co.th/search 
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ภาพ 3.20 ป้ายนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ประมงพื้นบ้าน ริมโขง 

ที่มา : https://www.google.co.th/search 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

 

ภาพ 3.21 จุดถ่ายรูปศูนย์เรียนรู้ประมงพื้นบ้าน ริมโขง 

ที่มา : https://www.google.co.th/search 
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 สรุปการวิเคราะห์ ศูนย์เรียนรู้ประมงพื้นบ้าน ริมโขง 

 โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 

 1.การจัดพื้นที่ส่วนนิทรรศการ 

 2.การตกแต่งส่วนนิทรรศการ 

 3.การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 

ข้อมูลพ้ืนฐานกรณีศึกษา ศูนย์เรียนรู้ประมงพื้นบ้าน ริมโขง 

ที่อยู:่ 54 Moo 17 Moosi อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30450  

  เดิมทีทางกลุ่มเพียงต้องการอนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวประมงริมแม่น้ำโขงเท่านั้น กระทั่ง อพท. ได้
เข้ามาส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่เชียงคาน โดยการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับวิถี
ประมงพ้ืนบ้าน ส่งผลให้ทางกลุ่มได้รับประโยชน์จากการประกอบอาชีพของตนเพ่ิมขึ้น ยกระดับสู่การ
ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ที่ปัจจุบันสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยขยายการให้บริการจำนวน
เรือและขนาดที่ใหญ่ขึ้น ทำให้สามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้หลากหลายขึ้น และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
การประมงให้กับชุมชน 

 1.การจัดพื้นที่ส่วนนทิรรศการ  

 โดยการจัดพื้นทีส่่วนนี้ เป็นการจัดโดยใช้อุปกรณ์พ้ืนถิ่นมาใช้ในการตกแต่งและจัดนิทรรศการ โดย
จะประกอบไปด้วย ป้ายการเรียนรู้ ชื่ออุปกรณ์ และ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดแสดง 

 2.การตกแต่งส่วนนทิรรศการ 

 โดยการตกแต่งจะใช้การตกแต่งโดยการนำ วัสดุอุปกรณ์พ้ืนถิ่น และใช้รูปภาพกราฟฟิกมาช่วยใน
การตกแต่ง ทำให้เหมือนกับว่าอยู่ในส่วนนั้นจริงๆ 

 3.การจัดกจิกรรมการท่องเที่ยว 

 การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยให้นักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผู้ผู้บรรยาย และดู
การจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต และการปฏิบัติจริง โดยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสการลงหาปลาจริงๆ 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิต และกิจกรรมถ่ายรูป 

 

 

 

 

https://www.google.co.th/search?sa=X&bih=722&biw=1536&hl=th&q=isaan-isan+restaurant+by+andacura+%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw3SCkuMk-31JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7HGZBYnJubpAsk8BaBISWJpUWJeiUJSpUJiXkpiMpCn8GDH2gc7Nj_Y2fBgxwIwe_aDHZse7Gh8sKPrwc4OsEg7UNH0Bzu2wviLHuzYCWQDACrqYOCPAAAA&ludocid=20112603583795397&ved=2ahUKEwiT967Mi-jsAhV1gUsFHQHkDfUQ6BMwFXoECB4QAg
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 กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์ชาวทะเลโทะบะ 

 พิพิธภัณฑ์ชาวทะเล (Sea Folk Museum) ตั้งอยู่ในโทะบะ จังหวัดมิเอะ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัด
แสดงวิถีชีวิตของกะลาสี ชาวประมง นักดำน้ำหญิงและผู้ที่เกี่ยวกับการประมง รวมถึงความสัมพันธ์ที่ได้รับ
การพัฒนาตลอดเวลาหลายปี พิพิธภัณฑ์ชาวทะเลได้รับรางวัล “ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ 

 มีการรวบรวมผลงานจัดแสดงมากกว่า 6,000 ชิ้น ซึ่งเก่ียวกับประเพณีการหาปลาโบราณของ
โทะบะและอุปกรณ์การหาปลาโบราณ นโยบายของพิพิธภัณฑ์คือการรวบรวมวัสดุการหาปลาเพื่อป้องกัน
ความเสียหาย คุณจะได้พบกับเอกสารเก่า ฉมวกล่าปลาวาฬ ตุ๊กตาและแม้แต่เรือดำน้ำ 

 

 
ภาพที่ 3.22 ภาพภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ชาวทะเลโทะบะ 

ที่มา : https://www.japanhoppers.com/th/kansai/toba_shima/kanko/1103/ 
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ภาพที่ 3.23 ภาพภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ชาวทะเลโทะบะ 

ที่มา : https://www.japanhoppers.com/th/kansai/toba_shima/kanko/1103/ 

 

 
ภาพที่ 3.24 ภาพภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ชาวทะเลโทะบะ 

ที่มา : https://www.japanhoppers.com/th/kansai/toba_shima/kanko/1103/ 
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ภาพที่ 3.25 ภาพภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ชาวทะเลโทะบะ 

ที่มา : https://www.japanhoppers.com/th/kansai/toba_shima/kanko/1103/ 

 
ภาพที่ 3.26 ภาพภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ชาวทะเลโทะบะ 

ที่มา : https://www.japanhoppers.com/th/kansai/toba_shima/kanko/1103/ 
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บทที่ 4 

รายละเอียดของโครงการเพ่ือการออกแบบ 
 การศึกษาข้อมูลโครงการออกแบบสิ่งสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน ชุมชนท่องเที่ยวบ้านสนวน
นอก อำเภอห้วยราช จังหวัด บุรีรัมย์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

4.1 ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือนำมาใช้ศึกษาวิจัย บริบทชุมชนบ้านสนวนนอกด้านการ
ท่องเที่ยว การศึกษาสิ่งสนับสนุนการท่องเที่ยว การออกแบบพัฒนาที่พักด้านโฮมสเตย์ รวมทั้งตำราและ
เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 4.1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

 ปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการยกเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจไปด้วยแหล่งท่องเที ่ยวทาง
วัฒนธรรมต่าง ๆ และกิจกรรมที่มีตลอดทั้งปี ส่งผลให้ที่พักส่วนใหญ่คึกคัก รวมไปถึงชุมชนบ้านสนวนนอก
ด้วย ทำให้การเข้าพักโฮมสเตย์ในชุมชนสนวนนอกมีเพิ่มมากขึ้นทุกปีด้วย และนักท่องเที่ยวมาทำกิจกรรม
การท่องเที่ยวของชุมชนเพ่ิมมากขึ้นทุกปี  สิ่งสนับการท่องเที่ยวจะช่วยระดับการท่องเที่ยวในชุมชนให้ดีขึ้น 
ซึ่งอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามา เพ่ิมมากข้ึนและสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ 

 4.1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.1.2.1 เพ่ือช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ให้ดีขึ้น ในด้านที่พัก และด้านฐานกิจกรรมการเรียนรู้และ
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ในจำนวนที่เพียงพอในแต่ละทัวร์การท่องเที่ยว 

 

4.2 ผู้ใช้โครงการ 

ผู้ใช้โครงการ (User) แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ 

 4.2.1 กลุ่มผู้ใช้ประจำ เป็นกลุ่มผู้ใช้อาคารที่ใช้ทำกิจกรรมในแต่ละครั้งได้แก่กลุ่มผู้นำในชุมชนและ
กลุ่มนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

 4.2.2 กลุ่มผู้ใช้ชั่วคราว เป็นกลุ่มผู้ใช้อาคารในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งกลุ่มนี้มีพ้ืนที่เฉพาะ และกำหนด
ไว้เพียงบางส่วนของอาคาร กลุ่มผู้ใช้นี้ได้แก่ กรรมการประเมิน นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มาเป็นส่วนตัว เป็นต้น 

 4.2.3 กลุ่ม Servite  ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการขยะ เป็นต้น 
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4.2 ประเภทผู้ใช้โครงการ 

ตารางที่ 4.2.1 ประเภทผู้ใช้อาคาร 

ผู้ใช้อาคาร กลุ่มผู้ใช้อาคาร เวลา 
 

1. ผู้นำชุมชน นำเที่ยว กลุ่มผู้ใช้ประจำ 24 ชั่วโมง 
2. นักท่องเที่ยว 12 ชั่วโมง 
3. แม่บ้านดูแล ทำความสะอาด 8 ชั่วโมง 
4.กลุ่มผู้ประเมิน ผู้ใช่ชั่วคราว 11 ชั่วโมง 
5. Servite Servite 5 ชั่วโมง 

 

4.3 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้โครงการ  

 การศึกษาถึงพฤติกรรมผู้ใช้โครงการ โดยทั่วไปแล้วพฤติกรรมมนุษย์ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  

พฤติกรรมทางกาย พฤติกรรมทางอารมณ์ พฤติกรรมทางสังม ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง
อิทธิพลภายนอกที่แต่ละบคุคลรับรู้ได้ การที่ผู้ออกแบบจะศึกษา และรับรู้ถึงพฤติกรรมของกลุ่ม
ผูใ้ช้นั้น อาจใช้วิธีสังเกต หรือสอบถาม เป็นต้น 

 

ตารางที่ 4.3.1 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้โครงการ 

ลำดับ องค์ประกอบ พฤติกรรม ผู้ใช ้ เวลา 

1 ที่พัก/โฮมสเตย์ ที่พักรองรับนักท่องเที่ยว - นักท่องเที่ยว 
- ผู้ที่มาพัก
รายวัน 
- เจ้าของบ้าน 

12-24 ชั่วโมง 

2 ที่รวมกิจกรรม ใช้ทำกิจกรรมการแสดง
สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว 

- นักแสดงใน
ชุมชน 
- คนในชุมชน 
- นักท่องเที่ยว 
- เจ้าหน้าที่ 

12 ชั่วโมง 

3 ฐานกิจกรรมการเรียนรู้
ประมงพ้ืนบ้าน 

ใช้ทำกิจกรรมการเรียนรู้
ชุมชน 

- เจ้าหน้าที ่
- นักท่องเที่ยว 
- ผู้นำชุมชน 
เจ้าหน้าที่ 

12 ชั่วโมง 
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4.4 การกำหนดองค์ประกอบหลักของโครงการ ( Define Element ) 

 โครงการออกแบบสิ่งสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน ชุมชนบ้านสนวนนอก อำเภอห้วยราช จังหวัด
บุรีรัมย์ โดยจำแนกองค์ประกอบหลักจาก  

1) โฮมสเตย  
องค์ประกอบ หลักของโฮมสเตย์ได้แก่ 
- ส่วนที่พักรองรับนักท่องเที่ยว 
- ส่วนรับประทานอาหาร 
- ส่วนห้องน้ำ 
- ส่วนอำนวยความสะดวกต่างๆแก่นักท่องเที่ยว เช่น การปฐมพยาบาล เป็นต้น  

ฐานกิจกรรมการแสดงชุมชน 

ตารางที่ 4.4.2 แสดงองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบรองของโครงการ 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบรอง 
1. การแสดงกิจกรรม - พ้ืนที่ทำการแสดง 

- พ้ืนที่รองรับนักท่องเที่ยว 
- ทางสัญจรผู้สูงอายุ   

2. ส่วนรองรับนักท่องเที่ยว - พ้ืนที่นั่งชมการแสดง  

3. ส่วนงานเทคนิค - ห้องเก็บพัสดุ 
- ห้องซ่อมบำรุง 
- ห้องควบคุมงานระบบ/แสงสว่าง 

 

ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชน 

ตารางที่ 4.4.3 แสดงองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบรองของโครงการ 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบรอง 
1. ส่วนนิทรรศการ - ทางเข้า 

- ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ 
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ตารางที่ 4.4.3 แสดงองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบรองของโครงการ (ต่อ) 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบรอง 
2. ส่วนรองรับนักท่องเที่ยว - ทางเข้า 

- พ้ืนที่รองรับนักท่องเที่ยว 
- ส่วนทำกิจกรรมตกเบ็ด 
- ส่วนทำกิจกรรมหว่านแห 
- ส่วนถ่ายรูป  

2. งานเทคนิค - ห้องเก็บของจัดแสดง 
- ห้องซ่อมบำรุง 
- ห้องควบคุมงานระบบ/แสงสว่าง 

 

4.5 การศึกษาที่ตั้งโครงการ ( Site Analysis ) 

  4.4.1 แหล่งที่ตั้ง  

 ตำแหน่งที่ตั้งโฮมสเตย์อยู่ในชุมชนบ้านสนวนนอก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยโฮมสเตย์
ตัวอย่างหลังที่ 1 อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ บ้านสนวนนอก หลังที่ 2 อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ บ้านสนวนนอก โดย
ลักษณะสภาพแวดล้อมของที่ตั้ง 

หลังที่ 1 ทิศเหนือติดถนนมีบ้านตรงข้าม บ้านห่างถนน 3 เมตร 

       ทิศใต้ มีสวนหม่อนหลังบ้าน เป็นฐานกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักท่องเที่ยว 

 ทิศตะวันออก ติดกับบ้านข้างเคียง 

 ทิศตะวันตก ติดกับบ้านข้างเคียง 

หลังที่ 2 เป็นบ้านประธานโฮมสเตย์ มีผู้ใช้เดิมที่เป็นเจ้าของบ้าน จำนวน 5 คน 

 ทิศเหนือติดกับบ้านข้างเคียง 

 ทิศใต้ติดถนน 

 ทิศตะวันออกติดสวน 

 ทิศตะวันตกติดกับบ้านข้างคียง 
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 ฐานกิจกรรมการแสดง 

 ตำแหน่งที่ตั้งโครงการฐานกิจกรรมการแสดงตั้งอยู่ภายในชุมชนบ้านสนวนนอก อำเภอห้วยราช
จังหวัดบุรีรัมย์ มีพ้ืนที่โครงการ 125 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่ที่ทางชุมชนเสนอมา โดยลักษณะสภาพแวดล้อม
ของที่ตั้ง 

 ทิศเหนืออยู่ติดกับบ้านในชุมชน 

 ทิศใต้เป็นพ้ืนที่โล่ง ติดกับศาลาหมู่บ้าน 

 ทิศตะวันออกเป็นพ้ืนที่โล่งใกล้บ้านของชาวบ้านในชุมชน 

 ทิศตะวันตกติดถนน 

 ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ตำแหน่งที่ตั้งโครงการฐานกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในชุมชนบ้านสนวนนอก อำเภอห้วยราชจังหวัด
บุรีรัมย์ มีพ้ืนที่ 200 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ ที่ทางชุมชนเสนอมา โดยลักษณะสภาพแวดล้อมของที่ตั้ง  

 ทิศเหนือติดกับพ้ืนที่ทำการเกษตรของชุมชน 

 ทิศใต้ติดกับบ้านของคนในชุมชน 

 ทิศตะวันออกติดถนน และอยู่ใกล้บริเวณคลองราช 

 ทิศตะวันตกติดกับพื้นที่ทำการเกษตร 

 4.4.2 การจราจร ที่ตั้งโครงการอยู่ในชุมชน โดยถนนในชุมชนเป็นทางคอนกรีต รถยนต์ไม่
สามารถสวนทางกันได้ ทางเข้าชุมชนการเป็นทางสัญจรหลัก 2 เลน  

 4.4.3 การเข้าถึง ทางชุมชนสามารถเข้าถึงได้โดย ยานพาหนะท่ีสามารถเข้าถึงได้คือ 
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถตู้ เท่านั้น 

 4.4.4 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยที่ตั้งโครงการมีความพร้อมทั้ง 2 ด้านอยู่แล้ว 

 4.8.6 การดึงดูดเข้าสู่ที่ตั้ง ที่ตั้งโครงการอยู่ในบริเวณชุมชนบ้านสนวนนอก เส้นทางผ่าน อำเภอ
ห้วยราช – บุรีรัมย์มี ทางท่ีไปต่อสามารถเที่ยวต่อเขากระโดงได้ 

 4.8.8 การขยายตัวในอนาคต ในส่วนชุมชนอาจขยายตัวในเรื่องของโฮมสเตย์ที่มีจำนวนเพิ่มมาก
ขึ้น  

 4.8.9 ทิศทางแดด ลม ฝน ตำแหน่งการเลือกที่ตั้งโครงการที่ทางชุมชนเสนอมาสามารถตั้งรับทิศ
เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก ซึ่งสัมพันธ์กับการจัดกลุ่มประโยชน์ใช้สอย ( Zoning ) และการวางตำแหน่งและ
ออกแบบอาคาร 
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การศึกษาที่ตั้งโครงการ ( Site Analysis ) 

   แหล่งที่ตั้ง โฮมสเตย์หลังท่ี 1  

 ภาพที่ 4.1 ภาพที่ 4.2 แผนที่ที่ตั้งโฮมสเตย์หลังที่ 1 

 

 

 

แหล่งที่ตั้ง โฮมสเตย์หลังท่ี 2 

 ภาพที่ 4.2 แผนที่ที่ตั้งโฮมสเตย์หลังที่ 2  
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แหล่งที่ตั้ง ฐานกิจกรรมการแสดง 

 ภาพที่ 4.2 แผนที่ฐานกิจกรรมการแสดง  

 

 

แหล่งที่ตั้ง ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ภาพที่ 4.3 แผนที่กิจกรรมการเรียนรู้  
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4.6 การวิเคราะห์งานระบบประกอบอาคาร 

 4.6.1 การวิเคราะห์ระบบโครงสร้างประกอบอาคาร 

 อาคารภายในโครงการส่วนใหญ่ใช้ระบบโครงสร้างเสา คาน เนื่องจากต้องการใช้โครงสร้างอาคาร
เก่าท่ีมีอยู่ แล้วเสริมโครงสร้างที่เป็นเสาเหล็กเพ่ิมไปบางส่วนที่มีการเจาะพ้ืนเพื่อให้เกิดความแข็งแรงขึ้น   

 4.6.2 งานระบบประกอบอาคาร 

  1. งานระบบไฟฟ้าภายในโครงการระบบไฟฟ้าไฟฟ้า (Electrical system) ประกอบด้วยระบบ
ไฟฟ้ากำลัง (Power supply System) ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (Lighting System) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 
(Emergency System)  

 1.1 ระบบไฟฟ้ากำลังที่นำมาใช้ในโครงการ เริ่มต้นที่แหล่งผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานไฟฟ้าส่งจ่ายการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) จากกระแสไฟฟ้า 120 โวลต์เฟสเดียว 2 สายเป็น 
120/208 เฟสเดียว 3 สาย ซึ่งจะเหมาะกับระบบไฟฟ้าสำหรับบ้านพักอาศัยและ 120/208 โวลต์ 3 เฟส 4 
ซึ่งจะเหมาะอาคารขนาดใหญ่ที่ต้องการแรงดันสูง ระบบไฟฟ้าจะต้องต่อสายดินเพื่อป้องกันไฟดูดและไฟ
ไหม้เมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร กระแสไฟหลังจากผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) ที่จะปรับแรงดันไฟฟ้าที่
จ่ายมาจากสายไฟฟ้าแรงสูงให้แรงดันไฟฟ้าลดลง เท่ากับแรงดังไฟฟ้าที่ใช้งานจะไหลเข้าสู่มาตรวัดไฟฟ้า
ของแต่ละอาคารถ้าเป็นอาคารใหญ่จะผ่านไปยังตู้จ่ายหลัก (MDB) ที่จะประกอบไปด้วยแผงควบคุมการ
จ่ายไฟซึ่งปกติแบ่งเป็นวงจรสำหรับแสงสว่าง วงจรสาหรับไฟฟ้ากำลัง (ลิฟต์) วงจรสาหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า 
(เครื่องปรับอากาศ) และวงจรเพื่อการใช้งานโดยมีการต่อสายดิน เพื่อความปลอดภัยหากเป็นอาคาร
บ้านพักอาศัยไฟฟ้าขนาด 120/208 โวลต์เฟสเดียวสามสายจะผ่านมาตรวัดไฟฟ้าสู่แผงควบคุม (Main 
switch board) ที่ประกอบด้วยสวิตซ์และอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้า (Circuit breaker) และวงจรย่อยของ
ระบบไฟฟ้าภายในอาคารแยกเป็นวงจรสาหรับแสงสว่างวงจรสำหรับไฟฟ้ากำลัง (เต้าเสียบ) วงจรสำหรับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าพิเศษ เช่น เครื่องปรับอาการ เครื่องทำน้ำร้อน และวงจรเพ่ือการใช้งาน 

  1.2) ระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบไฟฟ้าสำรองในอาคารแบ่งออกเป็น ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน ระบบ 
UPS และระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งแต่ละชนิดมีวัตถุประสงค์ใช้งานและกำเนิดไฟฟ้าที่แตกต่างกัน เช่น 
ระบบแสงสว่างฉุกเฉินมีประโยชน์เพื่อป้องกันการตกใจของผู้คนในขณะที่แสงสว่างดับ เครื่องไฟฟ้าสำรอง
จะให้แสงสว่างขณะเกิดเพลิงไหม้เพ่ือส่องทางหนีไฟ ระบบ UPS มีประโยชน์ใช้งานเพ่ือจ่ายไฟฟ้ากำลังโดย
จ่ายไปต่อเนื่องตลอดเวลาโดยไม่มีการกระพริบของไฟฟ้า เมื่อกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดับลง 
ซ่ึงในภาวะปกติอาคารจะรับไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อเกิดไฟฟ้าดับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะทำงาน
โดยอัตโนมัติ และจ่ายไฟฟ้าแก่อาคาร เมื่อสู่ภาวะปกติระบบจะปรับเป็นไฟฟ้าจากการไฟฟ้าแทนและ
ประมาณ 15-30 นาทีเครื่องยนต์จะหยุดทำงาน 
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 4.6.3 งานระบบสุขาภิบาล 

 ระบบสุขาภิบาลของอาคารในโครงการโดยทั่วไปประกอบด้วยระบบน้ำใช้ ระบบน้ำทิ้ง และระบบ
บำบัดน้ำเสีย ซึ่งบางโครงการอาจมีระบบอื่น ๆ เช่น ระบบน้ำในสระว่ายน้ำ ระบบหล่อเย็นของระบบปรับ
อากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบน้ำในการดับเพลิง เป็นต้น  

 1. ระบบน้ำใช้ โดยปกติแหล่งจ่ายน้ำใช้จะมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ น้ำประปาจากการประปาส่วน
ภูมิภาค หรือการประปาภายในโครงการและจากบ่อน้ำบาดาล สำหรับน้ำจากระบบน้ำประปาที่จ่ายมาตาม
โครงข่ายท่อประปาโดยอาศัยแรงดัน  น้ำต้นทางที่มีแรงดันสูงพอเนื่องจากจะเกิดการศูนย์เสียแรงดัน
ระหว่างทางจากการเสียดทานกับผิวท่อ และอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ รวมไปถึงระดับความสูงต่ำของพื ้นที่
แรงดันน้ำปลายทางเม่ือมาถึงผู้ใช้ก็คงยังเหลือแรงดันขั้นต่ำสำหรับการใช้งาน โดยมาตรฐานที่ใช้อยู่ที่ 50-16 
/ in psi) ซึ่งสามารถดันน้ำได้สูงขึ้นไปถึงเท่ากับอาคาร 6 ชั้น เท่านั้น ดังนั้นอาคารที่มีความสูงมากกว่า 6 
ชั้น จึงต้องใช้เครื่องสูบน้ำนำน้ำขึ้นไปเก็บไว้บนหลังคาแล้วอาศัยแรงโน้นถ่วงของโลกจ่ายน้ำให้กับอาคาร 
และกักน้ำส่วนหนึ่งคือ ปริมาณหนึ่งในสามส่วนของทั้งเก็บน้ำเพื่อใช้ในกรณีดับเพลิง ซึ่งระบบน้ำใช้มี
องค์ประกอบที่สำคัญของระบบ ได้แก่ บ่อน้ำสำรอง บ่อจ่ายน้ำ ท่อส่งจ่ายน้ำ เครื่องสูบน้ำ วาล์ว ข้อต่อและ
ถังอัดความดัน โดยสามารถแบ่งระบบการจ่ายน้ำได้ 3 ระบบดังนี ้

 -ระบบการสั่งจ่ายน้ำจากล่างข้ึนบน (Up feed distribution System) 

 -ระบบการสั่งจ่ายน้ำจากบนลงล่าง (Down feed distribution System) 

 -ระบบสั่งจ่ายน้ำแบบผสม (Up feed down feed distribution System)  

 2) ระบบน้ำทิ้ง น้ำทิ้งที่ต้องระบายออกจากอาคารมีระดับความสกปรกต่างกัน บางชนิดระบาย
ออกแล้ว ก็นำน้ำไปกักเก็บไว้เผื่อน้ำไปใช้ เช่น น้ำฝนนำมารดน้ำต้นไม้ เป็นต้น หรือบางชนิดเป็นน้ำทิ้งที่มี
ระดับความสกปรกและสิ่งเจือปน เช่นน้ำ ทิ้งจากซักล้าง น้ำทิ้งจากการชำระร่างกาย น้ำทิ้งเหล่านี้จาก
บ้านพักอาศัยทางราชการยังอนุมัติให้ทิ้งลงท่อสาธารณะได้โดยไม่ต้องผ่านการไม่ต้องกำจัดสิ่งเจือปนออก
ก่อนให้มีเพียงบ่อกรองดักขยะเท่านั้น ซึ่งในทางปฏิบัติมักว่างระบบท่อน้ำทิ้งทิ้งเหล่านี้ออกจากระบบท่อน้ำ
โสโครก เพื่อการประหยัดงบประมาณในการกำจัดสิ่งสกปรกในน้ำทิ้งหรือการบำบัดน้ำเสีย หากเป็น
โครงการอาคารขนาดใหญ่อาคารสูง น้ำทิ้งและโครงการ ทางราชการ กำหนดให้ผ่านการบำบัดน้ำเสียก่อน
จะปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะท่อน้ำทิ้งและท่อน้ำโสโครกของโครงการหรืออาคาร ให้ เป็นระบบเดียวกัน
เพ่ือประหยัดจานวนท่อหลักและท่อแยกและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพไหลของน้ำทิ้งใน ท่อให้สามารถระบบได้
สะดวกขึ้นอีกด้วย  

 2.1 ระบบบำบัดน้ำทิ้ง น้ำโสโครกจากอาคารขนาดใหญ่ อาคารสาธารณะที่เป็นอาคารควบคุมตาม
ประการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) มีสภาพเป็นกรดหรือด่าง มีสารแขวนลอยและสารระ
ลายปนเปื้อน ซึ่งทางกฎหมายได้ควบคุมให้มีการบำบัดน้ำเสียก่อนการปล่อยน้ำทิ้งลงแหล่งน้ำสู่สาธารณะ 
โดยกำหนดมาตรฐานน้ำทิ้งตามประเภทอาคารโดยปกติมีขั้นตอนการบำบัด 2 ขั้นตอน ได้แก่  
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 2.1.1 การบำบัดขั้นต้น เป็นขั้นตอนท่ีเอามวลสารที่สามารถนำออกจากน้ำท้ิงได้ง่าย ๆ ออกไปก่อน
โดยใช้กฎทางฟิสิกส์ง่าย ๆ เช่น บ่อดักขยะ บ่อดักไขมัน บ่อดักทราบ เป็นต้น  

 2.1.2 การบำบัดขั้นที่สอง เป็นขั้นต้นการบำบัดน้ำทิ้งเพ่ือกำจัดมวลสารที่ยังลงเหลืออยู่ให้ออกโดย
ใช้ขบวนการทางชีวะวิทยา บ่อเกรอะ (Septic tank) บ่อบำบัดระบบเลี้ยงตะกอน (Activated sludge) บ่อ
บำบัดระบบแผนชีวะหมุน (Rotating biotical contactor) เป็นต้น จากนั้นต้องมีการฆ่าเชื้อโรคจึงสามารถ
ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะได้ ในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียต้องคำนึงถึงปัจจัยที่มีผลกระทบจากการ
คำนวณขนาดของระบบตลอดจนอุปกรณ์ที่นำมาใช้กับระบบ เช่น อุปกรณ์เดิมอากาศ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
สูบตะกอนออกจากถังตะกอน การบำรุงรักษาอุปกรณ์ เป็นต้น ปัจจัยที่ความ คำนึงถึง (สถาปนิกสยามใน
พระบรมราชูปถัมภ์, สมาคม, 2531, หน้า C7-7) ได้แก่ ลักษณะและขนาดของโครงการ ปริมาณน้ำเสียของ
โครงการ ลักษณะและคุณสมบัติของน้ำเสีย ลักษณะโครงสร้างของอาคารขนาดพื้นที่การก่อสร้างระบบ
บำบัดน้ำเสีย ความต้องการของโครงการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ในโครงการ ระบบบำบัดน้ำ
เสียซึ่งในการบำบัดมีขั้นตอนดังนี้ 

 -บ่อเกรอะ (Septic tank) มีประสิทธิภาพในการลดมวลสารโดยเฉลี่ย (BOD) ได้ถึง 40-65% ลด
ไขมันได้ถึง 70-80% และลดฟอสเฟสได้ 15% ซึ่งยังมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานการควบคุมจึงใช้ได้ในกลุ่ม
บ้านพักอาศัยหรือ อาคารที่ไม่ใช้อาคารควบคุมทางกดหมาย  

 4.6.4 ระบบดับเพลิง 

 ระบบดับเพลิงที่นำมาใช้ในอาคารแบ่งเป็น 2 ระบบดังนี้  

 1. ระบบดับเพลิงโดยใช้สายสูบ (Hydrant and standpipe system) ระบบนี้มีทั้งระบบบ่อแห้ง 
(dry pipe system) และระบบท่อเปียก (Wet pipe System) 2) ระบบดับเพลิงแบบหัวกระจ่ายน้ำ 
(Sprinkler system) ระบบนี้มีผลในการดับไฟได้สูงเกือบ 100% ระบบออกแบบไว้ให้ทำงานอัตโนมัติ หัว
กระจ่ายน้ำมีทั้งแบบหัวตั้งขึ้น (Upright) ติดตั้งเดินท่อใต้ฝ้าเพดาน และ แบบห้อยหัวลง (Pendent) ติดตั้ง
เดินท่อน้ำซ่อนในฝ้าเพดาน ซึ่งควรเลือกให้เหมาะกับชนิดของฝ้าเพดาน และประเภทของอาคาร โดย
ระยะห่างของการติดตั้งหัวกระจ่ายน้ำมักไม่เกิน 4-5 เมตร (สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปภัมภ์) โดย
ระบบท่อของระบบนี้ แบ่งเป็น 4 ชนิด ได้แก่ ระบบท่อแห้ง (Dry pipe system) ระบบท่อเปียก (Wet 
pipe system) ซึ่งเหมาะสำหรับดับเพลิงพื้นที่ทั่วไปของอาคารระบบเปิด (Deluge System) ซึ่งเหมาะ
สำหรับพื้นที่ที่คาดว่าการแพร่การจ่ายของเพลิงจะเป็นไปอย่างรวดเร็วหรือพื้นที่ที่มีฝ้าเพดาน ค่อนข้างสูง 
ระบบชะลอการฉีดน้ำ (Pre-action System) 

 3. ระบบดับเพลิงแบบพ่นน้ำเป็นฝอย ซึ่งเหมาะสำหรับการดับเพลิงในพ้ืนที่เฉพาะ เช่น ห้องเก็บ
น้ำมันถังเก็บสารเคมีที่ติดไฟง่าย ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า ช่องบันได ช่องบันไดเลื่อน ทางลาด เป็นต้น 

 4. ระบบดับเพลิงด้วยน้ำยาสร้างฟองอากาศ ระบบนี้เหมาะสำหรับเพลิงที่เกิดจากของเหลว ที่มี
คุณสมบัติไวไฟมาก แต่มีความถ่วงมากเพราะค่อนข้างต่างซึ่งหากใช้น้ำดับเพลิงแล้วของเหลวนี้จะลอยอยู่
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บนน้ำทำให้ไฟลุกลามต่อไปได้ แต่เนื่องจากสารบางตัวที่ทำให้เกิดฟองอากาศนี้เป็นตัวนำไฟฟ้าจึงไม่เหมาะ
กับพ้ืนที่ที่อาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าได้  

 5.ระบบดับเพลิงด้วยฮาลอนสารฮาลอน 1301 เป็นสารที่ไม่มีกลิ่น ไม่มีสีไม่กัดกร่อนไม่นำไฟฟ้า ไม่
มีสารตกค้าง จึงไม่ทำทรัพย์สิ้นเสียหาย เปรอะเปื้อน จึงเหมาะสำหรับพ้ืนที่เก็บของมีค่า เช่น ห้อง
คอมพิวเตอร์ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ โรงกลั่นน้ำมัน โรงผลิตแก๊สธรรมชาติ ห้องเก็บไมโครฟิล์ม ห้องเวช
ระเบียบ เป็นต้น และสารฮาลอน 1211 เหมาะสำหรับพ้ืนที่มีคนอยู่เป็นครั้งคราว และมีการถ่ายเทอากาศ
ได้ดี เช่น โรงเก็บเครื่องบินห้องควบคุมอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีจ่ายไฟฟ้า เป็น
ต้น  

 6. ระบบดับเพลิงด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สเฉื่อยที่
ไม่มีพิษ ไม่กัดกร่อน ไม่ทิ้งสารตกค้าง ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้าและไม่ทาให้ทรัพย์สินเสียหาย แต่ต้องใช้ความ
เข้มข้นค่อนข้างสูงมาก อาจทาให้คนที่อยู่ภายในพ้ืนที่ขาดออกซิเจนและหมดสติได้  

 7. ระบบดับเพลิงด้วยสารเคมีแห้ง สารเคมีแห้งที่ให้คือ โมโนแอม โมเนียมฟอสเฟต บรรจุใส่ถังเคมี
มือถือที่มีคุณสมบัติในการดับเพลิงแบ่งเป็น 3 ประเภทตาม Class ได้แก่ Class A เหตุดับเพลิงที่เกิดจากไม้
กากระดาษ Class B สำหรับดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันหรือสารไวไฟ Class C สำหรับเพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์
ไฟฟ้า  

8. ระบบดับเพลิงชนิดเปียกสารเคมีเปียก เป็นสารประกอบของโปแตสเซียมคาร์บอเนต และโปแตส
เซียมอะซีเตท ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นด่าง เหมาะสำหรับเพลิงในโรงครัวขนาดใหญ่ ท่าอากาศยาน ภัตตาคาร
หรือโรงแรมขนาดใหญ่ซึ่งมักเกิดอันตรายจากการลุกติดไฟ ของน้ำมันที่จับเกาะตามอุปกรณ์ประกอบ
อาหารหรือท่อดูดควัน (Hood) 
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4.7 แบบร่างครั้งที่ 1  

โฮมสเตย์  

ภาพที่ 4.5 แบบร่างแปลนโฮมสเตย์หลังที่ 2 

 

 

สิ่งที่แก้ไข  

 ปรับส่วนที่พักให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานในพ้ืนที่ โดยให้ที่พักสามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยว
ได้ทั้งการมาเป็นทัวร์ หรือการมาเป็นส่วนตัว 

 ห้องน้ำให้เป็นห้องใหญ่ เพ่ือสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้หลายๆคนต่อการใช้งาน 

 เพ่ิมความเป็นชุมชนเข้าไป 
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ภาพที่ 4.6 แบบร่างห้องพูดคุยแลกเปลี่ยน/ห้องรับแขก 

 
 

 
ภาพที่ 4.7 แบบร่างห้องพัก 

 
ออกแบบภายในโดยใช้วัสดุการตกแต่งจากชุมช 
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บทที่ 5 

สรุปผลการออกแบบ 

 

5.1 แนวคิดในการออกแบบ 

 5.1.1 แนวคิดในการออกแบบพัฒนาภายในโฮมสเตย์ 

 เนื่องจากโฮมสเตย์ชุมชนบ้านสนวนนอก ได้มีการเข้าพักเพ่ิมมากขึ้นทุกปีจึงทำให้บ้านบางหลังไม่
พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยว จึงมีแนวคิดในการออกแบบให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นและรองรับ
นักท่องเที่ยวได้หลายๆวัย การจัดพื้นที่ใช้สอย โดยการออกแบบใช้แนวคิดในการพัฒนาโฮมสเตย์ และดัชนี
ชี้วัดมาตรฐานโฮมสเตย์มาเป็นข้อแนวคิดในการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกในโฮมสเตย์ 

 5.1.2 แนวคิดการออกแบบฐานการแสดงชุมชน 

 เนื่องจาการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในทุก ๆ ปีเพ่ิมมากข้ึน จึงทำให้ฐานกิจกรรมการแสดงไม่
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เพียงพอในเวลาที่มีคนมาจำนวนมาก  และทำให้การแสดงบางอย่างถูกตัด
ออกไป การออกแบบจึงรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ และสามารถยืดหยุ่นต่อทุกการแสดง ห้องน้ำท่ี
รองรับ และใช้เอกลักษณ์ในชุมชนมาใช้ในการออกแบบ วัสดูที่เป็นชุมชน  

 5.1.3 แนวคิดในการออกแบบฐานการเรียนรู้ 

 เนื่องจากทางชุมชนได้มีแนวคิดในการ อยากท่ีจะอยากให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนเกี่ยวกับพ้ืนที่ในบริเสณคลองราช ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ทางชุมชนได้ใช้เป็นแหล่งหาปลา  

 โดยทางชุมชนเสนอว่าอยากให้นักท่องเที่ยวได้มีกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมสาธิตและกิจกรรม
การทำจริง จึงได้ออกแบบให้ฐานการเรียนรู้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ และยืดหยุ่นในการใช้พื้นที่ และ
ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนในชุมชนได้ เหมือนกับอยู่ในชุมชนนั้น โดยใช้ความเป็น
พ้ืนบ้าน ความรู้ชาวบ้านมาถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยว 
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5.2 ผลการออกแบบโฮมสเตย์ 

 ภาพที่ 5.1 แผนที่โฮมสเตย์ตัวอย่างหลังที่ 1 ชุมชนบ้านสนวนนอก อำเภอห้วยราช 
จังหวัดบุรีรัมย์  
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ภาพที่ 5.2 ผังพื้นชั้นที่ 1 

 

 

 

โดยพื้นที่นี้เป็นที่ของเจ้าของบ้านเดิมทั้งหมด 

ประกอบด้วย 

- ห้องนอนเจ้าของบ้าน 

- ห้องรับแขก 

- ห้องรับประทานอาหาร 

- ห้องน้ำ 
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ภาพที่ 5.3 ผังพื้นชั้นที่ 2 

 
โดยชั้นนี้เป็นพ้ืนที่สำหรับรองรับนักท่องเที่ยว โดยการออกแบบห้องพัก เป็นการออกแบบที่สามารถยืดหยุ่น
ในการใช้พ้ืนที่ได้ เพ่ือใช้ในการรองรับนักท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ จะประกอบด้วย  

- ส่วนที่พัก 

- ส่วนพบปะเจ้าของบ้าน / รับประทานอาหาร 

- ส่วนครัว 

- ห้องน้ำท่ีรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกวัย 
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ภาพที่ 5.4 รูปตัดแสดงภายใน 

 

 

 

ภาพตัดแสดงการใช้พื้นที่ใช้ภายในสอย 

 

ภาพที่ 5.5 แสดงห้องครัว 
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ภาพที่ 5.6 แสดงสว่นที่พกัและอำนวยความสะดวก 

 

 

ในส่วนนี้จะประกอบไปด้วย 

- ส่วนที่พักท่ีใช้ม่านกั้น แทนการกั้นห้องด้วยผนัง เพ่ือในการยืดหยุ่นในการใช้พื้นที่ 

- ส่วนอำนวยความสะดวก ได้แก่ ตู้เก็บผ้าสำหรับเปลี่ยนผ้าในแต่ละครั้ง ตู้เก็บของปฐมพยาบาลเบื้องต้น  

ภาพที่ 5.7 แสดงเฟอร์นิเจอร์ส่วนที่พักและ อำนวยความสะดวก 
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ภาพที่ 5.8 รูปตัดแสดงภาพใน 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.9 ขยายพ้ืนที่ภายในรูปตัด  
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ภาพที่ 5.10 รูปตดัแสดงภายใน 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.11 ขยายพื้นที่ภายใน 
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ภาพที่ 5.12 รูปตดัแสดงภายใน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.13 รูปตดัแสดงภายใน 
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ภาพที่ 5.14 ทัศนียภาพภายใน 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.15 ทัศนียภาพภายใน 
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ภาพที่ 5.16 ทัศนียภาพภายใน 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.17 ทัศนียภาพภายในครัว 
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5.18 แผนที่โฮมสเตยต์ัวอย่างหลังที่ 2 ชมุชนบ้านสนวนนอก อำเภอห้วยราช จังหวัด
บุรีรัมย์  
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ภาพที่ 5.19 แปลนชั้นที่ 1 

 
จะประกอบด้วย 

- ส่วนห้องพักของเจ้าของบ้าน 

- ส่วนพื้นพบปะของเจ้าของบ้านกับนักท่องเที่ยว 

- ส่วนห้องรับแขก  

- ส่วนที่พัก ที่เป็นส่วนต่อเติม 

- ห้องน้ำ 

- ห้องครัว / รับประทานอาหาร 
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ภาพที่ 5.20 แปลนชั้นที่ 2 

 

 

 

ส่วนชั้นที่ 2 จะประกอบด้วย 

- ส่วนห้องพักเจ้าของบ้าน 

- ส่วนนั่งเล่นนักท่องเที่ยว 

- ส่วนที่พักนักท่องเที่ยว 
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ภาพที่ 5.21 รูปตดัแสดงภายใน 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.23 รูปตดัดขยายห้อง 
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ภาพที่ 5.22 รูปตดัดขยายห้อง 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.24 รูปตดัแสดงภายใน 

 

 

 



71 
 

ภาพที่ 5.25 รูปตดัขยายห้อง 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.26 รูปตดัแสดงของตกแต่ง 
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ภาพที่ 5.27 รูปตดัขยายห้องครัว 
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ภาพที่ 5.28 รูปตดัแสดงภายใน 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 5.29 รูปตดัขยายที่พัก 

 
 

เป็นที่พักในส่วนต่อเติม โดยด้านในประกอบด้วย  

- ที่พัก สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ 6-8 คน 

- ห้องน้ำ  

- ส่วนอำนวยความสะดวก 

- พ้ืนที่เชื่อมด้านนอกใช้ชมวิว 
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ภาพที่ 5.30 รูปตดัแสดงภายใน 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.31 รูปตดัขยายที่พักชั้น 2 
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ภาพที่ 5.32 รูปตดัแสดงห้องน้ำ 

 

 

ภาพที่ 5.33 แสดงของตกแต่ง 
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ภาพที่ 5.34 ทัศนียภาพ ภายใน 

 

 

 

ภาพที่ 5.35 ทัศนียภาพภายใน 
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ผลการออกแบบฐานกิจกรรมการแสดง 

 ภาพที่ 5.36 แผนที่ฐานกิจกรรมการแสดง ชุมชนบ้านสนวนนอก อำเภอห้วยราช 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ภาพที่ 5.37 ผังบริเวณอาคาร 

 
 

โดยภายในอาคารประกอบด้วย  

- พ้ืนที่ทำการแสดง 

- พ้ืนที่สำหรับชมการแสดง 

- ห้องน้ำ  

- ห้องเทคนิค 

- พท้นที่ถ่ายรูปด้านหน้า 
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ภาพที่ 5.38 รูปด้านอาคาร 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.39 รูปด้านอาคาร 2 
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ภาพที่ 5.40 รูปด้านอาคาร 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.41 รูปด้านอาคาร 4 
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ภาพที่ 5.42 รูปตดัอาคาร 1 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 5.43 รูปตดัอาคาร 2 
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ภาพที่ 5.44 ทัศนียภาพอาคาร 

 
 

 

 

ภาพที่ 5.45 ทัศนียภาพอาคาร 
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ภาพที่ 5.46 ทัศนียภาพอาคาร 

 

 

 

ภาพที่ 5.47 ทัศนียภาพอาคาร 
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ภาพที่ 5.48 ทัศนียภาพอาคาร 

 

 

 

ภาพที่ 5.49 ทัศนียภาพสว่นถ่ายรูป 
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ผลการออกแบบฐานกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ภาพที่ 5.50 แผนที่ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ ชุมชนบ้านสนวนนอก อำเภอห้วยราช 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ภาพที่ 5.51 ผังบริเวณอาคารกิจกรรม 

 

 

 

ในส่วนนี้จะประกอบด้วย 

- ส่วนนิทรรศการการจัดแสดง 

- ส่วนพ้ืนที่การเรียนรู้ 

- ส่วนพ้ืนที่ลงปฏิบัติจริงหว่านแห  

- ส่วนพ้ืนที่ลงปฏิบัติจริง ใส่เบ็ด 

- ส่วนพ้ืนที่ถ่ายรูป 
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ภาพที่ 5.53 แสดงรูปด้านอาคารกิจกรรม 

 

 

ภาพที่ 5.54  แสดงรูปด้านอาคารกิจกรรม 
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ภาพที่ 5.55 แสดงรูปตัดอาคารกิจกรรม 

 

 

 

ภาพที่ 5.56 ทัศนียภาพนทิรรศการ 
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ภาพที่ 5.57 แสดงตัดแสดงการทำกิจกรรม 

 

 

 

ภาพที่  5.58 แสดงตัดแสดงการทำกิจกรรม 
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ภาพที่ 5.59 ทัศนียภาพอาคาร 

 

 

 

ภาพที่ 5.60 ทัศนียภาพอาคาร 
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ภาพที่ 5.61 ทัศนียภาพอาคาร 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.62 ทัศนียภาพอาคาร 
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ภาพที่ 5.63 ทัศนียภาพสว่นทำกิจกรรม 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.64 ทัศนียภาพสว่นทำกิจกรรม 
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ภาพที่ 5.65 ทัศนียภาพสว่นถ่ายรูป 

 

 

 

ภาพที่ 5.66 Street furniture 
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ภาพที่ 5.67 เพลทพรีเซน้ท์ทางสถาปัตยกรรม 
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ภาพที่ 5.68 เพลทพรีเซน้ทางสถาปัตยกรรม 
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5.2 สรุปผลที่ได้จากงานวจิัย 

 ปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการยกเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมต่างๆ และกิจกรรมที่มีตลอดทั้งปี ส่งผลให้ที่พักส่วนใหญ่คึกคัก รวมไปถึงชุมชนบ้านสนวนนอก
ด้วย ทำให้การเข้าพักโฮมสเตย์ในชุมชนสนวนนอกมีเพ่ิมมากข้ึนทุกปีด้วย และนักท่องเที่ยวมาทำกิจกรรม
การท่องเที่ยวของชุมชนเพิ่มมากข้ึนทุกปี  สิ่งสนับการท่องเที่ยวจะช่วยระดับการท่องเที่ยวในชุมชนให้ดีขึ้น 
ซึ่งอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพ่ิมมากข้ึนและสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

  -หากโครงการออกแบบสิ่งสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนได้นำไปพัฒนาต่อเป็นโครงการจริงได้ จะ
เป็นโอกาสดีใน การสร้างรายได้ให้ชุมชนเพ่ิมข้ึน 
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