
 

 

 
บทที ่4 

ศักยภาพของชุมชนเกษตรเพ่ือการท่องเที่ยว  
 

 การวิจยัได้วิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตรเกษตรจ านวน 3 ชุมชนคือ  
1) ชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม 2) ชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ดอยปู่ หม่ืน ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย และ 3) ชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน ต าบลบา้น
เป้า อ าเภอแม่แตง อาศยัแนวคิด SWOT ท าใหท้ราบศกัยภาพของชุมชนเกษตรทั้ง 3 แห่งดงัน้ี 

4.1 บริบทชุมชนต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม 
 ต าบลห้วยทรายเป็นท่ีราบเชิงเขา มีอายุประมาณ 150 ปี ท่ีมาช่ือว่า “หว้ยทราย” เพราะมีล า
ห้วยหลายสาย ซ่ึงไหลมาจากป่าไหลลงสู่น ้ าแม่ริม ในขณะเดียวกนัจะมีทรายจ านวนมากไหลปน
มากบัน ้ าดว้ย ชาวบา้นจึงตั้งช่ือว่า “ห้วยทราย”  มีพื้นท่ีทั้งหมด 848 ไร่  หรือ 45.6 ตารางกิโลเมตร 
และมีอาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกบั  ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  ทิศใตติ้ดต่อกบั 
ต าบลริมเหนือ และต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัออกติดต่อกบั ต าบลสัน
โป่ง และต าบลขี้ เหล็ก อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ต าบลแม่แรม อ าเภอ
แม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ต าบลห้วยทรายแบ่งการปกครองเป็น 5 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 บา้นออ้ย  
หมู่ท่ี 2 บ้านหนองปลามัน หมู่ท่ี 3 บ้านห้วยทราย หมู่ท่ี 4 บ้านแม่แอน หมู่ท่ี  5 บ้านหัวฝาย มี
ประชากรทั้งหมด 4,666 คน และมีจ านวน 2,004 หลงัคาเรือน และอาชีพหลกั ท านา ท าสวน ท าไร่ 
และรับจา้ง ซ่ึงมีพื้นท่ีท าการเกษตรทั้งหมด 18.9 ตารางกิโลเมตรสหกรณ์ นอกจากน้ีประชาชนใน
ต าบลหว้ยทรายส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมือง นบัถือศาสนาพุธ ดา้นสาธารณูปโภคจ านวนครัวเรือนท่ี
มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,004 ครัวเรือน จ านวนบา้นท่ีมีโทรศพัท์ 1,800 หลงัคาเรือน คิดเป็นร้อย
ละ 75.00 ของจ านวนหลงัคาเรือน ดา้นการเกษตรมีเพียงร้อยละ 10 ของพื้นท่ีทั้งหมด แหล่งน ้ าใน
พื้นท่ีมีคลองชลประทานผ่านสามสาย แหล่งน ้ าตามธรรมชาติและการขุดบ่อน ้ าบาดาลในพื้นท่ี
ค่อนขา้งมาก  
 ศกัยภาพของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม  มีบริบทของ
กลุ่ม โดยกลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตรต าบลหว้ยทราย ซ่ึงมีสมาชิกท่ีท าร่วมกนัทั้งหมด 10 คน ไดแ้ก่ 1) 
นางลาวลัย ์ มิลเลอร์ มีหน้าท่ีในการบริหารจดัการ และท าอาหาร 2) นายสรรศกัด์ิ  ลาภขจรกิจ มี
หน้าท่ีในการดูแลการเงิน และเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืม 3) นางสาวอินทิรา คงฆอ้ง มีหน้าท่ีคน
ครัวท าอาหารและเคร่ืองด่ืม 4) นางศรีเพ็ญ  ตะติวร มีหน้าท่ีคนครัวท าอาหาร 5) นางสาวนิโรบล   
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ศีรค ามูล มีหนา้ท่ีดูแลสวน 6) นายขุนพล  ลาภขจรกิจ มีหน้าท่ีในดา้นการตลาด และเสิร์ฟอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 7) นางจนัทร์หอม ท าบุญ มีหนา้ท่ีท าอาหาร 8) นายวิเชียร  ท าบุญ มีหนา้ท่ีดูแลความ
ปลอดภยั 9) นายอดุลย ์ท าบุญ มีหน้าท่ีดูแล ระบบไฟฟ้า ประปา  และ10) นางสาวกญัปวีร์  เกิด
เจริญ มีหนา้ท่ีทัว่ไป ช่วยดูแลทุก ๆ ดา้น ซ่ึงกลุ่มมีพื้นท่ีทั้งหมด 15 ไร่ โดยแบ่งเป็นท่ีอยูอ่าศยั 1 ไร่ 
ท่ีนา 9 ไร่ พื้นท่ีปลูกผกัผลไม ้5 ไร่ และโรงสีเล็กซ่ึงภายในฟาร์มก็จะมีพืชพนัธุ์มากมายไม่ว่าจะ
เป็นขา้วหอมนิล ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี ผกัออร์แกนิก ฝร่ัง มะยงชิดเป็นต้นวิธีการเพาะปลูกในระบบ
อินทรียท์ั้งหมด มีรายละเอียดดงัน้ี 
  1.1) ท่ีพกั 
     ท่ีพกัแบบเต็นท์มีทั้งหมดจ านวน 9 เต็นท์ โดยเต็นท์ขนาดเล็กสามารถ
นอนได้จ านวน 2 ท่าน เต็นท์ขนาดกลางสามารถนอนได้จ านวน 3 ท่าน และเต็นท์ขนาดใหญ่
สามารถนอนไดจ้ านวน 4 ท่าน และในส่วนของห้องน ้ าแยกเป็นชาย 8 ห้อง แบ่งเป็นห้องอาบน ้ า  
4 หอ้ง แยกเป็นหญิง 8 หอ้ง แบ่งเป็นหอ้งอาบน ้า 4 หอ้ง หอ้งครัว 1 หอ้ง 
    

 
ภาพท่ี 4.1 เตน็ทก์ระโจมท่ีพกัส าหรับนกัท่องเท่ียวกลางทุ่งนา 
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ภาพท่ี 4.2 เตน็ทก์ระโจมท่ีพกัส าหรับนกัท่องเท่ียวรวบสระน ้า 

 

   
ภาพท่ี 4.3 หอ้งน ้า 
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  1.2) ส่ิงดึงดูดใจ 
   ความเป็นธรรมชาติของแหล่องท่องเท่ียว โดยมีความสวยงามตาม

ธรรมชาติทา้งทุ่งนา การปรับตกแต่ภูมิทศัน์ในกลมกลืนกับธรรมชาติสภาพแวดลอ้มของแหล่ง

ท่องเท่ียว และความเป็นเอกลกัษณ์ของวิธีชีวิตชาวนา 

 

 
ภาพท่ี 4.4 ร้านกาแฟนาณี และร้านนวด 
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ภาพท่ี 4.5 บรรยากาศทอ้งทุ่งนา 

ภาพท่ี 4.6 จุดพกัผอ่น ถ่ายรูป 

 
  1.3) กิจกรรมการท่องเท่ียว 
   (1) เรียนรู้วิธีชีวิตการท านา เช่น การปลูก การเก่ียว การจบัปลาในนาขา้ว 
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   (2) การตั้งแคมป์ป้ิง รอบกองไฟ ท ากิจกรรมตอนกลางคืน 

   (3) การท าอาหารจากพืชผกัท่ีเก็บในฟาร์ม 

   (4) กิจกรรมถ่ายรูปตามมุมต่าง ๆ ในฟาร์ม 

   (5) น าขา้วจากฟาร์มมาแบบรูปเป็นขนมพื้นบา้น 

  1.4) ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชนการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 
 จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1) กลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต 

การตลาด และคุณสมบติัของดิน 
2) กลุ่มมีการจัดการขั้นตอนในการผลิตสินค้าเกษตรท่ีครบวงจร ทั้ ง

โรงสีและการบรรจุแบบถุงสูญญากาศ 
   3) กลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตรมีหน่วยงานและสถาบนัการศึกษาเขา้มาช่วย
สนบัสนุนในดา้นการจดัการ กาผลิตสินคา้เกษตร และการตลาด  
   4) บริเวณพื้นท่ีตั้ง มีสภาพอากาศท่ีดี มีความสวยงามของวิวธรรมชาติ 
เช่น ทุ่งขา้ว ภูเขา และมีความเป็นส่วนตวัความเงียบสงบ  
   5) กลุ่มมีความสามคัคี และมีเครือข่ายความช่วยเหลือกนัในชุมชน  
   6) การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติมีโอกาสในการเติบโตเน่ืองการกระแสการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร  
   7) การท่องเท่ียวเน้นการท าเกษตรอินทรียโ์ดยไม่มีการใช้สารเคมีในทุก
ขั้นตอนการผลิต 

 จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
   1) เกษตรกรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัการฟาร์ม  

2) กลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตรขาดความรู้ในด้านการจัดการวางแผน
กิจกรรม (โปรแกรมการท่องเท่ียว) อยา่งเป็นระบบ 

3) สภาพอากาศส่งผลต่อฤดูกาลท่องเท่ียว  โดยกลุ่มท่องเท่ียงจะเปิด
ให้บริการในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น เน่ืองจากในฤดูร้อนสภาพอากาศไม่เหมาะสมกันการนอนใน
เตน็ท ์

4) เส้นทางในการเดินทางค่อนขา้งซับซอ้น ไม่มีป้ายบอกทางหรือพิกดัท่ี
ชดัเจน โดยกลุ่มท่องเท่ียวยงัไม่ไดท้ าป้ายบอกทางท่ีจะมายงัสถานท่ีท่องเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 
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5) กิจกรรมยงัไม่มีความหลากหลาย เน่ืองจากเปิดกลุ่มท่องเท่ียวท่ีเปิด
ใหม่และก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนินงานวางแผนจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานท่ีและ
นกัท่องเท่ียว 

6) กลุ่มนกัท่องเท่ียวยงัไม่มีความหลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียว
ขาจร กลุ่มคนทัว่ไป และกลุ่มกรุ๊ปบริษทัเท่านั้น 

 
4.2 บริบทชุมชนต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย  
 ต าบลบา้นหลวง ต าบลบา้นหลวงเป็นต าบลท่ีเกิดขึ้นใหม่ของอ าเภอแม่อาย ซ่ึงไดแ้ยกมา
จากต าบลสันตน้หม้ือ   เม่ือปี พ.ศ.2523 เป็นต าบลเล็กๆ  มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ  150.70 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 72,818.75 ไร่ ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปเป็นภูเขาและท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การท า
นา มีป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์เป็นตน้ก าเนิดของล าน ้ า 2 สาย คือ ล าห้วยแม่นาวาง และล าห้วยแม่วงันอ้ย 
ท าให้มีน ้ าใชท้ าการเกษตรตลอดทั้งปี ประสิทธิภาพในการท าเกษตรกรรม สามารถท านาไดปี้ละ 2 
คร้ัง ทิศเหนือ ติดกบั ต าบลสันตน้หม้ือ อ าเภอแม่อาย ทิศใต ้ติดกบั ต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จงัหวดั
เชียงใหม่ และจังหวดัเชียงราย ทิศตะวนัออก ติดกับ ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ และจงัหวดัเชียงราย ทิศตะวนัตก ติดกบั ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ เขตการ
ปกครองทั้งหมด 10 หมู่บา้น ดงัน้ี หมู่ท่ี 1 บา้นหลวง หมู่ท่ี 2 บา้นสันหา้ง หมู่ท่ี 3 บา้นป่าแดง หมู่ท่ี 
4 บา้นป่าก๊อ หมู่ท่ี 5 บา้นป่าแดง หมู่ท่ี 6 บา้นใหม่โพธ์ิ หมู่ท่ี 7 บา้นจดัสรร หมู่ท่ี 8 บา้นใหม่ทราย
ค า หมู่ท่ี 9 บา้นป่าแดงอภิวฒัน์ และหมู่ท่ี 10 บา้นโป่งพฒันา มีประชากรทั้งส้ิน 7,710 คน แบ่งเป็น
ชาย 3,913 คน หญิง 3,797 คน จ านวน 3,140 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท าการเกษตร 
 ศกัยภาพชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย มีบริบท
ของกลุ่ม โดยกลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตรปู่ หม่ืน ผูน้ ากลุ่ม คือ คุณเจริญไชย ไชยกอ ซ่ึงเป็นชาวลาหู่
ในพื้นท่ี มีประชากรทั้งหมดประมาณ 250 คน อาชีพส่วนใหญ่ปลูกชาอัสสัม และบางส่วนท า  
โฮมสเตย ์กลุ่มน้ีท าทั้ งการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและการท่องเท่ียวธรรมชาติ ซ่ึงมีจ านวนสมาชิก
ประมาณ 10 คน ไดแ้ก่ 1) นายเจริญไชย ไชยกอ ต าแหน่งประธาน ซ่ึงมีหนา้ท่ีควบคุมดูแลทุกดา้น 
2)  นางสาววิไล  แสนล่า ต าแหน่งรองประธาน 3) นายยะโพ  จะนะ ต าแหน่งรองประธาน 4) นาง
ดอลี  จะแฮ  ต าแหน่งบญัชี 5) นายอะลือ จะมู ต าแหน่งกรรมการ 6) นายจะแล  จะมู  ต าแหน่งการ
แสดง 7) นายพุชา  จะแฮ  ต าแหน่งกรรมการ 8) นางนาหลู่  จะลือค่า ต าแหน่งกรรมการและ
แม่บ้าน 9) นายนามี  จะมู  ต าแหน่งกรรมการ แม่บ้าน และฝ่ายต้อนรับ 10) นายจะเผ่  จะล้ี  
ต าแหน่งกรรมการ ในพื้นท่ีจะมีโฮมสเตยใ์ห้บริการ มีการปลูกลูกทอ้ ผสมผสานกบัเกษตรทฤษฎี
ใหม่ และท่ีโดดเด่นเป็นอย่างมาก คือ การปลูกชา ซ่ึงเป็นชาท่ีมีคุณภาพสูง กล่ินหอม รสชาติดี ซ่ึง
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นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาจะไดล้งมือท าในทุกขั้นตอนของการท าชา สินคา้ชาจะขายให้แก่นกัท่องเท่ียว
ในโรงแรมเครือเดียวกนั 
 
  1.1) ท่ีพกั 
   แบบแคมป์สามารถพักได้ 18 ท่าน มีทั้ งหมด 6 ห้องนอน ซ่ึงมี  2 
ห้องนอนท่ีมีห้องน ้ าอยู่ในห้อง และมีห้องน ้ ารวมอยู่ข้างนอก มีห้องครัวใหญ่ 1 ห้อง โดยกลุ่ม
ท่องเท่ียวก าลงัได้ท าการปรับปรุงท่ีพกัใหม่ ซ่ึงจ านวนท่ีพกัของกลุ่มรวมกนัมี 15 หลงัคาเรือน มี
ห้องน ้ าทุกบ้าน นอกจากน้ียงัมีห้องน ้ าส่วนกลางตามจุด ในส่วนของประธาน (นายเจริญไชย   
ไชยกอ) ก าลงัสร้างท่ีพกัมี 6 หอ้งนอน 6 หอ้งน ้า หอ้งน ้าส่วนร่วมอีก 6 หอ้ง  
 

 
ภาพท่ี 4.7 บา้นท่ีพกัส าหรับนกัท่องเท่ียว 
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ภาพท่ี 4.8 หอ้งนอนส าหรับนกัท่องเท่ียว 

 
  1.2) ส่ิงดึงดูดใจ 
  เร่ืองราวประวติัของเผา่ลาหู่ วิวธรรมชาติ สัมผสัความหนาวท่ีไม่เหมือนท่ีอ่ืน 
และความเป็นเอกลกัษณ์ของเผา่ลาหู่ เรียนรู้วิถีชีวิต นอกจากน้ีดอยปู่ หม่ืนยงัมีการปลูกชาปู่ หม่ืน 
ซ่ึงชาท่ีดอยปู่ หม่ืนจะมีคุณภาพสูง กล่ินหอม รสชาติดี ท่ีเป็นเอกลกัษณะเฉพาะตวั 

 
  1.3) โปรแกรมการท่องเท่ียว/กิจกรรม 
   1) เล่าประวติัดอยปู่ หม่ืน (ร้านคา้ชาวเขา) ชิมชาสายน ้าแร่ ใส่ชุดชนเผา่ 
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ภาพท่ี 4.9 การชิมชาดว้ยกระบอกไมไ้ผ่ 

 
2) ท าอาหารเยน็โดยวิถีชาวบา้น อาหารท่ีให้นักท่องเท่ียวท า ไดแ้ก่ ขา้ว

กระบอกไมไ้ผ ่หมูหลามกระบอก ไก่ หมูป้ิง และน ้าพริกลาหู่  

 
ภาพท่ี 4.10 กิจกรรมการท าอาหารพื้นบา้นกบัชาวบา้น 
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3) เดินทางไปชม ชาตน้แรก ของรัชกาลท่ี 9 ท่ีไดม้อบใหแ้ก่ดอยปู่ หม่ืน 
 

 
ภาพท่ี 4.11 ชาพระราชทานตน้แรก 

 
4) การเรียนรู้วิธีการท าชา ตั้ งแต่การเก็บใบชาการคัว่ใบชา นวดใบชา 

ตากใบชา การคดัเกรดใบชา และการเก็บใบชามาประกอบอาหาร นอกจากน้ียงัสอนการท าขา้วของ
เคร่ืองใชจ้ากชา ไม่วา่จะเป็น หมอน ผา้ห่ม และหมอนดูดกล่ิน 
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ภาพท่ี 4.12 กิจกรรมเรียนรู้วิธีเก็บชา 
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ภาพท่ี 4.13 วิธีการท าชา แบบพื้นบา้น 
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ภาพท่ี 4.14 การนวดชา 
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ภาพท่ี 4.15 การตากชา 

 
5) ชมการแสดงชนเผ่า (ตอนรับนักท่องเท่ียว) นั่งรอบกองไฟ โดยมีจะ

ใหน้กัท่องเท่ียวร่วมแสดงดว้ย มีการสาธิตการละเล่นแบบชนเผา่ เช่น ลูกข่าง ลูกสบา้ 
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ภาพท่ี 4.16 การแสดงของชนเผา่ลาหู่ 
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  1.4 ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชนการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 
 จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1) กลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตรมี webpage ในการประชาสัมพนัธ์ด้านการ

ท่องเท่ียวท่ีหน่วยงานเขา้มาช่วยในการจดัท า และมีหน่วยงานและสถาบันการศึกษาเขา้มาช่วย
สนบัสนุนในการจดัการฟาร์ม ดา้นการจดัการ การตลาด และการวางแผนการท่องเท่ียว 

2) ผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มเกษตร (ชาปู่ หม่ืน) มีคุณภาพ รสชาติท่ี
หลากหลายและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของกลุ่ม 

3) กลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตรมีความเขม้แข็ง สามคัคีกัน เน่ืองจากมีผูน้ า
กลุ่มท่ีมีความแน่วแน่ 

4) พื้นท่ีเกษตรมีความโดดเด่นด้านธรรมชาติ เป็นแหล่งต้นน ้ าท่ีอุดม
สมบูรณ์มีการปลูกชาและประวติัความเป็นมา อตัลกัษณ์ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีความน่าสนใจ  

5) การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติมีโอกาสในการเติบโตเน่ืองการกระแสการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

6) มีกฎ ระเบียบ ขอ้บังคบั ของชุมชนท่ีชัดเจนและทุกคนปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 

7) การปลูกฝังใหทุ้กคนในชุมชนรักธรรมชาติ ไม่ท าลายทรัพยากร  
8) คนในพื้นท่ีจะไม่ขายท่ีดินใหก้บับุคคลอ่ืนภายนอก หรือไม่อนุญาตให้

นกัลงทุนต่างถ่ินเขา้มาลงทุนในพื้นท่ีดอยปู่ หม่ืน  
9) การเกษตรในพื้นท่ีไม่มีการใชส้ารเคมีในการเพาะปลูก 

 จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
1) กลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตรยงัขาดความสามารถในการจดัการระบบ

สาธารณูปโภค เช่น น ้า ท่ีพกั 
2) กลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตรขาดความรู้ในด้านการจัดการวางแผน

กิจกรรม (โปรแกรมการท่องเท่ียว) อยา่งเป็นระบบ 
3) กลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัการฟาร์ม 
4) กลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตรขาดทกัษะในการใชภ้าษาต่างประเทศ  
5) เส้นทางการเดินทางค่อนขา้งล าบาก เน่ืองจากถนนท่ีขึ้นมายงัดอยปู่

หม่ืนเป็นดินรุกรัง ตอ้งใชร้ถกระบะโฟวิลขึ้นไปเท่านั้น และหากฝนตกหนักจะไม่สามารถขึ้นไป
ได ้ 
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6) กลุ่มนกัท่องเท่ียวยงัไม่มีความหลากหลาย 
7) ประชาชนรุ่นใหม่ในชนเผ่าส่วนมากจะออกไปท างานนอกพื้นท่ี โดย

ไม่สืบทอดการปลูกชาจากครอบครัวของตน 
8) การท าโฮมสเตย์ ไม่ได้รับความสนใจจากคนในชุมชนมากนัก 

เน่ืองจากในพื้นท่ีไม่ค่อยมีคนท่ีมีความรู้จนสามารถบริหารจดัการได ้
9) สภาพอากาศส่งผลต่อฤดูกาลท่องเท่ียว โดยเฉพาะในหนา้ฝน 
 

4.3 บริบทชุมชนต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 
 ต าบลบา้นเป้า ในสมยัพุทธกาลพระพุทธเจา้เสด็จผ่านมาถึงบริเวณบา้นแห่งน้ีไม่พบผูค้น
เลย จึงทรงพยากรณ์ต่อไปภายภาคหน้าบริเวณน้ีจกัไดช่ื้อว่า "บา้นเป่า" หมายถึง บา้นร้าง มีพื้นท่ี
ทั้งหมด 51,280 ไร่  หรือ 82.048 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกบั ต าบลแม่นะ 
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดต่อกับ ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จงัหวดั
เชียงใหม่ ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ติดล าน ้ าปิง ต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศใต ้
ติดต่อกับ ติดล าน ้ าแม่งัด ต าบลช่อแล อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่  ต าบลบ้านเป้าแบ่งการ
ปกครองเป็น 7 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่  1 บา้นแม่โจ ้หมู่  2 บา้นแม่เลิม หมู่  3 บา้นสบเลิม หมู่ 4 บา้น
เป้า หมู่ 5 บา้นแพะ หมู่ 6 บา้นก๊างหงส์ หมู่ 7 บา้นดง มีประชากรทั้งหมด 3,715 คน และมีจ านวน 
1,616 หลงัคาเรือน และมีอาชีพท านา ท าไร่ ท าสวน   ผลผลิตอาทิเช่น กระเทียม ขา้วโพดหวาน 
พริก เป็นตน้ ภาษาลา้นนาท่ีนุ่มนวลไพเราะ ซ่ึงมีภาษาพูดและภาษาเขียนท่ีเรียกว่า "ค าเมือง" ของ
ภาคเหนือ  โดยการพูดจะมีส าเนียงท่ีแตกต่างกนัไปตามพื้นท่ี  ปัจจุบนัยงัคงใชพู้ดติดต่อส่ือสารกนั 
ดา้นสาธารณูปโภคต าบลบา้นเป้ามีไฟฟ้าใชค้รบทุกหมู่บา้น  แต่ยงัมีบางครัวเรือนท่ีไม่มีไฟฟ้าใช ้
โดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์(โซล่าเซลส์) เน่ืองจากยงัไม่มีการขยายเขตไฟฟ้าใหค้รอบคลุมทัว่ถึง 
 ศกัยภาพของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง มี
หลกัแนวคิดคือ “มีดินก็มีบา้น มีเมล็ดพนัธุ์ก็มีชีวิต” อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ารเรียนรู้และฝึกทกัษะใน
การใชชี้วิตแบบพอเพียงอย่างย ัง่ยนื โดยกลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน มีสมาชิกหลกัท่ีท า
ร่วมกันทั้ งหมด 5 คน ได้แก่ 1) นางทองใบ   เล็กนามณรงค์ มีหน้าท่ี บริหารจดัการให้ความรู้  
2) นางสาวชนมน  เล็กนามณรงค์ มีหน้าท่ี ติดต่อประสานงานลูกค้า 3) นายสุกฤษฎ์ิ   เล็กนาม
ณรงค ์มีหนา้ท่ี งานสวน 4) นางสาวเหมือนแพร  วนัเพญ็ มีหนา้ท่ี แม่ครัว และ 5) แม่บา้น ซ่ึงบา้น
ท่ีให้นักท่องเท่ียวพกันั้นเป็นบา้นดินท่ีท าขึ้นมา และการท าการเกษตรในระบบอินทรียท์ั้งหมด มี
รายละเอียดดงัน้ี 
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  1.1) ท่ีพกั 
  หอ้งพกัพร้อมหอ้งน ้า 10 หอ้ง เรือนนอน 1 หลงั หอ้งน ้ากลาง 3 หอ้ง หอ้งครัว 1 ท่ี 

 

 

ภาพท่ี 4.17 หอ้งพกันกัท่องเท่ียว 
 
  1.2) ส่ิงดึงดูดใจ 
  Sustianable living หรือ ชีวิตท่ีย ัง่ยืน คือการพึ่งพาตนเองให้มากท่ีสุด โดยเฉพาะ
ปัจจยั 4 อาหารท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค โดยมีความสวยงามตามธรรมชาติ แบบบา้น
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สวน มีการปรับตกแต่งภูมิทศัน์ในกลมกลืนกบัธรรมชาติสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว และ
ความเป็นเอกลกัษณ์ของวิธีชีวิตแบบพอเพียงโดยการพึ่งพาตวัเอง ตามวิถีวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และ
เป็นการเรียนรู้ใชชี้วิตแบบเกษตรอินทรีย ์  
  1.3) กิจกรรมการท่องเท่ียว 
   ชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดินมีช่วงระยะเวลาในการ
ท่องเท่ียวสามารถท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปีซ่ึงมีกิจกกรมท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่  

1) การท าบุญตกับาตร และชมบรรยากาศภายในโฮมสเตยแ์ม่โจบ้า้นดิน 
เยีย่มชมสวน และเยีย่มชมวดับา้นเด่น 
 

 

 

ภาพท่ี 4.18 บรรยากาศภายในโฮมสเตยแ์ม่โจบ้า้นดิน 
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2) เรียนรู้ทกัษะการใชชี้วิตพึ่งพงตนเอง  
   3) เรียนรู้ทกัษะการใชชี้วิตกบัธรรมชาติ ท าสวน ท าปุ๋ ยหมกั และเรียนรู้
การท าบา้นดิน 

4) เรียนรู้โดยแลกเปลี่ยนประสบประสบการณ์ 
 

 

 

ภาพท่ี 4.19 หอ้งส าหรับท ากิจกรรม 
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   5) เรียนรู้ทกัษะการประดิษฐ์ส่ิงของเคร่ืองใช้แปรรูปจากธรรมชาติ เช่น 
ท าแชมพู ท าสบู่จากสมุนไพรในชุมชน 
 

 

ภาพท่ี 4.20 ผลิตภณัฑ ์แชมพู และสบู ่
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   6) เรียนรู้ทกัษะการท าอาหารจากวตัถุดิบภายในฟาร์มดว้ยตวัเอง 
 

 

ภาพท่ี 4.21 แปลงผกั 
 
  1.4) ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชนการท่องเท่ียว ประกอบไปดว้ย 

 จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
1) แหล่งท่องเท่ียวมีความสวยงามตามธรรมชาติ  การปรับตกแต่งภูมิ

ทัศน์ในกลมกลืนกับธรรมชาติและสภาพแวดล้อม กับความเป็นเอกลักษณ์ของวิธีชีวิตแบบ
พอเพียงเนน้พึ่งพาตวัเอง  

  2) ชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรมีความโดดเด่นในด้านลักษณะของ
โฮมสเตย ์ซ่ึงมีวสัดุหลกัในการท าโฮมสเตย์ คือ ดิน มีเอกลกัษณ์เป็นแบบเฉพาะของกลุ่มท่องเท่ียว 
ท าใหเ้กิดความแตกต่างจากโฮมสเตยท่ี์อ่ืน 

3) กลุ่มท่องเท่ียวมีความเป็นกนัเองกบันกัท่องเท่ียว บริการดว้ยความเต็ม
ใจ ซ่ึงท าใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจ  
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  4) ผูน้ ากลุ่มมีความเขม้แข็ง มุ่งมัน่ และตั้งใจจริงในการสร้างท่ีจะพฒันา
กลุ่มท่องเท่ียงอยา่งสม ่าเสมอ  

5) กิจกรรมมีความหลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตพึ่ งพง
ตนเอง เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตกับธรรมชาติ ท าสวน ท าปุ๋ ยหมัก เรียนรู้การท าบ้านดิน พูดคุย
แลกเปล่ียนประสบประสบการณ์ เรียนรู้ทกัษะการประดบัส่ิงของเคร่ืองใช้แปรรูปจากธรรมชาติ 
ท าแชมพู ท าสบู่ เรียนรู้ทกัษะการท าอาหารจากวตัถุดิบภายในฟาร์มดว้ยตวัเอง 

  6) กลุ่มท่องเท่ียวไดรั้บความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ 

  7) กลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตรได้รับความสนใจในกลุ่มนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ และกลุ่มอาสาสมคัร 

  8) กลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดินยงัไดจ้ดัตั้งเป็นศูนยก์ารเรียนรู้
ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจเขา้มาศึกษาเรียนรู้ 

 จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
1) กลุ่มท่องเท่ียวเชิงขาดความรู้ความเขา้ใจโดยเฉพาะดา้น การเงิน การ

บญัชี และการวางแผนการตลาด 
2) กลุ่มนกัท่องเท่ียวยงัไม่หลายหลาก 
3) ระยะเวลาในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเท่ียวไกลจากตัวเมือง

เชียงใหม่ จึงท าใหไ้ม่สะดวกส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีมีเวลาเท่ียวนอ้ย  
4) การท าโฮมสเตยมี์การแข่งขนัสูง 

 




