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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้เพื่อศึกษา สภาพทั่วไป การนาหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ และรูปแบบ
การนาหลักพุทธธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนในจังหวัด
สมุทรสงคราม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพทั่วไป ได้แก่ มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การสร้างอาชีพหรือรายได้จากการท่องเที่ยว และกระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กาลังได้รับ
ความสนใจจากนักท่องเที่ยว เป็นต้น (2) หลักพุทธธรรมมาใช้ในการบริหาร ครอบคลุมหลักการ
ปฏิบัติวิถีพุทธที่ส่งเสริมการประกอบสัมมาอาชีพและการดาเนินชีวิต ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอุฏ
ฐานสัมปทา ด้านอารักขสัมปทา ด้านกัลยาณมิตตตา และด้านสมชีวิตา และ 3) รูปแบบการนา
หลั ก พุ ท ธธรรมมาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ข องชุ ม ชนในจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม คือ 4G-1P-3A Model หรือรูปแบบ 4 ภาคี 1 หลักการ 3 ขั้ นตอน โดย 4G หรือ
4 ภาคี คื อ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย 1P หรื อ 1 หลั ก การ คื อ หลั ก ทิ ฏ ฐธั ม มิ กั ต ถ
ประโยชน์ และ 3A หรื อ 3 ขั้น ประกอบด้ว ย A1: Awareness คือ ความตระหนักรู้บทบาท
ความตระหนักรู้หน้าที่ ความตระหนักรู้รักสามัคคี A2: Activity คือ กิจกรรมปลูกฝังจิตสานึกการ
เป็นเจ้าบ้านที่ดี กิจกรรมรักษามาตรฐานในการให้บริการที่มีคุณภาพ กิจกรรมการให้บริการด้วย
ความเป็ น มิตร กิจ กรรมการให้ บ ริ การด้ว ยความซื่อสั ตย์และไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยมี A3:
Achievement คือ ความสัมฤทธิ์ผลหรือความสาเร็จของการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์แ ก่
ชุมชน ความสาเร็จของการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว และความสาเร็จของการสร้าง
ความมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเรียกว่า “จิตสานึกดี-มีความพอใจ-ได้มีส่วนร่วม”
คาสาคัญ: หลักพุทธธรรม; การบริหารจัดการ; การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
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Abstract
Objectives of this article was to study the general context of the
Buddhadhamma principle application and to present the model of the
Buddhadhamma principle used in the ecotourism conservation management of
community in Samutsongkhram province conducted by the qualitative research.
Findings were found that: 1. The general context, such as the natural
resources availability and good environment to support the career creation and
income from tourism and the ecotourism were more incoming trend and tourist
attractions, etc. 2.The Buddhadhamma principle for management was found the
Dhamma covering the Buddhist way to promote the right livelihood and way of
life in 4 aspects that are consisted of Utthanasampada, Arukkhasampada,
Kalyanamittata and Samajivita. 3. The model of the Buddhadhamma principle
used in the ecotourism conservation management of community in
Samutsongkhram Province was 4G -1P-3A model or 4 networks, 1 principle and 3
steps, where is 4G or 4 groups consisting of the stakeholder networks. 1P or 1
principle, such as principle of Titthadhammikatthanaprayoth (Virtues Conducive to
benefits in the present) and 3A or 3 stages, consists of A1: Awareness is to realize
to know the role, duty and harmony. A2: Activity is the activity to create and
cultivate the good public mind as good host, activity to keep the standard for
quality service, activity for friendly service and activity for service with honesty
and hospitality. A3: Achievement is the effectiveness or the success to create the
consciousness in conservation to community, the success to create the
satisfaction for the tourists and the success of participation creation of
stakeholders that is called “Good Consciousness–Satisfaction –Participation”.
Keywords: Buddhadhamma Principle; Management; Conservation Tourism

บทนา
ปัจจุบัน การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อประโยชน์ในหลายด้าน เช่น การขยายตัว
ทางเศรษฐกิ จ การสร้ า งงานสร้ า งอาชี พ ของคนในท้ อ งถิ่ น และน ารายได้ ที่ เ ป็ น ผลของการ
ท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน เป็นการกระจายรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงและต่อเนื่องยั่งยืนให้ชุมชน
รวมทั้ง การส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในชุมชนให้สอดรับกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ง
ผลจากการศึกษาพบว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวของไทยมีบทบาทสูงยิ่งในการนาเงินตรา
ต่างประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นอุตสาหกรรมที่ทารายได้อันดับหนึ่งเมื่อ
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เปรียบเทียบกับมูลค่าการส่งออกของสินค้าอื่น ๆ (สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (สทท.), 2561)
จั ง หวั ด สมุ ท รสงครามเป็ น อี ก พื้ น ที่ ห นึ่ ง ที่ มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วด้ า นประวั ติ ศ าสตร์
ศิลปวัฒนธรรม มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติอย่างครบครันและโดดเด่นแหล่งหนึ่งของประเทศ
ไทย (จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด และคณะ, 2559) อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละ
พื้ น ที่ มั ก ประสบปั ญ หา โดยเฉพาะความขั ด แย้ ง ระหว่ า ง “การพั ฒ นา” กั บ “การอนุ รั ก ษ์
ทรั พยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทางสั งคม” เพราะรูปแบบของการจัดการการท่องเที่ยว
โดยทั่วไปนั้นมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจมากกว่าที่จะสนใจถึงผลกระทบที่อาจมีต่อชุมชน
ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งหากมองผลกระทบที่
เกิดขึ้นแล้วนั้นจะพบว่าสังคมหรือชุมชนจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม อย่างไรก็ดีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการอนุรักษ์ได้เพิ่มสูงขึ้นจึงเกิดแนวทางการ
จัดการท่องเที่ยวแนวใหม่ซึ่งเป็นรูปแบบของ “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และวัฒนธรรมทางสังคมที่เกิด
จากรูปแบบของการจัดการการท่องเที่ยวโดยทั่วไปซึ่งมุ่งเน้นแต่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจเท่านั้น
(พระครูพิมลธรรมภาณ (มานพ กนฺตสีโล), 2561; พระแมนรัตน์ จตฺตมโลและคณะ, 2562; พระ
ครูพิศิษฏ์ประชานาถ (ประยูร นนฺทิโย), 2563; พระอนพัทย์ ฐิตธมฺโม, 2564; พระมารุต กิตฺติปา
โล, 2564; สมชาย ลาภู, 2563)
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับการที่ผู้วิจัยมี
ภูมิลาเนาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จึงสนใจศึกษาเรื่อง “รูปแบบการนาหลักพุทธธรรมมาใช้
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม” เพื่อศึกษา
สภาพทั่วไปของการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม
วิเคราะห์กระบวนการนาหลักพุทธธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
ชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม และนาเสนอรูปแบบการนาหลักพุทธธรรมมาใช้ในการบริห าร
จัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็น
องค์ความรู้จากการวิจัยเป็นข้อมูลทางวิชาการสาหรับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรั กษ์
ของชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนใน
จังหวัดสมุทรสงคราม
2. เพื่อศึกษาการนาหลักพุทธธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรั กษ์
ของชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม
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3. เพื่อเสนอรูปแบบการนาหลักพุทธธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ของชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม

วิธีดาเนินงานวิจัย
การวิจั ย ครั้ งนี้ ใช้ร ะเบี ย บวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูล ภาคสนามจากจากผู้ นา
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิประจาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ประกอบการการ
ท่องเที่ยว และนักวิชาการด้านศาสนา ด้วยการเลือกแบบเจาะจงตามลักษณะการเป็นตัวแทน
ของกลุ่มที่เหมาะสม รวมทั้งสิ้น 30 รูปหรือคน โดยในการสัมภาษณ์เชิงลึ กผู้ ให้ ข้อมูล ส าคั ญ
จานวน 20 รูปหรือคน ได้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ที่มีค่าดัชนีวัดความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาทั้งฉบับ (S-CVI) เท่ากับ 0.54 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท และการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน
10 รู ป หรื อ คน เพื่ อ วิ เ คราะห์ ตั ว แบบการน าหลั ก พุ ท ธธรรมมาใช้ใ นการบริ ห ารจั ด การการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย
1. สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนในจังหวัด
สมุทรสงคราม
ด้านการสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์ จุดแข็ง (Strengths) ได้แก่ มีทรัพยากร ธรรมชาติ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เอื้ อ ต่ อ การสร้ า งอาชี พ หรื อ รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ยว มี ก ระบวนการถ่ า ยทอด
เอกลั กษณ์วั ฒ นธรรมประเพณี ท้ องถิ่น จากรุ่นสู่ รุ่น มีความร่ว มมื อ และเสี ย สละของผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเข้มแข็ง มีศาสนาเป็นเครื่องมือสร้างจิตสานึกที่ดี และมีการประสานงานที่
ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับชุนชน จุดอ่อน (Weaknesses) ได้แก่ ขาดการสร้างกระบวนการ
สร้ า งการรั บ รู้ แ ละจิ ต ส านึ ก ที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพจากหน่ ว ยงานภาครัฐ อย่า งทั่ ว ถึ ง การก าหนด
นโยบายในการอนุรักษ์ที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ขาดความร่วมมือในการรณรงค์
สร้างจิตสานึกอย่างจริงจังจากกลุ่มนายทุน การย้ายถิ่นฐานของคนต่างถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่
เยาวชนในพื้นที่ขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์ ปัญหาจิตสานึกของนักท่องเที่ยว ขาดกระบวนการ
ถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญ ญาจากบรรพบุ รุ ษ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการท าลายสิ่ ง แวดล้ อ มโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของคนในชุมชน โอกาส (Opportunity) ได้แก่ กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
กาลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว รัฐบาลมีนโยบายให้การสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว มี
ความร่วมมือระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ศักยภาพด้านทาเลที่ตั้ง
และเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย ว และหน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้ ก ารสนั บสนุ น ด้ า นงบประมาณในการ
ประชาสัมพันธ์ และอุปสรรค (Threat) ได้แก่ การแข่งขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ทาลาย
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สิ่งแวดล้อมดั้งเดิม ขาดการสนับสนุนด้านบุคลากรที่มีทักษะในการปลูกฝังจิตสานึกโดยตรงจาก
ภาครัฐ ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอจากหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การ
ทางานร่วมกันในลักษณะเครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังไม่เข็มแข็งอย่างแท้จริง นักท่องเที่ยว
บางคนขาดจิตสานึกที่ดี ฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนวิถีการ
ดารงชีวิต และเศรษฐกิจตกต่าจากผลกระทบของสถานการณ์โรคระบาด
ด้ า นการสร้ า งความพึ ง พอใจแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว จุ ด แข็ ง (Strengths) ได้ แ ก่ มี ก ารให้
ความสาคัญกับการพัฒนาสถานที่และแหล่งท่องเที่ยว เสน่ห์ของวิถีชีวิ ตชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มีเอกลั กษณ์เ ฉพาะตัว มีศักยภาพในการนาเสนอวิ ถีชีวิต ดั้งเดิ มแก่นั ก ท่ องเที่ ยว มีการให้
ความสาคัญกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ความยิ้มแย้ม
แจ่มใสและอัธยาศัยที่ดีของคนในชุมชน คนในชุมชนมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ความ
สะดวกในการเดินทางและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และผู้ประกอบการมีเทคนิคการให้บริการที่
ดี จุดอ่อน (Weaknesses) ได้แก่ ประชาชนส่วนหนึ่งมุ่งแสวงหาผลกาไรโดยไม่ให้ความสนใจกับ
ความประทับใจของนักท่องเที่ยว ปัญหามลพิษจากขยะและสิ่งปฏิกูล ขาดแผนระยะยาวในการ
อนุรักษ์วิถีชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
คนในพื้นที่ และปัญหาความล่าช้าในการฟื้นตัวจากสถานการณ์โรงระบาดไวรัสโควิด 19 โอกาส
(Opportunity) ได้แก่ นโยบายและการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ กระแสความนิยมของ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ความมั่นใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นที่ มีทาเลที่ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพ ฯ และการเดินทางสะดวก มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย
ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และมีความร่วมมือของหน่วยงานภายนอกชุมชน และ
อุปสรรค (Threat) ได้แก่ ถนนหรือเส้นทางสรรจรคับแคบและไม่ได้เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
มลพิษทางน้าจากจังหวัดใกล้เคียง แผนพัฒนาท้องถิ่นของหน่วยงานภาครัฐที่ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน ความหลากหลายของนักท่องเที่ยว สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่ถดถอย
คู่แข่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น นั กท่องเที่ยวบางคนไม่ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์อย่างแท้จริง
และงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐไม่เพียงพอ
ด้านการสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์ จุดแข็ง (Strengths) ได้แก่ ความตระหนักรู้ร่วมกัน
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีกระบวนการทางานที่ให้ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด มีฐานหรือทุนดั้งเดิมทางวัฒนธรรม ชุมชนมีศักยภาพและความ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และผู้นาชุมชนมีความเสียสละ จุดอ่อน (Weaknesses) ได้แก่ การ
ดาเนินงานของบางชุมชนขาดการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม ผู้นาชุมชนบางคนไม่มีวิสัยทัศน์
ชาวบ้านบางคนยังไม่ให้ความร่วมมือกับส่วนรวม บางชุมชนขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน คนในชุมชนบางคนไม่มีความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมประจา
ถิ่น ประชาชนบางคนเน้นผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก ปัญหาการย้ายถิ่นฐานของคนในพื้นที่
และงบประมาณไม่เพียงพอ โอกาส (Opportunity) ได้แก่ รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐให้การ
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สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว กระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสถาบันทางสังคม
ต่าง ๆ ให้การสนับสนุน และอุปสรรค (Threat) ได้แก่ เศรษฐกิจที่ฝืดเคืองเป็นอุปสรรคต่อการ
ระดมการมี ส่ ว นร่ ว มจากคนในชุ ม ชน การแข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วจากพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ใกล้เคียง นายทุนนอกพื้นที่ที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว สภาวการณ์โรคระบาดโควิด 2019
นโยบายด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และความไม่
เคร่งครัดในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ
2. การนาหลักพุทธธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
ชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม
ด้ า นอุ ฏ ฐานสั ม ปทา (การถึ ง พร้ อ มด้ ว ยความขยั นหมั่ นเพี ย ร) ประกอบด้ ว ย มี ก าร
ประยุกต์ ใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาในลักษณะกระบวนการ มีการดาเนินงานบน
พื้นฐานของความขยันหมั่นเพียรด้วยความสุจริต ทุกขั้นตอนการดาเนินงานอาศัยความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน เปิดโอกาสสาหรับการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นความคิดริเริ่มจากชุมชน
ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลาย ดาเนินการพัฒนาโดยให้ความสาคัญกับ
การสนองตอบความต้องการของนักท่องเที่ยว มีการตรวจตราสาธารณูปโภคให้พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ และมีการจัดทาแผนพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์
ด้านอารักขสัมปทา (การถึงพร้อมด้วยการรักษา) ประกอบด้วย กระตุ้นจิตสานึ กรักและ
หวงแหนเป็นแรงผลักดันจากภายใน เน้นการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดั้งเดิม มีการให้
ความรู้ความเข้าใจแนวทางการรักษาวิถีชุมชนท้องถิ่น ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือใน
การรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว และรักษาวิถีชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านกัลยาณมิตตตา (การรู้จักคบคนดีหรือมีกัลยาณมิตร) ประกอบด้วย มีกระบวนการ
ทางานร่วมกันเป็นเครือข่าย มีความร่วมมือของทุกฝ่ายบนพื้นฐานหลักการมีส่วนร่วม (3) เน้น
ความสามั ค คี ใ นการท างานร่ ว มกั น ของหมู่ ค ณะ มี ป ราชญ์ ช าวบ้ า นหรื อ บุ ค คลผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถเข้ามามีส่วนร่ว มในกระบวนการทางาน ศึกษาเรียนรู้จากต้นแบบที่ดีหรือประสบ
ความสาเร็จ และมีความเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว
ด้านสมชีวิตา (ความเป็นอยู่พอดีหรือความเป็นอยู่สมดุล) ประกอบด้วย ดาเนินชีวิตตาม
หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ประกอบอาชี พ สุ จ ริ ต น าหลั ก พุ ท ธธรรมมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน และเน้นการพัฒนาที่สมดุลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
3. รูปแบบการนาหลักพุทธธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ของชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม
รูปแบบการนาหลักพุทธธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
ชุ ม ชนในจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม คื อ 4G-1P-3A Model หรื อ รู ป แบบ 4 ภาคี 1 หลั ก การ 3
ขั้นตอน โดยที่ 4G หรือ 4 ภาคี คือ ภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งประกอบด้วย กลุ่มชุมชน/
ประชาชนในพื้นที่ กลุ่มองค์กรทางพระพุทธศาสนา กลุ่มราชการ/สถานศึกษา กลุ่มนักท่องเที่ยว
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และ 1P หรือ 1 หลักการ ได้แก่ หลักการของการปฏิบัติวิถีพุทธที่ส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ของชุมชนตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ และ 3A หรือ 3 ขั้น ประกอบด้วย A1:
Awareness คือ ความตระหนักรู้บทบาท ความตระหนักรู้หน้าที่ และความตระหนักรู้รักสามัคคี
A2: Activity คื อ กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น งานโดยบุ ค คลและกลุ่ ม บุ ค คลที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย กิจกรรมปลูกฝังจิตสานึก
การเป็นเจ้าบ้านที่ดี กิจกรรมรักษามาตรฐานในการให้บริการที่มีคุณภาพ กิจกรรมการให้บริการ
ด้วยความเป็นมิตร และกิจกรรมการให้บ ริการด้วยความซื่อสัตย์และไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยมี
A3: Achievement คือ ความสัมฤทธิ์ผลหรือความสาเร็จของการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
แก่ชุมชน ความสาเร็จของการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว และความสาเร็จของการสร้าง
ความมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเรียกว่า “จิตสานึกดี-มีความพอใจ-ได้มีส่วนร่วม”

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจั ย รู ป แบบการนาหลักพุทธธรรมมาใช้ในการบริห ารจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ของชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม มีประเด็นน่าสนใจซึ่งนามาอภิปรายผลการวิจัยไว้
ดังนี้
รูปแบบการนาหลักพุทธธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
ชุ ม ชนในจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม คื อ 4G-1P-3A Model หรื อ รู ป แบบ 4 ภาคี 1 หลั ก การ 3
ขั้นตอน โดยที่ 4G หรือ 4 ภาคี คือ ภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งประกอบด้วย กลุ่มชุมชน/
ประชาชนในพื้นที่ กลุ่มองค์กรทางพระพุทธศาสนา กลุ่ มราชการ/สถานศึกษา กลุ่มนักท่องเที่ยว
และ 1P หรือ 1 หลักการ ได้แก่ หลักการของการปฏิบัติวิถีพุทธที่ส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ของชุมชนตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ และ 3A หรือ 3 ขั้น ประกอบด้วย A1:
Awareness คือ ความตระหนักรู้บทบาท ความตระหนักรู้หน้าที่ และความตระหนักรู้รักสามัคคี
A2: Activity คื อ กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น งานโดยบุ ค คลและกลุ่ ม บุ ค คลที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย กิจกรรมปลูกฝังจิตสานึก
การเป็นเจ้าบ้านที่ดี กิจกรรมรักษามาตรฐานในการให้บริการที่มีคุณภาพ กิจกรรมการให้บริการ
ด้วยความเป็นมิตร และกิจกรรมการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์และไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยมี
A3: Achievement คือ ความสัมฤทธิ์ผลหรือความสาเร็จของการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
แก่ชุมชน ความสาเร็จของการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว และความสาเร็จของการสร้าง
ความมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเรียกว่า “จิตสานึกดี-มีความพอใจ-ได้มีส่วนร่วม”
ดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการนาหลักพุทธธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
เชิงอนุ รั กษ์ของชุมชนในจั งหวัดสมุทรสงคราม นี้ เป็นผลส าเร็จของรูปแบบการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน ที่มาจากการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเน้นกระบวนการใช้ทรัพยากรของชุมชนอย่างมีคุณค่า ตาม
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บริบทของชุมชนและอัตลักษณ์ทางการเกษตรของชุมชน ทั้งนี้ หากพิจารณาในเชิงพื้นที่ เห็นได้
ชัดเจนว่า ความพร้อมของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของ พื้นที่ ลักษณะ
อาชีพ เอกลักษณ์ ความชานาญของแต่ละแห่ง เป็นปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดความสาเร็จของการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรั กษ์ สามารถนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ อ ยู่ บน
รากฐานการศึกษาวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบนวิถีความพอเพียงได้เป็น
อย่างดี แม้จะมีอุปสรรคสาคัญ เช่น มีการแข่งขันกันสูงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียง
เป็นต้น ประการสาคัญ คือ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว และ
ความครบถ้วนในเรื่องการจัดการทรัพยากรที่จัดการโดยคนในชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์แบบครบวงจร ย่อมทาให้สามารถปรับปรุงการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน
ในจังหวัดสมุทรสงครามบนวิถีพุทธธรรมได้ เป็นอย่างดี นั่นเอง ทั้งนี้ จากข้อค้นพบใหม่ 4G หรือ
4 ภาคี คือ ภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอดคล้องกับที่ วิทยา จันทร์แดง (2555) ได้วิจัย
เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
เขตจังหวัดภาคกลางตอนบน” จากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชน
เข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพัฒนาการมีส่วนร่วมของกลุ่มที่สนับสนุนให้
ชุมชนเข้มแข็งแบบไตรภาคี ได้แก่ องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคี และจากข้อ
ค้นพบใหม่ 1P หรือ 1 หลักการ คือ หลักการของการปฏิบัติที่ ส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ของชุมชน สอดคล้องกับที่ เพียงฤทัย เสงี่ยมศิลป์ และคณะ (2561) ได้ทาการวิจัยเรื่อง
“การศึกษาแนวทางการส่ ง เสริ มการท่อ งเที่ยวเชิ งเกษตรของพื้น ที่ ตาบลวังยาง อาเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี” จากผลการวิจัยพบว่า ชุมชนมีศั กยภาพที่จะพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร คือ ศักยภาพด้านความดึงดูดใจ (Attraction) ศักยภาพด้านความสามารถในการ
เข้าถึง (Accessibility) ศักยภาพด้านสิ่ งอานวยความสะดวก (Amenity) ศักยภาพด้านที่พั ก
(Accommodation) ศักยภาพด้านกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Activity) และจากข้อ
ค้นพบใหม่ 3A หรือ ๓ ขั้น คือ เรียกว่า จิตสานึกดี -มีความพอใจ-ได้มีส่วนร่วม สอดคล้องกับที่
ศรัญญา ศรีทอง (2559) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรโดยชุมชน” จากผลการวิจัยพบว่า ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิ ง
เกษตรโดยชุ ม ชนได้ รู ป แบบ FARM STAY คื อ ทุ น ทางสั ง คม (Fundamentals of Social
Capital: F) พื้นที่ (AREA: A) ทรัพยากร (Resources: R) การจัดการ การตลาด และการติดตาม
ผ ล ( Managing, Marketing, and Monitoring: M) ค ว า ม ยั่ ง ยื น ( Sustainability: S) ก า ร
ท่ อ งเที่ ย ว (Tourism: T) กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย ว (Activities: A) และการมี ส่ ว นร่ ว ม (Your
participation and experience: Y)
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องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
ผู้วิจัยนาเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้
3A
A1: Awareness
(ความตระหนักรู)้

A2: Activity
(กิจกรรม)

“รู้บทบาท”
(ความตระหนักรู้ในบทบาทของผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้อง)
“รู้หน้าที”่
(ความตระหนักรู้ในสิทธิและหน้าที่
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง)
“รู้รักสามัคคี”
(ความตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ความร่วมมือจากผูม้ ีส่วนเกีย่ วข้อง)

“อุ”  ปลูกฝัง
จิตสานึกการ
เป็นเจ้าบ้านที่ดี
“อา”  รักษา
มาตรฐานใน
การให้บริการที่
มีคุณภาพ
“กะ”  ให้
บริการด้วย
ความเป็นมิตร
“สะ”  ให้
บริการด้วย
ความซื่อสัตย์/
ไม่เอารัดเอา
เปรียบ

“อุ”
อุฏฐานสัมปทา
“ขยันหา”
“กะ”
กัลยาณมิตตตา
มีมวลมิตร
G1: Group 1
ชุมชน/ประชาชนในพื้นที่

“จิตสานึกดี”
(ความสาเร็จของการสร้างจิตสานึกใน
การอนุรกั ษ์แก่ชุมชน/ประชาชน)

P-Plan
(การวางแผน)

“มีความพอใจ”
(ความสาเร็จของการสร้างความพึง
พอใจแก่นักท่องเที่ยว)

D-Do
(การปฏิบัติ)

“ได้มีส่วนร่วม”
(ความสาเร็จของการสร้างความมี
ส่วนร่วมของผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง)

C-Check
(การประเมิน)
A-Action
(การปรับปรุง)

1P
(1 Principle)

G1: Group 2
สถาบันพระพุทธศาสนา

A3: Achievement
(การบรรลุผลสัมฤทธิ์)

“อา”
อารักขสัมปทา
รักษาดี
“สะ”
สมชีวิตา
ใช้ชีวิตพอเพียง

G1: Group 3
ราชการ/สถานศึกษา

4G (4 Group)

ภาพที่ 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย

G1: Group 4
นักท่องเที่ยว
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รูปแบบการนาหลักพุทธธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
ชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม คือ 4G-1P-3A Model (รูปแบบ 4 ภาคี 1 หลักการ 3 ขั้นตอน)
โดยที่ 4G หรือ 4 ภาคี คือ ภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ของชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มชุมชน/ประชาชนในพื้นที่
กลุ่มองค์กรทางพระพุทธศาสนา กลุ่มราชการ/สถานศึกษา และกลุ่มนักท่องเที่ยว สาหรับ 1P
หรือ 1 หลักการ ได้แก่ หลักการของการปฏิบัติวิถีพุทธที่ส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ของชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย อุฏฐานสัมปทา คือ การถึงพร้อมด้วยความ
ขยันหมั่นเพียร อารักขสัมปทา คือ การถึงพร้อมด้วยการรักษา กัลยาณมิตตตา คือ การถึงพร้อม
ด้วยความมีกัลยาณมิตร และสมชีวิต า คือ ความเป็นอยู่พอดี ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น และ
3A หรือ 3 ขั้น ประกอบด้วย A1: Awareness คือ ความตระหนักรู้บทบาท ความตระหนักรู้
หน้าที่ และความตระหนักรู้รักสามัคคี A2: Activity คือ กิจกรรมที่ดาเนินงานโดยบุคคลและกลุ่ม
บุ ค คลที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ข องชุ ม ชนในจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
ประกอบด้วย กิจกรรมในด้านอุฏฐานสัมปทา หรือการถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียร ได้แก่
กิจกรรมปลูกฝังจิตสานึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดี กิจกรรมในด้านอารักขสัมปทา หรือการถึงพร้อม
ด้ว ยการรั กษา ได้แก่ กิจ กรรมรั กษามาตรฐานในการให้บริการที่มีคุณภาพ กิจกรรมในด้าน
กัลยาณมิตตตา หรือการถึงพร้อมด้วยความมีกัลยาณมิตร ได้แก่ กิจกรรมการให้บริการด้วยความ
เป็นมิตร และกิจกรรมในด้านสมชีวิตา หรือความเป็นอยู่พอดี ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้ อื่น
ได้แก่ กิจกรรมการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์และไม่เอารัดเอาเปรียบ และ A3: Achievement
คือ ความสัมฤทธิ์ผลของรูปแบบการนาหลักพุทธธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ของชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม ใน 3 ด้าน คือ ความสาเร็จของการสร้างจิตสานึก
ในการอนุรักษ์แก่ชุมชน/ประชาชน ความสาเร็จของการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว และ
ความสาเร็จของการสร้างความมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยสามารถผูกวลีเป็นถ้อยคาที่
จดจาได้ง่าย ความว่า “จิตสานึกดี - มีความพอใจ - ได้มีส่วนร่วม”

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ชุมชน/ประชาชน องค์กรทางพระพุทธศาสนา และหน่วยงานราชการ/สถานศึกษา ที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในดาเนินงานเพื่อจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์วิถีพุทธ เพื่อเชื่อมโยงการทางานร่วมกันในลักษณะภาคีเครือข่ายที่เป็นทางการ
2. คณะสงฆ์ระดับจังหวัด หรือหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรประกาศเกี ยรติ
คุณแก่ชุมชนที่มีผ ลงานโดดเด่น ในการการนาหลั กพุทธธรรมมาใช้ในการบริห ารจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยยกย่องให้เป็น “ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดีเด่นวิถีพุทธต้นแบบ”
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ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. บ-บ้าน: ชุมชนควรสนับสนุนการปลูกฝังจิตสานึกการอนุรักษ์ และการเป็นเจ้าบ้านที่
ดี โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ เด็ก และเยาวชนในพื้ น ที่ ซึ่ ง ถื อ เป็ น อนาคตของชุม ชน สั ง คม และ
ประเทศชาติ
2. ว-วัด: คณะสงฆ์ควรสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในวิถีพุทธ โดย
บู ร ณาการร่ ว มกับ ภารกิ จ ในโครงการหมู่บ้ านรั กษาศีล 5 โดยไม่ขัดหลั กพระธรรมวินั ย และ
ศีลธรรมอันดีงาม
3. ร-ราชการ: หน่วยงานราชการควรสนับสนุนการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน
หรืองบประมาณสาหรับจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชนที่เอื้อประโยชน์และเป็นช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดย
ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักและผสมผสานด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อนาข้อมูลเชิง
สถิติจากวิธีวิธีการวิจัยเชิงปริมาณมาเป็นเครื่องยืนยันผลการวิจัยในเชิงคุณภาพ
2. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับพุทธบูรณาการจัดการการท่องเที่ยวเชิ ง
อนุรักษ์ของชุมชนหมู่บ้านรักษาศีล 5
3. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชนเพื่อ
รองรับการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนวิถีพุทธ
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