การจัดการที่พักแบบ
Small Luxury and Boutique Hotel
โรงแรมบูติก (Boutique Hotel) เกิดครั้งแรกในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษราว 20 กวําปีมาแล๎ว
ซึ่งในชํวงเวลานั้น เป็นเวลาที่โรงแรมเชน (chain hotel) ซึ่งเน๎นความหรูหราและมีขนาดใหญํ เป็นแบบ
conventional หรือ business hotel รุกเข๎าสูํลอนดอนและยุโรปอยํางหนัก และเพิ่มจานวนอยํางรวดเร็ว
เรียกได๎วําตลาดโรงแรมของยุโรปและของโลกตอนนั้นเป็นการแยํงชิงพื้นที่กันเองระหวํางโรงแรมเชนซึ่ง
สํวนมากมาจากอเมริกา โดยแขํงกันที่จานวนห๎อง ความหรูหรา และบริการด๎วยมาตรฐานความสะดวกสบาย
ครบวงจร
ในการแขํงขันกับโรงแรมเชนที่มีอานาจทุนและการตลาดมากกวํา และตอบสนองตํอไลฟ์สไตล์ของ
นักทํองเที่ยวยุคใหมํได๎ดีกวํา จึงกลายเป็น “โรงแรมทางเลือก” สาหรับนักเดินทางยุคใหมํที่แสวงหา
ประสบการณ์ที่แตกตําง โดยอเมริกาเป็นชาติแรกที่เรียกโรงแรมลักษณะดังกลําวด๎วยคาคุณศัพท์ “บูติก”
เป็นโรงแรมที่เน๎นการตกแตํง ภายในที่หรูหราและทันสมัย มีสิ่งอานวยความสะดวกครบครันและสร๎าง
บรรยากาศภายในที่ดูแตกตํางจากโรงแรมชั้นนาทั่วไป เนื่องจากกลุํมลูกค๎าที่เข๎าพักเป็นคนรุํนใหมํ ราคาที่พัก
คํอนข๎างสูงและมีบริการอื่นๆ ตามที่ผู๎เข๎าพักต๎องการ มีจานวนห๎องพักน๎อยกวําโรงแรมทั่วไป (มักจะมีตั้งแตํ 3
– 100 ห๎อง) ในปัจจุบันในประเทศไทยหลายๆ พื้นที่ทํองเที่ยว มีการกํอสร๎างโรงแรมประเภทนี้ เพื่อรองรับ
ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เชํน ภูเก็ต เกาะสมุย
hip (highly individual place)
ทันสมัย มีสไตล์ และ Hipper คือ คนที่มีความรู๎หรือตระหนักถึงเทรนด์ที่กาลังอยูํในกระแส เป็นคาศัพท์ที่มีนัย
และกลิ่นอายแหํง “ความเป็นแฟชั่น” หรือความทันสมัยคํอนข๎างมาก
ฮิพโฮเต็ล (hip hotel) : จัดเป็นโรงแรมบูติกประเภทหนึ่ง โรงแรมที่มีดีไซน์โดดเดํน ทันสมัย และ
สะท๎อนความเป็นตัวเองของโรงแรมและแขก ขณะที่รายละเอียดอื่นๆ ก็ชํวยสํงเสริม “ความฮิพ” ของโรงแรม
ในภาพรวมด๎วย เชํน อยูํบนทาเล “ฮิพ” หรือ “คนฮิพ” ชอบมาเที่ยว
Marketing Boutique Hotel
กลุ่มเป้าหมาย : โรงแรมบูติกมักตั้งกลุํมเปูาหมายเป็นคนรุํนใหมํที่ชื่นชอบความแตกตําง และนิยมเป็น
ตัวของตัวเอง รวมทั้งต๎องการแสดงออกซึ่งไลฟ์สไตล์และ “ตัวตน” ผํานรูปแบบการเดินทาง ซึ่งคนกลุํมนี้สํวน
ใหญํอยูํในวัยหนุํมสาว หรือคนที่มี “ใจหนุํม” และมีหน๎าที่การงานและรายได๎ดี ทั้งนี้เพราะโรงแรมบูติกหลาย
แหํงมีราคาสูง บางแหํงราคาอาจสูงเกือบเทําโรงแรมหรู แตํถึงจะแพง กระแส “บูติก” ก็ยังมาแรงด๎วย คุณคํา
การบริโภคในแงํของการแสดง “ตัวตน” และตอบสนองไลฟ์สไตล์ของตนผํานตัวสินค๎าที่บริโภคที่ผํานมา
โรงแรมบูติกหลายแหํงมักเป็นที่นิยมชื่นชมของกลุํมคนจากวงการบันเทิง แฟชั่น โฆษณา และวงการอื่นๆ ที่

ต๎องใช๎ความคิดสร๎างสรรค์ มาใช๎บริการเพื่อหาแรงบันดาลใจจากดีไซน์ของโรงแรม รวมถึงกลุํมคนที่มีความเป็น
ตัวเองสูง หรือ “hip” ก็มักนิยมโรงแรมลักษณะนี้ ซึ่งคนสองกลุํมนี้มักเป็นผู๎นาแฟชั่นหรือต๎นแบบไลฟ์สไตล์
ใหมํๆ หรือ trend setter ในสังคม ประสบการณ์ในโรงแรมของพวกเขาจึงมักถูกใช๎เป็นเครื่องมือในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ของโรงแรมไปด๎วย
กลยุทธ์การตลาด : จากข๎อจากัดด๎านเงินทุน และสาขาซึ่งไมํมี (มาก) เหมือนโรงแรมเชน กลยุทธ์หนึ่ง
ที่ใช๎คือการสื่อสารถึงกลุํมเปูาหมายโดยตรง หรือผํานเว็บไซต์ โดยเนื้อหาสํวนใหญํมุํงที่จะขายประสบการณ์
และภาพลักษณ์ของ “ความเป็นบูติก” เชื่อมโยงกับความงาม ประวัติศาสตร์ หรือความเป็นท๎องถิ่น (locality)
ของทาเลตรงนั้น นอกจากนี้ “word-of-mouth” โดยสื่อมวลชนหรือผู๎นาทางความคิด (opinion leader)
โดยเฉพาะทางด๎านแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ หรือ celebrity ของกลุํมเปูาหมายก็เป็นอีกวิธีที่นิยมทา เพราะชํวย
เพิ่มความนําเชื่อถือ และความทันแฟชั่นให๎กับโรงแรม โรงแรมบูติกหลายแหํงใช๎บริการ หรือเป็นสมาชิกบริษัท
ที่ให๎บริการด๎านเทคโนโลยี การตลาด และประชาสัมพันธ์ในตลาดโลกให๎กับโรงแรมกลุํมนี้ โดยบริษัทเหลํานี้จะ
เข๎ามารวบรวมโรงแรมบูติกเป็นกลุํมก๎อน แล๎วทาการตลาดไปทั่วโลกให๎กับโรงแรมสมาชิก อันเป็นการประยุกต์
มาจากจุดแข็งด๎านการตลาดของโรงแรมเชน ปัจจุบัน บริษัทลักษณะนี้มีอยูํมากมายในตลาดโลก เชํน The
Small Luxury Hotels of the World, SRS-Worldhotels และ Design Hotels TM เป็นต๎น

รีสอร์ทเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Ecotourism Resort
โรงแรมแนว Eco เพื่อคนรักสิ่งแวดล๎อม หลายๆ คนคงเคยคุ๎นเคยหรือได๎ยินคาวํา Eco มาบ๎างใชํไหม
คะ ไมํวําจะเป็น Eco Car, Eco Tourism, Eco Lodge หรือ Eco Resort
คาวํา Eco ที่ใครๆ นาวําใช๎กันมากมายนั้น มาจากคาวํา Ecology แตํเราเอามาเรียกกันแคํ Eco กัน
สั้นๆ ถ๎าแปลตรงๆ คือ ระบบนิเวศวิทยา คือเป็นคาที่เกี่ยวกับธรรมชาติ หรือ สิ่งแวดล๎อมนั่นเอง ปัจจุบันเรา
เริ่มที่จะตระหนักถึงการอนุรักษ์ในสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น ดังนั้นไมํวําในเรื่องอะไรจะคานึงถึงสิ่งแวดล๎อมด๎วย
รวมถึงในด๎านการทํองเที่ยวด๎วย ไมํวําจะเป็นการจัดโปรแกรมทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือ โรงแรมเพื่อ
สิ่งแวดล๎อม
ลักษณะของ Eco Resort
• ไมํทาลายสิ่งแวดล๎อม มีการจัดการแบบประหยัดพลังงาน
• กลมกลืนและไมํรุกล้าธรรมชาติ
• รักษาสิ่งแวดล๎อม เชํนสิ่งปลูกสร๎างมาจากธรรมชาติ
• มักมีกิจกรรมเกี่ยวกับอนุรักษ์ธรรมชาติให๎กับผู๎เข๎าพัก

โรงแรมสีเขียว Green Hotels
โรงแรมสีเขียว (Green Hotel) หรือโรงแรมเพื่อสิ่งแวดล๎อม หมายถึง โรงแรมที่มีการบริหาร
จัดการธุรกิจ โดยมุํงเน๎นการใช๎พลังงานรวมถึงการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางรู๎คุณคํา ลดความสิ้นเปลือง อีก
ทั้งเป็นการจัดการที่ไมํกํอให๎เกิดความเสียหายตํอสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ ภายใต๎แนวคิดหลัก “รู๎ประหยัด
รักษ์สิ่งแวดล๎อม” เชํน โรงแรมที่อยูํใกล๎แมํน้าหรือทะเลมีบํอบาบัดน้าเสีย โรงแรมมีการประหยัดพลังงาน
ไฟฟูา โดยใช๎หลอดไฟแบบประหยัด
ระบบระบายความร๎อนด๎วยอากาศใต๎ทะเล,การติดตั้งโคมไฟอัจฉริยะซึ่งชํวยประหยัดพลังงาน
ตลอดจนสวนสมุนไพรที่ปลูกด๎วยปุ๋ยอินทรีย์ และสถานสปาที่กํอสร๎างจากโคลนทั้งหลังนั้น ล๎วนแล๎วแตํถูก
เนรมิตขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักทํองเที่ยวผู๎ใสํใจวําตัวเองกํอมลภาวะมากน๎อย

โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ซิกส์ เซนส์ ไฮด์อะเวย์ ซึ่งตั้งอยูํทางตอนใต๎ของอาเภอหัวหิน พนักงานในชุดเครื่องแบบที่สวมใสํสบาย
คล๎ายชุดนอน ใช๎จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปมาบริเวณรอบ ๆ รีสอร์ทขนาด 75 ไรํแหํงนี้ ภายใต๎รํม
เงาจากต๎นปาล์มและต๎นกล๎วย บ๎านพักที่แยกเป็นหลังๆ ซึ่งกํอสร๎างจากวัสดุตามธรรมชาติ โดยภายในห๎องพัก
แทบจะไมํมีข๎าวของชิ้นใดที่ผลิตจากพลาสติกเลย นอกจากนี้ ยังมีแผํนพับที่ดึงดูดใจให๎นักทํองเที่ยวหันมา
ชดเชยการปลํอยมลภาวะระหวํางเดินทางทางอากาศวางอยูํข๎างเตียงด๎วย รีสอร์ทแหํงนี้ ภูมิใจนาเสนอฟาร์ม
เห็ด,สปาโคลน,สวนสมุนไพร,เครื่องทาน้าอุํน
พลังงานแสงอาทิตย์ และระบบเครื่องปรับอากาศที่จะปิดอัตโนมัติเมื่อแขกเปิดประตูออกจากห๎อง
Banyan Tree ภูเก็ต ประเทศไทย: สร๎างบนพื้นที่ทิ้งขยะ จนกลายมาเป็นพื้นที่สีเขียว แสดงให๎เห็น
พลังของการทํองเที่ยว บริษัท Banyan Tree สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่รกร๎างให๎เป็นปุาชุํมชื้นได๎ในพริบตา
โรงแรมนี้สร๎างพื้นที่ ที่ให๎แรงบันดาลใจให๎ผู๎ที่เข๎าพัก หรือ ผู๎ที่มาเยี่ยมเยือนทุกครั้ง หัวใจสาคัญของที่นี่คือความ
รับผิดชอบแกํสังคม เงินที่ได๎จากการเข๎าพักจะมีสํวนชํวยเหลือบรรยากาศธรรมชาติและหมูํบ๎านรอบๆ ด๎วย
Anantara Resort & Spa Golden Triangle สามเหลี่ยมทองคา ประเทศไทย: ตั้งอยูํในจังหวัด
เหนือสุดของประเทศไทย โรงแรมชํวยเหลือและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และรักษาช๎างไทย ซึ่งเป็นโครงการ
ภาครัฐ โครงการนี้ต๎องการให๎ช๎างไทยได๎มีที่อยูํในธรรมชาติและปูองกันอันตรายแกํช๎าง โครงการนี้คล๎ายๆกับ
การสร๎างหมูํบ๎านซุงให๎กับช๎าง โดยเปิดให๎นักทํองเที่ยวเข๎าชม รวมถึงบริการขี่ช๎างเข๎าปุา และดูช๎างขนซุง
เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม
1. นโยบายด๎านสิ่งแวดล๎อม
 การกาหนดนโยบายด๎านสิ่งแวดล๎อมเป็นลายลักษณ์อักษร
 มีการจัดซื้อจัดจ๎างสินค๎าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
2. การจัดการน้าเสีย
 มีการดาเนินระบบบาบัดน้าเสีย
 มีผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง ภายใน 12 เดือน
 มีการเก็บรวบรวมและสํงกาจัดขยะอยํางเหมาะสม

3. ความปลอดภัย
 การจัดการเชื้อเพลิง ก๏าซและสารพิษ เป็นไปตามกฎหมาย
 มีอุปกรณ์เตือนภัยและดับเพลิงติดตั้งตามจุดตํางๆ ทางออกฉุกเฉิน/ทางหนีไฟ
4. การจัดการขยะ
 มีโครงการลดการเกิดของเสีย
 มีการแยกประเภทขยะมูลฝอย
 มีการเก็บรวบรวมและสํงกาจัดขยะอยํางเหมาะสม
5. การใช๎พลังงานและทรัพยากร
 มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายในโรงแรมเรื่องการประหยัดน้า
 มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายในโรงแรมเรื่องการประหยัดพลังงาน
 มีการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่สํวนกลางไมํต่ากวํา 25°ซ
 ใช๎หลอดไฟประหยัดพลังงาน
6. อากาศและเสียง
 มีการควบคุม/จัดการเขมําควันที่เกิดจาก Boiler
 มีการควบคุมเสียงดังรบกวน
7. ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
 - มีพื้นที่ปลูกต้นไม้ลงดิน
 - ส่งเสริมการปลูกพืชท้องถิ่น
 - ไม่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ
8. ผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
 - มีการดาเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนในพื้นที่
 - มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 2 เมตร

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
 เทอร์โมสตัท การเปิดและปิดวงจรไฟฟูาให๎อุปกรณ์ทาความร๎อนหรืออุปกรณ์ทาความเย็นเริ่มต๎น
ทางานและหยุดทางานได๎โดยอัตโนมัติ สามารถตรวจจับได๎วํามีคนอยูํในห๎องหรือไมํ ถ๎าไมํมีการ
เคลื่อนไหวใดๆ เลยภายในห๎องสักชํวงเวลาหนึ่ง ระบบแอร์ก็จะหยุดทางาน หรือไมํก็ลดระดับเข๎าสูํ
โหมดประหยัดพลังงาน และเมื่อลูกค๎ากลับเข๎ามาในห๎องพัก ระบบแอร์ก็จะกลับมาทางานอีกครั้ง
 รักษ์โลกด้วยแผงโซลาร์เซลล์ การใช๎พลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อผลิตพลังงานภายในตัวอาคาร
ภายในวันที่มีแสงแดดมากจะสามารถชํวยให๎เจ๎าของโรงแรมสามารถประหยัดคําใช๎จํายด๎านนี้ลงไป
ได๎มากเลยทีเดียว และเมื่อวันไหนแสงแดดไมํมากพอก็สามารถกลับมาใช๎พลังงานจากแหลํงพลังงาน
ปกติได๎โดยไมํมีปัญหา
 ขยะอิเล็กทรอนิกส์ จอโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์เองตํางก็มีสารเคมีที่เป็นอันตรายตํอสิ่งแวดล๎อม
ปัจจุบันนี้เราหันมานิยมใช๎โทรทัศน์จอแบนและแอลซีดีมอนิเตอร์กันมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะอยํางน๎อย
ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมของจอประเภทดังกลําวก็ยังไมํเดํนชัดเทํากับจอโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์
ที่ไมํใชํจอแบนนั่นเอง
 รักษ์โลกด้วยการเปลี่ยนหลอดไฟ หลอดอินแคนเดสเซนต์ 60 วัตต์จะมีราคาถูกเพียงหลอดละ
ประมาณ 20 บาท แตํก็ใช๎งานได๎เพียงปีเดียวเทํานั้น ในขณะที่หลอดฟลูออเรสเซนต์ 60 วัตต์ หรือ
หลอดประหยัดพลังงานจะมีราคา 50-100 บาท แตํสามารถใช๎ได๎นานถึง 6 ปีเลย
 ประหยัดและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการดูแลรักษาอุปกรณ์ เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ให้บางลง การ
เปลี่ยนจากเครื่องพีซีธรรมดาๆ จะสามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการทางานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได๎กวํา 54 เปอร์เซ็นต์

โฮมสเตย์ (Homestay)
โฮมสเตย์ (ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท) หมายถึง การทํองเที่ยวรูปแบบหนึ่ง ซึ่งนักทํองเที่ยวจะต๎อง
พักรวมกับเจ๎าของบ๎านชายคาเดียวกัน และศึกษาธรรมชาติ วิถีชีวิตไทยหรือวัฒนธรรมไทย โดยมีการจัดบริการ
และสิ่งอานวยความสะดวกตามสมควร และได๎ขึ้นทะเบียนตํอสานักงานพัฒนาการทํองเที่ยว
การทํองเที่ยวโดยชุมชน community base sustainable tourism (CBT) การทํองเที่ยวที่คานึงถึง
ความยั่งยืนของสิ่งแวดล๎อม สังคม และวัฒนธรรม กาหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และ
ชุมชนมีบทบาทเป็นเจ๎าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎แกํผู๎มาเยือน โดยมองวําการทํองเที่ยว
ต๎องทางานครอบคลุม 5 ด๎าน พร๎อมกัน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อม โดยมีชุมชน
เป็นเจ๎าของและมีสํวนในการจัดการ
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การทํองเที่ยว รวมถึงการจัดบริการอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดย (๑)
ต๎องดาเนินการภายใต๎ขีดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียบ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มี
ตํอขบวนการทํองเที่ยว (๒) ต๎องตระหนักดีตํอการมีสํวนรํวมของประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียบ ประเพณี
วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีตํอขบวนการทํองเที่ยว (๓) ต๎องยอมรับให๎ประชาชนทุกสํวนได๎รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจที่เกิดจากการทํองเที่ยวอยํางเสมอภาคเทําเทียมกัน (๔) ต๎องชี้นาภายใต๎ความปรารถนาของ
ประชาชนท๎องถิ่นและชุมชนในพื้นที่ทํองเที่ยวนั้นๆ
ความเป็นมาของโฮมสเตย์ไทย นโยบายรัฐบาลที่เน้นบทบาทการพัฒนาชุมชน และการที่รัฐบาล
ออกกฎหมาย การกระจาย อานาจสู่ ท้องถิ่น เป็นแรงผลักดันให้องค์กร ท้องถิ่น และ หน่วยงานต่างๆ ให้
ความสาคัญกับ การสร้างรายได้ ให้กับชุมชนโดยใช้ การท่องเที่ยวเป็นจุดขาย จึงทาให้เกิดกิจกรรม การ
ท่องเที่ยว หลายรูปแบบในชุมชน ซึ่งการจัดกิจกรรม Home Stay ก็เป็นรูปแบบ การท่องเที่ยวที่ได้รับ
ความสนใจมาก ทั้งจากองค์กรท้องถิ่น องค์กรเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ
ยุคเริ่มต้น ( ปี 2503-2525 ) กระจายอยู่ในกลุ่มนิสิต นักศึกษา กลุ่มออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท
ต้องเรียนรู้วิถีชีวิต รับทราบปัญหาในชนบท เพื่อนามาพัฒนาสังคมตามอุดมคติ กระจายอยู่ในกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่นิยมทัวร์ป่า โดยเฉพาะในแถบภาคเหนือ ของประเทศไทย นักท่องเที่ยว จะพัก
ตามบ้านชาวเขา โดยจุดพักนั้นจะขึ้นอยู่กับเส้นทางการเดินป่า

ยุคกลาง ( ปี 2526-2536 ) กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่นิยมทัวร์ป่า เริ่มได้รับความนิยมมาก
ขึ้น การพักค้างในรูปแบบ Home Stay ได้รับการพัฒนารูปแบบและกิจกรรม โดยกระจายไปยังหมู่บ้าน
ชาวเขา ที่กว้างขวางมากขึ้น ในระยะนี้ มีการท่องเที่ยวในรูปแบบทัวร์ป่าที่มีการจัด Home Stay เริ่ม
สร้างปัญหาสังคม อาทิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณี ปัญหาการปล้น ขโมย ปัญหาการฆ่าชิงทรัพย์

ยุคตั้งแต่ปี 2537 - ปัจจุบัน ยุคนี้เป็นการเน๎นกระแส การพัฒนาสังคมสิ่งแวดล๎อม พบวํา การ
ทํองเที่ยว จะมีแนวโน๎มที่ จะเป็นการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในระยะประมาณปี 2537-2539 ในกลุํม
นักทํองเที่ยวชาวไทย เริ่มมีการทํองเที่ยวในรูปแบบ Home Stay โดยกลุํมนารํองคือ กลุํมที่เป็นนักกิจกรรม
สังคม ทั้งรุํนเกํา และ รุํนใหมํพื้นที่ที่ดาเนินการเรื่อง Home Stay ก็จะเป็นพื้นที่ ที่องค์กรพัฒนาเอกชนไทย
เข๎าไปดาเนินการ เชํน เกาะยาว จ.พังงา ( กลุํมประมงชายฝั่ง/อวนลาก อวนลุน) หลังจากพื้นที่เกาะยาว จ.
พังงา ได๎มีพื้นที่อื่นเพิ่มขึ้น อาทิ หมูํบ๎านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช บ๎านแมํทา จ.เชียงใหมํ (กลุํมเกษตร
ทางเลือก)บ๎านผู๎ใหญํวิบูลย์ เชยเฉลิม (เกษตรยั่งยืน)
ปี 2539 เป็นต๎นมา ได๎มีการเคลื่อนไหวขึ้นในกลุํมนักธุรกิจ ผู๎ประกอบการ ด๎านการทํองเที่ยว โดย
นาเสนอรูปแบบ การทํองเที่ยวผสมผสานระหวําง Adventure Ecotourism และ Home Stay
รัฐบาลได้ประกาศให้ปี 2541-2542 เป็นปีทํองเที่ยวไทย (Amazing Thailand) ทุกหนํวยงาน ของ
ภาครัฐมีนโยบาย สนับสนุนกิจกรรมทางการทํองเที่ยว ทาให๎เกิดการจัดการทํองเที่ยว ในแหลํงชุมชน และ
ขยายกิจกรรม Home Stay เพิ่มมากขึ้น เชํน หมูํบ๎านวัฒนธรรมผู๎ไทยบ๎านโคกโกํง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
บ๎านทรงไทยปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม รวมทั้งพื้นที่ชนกลุํมน๎อย หมูํบ๎านชาวเขาก็มีการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม Home Stay
ปัจจุบัน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ทั้งในกลุ่มชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ มีการจัดกิจกรรม การท่องเที่ยวในแหล่งชุมชน เพื่อศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม
หัตถกรรมของท้องถิ่น โดยมี Home Stay ที่มีความหมายมากกว่า เป็นที่พัก เนื่องจากเป็นรูปแบบการ
ท่องเที่ยวอย่างหนึ่ง ซึ่งยึดเอารูปแบบ ที่พักเป็นศูนย์กลางและจัดให้มีกิจกรรมในด้านต่างๆ ตามความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งยึดเอารูปแบบที่พักเป็นศูนย์กลาง และจัดให้มีกิจกรรมในด้านต่างๆ ตาม
ความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมอยู่ด้วย
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว โดยมี
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้
เกิดจิตสานึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
คุณสมบัติโฮมสเตย์เบื้องต้น มี 6 ประการ ดังนี้
1. เจ๎าของบ๎านและสมาชิกในครอบครัวต๎องถือวํา การทาโฮมสเตย์เป็นเพียงรายได๎เสริม
นอกเหนือจากรายได๎หลักของครอบครัว
2. มีห๎องพักหรือพื้นที่ใช๎สอยภายในบ๎านเหลือและไมํได๎ใช๎ประโยชน์ สามารถนามาดัดแปลง
ให๎นักทํองเที่ยวเข๎าพักได๎ ไมํเกิน 4 ห๎อง หรือนักทํองเที่ยวพักได๎ไมํเกิน 20 คน ตํอหลัง
3. นักทํองเที่ยวต๎องเข๎าพักค๎างแรมในบ๎านเดียวกับเจ๎าของบ๎านอาศัยอยูํ โดยมีโอกาส

แลกเปลี่ยนเรียนรู๎วัฒนธรรมและวิถีชีวิตระหวํางกัน
4. สมาชิกในครอบครัวต๎องมีความยินดีและเต็มใจที่จะรับนักทํองเที่ยวให๎เข๎ามาพักค๎างแรม
ในบ๎าน พร๎อมทั้งถํายทอดวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่นนั้นแกํนักทํองเที่ยว
5. เจ๎าของบ๎านและสมาชิกในครอบครัวให๎ความรํวมมือกับชุมชนในการจัดการโฮมสเตย์เป็น
อยํางดี
6. บ๎านนั้นควรเป็นสมาชิกของกลุํม ชมรม หรือสหกรณ์ ที่รํวมกันจัดการโฮมสเตย์ของชุมชน
นั้น
องค์ประกอบการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ ( Homestay Management)
การจัดกิจกรรมที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท ควรที่จะมีการรวมกลุํมจัดตั้งในรูปของกลุํม/ชมรม/
สหกรณ์ ซึ่งสมาชิกและคนในชุมชนจะต๎องมีความเข๎าใจ และมีสํวนรํวมในด๎านการจัดการ
1. ด้านที่พัก ประกอบด้วย
1.1 โครงสร๎างบ๎านพักมีความมั่นคง
1.2 บ๎านพักมีอากาศถํายเทได๎สะดวก และแสงสวํางสํองเข๎าไมํมีกลิ่นอับ มีหลังคาที่สามารถกันน้าฝน
ได๎
1.3 มีเตียงที่นอนสบาย
1.4 มีห๎องอาบน้าและส๎วมที่สะดวก
1.5 มีการเปลี่ยนผ๎าปูที่นอนและอุปกรณ์สาหรับการนอนทุกครั้ง
1.6 มีการกาจัดแมลงที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพอยูํเสมอ
1.7 มีการดูแลสภาพแวดล๎อมของบ๎านพักอยูํเสมอ
บ้านพัก (Accommodation) แบบที่พักสาหรับนักทํองเที่ยว (Provision of Accommodation for
Tourist) ความเต็มใจของสมาชิกในครอบครัวตํอการรับผู๎มาเยือน บ๎านพักมีโครงสร๎างที่ดี ชุมชนมี
สภาพแวดล๎อมที่ดี ไมํไกลจากเมืองหรือพื้นที่เทศกาลหรือสถานที่ทํองเที่ยว ควรมีสิ่งตําง ๆ เหลํานี้เป็น
พื้นฐาน อาทิ ที่นอน หรือเตียงนอน หมอน น้าประปาหรือถ๎าไมํมีควรมีแหลํงน้าอื่น ๆห๎องน้าสะอาด มี
ความปลอดภัย
ความสะอาดของบ้าน
1. บ๎านพักควรมีอากาศที่สามารถถํายเทได๎สะดวก แสงสวํางสามารถสํองเข๎ามาถึงปราศจากความชื้นไมํมี
กลิ่นอับ มีหลังคาที่สามารถกันน้าได๎ดี ภายในห๎องพักต๎องได๎รับการทาความสะอาดเป็นประจา
2. ต๎องมีการเปลี่ยนผ๎าปูที่นอน และอุปกรณ์สํวนตัวสาหรับผู๎มาเยือนทุกครั้งหรือมีผู๎มาเยือนใหมํเข๎ามา
พัก

3. ต๎องหมั่นกาจัดแมลงที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพอยูํเสมอ
4. เนื่องจากห๎องน้าจะเป็นห๎องที่ผู๎มาเยือนจะมารํวมใช๎ด๎วย ดังนั้นต๎องเตรียมอุปกรณ์ทาความสะอาด
สํวนตัวสาหรับผู๎มาเยือน (กรณีที่แขกมิได๎มีการเตรียมมา) และจะต๎องมีการทาความสะอาดเป็นประจา
5. ต๎องหมั่นดูแลสภาพแวดล๎อมของบ๎านพักอยูํเสมอ
ห้องอาบน้าห้องสุขา ควรดูแลให๎สะอาด นักทํองเที่ยวใช๎รวมกับเจ๎าของบ๎าน (ควรมีราวพาดผ๎า กระดาษ
ชาระ ถังทิ้งกระดาษชาระ) เครื่องใช๎อาบน้า เชํน ผ๎าเช็ดตัว ผ๎าขาวม๎า อุปกรณ์ในห๎องน้า บางบ๎านอาจมี
บริการให๎ หากไมํมีก็ไมํจาเป็น เพราะนักทํองเที่ยวสํวนใหญํ เตรียมของใช๎สํวนตัวมาบ๎าง เมื่อเขารู๎วําจะมา
พักแบบโฮมสเตย์ การบริการผ๎าอาบน้า ควรแจ๎งให๎นักทํองเที่ยวทราบ เพราะวัฒนธรรมตะวันตกเมื่อแขก
ไปเยือนเจ๎าของบ๎านจะมีบริการแขก (บ๎านไทยสมัยใหมํจะมีบริการสาหรับรับแขก) รวมถึงวิธีการอาบน้า
ด๎วย เพราะคนไทยตักน้าอาบ หากห๎องน้ามีฝักบัว มีเครื่องทาน้าร๎อนอาบ ก็ควรอธิบายวิธีการใช๎ เพื่อ
ปูองกันการใช๎อุปกรณ์ไมํถูกต๎อง
ความปลอดภัย ความปลอดภัยถือวําเป็นสิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งที่นักทํองเที่ยวใช๎เป็นองค์ประกอบใน
การตัดสินใจเดินทางเข๎ารํวมกิจกรรมที่พักเชิงวัฒนธรรมลักษณะสัมผัสชนบท ดังนั้น ชมรม/กลุํม มวล
สมาชิก ควรมีการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัย สาหรับเหตุการณ์ที่ไมํพึงประสงค์เกิดขึ้น เชํน การจัด
อบรมให๎กับสมาชิกของชุมชนในการให๎การปูองกันอุบัติเหตุตําง ๆ หรือการแก๎ไขหากเกิดอุบัติเหตุ การขอ
ความรํวมมือจากเจ๎าหน๎าที่ตารวจ หรือองค์การบริหารท๎องถิ่นที่รับผิดชอบในพื้นที่ การจัดตั้งเวรยามของ
ชุมชน เป็นต๎น ทั้งนี้เจ๎าของบ๎านจึงจะต๎องมีหน๎าที่ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู๎มา
เยือนด๎วย
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ต๎องมีการดูแลและซํอมแซมล็อคตําง ๆ อยูํตลอดเวลา อาทิ ประตู หน๎าตําง
ถ๎าเห็นนักทํองเที่ยวไมํเก็บทรัพย์สินไว๎ในที่ที่ปลอดภัย ต๎องเข๎าไปเตือน ถ๎านักทํองเที่ยวลืมทรัพย์สินไว๎ใน
บ๎านพักหรือที่อื่น ๆ ภายหลังการเดินทางกลับ เจ๎าของบ๎านควรเก็บไว๎ใน ที่ที่ปลอดภัยและพยายามติดตํอ
เจ๎าของเพื่อมารับคืน
ความปลอดภัยของที่พัก สมาชิกในบ๎านต๎องสร๎างความคุ๎นเคยกับผู๎มาเยือน เสมือนญาติสนิท และมี
ความรู๎เรื่องสถานที่ในบ๎านและชุมชนเป็นอยํางดี สมาชิกในบ๎านต๎องหมั่นตรวจตรา ดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยภายในบ๎านวํามีความปลอดภัยหรือไมํ กุญแจที่สาคัญต๎องได๎รับการเก็บรักษาและดูแลเป็นอยําดี
ทรัพย์สิน เงินสดตําง ๆ ต๎องเก็บไว๎ในที่ที่ปลอดภัย สมาชิกทุกคนต๎องคานึงถึงเรื่องความสาคัญของความ
ปลอดภัยตลอดเวลา
ด้านการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย มีการจัดเวรยามดูแลความปลอดภัย
มีเครื่องมือ และวิธีการสื่อสารกับเจ๎าหน๎าที่ เมื่อเกิดเหตุร๎าย มีเครื่องมือสื่อสาร ตลอดจนการเคลื่อนย๎ายที่
เหมาะสม หรือกรณีนักทํองเที่ยวเจ็บปุวย มีการตักเตือนนักทํองเที่ยวเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สิน

ด้านกิจกรรมการการท่องเที่ยว ประกอบด้วย
1 มีกิจกรรมทํองเที่ยว เชํน เดินปุา ตกปลา ขี่ม๎า ปีนเขา ขี่จักรยาน ฯลฯ
2 มีกิจกรรม ฝึกหัดศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎าน เชํน ทอผ๎า จักสาน
3 มีกิจกรรมต๎อนรับ ตามประเพณีของท๎องถิ่น เชํน บายศรีสูํขวัญ
4. มีกิจกรรมบันเทิง เชํน ดนตรี การเต๎นรา การแสดงพื้นบ๎าน
5. มีกิจกรรมทํองเที่ยว ที่ไมํทาลายสิ่งแวดล๎อม
ด้านการบริหารจัดการและการบริการ ประกอบด้วย
1 มีการรวมกลุ่มชาวบ้าน จัดการในรูปแบบของชมรม หรือสหกรณ์ หรือกลุ่มชาวบ้าน
2 มีคณะกรรมการทาหน้าที่ บริหารโครงการ อย่างเป็นรูปธรรม
3 มีการกาหนดข้อปฏิบัติ สาหรับให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติ เพื่อมิให้เกิดปัญหาที่ขัดต่อวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ความเชื่อ ของชุมชน
4 มีระบบการจองบ้านพักล่วงหน้า และลงทะเบียน เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว
5 มีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและบริการต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวทราบชัดเจน
6 มีข้อมูลกิจกรรมท่องเที่ยวละเอียดให้นักท่องเที่ยวเลือก
7 ชุมชนไม่หวังจะสร้างรายได้ จาก Home Stay อย่างเดียว และต้องไม่มีผลกระทบต่ออาชีพดั้งเดิม
ของชุมชน
8 มีผู้นาเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ ที่เป็นคนท้องถิ่น
ด้านสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย
1 มีแหลํงโบราณคดี โบราณสถาน ประวัติศาสตร์
2 มีแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติ
3 มีการดูแลรักษาสภาพแวดล๎อมอยูํเสมอ
4 มีสถานพยาบาล ไปรษณีย์ และธนาคาร อยูํไมํไกลเกินไป
5 พื้นที่หลัก ยังคงสภาพเดิม ของชุมชนท๎องถิ่น รักษาวัฒนธรรม และประเพณีเกําแกํ
ด้านมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย
1 มีร๎านขายของที่ระลึก
2 มีผลิตภัณฑ์โดยชาวบ๎าน และใช๎วัตถุดิบในท๎องถิ่นผลิต
3 มีโอกาสได๎เผยแพรํวัฒนธรรมของชุมชน
4 มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ของชุมชน ในด๎านการให๎บริการที่ประทับใจ
ด้านการส่งเสริมการตลาด และการทาประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
1 มีคูํมือการทํองเที่ยวเป็นของตนเอง
2 มี Website เผยแพรํข๎อมูล การทํองเที่ยว

3 มีรายชื่อ อยูํในคูํมือการทํองเที่ยว Home Stay ของกระทรวง
4 มีแผนที่ แสดงที่พัก และเส๎นทางไปยังแหลํงทํองเที่ยว
5 มีตารางกิจกรรม ที่หลากหลาย ให๎เลือก
โฮมสเตย์กับการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
กิจกรรมการท่องเที่ยวในหมู่บ้านโฮมสเตย์ เป็นการท่องเที่ยวที่ใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
ประหยัดที่สุด ก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ได้แก่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะมี
การดาเนินการโดยชุมชน
สิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการจากการพักโฮมสเตย์คือ
1. มีที่นอนที่สะอาด และสบายในราคาสมเหตุสมผล
2. มีห๎องน้า-ห๎องส๎วม ที่สะอาด
3. อาหารพื้นบ๎านงํายๆ แตํปรุงมาอยํางดี
4. มีวิวทิวทัศน์และธรรมชาติของชนบทที่สวยงาม
5. มีเรื่องราวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของท๎องถิ่น
6. มีกิจกรรมการทํองเที่ยวในพื้นที่
7. มีสินค๎าของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นฝีมือของคนในท๎องถิ่น
8. อาจมีการถํายทอดวัฒนธรรมโดยผําน ระบาราฟูอน บทเพลง
9. ดูแลความปลอดภัยของนักทํองเที่ยวเป็นสาคัญ
10. ความเป็นมิตรและรอยยิ้มของเจ๎าบ๎านและคนในท๎องถิ่น
ปัญหาและผลกระทบจากกิจกรรมโฮมสเตย์ในประเทศไทยมีดังนี้
1. ระดับการบริการและความไมํพร๎อมของเจ๎าบ๎านในการรับนักทํองเที่ยว
2. ปัญหาการทาลายสิ่งแวดล๎อม
3. ปัญหาความแตกแยกของชุมชน หรือความขัดแย๎ง
4. ปัญหาความขัดแย๎งทางสังคมและวัฒนธรรมระหวํางแขกผู๎มาพักกับเจ๎าบ๎าน

5. ปัญหาความบิดเบือนทางวัฒนธรรม ประเพณีและพิธีกรรมท๎องถิ่น
6. ปัญหาความปลอดภัย (ทั้งสาหรับแขกผู๎มาพักและเจ๎าบ๎านเอง)
7. ปัญหาการเปลี่ยนแปลงภายในครอบครัว
8. ปัญหาความไมํชัดเจนของนโยบายของหนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎องในพื้นที่
9. ปัญหาด๎านภาษาและการสื่อสาร
การป้องกันและจัดการปัญหา ควรมีการดาเนินการดังตํอไปนี้
1. มีความรู๎เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรแบบยั่งยืน รู๎เกี่ยวกับการจัดการนักทํองเที่ยว
2. ชุมชนสามารถจัดการตัวเองได๎ ไมํมีปัญหาความขัดแย๎งภายใน
3. ชุมชนท๎องถิ่นไมํควรมุํงที่ยึดกิจกรรมโฮมสเตย์เป็นอาชีพหลัก
4. กระจายผลประโยชน์ที่ได๎รับจากการทาโฮมสเตย์ ไปยังสมาชิกชุมชน
ทุกคนอยํางทั่วถึง
5. อาศัยการออกแบบมาชํวยในการกาหนดพื้นที่ใช๎สอยและปูองกัน
ผลกระทบ โดยควรมีพื้นที่หวงห๎ามที่ไมํอนุญาตให๎นักทํองเที่ยวเข๎าไป
6. ชุมชนต๎องมีความเข๎มแข็ง
กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายในที่พักแบบ โฮมสเตย์เป็นกลุํมหนึ่งของตลาดการทํองเที่ยวในชนบท
ถือเป็นสํวนหนึ่งของนักทํองเที่ยวระดับกลาง (Middle ground) มีลักษณะเฉพาะคือเป็นนักทํองเที่ยวอิสระ มี
ความต๎องการและความสนใจที่หลากหลาย มีกาลังซื้อสูง เป็นนักศึกษา นักเรียนรู๎และหาประสบการณ์
นักทํองเที่ยวที่มีความรู๎สึกต๎องการใกล๎ชิดและได๎สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามนักทํองเที่ยวมีโอกาสที่จะได๎
พบปะชุมชนท๎องถิ่นและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎วัฒนธรรมที่แตกตํางกัน
การปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยว วิธีการปฏิบัติตัว
1. ไมํควรคาดหวังหรือเรียกร๎องสิ่งที่ไมํมีหรือสิ่งอานวยความสะดวกที่เกินความจาเป็น
2. ไมํควรแสดงออกซึ่งพฤติกรรมใดๆ ที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น หรือเหยียดหยาม ประเพณี หรือวัฒนธรรมของ
ชุมชน
3. ปฏิบัติตามคาแนะนาของผู๎ที่นาเที่ยวชมหมูํบ๎านหรือแหลํงทํองเที่ยวตํางๆ

4. เคารพสิทธิของเจ๎าของบ๎าน ไมํสํงเสียงดังรบกวน หรือจัดกลุํมเฮฮา ดื่มของมึนเมา
5. จดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับชุมชนท๎องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม ที่นําสนใจ เพื่อเป็นความรู๎ ความทรงจา
ดัชนีชี้วัดคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์
มาตรฐานที่ 1 ด้านที่พัก
1.1 ลักษณะบ๎านพักที่เป็นสัดสํวน
- เป็นบ๎านของเจ๎าของที่แบํงปันที่นอน หรือห๎องนอน อยํางเป็นสัดสํวน หรืออาจปรับปรุง ตํอเติมที่พัก ที่
ติดกับบ๎านเดิมเพื่อใช๎เป็นที่นอนหรือห๎องนอนเป็นสัดสํวน
1.2 ที่พักที่นอนสะอาด และสบาย
- มีที่นอนสาหรับนักทํองเที่ยวอาจเป็นเตียง ฟูก หรือเสื่อ และมีมุ๎ง หรือมุ๎งลวดเพื่อปูองกันยุงและแมลง
- มีเครื่องนอน อุปกรณ์ที่ใช๎นอน ผ๎าปู หมอน ปลอกหมอน ผ๎าหํม และได๎รับการทาความสะอาดทุกครั้งที่
มีการเปลี่ยนนักทํองเที่ยว และเปลี่ยนเครื่องนอนตาม
ความเหมาะสมในกรณีที่นักทํองเที่ยวพักหลายวัน
- มีราวตากผ๎าหรือที่เก็บเสื้อผ๎า
1.3 ห๎องอาบน้าและห๎องส๎วมที่สะอาดมิดชิด
- มีความปลอดภัย มีทลี่ ็อคประตูอยูํในสภาพใช๎งานได๎ดี มีความมิดชิด
- มีขนาดของห๎องน้าที่เหมาะสม มีอากาศถํายเทได๎สะดวก
- มีการแยกขันสาหรับตักอาบน้า
- น้าที่ใช๎มีความสะอาด อาจเป็นประปาหมูํบ๎าน ประปาภูเขา หรือน้าดิบที่ปลํอยไว๎ระยะหนึ่งและแกวํง
สารส๎ม
- มีถังขยะในห๎องน้า
1.4 มุมพักผํอนภายในบ๎านหรือในชุมชน
- มีมุมพักผํอน ที่สงบ สบายภายในบ๎านหรือบริเวณโดยรอบที่สามารถนั่ง นอนและมีบรรยากาศผํอนคลาย
เชํน ลานบ๎าน ใต๎ต๎นไม๎ ศาลาหน๎าบ๎าน
- มีการดูแลบริเวณรอบบ๎าน เชํน สวนครัว ต๎นไม๎ ไม๎ดอกไม๎ประดับ รํองน้า ให๎สะอาด ปราศจากขยะ
มาตรฐานที่ 2 ด้านอาหารและโภชนาการ
2.1 ชนิดของอาหาร และวัตถุดิบที่ใช๎ประกอบอาหาร
- มีปริมาณ และประเภทอาหารที่เหมาะสม
- ผลิตโดยใช๎วัตถุดิบในท๎องถิ่น ไมํซื้ออาหารหรือกับข๎าวถุง
- มีการปรุงอาหารอยํางถูกสุขอนามัย
2.2 น้าดื่มที่สะอาด
- มีที่เก็บน้า / ภาชนะเก็บน้าที่สะอาดไมํมีตะกอน มีฝาปิดมิดชิด

- มีน้าดื่มที่สะอาด ผํานกระบวนการทาความสะอาด
2.3 ภาชนะทีบรรจุอาหารที่สะอาด
- มีภาชนะที่เกี่ยวข๎องกับอาหาร เชํน ถ๎วย ชาม จาน ช๎อน ช๎อนกลาง ทัพพี โถข๎าวที่สะอาด ไมํมีคราบ
และกลิ่นคาว กลิ่นอับ
2.4 ห๎องครัว และอุปกรณ์ที่ใช๎ในครัว มีความสะอาด
- ครัวอาจอยูํในบ๎าน หรือแยกจากตัวบ๎านก็ได๎ และมีการดูแลความสะอาดอยูํเสมอ
- มีอุปกรณ์การเก็บ เครื่องปรุง วัตถุดิบ ที่สะอาดสามารถปูองกันเชื้อโรคและสิ่งสกปรก เชํน มีที่เก็บ
มิดชิด ที่แขวนหรือมีฝาชีครอบหรือคลุมผ๎าสะอาด
- มีการจัดการขยะที่ถูกสุขอนามัย
มาตรฐานที่ 3 ด้านความปลอดภัย
3.1 การเตรียมความพร๎อมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต๎น
- มีแนวทางปฏิบัติเพื่อการชํวยเหลือเบื้องต๎น เมื่อนักทํองเที่ยวเกิดเจ็บปุวย หรือได๎รับอุบัติเหตุ
- มียาสามัญประจาบ๎าน ที่อยูํในสภาพใช๎ได๎ทันที (ยังไมํหมดอายุ)
- เจ๎าของบ๎านควรซักถามถึงโรคประจาตัวหรือบุคคลที่ติดตํอได๎ทันทีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับ
นักทํองเที่ยว
3.2 การจัดระบบ ดูแลความปลอดภัย
- มีการแจ๎งให๎ผู๎ใหญํบ๎านหรือกานันรับทราบ ขณะมีนักทํองเที่ยวในบ๎าน เพื่อขอความรํวมมือในการดูแล
รักษาความสงบ ความปลอดภัย
- มีการจัดเวรยามดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เชํน รถยนต์
- เมื่อมีเหตุร๎ายต๎องมีเครื่องมือสื่อสารติดตํอกับหนํวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงได๎
มาตรฐานที่ 4 ด้านอัธยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้าน และสมาชิกในครัวเรือน
4.1 การต๎อนรับและสร๎างความคุ๎นเคย
- มีการแนะนานักทํองเที่ยวเกี่ยวกับสมาชิกในครัวเรือนทุกคน เพื่อรู๎จักและเรียนรู๎วิถีชีวิตของเจ๎าของบ๎านผําน
กิจกรรมตําง ๆ เชํน เก็บผักสวนครัวรํวมกัน ทากับข๎าวรํวมกัน รับประทานอาหารรํวมกัน เป็นต๎น
4.2 การสร๎างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในวิถีชีวิตของชุมชน
- เจ๎าของบ๎านมีการใช๎รูปภาพหรือกิจกรรมตําง ๆ เชํน การไปไรํ-นา ออกทะเล เก็บใบชา ทอผ๎า จักสาน เป็น
ต๎น เพื่อนาไปสูํการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม กับนักทํองเที่ยว อยําง
เหมาะสม
มาตรฐานที่ 5 ด้านรายการนาเที่ยว
5.1 มีรายการนาเที่ยวที่ชัดเจนสาหรับนักทํองเที่ยว ซึ่งต๎องผํานการยอมรับจากชุมชน
- มีการวางแผนโปรแกรมการทํองเที่ยวรํวมกันของชุมชนและกลุํมโฮมสเตย์ เพื่อการกระจายรายได๎ให๎

เกิดขึ้นในแตํละหมูํบ๎านหรือแตํละกลุํมกิจกรรม
- มีโปรแกรมการทํองเที่ยวที่เผยแพรํสูํสาธารณะและนักทํองเที่ยวที่ชัดเจน สอดคล๎องกับสภาพความเป็น
จริงของชุมชน
5.2 ข๎อมูลกิจกรรมทํองเที่ยว
- มีข๎อมูลรายละเอียดกิจกรรมในโปรแกรมการทํองเที่ยวที่หลากหลายแตกตํางกันตามภูมิศาสตร์ สังคม
วัฒนธรรม เพื่อให๎นักทํองเที่ยวตัดสินใจเลือกได๎
5.3 เจ๎าของบ๎านเป็นมัคคุเทศก์ท๎องถิ่น หรือประสานงานให๎มัคคุเทศก์ท๎องถิ่นนาเที่ยว
- กลุํมหรือเจ๎าของบ๎านเป็นผู๎นาเที่ยวเพื่อให๎ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับทรัพยากร สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรม
ศิลปะ สถาปัตยกรรม การแสดง ความเชื่อ คํานิยม
ภายในชุมชนแกํนักทํองเที่ยว
- มีการจัดทาสื่อ เชํน สิ่งพิมพ์ รูปถําย ภาพวาด เพื่อการเรียนรู๎ของนักทํองเที่ยว
มาตรฐานที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 ชุมชนมีแหลํงทํองเที่ยวภายในชุมชน หรือแหลํงทํองเที่ยวใกล๎เคียง
- มีแหลํงดึงดูดความสนใจของนักทํองเที่ยวซึ่งอาจเป็นแหลํงธรรมชาติ เชํน แมํน้า ภูเขา หรือ
แหลํงทํองเที่ยวที่มนุษย์สร๎างขึ้น เชํน วัดเจดีย์ เป็นต๎น
หรือใช๎แหลํงทํองเที่ยวใกล๎เคียงเป็นสํวนหนึ่งของโปรแกรมการทํองเที่ยว
6.2 การดูแลรักษาแหลํงทํองเที่ยว
- ชุมชนมีกฎ กติกา การใช๎ทรัพยากรการทํองเที่ยวที่ชัดเจน เพื่อให๎การใช๎ประโยชน์เป็นไปอยําง
ยั่งยืน เชํน ปริมาณนักทํองเที่ยวที่ชุมชนรองรับได๎ การไมํเก็บพันธุ์พืชออกจากปุา เป็นต๎น
- มีกิจกรรมที่สัมพันธ์กับงานการฟื้นฟู อนุรักษ์แหลํงทํองเที่ยวในหลากหลายรูปแบบ เชํน การ
ปลูกปุา การจัดคํายอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมสาหรับเยาวชน
6.3 แผนงานหรือมาตรการลดผลกระทบจากการทํองเที่ยวและลดสภาวะโลกร๎อน
- องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ชุมชนและกลุํมโฮมสเตย์มีแผนงาน มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดการขยะอยํางถูกวิธี เชํน การแยกขยะ ไมํเผาขยะ
6.4 มีกิจกรรมในการลดผลกระทบจากการทํอง-เที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม และลดสภาวะโลกร๎อน
- เน๎นใช๎ทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่น เชํน หํอข๎าวด๎วยวัสดุที่มาจากธรรมชาติ
- มีกิจกรรมที่ลดการใช๎ทรัพยากรอยํางสิ้นเปลือง เชํน ใช๎จักรยานแทนการใช๎รถ ใช๎เรือพายแทน
การใช๎เครื่องยนต์ หรือการใช๎หลอดประหยัดไฟในครัวเรือน

มาตรฐานที่ 7 ด้านวัฒนธรรม
7.1 การดารงรักษาไว๎ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น
- มีบ๎านเกํา หรือบ๎านที่แสดงถึงวัฒนธรรมดั้งเดิม เพื่อสร๎างความสนใจแกํนักทํองเที่ยว
- มีการรวบรวมองค์ความรู๎ด๎านวัฒนธรรมท๎องถิ่น เพื่อนาสูํการเผยแพรํที่ถูกต๎องแกํนักทํองเที่ยว
- ชุมชนและโรงเรียนมีแผนงานฟื้นฟู อนุรักษ์ และถํายทอดวัฒนธรรม ศิลปะ และการละเลํนพื้นบ๎าน
- ผู๎แสดงทางวัฒนธรรม และผู๎ที่เกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการวางแผนเนื้อหา รูปแบบ และการนาเสนออยําง
ภาคภูมิใจ
7.2 การรักษาวิถีชีวิตชุมชนคงไว๎เป็นกิจวัตรปกติ
- มีการดาเนินวิถีชีวิตที่เป็นปกติ เชํน การตักบาตร การทาบุญที่วัด การไหว๎ศาลปูุตา เป็นต๎น ไมํควร
เปลี่ยนหรือจัดทาใหมํ เพื่อตอบสนองความต๎องการของนักทํองเที่ยว
มาตรฐานที่ 8 ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์
8.1 ผลิตภัณฑ์จากชุมชน เพื่อเป็นของที่ระลึก ของฝากหรือจาหนํายแกํนักทํองเที่ยว
- มีผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือชุมชนสามารถนามาจาหนํายแกํนักทํองเที่ยวได๎ทั้งเป็นของบริโภค
สิ่งประดิษฐ์ เสื้อผ๎า สิ่งทอ ของที่ระลึก โดยใช๎วัสดุ
และวัตถุดิบท๎องถิ่นเป็นหลัก
8.2 ผลิตภัณฑ์ที่สร๎างคุณคําและมูลคําที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
- มีการนาเอาความรู๎/ภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ เพื่อให๎คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ
ในท๎องถิ่นของตน พร๎อมกันนั้นก็สามารถจัดทาเป็น
กิจกรรมการทํองเที่ยวได๎ เชํน การสอนทอผ๎า การจักสาน การละเลํนตําง ๆ และการแสดงพื้นบ๎าน
มาตรฐานที่ 9 ด้านการบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์
9.1 การรวมกลุํมของชาวบ๎าน
- การบริหารจัดการต๎องเป็นการรวมกลุํมโดยการมีสํวนรํวมของชุมชน สมาชิกกลุํม และชุมชน ต๎องมี
ความรู๎ ความเข๎าใจ แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ วิธีการของโฮมสเตย์
9.2 คณะกรรมการกลุํมโฮมสเตย์
- มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงาน ได๎แกํ ประธาน รองประธาน เหรัญญิก และกรรมการฝุายตําง
ๆ ตามความเหมาะสมของแตํละชุมชน
- คณะกรรมการทุกคน ต๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจในปรัชญาหลักการ ขั้นตอน วิธีการทางานของโฮมสเตย์
ตามบทบาทหน๎าที่ ที่แตํละคนได๎รับมอบหมาย
9.3 กฎ กติกา การทางานของคณะกรรมการ
- มีกฎ กติกา วาระการทางาน การทางานรํวมกันของคณะกรรมการ เชํน การจัดประชุมอยํางตํอเนื่อง
กํอนจะรับนักทํองเที่ยว และหลังรับนักทํองเที่ยวหรือ
จัดประชุมประจาเดือน

- มีการจัดสรรเงินรายได๎เข๎าสํวนกลางของชุมชนเพื่อสาธารณะประโยชน์ของชุมชน
- มีแนวทางในการทางานของคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ตํอไปนี้
 มีหลักเกณฑ์การเปิดรับสมาชิกโฮมสเตย์
 มีการกาหนดขีดความสามารถในการรองรับนักทํองเที่ยว
 มีรายละเอียดกิจกรรมการทํองเที่ยว การให๎บริการ และราคา
 มีแนวปฏิบัติในการจองบ๎านพัก และการชาระเงินลํวงหน๎า
มีแนวปฏิบัติของกลุํม เชํน การต๎อนรับรํวมกัน การให๎ข๎อมูล การจัดลาดับกิจกรรม การดูแลความปลอดภัย
การติดตาม และประเมินผล เป็นต๎น
9.4 มีการจํายผลประโยชน์อยํางเป็นธรรม
- มีแนวปฏิบัติหมุนเวียนการให๎บริการ เชํน บ๎าน รถ เรือ มัคคุเทศก์ เป็นต๎น
- มีระบบการคิดราคาที่เป็นที่ยอมรับของกลุํม
- มีการจัดสรรรายได๎เข๎ากองทุนชุมชน
9.5 ระบบการจองการลงทะเบียนและการมัดจาลํวงหน๎า
- มีระบบการจองลํวงหน๎า
- มีการลงทะเบียนนักทํองเที่ยวเพื่อเป็นข๎อมูลในการเตรียมการและให๎บริการแกํนักทํองเที่ยว
- มีการชาระเงินลํวงหน๎า ในอัตราสํวนที่ทางกลุํมเป็นผู๎กาหนด
9.6 รายละเอียดของคําธรรมเนียมและบริการตําง ๆ ที่ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน
- มีการระบุคําธรรมเนียมและคําบริการตําง ๆ ที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบันไว๎ในข๎อมูลการประชาสัมพันธ์
เชํน คําที่พัก คําอาหาร คํานาเที่ยว ซึ่งอาจจะคิดเป็นรายคนหรือคิดในลักษณะเหมาจําย เป็นต๎น
มาตรฐานที่ 10 ด้านประชาสัมพันธ์
10.1 เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยวของชุมชน
- มีคูํมือ แผํนพับ แผนที่การเดินทาง โปรแกรมการทํองเที่ยว กิจกรรมการทํองเที่ยว ราคาและสถานที่
ติดตํอ
10.2 แผนการเผยแพรํประชาสัมพันธ์
- มีเปูาหมาย แผนงาน การเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์กับกลุํมเปูาหมายที่ชัดเจน

แนวโน้มความเป็นไปได้ในการดาเนินธุรกิจที่พัก
แนวโน๎ม (Trend) การเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คาดวําจะเกิดขึ้นในอนาคต อันเป็นผลมาจาก
ปัจจัยพื้นฐานในปัจจุบัน เชํน อัตราการแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐ แนวโน๎มการขยายตัว
ทางด๎านเศรษฐกิจในปีหน๎า
แนวโน๎มหรือสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงตํางๆ ไมํได๎เกิดโดยบังเอิญอยํางไมํมีเหตุผล แตํเป็นสิ่งที่เป็น
ผลมาจากสภาพการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องนั้นๆ
1. ทาให๎ผู๎ประกอบการและผู๎บริหารโรงแรม ทราบทิศทางการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการ
ดาเนินธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจโรงแรม เชํนธุรกิจการนาเที่ยว การคมนาคมขนสํง
2. สามารถกาหนดบทบาทของธุรกิจตนเองให๎สอดคล๎องกับแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลง
3. สามารถกาหนดและจัดทาแผนงานการดาเนินธุรกิจได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ทันตํอการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งทาให๎เกิดการสร๎างโอกาสและความได๎เปรียบในเชิงธุรกิจ
4. ชํวยให๎องค์กรที่เกี่ยวข๎องกับการดาเนินธุรกิจโรงแรมทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถกาหนดนโยบาย
และมาตรการในการสํงเสริมและสนับสนุนการดาเนินธุรกิจให๎มีประสิทธิภาพ
5. ชํวยสร๎างจิตสานึกและความตระหนัก มีการเตรียมความพร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงอยํางมีระเบียบ
แบบแผน ปรับปรุงการดาเนินงานตํางๆให๎เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ตํางๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
6. พื้นฐานของการดาเนินธุรกิจโรงแรมขึ้นอยูํกับจานวนนักทํองเที่ยวเป็นสาคัญ ในกรณีที่จานวน
นักทํองเที่ยวมีมาก การดาเนินธุรกิจโรงแรมก็มักจะเป็นไปด๎วยดี แตํในกรณีที่นักทํองเที่ยวมีน๎อย การ
ดาเนินธุรกิจโรงแรมก็มักจะมีปัญหา
ลักษณะปัญหาในการดาเนินธุรกิจโรงแรม
1. ปัญหาผลประกอบการตกต่า คือ ธุรกิจโรงแรมไมํสามารถสร๎างผลกาไรหรือขายห๎องพักและบริการ
ได๎ตามเปูาหมายที่กาหนด
2. ปัญหาการแขํงขัน ด๎านราคา ด๎านการจัดกิจกรรมพิเศษ ด๎านนโยบายของรัฐ
3. ปัญหาการลดราคาห๎องพักและบริการ
4. ปัญหาด๎านบุคลากร
5. ปัญหาโครงสร๎างพื้นฐาน

6. ปัญหาด๎านการเปลี่ยนแปลง
 ผู๎มารับบริการแตํละคนมีความต๎องการที่แตกตํางกัน เชํนต๎องการที่เลํนกีฬา ที่บริการพิเศษสาหรับ
เด็ก
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม แสวงหาความบันเทิง การทากิจกรรมตํางๆ
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจตกต่า การวํางงาน ประชาชนมีรายได๎น๎อย
 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

งานกลุ่ม
1. ให๎แตํละกลุํมไปศึกษาเกี่ยวกับ Homestay ในแตํละภาคตํางๆ ในประเทศไทยที่ได๎รับมอบหมาย มากลุํม
ละ 3 แหํง พร๎อมการอภิปรายและนาเสนอแลกเปลี่ยน
2. ให๎หาบทความเกี่ยวกับแนวโน๎มธุรกิจโรงแรมไทยเพื่อวิเคราะห์การจัดการโรงแรมที่เกิดขึ้นในอนาคต
3. ให๎หาที่พักรูปแบบใหมํที่เกิดขึ้นเป็นรูปแบบพิเศษ ที่คุณคิดวําเป็นความคิดใหมํ เน๎นที่ความแปลก เพื่อการ
ดึงดูดนักทํองเที่ยว พร๎อมบอกเหตุผล มากลุํมละ 2 แหํง

