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บทนำ 

1.1 ที่มาและความสำคัญของการวิจ ัย

โนสภาวการณ์ปัจจุบันความต้องการด้านการท่องเที่ยวของมนุษย์ได้เพิ่มมากขึ้น 

เนื่องจากปัจจัยเกึ้อหนุนหลายประการ ทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง การสือสาร การพัฒนาสิง 

อำนวยความสะดวกและบริการ ตลอดจนการจัดรูปแบบกิจกรรมการท่องเท ี่ยวที่ม ีความ 

หลากหลายมากขึ้น ความตระหนักโนปัญหาสิงแวดล้อมตลอดจนปัญหาสุขภาพอนามัยของ 

มนุษย์ พึ้นที่เกษตรกรรมจึงเป็นอีกพึ้นที่หนึ่งที่ได้รับความสนโจจากนักท่องเที่ยว จึงได้เกิดการ 

ท่องเที่ยวโนลักษณะทัวร์การเกษตร หรือเกษตรสัญจร ทั้งในรูปแบบการเดินทางทัศนสืกชาหา 

ความรู้ในพี้นที่เกชตรกรรมส่วนบุคคลที่ประสบผลสำเร็จเพื่อดึกชาเทคนิค วิธีการต่าง6] แล้ว 

นำไปพัฒนาปรับปรุง ดำเนินการ'ในพ้ี,พที่เกชตรของตน หรือความต้องการที่จะสัมผัสใกล้ซด 

เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมชาวบ้านในชุมชนเกชตร €งเป็น 

รูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวเซงอนุรักษ์ ตลอดจนความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะ
^ " ไ " '  -zA  ^  ร= i J= i ^  I I I ^  "ไ ''.-.เดบ1แภค?๒หาผลผสิตทางการเกษตรทีม ความสด เหม ราคาย่อมเยาจาก แหล่งผสิต เดย ตรง

นอกเหนือจากสภาพทางกายภาพของพี้นที่เกชตรกรรมที่ม ีสภาพแวดล้อมเป็นจุดดึงดูดที่

น่าสนใจสำหรับผู้ที่แสวงหาความสวยงามตามธรรมชาติแล้ว เกชตรกรรมนั้นยังประกอบขึ้น

ด้วยความรู้ต่าง6] ท้ังเทคโนโลยี กระบวนการ ข้ันตอน การถ่ายทอด และพัฒนาภูมิปัญญาของ

เกชตรกรหล่อหลอมเป็นวิถีเกชตร ที่มีสักชณะเฉพาะเป็นของตนเองในสังคม วัฒนธรรมของ

ชาวชนบทกลายเป็นจุดเด่นที่มีศักยภาพ มีความน่าสนใจ สามารถดึงดูดผู้คนต่างวัฒนธรรม

และผู้ที่ปรารถนาจะแสวงหาความรู้เพิ่ม เติม ผู้ที่ต้องการพักผ่อนในบรรยากาศ หรือกิจกรรมที่

แปลกใหม่ให้เดินทางเข้ามาในพี้นที่€งกิจกรรมเหล่านี้สามารถให้ผลตอบแทนแก่ เกช ตรกร

เจ้าของพ้ีนท่ีโดยตรง ทั้งในแง่ของการขายผลผลิตรูปแบบต่าง6] และจากการบริการต่าง6]ให้แก่

ผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมเยือน

อย่างไรก็ตาม ถ ึงแม้ว ่าการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเท ี่ยวจะก่อให้เก ิด

ประโยชน์อย่างมหาศาลต่อประเทศชาติ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ใด้ส่งผลกระทบที่ไม่พึง

ปรารถนามากมายเช่นเดียวกัน ท ั้งท ี่เป ็นผลกระทบทางเศรชฐกิจ ส ังคมและวัฒนธรรมฬ ่

ตลอดจนระบบนิเวศวิทยา ทั้งนี้เพราะที่ผ่านมาการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวมีการ 

ดำเนินการที่ขาดการวางแผนที่ชัดเจน การขาดความร่วมมืออย่างจริงจังจากหน่วยงานหรือ 

กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล เอกชน ผู้ประกอบการ ตลอดจนชาวบ้านในท้องถิ่น 

การอาศัยประชาชนที่อยู่ในพี้นที่แหล่งท่องเที่ยวให้มืส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรการ 

ท่องเที่ยวจึงมืความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะประชนในพี้นที่เป็นผู้ที่ทราบถึงปัญหา ประสบปัญหา
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และได้รับผลกระทบโดยตรง นอกจากนั้นประชาชนโนท้องถิ่นมีความรักความผูกพันต่อ

สิงแวดล้อมรอบตัวอยู่แล้ว การโห้เกียรติแก่เขาด้วยการโห้เข้ามามีส่วนร่วมโนการจัดการ

ทรัพยากรการท่องเที่ยวย่อมทำให้เขาเกิดความรู้สืกในความเป็นเจ้าของ หวงแหน และเห็น

คณค่ามากขึ้น การพัฒนาย่อมเป็นไปได้ด้วยความเหมาะสมและมีประสิทธิผล (มนัส สวรรณ, จ่ จ่
2538: 10) การพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวโนอนาคตจึงสมควรต้องตระหนักถึง 

ความสำคัญและผลของการพัฒนาที่จะตามมา ต้องให้ความสำคัญต่อกระบวนการลี่อสาร การ 

สร้างความเข้าโจฃองบุคคลที่เกี่ยวข้อง การวางแผนที่ชัดเจนและตระหนักถึงคุณภาพมากกว่า 

ปริมาณ เน้นกระบวนการแห่งความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกำหนด 

ทิศทาง วิธีการและกระบวนการที่เหมาะสมอันจะนำไปสู่ความสำเร็จตามเปัาหมายที่แท้จริงของ 

การพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาชุมชนบ้านหนองหอย ด้วยการท่องเที่ยวเซงเกษตรจะมื 

ความเป็นไปมากน้อยเพียงโดนั้น น่าจะตั้งอยู่บนพึ้นฐานของความรู้ความเข้าโจโนแนวคิดการ 

ท่องเที่ยวเซงเกษตร สิงสำคัญคือการมีส่วนร่วมโนกิจกรรมทางท่องเที่ยวเซงเกษตรของ 

ประชาชนอย่างแท้จริง

จากความเคลื่อนไหวการท่องเที่ยวของประเทศขณะนี้ มีการสนับสนุนระหว่างการ 

ท่องเที่ยวแบบมวลชนที่เน้นการตลาดตามระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีตามกระแสโลกากิ 

วัตนํ กับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่เน้นความพอพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นักวิจัยได้กำหนดพึ้นที่โนการสืกชาครั้งนี้คือบริเวณพึ้นที่โนความ 

รับผิดชอบของศูนย์การพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย €งตั้งอยู่บนพึ้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโน 

เขต ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเซยง'ใหม่

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เป็นมูลเหตุจูงใจให้ผู้สืกชาสนใจจะทำการสืกชาการ 

พัฒนาการท่องเที่ยวโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนในพึ้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาโครงการ 

หลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเซยงใหม่ วัตถุประสงค์ของโครงการวิจ ัยจะทำการ 

ประเมินความต้องการมีส่วนร่วม การกระตุ้น การแลกเปลี่ยน ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

ของชุมชน ในลักชณะของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชกัฎเซยงใหม่ ศูนย์พัฒนา 

โครงการหลวงหนองหอย และชุมชนโครงการวิจัยดังเปัาหมายสำคัญจึงไม่เป็นเพียงวิจัย เซง 

สำรวจเท่านั้นแต่หากยังขยายขอบเขตการดำเนินงานเพื่อที่จะช่วยเหลือ ตอบสนองความ 

ต้องการของชุมชนให้ได้มากท่ีสุดอีกด้วย เพื่อจะเป็นแนวทางที่นำไปสู่การกำหนดแนวทาง หรือ 

มาตรการที่มืประสิทธิภาพที่สามารถใช้ในการจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวในพึ้นที่ต่อไปใน 

อนาคตอย่างยั่งยืน

สภาพทั่วไปของชุมชนหนองหอยอยู่สูงจากระดับนั้าทะเล 1,200 เมตรมีอุณหภูมิ 

เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 22 องศาเซลเ^ยส ราชฎรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ความ 

เป็นมาของชุมชนในอดีตชาวม้งจะทำเกชตรกรรมด้วยการบุกรุกทำลายป่าเพื่อที่ทำกินใหม่ การ
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ทำไร่เลื่อนลอยปลูกล่นเป็นปัญหาที่สำคัญอันดับหนึ่งของพื๋นที่แห่งนี้ เนื่อง'จากเป็น,พื้นที่ปลูกล่น 

ที่อยู่ใกล้ตัวเมืองเช่ยงใหม่มากที่สุด จนกระทั่งโนปีพ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ 

เสด็จเยี่ยมราษฎรหมู่บ้าน และทรงมีพระราชดำริว่าควรจะมืการส่งเสริมอาช่พด้านการเกษตร 

โนปีพ.ศ. 2517 หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ทรงเห็นว่าหมู่บ้าน 

หนองหอยมีประชากรเพิ่มขึ้น และมีการปลูกล่นมาก ท่ัง ‘เท่ีต้ังอยู่'ใกล้ตัวเมืองเช่ยง'ใหม่ และมี 

การขยายหมู่บ้านออกเป็น 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านหนองหอยเก่า และหนองหอยใหม่ สมควร 

ที่มูลนิธิโครงการหลวงจำเป็นต้องเข้าไปมีบทบาทในการแก้ปัญหาต่าง ๆ “ศูนย์พัฒนาโครงการ 

หลวงหนองหอย” จึงเริ่มต้นการปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา วัตถุประสงค์หลักของศูนย์ 

พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย คือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาช่พการเกษตร โดยการส่งเสริม 

การปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ ๆ ทดแทนการปลูกล่นและการทำไร่เล ื่อนลอย เพื่ออนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ ต้นนั้าลำธาร ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น และเพื่อยกสภาพความ 

เป็นอยู่ชาวเขาให้ดีข้ึนทัดเทียมคนพ้ืนราบ

ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยมีหมู่บ้านในความรับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน 

คือ บ้านสามหลัง บ้านหนองหอยเก่า บ้านหนองหอยใหม่ บ้านแม่ฃิ และบ้านปางไฮ ครอบคลุม 

พื้นที่ทั่งหมด 11,875 ไร่ รวมประมาณ 442 ครอบครัว ประชากรประมาณ 2,007 คน ซ้งเป็น 

ชาวพื้นเมือง และชาวเขาเผ่าต่าง6]ได้แก่ ม้ง ลีซอ จีนฮ่อ มูเซอ และเย้า ในด้านการท่องเที่ยว 

เน่ืองจากชุมชนหนองหอยต้ังอยู่ใกล้เมือง สามารถเดินทางจากตัวเมืองเช่ยงใหม่ได้อย่างสะดวก 

โดยใช้เส้นทางสาย 107 เช่ยง'ใหม่ -  ฝาง ตรงไปถึงอำเภอแม่ริมบริเวณกิโลเมตรที่ 17ให้เล้ียว 

ซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1096 สายแม่ริม-สะเมิง ถึงกิโลเมตรที่ 15 เล้ียวขวาท่ีบ้านโป่งแยง 

ไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนได้แก่

- เส้นทางชมแปลงปลูกผัก และแปลงผลไม้เมืองหนาวของชาวม้ง

- เทศกาลปีใหม่ม้ง ซ้งจัดในช่วงเดือนธันวาคม- มกราคมของทุกปี

- การละเล่นพื้นบ้านของชาวม้ง เช่น ตีกลอง เป่าแคน ขลุ่ย การเล่นชู้จ่าง

- หัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น การปักผ้าของหญิงม้ง การต้มเหล้าข้าวโพด

- เส้นทางธรรมชาติ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง -จุดชมวิวม่อนล่อง -  จุดชมวิว 

ม่อนดอย -  นั้าตกตาดหมอก -  น้ัาตกวังฮาง

- สินค้าที่ระลึกจากแมือชาวไทยภูเขา เช่น ผ้าปักม้ง ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจึงไม่ใช่การตลาด หากเป็นกระบวนการกระจายรายได้

จากการท่องเที่ยวเพื่อให้คนในท้องถิ่นอยู่ร่วมกันได้อย่างพอเพียง และสันติ โดยใช้ภูมิปัญญา 

และมรดกทางวัฒนธรรมที่มืทั่งทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นมา 

จัดการร่วมกัน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่ง



4

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางที่จะสร้างระบบเศรษฐกิจโห้มีดุลยภาพระหว่างมิติ 

ทางวัตถุ และจิตวิญญาณ ทำให้คนโนท้องถิ่นมีชีวิตร่วมกันโนความเป็นมนุษย์ที่ต้องอยู่รวมกัน 

เป็นครอบครัว เครือญาติ ชุมชน ทั้งโนระดับบ้าน และเมืองโนท้องถิ่น การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

คือสิงที่ “ คนโน” (คนภายโนท้องถิ่นที่อยู่ร่วมกันมานานโนดินแดนมาตุภูมิ) เท่านั้นที่จะคิด และ 

ทำได้ ไม่ใช่เป็นเรื่องของ “ คนนอก” (ไม่ว่ารัฐหรือปัจจัยโดจากภายนอก) มาท0าโห้ นับเป็นการ 

พัฒนามาจากข้างโน โดยท่ี “ คนโน”กำหนดทางเลือกที่เห็นว่าเหมาะสมกับตนเองโดยที่คนจาก 

ข้างนอกมืบทบาทเป็นเพียงผู้รับรู้โนเรื่องราวต่าง6] และอาจเข้ามาเพื่อช่วยเหลือโนด้านความรู้ 

และวิธีการโนการจัดการหากชุมชนต้องการความช่วยเหลือ

จากหล ักการ และเหต ุเหต ุผลด ังกล ่าวข ้างต ้น  จ ึงเป ็นท ี่มาของการส ืกชา 

โครงการวิจัยเรื่อง “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโนมิติการพัฒนาจากภายโน กรณีสืกชาศูนย์ 

พ ัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ร ิม จังหวัดเชียงโหม่ ” โดยมี 

เบ้าประสงค์สำคัญโนการวิจัยคือ เพื่อสืกชาถึงศักยภาพด้านคน และ,พื้นที่'ในการ'จัดการ 

ท่องเที่ยวในชุมชน และเพื่อสืกชาหารูปแบบ แนวทาง วิธีการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง 

ยั่งยืนโดยการพึ่งตนเองของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม

1.2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย

1) เพื่อสืกชาศักยภาพของคน และพ้ืนท่ีในการจัดการท่องเท่ียวในชุมชนที่อยู่ในบริเวณศูนย์ 

พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

2) เพื่อสืกชาหารูปแบบ แนวทาง และวิธีการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยการ 

พึ่งตนเองของชุมชนในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย

1.3.1 ขอบเขตดานเนอหา

สืกชาถึงศักยภาพของคนได้แก่ ความต้องการมีส่วนร่วมการท่องเที่ยวของชุมชน การ 

รวมกลุ่มร ่วมค ิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา การพัฒนาการท่องเที่ยว กระบวนการจัดการ 

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ 

ริม จังหวัดเชียงใหม่

ศักยภาพด้านพื้นที่ ได้แก่การสำรวจศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนว่ามีอะไรโดดเด่นเป็น 

เอกลักชณีฃองชุมชน การส่งเสริมให้ชุมชนได้มองเห็นความสำคัญของทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อเป็น 

ฐานการท่อง เท่ียวอย่างย่ังยืนต่อไป

สืกชารูปแบบการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองหอยที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท 

ของชุมชนด้านต่าง6]ได้แก่ ทรัพยากร สิงแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี
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สืกษาถึงแนวทางและวิธีการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมและยั่งยืนจากฐาน 

และทุนทางสังคม โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากนักวิจัย และชาวบ้าน

2-  Js A1.3.2 ขอบเขตดานพนท

พื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงาน หรือการสนับสนุนของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 

หนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

1.3.3 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็นด้วยกัน 3 กลุ่ม คือ

1) แกนนำชาวบ้าน ได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ผู้ใหญ่บ้าน 

คณะกรรมการดำเนินงานท่องเที่ยวหมู่บ้าน เป็นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

จำนวน 30 คน

2) ประชาชนหมู่บ้านหนองหอย จากการลุ่มตัวอย่าง และใช้แบบสอบถามสำรวจความ 

คิดเห็นความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประชาชนในหมู่บ้าน 

หนองหอยจำนวน 300 คน

3) นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในชุมชนช่วงระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553โดยใช้วิธีลุ่ม 

ตัวอย่างแบบบังเอิญ และใช้แบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ 

ชุมชนหนองหอย จำนวน 100 คน
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1.4 กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย

1.5 การทบทวนวรรณกรรม สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง

1) แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน (Community) มีแนวคิดต่าง6] ดังนี้ 

ดันแฮม (Arthur Dunham อ้างโนสนธยา พลศรี, 2547: 111) กล่าวว่า ชุมชนคือกลุ่มมนุษย์ 

กลุ่มหนึ่ง ตั้งภูมิลำเนา อยู่โนอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ที่ค่อนข้างแน่นอนและติดต่อกันและกัน 

และมีส่วนสำคัญของซี'วิตท่ํ'ว ๆโปอย่างเดียวกันเช่นมารยาท ฃนบธรรมเนียมประเพณีและแบบ 

แห่งการพูด

แมคโคว์เวอร์ (Robert M. Maciver อ้างโนสนธยา พลศรี, 2547: 112) กล่าวว่า ชุมชน 

หมายถึงกลุ่มคน่ร่งอยู่ร่วมกัน มีความรู้สืกเป็นพวกเดียวกัน ดังนั้นคนเหล่านี้จึงมีความสนโจ 

ร่วมกัน ซ้งโม่ใช่ความสน,ใจเฉพาะอย่างหน่ึงอย่าง'ใด แต่เป็นความสนใจหลาย ๆ อย่างเป็นกลุ่ม 

เป็นก้อน €งกว้างขวางและมากพอจนครอบคลุมโปถึงซีวิตความเป็นอยู่ของพวกตน

วอร์แรน (Roland Warran อ้างในสนธยา พลศรี, 2547: 113) กล่าวว่า ชุมชนเป็นกลุ่มบุคคล 

หลาย ๆ กลุ่มมารวมกัน อยู่ในอาณาเขตและภายใต้กฎหมายหรือ ข้อบังคับอันเดียวมีการ 

สังสรรค์กัน มีความสนใจร่วมกัน มีวัฒนธรรมเดียวกันและมีพฤติกรรมอย่างเดียวกัน

พัฒน์ สุจำนงค์ (อ้างในสนธยา พลศรี, 2547: 113) กล่าวว่า ชุมชนหมายถึงดินแดนท่ัวโปท่ีมี 

คนจำนวนมากกว่า 2 คนข้ึนโป ที่โด้ร่วมกันด้วยทรรศนะอย่างเดียว คือมีความคิดความเห็นพ้อง 

ต้องกันรวมตัว กันที่จะทำอะโรร่วมกันและหวังที่จะโปสู่ผลสำเร็จนั้นอย่างเดียวกัน
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สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (อ้างโนสนธยา พลศรี, 2547: 114) ชุมชนหมายถึงองค์การทางสังคม 

อย่างหน่ึง ที่มีอาณาเขตครอบคลุมท้องถิ่นหนึ่ง และ'ปวงสมา!๒ สามารถบรรลุ ถึงความต้องการ 

พ้ึนฐานส่วนใหญ่ได้ และสามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่โนชุมชนของตนเองได้

กล่าวโดยสรุป “ชุมชน” หมายถึง กลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน และมีการติดต่อลือสาร 

เกี่ยวข้องกันอย่างเป็นปกติต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการอยู่โนพึ้นที่ร่วมกันหรือมีอาชีพร่วมกันหรือ 

การประกอบกิจการ€งมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน หรือการมีวัฒนธรรม ความเชีอ หรือความสนใจ 

ร่วมกันโดยความเป็นชุมชนอาจหมายถึงการที่คนจำนวนหนึ่งเท่าโดก็ใด้มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มี 

การติดต่อลือสารหรือรวมกลุ่มกัน มีความเอึ้ออาทรต่อกัน มีการเรียนรู้ร่วมกัน โนการกระทำ มี 

การจัดการ เพื่อโห้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน

2) แนวคิดความเข้มแข็งของชุมชนจ

สนธยา พลศรี (2547: 175) ได้กล่าวถึง “ ความเข้มแข็งของชุมชน” หมายถึง การที่ 

ประชาชนโนชมชนต่าง ๆ ของเมืองหรือชนบทรวมตัวกันเป็น “องค์กรชมชน” โดยมีการเรียนรู้
จ  J จ  จ่ ]

การจัดการและการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนแล้วถึงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา 

ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและลี่งแวดล้อมภายโนชุมชนตลอดจนมืผลกระทบสู่ 

ภายนอกชุมชนที่ดีฃึ้■นตามสำดับ โดยจะเรียกชุมชนนี้ว่า กลุ่ม ชมรม สหกรณ์ บริษัท องค์กร 

ชาวบ้าน เครือข่ายหรืออื่น ๆ ที่มืความหมายแสดงถึงการร่วมมือช่วยเหลือกันเพื่อผลประโยชน์ 

ร่วมกัน และด้วยความเอึ้ออาทรต่อชุมชนอื่น ๆ โนสังคมด้วย การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 

ชุมชนต้องประกอบไปด้วยลี่งต่าง6] ดังนี้

2.1) องค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง

จากการดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน คณะอนุกรรมการเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตภายโต้คณะกรรมการโยบายสังคมแห่งชาติ ได้ 

กำหนดกรอบองค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็งไว้ดังนี้

1) บุคคลหลากหลายที่รวมตัวกันเป็นองค์กรชมชนอย่างเป็นทางการหรือไม่กํใด้
จ  จ

2) มีเปัาหมายร่วมกันและยึดโยงเกาะเกี่ยวกันด้วยประโยชน์สาธารณะและของสมา!๒

3) มืจิตสำนักของการพึ่งตนเอง รักษาเอึ้ออาทรต่อกัน และมืความรักท้องถิ่น รักชมชน' จ
4) มือิสระโนการร่วมคิด ร่วมตัดสินโจ ร่วมทำและร่วมรับผิดชอบ

5) มีการระดมโช้ทรัพยากรโนชมชนอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ' จ
ธ) มีการเรียนรู้ เชีอมโยงกัน เป็นเครือข่ายและติดต่อลือสารกันหลายรูปแบบ

7) มีการจัดทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณะของชมชนอย่างต่อเนื่อง' จ
8) มีการจัดการบริหารกล่มที่หลากหลาย และเครือข่ายที่ดี' จ่
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9) มีการเสริมสร้างผ้นำการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายของชมชนลืบทอดกันตลอดไป
ฟ จ

ลักษณะของชุมชนเข้ม แข็ง

2.2) ชุมชนที่มีความเข้มแข็งมีลักษณะที่สำคัญ ดังน ี้

1) สมาซกของชุมชนมีความเ!พนโนศักยภาพของตนและชุมชนที่จะแก้ไขปัญหา 

และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง

2) สมาซกของชุมชนพร้อมที่จะร่วมกันจัดการกับปัญหาของตนและชุมชน

3) มีกระบวนการของชมชนที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจน เป็นวิถีของชมชน
จ  จ

ภายโต้การสนับสนุนของผู้นำองค์กรชุมชน โนลักษณะเปิดโอกาสโห้กับสมาซกทิ้ง 

มวลเข้ามามีส่วนร่วม โปร่งโส และพร้อมที่จะโห้ตรวจสอบ

4) สมาซกทกคนมีส่วนร่วมโนการประเมินสถานการณ์ของชมชนกำหนดวิสัยทัศน์
จ่  จ

ร่วม ร่วมคิด ตัดสินโจ ดำเนินงาน ติดตามและประเมินผลการแก้ปัญหาและการ 

พัฒนาของชุมชนผ่านกระบวนการชุมชน

5) สมาซกชมชนเกิดการเรียนร้ผ่านการเข้าร่วมโนกระบวนการของชมชน มีแผนของ
จ ,บ่  จ

ชมชนที่ประกอบด้วยการพัฒนาทก ๆ ด้านของชมชน ที่ม่งการพึ่งตนเอง เอ้ึอ
จ  จ่  J จ จ ่

ประโยชน์ต่อสมาซกชุมชนทุก ๆ คนและมุ่งหวังการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

ธ) การพึ่งความช่วยเหลือจากภายนอก เป็นการพ่ึงเพื่อโห้ชมชนสามารถพ่ึงตนเอง' จ
ได้โนท่ีสุดไม่โช่การพ่ึงพาตลอดไป

7) มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีการพัฒนา อาจเป็นหม่บ้านชมชนอ่ืน ๆ ท้องถิ่น
ข ่  จ  J

ภาคราชการ องค์กรเอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการ และอื่น ๆ โนลักษณะของการมี 

ความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกัน

2.3) กระบวนการเฟริมฬร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเป็นฐานรองรับการแก้ไขปัญหาและการ 

พัฒนาทิ้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อมพร้อมกัน 

ทกด้าน หน่วยงานทิ้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ท้ิงภายโนและ
จ่  ฬ ่  J

ภายนอกประเทศ จึงต้องผนึกกำลังดำเนินงานการเสริมความเข้มแข็งโห้กับชุมชนโนการแก้ไข 

ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ด้วยการกระตุ้นและสร้างกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม 

รวมทิ้งการสร้างสภาพแวดล้อมโห้ชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และมีการเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือ 

€งกันและกันอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโนระยะยาว ทิ้งนี้มีกระบวนการที่เสริมสร้าง 

ความ เข้ม แข็งของชุมชน ได้แก่
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1) การส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเผซญปัญหาวิกฤต 

โดยพัฒนาศักยภาพให้คนโนชุมชนรวมกลุ่มกันร่วมคิดร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรักษา 

ผลประโยชน์ของชุมชนด้วยตนเอง รวมทั้งให้ความสำคัญกับการปรับวิธีคิดและวิธีการทำงาน 

ของบุคลากรภาครัฐจากการเป็นผู้สั่งการเป็นผู้สนับสนุนในการจัดการและแก้ไขปัญหาของ 

ชุมชนเอง

2) การส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชมชนในลักษณะ “ร่วมคิด' จ
ร่วมทำ และร่วมเรียนรู้” เพื่อส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้วยกระบวนการ 

ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนได้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อการพัฒนาอาชีพ 

และเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาสวัสดิการสังคมและสวัสดีภาพของชุมชนการฟืนฟูอนุรักษ์ 

และจัดการทัพยากรธรรมชาติของชุมชน การค้นหาศักยภาพ และการพัฒนาภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น ตลอดจนการจัดทำแผนความต้องการของชุมชน รวมทั้งการสร้างประชาคมภายใน 

ชุมชนและการสร้าง เครือข่ายของชุมชน

3) แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้มีการให้แนวคิดต่าง6] ดังนี้

องค์การสหประชาชาติ หรือ United Nation (อ้างในสนธยาพลศรี, 2547: 133) ได้ให้ 

ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการกระทำ และเกี่ยวข้องกับ 

มวลชนในระดับต่าง ๆ ดังนี้ ประการแรก ในกระบวนการตัดสินใจ €งตัดสินใจเกี่ยวกับ 

จุดประสงค์ ทางสังคม และการจัดสรรทรัพยากร และประการที่สอง ในการกระทำโดย 

สมัครใจ ต่อกิจกรรมและโครงการ

พัฒน์ บุณยรัตนพันธ์ (อ้างในสนธยา พลศรี, 2547: 143) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม 

ของชุมชนจะต้องมีขึ้นโดยตลอดตั้งแต่ขั้นการร่วมวางแผนโครงการ การเสืยสละกำลัง 

แรงงาน วัสดุ กำลังเงิน หรือทรัพยากรใด6] ท่ีมีอยู่ในชุมชน

ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (อ้างในสนธยา พลศรี, 2547: 144)ได้ชีให้เห็นลักษณะของการมี 

ส่วนร่วมไว้ว่า การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนที่แล้วมา เป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในแง่เข้า 

มาร่วมสมทบแรงงานสมทบวัสดุ สมทบเงิน ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมกันทำ แต่การเข้ามามี 

ส่วนร่วมในปัจจุบันและอนาคต จะเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ และร่วม 

บำรุงรักษา มากกว่าการร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบถึงประชาชนเอง 

อำนาจ อนันตชัย (อ้างในสนธยา พลศรี, 2547: 145) ได้ให้ความหมายของการ 

พัฒนาแบบมีส่วนร่วมว่า การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ และ 

ประสิทธิผลของงานดียิ่งขึ้น ประสิทธิภาพเกี่ยวกับหน่วยงาน มีโครงสร้าง นโยบาย การ 

ดำเนินงานและใช้วิธีการให้บรรลุถึง ฟ้าหมาย โดยวิธีการที่ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมภายใน
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และภายนอกกับคุณภาพของคนโนหน่วยงาน

เคริท์ (Keith อ้างโนสนธยา พลศรี, 2547: 148) ได้โห้ความหมายของการมีส่วนร่วม

ว่า หมายถึง การเกี่ยวข้องทางจิตโจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งโนสถานการณ์กลุ่มหนึ่งซ้ง

ผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าโจ โห้กระทำการบรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กับ

ทั้งโห้ความร้สีกร่วมรับผิดชอบ กับกล่มดังกล่าวด้วย Reeders (อ้างโนสนธยา พลศรี, 2547: ข่ จ่
153) โห้ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า การมีส่วนร่วมหมายถึง การมีส่วนร่วม 

โนการปฏิสัมพันธ์กันทางสังคมซ้งรวมทั้งการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคลและการมีส่วนร่วม 

ของกลุ่ม

เออร์วิน (Erwin อ้างโนสนธยา พลศรี, 2547: 153) โห้แนวความคิดเกี่ยวกับ 

ความหมายของการมีส่วนร่วมว่าเป็นกระบวนการโห้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องโนการ 

ดำเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินโจ แก้ปัญหาของตน เน้นการมีส่วนร่วมเก่ียวข้องอย่างแข็ง 

ขันของประชาชน โช้ความคิดสร้างสรรค์และความชำนาญของประชาชน แก้ไขปัญหาร่วมกับ 

การโข้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กรและเจ้าหน้าที่ 

ท่ีเก่ียวข้อง

แชปสิน (Chapin อ้างโนสนธยา พลศรี, 2547: 153) กล่าวว่า ลักษณะที่จะเป็น 

เครื่องชีการมีส่วนร่วมของประชาชนทางลังคม จะดูได้จากลักษณะต่าง ๆ ที่แสดงออก คือ 

การเป็นสมา!๒ กลุ่ม การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ การบริจาคเงินทอง วัสดุ สิงของ และการ 

เสียสละเวลา แรงงาน การเงิน การเป็น สมา!๒ ของคณะกรรมการและการเป็นผู้ดำเนินการ 

โนกิจการนั้น ๆ โดยตรง

กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วม หมายถึงการที่ทำโห้ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ 

เข้ามาสู่กระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมกันคิด ร่วมตัดสินโจ ร่วมกันดำเนินการ ร่วมรับผิดชอบ 

และรับผลร่วมกัน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน แนวคิดการมีส่วนร่วม 

สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของลังคมที่มี'ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

4) แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (sustainable tourism)

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายถึง การท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของ 

นักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว โดยเน้นการจัดการทางด้านทรัพยากรทาง 

ธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชํวิตของชุมชนเพื่อโห้เกิดประโยชน์ท้ังโนปัจจุบันและอนาคต

กรอบแนวคิดของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยหลักการสำคัญต่าง6] ดังนี้

1) การพัฒนาการท่องเที่ยวต้องดำเนินการภายโต้ขีดความสามารถโนการรองรับของ 

ธรรมชาติ ชุมชนฃนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตที่มีต่อขบวนการท่องเที่ยว

2) ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของชมชน' จ
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3) ต้องยอมให้คนโนชมชนใต้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ที่เกิดจากการจัดการการ' จ ฬ่
ท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

4) ต้องชีนำภายโต้ความปรารถนาของคนโนท้องถิ่นน้ัน6]

5) โห้นักท่องเที่ยวได้เรียนร้และเข้าโจเก่ียวกับพ้ึนท่ี ทรัพยากรและชีวิตของท้องถิ่น 

ไพฑูรย์พงศะบุตร (อ้างโนการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2541: 25)ได้กล่าวถึงการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่ามีหลักการที่สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable 

development) €งเป็นกระแสความคิดหลักของโลกโนช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาและได้รับการ 

สนับสนุนจากคณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Commission on Sustainable 

Development) ขององค์การสหประชาชาติ €งหลักการโดยทั่วไปของการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือ 

จะต้องมีการอนุรักษ์และการโช้ทรัพยากรอย่างพอดีเพื่อโห้สามารถโช้ประโยชน์ต่อไปได้โน 

ระยะเวลายาวนานและมีการกระจายผลประโยชน์โห้แก่คนส่วนโหญ่รวมทั่งมีการร่วมมือกันอย่าง 

โกล้f  ดระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสืยเมื่อนำหลักการนี้มาปรับโช้กับการท่องเที่ยว 

อย่างยั่งยืนจึงมืจุดเน้นที่สำคัญ ดังนี้

1) จะต้องดูแลทรัพยากรการท่องเที่ยวโห้สามารถโช้ประโยชน์ต่อไปได้โนระยะเวลา 

ยาวนานจนถึงช่ัวลูกช่ัวหลานมิโช่เพียงเพื่อคนรุ่นปัจจุบันเท่านั้น

2) ลดการโช้ทรัพยากรอย่างสินเปลืองและลดปริมาณของเสียที่จะเป็นอันตรายต่อ 

สิงแวดล้อม

3) มีการกระจายรายได้และผลประโยชน์โห้แก่คนโนท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยวตั้งอยู่เปิด 

โอกาสโห้ชุมชนโนท้องถ่ินได้เข้าร่วมโนการจัดการและการโห้บริการแก่นักท่องเท่ียว

4) มีการประชุมปรึกษาหารือกันอย่างสมํ่าเสมอระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่น หน่วยงาน 

และองค์กรที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและชุมชนโนท้องถิ่น เพ่ือการวางแผนงาน 

การจัดสรรงบประมาณและการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม

5) มีการสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่แนวคิด การสืกชาวิจัยและความรู้เกี่ยวกับการ 

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ออกไปโนหมู่ประชาชน ทั่งภายโนประเทศและระหว่างประเทศอย่าง 

กว้างขวาง

1.6 คำสำคัญ (keyword) ของโครงการวิจัย

1.6.1 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายถึง การท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของ 

นักท่องเที่ยว และผู้เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว โดยเน้นการจัดการทางด้านทรัพยากรทาง 

ธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนเพื่อโห้เกิดประโยชน์ทั่งโนปัจจุบันและอนาคต

1.6.2 เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชน เมือง รัฐ ประเทศ หรือ 

ภูมิภาคหนึ่ง ๆโนการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้นๆ ได้โดยไม่ต้องพ่ึงพา
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ปัจจัยต่าง6] ท่ีเราไม่ได้เป็นเจ้าของ เศรษฐกิจพอเพียงโนระดับบุคคลนั้นคือ ความสามารถโนการ 

ดำรงชีวิตได้อย่างไม,เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ และท่ี 

สำคัญไม่หลงโหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับสิงโด 

กล่าวโดยสรุป คือ หันกลับมายึดเส้นทางสายกลางโนการดำรงชีวิต

1.6.3 การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การเปิดโอกาสโห้ประชาชนได้มีส่วนร่วมโน 

การคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินโจ การร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผิดชอบโนเรื่องต่าง ๆ อันมี 

ผลกระทบถึงประชาชนเอง

1.6.4 การพึ่งตนเองของชุมชน หมายถึง การพึ่งตนเองทางด้านจิตโจ เช่น ทำตนโห้เป็น 

ที่พึ่งตนเอง มี'จิตสำนึกที่ดื สร้างสรรค์โห้ตนเองและชาติโดยรวม มี'จิต'โจเอ้ืออาทร เห็นประโยชน์ 

ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง การพึ่งตนเองด้านลังคมแต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชีอมโยงกัน เป็น 

เครือข่ายชุมชนท่ีแข็งแรง เป็นอิสระ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดส้อมโช้และจัดการ 

ธรรมชาติอย่างฉลาด พร้อมทั้งหาทางเพิ่มมูลค่า โดยยึดอยู่บนหลักการของความยั่งยืน ด้าน 

เทคโนโลยีเทคโนโลยีที่เข้ามามทีั้งดีและ'ใม่ดื จึงต้องแยกแยะบนพึ้นฐานของภูมิปัญญาชาวบ้าน 

และเลือกโช้เฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการ และสภาพแวดล้อม และควรพัฒนาเทคโนโลยี 

จากภูมิปัญญาของเราเอง ด้านเศรษฐกิจมุ่งลดรายจ่ายก่อนเป็นสำคัญ และยึดหลักพออยู่ พอกิน 

พอโช้

1.6.5 ความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง การท่ีประชาชนโนชุมชนต่าง ๆ ของเมืองหรือ 

ชนบทรวมตัวกันเป็น “องค์กรชุมชน” โดยมีการเรียนรู้ การจัดการและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

ของชุมชนแล้วถึงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจลังคมวัฒนธรรม 

และสิงแวดล้อมภายโนชุมชนตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอกชุมชนที่ดีฃึ้นตามสำดับโดยจะเรียก 

ชมชนน้ีว่า กล่ม ชมรม สหกรณ์ บริษัท องค์กรชาวบ้าน เครือข่ายหรืออื่น ๆ ที่มีความหมายแสดง
จ  จ่  J

ถึงการร่วมมือช่วยเหลือกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน และด้วยความเอื้ออาทรต่อชุมชนอื่น6]โน 

ลังคมด้วย




