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Abstract
This research intended to study the process to manage the ecoagricultural tourism of local village and to study the factors affected on the
eco-agricultural tourism of Thepo village, Sam Ruen Sub-district, Bang Pa-in
District, Phra Nakahon Si Ayutthaya which focused on the area of village
number 5. This research was qualitative which emphasized on observation
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and in-depth interview. The findings were identified that the management
of eco-agricultural tourism of Thepo village, Sam Ruen Sub-district, Bang Pain District, Phra Nakahon Si Ayutthaya was the village as a center of tourism
which the tourists could visit Sesbania flowers and the local life of people
in the village. Next, the origin of this tourism management was from the
village headman of village number 5 after the OTOP product display. Last,
founding that Natthapol Ruenthawin was the tourism undertaker and the
factors affected on eco-agricultural tourism of Thepo village were the village
leader, the condition of area, the villager cooperation and the budget from
government or somewhere else.
Keywords: Eco-agricultural Tourism

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศของหมู่บ้านเทโพ ตาบล
สามเรือน อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความ
เป็นมาของการจัดการท่องเที่ยวเกษตรนิเวศชุมชน และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสาเร็จต่อ
การท่องเที่ยวเกษตรนิเวศชุมชนบ้านเทโพ ตาบล สามเรือน อาเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พื้นที่วิจัย บ้านเทโพ หมู่ 5 ตาบลสามเรือน อาเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสังเกตและสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกเป็นหลัก
ผลการศึกษาพบว่า การจัดการท่องเที่ยวเชิ งเกษตรนิ เวศของหมู่บ้ านเทโพ
ประกอบด้วย 1) รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเกษตรนิเวศชุมชนบ้านเทโพ เป็นการนา
ชุมชนเป็นจุดศูนย์การของการท่องเที่ยว โดยให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาได้แวะชม
ดอกโสน และสัมผัสวิถีชีวิตคนเทโพ 2) ประวัติความเป็นมาของการจัดการท่องเที่ ยว
เกษตรนิ เวศชุมชนบ้านเทโพ โดยมีจุดเริ่มต้นจากความคิดริเริ่มของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5
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และได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลสามเรือน ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อ
การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเกษตรนิเวศชุมชนบ้านเทโพที่สาคัญ คือ ผู้นาชุมชน สภาพ
พื้นที่ การมีส่วนร่วมของคนในชุม ชนและงบประมาณจากภาครัฐหรือส่วนอื่นๆที่เข้ามาสู่
ชุมชน
คาสาคัญ: การท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ

บทนา
ปั จ จุ บั น การท่ อ งเที่ ย วในรู ป แบบเชิ ง อนุ รั ก ษ์ หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า การท่ อ งเที่ ย ว
เชิงเกษตร(agrotourism) กาลังได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้กระตุ้นให้หน่วยงาน
ต่ า ง ๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนให้ ค วามส าคั ญในการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร
(ไกรวุฒิ หีบแก้ว : 2552.1) ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ก็เป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการท่ อ งเที่ ย วที่ มุ่ ง ไปสู่ ก ารพั ฒ นาชุ มชนที่ ยั่ ง ยื น ตามหลั ก ปฏิ ญ ญาสากลว่าด้วย
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Environmentally Sustainable Development) โดยให้
ความส าคั ญ ในการให้ ก ารศึ ก ษาและเรี ย นรู้ ท้ อ งถิ่ น และมุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรท้องถิ่นควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะต้อง
เป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อม
ทั้งมุ่งให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น สาหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถือได้ว่า ชุมชนเทโพ
ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่ได้จัดให้มีการท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
นิเวศ
ชุมชนบ้านเทโพหรือหมู่บ้านเห็ดตับเต่า หมู่ 5 ตาบลสามเรือน อาเภอบางปะอิน
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ถื อ ว่ า เป็ น ชุ ม ชนที่ พ ยายามจั ด การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ
(Ecotourism) โยอาศัยทรัพยากรท้องถิ่นมาเป็นแหล่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว
เช่น พื้ นที่ต้นโสน เห็ดตับเต่า หิงห้อย นกกระจาบทอง และสายน้าคลองโพ เป็นต้น
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โดยมี ก ารจั ด ให้นัก ท่ องเที่ ย วเข้ า มาร่ วมเรี ย นรู้ วิถีชี วิ ตชุ มชนคนบ้า นเทโพ ซึ่ ง การจัด
การท่องเที่ยวได้เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน จนบ้านเทโพกลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่รู้จักกันทั่วไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้น ผู้วิจัย จึงสนใจ
ศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศที่ชุมชนบ้า นเทโพหรือหมู่บ้านเห็ดตับเต่า หมู่ 5
ตาบลสามเรือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อต้องการค้นหาข้อเท็จจริงว่า หมู่บ้านเทโพ
มีจัดการท่องเที่ยวแบบเชิงเกษตรนิเวศอย่างไร มีกระบวนการจัดการท่องเที่ยวและมี
ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเกษตรนิเวศอย่างไร เพื่อนาข้อมูลในการศึกษา
ส่วนนี้ไปพัฒนาชุมชนบ้านเทโพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเป็นมาของการจัดการท่องเที่ยวเกษตรนิเวศชุมชนบ้านเทโพ
ตาบล สามเรือน อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสาเร็จต่อการท่องเที่ยวเกษตรนิเวศชุมชน
บ้านเทโพ ตาบลสามเรือน อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสังเกตการณ์ การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participation Observation)
และเน้นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) แล้วนาข้อมูลมาทาการเรียบ
เรียง วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อหาข้อสรุปผลของการศึกษา ซึ่งวิธีดาเนินการวิจัย จาแนกออก
ได้ดังนี้
1. พื้น ที่เป้าหมาย คือ บ้านเทโพ หมู่ 5 ตาบลสามเรือน อาเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้นาชุมชนบ้านเทโพ หมู่ 5 ตาบลสามเรือน อาเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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3. เครื่องมือในการวิจัย
3.1 การสัมภาษณ์ (Interview) เน้นสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth
interview) โดยสัมภาษณ์จากผู้ใหญ่บ้านและผู้นาชุมชน โดยพูดคุยแบบเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการกับบุคคลที่ให้ข้อมูล การสัมภาษณ์นั้นจะสัมภาษณ์คาถามที่กาหนดเอาไว้
แบบกว้างๆบางประเด็นก็จะมีการเจาะลึก เช่น เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวมาได้อย่างไรและ
เพราะอะไรถึงต้องเป็นหมู่บ้านเห็ดตับเต่า เป็นต้น โดยการจดบันทึกและการบันทึกเสียง
เพื่อให้ข้อมูลที่สัมภาษณ์นั้นมีความระเอียดขึ้น
3.2 การสังเกต (Observation) เน้นการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม
(Non-Participation Observation) โดยสังเกตจากการสารวจสภาพแวดล้อมในชุมชน
ศึกษาความเป็นอยู่ในชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน ลักษณะการจัดการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ เพื่อต้องการแนวทางในการศึกษาการทางานของผู้นา
กรอบแนวคิดในการวิจัย

บ้านเทโพ

ทรัพยากรท้องถิ่น
วิถีชีวติ
ทรัพยากรธรรมชาติ

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศบ้านเทโพ
ประวัติความเป็ นมา

ปั จจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยว
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ผลการวิจัย
บริบทชุมชนบ้านเทโพ
1. ประวัติความเป็นมาบ้านเทโพ
ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านเทโพ เดิมทีพื้นที่นี้เป็นป่าไม้ยืนต้น ป่าสะแก
และเป็นคลองที่เงียบสงบแต่ จากการสัมภาษณ์ทราบว่าในสมัยก่อน มีราษฎร 3 ตระกูล
ได้เข้ามาอาศัยในพื้นที่แห่งนี้ มีการปลูกสร้างบ้านเรือน และมีการแต่งงานสืบเชื้อสายกัน
มาจนถึงปัจจุบัน จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “สามเรือน” คาว่าบ้านสามเรือนมีเรื่องราวเล่าขาน
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีอีกว่าได้มีชาวญวน ชาวจีนและชาวขอมเข้ามาตั้ง
บ้ า นเรื อ นจ านวนสามหลั ง เป็ น หมู่ บ้ า นสามเชื้ อ ชาติ ซึ่ ง ทางภาคกลางเรี ย กบ้ า นว่ า
“เรือน” บ้านเรือน ชานเรือนและเรือนไทยด้วยเหตุผลนี้จึงสันนิษฐานว่า นี่เป็นที่มาของ
การเรียกขานหมู่บ้านนี้ว่าบ้านสามเรือนและพอทางราชการยกขึ้นเป็นตาบลจึงกลายเป็น
ต าบลสามเรื อ น อ าเภอบางปะอิ น จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ในเวลาต่ อ มา ต าบล
สามเรือนแบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหลวง บ้านสามเรือน บ้านขอม
บ้านโรงเจ้า บ้านคุ้งระกา บ้านเสาวังคา และบ้านเทโพ
นายณัฐพล รื่นถวิล (สัมภาษณ์ , 2563) กล่าวอีกว่า ที่มาของชื่อหมู่บ้านเทโพ
พบว่า“ในอดีต หมู่บ้านเทโพนั้นเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบห่างไกลความเจริญ และห่างไกล
สถานที่ราชการ ยุคนั้นสมัยนั้นมีการปล้นจี้ทาผิดกฎหมาย คนกลุ่มเหล่านี้จึงมาอาศัยอยู่
บริเวณหมู่บ้าน ต่อมามีตา ชื่อ “โพ” ได้แอบมาตั้งที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณนั้นคนเดียวเพราะ
เป็นสถานที่เงียบสงบ ทาให้ผู้ใดผ่านไปผ่านมามักเรียกกันว่า “บ้านตาโพ” เวลาผ่านไป
จึงเรียกว่า “บ้านเทโพ” ในปัจจุบัน
นอกจากนี้ เดิมทีเดียวบ้านเทโพสมัยก่อนยังไม่มีผู้คนตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่
เนื่องจากเป็นพื้ น ที่ป่ า ทึบหนาแน่น เงียบสงบ มีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศั ยอยู่ มากมาย
มีคลองขนมบูดเป็นคลองที่กว้างใหญ่มีลักษณะคดเคี้ยวมาก มีปลาชุกชุมหลายสายพันธุ์
ต่อมาได้มีการเรียกหมู่บ้านตาโพติดปากและเพี้ยนกันเรื่อยมา บ้างก็เรียกหมู่บ้านตาโพ
บ้างก็เรียกหมู่บ้านเทโพ อยู่นานหลายสิบปี กระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2545 ได้มีการประชุม

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อเรียกชื่อหมู่บ้านให้เป็นไปในทางทิศเดียวกัน จึงได้เรียกชื่อ
หมู่บ้านนี้ว่าหมู่บ้านเทโพ ดั่งคาขวัญของหมู่บ้าน “เห็ดตับเต่าเลิศรส เหลืองสดดอกโสน
บาน ถิ่นฐานปลูกข้าวนาปี ธรรมมีน้อมนาจิตใจ”
นอกจากนี้ ลาคลองโพธิ์ในหมู่บ้านเทโพยังเคยมีความสาคัญกับประวัติศาสตร์
ไทย เพราะเคยเป็ น เส้ น ทางล่ อ งเรื อ อั น เชิ ญ พระแก้ ว มรกตมาจากประเทศลาว ไป
กรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังมีชื่อเรียกคลองโพธิ์ตามท้องถิ่นต่างๆที่คลองไหลผ่าน ได้แก่
คลองบ้ า นสร้ าง คลองขนมบูด คลองข้ า วเม่ า และคลองสะแก ซึ่ ง เป็ น คลองเดียวกัน
ทั้งหมด เป็นจุดกาเนิดประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ที่ไหลมาตามน้าและเข้ามาในชุมชน ได้แก่
เห็ดตับเต่า ซากเรือสาเภา และหลักฐานกระดูกช้างป่ามากมาย ทาให้สามารถสันนิษฐาน
ได้อีกว่าเคยมีช้างป่ามาอาศัยในชุมชนแห่งนี้
หมู่บ้านเทโพมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อ นายเสงี่ยม รื่นหาญ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็ น
ชาวญวน นับถือศาสนาคริสต์ ผู้ใหญ่คนถัดมาชื่อ นายสะอาด รื่นเวช ซึ่งเป็นคนไทย และ
นับถือศาสนาพุทธ โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนบ้านเทโพนั้น นิยมใช้นามสกุลขึ้นต้น
ด้วยคาว่า “รืน่ ” เช่น นามสกุล รื่นหาญ รื่นถวิล รื่นชล รื่นรส รื่นธนะ รื่นพืช และรื่นเมฆ
จนเป็นนามสกุลต้นตระกูล รื่น สืบมายังลูกหลานตาโพหลายสิบปี
2. จานวนประชากร
มีประชากรจานวน 209 คน แบ่งเป็นชาย 109 คน ผู้หญิง 100 คน ประชาชน
จะสร้างบ้านเรือนอยู่ใกล้ชิดติดกันสภาพบ้านเรือนมีความมั่นคงถาวร จานวนครัวเรือน
44 ครัวเรือน
3. ผู้นาชุมชน
ตาแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
นายณัฐพล รื่นถวิล
ตาแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายจาเริญ รื่นถวิล
ตาแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางสาววิมล แสงทอง
ส่วนสาหรับการจัดการท่องเที่ยวบ้านเทโพ กลุ่มผู้นาจะมี นาย ณัฐพล รื่นถวิล
หรือที่ชาวบ้านเรี ยกกันว่ า “ผู้ใหญ่หนุ่ม ” ผู้มีบทบาทหน้าที่ เป็น ผู้นาแกนกลาง และ
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ชักชวนให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมหรืองานในชุมชน โดยมีบุคคลที่มี
บทบาทสาคัญได้แก่
- นางสาว สุดใจ ไกรศิลสม บทบาทหน้าที่คือ เลขานุการ และเป็นคนดาเนิน
เรื่องให้ชาวบ้านได้กู้เพื่อสร้างหรือต่อเติมบ้าน ในหน่วยงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
- นาง ธัญนีย์ วริศโชติวงศ์เดช มีพื้นที่บริเวณหน้าอาคารเอนกประสงค์ เป็นไกด์
นานักท่องเที่ยว เก็บเห็ดตับเต่า สอนวิธีเก็บ ดูแลรักษาและจัดการ ให้ความรู้เกี่ยวกับเห็ด
ตับเต่า
- นาย สายันต์ เสือสมิง กับ นายสันติ ไพบูลย์ บทบาทหน้าที่ ประสานงาน
กับทางองค์การบริหารส่วนตาบล ติดต่อ สื่อสารประสานงาน
- นาย สมพงษ์ รื่นเพียร หรือ ลุงหอม บทบาทหน้าที่ ปราชญ์ชาวบ้าน ทาแร้ว
แห ดักปลา ให้ความรู้เกี่ยวกับประมงพื้นบ้าน
4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา พบว่าระดับประถมศึกษา นิยมศึกษาที่ โรงเรียนวัดสามเรือน,
โรงเรี ย นวั ด กลางก่ อ ระก า, โรงเรี ย นปั ณ ณวิ ช ญ์ โรงเรี ย นเอกอโยธยา และโรงเรี ย น
จิระศาสตร์ ส่วนระดับมัธยม ศึกษาที่ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย, และโรงเรียนจอมสุรางค์
อุปถัมภ์
4.2 ศาสนา พบว่า มีวัดบริเวณหมู่บ้าน ทั้งหมด 3 วัด ได้แก่ วัดกลางเกาะ
ระก า (วั ด ท าใหม่ แ ห่ง แรก) วั ด สุ ท ธิ รุ จิ ร าราม (วั ด ท าใหม่ แ ห่ง ที่ 2 ) และวั ด สามเรือน
แต่ชาวบ้านนิยมไปประกอบศาสนกิจที่วัดกลางก่อระกา และวัดสามเรือน ตาบลสาม
เรือน อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทางประมาณ 2 กม. ชาวบ้านมัก
กราบไหว้หลวงพ่อแก้ว เกจิอาจารย์ที่เคารพศรัทธาของชุมชนตาบลสามเรือน
4.3 การสาธารณสุข พบว่า มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขประจาตาบลสามเรือน
ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 และมีคลินิกชุมชนตาบลสามเรือนอีก 1 แห่ง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2
5. สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชน คือ รับจ้างทั่วไป และประกอบเกษตรกรรม
แรงงานเกษตรกร เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ 2-3 คน และเกษตรกรที่ทาการเกษตรจะมี
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อายุตั้งแต่ 45-60 ปี แรงงานที่มีอายุ 18-30 ปีส่วนใหญ่จะไปทางานในโรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่งอยู่ในตาบลบ้านหว้า และตาบลบ้านเลน และตาบลคานหาม อาเภออุทัย อัตราค่าจ้าง
วันละ 183 บาท และแม้ว่าจะเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ท่ามกลางความเจริญของเมืองและย่าน
อุ ต สาหกรรม แต่ ยั ง คงรั ก ษาเอกลั ก ษณ์ ข อง ความเป็ น ชนบทวิ ถี เ กษตรแบบดั้ ง เดิ ม
ผสมผสานการด าเนิ น ชี วิ ต ตามแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์
จนได้รับเลือกเป็น “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ”
5.1 พันธุ์พืชที่ปลูก/พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ พบว่า การใช้พื้นที่ทางการเกษตรมี
การทานาเป็นส่วนใหญ่โดยการทานาหว่าน นาตม ทาทั้งนาปีและนาปรังผลผลิตเฉลี่ย
750-800 กิโลกรัม/ไร่ และมีการปลูกไม้ผลแบบไว้รับประทานเอง และปลูกแบบสวนหลัง
บ้าน เช่น มะม่วงพันธุ์อกร่อง เขียวเสวย ฯลฯ นอกจากนี้พันธุ์พืชที่สาคัญคือ เห็ดตับเต่า
และต้นโสน
เห็ดตับเต่าและต้นโสน พืชเศรษฐกิจสาคัญในชุมชนที่ชาวบ้านนามาเป็นอาชีพ
ทางเลือกในการยกระดับรายได้ สมาชิกแต่ละรายจะเพาะเลี้ยงเห็ดตับเต่าในบริเวณพื้นที่
ดงโสนของตน ใช้พื้นที่เพาะตั้งแต่ 1 งานขึ้นไป บางรายใช้พื้นที่เพาะเห็ด 7-10 ไร่ แต่ละ
รายจะได้ผลผลิตเห็ดเฉลี่ย 600 กิโลกรัม ต่อไร่ ต่อฤดู จะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึง
มกราคม เป็นช่วงที่ต้นโสนเริ่มแก่ต้องทยอยตัดทิ้ง เมล็ดโสนแก่จะร่วงลงในบริเวณพื้นที่ก็
ปล่อยให้งอกและเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นต้นใหม่ เมื่อต้นโสนมีความสูงประมาณ 1 ฟุต ได้
ถอนแยกให้เหลือต้นที่สมบูรณ์ไว้พร้อมกับเว้นระยะระหว่างต้นและแถวห่างกัน 70×70
เซนติเมตร เพื่อให้ดงโสนโปร่ง เมื่อต้นโสนมีความสูง 1 เมตรขึ้นไป ก็เหมาะสมที่จะให้
เป็นพืชอาศัยในการเพาะเห็ดตับเต่าได้ดี
6. สภาพแหล่งท่องเที่ยว
บ้านเทโพ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีรูปแบบการท่องเที่ยวแบบ One Day
Trip คือ ไปเช้า เย็นกลับ หรือค้างคืน มีโฮมสเตย์รับรองนักท่องเที่ยว ทั้งมาเป็นครอบครัว
และหมู่คณะ ด้วยบริการที่อบอุ่นและเป็นกันเอง มีบริการอาหารเช้า และอาหารพื้นบ้าน
เช่น เมนูเห็ดตับเต่า อาหารที่ปรุงจากพืชผักสวนครัวริมรั้วบ้านปลอดสารพิษ เมนูจาก
ปลาที่เลี้ยงในบ่อธรรมชาติ ย่าค่าจะได้ชมแสงธรรมชาติจาก “ทิ้งถ่วง” หรือ “หิ่งห้อย”
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ชมพระอาทิตย์ยามเช้า ก่อนจะล่องเรือชมธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนริมน้าสองฝั่ง
คลองโพ ชมสวนเห็ดตับเต่าใต้ดงโสนที่บานสะพรั่งตลอด 2 ฝั่งคลอง ชมฝูงนกกระจาบ
สัญลักษณ์บอกถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
ประวัติความเป็นมาของการจัดการท่องเที่ยวเกษตรนิเวศชุมชนบ้านเทโพ
1. จุดเริ่มต้นของการจัดการท่องเที่ยวเกษตรนิเวศชุมชนบ้านเทโพ
ในปี พ.ศ.2544 เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการท่องเที่ยวเกษตรนิเวศชุม ชน
บ้านเทโพ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ นายณัฐพล รื่นถวิล กล่าวว่า “ได้รับเชิญจากจังหวัดไป
จัดนิทรรศการงาน OTOP ที่บริเวณหมู่บ้านสินทิวาธานี ตาบลสามเรือน อาเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ใหญ่เป็นคนคิดริเริ่มและมีองค์การบริหารส่วนตาบลสาม
เรือนสนับสนุน ภายในนิทรรศการมีกิจกรรมจาลองสวนดอกโสน โดยการทาต้นโสน
จาลองขึ้นมาและให้นั่งท่องเที่ยวหรือผู้ที่มาชมนิทรรศการ ได้เก็บดอกโสนจากสวนจาลอง
ที่จัดเตรียมไว้ และยังมีการจาหน่ายเห็ดตับเต่าและให้ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลเห็ด
ตับเต่า ประวัติความเป็นมาและข้อมูลต่าง ๆ แต่ปรากฏว่าการจัดงานในครั้งนั้นไม่ประสบ
ความสาเร็จ เพราะนักท่องเที่ยวหรือผู้คนที่เข้ ามาชมต้องการที่จะสัม ผัสบรรยากาศ
และต้องการถ่ายรูป เก็บดอกโสนของจริงจากสถานที่จริง”
ในปี พ.ศ. 2545 ผู้ใหญ่บ้าน เป็นคนริเริ่มจัดงาน ดอกโสนบาน จัดงานที่ชุมชน
บ้านเทโพ ในช่วงเวลา วันที่ 28 - 30 กันยายน พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นช่วงที่ดอกโสนบาน
สวยงาม ซึ่งจากการสัมภาษณ์ นายณัฐพล รื่นถวิล กล่าวว่า “การจัดงานในครั้งนั้ นมี
ชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือกับทางผู้ใหญ่บ้าน โดยชาวบ้านนาเรือออกมาพายเป็นขบวน
และร้องเพลงเรือ มีการแสดงรา ระบาดอกโสน โดยโรงเรียนในชุมชนบ้านเทโพ เป็นระบา
และการแสดงที่คิดประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นการโชว์ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้คนที่เข้ามา
ชมได้รับความบันเทิงและได้รับความรู้ประเพณีและวัฒนธรรม นอกจากนี้ทางผู้ใหญ่ได้
จัดเตรียมสะพานไม้ไผ่ เข้าไปในป่าโสน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินไปเข้าชมบรรยากาศ
ของป่าโสนและถ่ายภาพอย่างใกล้ชิดกับดอกโสน ยังได้ให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่เข้าชมได้
เก็บดอกโสนด้วยมือตัวเอง ทางหมู่บ้านได้มีการติดตั้งระบบ Wi-Fi เพื่อกระจายสัญญาณ

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

ให้กับนักท่องเที่ยวและสแกนคิวอาโค้ดของงาน เพื่อโปรโมทหรือเผยแพร่ ข้อมูลต่าง ๆ
จากงานและนอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมแข่งเก็บดอกโสนน้าและพานักท่องเที่ยวนั่ง
รถรางชมเห็ดตับเต่า ซึ่งคนท้องถิ่นเป็นมัคคุเทศก์บรรยาย ต่อมาอีก 2 ปี (พ.ศ. 2547)
เริ่มมีการจัดแสดงหุ่นไล่กา ประกอบด้วยแสงสีเสียงหุ่นไล่กานานาชาติ ในการจัดงานของ
หุ่นไล่กาในครั้งนั้นได้มีเอกอัครราชทูตฮอลันดามาเที่ยวดูงาน การจัดงานในครั้ งนั้นมี
นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจานวนมาก และยังมีรายการโทรทัศน์ช่อง 3 รวมถึงอีก
หลายรายการที่มาถ่ายทา งานดอกโสนบาน ที่ชุมชนบ้านเทโพ จึงทาให้มีคนรู้จักเพิ่มขึ้น
เป็นจานวนมากอีกด้วย
ในปี พ.ศ. 2546 หลังจากที่ได้เริ่มจัดงานดอกโสนบาน และมีการจัด รายการ
โทรทัศน์ช่อง 3 และอีกหลายหลายรายการที่มาถ่ายทาในปีนั้น ทาให้มีคนรู้จักหมู่บ้าน
สามเรือนเป็น จ านวนมากขึ้น จึงทาให้ชุมชนเริ่ม มีร ายได้ม ากขึ้น ชาวบ้านเริ่มตื่ น ตั ว
ให้ความร่วมมือมากขึ้น จากการสัมภาษณ์พบว่า “ตอนนั้นเป็นช่วงที่ พันตารวจโททักษิณ
ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีไทย ทางหมู่บ้านได้รับงบประมาณจากรัฐบาล เป็นจานวนถึง
200,000 บาท ทางหมู่บ้านจึงนางบประมาณที่ได้ซ้ือต้นเฟื่องฟ้ามาปลูกให้รอบหมู่บ้าน
เพื่อที่จะสร้างหมู่บ้านให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น นอกจากนั้นยังมีธนาคารอาคารสงเคราะห์
เข้ามาสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินจานวน 600,000 บาท และได้เชิญนายอาเภอมาเป็น
ประธานการประชุมจัดงานในครั้งนี้ รวมถึงเชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวใน
อาเภอ โดยกล่าวว่าเงินส่วนหนึ่งแบ่งให้ทุกหมู่บ้าน จานวน 150 หมู่บ้าน ส่วนทางอาเภอ
บางปะอินมีการจัดสรรงบประมาณให้หมู่บ้านละ 500 บาท เพื่อ ทาหุ่นไล่กาหมู่บ้านละ
1 ตัว และหมู่บ้าน CIV คือหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
ส่งเสริมให้มีอาหารปิ่นโต ทางหมู่บ้านจึงนาปิ่นโต แต่มีความยาวที่มากกว่าปิ่นโตทั่วไป
และทาอาหารพื้นถิ่น เพื่อบริการนักท่องเที่ยวหรือแขกที่มาในงาน โดยคิดหัวละ 150 บาท
ต่อคน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มโทรทัศน์มาถ่ายทาข่าวอยู่เรื่อย ๆ และนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
เที่ยวก็มีจานวนเพิ่มขึ้น มีกลุ่มนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปตามมุมต่าง ๆ ของชุมชนอีกด้วย”
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2. ช่วงการขยายการจัดการท่องเที่ยวเกษตรนิเวศชุมชนบ้านเทโพ
หลังจากเกิดเหตุการณ์วิกฤตน้าท่วมใหญ่ ในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการส่งเสริม
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว โดยทางฝ่ า ยของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตร คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์
ได้เข้ามาทางานวิจัย เพื่อส่งเสริมงานท่องเที่ยวเห็ดตับเต่าคู่ขนานกับทางมหาวิทยาลัย
มีการติดตามงานเห็ดตับเต่าของตาบลสามเรื อนมาโดยตลอดและมีการส่งเสริม อย่าง
โดดเด่น นอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนตาบลสามเรือน เล็งเห็นความสาคัญจึงทาให้
ชุมชนได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 เป็นผู้นาและมีองค์การบริหารส่วน
ตาบลสามเรือนคอยสนับสนุน ส่วนทางด้านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ ได้ทาหน้าที่เกี่ยวกับงานวิจัยงานวิจัยแรกก็คือ คุณค่าของเห็ดตับเต่าสารอาหาร
เพื่อนามาสนับสนุนการท่องเที่ยว และยังมีผู้สนับสนุนอีกคณะ ได้เล็งเห็นว่าเห็ดตับเต่า
ต้องมีสิ่งแวดล้อมและน้าที่ดี จึงได้ทางานวิจัยเกี่ยวเรื่องน้า เพราะถ้าน้ามีคุณภาพดีเห็ด
ตับเต่าก็จะดี คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีอีกคณะหนึ่งได้ทางานวิจัยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โดยการฟื้นฟูงานลอยกระทงอาบน้าเพ็ญที่วัดสามเรือน โดยในการจัดงานครั้งนั้นมีการ
เชื่อมโยงกับเรื่องสายน้าแห่งวัฒนธรรมเพื่อสร้างจิตสานึก เพื่อให้คนเห็นคุณค่าของน้า
คลองโพธิ์ โดยมีนักท่องเที่ยวส่วนมากให้ความสนใจ มากันเป็นหมู่คณะอีกด้วย
ในปี พ.ศ. 2559 เริ่มก่อตั้งโฮมสเตย์ จากการสัมภาษณ์ พบว่า “ทางผู้ใหญ่บ้าน
ได้ก่อตั้งโฮมสเตย์ เพื่อขยายการท่องเที่ยว โดยมีโฮมสเตย์ทั้งหมด 6 หลัง ราคา 650 บาท
ต่อคน มีบริการอาหารเย็น กิจกรรมกลางคืน มีของใส่บาตรพระตอนเช้า รวมถึงบริการ
อาหารเช้า นักท่องเที่ยวสามารถเลือกกิจกรรมได้ กิจกรรมละ 1,000 บ้านหนึ่งหลัง
สามารถอยู่ได้ 10 คน นักท่องเที่ยงจึงให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยนักท่องเที่ยวที่เคย
มาเที่ยวมากที่สุด ถึง 150 คนต่อวัน ประมาณ รถบัส 3 คัน จึงทาให้ชาวบ้านได้มีรายได้
เสริมจากการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ชุมชนจึงพัฒนาขึ้นและชาวบ้านให้ความร่วมมือดี
อีกด้วย”
ในปี พ.ศ. 2562 ช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์วิกฤตโควิด ระบาด พบว่า “ทั้งชุมชน
สามารถทารายได้ถึง 400,000 - 500,000 ต่อปี ในช่วงทีไม่มีเห็ดตับเต่า โดยรายได้ที่ได้
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ส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที่ยว โดยจะมาศึกษาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิตและพัก
โฮมสเตย์และมีรายได้จากเห็ดตับเต่าที่เป็นของขึ้นชื่อ ” จึงทาให้ชุมชนมีเงินหมุนเวียน
เพื่อพัฒนาชุมชนได้เสมออีกด้วย
สาหรับในปัจจุบัน ชุมชนบ้านเทโพมีการจัดการท่องเที่ยวเกษตรนิเวศในเรื่อง
ของ การนาชุมชนเป็นจุดศูนย์กลางของการท่องเที่ยว โดยให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่าน
มาได้แวะชม และเข้ามาถ่ายรูป สัมผัสถึงความสวยงามของดอกโสน นอกจากนี้ยังมี
รถรางเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้บริการในการชม สัมผัสถึงวิถีชีวิต การดารงอยู่ของคนใน
ชุ ม ชน อี ก ทั้ ง ยั ง มี มั ค คุ เ ทศก์ ค อยให้ ค วามรู้ ต่ า ง ๆ แก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าใช้ บ ริ ก าร
นอกจากนี้ยังมีเห็ดตับเต่าเป็นพืชที่ขึ้นเองโดยตามธรรมชาติ เห็ดตับเต่าโดยธรรมชาติแล้ว
จะมีเชื้อในตัวอยู่แล้ว ไม่จาเป็นต้องขึ้นแค่กับดอกโสน แต่ยังสามารถขึ้นได้กับดอกไม้
หลากหลายชนิด เห็ดชนิดนี้สามารถท าอาหารได้หลายอย่ าง เช่น นาไปต้มแล้ว จิ้ ม
น้าพริก ยาเห็ดใส่น้าพริกแกงคั่ว แกงอ่อมทางอีสาน สามารถทาได้หลากหลายเมนู อีกทั้ง
เห็ดเต่ายังเป็นสินค้าประจาชุมชน และยังเป็นการนาเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน
นอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนทางชุมชนบ้านเทโพ มีโฮมสเตย์ไว้
ให้บริการ แก่นักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจที่จะมาใช้บริการโฮมสเตย์ของชุมชนบ้านเทโพ
โฮมสเตย์มีทั้งหมด 6 หลัง หลังหนึ่งอยู่ได้ไม่เกิน 10 คน มีอาหารเย็น กิจกรรมกลางคืน
อีกมากมาย และมีของใส่บาตรพระตอนเช้าและอาหารเช้าให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้
บริ ก าร และยั ง ได้ รู้ ถึ ง วั ฒ นธรรมและประเพณี ข องชุ ม ชนบ้ า นเทโพ ในช่ ว งเทศกาล
สงกรานต์ทางหมู่บ้านได้จัดงานทาบุญหลังบ้านเป็นประเพณีประจาหมู่บ้านที่สืบทอดกัน
มาอย่างยาวนาน การทาบุญหลังบ้านนั้นเหมือนกับการทาบุญขึ้นบ้านใหม่ โดยจะมีการ
นิมนต์พระมาตักบาตรและได้มีการหว่านข้าวหลังบ้าน เพราะหน้าบ้านจะเป็นคลอง ส่วน
หลังบ้านจะเป็นนา อย่างที่ นาย ณัฐพล รื่นถวิล ได้กล่าวว่า “นาจะเป็นที่เล่นส่วนคลอง
จะเป็ น ที่ เ ดิ น ทาง” โดยงานหรื อ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชนบ้ า นเทโพนั้น
มีชาวบ้านในชุมชนได้ให้ความร่วมมือกับทางผู้ใหญ่ในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมใน
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ชุมชน ชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือเป้นอย่างดีจึงทาให้ชุมชนพัฒนาก้าวหน้าไปได้อย่าง
ยั่งยืน และมีรายได้หมุนเวียนในชุมชนอยู่เสมอ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสาเร็จต่อการท่องเที่ยวเกษตรนิเวศชุมชนบ้านเทโพ
1. ศักยภาพผู้นาชุมชน กล่าวคือ ศักยภาพผู้นา ถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญอย่าง
ยิ่ ง การจั ด การท่ อ งเที่ ย ว โยเฉพาะ “ผู้ ใ หญ่ ห นุ่ ม ” ผู้ ใ หญ่ บ้ า นหมู่ 5 ซึ่ ง เขามี ค นที่ มี
บุคลิกภาพในลักษณะกล้าคิดกล้าทา สามารถเป็นแกนนาหลักของชุมชนได้ สามารถ
ชักชวนให้คนในชุมชนได้มามีส่วนร่วมกับกิจกรรมหรืองานในชุมชน เพื่อช่วยกันสร้างการ
ท่องเที่ยวเกษตรนิเวศชุมชนบ้านเทโพให้เกิดขึ้นภายในชุมชน โดยมีพื้นที่ภายในชุมชน
บ้านเทโพเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเกษตรนิเวศของชุมชนในตาบลสามเรือน สร้าง
ประโยชน์สร้างรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งเขายังเป็นผู้สื่อข่าว จึงมีศักยภาพเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องราวชุมชน
2. สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม กล่าวคือ พื้นที่บ้านเทโพ หมู่ที่ 5 ตาบลสามเรือน
เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีคลองโพไหลผ่าน ส่วนใหญ่เป็นผืนนา ชุมชนบ้านเทโพจึงกลายเป็น
แหล่งทรัพยากรท้องถิ่นที่สาคัญ นอกจากนี้สภาพพื้นที่ยังติดกับถนนสายเอเชียที่เ ป็น
เส้นทางการคมนาคมที่สาคัญ คือ เส้นทางวังน้อย บางปะอิน และอยุธยา ซึ่งสามารถทา
ให้คนที่ผ่านไปผ่านมาเที่ยวแวะชมทาบุญวัดใหม่เกาะระกา และยังสามารถเดินทางเข้ามา
เที่ยวชมหมู่บ้านเทโพ ที่เป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยวเกษตรนิเวศชุมชนบ้านเทพได้อีกด้วย
3. การมีส่วนร่วมของชุมชน กล่าวคือ ในอดีตชาวบ้านไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมในชุมชน จนกระทั่งผู้นาชุมชนได้เข้ามาประสานงาน สร้างกิจกรรมให้กับชุมชน
เพื่อให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมมากขึ้น เช่น การใช้พื้นที่ปลูกเห็ด บ้านพักโฮมสเตย์ และ
การแบ่งงานกันทาอาหารปิ่นโต เป็นต้น มีการก่อตั้งกลุ่มแม่บ้านเทโพ เพื่อแปรรูปเห็ด
ตับเต่า และทาอาหารเลี้ยงนักท่องเที่ยว โดยมีภรรยาผู้ใหญ่หนุ่มเป็นหัวหน้ากลุ่มแม่บ้าน
และมีปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้ สร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนบ้านเทโพบางส่วน ยังมีหน้าที่ ที่แตกต่างกันออกไป เช่น กลุ่มผู้หญิงก็เป็นแม่ครัว
บางกลุ่มก็ทาอาหาร ส่วนกลุ่มผู้ชายบางคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเกษตรและภูมิปัญญาให้
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ความรู้แก่นักท่องเที่ยว เมื่อถึงเวลาจัดกิจกรรมในชุมชนชาวบ้านก็จะช่วยกันทาความ
สะอาดและเตรียมพื้นที่ในการจัดกิจกรรม
4. งบประมาณ กล่าวคือ ทางหมู่บ้านไม่ค่อยมีงบประมาณที่เข้ามาช่วยในการ
สนับสนุนการท่องเที่ยวมากนัก ส่วนใหญ่ทางหมู่บ้านจะเป็นฝ่ายเขียนโครงการเสนอ
แหล่งทุนภายนอกในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สาหรับงบประมาณจากรัฐ ส่วนใหญ่จะ
เป็นโครงการต่างๆที่ลงมาสู่ชุมชน เช่น โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชน โครงการชุมชน
พอเพียง และโครงการเอสเอ็มแอล เป็นต้น ดังคากล่าวของ นายณัฐพล รื่นถวิล ที่กล่าวว่า
“หมู่บ้านได้งบประมาณ มาจานวน 200,000 บาท ในช่วงยุคทักษิณ โดยนางบประมาณ
ที่ได้มาไปซื้อต้นเฟื้ องฟ้ ามาปลูกริมทาง ทั้งสองฝั่งถนน เพื่ อเพิ่ มความเป็นอัตลักษณ์
หมู่ บ้ า นและเพิ่ ม ความสวยงามให้ แ ก่ ชุ ม ชน เพื่ อ ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ผ่ า นไปผ่ า นมา
อีกด้วย”

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศของหมู่บ้านเทโพ ตาบลสามเรือน
อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า มีความแตกต่างจากงานของ วัฒนา
มโนรั ต น์ (2552) “การจั ด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรกรณี ศึ ก ษาชุ ม ชนบ้ า นผี ม ด
อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” กล่าวว่า การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ดาเนินการโดย คณะกรรมการศูนย์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านผีมด มีกิจกรรมที่
จัดให้นักท่องเที่ยว ได้แก่ ชมสวนผลไม้ การเกษตรผสมผสาน แปลงปลูกพืช สมุนไพร
การแปรรูปผลผลิต การเที่ยววัด กิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนาและสังคมโดยมีการ
ประสานงาน กับเทศบาลตาบลบางบาล สานักงานเกษตรอาเภอและเกษตรจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือ ด้านข้อมูลของนักท่องเที่ยว
เครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรในภาคกลางเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแก้ไขปัญหา
และส่งต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มบุคคลในชุมชน เจ้าของบ้านพักและวิทยากรให้บริการที่พัก
(โฮมสเตย์ ) สิ่ ง อ านวยความสะดวก สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว วิ ท ยากรบรรยาย การสาธิ ต
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ป้ายสถานที่อาหารตารับพื้นบ้าน ของที่ระลึก งบประมาณการจัดการท่องเที่ยวได้ รับ
การสนั บ สนุ น จากกรมส่ ง เสริ ม การเกษตรและรายรั บ ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ส าหรั บ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศของหมู่บ้านเทโพ ตาบลสามเรือน อาเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดาเนินงานโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยมีผู้ใหญ่บ้านหนุ่ม เป็นผู้นา
ในการดาเนินงานทั้งหมดมีกิ จกรรมที่จั ดให้นัก ท่อ งเที่ ยวต่ าง ๆ ได้แก่ ชมสวนผลไม้
การเกษตรผสมผสาน แปลงต้นโสน เห็ดตับเต่า ส่วนงบประมาณในการจัดการท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากนักท่องเที่ยวและงบประมาณจากรัฐที่ลงมาที่หมู่บ้าน
ทั้งนี้การศึกษาเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศของหมู่บ้านเทโพ ตาบล
สามเรือน อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยk มีความสอดคล้องในบางประเด็น
กั บ งานของ เสาวรี ย์ ตะโพนทอง และคณะ(2547) ในเรื่ อ งการศึ ก ษาแบบจ าลอง
การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้าน
ยางทอง ต าบลบางเจ้ า ฉ่ า อ าเภอโพธิ์ ท อง จั ง หวั ด อ่ า งทอง เนื่ อ งจากมองว่ า การจัด
การท่องเที่ยวของท้องถิ่นในรูปแบบของ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของชุมชนนั้น ผู้นาชุมชนเป็น กลไกสาคัญและเป็นที่ปรึกษาสาคัญของท้องถิ่น ดังนั้น
การท่องเที่ยวจะประสบความสาเร็จหรือไม่ยังขึ้นอยู่กับผู้นาชุมชน

ข้อเสนอแนะ
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ทาให้แหล่งท่องเที่ยวมีพลวัตในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
2. เนื่องจากเป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท หลายคนในชุมชนต้องออกไปทางาน
ภายนอกชุมชน ดังนั้น ปัญหาการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน จึงเป็นปัญ หาสาคัญใน
การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และร่วมกันดูแลทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในชุมชน
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