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4.1 บริบทชุมชนบ้านหนองหอย 

      4.1.1 ความเป็นมาของบ้านหนองหอย 

 1) การตั้งถ่ินฐาน 

 ผลการศึกษาของวาทินี คุมแสง (2553: 15) พบวา ชาวมงบานหนองหอยมีการอพยพ

ยายมาจากอ าเภอฝาง ตั้งแตสมัยกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ชวงนั้นมีประชากรในหมูบานเพียง 7 

-8 หลังคาเรือน ตอมามีคนเพิ่มเขามาอีกจนถึงปัจจุบันประมาณ 100 กวาหลังคาเรือน ในปีพ.ศ. 

2502 หนวยปฏิบัติการต ารวจตระเวนชายแดน เริ่มสรางความสัมพันธแในพื้นที่พรอมกับให

การศึกษาและรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จเยี่ยม

ราษฎรในหมูบานหนองหอยและทรงมีพระราชด าริวา “ควรมีการสงเสริมอาชีพดานการเกษตร

ดวย” จากนั้นกรมปุาไมจึงไดจัดหนวยงานเขารวมด าเนินงานกับหนวยงานพัฒนาและสงเคราะหแ

ชาวเขา กรมประชาสงเคราะหแไดจัดสงเจาหนาที่ ไดแกกรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรม

สงเสริมสหกรณแ กรมอนามัย และคณะเกษตรศาสตรแ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  พ.ศ. 2514 ไดมี

การจัดตั้งศูนยแพัฒนาโครงการหลวงหนองหอยเกิดขึ้นเพื่อสงเสริมอาชีพแกประชาชนแทนการ

ปลูกฝิ่น  (พืน้ที่บริเวณหมูบานหนองหอยกอนปี พ.ศ.2514 เป็นพื้นที่ปลูกฝิ่นที่ใหญที่สุดที่ใกลเขต

เมือง โดยพื้นที่ปลูกฝิ่นคือบริเวณหนาหมูบาน ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของส านักงานโครงการหลวง

และบานหนองหอยหมูที่ 2 มีหมอมเจาภีศเดช รัชนี เป็นองคแประธานมูลนิธิโครงการหลวง และ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จพระราชด าเนนิดวยพระบาทมาที่หมูบานแหงนี้  

จิตรา อินทรก าแพง (2553) ไดขอมูลจากการสัมภาษณแและอธิบายถึงความเป็นมาการ

เรียกชื่อของชาวชุมชนไววา  

“...ในช่วงปี พ.ศ. 2515-2516  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ

พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ ได้เสด็จยังโรงเรียนหมู่บ้านหนอง

หอย สมเด็จพระนางเจ้าฯถามว่า เดี๋ยวนี้ชาวไทยเรียกผู้ใหญ่ว่า “แม้ว” 

ผู้ใหญ่จะให้เรียกอะไร มีคนแก่คนหนึ่งซึ่งเสียชีวิตไปแล้วยืนข้างหลังลุง

บอกว่า ไม่ต้องเรียกแม้วนะ เอาเป็น “ม้ง” แล้วลุงก็ตอบว่า ผมอยากได้

ชาวม้ง พระราชินบีอกว่า “อ๋อ อยากได้เป็นชาวม้ง ก็จะตั้งให้เป็นชาวไทย

เผ่าม้ง” เดี๋ยวนี้เรียกเป็น ชาวม้งทั่วประเทศไทย พระราชินีตั้งให้ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2516 ค าเรียก “แม้ว” ที่คนเมืองเรียกนั้น ตามความรู้สึกชาวม้ง

แปลว่า “คนโง่”... ทรงกล่าวแก่ชาวม้งให้เลิกปลูกฝิ่นและแนะน าให้ปลูก

แครอทแทนเพราะฝิ่นผิดกฎหมาย ท าให้การปลูกฝิ่นได้หมดไปจาก

หมูบ่้านหนองหอยตั้งแตป่ี พ.ศ.2528 เป็นต้นมา” 
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ปีพ.ศ.2517 หนวยงานตางๆไดลดกิจกรรมลงจนเหลือหนวยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

ตามปกติคอืกรมปุาไมและกรมประชาสงเคราะหแ  

ตั้งแตปีพ.ศ. 2530-2536 ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงเกษตร ประเทศ

สหรัฐอเมริกาในดานการปลูกพืชทดแทน ในปีพ.ศ.2536 กรมประชาสงเคราะหแใหงบประมาณ

สนับสนุนในดานคาจางและคาใชจายตางๆเป็นบางสวน ซึ่งนอกจากจะด าเนินงานเพื่อสงเสริม

เพื่อพัฒนาอาชีพของเกษตรกรแลว ศูนยแพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ไดด าเนินงานในสวน

ของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก โดยจัดครูผูสอนพรอมอาหารกลางวันใหเด็กดวย 

 

 2) ความเป็นมาชื่อของหมู่บ้าน 

 จากการศกึษาของวาทินี คุมแสง (2553: 20) พบวา “หนองหอย”มาจากค าบอกเลาของ

ชาวบานในอดีตมีแรกตัวหนึ่งมาหาอาหารกินบริเวณหนาหนองน้ าหนาหมูบาน มีชาวบานมาพบ

และพยายามไลลาแรดตัวนั้น แรดตัวนั้นจึงหนีหายเขาไปในหนองน้ าหนาหมูบาน ชาวบานจึง

เรียกวา “หนองหาย” แลวเพี้ยนมาเป็น “หนองหอย”ในปัจจุบัน ซึ่งแตกตางจากการศึกษาของ

จิตรา อินทรก าแพง (2553) สันนิษฐานความเป็นมาชื่อของหมูบานเกิดจากการออกเสียงเพี้ยน

จาก “หนองหาย” เป็น “หนองหอย” เกิดจากการที่น้ าในหนองเหือดแหงเพราะถูกใชไปท าไรท า

สวน “หนองหอย”จงึไมไดหมายถึง หนองน้ าที่เมื่อกอนเคยมีหอยชุกชุมแตอยางใด โดยมีเรื่องเลา

จากการสัมภาษณแดังนี้ 

“...สมัยก่อนมีคนเฒ่าคนแก่เล่านิทานว่าเมื่อก่อนที่บ้านนี้ยังเป็นป่าอยู่ ยัง

ไม่มีคนมาอยู่ มีคนเมืองคนข้างล่างมาตามหาควายป่า เขาจะเอาปืนยิง 

ตามไปยิงจะฆ่ามัน พอตามมาถึงนาที่เป็นบ้านสามหลัง ปัจจุบันเขาท าเป็น

โรงปลูกผัก ปลูกไม้อยู่ข้างลา่งแล้วมหีนองอยู่ที่นั่น ควายหายที่นั่น เขาตาม

หาไม่เจอ ตามหารอยเท้าไม่เจอ หนองหายๆ ควายหายที่หนอง ตอนหลัง

มาก็เรียกว่า หนองหอย....” (สัมภาษณแ นายเซง เตชะเลิศพนา, 12 

พฤศจกิายน 2553) 

 

    4.1.2 ประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชน 

 1) ประเพณีปีใหม่ม้ง  

 ปีใหมมงตรงกับขึ้น 1 ค่ า เดือน 2 (ระหวางเดือน ธันวาคม –มกราคมของทุกปี) จะเป็น

การพบปะกันระหวางกลุมญาติ มีประเพณีขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผูอาวุโส เป็นวันที่คนหนุม

สาวในหมูบานจะไดเลือกคู มีการจัดการแขงขันกีฬาประเพณีและการละเลนตางๆ เชนลูกขาง ลูก
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ชวง และยังมีการแขงขันลอเลื่อนกันอยางสนุกสนาน ประเพณีปีใหมมงมีวันส าคัญดังนี้ วันดา วัน

ขึน้ปีใหม วันที่สาม และวันที่สี ่ 

 วันดา (แรม 12 ค่่า เดือน 1) 

 ชาวมงจะมีการเตรียมตอนรับปีใหมโดยทุกบานจะท าความสะอาดบาน โดยใชใบไผกวาด

บานเพื่อเอาสิ่งไมดีไปกับปีเกาและจะมีพิธีเรียกขวัญโดยน าไกตมสุก 1 คูมาท าพิธีบนแทนบูชา 

โดยระหวางงานปีใหมนี้จะจุดธูปหรือตะเกียงไวกลางบานตลอด แตละแซจะสอนสิ่งดีๆใหกับ

ลูกหลาน ระหวางที่สอนจะน าเม็ดขาวโพดใสในกระดงแลวโยกไปมา วันดาจะเป็นวันที่ดื่มเหลา

มากที่สุด กลางคืนของวันดาทุกคนจะเผารอเสียงสัตวแรอง เพราะเสียงสัตวแรองเสียงแรกจะถือ

เป็นเวลาที่เริ่มตนของวันปีใหม ถาเป็นเสียงไกรองจะถือวาดีที่สุด ทันทีที่ไดยินเสียงสัตวแรองเสียง

แรกผูชายของทุกบานจะยิงปืนหรือประทัดตอนรับปีใหม และในเวลา 01.00 น. จะเทภาชนะที่

บรรจุน้ าภายในบานทิ้งและตวงน้ าใสใหม ผูหญิงจะเริ่มต าขาวหุงเพื่อเตรียมเลี้ยงงานปีใหม

เรียกวา ต าขาวปุก 

 วันข้ึนปีใหม่ (ขึ้น 1 ค่่า เดือน 2) 

 ในวันนี้จะมีการเลนในหมูบานเชน การเลนลูกขาง ซึ่งจะแขงขันกันใครตีไดแมนหรือ

ลูกขางหมุนไดนานก็จะเป็นผูชนะ นอกจากนี้วันนี้จะเป็นวันที่หนุมสาวจะเลือกคูกันโดยใชวิธีโยน

ลูกชวง โดยหนุมสาวจะแตงกายดวยชุดสวยงาม ฝุายหญิงจะเป็นฝุายท าลูกชวงซึ่งท าจากผาเป็น

ลูกกลมๆและวานใหเพื่อนผูหญิงหรอืหยิงที่แตงงานแลวเป็นผูน าลูกชวงของตนไปมอบใหชายหนุม

ที่ตนพึงพอใจ หญิงสาวที่ท าหนาที่เป็นแมสื่อนี้จะบอกกับชายหนุมวาลูกชวงนั้นเป็นของหญิงสาว

คนใดเพื่อที่ชายหนุมจะไดน าลูกชวงนี้ไปโยนหรือขวางเลนกับหญิงสาวผูเป็นเจาของลูกชวงนั้น

ตอไป หรอืหากผูชายหมายตามหญิงสาวคนใดไวก็จะขอโยนลูกชวงดวย ถาฝุายหญิงไมพอใจก็จะ

ไมโยนดวย ระหวางที่ชายหนุมหญิงสาวโยนลูกชวงจะมีการสูขอแตงงานกันหลังงานปีใหม (ตาม

ประเพณีเดิมแลว ถาผูชายพอใจก็จะฉุดหญิงสาวขึ้นไปดวยเลยแลวคอยมาท าการสู ขอกันใน

ภายหลัง) วันขึ้นปีใหมนี้ แตละหลังคาเรือนก็จะจัดเลี้ยงแขกที่เขาไปเยี่ยมในบานซึ่งจะมีการตั้งวง

ดื่มสุราตามธรรมเนียมของชาวมง แลวจะมีการตมเหลาขาวโพดเตรียมไวส าหรับฉลองเทศกาลปี

ใหม (ธรรมเนียมการนั่งในวงสุราจะนั่งตามอาวุโส ผูที่อาวุโสนอยกวาจะนั่งทางดานซายมือมือ

ของผูที่อาวุโสมากกวา โดยจะเริ่มดื่มจากผูอาวุโสที่หัวแถวกอนแลววนไปทีละสองจอกจนครบ

เการอบ รอบสุดทายจะเป็นจอกใหญกับจอกเล็ก เรียกวา แมวัวกับลูกวัว ทุกคนในวงตองดื่มให

หมดเพื่อเป็นการใหเกียรติเจาบาน ถาใครดื่มไมไหวก็ตองใหคนในครอบครัวมายืนขางหลังคอย

ชวยดื่ม :โฆษิต ไชยประสิทธิ์) 
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 วันท่ีสาม (ขึ้น 2 ค่่า เดือน 2) 

 เป็นวันที่จะไปด าหัวผูที่เสียชีวิตไปแลวที่หลุมศพและถือเป็นวันสุดทายของปีใหม ไกที่ตม

ไววันแรกตองกันหมดภายในวันนีแ้ละดับธูปหรอืจุดตะเกียงที่จุดไวตลอดปีใหม 

 วันท่ีสี่  

 เป็นวันที่สงผีกลับ ในตอนเชาจะตมไกใหมไวบนโต฿ะ ผูน าครอบครัวท าพิธีปลอยผีกลับ

และบอกไววาถามีอะไรจะเรียกผีนี้กลับมาชวย ในหมูบานบางหมูบานจะมีตนไมศักดิ์สิทธิ์ของ

หมูบาน เรียกวา “ดงเซง” ซึ่งตองดูแลใหดี หากไมดีจะท าใหเกิดเหตุรายขึ้นได และในวันที่สี่นี้

หมูบานที่มีดงเซงก็จะเขาไปท าความสะอาดและพิธีดงเซงเพื่อขอพรใหอยูดีมสีุข 

 การละเล่นพื้นบ้าน 

สวนใหญจะจัดขึน้พรอมกับวันปีใหมมง การละเลนตางๆของชาวมงไดแก การตีลูกขาง การยิง

หนาไม การโยนไข การประกวดแมบานสมบูรณแ การโยนลูกชวง การรองเพลงมง การแขงขัน

ลอเลื่อนไม (ลอเลื่อนไมเกิดขึน้มาจากการด ารงชีวิตของชาวไทยภูเขา ซึ่งจะตองใชวัตถุดิบจากปุา 

เชนฟืน พืชผัก น้ า ฯลฯ เวลาจะท าการขนยายมาเก็บไวก็ตองขึ้นลงเป็นระยะทางไกล จึงมีการ

ประดิษฐแเครื่องทุนแรงขึ้นมาจากวัสดุที่หาไดในทองถิ่น เกิดเป็นลอเลื่อนขนลากสิ่งของจากบน

ดอยสูงชันเพื่อประหยัดเวลา และแรงงาน ตอมาจงึมกีารดัดแปลงเพื่อใชในการแขงขันกัน : โฆษิต 

ไชยประสิทธิ)์ 

 

2) ความเชื่อและพิธีกรรมชุมชน 

 2.1) ความเชื่อเรื่องผี 

 ชาวมงมีความเชื่อดั้งเดิมคือการนับถือผีบรรพบุรุษและผีตางๆ สวนนอยที่จะนับถือ

ศาสนาพุทธและคริสตแ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวมงนับถือจะเริ่มจากจุดตางๆภายในบานที่หลักๆแลวมี

อยู 5 จุด โดยแตละจุดไดรับการเซนไหวตามโอกาสเพื่อการปกปูองคุมครองผูที่อาศัยอยูในบาน 

 2.2) ความเชื่อเรื่องขุนหลวงวลิังก๊ะ (วิลังคะ) 

 ชาวมงบานหนองหอยนับถือขุนหลวงฯ นับถือขุนหลวงฯ เป็นอยางมาก มีการบนบานสาน

กลาว เซนไหว สวนใหญก็จะเป็นเรื่องการท ามาหากิน  ขอใหผลผลิตออกมาดี ชวยปกปักรักษา

หมูบานใหอยูดีมีสุข โดยพิธีบูชาเซนไวหวขุนหลวงฯจะจัดขึน้เป็นประจ าทุกๆสิน้ปี 
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    4.1.3 สภาพทั่วไปของชุมชน 

 โครงการหลวงมีลักษณะเป็นพื้นที่สูง ภูเขา ลูกคลื่น ลอนลาด ลอนชัน อยูตอนบนของ

กลุมน้ าแรมและแมสา สูงจากระดับน้ าทะเล 780-1,430 เมตร มีพื้นที่รับผิดชอบ 21.17 ตาราง

กิโลเมตร หรอื 13,231ไร จ านวน 7 กลุมบาน 364 ครัวเรือน ประชากร 2,607 คน ประกอบดวย

ชาวเขาเผามง เผาลีซอ คนเมืองและจีนฮอ ดินมีความอุดมสมบูรณแปานกลางและคอนขางเป็น

กรดเล็กนอยถึงปานกลาง (PH 5.0-6.5) อุณหภูมิเฉลี่ย 24.8 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 

1,416.8 มิลลเิมตรตอปี ความชืน้สัมพัทธแเฉลี่ยตลอดปี 86 เปอรแเซ็นตแ 

 

       4.1.3.1 รายชื่อหมู่บ้านที่อยู่ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยและค่า

พิกัด (ที่มา: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย) 

ล่าดับ หมู่บ้าน 
ค่าพิกัดที่ตั้ง 

E N 

1 บานปางไฮ 481,070 2,096,126 

2 บานแมขิ 478,854 2,095,793 

3 บานหนองหอยใหม 479,328 2,094,066 

4 บานหนองหอยเกา 481,430 2,093,355 

5 บานสามหลัง 481,277 2,092,511 

6 บานหวยหวาย 480,906 2,091999 

 

4.1.4 สภาพเศรษฐกิจของชุมชน 

 1) ลักษณะทั่วไปของครัวเรือน 

 โครงการหลวงหนองหอยประกอบดวย 7 กลุมบานคือบานหนองหอยเกา บานหนองหอย

ใหม บานสามหลัง บานหวยหวาย บานแมขิ และบานปางไฮ โดยมีจ านวนหลังคาเรือน 364 

ครัวเรือน 503 ครอบครัว และจ านวนประชากร 2,607 คน เป็นชาวเขาเผามงมากที่สุด นอกนั้น

เป็นคนเมือง จีนฮอและลซีอ 

 ลักษณะของครัวเรือนโดยทั่วไปนับถือศาสนาพุทธควบคูกับลัทธิผี และมีบางสวนนับถือ

ศาสนาครสิตแควบคูกับลัทธิผ ีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 7.16 คน มผีูอยูในวัยแรงงาน (อายุ 

20-60 ปี) รอยละ 69.39 

 การประกอบอาชีพรอยละ  87.42 ท าการเกษตรในครัวเรือนเพียงอยางเดียว และมีผู

ประกอบอาชีพอื่นเพียงอยางเดียวรอยละ 2.26 นอกนั้นประกอบอาชีพการเกษตรควบคูกับการ
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รับจาง ทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร การถือครองที่ดินสวนใหญเป็นที่ดินไมมี

เอกสิทธิ์ใดๆ เฉลี่ย 9.43 ไรตอครัวเรอืน 

2) รายได้และรายจ่ายของครัวเรอืน 

รายไดสุทธิของครัวเรือนเทากับ  64,761.32 บาทตอปีในขณะที่ภาวะหนี้สินและการกูยืม

เงินของครัวเรือนนัน้ มีการกูยืมทั้งหมดเฉลี่ย 8,405.40 บาท ตอครัวเรือนตอปี สวนใหญกูเพื่อใช

ในการเกษตร (องคแการบริหารสวนต าบลแมแรม อ าเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ประจ าปีพ .ศ. 

2553, เอกสารเย็บเลม มปป.: 12) 

3) สภาพการผลิตทางการเกษตร 

ครัวเรือนสวนใหญปลูกผักเป็นอาชีพหลัก พืชที่ส าคัญคือผักกาด หอมหอ ผักกาดหงสแ 

กะหล่ าปลี แครอท หอมญี่ปุุน กระเทียมตน ปวยเหล็ง ฟักแมว ซาโยเต และมะเขือเทศ ซึ่งสวน

ใหญเป็นการผลิตในชวงฤดูฝน นอกนั้นมีการปลูกไมผล และไมตัดดอกบาง โดยไมผลที่ปลูกมาก

ไดแก ลิน้จี่ นอกนั้นเป็นบ฿วย ทอ พลับ พลัมและอะโวคาโด สวนไมดอกคือลิลลี่ โดยมีเกษตรกรที่

สงผลผลิตขายผานมูลนิธิโครงการหลวง ประมาณ 197 ครัวเรือน หรือคิดเป็น 61% ของ

ครัวเรือนทั้งหมด 

3.1)   ผลผลิตทางการเกษตร 

1) สงเสริมปลูกพืชผัก 50 ชนิด โดยมีพืชที่มีการจ าหนายสูงสุด 5 อันดับแรก

ไดแก ผักกาดขาวปลี ผักกาดหางหงสแ ผักกาดหอมหอ กะหล่ าปลี และปวยเหล็ง โดยมีลักษณะ

ของการด าเนินงานคือผักสงเสริมปกติและผักตกแตงพรอมขาย ผักแผนขอตกลง ซึ่งจะมีผลผลิต

หลักคือ ผักกาดหอมหอ กะหล่ าปลี แครอท กระเทียมตน พริกหวานเขียว ปวยเหล็ง เทอรแนิพ 

บล็อกโคลี่ และแรดิช โดยสงเสริมการเพาะปลูกในระบบ GAP (Good Agricultural Practice) และ

ในระบบผักอินทรียแ (Organic Vegetable)  

2) ไมผล ไดแกบ฿วย พลัม พลับ สตรอเบอรี่ สาลี่ อะโวคาโด องุน พีช และกี

วีฟรุ฿ต 

3) ไมดอก ไดแกกลวยไม (ฟาแลนนอฟซีส) กลวยไมดิน ฝิ่นประดับ เตช่ี แพนซี 
ไวโอลา เทียนฝรั่ง พิทูเนีย ลาเวนเดอรแ ลิ้นมังกร ซิลเวอรแดัส ยิบซอฟฟิลลา อะคิลเลีย คาเลนดู

ลา ไฮเดรนเยีย 

4) สงเสริมปศุสัตวแ ไดแก ไกกระดูกด าและกระตายเนื้อ 
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3.2)  การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1) พืน้ที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง 

มีเนื้อที่ประมาณ 438 ไร หรอืรอยละ 3.38 ของทั้งหมด โดยเป็นพื้นที่ตั้งของ

หมูบาน สถานที่ราชการ และสถาบันตางๆ 

2) พืน้ที่เกษตรกรรม 

มีพื้นที่ 4,538 ไร หรือรอยละ 35.02 ของทั้งหมด โดยเป็นที่นา 166 ไร 

(1.28%)  พื้นที่ ไร  136 ไร  ( 1.05%) พื้นที่ ไมผล 1,848ไร  (14.27%) พื้ นที่ปลูกผัก 2,246ไร 

(17.33%) 

3) พืน้ที่ปุาไม 

มีพื้นที่ 7,979ไร (61.58%) อยูในเขตปุาสงวนแหงชาติแมริม ซึ่งสวนใหญ

เป็นปุาเพื่อเศรษฐกิจ (โซน E) และปุาเพื่อการอนุรักษแ (โซน C) และพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยสุ

เทพ-ปุย อยูในบริเวณดานตะวันออกของพื้นที่ศูนยแฯ ซึ่งยังมีคงมีความสมบูรณแมาก 

4) งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 

งานสงเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาว ที่ท าการสงเสริมทั้งหมดประมาณ 

50 ชนิด โดยมีพืชที่มีผลการจ าหนายสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแกผักกาดหอมหอ ผักกาดหงสแ 

ผักกาดขาวปลี ปวยเหล็ง กะหล่ าปลี โดยสงเสริมการเพาะปลูกในระบบ GAP (Good Agricultural 

Practice) และในระบบผักอินทรียแ (Organic Vegetable)  

ในการสงเสริมจะติดตามงานตั้งแตการจายเมล็ดพันธุแ การเพาะ การปลูก การดูแลรักษา 

การเก็บเกี่ยวและการตลาด ซึ่งพื้นที่ปลูกผักสวนใหญจะปลูกเฉพาะในชวงฤดูฝนประมาณ 1,500 

ไรหมุนเวียน โดยผักจากศูนยแฯยังคงเนนจุดแข็งที่  

สด- ดวยระบบเย็นเร็ว (Pre-Cooling)  

สะอาด-ดวยระบบการปลูกแบบ Green Technology (Tray Culture, Hydroponic) 

ปลอดภัย- ดวยระบบการปลูกผักที่ดี (GAP)  

งานสงเสริมการปลูกไมผล ไดแกบ฿วย พลัม พลับ สตรอเบอรี่ สาลี่ อะโวคาโด องุน พีช 

และกีวีฟรุ฿ต 

งานสงเสริมการปลูกสมุนไพร ไดแกโรสแมรี่ ลาเวนเดอรแ ไชวแ   

แหล่งน่้าเพื่อการเกษตรกรรม 

พื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 80% ใชน้ าฝนในการเพาะปลูก ส าหรับ 20%ในบางพื้นที่ใช

น้ าจากฝายกักเก็บน้ าที่กรมชลประทานสรางและตอทอสงน้ าผานแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร 

โดยเกษตรกรจัดการตอทอสงน้ าจากทอใหญสูแปลงผักของตน ดวยระบบสปริงเกอรแ และบาง

พืน้ที่เกษตรกรสรางคันดินกั้นล าหวยธรรมชาติและตอทอเขาสูแปลงเพาะปลูก 
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3.3) สภาพสังคมของชุมชน 

3.3.1) งานพัฒนาสังคมและส่งเสรมิกิจกรรมกลุ่ม 

1) กองทุนหมูบาน 

2) กลุมแมบาน 

3) กลุม GAP 

4) กลุมผักอินทรียแ 

5) กลุมเยาวชน 

6) กลุมผูใชน้ า 

7) กลุมทองเที่ยว 

8) กลุมอป.พร. 

3.3.2) งานพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

1) ปลูกปุาเพื่อการทองเที่ยว 

2) ปลูกปุาเพื่อการทองเที่ยวเชงิอนุรักษแบานหนองหอยใหม 

3) ปลูกหญาแฝกพันธุแพระราชทานบานหนองหอยเกา พืน้ที่ 127 ไร 

4) ท าแนวกันไฟ 

5) จัดเวรอยูไฟในเดือนมกราคม – พฤษภาคม 

6) การปักเขตแนวที่ท ากินออกจากพืน้ที่ปุา 

7) จัดระบบอนุรักษแดนิและน้ ารวมกับกรมพัฒนาที่ดิน 

8) จัดท าโครงการปรับปรุงโครงสรางดนิ (ปุยอินทรียแ) 

ในพื้นที่ปุาไมที่ยังคงเหลืออยูจะหามไมใหชาวบานเขาไปตัดท าลาย โดยชาวบานรวมกัน

ตั้งกฎเกณฑแไวหามไมใหตัดไมท าลายปุา หากผูใดฝุาผืนจะตองถูกปรับ ส าหรับพื้นที่ปุาเสื่อม

โทรมจะปลอยใหปุาฟื้นตัว พรอมกับปลูกทดแทนบางสวน นอกจากนี้ศูนยแพัฒนาโครงการหลวงฯ 

ไดชักจูงใหชาวเขารวมกันปลูกปุาอนุรักษแและปุาตนน้ าของชุมชนไปพรอมกันดวย ซึ่งพื้นที่ที่ปลูก

ปุามีประมาณ 50 ไร ไมที่ปลูกประกอบดวยจันทรแทอง เมเปิ้ลไตหวัน นางพญาเสือโครง แอปเปิ้ล

ปุา เสีย้วและกระถินดอย เป็นตน 

3.3.3) หน่วยงาน องค์กรที่ส่าคัญในชุมชน 

1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผัก 

 เป็นศูนยแวิจัยพืชผักเมืองหนาวที่ส าคัญของโครงการหลวง โดยมีงานวิจัย

รูปแบบตางๆ ตลอดจนการวิจัยพืชผักใหมๆนานาชนิด และพืชสมุนไพร รวมมากกวารอยชนิด 
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โดยเป็นแหลงศึกษาดูงานดานการพัฒนาเทคโนโลยีดานการเกษตรใหกับผูสนใจและหนวยงาน

ตางๆ ด าเนินงานดานการวิจัย ทดสอบ สาธิต และผลติ ไดแก 

งานผักไฮโดรโพนิกสแ ไดแก ผักตระกูลสลัดเชน โอ฿คลีฟเขียว โอ฿คลีฟแดง 

บัตเตอรแเฮด เรดโครอล และมะเขือเทศเชอร่ี เป็นตน โดยใชระบบการปลูก 3 ระบบดวยกันคือ 

1) Nutrient Film Technique (NFT) คือการปลูกพืชบนสารละลาย โดย

ปลอยใหสารละลายหมุนเวียนผานรากเป็นฟิลมแบางๆ (1-2 เซนติเมตร) โดยใหรากสวนหนึ่งอยูต่ า

กวาระดับน้ า 

2) Deep Floating Technique (DFT) คือการปลูกพืชในสารละลายลึก 10 

เซนติเมตร ใชระบบน้ าหรอืใชปั๊มลมเพื่อใหเกิดฟองอากาศ  

3) Dynamic Root Floating Technique (DRF) คือการปลูกพืชในสารละลาย 

โดยใชระบบการหมุนเวียนของสารละลาย แตใหมีชองวางโคนตนและระดับน้ าที่ไหลผานรากเพื่อ

เพิ่มออกซิเจน และลดอุณหภูมนิ้ า 

- งานวิจัย/ ผลิตไสเดือนสายพันธุแขี้ตาแล และผลิตผลจากไสเดือนดิน คือ
ปุยจากไสเดือนดนิที่ท าการยอยเศษผักกลายเป็นปุยคุณภาพดีอีกชนิดหน่ึง 

- งานผลิตวัสดุปลูกใหแกเกษตรกรที่เพาะปลูกในระบบ EURAPGAP 

- งานพัฒนาวัสดุเพาะกลา 

- งานพัฒนาวัสดุปลูกในระบบปลูก Bag culture/ Tray culture 

- งานผลิตผักส ารองเชน ผักตระกูลกะหล่ า แตง พริก มะเขือ เป็นตน 

- งานผลิตปุยหมักแบบกลับกองและไมกลับกอง 
- งานวิจัยและผลิตผักสมุนไพร เชนโรสแมรี่ ลาเวนเดอรแ เสจ ทายแม เล

มอน ปาลแม คารแโมมายดแ 

พืน้ที่ปฏิบัติงานของศูนยแพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย แยกแตละประเภท ดังนี้ 

1) ส านักงานและแปลงวิจัย ที่ตั้ง บานหนองหอยเกา หมู 7 ขนาดพื้นที่ 4 ไร 3 งาน  
95 ตารางวา 

2) แปลงทดสอบและสาธิต 1 ที่ตั้ง บานหนองหอยเกา หมู 7 ขนาดพื้นที่ 56 ไร 2 

งาน 6 ตารางวา 

3) แปลงทดสอบและสาธิต 2 ที่ตั้ง บานหนองหอยเกา หมู 7 ขนาดพื้นที่ 4 ไร 97 

ตารางวา 

4) แปลงก าจัดสิ่งปฏิกูล ที่ตัง้ บานหนองหอยเกา หมู 7 ขนาดพืน้ที่ 1 ไร   
 2 งาน 99 ตารางวา 
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5) บานพักนักทองเที่ยว ที่ตั้ง บานหนองหอยเกา หมู 7 ขนาดพืน้ที่ 2 ไร  

2 งาน 29 ตารางวา 

6) แปลงทดสอบและสาธิต 3 ที่ตัง้ บานแมขิ หมู 4 ขนาดพืน้ที่ 12 ไร  

3 งาน 79 ตารางวา 

7) แปลงทดสอบและสาธิต 4 ที่ตัง้ บานแมขิ หมู 4 ขนาดพืน้ที่ 1 ไร 1 งาน  

56 ตารางวา 

     รวมทั้งสิน้ 84 ไร 1 งาน 61 ตารางวา 

 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของศูนยแพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 

1)  งานคัดบรรจุ โดยใชเทคโนโลยี Pre-cooling ในการลดอุณหภูมิของผลผลิต

เพื่อใหมีความสดนาน จนถึงมือผูบริโภค ไดแกระบบ Hydro cooling ส าหรับผักผลและระบบ 

Force air cooling ส าหรับผักใบ 

2) งานวิเคราะหแสารพิษตกคาง เป็นการตรวจสอบสารพิษตกคางในผลผลิต

เบื้องตน เพื่อใหผูบริโภคมีความมั่นใจในผลผลิตของโครงการหลวงวาปลอดจากสารพิษแนนอน

โดยเริ่มตั้งแตผลผลิตในระดับแปลงปลูก    

จากบริบทชุมชนที่ศึกษามาแลวนั้นท าใหเห็นวาศักยภาพของชุมชนบานหนองหอยที่จะ

น าไปสูการพัฒนาการทองเที่ยววิเคราะหแไดสองประเด็นคือ 

1) ด้านพื้นที่ ที่ตั้งชุมชนซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่สูง มีความอุดมสมบูรณแและ

ความสวยงามทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม การถูกก าหนดใหเป็นพื้นที่ปุาสงวนท าให

ความอุดมสมบูรณแทางธรรมชาติยังคงสมบูรณแอยู ประกอบกับวิถีอาชีพของชาวบานยังคงเป็น

เกษตรกรรมตามลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวบานหนองหอย หากมองในดานการ

ทองเที่ยวก็สอดคลองกับการทองเที่ยวเชงิเกษตรและธรรมชาติ  

2) ด้านคน การมกีลุมชาติพันธุแที่หลากหลายอาศัยอยูรวมกันอยางสงบและสันติ โดยมี

วัฒนธรรมชุมชนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไมใหหลงลืมไปกับกระแสความสมัยใหม แตก็ไมปฏิเสธ

ความเจรญิและระบบทุนนิยมที่แผเขามาในชุมชน สิ่งเหลานี้คือกระบวนการปรับตัวของกลุมชาติ

พันธุแ เป็นอัตลักษณแของชุมชน มองในมิติการทองเที่ยวถือเป็นจุดเดนที่นาสนใจในรูปแบบการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งตองปลูกฝังคานิยมใหแกเยาวชนรุนใหมตอไป 
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รูปภาพที่ 1 แผนที่ต าบลแมแรม อ าเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  

(ที่มา: องคแการบริหารสวนต าบลแมแรม อ าเภอแมริม จังหวัดชียงใหม) 
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รูปภาพที่ 2 ผังหมูบาน หมู 7 บานหนองหอยเกา  

(ที่มา: องคแการบริหารสวนต าบลแมแรม อ าเภอแมริม จังหวัดชียงใหม) 
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4.2 แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านหนองหอย 

 4.2.1 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 

 จากผลส าเร็จของโครงการหลวงในปัจจุบันท าใหผลงานของมูลนิธิโครงการหลวงเป็นที่

รูจักแพรหลายออกไปทั่วโลก ท าใหเกิดการทองเที่ยวในพื้นที่ตางๆของโครงการหลวงตามมา 

นักทองเที่ยวไทยและตางประเทศเริ่มหลั่งไหลกันไปเที่ยวในพืน้ที่โครงการหลวงกันมากขึน้ 

 การทองเที่ยวในพื้นที่ศูนยแพัฒนาและสถานีวิจัยโครงการหลวง สิ่งส าคัญที่สุดก็คือ

นักทองเที่ยวจะไดเห็นงานทางดานสงเสริมการเกษตรที่สูงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรง

วางรากฐานเอาไวจนประสบผลส าเร็จอยางงดงามในปัจจุบัน ไดเรียนรูและเห็นการท างานวิจัย

ของนักวิจัยและเจาหนาที่โครงการหลวงในการคนหาวิธีและพันธุแพืชผักผลไมที่เหมาะสมกับการ

เพาะปลูกในพื้นที่ ไดเห็นและเรียนรูกระบวนการพัฒนาสงเสริมของชาวเขาท าการเพาะปลูกพืช

ใหมๆ ที่สามารถสรางรายไดใหแกครอบครัวของเขา ตลอดจนไดเห็นแปลงปลูกพืชผักและผลไม

เมืองหนาวนับรอยชนิด รวมถึงไมดอกที่สวยงามหลากพันธแหลากสีสัน 

 นอกจากนั้น นักทองเที่ยวยังจะไดสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามของปุาไม ปุาตนน้ าล า

ธารที่ไดรับการอนุรักษแรักษาเอาไว ทั้งปุาธรรมชาติ และปุาที่ไดรับการฟื้นฟูสภาพ ที่ ปลูกขึ้นมา

ใหมอยางอุดมสมบูรณแ จนปัจจุบันไมเห็นรองรอยของปุาเสื่อมโทรมอกีตอไป 

 ขณะเดียวกันศูนยแพัฒนาโครงการหลวงทุกแหงไดสงเสริมใหประชาชน คนในพื้นที่รักษา

ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองไวไมใหสูญหาย ไดสนับสนุนใหชาวบานมีสวน

รวมในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลักดันและสนับสนุนใหเกิดศูนยแวัฒนธรรมของชนเผา ซึ่งจะ

เป็นสถานที่จัดแสดงวัฒนธรรมตางๆ ตลอดจนสถานที่แสดงขายของที่ระลึกที่มาจากผลผลิตทาง

การเกษตรหรือหัตถกรรมที่มาจากในหมูบาน นักทองเที่ยวจะไดเรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่

สวยงามของชนเผาตางๆที่อยูในพื้นที่ของโครงการหลวงซึ่งมีมากถึง 15 กลุมชาติพันธุแ 15 

วัฒนธรรม ซึ่งนาสนใจ นาศกึษาเป็นอยางมาก 

 ปัจจุบันการทองเที่ยวในโครงการหลวง สามารถเดินทางไดสะดวกมากขึ้นแมวาบาง

เสนทางยังไมคอยจะสะดวกมากนักก็ตาม แตก็ท าใหการทองเที่ยวมีรสชาติมากขึ้น หลายๆคน

เลือกที่จะเดินทางในหนาหนาว เพราะชอบความหนาวเย็น ทองฟูาใส ดอกไมสวย แตหลายคนก็

ชอบเดินทางในหนาฝน เพราะชอบความชุมฉ่ าของสายฝน ความเขียวชอุมของทุงนา ปุาไม และ

ความสวยงามของล าธาร น้ าตก และบางคนก็ชอบเที่ยวในหนารอน เพราะอากาศก าลังสบายไม

หนาวเกินไป ชอบสีสันสดสวยของดอกไมปุาหลายชนิดที่แขงกันออกดอกบานสะพรั่ง การ

เดินทางก็ไมยากล าบากนัก 

โครงการหลวงทุกแหงก็สามารถเดินทางเที่ยวกันไดตลอดทั้งปี แตละฤดูกาลก็มีเสนหแ

และความสวยงามที่แตกตางกันออกไป เชนในชวงหนาหนาว ดอยตางๆจะสดใสไปดวยไมดอกที่
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เบงบาน แขงขันกันชูชอสวย สวนในหนารอนไมผลขนาดใหญก็เริ่มจะออกดอกบานสะพรั่งแตม

สีสันทั้งหุบเขาสรางความประทับใจใหกับผูพบเห็นไดอยางไมรูลืม แตถาเป็นหนาฝนผลไมหลาย

ชนิดก็เริ่มผลิลูกออกผล ลูกพลับสีสมสดแขงกันออกสลับกับลูกสาลี่สีเหลืองออนเต็มตน 

ทามกลางสีเขียวชอุมของดงดอย และความฉ่ าเย็นของสายฝน รวมถึงพืชผักเมืองหนาวสดๆ ที่มี

ใหชมและมีใหชิมกันตลอดทั้งปี 

 การเดินทางทองเที่ยวในโครงการหลวง สามารถเดินทางไดทั้งรถสวนตัวหรือรถประจ า

ทางแลวตอกันดวยบริการของรถสองแถว แตหลายแหงตองใชรถขับเคลื่อนสี่ลอเทานั้น แตไมวา

จะเดินทางไปดวยวิธีไหน สิ่งที่จะไดรับเหมือนๆกันก็คือความประทับใจในความสวยงามของภูมิ

ทัศนแ ภูมิอากาศที่เย็นสบายจนถึงหนาวเหน็บ วิถีชีวิตที่สงบสุขของกลุมชาติพันธุแตางๆในพื้นที่ 

รวมถึงความอรอยจากการไดลิ้มรสอาหารพื้นเมืองและพืชผักผลไมที่สด สะอาด อรอยและ

ปลอดสารพิษในโครงการหลวงแตละแหง 

 ส าหรับทานที่นิยมขับรถดวยตนเอง คงตองเป็นคนขับรถเกงพอสมควรมีประสบการณแใน

การขับรถขึ้นภูเขาสูงชันและคดเคี้ยว เพราะศูนยแพัฒนาโครงการหลวงเกือบทั้งหมด อยูบน

เทือกเขาหรือที่สูงเกินกวา 500-1,500 เมตรเหนือระดับน้ าทะเลทั้งสิ้น และถาเป็นหนาฝน รถที่

จะขับไปก็ควรจะเป็นรถขับเคลื่อนสี่ลอจะสะดวกและปลอดภัยที่สุด 

 โครงการหลวงทั้ง 38 แหง กระจัดกระจายอยูเฉพาะในภาคเหนือตอนบน บริเวณจังหวัด

เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ล าพูนและพะเยา โดยอยูในจังหวัดเชียงใหมมากที่สุด รองลงมา

คือจังหวัดเชียงราย เสนทางที่อยากจะแนะน ามีอยู 6 เสนทางดวยกัน โดยจะจัดศูนยแพัฒนา

โครงการหลวงทีอ่ยูบนเสนทางเดียวกันหรือใกลเคียงกันเอาไวเป็นกลุม ที่จะสามารถเดินทางเป็น

วงกลม หรอืเป็นเสนทางไปกลับหรอืเป็นเสนทางผานไปยังแหลงทองเที่ยวอื่นๆได ดังนี้ 

เสนทางทองเที่ยวโครงการหลวงเสนทางที่ 1 หนองเขียว แกนอย อางขาง หมอกจเาม หวยลึก 

เสนทางทองเที่ยวโครงการหลวงเสนทางที่ 2 พระบาทหวยตม หวยสมปุอย ขุนแปะ แมโถ แมสะ

เรียง แมลานอย ปางอุเง 

เสนทางทองเที่ยวโครงการหลวงเสนทางที่ 3 หนองหอย แมสาใหม ปางดะ แมแพะ ทุงเรา ทุงเริง 

หวยเสีย้ว 

เสนทางทองเที่ยวโครงการหลวงเสนทางที่ 4 หวยน้ าริน หวยโปุง หวยน้ าขุน แมปูนหลวง สะโงะ 

หวยแลง ปังคา 

เสนทางทองเที่ยวโครงการหลวงเสนทางที่ 5 อินทนนทแ ขุนวาง แมสะปฺอก แมแฮ วัดจันทรแ 

เสนทางทองเที่ยวโครงการหลวงเสนทางที่ 6 แมหลอด มอนเงาะ ปุาเมี่ยง ตีนตก แมทาเหนอื 
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    4.2.1.1 ความเป็นมาและการก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 

  ศูนยแพัฒนาโครงการหลวงหนองหอยตั้งอยูที่หมู 7 บานหนองหอยเกา ต าบลแมแรม 

อ าเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ระยะหางจากตัวเมืองเชียงใหม 39 กิโลเมตร พื้นที่สูงจาก

ระดับน้ าทะเล 1,200 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 22 องศาเซลเซียส ตั้งอยูบนพื้นที่ปุา

สงวนแหงชาติ ประชากรสวนใหญเป็นชาวไทยภูเขาเผามง อาศัยอยูในเขตที่ก าหนดใหเป็นพื้นที่

เขตลุมน้ าช้ันที่ 1 อันเป็นตนก าเนิดของตนน้ าล าธารแหงหนึ่งของประเทศ ประกอบอาชีพการปลูก

พืชผักเป็นหลักโดยเริ่มมีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตกอนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ในอดีตชาวเขา

เหลานีป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมดวยการบุกรุกท าลายปุาเพื่อเปิดที่ท ากินใหมส าหรับท าไรเลื่อน

ลอยปลูกฝิ่นบนพื้นที่ประมาณ 400 -500 ไร ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญอันดับหนึ่งของพื้นที่แหงนี ้

เนื่องจากเป็นพืน้ที่ปลูกฝิ่นที่อยูใกลตัวเมอืงเชียงใหมมากที่สุด   

 ในปีพ.ศ. 2502 หนวยปฏิบัติการต ารวจชายแดนไดเริ่มเขามาสรางความสัมพันธแในพื้นที่

และใหการศึกษาตลอดจนรักษาความปลอดภัย  

 ตอมาในปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จเยี่ยมราษฎรหมูบานหนอง

หอยและทรงมีพระราชด าริวาควรจะมีการสงเสริมอาชีพดานการเกษตร จากนั้นกรมปุาไมได

จัดสงหนวยงานรวมกับหนวยพัฒนาและสงเคราะหแชาวเขา กรมประชาสงเคราะหแ สงเจาหนาที่

เขามาปฏิบัติงานประจ าหมูบานและประสานงานกับหนวยงานตางๆ   

 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2517 หมอมเจาภีศเดช รัชนี องคแประธานมูลนิธิโครงการหลวง ทรง

เห็นวาบานหนองหอยมีประชากรเพิ่มมากขึ้น ไดมีการขยายหมูบานออกเป็น 2 หมูบานคือบาน

หนองหอยใหมและหนองหอยเกา อีกทั้งยังมีการปลูกฝิ่นมากทั้งที่อยูใกลตัวเมืองเชียงใหม 

สมควรที่มูลนิธิโครงการหลวงจ าเป็นตองเขาไปมีบทบาทในการแกไขปัญหาตางๆ จึงไดจัดจัดตั้ง 

“ศูนยแพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย”ขึ้นเพื่อใหมีบทบาทในการแกไขปัญหาตางๆ โดยเฉพาะ

พืชเสพยแติด 

 วัตถุประสงคแของศูนยแพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 

1) เพื่อสงเสริมอาชีพการเกษตร โดยแนะน าพืชเศรษฐกิจใหมๆทดแทนการปลูกฝิ่นและ

การท าไรเลื่อนลอย 

2) เพื่ออนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ ตนน้ าล าธารและปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดขีึน้ 

3) เพื่อยกสภาพความเป็นอยูของชาวเขาใหดีขึน้ทัดเทียมคนพืน้ราบ 

4) เพื่อพัฒนาชาวเขาใหมีความส านึกในความเป็นไทย ยึดมั่นในชาติ  ศาสนา 

พระมหากษัตรยิแ 
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ศูนยแพัฒนาโครงการหลวงหนองหอยมีหมูบานในความรับผดิชอบ 5 หมูบานคือ บานสาม

หลัง หนองหอยเกา หนองหอยใหม แมขิ และปางไฮ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 11,875 ไร รวม

ประมาณ 442 ครอบครัว ประชากร 2,007 คน ซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองเมืองและชาวเขาเผาตางๆ 

ไดแก มง ลีซอ จนีฮอ มูเซอ และเยา 

การด าเนินงานประกอบดวย งานสงเสริม งานวิจัย งานสาธิต และงานผลิตเมล็ดพันธุแ 

ศูนยแพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย เริ่มด าเนินงานในพื้นที่ดวยการทดสอบวิจัยพืชผักเพื่อหาพืช

ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และท าการแปลงสาธิตการปลูกพืชผักเป็นตัวอยางใหเกษตรกรพรอม

กับคัดเลือกเกษตรกรผูน า โดยจัดใหดูงานดานการปลูกพืชผักนอกพืน้ที่ เพื่อกลับน ามาปฏิบัติโดย

มีเจาหนาที่คอยใหค าแนะน า แจกจายเมล็ดพันธุแและปุยใหเกษตรกร 

ศูนยแพัฒนาโครงการหลวงหนองหอยไดชักจูงใหชาวเขารวมกันตั้งกฎเกณฑแไวหามไมให

ตัดไมท าลายปุา หากผูใดฝุาฝืนจะตองถูกปรับ ส าหรับพื้นที่ปุาเสื่อมโทรมจะปลอยใหปุาฟื้นตัว

พรอมกับปลูกทดแทนบางสวน นอกจากนี้ยังไดชักจูงใหชาวเขารวมกันปลูกปุาอนุรักษแของชุมชน

เป็นประจ าทุกปี ในสวนของกลุมหนุมสาวและกลุมนักเรียนก็ไดด าเนินการปลูกปุาอนุรักษแและปุา

ตนน้ าของชุมชนไปพรอมกันดวย  

การด าเนินงานของศูนยแพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ไดพัฒนาและกาวหนาขึ้น

ตามล าดับ ซึ่งศูนยแฯ คาดหวังไววาเมื่อไดสงเสริมใหชาวเขาไดชวยเหลือตนเอง หยุดการตัดไม

ท าลายปุา อนุรักษแแหลงตนน้ าล าธาร ปลูกพืชบนที่ดินที่เป็นหลักแหลง มีรายไดแนนอน ปลูก

สรางบานเรือนอยางถาวร มีความสนใจดานการศึกษา และมีความรูในดานสาธารณสุข สามารถ

อยูในสังคมไดอยางมีความสุขตามสมควรแลว ศูนยแฯแหงนี้จะมีโอกาสเปิดตัวในฐานะเป็นแหลง

ทองเที่ยวที่สวยงามที่อยูใกลตัวเมอืงอกีแหงหนึ่ง 

1) ภูมิประเทศ 

 พืน้ที่ตั้งของศูนยแพัฒนาโครงการหลวงหนองหอยอยูสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 850 

-1,460 เมตร พื้นที่สวนใหญเป็นภูเขาสูง 

2) ภูมิอากาศ 

อุณหภูมิต่ าสุด ประมาณ 0 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิสูงสุด ประมาณ 30 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 21 องศาเซลเซียส 

3) การด่าเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 

3.1) งานทดสอบสาธิต ไดแก การท าแปลงองุน สตอเบอรี่ มะมวง อะโวคาโด และ

พลัม 

3.2) ดานการสงเสริมอาชีพ มีดังนี ้
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- สงเสริมการปลูกพืชเมืองหนาว เชนผักกาดหอมหอ ผักกาดหางหงสแ 

ผักกาดขาวปลี กะหล่ าปลี ปวยเหล็ง เบบีแ้ครอท บล็อกโคลี่ ผักกาดขาวปลี 

เป็นตน 

- สงเสริมการปลูกไมผล เชนองุน พลับ พลัม สตอเบอรี่ เป็นตน 

3.2) งานอารักขาพืช ไดเพาะเลี้ยงแมลงก าจัดศตรูพืช เชนมวนพิฆาต แมลงชางปีก

ใส แมลงหางหนีบ น าไปปลอยในแปลงฝักอินทรียแ งานควบคุมการใชสารเคมี 

ใหค าแนะน าและฝึกอบรมการใชสารเคมีที่ถูกวิธีแกเกษตรกร งานหมอพืชให

ค าปรึกษาเรื่องโรคและแมลงที่เกิดขึ้นกับพืชของเกษตรกร พรอมทั้งเก็บ

ตัวอยางดินและน้ ามาวิเคราะหแสาเหตุของโรคพืช 

3.3) ดานสังคม ด าเนินการจัดตั้งสหกรณแการเกษตรมี 2 แหง คือสหกรณแ

การเกษตรหนองหอย จ ากัด สหกรณแบานปางไฮ-แมขิ จ ากัด โครงการ

จิตส านึกสรางการมีสวนรวมและสนับสนุนโครงการหมูบานสะอาด การ

สงเสริมกลุมแมบานและเยาวชน เชนการผลิตปุยอินทรียแ การแสดงทองถิ่น 

เป็นตน 

3.4) ดานสิ่งแวดลอม มีการด าเนินการดังนี ้

- ชุมชนสะอาด จัดระเบียบชุมชนสะอาด หามเลี้ยงหมู รวมกันท าความสะอาด

หมูบานทุกวันศุกรแ ก าหนดกฎเกณฑแการเก็บขยะ สรางสวมใหถูกสุขลักษณะ 

- ผลผลิตสะอาด มีการบันทึกใบ GAP ในการปลูกผักสงโครงการหลวง การน า

เทคโนโลยีมาใชในการปลูกพืชเพื่อใหไดผลผลิตมากขึ้นและงายตอการจัดการ

หลังการเก็บเกี่ยว เพิ่มพืน้ที่ในการปลูกผักอินทรียแมากขึ้น 

- สิ่งแวดล้อมสะอาด โดยการแยกพืน้ที่ปุาที่ท ากิน ท าแนวอนุรักษแดนิและน้ า 

 

4) จุดท่องเที่ยวภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย มีที่นาสนใจ ดังนี ้

- อาคารผลิตผลโครงการหลวงหนองหอย 

- แปลงสาธิตการปลูกพืชผัก 

- แปลงสาธิตผักใหมและการปลูกพืชผักบนสารละลาย 

- แปลงสาธิตปลูกผักอินทรียแ 

- โรงผลติน้ าดื่มโครงการหลวง 

- ศูนยแอาหารและแปลงสาธิตไมผล 

- โรงเพิ่มมูลคาและก าจัดเศษผัก 
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- แปลงสาธิตระบบ EUREPGAP 

- แปลงสาธิตการปลูกสตอเบอรี่โดยใชน้ าแบบประหยัด แปลงขยายไหลสตอเบอรี่ 

ศูนยแอาหารVIP 

- ศูนยแพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย มีบริการบานพักนักทองเที่ยว สถานที่กาง

เต็นทแ บริการเชาเต็นทแและถุงนอน มีบริการอาหาร ตองส ารองลวงหนา 3-5 วัน 

กอนการเขาพัก 

- ที่ตั้งของศูนยแพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย หางจากตัวเมืองเชียงใหม 39 

กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที ใชเสนทางหลวงหมายเลข 107 

เชียงใหม-แมริม เลี้ยวซายไปตามเสนทางหลวงหมายเลข 1096 แมริม-สะเมิง ทาง

แยกขึ้นศูนยแอยูระหวางกิโลเมตรที่ 13-14 ใหเลี้ยวขวาตรงไป 6 กิโลเมตร (ทางขึ้น

เขา) 

 

4.2.2 แหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรและธรรมชาติ 

 ศูนยแพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย มีจุดเดนในเรื่องการวิจัยทดสอบ และสาธิต

เกี่ยวกับพืชผักตางๆ อาทิ ปลูกพืชในสารละลาย (Hydroponic) ปลูกผักในโรงเรือนโดยการใหปุย

ทางน้ า (Fertigation) และการทดสอบผลิตผักโดยไมใชดินในผักกินผล (Fruit Vegetable in 

Soilless Culture)  

ส าหรับพืชสมุนไพรนั้น ไดทดลองปลูกสมุนไพรไทย จีน และฝรั่งรวม 9 ชนิด ซึ่งมี

สรรพคุณตางๆกัน ไดแก แจแปนนิสมินทแ มินทแด า ชาหอม (โอม) คาโมมายลแ หญาหวาน เลมอน

ทายมแ เลมอนบาลแม เจยีวกูหลาน และหญาปักกิ่ง น ามาชงท าชาสดดื่มเพื่อสุขภาพ 

แปลงพืชผักและผลผลิตทางการเกษตรภายในชุมชน ไดแก 

- แปลงผักและงานวิจัยผักเมอืงหนาว เชนอาติโช฿ค 

- แปลงสมุนไพร เลมอนทารแม ม้ิน คารแโมมายดแ โรสแมรี่ 

- ไมผล เชน พลัม องุนไรเมล็ด สตอเบอรี่ 

- แปลงผักไฮโดรโพนิค เป็นเทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไมใชดิน เชน โอคลีฟแดง และ

ผักตระกูลสลัด 

หมูบานหนองหอยมีแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษแที่สวยงามและวิถีชีวิตของชนเผามงซึ่งเป็น

ประชากรสวนใหญของชุมชน พื้นที่ในความรับผิดชอบของศูนยแพัฒนาโครงการหลวงหนองหอยมี

เสนทางใหเที่ยวชมธรรมชาติหลายเสนทาง ซึ่งสวนใหญเป็นแหลงทองเที่ยวทางการเกษตรไปใน

ตัว ไดแก 



70 

 

 

1) เส้นทางบ้านสามหลัง  

อยูหางจากศูนยแฯ เพียง 1 กิโลเมตร สามารถมองเห็นทิวทัศนแบานแมสาใหม สวน

พฤกษศาสตรแสมเด็จพระนางเจาสิรกิิติ์ และโปุงแยง 

2) เส้นทางม่อนล่อง  

มีลักษณะเป็นผาหินสูงชัน เป็นดินแดนแหงต านานขุนหลวงวิรังคะ มีความสูงจาก

ระดับน้ าทะเล 1,450 เมตร มีอากาศบริสุทธิ์และมีทัศนียภาพที่สวยงาม อยูที่บานหนองหอยเกา 

หางจากศูนยแฯ 3 กิโลเมตร มีเสนทางเดินชมธรรมชาติ ชมพรรณไมและดอกไมปุาหลากหลาย 

ฤดูหนาวเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามกิจกรรมของศูนยแ อาทิ แปลงวิจัยพืชผักเมืองหนาว 

แปลงอนุรักษแดนิและน้ า 

3) เส้นทางม่อนดอย  

เป็นดอยสูงอยูใกลบานหนองหอยใหม หางจากศูนยแฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร ตลอด

เสนทางมทีัศนยีภาพงดงามมาก โดยเฉพาะในชวงปลายฝนตนหนาว ระหวางทางมีแปลงผักปลูก

ผักเมืองหนาวของชาวเขาซึ่งปลูกเป็นขั้นบันไดเชิงอนุรักษแดนิและน้ า 

4) เส้นทางบ้านแม่ขิ-ปางไฮ  

อยูทางดานทิศใตของต าบลแมแรม หางจากศูนยแฯ 9 กิโลเมตร ตลอดเสนทาง

สามารถชมวถิีชวีิตและการปลูกผักในโรงเรียนของเกษตรกรคนเมืองและคนมง และ

ยังสามารถไปเที่ยวชมน้ าตกวังฮาง กับน้ าตกตาดหมอกอันสวยงามไดดวย 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 3 แผนที่เดินทางและแหลงทองเท่ียวภายในศูนยแพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 

(ท่ีมา: สวนประชาสัมพันธแศูนยแพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อ าเภอแมริม จังหวัดเชยีงใหม) 
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ภาพที่ 4 พืน้ที่การด าเนินงานของศูนยแพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 

(ที่มา: ขอมูลจากศูนยแพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อ าเภอแมริม จังหวัดเชยีงใหม) 
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กิจกรรม 
เดือน 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 ชมแปลงผัก

แ ล ะ ส มุ น ไ พ ร

นานาพรรณ 

            

 ชิมชาสดบ ารุง

สุขภาพ 

            

 ชมสวนไมผล

เมืองหนาว 

1) บ฿วย 

2) พีช ลูกทอ 

3) พลัม 

4) พลับ สาลี ่

5) อโวคาโด 

6) องุน 

7) เสาวรส 

8) กาแฟ 

            

 ชมไมดอกไม

ป ร ะ ดั บ น า น า

พรรณ 

            

 รวมรื่น เริ งปี

ใหมมง 

            

 ชมพิธีเลี้ยงผี  

(เช็งเมง) 

            

 ชมธรรมชาติ ท่ี

สวยงามท่ีมอนลอง 
            

 ชมธรรมชาติ ท่ี
สวยงามท่ีมอนดอย 

            

ตารางท่ี 1 ปฎิทินการท่องเท่ียวการเกษตรของชุมชนบ้านหนองหอยท่ีสามารถเท่ียวได้ตลอดท้ังปี 
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4.2.3 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

ชุมชนบานหนองหอยมีแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรแและมีวัฒนธรรมประเพณีที่

นาสนใจหลายอยาง อาทิเชน 

 1) ต่านานม่อนล่อง (Rock Town) 

 มอนลอง  (ภาษาถิ่นทางภาคเหนือค าวา“มอน” หมายความวา เชิง,ดอย  “ลอง” 

หมายความวา โลงศพ) หรอืที่ชาวบานเรียกวามอนคว่ าลอง สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมือง

เชียงใหมบริเวณเสนแมริม-สะเมิง ไดแก ตัวอ าเภอแมริม ตัวอ าเภอสะเมิง สวนพฤกษศาสตรแ 

เอราวัณรสีอรแท หมูบานแมสาใหม หมูบานโปุงแยงนอก บริเวณบานสามหลัง ทิวทัศนแบริเวณสัน

เขาดอยสุเทพ-ปุย มอนดอย มอนทหาร บริเวณบานหนองหอย บนยอดดอยสามารถชมวิวได 2 

จุด คอืจุดสูงสุดของดอยมอนลองและจุดที่มีศาลาพักดานลางของยอดดอย บนยอดดอยเป็นที่ตั้ง

ของศาลเจาพอขุนหลวงวิลังคะ ซึ่งเป็นจุดฝังศพของเจาพอขุนหลวงวิลังคะ เป็นที่มาของต านาน

เลาขานกันของชาวบานวา ในอดีตมีกษัตริยแของชาวลัวะ นามวา “ขุนหลวงวิลังคะ”1 เจาเมืองระ

มิงคแนคร ทรงเป็นกษัตริยแที่มีพละก าลังแข็งแกรงและมีคาถาอาคมแกกลา ทรงสูญเสียมเหสีอัน

เป็นที่รักไป น าความเศราโศกมาแกขุนหลวงวิลังคะเป็นอยางมาก ขาราชบริพารเห็นดังนั้นจึง

กราบทูลเรื่องเจาแมจามเทวี ซึ่งเป็นเจาหริภุญชัยหรือเมืองล าพูน ซึ่งมีความสามารถและมีรูป

โฉมที่งดงามเหมาะสมที่จะเป็นพระมเหสีองคแใหมของขุนหลวงวิลังคะ ขุนหลวงฯจึงมีพระประสงคแ

ใหจัดขบวนอัญเชิญเจาแมจามเทวีมาเป็นมเหสี ทางดานเจาแมจามเทวีเมื่อไดทราบขาวก็ไม

ปรารถนาที่จะเป็นชายาเนื่องจากกลัวที่จะเป็นที่ครหาแกชาวเมือง จึงไดออกอุบายใหขุนหลวงวิ

ลังคะส าแดงอานุภาพโดยการพุงเสนา (แหลน) มายังเมืองล าพูน ถาสามารถพุงมาถึงไดจะยอม

เป็นพระมเหสี ขุนหลวงวิลังคะจึงรับตกลงแตขอท าการทดสอบฝีมือกอนโดยท าการพุงเสนาจาก

                                                           
1 จากต านาน “ขุนหลวงวิลังคะ” ตนก าเนิดของขุนหลวงวิลังคะเป็นชาวลัวะ หรือละวาหรือลาวจักราช ซึ่งใน

อดตีชนกลุมนี้ปกครองอาณาจักรลานนารวม 8 ดินแดนภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งแตเดิมไดขนาน

นามวา “นครทัมมิฬะ” หรือนคร “มิรังคะกุระ” ซึ่งมีพระอุปะติราชปกครองสืบกันมาจนสิ้น “วงศแอุปะติ” และ

เร่ิมการปกครองใหมโดย “วงศแกุนาระ” ซึ่งในสมัยกุนาระ ราชาครองราชยแไดทรงเปลี่ยนนามนครมาเป็น “ระ

มิงคแนคร” ขุนหลวงวิลังคะ เป็นกษัตริยแองคแท่ี 13 ของระมิงคแนคร ในราชวงศแกุนาระ เมื่อราวตนพุทธศักราช 

1200 ทานทรงมีอิทธิฤทธ์ิและฝีมือในการพุงเสนาจนเป็นท่ีเลื่องลือ ทานไดทรงครองราชยแระมิงคแนครในสมัย

เดียวกันกับพระนางจามเทวี ทรงครองเมืองหริภุญชัย ขุนหลวงวิลังคะไดสิ้นพระชนมแเมื่อพุทธศักราช 1227 ณ 

ระมิงคแนคร รวมพระชนมายุไดราว 90 กวาชันษา ระมิงคแนครไดถูกปกครองสืบเนื่องกันมาหลายยุคหลายสมัย 

จนถึงสมัยพญามังรายท่ี 25 ในปีพุทธศักราช 1234 ไดเร่ิมสรางเมอืงใหมขึ้นท่ีเชิงดอยสุเทพ และสรางเสร็จเมื่อ

ปีพุทธศักราช 1839 ไดตั้งชื่อนครใหมวา “เวียงนพบุรีพิงคแชัยใหม” หรือเวียงใหม และมาเป็น “เชียงใหม” ใน

ปัจจุบัน (ประวัตยิอพอขุนหลวงวลิังคะ เจาเมืองระมิงคแนคร. เอกสารอัดส าเนา. มปป.,มปท.) 
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ดอยสุเทพ แตมาตกยังหนองน้ าทางดานเหนือของเมืองล าพูน ตอมาเรียกวาหนองเสนา เจาแม

จามเทวีเห็นดังนั้น ก็คิดวาคงไมไดการจึงออกอุบายโดย าหมวกปีกกวางหลากสีงดงามถวายแก

ขุนหลวงวลิังคะ แลวลงคาถาอาคมไวเพื่อท าการสวมใสขณะท าการพุงเสนา เมื่อถึงเวลาขุนหลวง

ฯ ก็สวมหมวกกอนท าการพุงเสนา ขณะท าการพุงเสนาก็เกิดมีลมพัดปีกหมวกลงมาปิดตา ท าให

เสียสมาธิและออนก าลังลง เสนาจึงพุงตกลงที่ดอยเงินเหนือดอยค าไปไมถึงเมืองล าพูน ท าใหขุน

หลวงฯเกิดความโกรธแคนยกทัพไปตีเมืองล าพูนแตไดรับความพายแพกลับมา ขุนหลวงฯก็ไดรับ

บาดเจ็บสาหัสจนถึงแกความตาย ซึ่งกอนตายไดมีพระประสงคแใหน าศพไปฝัง ณ จุดที่สามารถ

มองเห็นเมืองล าพูนไดชัดเจนแตไมสามารถน าศพขามแมน้ าไดเนื่องจากเป็นความเชื่อของคนใน

สมัยกอนและเป็นศพของกษัตริยแซึ่งตองน าไปฝัง ณ ยอดดอยที่เป็นจุดสูงสุด ดังนั้นจึงน าลองใส

ศพเดินทางลัดเลาะไปตามสันเขา แตในระหวางเดินทางลองบรรจุศพไดเกิดคว่ าลง ณ จุดที่

ปัจจุบันชาวบานเรียกวามอนลอง หรือมอนคว่ าลองนั่นเอง ณ จุดนี้เป็นจุดที่สามารถมองเห็น

ทัศนยีภาพเมืองเชียงใหมที่งดงามและยังมีต านานเกี่ยวเนื่องกับผากลองของหมูบานแมสาใหมอีก

ดวย และยังมีต านานโรงครัวของขุนหลวงฯ ซึ่งอยูดานลางหนาผาในสมัยกอนจะมีพืชผักสวนครัว

ขึน้อยูเชน ขงิ ขา ตะไคร และจะมีกลิ่นควันเหมือนคนท าอาหาร และมีกอนหินที่มีลักษณะเหมือน

กอนเลากอเตาประกอบอาหาร ซึ่งชาวบานเชื่อกันวาเป็นโรงครัวส าหรับประกอบอาหารขณะที่มี

พิธีศพของขุนหลวง  

 
รูปภาพที่ 5 ทัศนยีภาพบนดอยมอนลองยามเย็น 

(ที่มา: คณะกรรมการการทองเที่ยวชุมชนบานหนองหอย) 
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2)  สัมผัสวิถชีีวติ วัฒนธรรมและประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์ 

หมูบานหนองหอยอยูในเขตพื้นที่บานหนองหอยเกา ต าบลแมแรม อ าเภอแมริม จังหวัด

เชยีงใหม ประชากรในพืน้ที่ประกอบดวยกลุมชาติพันธุแที่อาศัยอยูรวมกันอยางสงบสุข ดังนี้ 

คนเมือง  อาศัยอยูในบริเวณ บานสามหลัง บานปางไฮ และบานแมขิ 

ม้ง  อาศัยอยูในบริเวณบานหนองหอยเกา บานหนองหอยใหม และบานแมขิ 

จนีฮ่อ  อาศัยอยูในบริเวณบานหนองหอยเกา และบานหนองหอยใหม 

ลีซอ  อาศัยอยูในบริเวณบานหนองหอยเกา 

เย้า  อาศัยอยูในบริเวณบานหนองหอยเกา 

นักทองเที่ยวสามารถสัมผัสวิถีชีวิตกลุมชาติพันธุแที่อาศัยอยูกันกระจัดกระจายภายใน

พืน้ที่ตางๆของชุมชน ในลักษณะการเดินเลน เยี่ยมชม และพูดคุย  

 ชุมชนหนองหอยประกอบดวยกลุมชาติพันธุแที่หลากหลาย โดยชาวมงซึ่งเป็นประชากร

สวนใหญในพืน้ที่มีวถิีชีวติ ประเพณีและวัฒนธรรมตางๆที่นาสนใจ เชน 

- ปีใหมมง มีการจัดงาน 5 วัน ในชวงเดือนธันวาคม ซึ่งมีพิธีกรรมที่นาสนใจ มี

การละเลนที่เป็นเอกลักษณแ และการแตงกายชุดประจ าเผาเต็มรูปแบบ 

- ประเพณีแตงงาน 

- ประเพณีอยูกรรมประจ าปีและประจ าวัน 

- การเลีย้งผ ีเซนไหวบรรพบุรุษ 

- หัตถกรรมประจ าถิ่น เป็นหัตถกรรมที่เกี่ยวพันกับความเป็นอยู ไดแกเครื่องดนตรี 

เชน ขลุย แคน กลอง และชูจาง เครื่องแตงกาย เชนการปักผาที่ใชตกแตงชุดให

สวยงาม และเครื่องใช เชนการตีมีดและจอบ 

- การตมเหลาขาวโพด บนเขาอากาศหนาวเย็น เหลามีสวนชวยใหรางกายอบอุนขึน้ 

- การรักษาโรคดวยสมุนไพร 

 

4.3 ชุมชนบ้านหนองหอยกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

 โดยปกติแลวชาวบานหนองหอยยึดถือเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักในการสรางรายได 

รายไดจากการทองเที่ยวแทบจะไมมีผลและมีความส าคัญตอชาวบานหนองหอยเทาใดนัก ดังค า

บอกเลาของพอหลวงสุรินทรแ เตชะเลิศพนา ที่กลาวถึงภาพรวมการทองเที่ยวของหมูบานตั้งแต

อดีตจนถึงปัจจุบันไววา นักทองเที่ยวสวนใหญก็จะขับรถขึ้นมาเอง เมื่อกอนยังไมมีถนนหนทางที่

สะดวกเหมือนในปัจจุบัน เขามาตอนหนาแลงฝุุนแดงไปหมด เขามาตอนหนาฝนก็เฉอะแฉะ 

นักทองเที่ยวสวนใหญก็จะเป็นคนในจังหวัดเชียงใหมมากกวานักทองเที่ยวตางถิ่น ดานการ
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สงเสริมการทองเที่ยวเมื่ออดีตยังไมเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนนัก มีการไดงบประมาณมาจาก

โครงการหลวงบาง กรมปุาไมบางในการจัดท าทางเดินชมทัศนียภาพในปุาในสมัยนายมลชัย เตชะ

เลิศพนา อดีตผูใหญบาน ที่จะสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวชุมชนขึ้น แตขาดการสนับสนุนจาก

หนวยงานภายใน ความรวมมือของชาวบาน และหนวยงานภายนอก การทองเที่ยวในชุมชนจึงไม

บรรลุผลเทาที่ควร ตอมาในสมัยนายสุรินทรแ เตชะเลิศพนา ผูใหญบานปัจจุบัน สื่อออนไลนแไดเขา

มามีบทบาทในสังคมยุคปัจจุบันมากขึ้น การเกิดขึ้นและกระแสความนิยม “มอนแจม” เมื่อไมกี่ปี

ที่ผานมา ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่ใชประโยชนแขอมูลจากสื่อออนไลนแและ

การบอกเลาลักษณะปากตอปากท าใหสภาพการทองเที่ยวของหมูบานหนองหอยเริ่มคึกคักขึ้น 

เกิดรีสอรทตแตางๆ เพิ่มมากขึ้นตามไปดวย เชนมอนมวน มงลอรแด เป็นตน ท าใหชาวบานเริ่ม

มองเห็นความส าคัญของการทองเที่ยวขึ้นอีกครั้ง แตก็มีความแตกตางจากในอดีตเพราะลักษณะ

และนักทองเที่ยวจะมีความหลากหลายมากขึ้น ชาวบานมองเห็นรายไดที่มาจากการทองเที่ยวอีก

ครั้งจากเดิมที่ใหความส าคัญกับอาชีพเกษตรเพียงอยางเดียว โดยไดมีความพยายามที่จะเขามามี

สวนรวมด าเนนิกิจกรรมทองเที่ยวตางๆ มากขึ้น สงผลใหการด าเนินชีวิตของชาวบานชุมชนหนอง

หอยตองปรับตัวตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้อยางหลีกเลี่ยงไมได 

 

 4.3.1 สภาวการณ์ท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองหอยในปัจจุบัน 

 การศึกษาภาพรวมการทองเที่ยวของชุมชนบานหนองหอยใชกระบวนการศึกษาที่

หลากหลายเพื่อความสมบูรณแของขอมูล ทั้งจากการสัมภาษณแรายบุคคล กลุม การประชุมกลุม

ยอย ไดขอมูลตางๆ ดังนี้ 

จากการสอบถามและสัมภาษณแนายอนุพงษแ ค าพรรณผูอ านวยการศูนยแพัฒนาโครงการ

หลวงหนองหอย(สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2553) ไดสรุปภาพรวมการทองเที่ยวของชุมชน ควร

สงเสริมการทองเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษแ จุดเดนของชุมชนอยูที่ประเพณีวัฒนธรรมชนเผา แต

ปัญหาก็คือประเพณีใหญจะมีอยูครั้งเดียวในรอบปีคือปีใหมมง การทองเที่ยวอื่นก็มีอยูเชนมอน

แจม (ค าวา “แจม” หมายความวาวิว หรอืมองเห็นวิวทิวทัศนแ) 

 ในอดีตไดรับสั่งจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ใหอนุรักษแพื้นที่ปุาไวเพราะเป็นพื้นที่

ตนน้ า และปลูกปุา  ตอมาศูนยแฯไดซือ้ที่ตอจากชาวบานท าเป็นแหลงทองเที่ยว กางเต็นทแ ชมวิว 

 ผูอ านวยการศูนยแยังกลาวอีกวา การทองเที่ยวเชงิอนุรักษแก็ยังคงด าเนินปกติแตปัญหาอยู

ที่ชาวบานไมมีเวลา แตถาพูดถึงนโยบายของโครงการหลวงดานการทองเที่ยว จุดประสงคแหลัก

คือการทองเที่ยวชมผลติภัณฑแและการเกษตรของชาวบานวาปลูกผักกันอยางไร มวีิธีปลูกอยางไร 

การเดินทางไมล าบาก จะวาเป็นทางผานก็ไมเชิง แตจะเป็นแบบการเชิญใหแวะชม การซื้อขายผัก

มีอยูตลอดในทุกฤดูกาล แตจะนอยในชวงเดือนเมษายนเพราะขาดน้ า ก็จะรอน้ าฝนกันและจะเริ่ม
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เพาะกลากันในปลายเดือนเมษายน พอมีฝนมาหรอืเขาฤดูฝนจรงิๆก็จะลงปลูกยาวตั้งแตมีนาคม-

กุมภาพันธแปีถัดไป แตถาจะใหผักสวยจริงก็ตองเดือนกรกฎาคม และในชวงเดือนกรกฎาคมจะ

เป็นชวงที่มีนักทองเที่ยวขึ้นมาดูการปลูกผักมาก จะมาดูตรงโครงการหลวงกอน ซึ่งในโครงการ

หลวงก็จะมีอยูสองระบบคือระบบการผลิตและระบบการบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ตอมา

ก็จะไปดูชาวบานในหมูบานหรอืผูประสบผลส าเร็จ จะไปดูเรื่องน้ า เรื่องการเป็นอยู ตอนหลังมาดู

การท าอาหารการกิน แตชาวบานสวนใหญจะกินแบบงายๆ ธรรมดาคือกินผักตม ผัดผักใสเกลือ

ใสพริก ถาจะใหใหนักทองเที่ยวกินก็ท าไมได ก็ลมเลิกไปเพราะไมใชวัฒนธรรมมง อีกชวงหนึ่งที่

คนเขามามากคือชวงหนาหนาวชวงที่สตอเบอรี่ออก ก็จะมีคนขึ้นมาเที่ยวและซือ้กัน 

 การพักของนักทองเที่ยวจะพักในศูนยแ มีรีสอรแตที่บริเวณดานลาง (บานสามหลัง) คนแม

แตงเป็นเจาของ นักทองเที่ยวจะชมสวนองุน สวนผัก และไปดอยมอนแจม ดอยคว่ าลอง (ร็อ

คทาวนแ) ทัวรแบางกลุมก็จะพักที่มงลอรแดสวนใหญมีฐานะคอนขางดี จะมีการแสดงที่เป็นประเพณี

ของมง มีที่พักอาหารการกินใหพรอมและชุดการแสดง ก็จะใชชาวมงมาแสดงซึ่งสวนใหญจะมา

จากบานแมขิ หนองหอย ปางไฮ เพราะวาในแถบละแวกนีจ้ะมีชาวมงอยูเยอะ  

 ขอจ ากัดการพัฒนาการทองเที่ยว นักทองเที่ยวสวนใหญจะนิยมมาในหนาฝน แตมี

ขอจ ากัดที่จุดกางเต฿นทแและไมมีการขออนุญาตใหสรางสิ่งกอสรางในบริเวณนั้น เพราะเป็นตนน้ า 

และในบริเวณดังกลาวลมพัดแรง ถาลมมาแรงเกินไปจะพัดเอาหลังคาไปหมด ดานการบริหาร

จัดการศูนยแฯตองด าเนินการซอมแซมอุปกรณแรองรับนักทองเที่ยวดวย เชนซื้อเต็นทแ ซื้อหญามาปู 

จางคนงานเจาหนาที่ดูแลรีสอรตแ การสงเสริมใหเป็นโฮมสเตยแคอนขางยากเพราะไมใชวิถีชีวิตของ

เขา ไมควรท า แตอาจเป็นใหแยกอยูตางหากเป็นหลังๆ เหมือนที่แมสา แลวใหมีคนดูแลตางหาก

(งานท าความสะอาด) แตที่แมสาจะมีหนวยงานภายนอกมาจัดให แตที่หนองหอยจะใชวิธีจัดการ

กันเองในหมูบาน... ผูอ านวยการศูนยแฯ ยังไดเลาตออีกวา ปัญหาก็มีอยางบางทีนักทองเที่ยวเขา

มาในหมูบานไมเจอ  ถาเป็นชาวตางชาติลักษณะการทองเที่ยวไมไดจ ากัดเสนทางคือไปไดเรื่อยๆ 

ชาวตางชาติเขามาเที่ยวแลวไมคอยมีปัญหาเหมือนกับคนไทย เป็นไปไดวานักทองเที่ยวสวนใหญ

เป็นชาวไทยพฤติกรรมการทองเที่ยวจะแตกตางกับชาวตางชาติเพราะนักทองเที่ยวชาวไทย

บางสวนคาดหวังกับความสะดวก สบาย ความพรอมการบริการจากแหลงทองเที่ยว ท าให

บางครั้งการมาทองเที่ยวสถานที่ยังไมไดรับการปรุงแตงหรือมาแลวไมเหมือนกับการโฆษณา

ประชาสัมพันธแ ก็อาจไมเป็นที่นยิมหรอืสรางความผดิหวังแกนักทองเที่ยวก็เป็นได 

 การทองเที่ยวอีกอยางหนึ่งซึ่งมีผลกระทบตอชุมชน คือการขับรถATV ชมธรรมชาติของ

นักทองเที่ยว นักทองเที่ยวจะเตรียมของรับประทานมาเอง แตก็สรางปัญหาคือการทิ้งขยะ

เรี่ยราด ทางศูนยแฯก็ประสานใหทางบานแมสาเขามาเก็บขยะใหในทุกวันศุกรแ  
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การกระตุนใหชุมชนมสีวนรวมการทองเที่ยว ก็เป็นปัญหาส าคัญเพราะเป็นการเพิ่มภาระ

การท างานมากขึ้นเพราะปกติแลวงานพัฒนาอาชีพก็มีหลายภาระกิจอยูแลว...บางอยางเนี่ย ชวง

หลังจะสอนใหเขาอยูไดดวยตัวเขาเองดีกวาครับ อยาไปท าอะไรใหเขาซะหมด ใหเขาไดเรียนรูดวย

ตนเองนะครับ.. นายอนุพงษแ ค าพรรณ ผูอ านวยการศูนยแพัฒนาโครงการหลวงหนองหอยกลาว ( 

สัมภาษณแ, 5 เมษายน 2553) 

ขอสังเกตของนักวิจัยพบวาแนวโนมการทองเที่ยวของชุมชนเริ่มไดรับความสนใจจาก

ภายนอกเพิ่มมากขึ้นจะเห็นไดจากมีรายการโทรทัศนแ จะมาท าขาวออกทีวีตรงบริเวณมอนแจม 

นั่นก็หมายความวา มอนแจมไดกลายเป็นสัญลักษณแของชุมชนหนองหอยไปแลว และโดยปกติ

การจะเขาพักในชุมชนนักทองเที่ยวก็ควรติดตอกับศูนยแพัฒนาโครงการหลวงหนองหอยกอน แต

มอนแจมไดมีการท าการตลาดเชนแผนพับโบวแชัวรแ แจกนามบัตร การบอกกลาวแบบปากตอปาก 

ท าใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามาพักผอนที่มอนแจมไดเลย จากการสอบถามอัตราราคาคาที่พัก

ของมอนแจมถาเชาเต฿นทแจะราคาตัง้แต 1,000 บาทขึ้นไป หองน้ าแยกตางหาก อาหารถาไมไดน า

ขึ้นมาประกอบกันเองทางรานก็มีบริการ ทางรีสอรตแสามารถตั้งแคมปไฟได และมีสิ่งอ านวย

ความสะดวกตามสมควร เป็นตน จากการสังเกตและสอบถามชาวบานพบวานักทองเที่ยวสวน

ใหญจะขนของขึ้นมาเอง เขามามอนแจมแลวก็ไมไดออกไปไหน กินนอนก็อยูแตในนั้น 

สวนหนึ่งที่ที่พักของศูนยแฯ ไมไดรับความนิยมเพราะไมมีพนักงานบริการอ านวยความ

สะดวกประจ าศูนยแฯ ท าใหนักทองเที่ยวไมไดรับความสะดวกสบาย นักทองเที่ย วสามารถมี

ตัวเลือกอื่นๆ สงผลใหบานพักของศูนยแไมมีนักทองเที่ยวเขามาใชบริการ ขาดการดูแลอยาง

ตอเนื่อง และเกิดการช ารุดทรุดโทรมในที่สุด 

 ขอสังเกตที่พบจากการรวบรวมขอมูลพบวาเมื่อกอนนักทองเที่ยวสวนใหญจะเป็น

ชาวเมืองเชียงใหม แตปัจจุบันจะเป็นนักทองเที่ยวที่มาจากกรุงเทพฯเป็นหลักและจังหวัดใน

ภูมิภาคตางๆของประเทศเป็นอันดับรองลงมา การสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวดานอื่นๆเชน

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี โรงเรียนมีบทบาทในการสงเสริมการทองเที่ยว เชนหาก

นักทองเที่ยวตองการชมการแสดงชนเผา ทางโรงเรียนก็จะจัดเตรียมการแสดงของนักเรียนไวให 

แตตองบอกลวงหนาเพื่อมีเวลาในการเตรียมตัว โรงเรียนมีมัคคุเทศกแนอย แตการจะเขาไปกาว

กายมากก็จะด าเนินการไมได ปัจจัยที่ท าใหการด าเนินงานของโรงรียนมีความไมตอเนื่องเพราะ

นักทองเที่ยวมีจ านวนมาไมสม่ าเสมอ นานๆครั้งถึงจะติดตอมา เพราะทางโรงเรียนไมมีระบบการ

ด าเนินงานที่ชัดเจนวามีกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเป็นอยางไร แผนประชาสัมพันธแก็จะเป็น

เพียงแตแนะน าของศูนยแพัฒนาโครงการหลวงหนองหอยและดอยมอนแจมเทานั้น แตจุด

ทองเที่ยวที่นาสนใจอื่นๆแทบจะไมมีการกลาวถึงเลย สิ่งเหลานี้คือขอมูลที่สะทอนจากการบอก
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เลาคนในชุมชนและการสังเกตการรวบรวมขอมูลที่ไดรับ ที่กลาวถึงผลที่ไดรับของชุมชนจากการ

ทองเที่ยวโดยเฉพาะที่ดอยมอนแจมในระดับที่นอยมาก 

กลาวโดยสรุป การทองเที่ยวของชุมชนยังตองมีการสงเสริม ปรับปรุงและพัฒนาในอีก

หลายๆดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งพื้นฐานที่จ าเป็นตอการบริโภคเชนที่พัก รานอาหาร สิ่งอ านวย

ความสะดวกแกนักทองเที่ยว การประชาสัมพันธแการทองเที่ยวอยางเป็นระบบ รวมถึงการสราง

การมสีวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยว 

 

4.3.2 การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ศักยภาพ แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน

บ้านหนองหอย 

 นักวิจัยไดใชวิธีการประชุมปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) เพื่อวิเคราะหแสภาพปัญหา 

อุปสรรค ศักยภาพ แนวทางพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน ขอมูลที่ไดมดีังนี้ 

4.3.2.1 ปัญหาและอุปสรรคการท่องเที่ยวของชุมชน 

- นักทองเที่ยวมาเที่ยวเฉพาะบางจุด เชนที่มอนแจม การทองเที่ยวไมไดกระจายไปยัง

สวนอื่นในชุมชน โดยที่มอนแจมนั้น โครงการหลวงฯ ไดซื้อที่ดินตอจากชาวบาน เมื่อกอนสภาพ

ของมอนแจมจะเป็นพื้นที่ปลูกผัก แตพอสตอเบอรี่เขาไปก็จะยกเลิกปลูกผัก และท าเป็นสถานที่

ทองเที่ยวในเวลาตอมา สวนใหญนักทองเที่ยวก็จะเป็นกลุมที่มีรายไดระดับสูง การเขามาเที่ยวก็

จะอยูแตภายในรสีอรตแเทาน้ัน ท าใหชาวบานไมไดรับผลประโยชนแจากสถานที่ทองเที่ยวดังกลาว 

- ขาดการประสานงานท างานรวมกันระหวางชาวบานและศูนยแพัฒนาโครงการหลวงฯ  

ดังที่ผูน าชุมชนทานหนึ่งไดเลาถึงการท างานของโครงการหลวงบางครั้งท าแลวไมไดแจงผูน าชุมชน

ไดทราบ หรือคนในชุมชนรู แลวคนในชุมชนก็ไมรูเรื่อง โดยปัญหาดังกลาวตนตอมาจากความ

ขัดแยงการท างานระหวางศูนยแฯกับชุมชนในหลายเรื่อง เชนการรับผลผลิตการเกษตร บอน้ า

บาดาล การไมปรึกษาหารอืกับชาวบาน นโยบายของศูนยแฯสงผลกระทบตอชาวบาน เป็นตน 

- สถานที่ทองเที่ยวถูกปลอยใหรกรางขาดการดูแลเชนที่ดอยคว่ าลอง ซึ่งเป็นสถานที่

ส าคัญทางประวัติศาสตรแต านานขุนหลวงวิลังกะ ปลอยใหรกราง การเดินทางที่ไมสะดวกเพราะ

ถนนไมไดลาดยางไว ปัญหาขยะระหวางทาง ในชวงหนาแลงควันไฟปุาปกคลุมกอเกิดมลพิษและ

บดบังทัศนียภาพ หรอืเสนทางเดินปุาภายในชุมชน ปัจจุบันสภาพรกราง แตก็พอเดินอยูไดบาง 

- ที่ดินท ากินของชาวบานอยูในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติ ชาวบานไมมีกรรมสิทธิ์

ครอบครองหรือการจัดการที่ดินของตนเองอยางเต็มที่ เป็นสาเหตุใหการพัฒนาทรัพยากรไม

สามารถด าเนินไดอยางเต็มที่และมปีระสิทธิภาพ 
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- ไมมีหนวยงาน/องคแกรระดับชุมชนที่สนับสนุนการทองเที่ยวอยางเป็น หนวยงาน/

องคแกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมเขาถึงพื้นที่ดังกลาวเนื่องดวยไมใชเขตพื้นที่พัฒนาทองเที่ยว 

ดังนั้นการสงเสริมการทองเที่ยวจะมุงเนนในบริเวณตั้งแตทางเขามาต าบลแมแรม –ปางชางแม

สา-สวนพฤกษศาสตรแสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ-ปากทางแมสา ซึ่งมีสถานที่

ทองเที่ยวส าคัญของอ าเภอแมริมมากกวา 

- การทองเที่ยวถือวาเป็นสิ่งใหมของชาวบาน เพราะอาชีพหลักของชาวบานคือ

เกษตรกรรม การทองเที่ยวคืองานบริการ ที่จะตองประกอบดวยศาสตรแและศิลปในการ

ด าเนินงาน สิ่งส าคัญที่จะเสริมสรางการทองเที่ยวของชุมชนไดตองปรับความรู ทัศนคติเกี่ยวกับ

การมสีวนรวมใหม 

- โครงการหลวงไมมแีผนนโยบายสนับสนุนดานการทองเที่ยวอยางเป็นรูปธรรมเพราะ

ไมใชนโยบายหลักของศูนยแฯ ถึงแมวาการทองเที่ยวโครงการหลวงจะเป็นสิ่งที่ดี แตยังขาดแผน

สงเสริมการทองเที่ยวอยางมอือาชีพ 

- ขาดความรวมมอืกับภาคธุรกิจทองเที่ยว ดังจะเห็นไดจากการทองเที่ยวรถ ATV2
 ซึ่ง

เป็นรถที่ขับชมธรรมชาติมีการขับผานชุมชนแตไมไดแวะเขาจอดหรือหยุดพักในชุมชนเลย จาก

การสอบถามพบวาขบวนรถATVมีการขับผานในชุมชนวันละหลายๆครั้ง จะมากสุดตอนชวงสาย

ถึงเที่ยงและจะคอยลดลงในตอนบาย นั่นก็เทากับวาชุมชนเป็นทางผานของธุรกิจการทองเที่ยว 

ภาคธุรกิจหยิบยืมทรัพยากรของคนในทองถิ่นเพื่อเสริมรายไดใหแกตนเอง แตผลประโยชนแไมได

ตกถึงชุมชนเลยแมแตนอย 

                                                           
2
 มาจากค าเต็มวา All Terrain Vehicle ซึ่งแปลกันตรงๆไดวา ATV คือพาหนะท่ีสามารถขับขี่พาทานไปไดทุก

สภาพถนนนั่นเอง โดยมีการเร่ิมใชงาน และเรียกขานกันวา ATV กันมานับตั้งแตปี ค.ศ. 1970 ท่ีอเมริกา ซึ่ง 

ATV นัน้อาจจะม ี3 หรือ 4 ลอ หรืออาจมีมากถึง 6 ลอในกรณีท่ีมีความตองการเป็นพิเศษ แตในปัจจุบันนั้นเรา

จะพบ ATV ในรูปแบบ 4 ลอ ยกสูงกันเป็นสวนใหญ ซึ่งการใชงานนั้นก็เหมาะส าหรับไวใชสมบุกสมบัน ขึ้นเขา 

ลงหวย ตะลุยปุา ขับผานแมน้ าตื้นๆ และอื่นๆตามแตท่ีจะทรมานเคร่ืองยนตแกันไป โดยสวนใหญท่ีพบเห็น ATV 

มักมีขุมก าลังมาจากรถมอเตอรแไซตแเราดีๆนีเอง โดยมีขนาดการบริโภคน้ ามันเร่ิมตั้งแต 50 cc. ไปจนถึง 500 

cc. แลวแตก าลังแรงบิดท่ีผูใชตองการ แตในการใชงานท่ัวๆไปในสนาม ATV ตะลุยปุา ฝุาธารน้ าตกนั้น 

พละก าลังจากเคร่ือง 150 cc. ก็นับไดวามากเกินพอ และขนาดล าตัวก็ไมใหญมากจนเทอะทะเหมือนอยางรุน

ใหญ 200 cc. ขึน้ไป ท าใหการขับขี่ควบคุมเป็นไปไดโดยไมล าบากมากนัก ATV นั้นโดยปกติแลวออกแบบมาให

ขับขี่คนเดียว และใชความเร็วไมสูงมากนักแตตองการแรงฉุดกระชากเพื่อฝุาอุปสรรคตางๆซะมากกวา ซึ่งจาก

การออกแบบใหมีลอมากกวา 2 ลอนั้นเป็นการชวยให ATV เป็นรถท่ีมีเสถียรภาพสูงในยานความเร็วต่ า บุกปุา 

ฝุาดง (http://www.theforrestpaintball.com. สบืคนเมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2554) 

http://www.theforrestpaintball.com/
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- ชุมชนหาจุดดึงดูดการทองเที่ยวไมพบ ไมรูวาจะสงเสริมการทองเที่ยวไปในทิศทางใด 

(ชุมชนไมมีจุดขาย) ดังจะเห็นไดจากการสอบถามอดีตผูน าชุมชนมีความเขาใจของชุมชนตอการ

ทองเที่ยวยังอยูในขอบเขตจ ากัด เชนอยากใหมีการทองเที่ยวเหมือนหมูบานมงดอยปุย มี

นักทองเที่ยวมาเดินในหมูบานเยอะๆ(เดินมาท าอะไร?) แตเมื่อถามตอไปวาเมื่อมีนักนักทองเที่ยว

มาเยอะๆแลวจะท าอยางไรตอ อันนีก้็ไมสามารถใหค าตอบได 

- ชุมชนไมตระหนักถึงผลประโยชนแจากการทองเที่ยวมากกวาอาชีพเกษตรกรรม งาน

เกษตรกรรมเห็นผลผลิตชัดเจน แตการทองเที่ยวคืองานบริการ หลักการบริการคือความพึง

พอใจของผูบริโภค ซึ่งโดยลักษณะพืน้ฐานอุปนิสัยแลวชาวมงรักอิสระ ไมยอมใครงาย เป็นตัวของ

ตัวเอง รักพวกพอง ลักษณะสังคมแบบปิด ซึ่งแตกตางกับงานบริการที่ตองเอาใจ ความอดทนสูง 

ดังนัน้จงึเป็นตองเป็นเรื่องคอยเป็นคอยไปในการปรับทัศนคตดิังกลาว  

   

4.3.2.2 ศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยว 

- มีความหลากหลายทางชาติพันธุแเชน มง จีนฮอ มูเซอ ลีซอ ไทใหญ ในบริเวณ

เดียวกัน แตก็สามารถอยูรวมกันไดไมมขีอขัดแยงระหวางกัน 

- ความเขมแข็งของวัฒนธรรมประเพณี จะเห็นไดจากพิธีส าคัญตางๆยังคงไดรับ

การสบืทอดอยูเชนพิธีไหวผ ีการแตงงาน งานศพ การเขียนผามง สิ่งที่ท าใหประเพณีเหลานี้ยังคง

อยูเพราะชาวมงใหความส าคัญและเคารพผูอาวุโสมาก 

- ผูน าในชุมชนมีความเขมแข็ง เสียสละ อดทน วิสัยทัศนแที่กวางไกล จะเห็นไดวา

ชุมชนหนองหอยซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยูใกลกับตัวเมืองเชียงใหม การเดินทางเขาออกชุมชนเป็นไปอยาง

สะดวก ท าใหความคิดความทันสมัยอยางในเมืองมีอิทธิพลตอการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนสูง

ดวย ท าใหผูน าตองปรับตัวเขากับสภาวะความเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย จากการสัมภาษณแ

ผูใหญบานจะคอยสอดสองดูแลคนในชุมชนเป็นอยางด ีสามารถแยกแยะไดวาคนไหนเป็นคนนอก

ชุมชน และเฝูาระวังปัญหายาเสพยแติด โดยเฉพาะในกลุมของวัยรุนในชุมชน ก็จะคอยตักเตือน 

อบรมสั่งสอนเมื่อเกิดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมตางๆขึ้น สวนผูน าอีกทานหนึ่งที่ท างานดาน

การศึกษาคือนายสิทธิศักดิ์ ผูอ านวยการโรงเรียนแมเจาหลวงอุปถัมภแ 2 จะเป็นแกนน าส าคัญๆ

ในชุมชนหลายเรื่องโดยท างานควบคูไปกับฝุายปกครอง การสนับสนุนกิจกรรมดานตางๆ

โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาใหความรู เพราะทานใหเหตุผลวาตัวทานเองก็อยูที่นี่มานาน 

อยากจะตอบแทนชุมชน และใหเยาวชนในชุมชนมีอนาคตที่ดี โดยหวังใหไดรับการศึกษาในขั้ น

สูงสุด 
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- พื้นที่อยูใกลแหลงทองเที่ยวส าคัญของแมริม เชนน้ าตกแมสา ฟารแมกลวยไม 

ศูนยแพฤกษศาสตรแสมเด็จพระนางเจาฯ ปางชางแมสา การเดินปุาชมธรรมชาติ ฯลฯ  ความ

ไดเปรียบตรงที่เสนทางการทองเที่ยวหลักของอ าเภอแมริมอยูในบริเวณดังกลาวท าใหมีกิจกรรม

การทองเที่ยวที่หลากหลาย ประการส าคัญอยูที่วาจะด าเนินการมีสวนรวมจากหลายฝุาย

(องคแการปกครองสวนทองถิ่น, ภาคเอกชน, ผูน า, ชาวบาน) เพื่อสนับสนุนใหเกิดการทองเที่ยว

ของชุมชนไดอยางไร 

- ชุมชนอยูใกลตัวเมอืงเชียงใหม มรีะยะหางจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร ใช

เวลาประมาณ 45 นาทีเทานัน้ การคมนาคมที่สะดวกเพราะไมคอยลาดชัน ใชรถไดทุกประเภท 

- เกษตรผสมผสาน 

- เกษตรหลากหลาย 

- มีการประชาสัมพันธแผานสื่อตางๆ 

- จัดตารางเวลาในการดูงาน 

- จัดท าปฏิทินดูงานของหมูบาน 

- มีลานแสดงวัฒนธรรม จ าลองความเป็นอยูดั้งเดิมของชาวมง 

- พืน้ที่การเกษตรจ าลอง (ขายไดดวย) 

- ขอความรวมมอืจากชาวบาน, องคแการบริหารสวนต าบล, จังหวัด 

- การทองเที่ยวเกษตร สวนสตอเบอรี่ สวนองุน 

- วัฒนธรรมและประเพณี เชน โยนลูกชวง เลนลูกขาง เตาร ามง เปุาแคน ลอเลื่อน 

เป็นตน 

 

4.3.2.3 ความต้องการของชุมชนจากการท่องเที่ยว 

- การทองเที่ยวเป็นการสรางรายไดใหกับชุมชน 

- การมสีวนรวมของชุมชน 

- ไมสรางความเดือดรอนใหชุมชน 

- จุดเดน การเกษตรปลอดสารพิษ  เกษตรตามฤดูกาล 

- ตองมีแหลงเงินทุนสนับสนุน 

- การแสดงแตละรอบมากเกินไปท าใหนักแสดงเหนื่อย 

- ขาดพืน้ที่ในการจัดท า 

- ดานการเกษตร 
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- การแสดงของชาวบาน ดานประเพณี โดยใหกลุมหนุมสาวอิงกับมอนมวน มอนแจม 

- กลุมแมบานโอทอป กระเปา ตุ฿กตา ผลิตภัณฑแ ปัญหาคือไมมีตลาดรองรับ 

- โฮมสเตยแ  

- สงเสริมใหกลุมหนุมสาว เป็นผูบริหารจัดการ ไกดแ 

- ตองหาแหลงทุนสนับสนุน 

- ตองมีคนที่มคีวามรูในดานเกษตร วัฒนธรรม ทองเที่ยว มาเริ่มตนท า (คนของชุมชน) 

- ตองมีคนที่มกีารศกึษามาจัดท าสื่อตางๆ ส าหรับประชาสัมพันธแ (คนของชุมชน) 

- พืน้ที่ในการจัดท า 

- ตองมีหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มาสนับสนุน 

 

4.3.2.4 ปัญหาที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว 

- น้ าเพื่อการเกษตรน้ าแลงในชวงเดอืน กุมภาพันธแ –พฤษภาคม ทุกปี 

- การทองเที่ยวไมไดสรางรายไดใหชาวบานเลย 

- ปัญหารถ ATV 

- ขาดงบประมาณสนับสนุน 

- ขาดความเสียสละของชาวบาน 

- ชาวบานมีอาชีพเดิมอยูแลว ไมจ าเป็นตองท าทองเที่ยว 

 

4.3.2.5 การพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 

- ตองหาแหลงทุนสนับสนุน 

- ตองมีคนที่มคีวามรูในดานเกษตร วัฒนธรรม ทองเที่ยว มาเริ่มตนท า (คนของชุมชน) 

- ตองมีคนที่มกีารศกึษามาจัดท าสื่อตางๆ ส าหรับประชาสัมพันธแ (คนของชุมชน) 

- พืน้ที่ในการจัดท า 

- ตองมีหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มาสนับสนุน 

- การใหชุมชนมีสวนรวมไดแกการเสนอขอคิดเห็น การวางแผน การด าเนินการ  รวม

รับผลประโยชนแ (การส ารวจความเห็นของประชาชน) 

- ระดมความคิดรวมกันระหวางองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ผูน าชุมชน ผูอ านวยการ

โครงการหลวง ภาคธุรกิจเอกชน รวมวางแผนการสงเสริมทองเที่ยวของชุมชน (ประชุมกลุมยอย

เพื่อระดมความเห็น) 
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- น าเสนอแนวทาง แผนการจัดการทองเที่ยวของชุมชนตอชุมชนและหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

สรุปกิจกรรมการวิเคราะหแปัญหา อุปสรรค ศักยภาพ  แนวทางพัฒนาการทองเที่ยว

ของชุมชนหนองหอย พบวาประชาชนมีความสนใจและตื่นตัวดานการทองเที่ยวมากเพราะเห็น

ประโยชนแ และรายไดที่มาจากการทองเที่ยว แตชุมชนยังมขีอจ ากัดดานงบประมาณสนับสนุนที่ยัง

ไมเพียงพอในดานการประชาสัมพันธแ งบประมาณลงทุนเพื่อรองรับการบริการแกนักทองเที่ยว 

และการสรางจุดเดนใหเป็นเอกลักษณแชุมชน  

 

4.4 ผลการส่ารวจความคิดเห็นความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ

ประชาชนหมู่บ้านหนองหอย (รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นฉบับสมบูรณแโปรดดูใน

ภาคผนวก) 

 วัตถุประสงคแการส ารวจความคิดเห็นในครั้งนี้ เพื่อตองการทราบความคิดเห็นของ

ประชาชนในหมูบานหนองหอยดานการมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยววามีทัศนคติ ความ

คิดเห็นเป็นอยางไรขอมูลดังกลาวจะไดน าเสนอตอคณะกรรมการด าเนินงานดานการทองเที่ยว

ของชุมชนตอไป 

จากการส ารวจพบวา กลุมตัวอยางในครั้งนี้มีจ านวนทั้งสิ้น  300 คน โดยเป็นเพศชาย 

จ านวน 154 คน หรือ คิดเป็นรอยละ 51.3   ในขณะที่กลุมตัวอยางที่เป็นเพศหญิงมีจ านวน 146 

คน หรือคิดเป็นรอยละ 48.7 ความตองการมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวของกลุม

ตัวอยางประชาชนในหมูบานหนองหอย ตามตาราง มีดังนี้ 

ตารางที่ 2 : จ่านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของกิจกรรมการมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

กิจกรรมการมี

ส่วนร่วม 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

จ่านวน ร้อยละ จ่านวน ร้อยละ จ่านวน 
ร้อย

ละ 
จ่านวน ร้อยละ จ่านวน ร้อยละ 

1 .  แ ล ก เ ป ลี่ ย น

เสนอความคิดเห็น

กับเพื่อนบานเร่ือง

การพัฒนาชุมชน

ในศูนยแ โครงการ

หลวงหนองหอย 

31 11.0 28 9.9 135 47.7 59 20.8 30 10.6 3.10 
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2 .  แ ล ก เ ป ลี่ ย น

เสนอความคิดเห็น

กั บ เ จ าหน าที่ รั ฐ

เ ร่ื องการพัฒนา

ชุ ม ช น ใ น ศู น ยแ

โ ค ร ง ก า รหล ว ง

หนองหอย 

34 12.2 61 21.9 111 39.9 50 18.0 22 7.9 2.87 

3 .  เ ส น อ ค ว า ม

คิดเห็นในที่ประชุม

ชุ ม ช น ใ น ศู น ยแ

โ ค ร ง ก า รหล ว ง

หนองหอย 

49 17.9 46 16.8 104 38.0 59 21.5 16 5.8 2.81 

4 .  ว า ง แ ผ น จั ด

กิ จ ก ร ร ม ก า ร

ทองเที่ยว 

39 14.4 83 30.6 77 28.4 57 21.0 15 5.5 2.73 

5. รวมบริจาคเงิน 

หรือวัสดุอุปกรณแ

ใ น ก า ร พั ฒ น า

สภ า พแ ว ดล อ ม

และรวมกันพัฒนา 

39 14.2 54 19.7 113 41.2 54 19.7 14 5.1 2.82 

6. รวมมือรวมใจใน

การพัฒนา

สภาพแวดลอมและ

รวมกันพัฒนาการ

ทองเท่ียวในชุมชน 

15 5.5 44 16.0 103 37.5 79 28.7 34 12.4 3.27 

7. การเขารวมดูแล

รักษาผลประโยชนแ

ของชุมชนในศูนยแ

โ ค ร ง ก า รหล ว ง

หนองหอย 

31 11.3 66 24.1 97 35.4 52 19.0 28 10.2 2.93 

8 .  เ ข า ร ว ม

กิ จ ก ร ร ม ก า ร

ทองเที่ยวในชุมชน

ที่จัดขึน้ 

32 11.7 47 17.2 104 38.1 68 24.9 22 8.1 3.00 

9 .  ป ฏิ บั ติ ต า ม

ก ฎ เ ก ณ ฑแ ห รื อ

มาตรฐานที่ก าหนด

ไว 

14 5.1 39 14.2 130 47.4 61 22.3 30 10.9 3.20 

10. หาแนวทางใน

ก า ร ป รั บ ป รุ ง

กิ จ ก ร ร ม ก า ร

33 12.1 41 15.0 109 39.9 63 23.1 27 9.9 3.04 
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ทองเที่ยวในชุมชน

ที่จัดขึน้ 

1 1 .  ติดตามและ

ประ เมิ นผลด าน

การทอง เที่ยวใน

ชุมชน 

42 15.3 54 19.7 100 36.5 61 22.3 17 6.2 2.84 

12.รวมกันจัดการ

การทองเที่ยวตาม

หลักหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยใชภูมิ

ปั ญ ญ า ท อ ง ถิ่ น 

แ ล ะ ม ร ด ก ท า ง

วัฒนธรรม และ

ทางธรรมชาติ 

18 6.6 33 12.0 103 37.6 67 24.5 53 19.3 3.38 

หมายเหตุ : ชวงเกณฑแประเมินระดับความคิดเห็น ไดแก 1.00 – 1.80 = นอยที่สุด , 1.81 – 2.60 

= นอย , 2.61 – 3.40 = ปานกลาง , 3.41 – 4.20 = มาก  และ 4.21 – 5.00 = มากที่สุด 

สรุปการวิเคราะหแจากตารางที่ 2 พบวา   สวนใหญมีระดับของความตองการการมีสวน

รวมอยูในระดับปานกลาง ยกเวนกิจกรรมการวางแผนจัดกิจกรรมการทองเที่ยวที่สวนใหญมี

ความตองการอยูในระดับมาก    

เมื่อพิจารณาความตองการโดยเฉลี่ยในแตละกิจกรรมการมีสวนรวมพบวา   กิจกรรมที่

สวนใหญมีความตองการสูงที่สุดคือ  รวมกันจัดการการทองเที่ยวตามหลักหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยใชภูมิปัญญาทองถิ่น และมรดกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ   (คาเฉลี่ย = 

3.38)   รองลงมาคือ  รวมมือรวมใจในการพัฒนาสภาพแวดลอมและรวมกันพัฒนาการ

ทองเที่ยวในชุมชน  (คาเฉลี่ย = 3.27)   ปฏิบัติตามกฎเกณฑแหรือมาตรฐานที่ก าหนดไว   

(คาเฉลี่ย = 3.20)   แลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็นกับเพื่อนบานเรื่องการพัฒนาชุมชนในศูนยแ

โครงการหลวงหนองหอย  (คาเฉลี่ย = 3.10)  หาแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมการทองเที่ยว

ในชุมชนที่จัดขึ้น  (คาเฉลี่ย = 3.04)  และ  เขารวมกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชนที่จัดขึ้น  

(คาเฉลี่ย = 3.00)  ตามล าดับ ในขณะที่กิจกรรมที่สวนใหญมีความตองการนอยที่สุด คือ 

วางแผนจัดกิจกรรมการทองเที่ยว  (คาเฉลี่ย = 2.73) 

 เมื่อพจิารณาโดยภาพรวมแลวจะพบวา   ความตองการในการมสีวนรวมของทุกกิจกรรม

อยูในระดับปานกลางขึ้นไป  และคาเฉลี่ยเกินกึ่งหนึ่งทุกกิจกรรม  แสดงใหเห็นวาสวนใหญ  มี

ความตองการในการมีสวนรวมพัฒนาการทองเที่ยว โดยกลุมตัวอยางไดเสนอสภาพของปัญหา 

อุปสรรค และขอเสนอแนะในการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน ดังนี ้

1)  สภาพของปัญหาและอุปสรรค 
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 - ขาดหนวยงานหลักที่จะมาดูแลและรับผิดชอบ 

 -  นักทองเที่ยวมีนอย 

 -  สภาพของพื้นที่ที่ไมสมบูรณแและเป็นอุปสรรค  เชน  ถนนขรุขระ  พืน้ถนนไมสม่ าเสมอ 

2)  ความตองการในการแกไขปัญหา 

 - หาหนวยงานที่มีหนาที่รับผดิชอบ และ ดูแลอยางจริงจัง 

 -  รวมมอืรวมใจกันทั้งชาวบานในชุมชน และ นักทองเที่ยว 

 -  ประชาสัมพันธแใหนักทองเที่ยวรูแหลงทองเที่ยวใหมากขึน้ 

3)  ขอเสนอแนะ และความตองการดานอื่นๆ 

 -  แหลงเงินทุนในการชวยเหลือ ดูแล และบริหารจัดการการทองเที่ยว และแหลง

ทองเที่ยว 

- ทุกคนในชุมชนเป็นแรงส าคัญในการที่จะพัฒนาแหลงทองเที่ยว  และถือเป็นสมบัติของ

ทุกๆคนที่จะตองชวยกันดูแลรักษา 

4.5 ผลการส่ารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวในหมู่บ้านหนองหอย

(รายงานผลการส ารวจความคดิเห็นฯ ฉบับสมบูรณแโปรดดูในภาคผนวก) 

 ผลการส ารวจในครั้งนี้มีวัตถุประสงคแถึงลักษณะ พฤติกรรม ความคิดเห็น ความตองการ 

ปัญหา อุปสรรคของนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในหมูบานหนองหอย เพื่อน าขอมูลที่ไดเสนอตอที่

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานในการที่จะแกไขปัญหาและพัฒนารวมกันอยางมีสวนรวมจาก

ฐานขอมูลที่ไดจากการวิจัย  

จากการส ารวจพบวา กลุมตัวอยางในครั้งนี้มีจ านวนทั้งสิ้น  90 คน เป็นเพศชาย จ านวน 

39 คน หรอืคิดเป็นรอยละ 43.3   ในขณะที่กลุมตัวอยางที่เป็นเพศหญิงมีจ านวน 51 คน หรือคิด

เป็นรอยละ 56.7     

กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  คิดเป็นรอยละ 28.2   

รองลงมาไดแก ธุรกิจสวนตัว และ รับราชการ คิดเป็นรอยละ 25.9 และ 17.6 ตามล าดับ ในขณะ

ที่ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจนอยที่สุดเพียงรอยละ 1.2     

กลุมตัวอยางสวนใหญอายุระหวาง 21-30 ปี คิดเป็นรอยละ 33.0   รองลงมาคือ อายุ

ระหวาง 31 -40 ปี และ 41-50 ปี   คิดเป็นรอยละ 28.4 และ 18.2 ตามล าดับ   ในขณะที่อายุ 

20 ปี หรอืต่ ากวาพบนอยที่สุด คิดเป็นรอยละ 9.1    

กลุมตัวอยางสวนใหญมรีายได 10,001 -20,000 บาท คิดเป็นรอยละ 22.4 รองลงมาคือ 

50,000 บาทขึน้ไป   20,001 -30,000 บาท และ ไมเกิน 10,000 บาท คิดเป็นรอยละ 21.2, 18.8 

และ 17.6 ตามล าดับ ในขณะที่ผูที่มีรายได 40,001-50,000 บาท พบนอยที่สุด คิดเป็นรอยละ 

8.2 
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 กลุมตัวอยางสวนใหญอยูในภาคเหนอื  คิดเป็นรอยละ 52.2   รองลงมาเป็นนักทองเที่ยว

จากกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเป็นรอยละ 32.2 และ 6.7 ตามล าดับ   ในขณะที่มาจากภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื และ ภาคใตนอยที่สุด   

กลุมตัวอยางสวนใหญจะไปเที่ยวภูเขา/ปุามากที่สุด  คิดเป็นรอยละ 55.1 รองลงมาคือไป

เที่ยวทะเล คิดเป็นรอยละ 36.0 ในขณะที่แมน้ าล าคลอง น้ าตกและโบราณสถาน พบนอยที่สุด

เพียงรอยละ 1.1  

กลุมตัวอยางสวนใหญรูจักสถานที่ทองเที่ยวจากการที่มีบุคคลแนะน ามา  โดยคิดเป็น

รอยละ  65.2   ในขณะที่รูจักสถานที่ทองเที่ยวจากสืบคนจากอินเตอรแเน็ต และหนังสือแนะน า

แหลงทองเที่ยว   คิดเป็นรอยละ 30.3 และ 2.2 ตามล าดับ 

กลุมตัวอยางสวนใหญมาทองเที่ยวและพักคางในที่แหงนี้เป็นครั้งแรก  โดยคิดเป็นรอยละ  

87.4   รองลงมาคือ ปีละ 2 -3 ครั้ง คิดเป็นรอยละ 10.3   ในขณะที่มาเที่ยวปีละ 4 -5 ครั้ง และ 

6 ครั้งขึน้ไป คิดเป็นรอยละ 1.1 

กลุมตัวอยางสวนใหญมาทองเที่ยวโดยมีคาใชจาย 5,001 บาทขึ้นไป   ซึ่งคิดเป็นรอยละ  

32.2   รองลงมาคือ  มีคาใชจาย 1,001- 3,000 บาท  และ  มีคาใชจายไมเกิน 1,000 บาท  โดย

คิดเป็นรอยละ 31.0  และ  27.6  ตามล าดับ 

กลุมตัวอยางสวนใหญใชเวลาทองเที่ยวในครั้งนี้ 1 วัน ซึ่งคิดเป็นรอยละ  43.8   

รองลงมาคือ  ใชเวลา 4 วันขึ้นไป  และ  ใชเวลา 2-3 วัน  โดยคิดเป็นรอยละ 28.1  และ  23.6  

ตามล าดับ 

กลุมตัวอยางสวนใหญใชเวลาทองเที่ยวโดยไดท าทองเที่ยวรอบๆบริเวณชุมชน   ซึ่งคิด

เป็นรอยละ  55.7 และกลุมตัวอยางสวนใหญไมไดเจาะจงที่จะเลือกมาเที่ยวสถานที่แหงนี้ ซึ่งคิด

เป็นรอยละ 53.4 

กลุมตัวอยางสวนใหญมาทองเที่ยวโดยมีวัตถุประสงคแเพื่อ สัมผัสความสวยงามของ

ธรรมชาติ  คิดเป็นรอยละ 81.1   รองลงมาคือ พักรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม คิดเป็นรอย

ละ 70.0   เยี่ยมชมแปลงเกษตร คิดเป็นรอยละ 64.4   เก็บสตอเบอรี่ คิดเป็นรอยละ 43.3   

ในขณะทีว่ัตถุประสงคแเพื่อพักแบบกางเต็นทแ พบเป็นสวนนอยซึ่งคิดเป็นรอยละ 16.7 

ในดานความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอการทองเที่ยวในชุมชนหนองหอย 

ต าบลแมแรม อ าเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ตามตารางมดีังนี้ 
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ตารางที่ 3: จ่านวน ร้อยละ และ ค่าเฉลี่ยของระดับความคดิเห็นของความพึงพอใจที่มีต่อ

การท่องเที่ยวในชุมชน 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

จ่านวน ร้อยละ จ่านวน ร้อยละ จ่านวน ร้อยละ จ่านวน ร้อยละ จ่านวน ร้อยละ 

ความสะดวกใน

การเขาถึงขอมูล

ด า น ก า ร

ทองเที่ยว 

1 1.1 6 6.8 32 36.4 40 45.5 9 10.2 3.57 

ลั ก ษ ณ ะ ท า ง

ก า ย ภ า พ ข อ ง

ชุ ม ช น ที่

เ อื้ อ อ า น ว ยต อ

การทองเที่ยว 

0 0 7 8.0 29 33.0 41 46.6 11 12.5 3.64 

ความชัดเจนของ

ปูายบอกทาง 
2 2.3 9 10.3 41 47.1 26 29.9 9 10.3 3.36 

ความสะดวกใน

การเดินทาง 
2 2.3 11 12.6 40 46.0 26 29.9 8 9.2 3.31 

คว ามน า ส น ใ จ

ข อ ง แ ห ล ง

ทองเที่ยว 

0 0 2 2.3 22 25.0 30 34.1 34 38.6 4.09 

ค ว า ม ส ม บู รณแ

ของธรรมชาติ 
0 0 2 2.3 16 18.2 29 33.0 41 46.6 4.24 

การด าเนินธุรกิจ

ของ

ผูประกอบการ

สอดคลองกับ

ทรัพยากรธรรมช

าติ 

0 0 1 1.1 39 44.8 39 44.8 8 9.2 3.62 

การมี ส ว น ร ว ม

ของชุมชน 
0 0 2 2.3 41 47.7 36 41.9 7 8.1 3.56 

นักทอง เที่ ยวได

เรียนรูวัฒนธรรม 

/ชื่นชมธรรมชาติ 

0 0 2 2.3 31 36.0 38 44.2 15 17.4 3.77 

การสรางโอกาส

ใหกับชุมชน 
0 0 4 4.7 20 23.5 43 50.6 18 21.2 3.88 

ความรับผดิชอบ

ของนักทองเที่ยว

ที่มีตอ

สิ่งแวดลอม 

0 0 7 8.1 39 45.3 34 39.5 6 7.0 3.45 
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คว ามน า ส น ใ จ

ของกิจกรรม 
0 0 7 8.3 36 42.9 35 41.7 6 7.1 3.48 

ความเหมาะสม

ของค าบ ริการ /

กิจกรรม 

0 0 7 8.3 40 47.6 33 39.3 4 4.8 3.40 

การบริการของ

พนักงาน 
1 1.2 5 6.0 34 40.5 39 46.4 5 6.0 3.50 

ภาพรวมในการ

ใ ห บ ริ ก า รด า น

ทองเที่ยว บริการ 

กิจกรรม 

0 0 3 3.7 30 36.6 38 46.3 11 13.4 3.70 

ความเหมาะสม

ของรานจ าหนาย

ของที่ระลึก 

0 0 7 8.4 48 57.8 27 32.5 1 1.2 3.27 

ข อ ง ที่ ร ะ ลึ ก มี

ความหลากหลาย 
0 0 17 20.2 48 57.1 16 19.0 3 3.6 3.06 

ความเหมาะสม

ของราคาของที่

ระลึก 

0 0 11 12.9 50 58.8 23 27.1 1 1.2 3.16 

การบริการของ

พ นั ก ง า น ผู

จ า หน า ยขอ งที่

ระลึก 

0 0 8 9.4 41 48.2 33 38.8 3 3.5 3.36 

ก ร ะ บ ว น ก า ร

โดยรวมของการ

ใหบรกิารของราน

จ า หน า ยขอ งที่

ระลึก 

0 0 8 9.5 44 52.4 29 34.5 3 3.6 3.32 

รู ป แ บ บ ก า ร

สงเสริมการขาย

ของที่ระลึก 

1 1.2 7 8.3 48 57.1 27 32.1 1 1.2 3.24 

หมายเหตุ : ชวงเกณฑแประเมินระดับความพึงพอใจ  ไดแก  1.00 – 1.80 = นอยที่สุด , 1.81 – 

2.60 = นอย , 2.61 – 3.40 = ปานกลาง , 3.41 – 4.20 = มาก  และ 4.21 – 5.00 = มากที่สุด 

ผลการวิเคราะหแขอมูลจากตารางที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับของ

ความพึงพอใจที่มตีอการทองเที่ยวอยูในระดับปานกลาง ซึ่งพบในรายการทั้งสิน้ 13 รายการ   

เมื่อพิจารณาความตองการโดยเฉลี่ยในแตละกิจกรรมการมีสวนรวมพบวา   กิจกรรมที่

สวนใหญมคีวามพึงพอใจสูงที่สุดคือ  ความสมบูรณแของธรรมชาติ  (คาเฉลี่ย = 4.24)   รองลงมา



91 

 

 

ไดแก  ความนาสนใจของแหลงทองเที่ยว  (คาเฉลี่ย = 4.09)   การสรางโอกาสใหกับชุมชน  

(คาเฉลี่ย = 3.88)   นักทองเที่ยวไดเรียนรูวัฒนธรรม /ชื่นชมธรรมชาติ  (คาเฉลี่ย = 3.77)  

ภาพรวมในการใหบริการดานทองเที่ยว บริการ กิจกรรม  (คาเฉลี่ย = 3.70)    ลักษณะทาง

กายภาพของชุมชนที่เอื้ออ านวยตอการทองเที่ยว  (คาเฉลี่ย = 3.64)   การด าเนินธุรกิจของ

ผูประกอบการสอดคลองกับทรัพยากรธรรมชาติ   (คาเฉลี่ย = 3.62)  ตามล าดับ   ในขณะที่

กิจกรรมที่สวนใหญมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ของที่ระลึกมีความหลากหลาย  (คาเฉลี่ย = 

3.06) 

 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลวจะพบวา   ความพึงพอใจที่มีตอแหลงทองเที่ยวของทุก

กิจกรรมอยูในระดับปานกลางขึ้นไป  และคาเฉลี่ยเกินกึ่งหนึ่งในทุกกิจกรรม  แสดงใหเห็นวาสวน

ใหญมีความพึงพอใจตอการทองเที่ยวในชุมชนหนองหอย ต าบลแมแรม อ าเภอแมริม จังหวัด

เชยีงใหม 

กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาแนวโนมการทองเที่ยวยังสามารถขยายตัวไดอีกมาก  ซึ่งคิด

เป็นรอยละ 77.9   รองลงมาเห็นวา แนวโนมการทองเที่ยวขยายตัวไดเพียงเล็กนอย คิดเป็นรอย

ละ 15.1 

กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาปัญหาการทองเที่ยวที่เป็นปัญหามากที่สุด คือ  การ

ประชาสัมพันธแ  ซึ่งคิดเป็นรอยละ 14.4   รองลงมาไดแก   ปัญหามาตรฐานของคุณภาพสินคา/ 

บริการ จ านวนนักทองเที่ยวมีมากเกินไป ความไมสะดวกในการเดินทาง ซึ่งคิดเป็นรอยละ 11.1 

กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาชุมชนหนองหอยเหมาะที่จะเป็นการทองเที่ยวเชิงเกษตร  

คิดเป็นรอยละ  61.4   รองลงมาเห็นวาเหมาะที่จะเป็นการทองเที่ยวเชิงนิเวศ คิดเป็นรอยละ 21.7   

ในขณะที่เห็นวานาจะเหมาะส าหรับเป็นการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ การทองเที่ยวเชิง

สขุภาพ   คิดเป็นรอยละ  9.6  และ  7.2   ตามล าดับ 

ผลจากการส ารวจความคิดเห็นดังกลาวท าใหทราบถึงความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มี

ตอการทองเที่ยวในหมูบานหนองหอย ซึ่งนักวิจัยไดน าผลการศึกษาดังกลาวน าเสนอในการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับคณะกรรมการหมูบานเพื่อรวมกันคิดหาแนวทางในการพัฒนา

ทองเที่ยวของชุมชนแบบมีสวนรวมตอไป 

4.6 กระบวนการพัฒนาท่องเที่ยวในชุมชนบ้านหนองหอย 

หนาที่หลักของการวิจัยไมเพียงแคศึกษาหรือแสวงหาขอมูลขอเท็จจริงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

เทานั้น หากงานวิจัยนั้นไดขอมูลขึ้นมาเพื่อที่จะน ามาแกปัญหาและตอบสนองความตองการ 

งานวิจัยนั้นก็จะมีคุณคาและบรรลุผลการวิจัยมากขึน้ โครงการวิจัยนี้ก็เชนเดียวกัน ในขั้นตอนตน

การน าเสนอโครงรางการวิจัย นักวิจัยตั้งวัตถุประสงคแเพียงแคความตองการดานขอมูลและการ
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เก็บรวบรวมจากระเบียบวิธีวิจัยตามขอเสนอโครงการเทานั้น แตเมื่อนักวิจัยไดลงพื้นที่มากขึ้น 

ไดรับทราบขอมูลจากพื้นที่มากขึ้น ขอบเขตการด าเนินงานจึงเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย เพราะสิ่ง

หนึ่งที่ชุมชนคาดหวังวางานวิจัยจะมาชวยเหลือ แกไขปัญหา สนองความตองการของชุมชนได

ดวย จึงเป็นภารกิจส าคัญประการหนึ่งที่งานวิจัยตองตอบสนองและความตองการของทองถิ่น

ตามหลักพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 

 

4.6.1 การด่าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชน 

ภายหลังที่ไดน าเสนอผลการประชุมเชงิปฏิบัติการ ผลส ารวจความคิดเห็นแลว นักวิจัยได

มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแกนน าหมูบานหลายครั้งเพื่อหาแนวทางการพัฒนารวมกัน 

นายสุรินทรแ เตชะเลิศพนา ผูใหญบานหนองหอย มีแนวคิดที่จะจัดตั้งเป็นคณะกรรมการ

ด าเนินการดานการทองเที่ยวอยางเป็นรูปธรรม เพราะการมีคณะกรรมการจะสามารถท างาน

เป็นกลุม สรางเสริมบทบาทการมีสวนรวมและมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน การ

ท างานก็จะมีประสิทธิภาพขึ้นดวย ผูใหญบานเองก็มีแนวคิดนี้มานานแตยังไมสามารถรวมกลุม

คนที่มีความสนใจรวมกันได สอดคลองกันกับการที่ชุดโครงการวิจัยไดด าเนินการลงในพื้นที่เพื่อ

เก็บขอมูล การท าเวที ท าใหชุมชนเกิดการตื่นตัวทั้งทางตรงและทางออม ในที่สุดผูใหญบานก็

สามารถที่จะรวมตัวและจัดตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการไดส าเร็จในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ.

2553 เพื่อจะด าเนินการบริการแกนักทองเที่ยวในชวงเทศกาลทองเที่ยว รายชื่อคณะกรรมการ

ทองเที่ยวมี ดังนี ้

1. นายสุรินทรแ เตชะเลิศพนา ประธาน 

2. นายสัญญา เมธาอนันกุล รองประธาน 

3. นายจีรศักดิ์ เตชะเลิศพนา รองประธาน 

4. นายเจรญิ พานชิหริัญกุล เลขานุการ 

5. นายมานัส โชคกิตกิุล เหรัญญิก 

6. นายสุรินทรแ นทีไพรวัลยแ กรรมการ 

7. นายมาโนช แสงเพชรไพบูลยแ กรรมการ 

8. นายกัมพล นทีไพรวัลยแ กรรมการ 

9. นายสุชาติ เตชะเลิศพนา กรรมการ 

10. นายสมบัติ นทีไพรวัลยแ กรรมการ 

11. นายสัญญา เมธาอนันกุล กรรมการ 

12. นายแดง เตชะเลิศพนา กรรมการ 

13. นายยิ่ง เตชะเลิศพนา กรรมการ 
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14. นายยงเซง เตชะเลิศพนา กรรมการ 

15. นายฟื่อ เตชะเลิศพนา กรรมการ 

16. นายจีรยุทธ เตชะเลิศพนา กรรมการ 

17. นายจาง เตชะเลิศพนา กรรมการ 

18. นายหลือ เตชะเลิศพนา กรรมการ 

19. นายฮอ เตชะเลิศพนา กรรมการ 

*หมายเหตุ จ านวนกรรมการอาจมเีปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

กิจกรรมที่คณะกรรมการจะน ามาบริการแกนักทองเที่ยว ไดแก 

- ศูนยแบริการนักทองเที่ยว ตั้งอยูหนามอนแจม แคมปปิ้ง รสีอรแท 

- นั่งรถชมธรรมชาติบริเวณอุทยาน-หลุมดักชาง-ดอยมอนลอง 

- บริการเต็นทแที่พักดอยมอนลอง และสิ่งอ านวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว 

จัดสรางหองน้ าและหองสุขา จัดหาฟืนไมกอกองไฟ ตะเกียงไมไผ จัดเวรยามคอยดูแลความ

ปลอดภัยแกนักทองเที่ยวบนดอยมอนลอง เป็นตน 

 รูปภาพที่ 6 ศูนยแบริการนักทองเที่ยวซึ่งจัดตัง้โดยชุมชน 

        (ที่มา: ผูเขียน) 
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รูปภาพที่ 7 การบริการรถน าเที่ยวของชุมชน 

   
รูปภาพที่ 8 การอ านวยความสะดวกและบริการเต็นทแแกนักทองเที่ยวบนดอยมอน

ลองของชาวบาน 

(ที่มา: ผูเขียนและคณะกรรมการการทองเที่ยวชุมชนบานหนองหอย ตามล าดับ) 

 



95 

 

 

4.6.2 สร้างสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน 

จากผลส ารวจความคิดเห็นของทองเที่ยวตอการทองเที่ยวในชุมชนหนองหอย พบวาปูาย

บอกทางมีนอย นักทองเที่ยวไมทราบแหลงทองเที่ยวชุมชนที่อื่นๆ รูจักแตมอนแจมเพียงจุดเดียว 

ซึ่งผลจากการส ารวจนักวิจัยไดน าเสนอตอคณะกรรมการและมีการประชุมรวมกันไดวา 

คณะกรรมการควรมีจัดท าปูายบอกทางใหชัดเจน แผนพับประชาสัมพันธแการทองเที่ยวชุมชน 

การจัดท าสารคดีสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน โดยโครงการวิจัยจะมีหนาที่ด าเนินการและ

สนับสนุนงบประมาณตัวอยางสารคดีและแผนพับประชาสัมพันธแ  (โปรดดูในภาคผนวก) 

คณะกรรมการตรวจสอบขอมูล ใหขอเสนอแนะ ประสานงานในเรื่องสถานที่ บุคลากร อ านวย

ความสะดวกในการด าเนินการสรางสื่อประชาสัมพันธแการทองเที่ยว เชนจัดท าแผนที่ทองเที่ยวใน

ชุมชนบานหนองหอย เป็นตน 

 
รูปภาพที่ 9 การประชุมและวิพากษณแรวมกับคณะกรรมการในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธแ

สงเสริมการทองเที่ยวชุมชน (ที่มา: ผูเขียน) 

 

4.6.3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

 เป็นผลมาจากการด าเนินการวิเคราะหแปัญหาชุมชน การส ารวจความตองการมีสวนรวม

ของทองถิ่น ในการเสริมสรางความรูเบื้องตนดานการทองเที่ยวโดย ไดรับเกียรติจาก 

อาจารยแวรพล วัฒนเหลืองอรุณ อาจารยแประจ าหลักสูตรการทองเที่ยวและการโรงแรม สาขาสห

วิทยาการสังคม คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม มาเป็น
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วิทยากรการใหความรู การด าเนินโครงการฝึกอบรมฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2554 ณ 

หองประชุมศูนยแพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ต าบลแมแรม อ าเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

(เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมฯ ดูในภาคผนวก ฑ) มีผูสนใจเขารวมโครงการประมาณ 50 

(รายชื่อผูเขารวมโครงการฝึกอบรมฯ ดูในภาคผนวก ฒ) คน มีกิจกรรมโดยแบงกลุมตางๆตาม

ประเด็นเพื่อเสนอจุดเดนของชุมชนจากการท ากิจกรรมระดมความคดิ สรุปผลขอมูล ดังนี ้

กลุ่ม 1 โครงการหลวง 

- โครงการหลวงหนองหอยไดเขามาพัฒนาหมูบานประมาณปีพ.ศ. 2526 

- เมื่อกอนชาวบานท าอาชีพปลูกฝิ่น 

- สงเสริมการปลูกผัก วธิีการปลูก การดูแลรักษา และรับซือ้ผลผลิต 

- ปัจจุบันสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงธรรมชาติและวิถีชีวติชาวบาน 

- ใหโอกาสศึกษา 

 

กลุ่ม 2 วิถีชวีิตชุมชน 

- ท าการเกษตร เชน ผักเมืองหนาว ดอกไมเมอืงหนาว ไมผล ปลูกผักในโรงเรอืน เชนพริก

หวาน องุน ปวยเลง สตอเบอรแร่ี 

- กิจกรรมทางวัฒนธรรม เชน ปีใหมมง เลี้ยงเจาที่ เลีย้งหัวน้ า พิธีขึ้นบานใหม พิธีแตงงาน 

พิธีรับขวัญเด็กเกิดใหม พิธีตออายุผูสูงอายุ พิธีท าศาลรับขวัญ พิธีดื่มเหลาแบบมง 

 

กลุ่ม 3 แหล่งท่องเที่ยวบ้านหนองหอย 

- สวนสตอเบอรแร่ี(สวนพอหลวง) ชวงเดอืนพฤศจกิายน-เมษายน ของทุกปี 

- สวนองุนไรเมล็ด (สวนนายอนันตแ) ชวงเดือน สิงหาคม-กันยายน และมีนาคม-เมษายน 

- แปลงงานวิจัยผักเมอืงหนาว (โครงการหลวง) ตลอดทั้งปี แปลงผลิต วจิัย ผักไฮโดรฯ ผัก

อินทรียแ สมุนไพรเมอืงหนาว 

- แปลงผลติผักแบบขั้นบันได (หมูบาน) ตลอดทั้งปี 

- วิถีชีวติชนเผาในหมูบาน ทุกวัน กินวอ(ปีใหมมง) ธันวาคม-มกราคม 

- ดอยมอนคว่ าลอง (ประวัติขุนหลวงวริังคะ) จุดชมวิวตลอดทั้งปี 

- หลุมดักชาง (ประวัติศาสตรแการจับชางปุา) ดูสถานที่ไดตลอดทั้งปี 

- ดอยมอนแจม จุดชมวิว ไมดอกเมืองหนาว ตลอดทั้งปี 

- จุดขายของที่ระลึกหมูบาน จุดบริการน าเที่ยว ตลอดทั้งปี อยูในพืน้ที่ดอยมอนแจม 
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กลุ่ม 4 ภูมิปัญญาชาวบ้าน/ ปราชญ์ชาวบ้าน 

- ในหมูบานของเรานี้จะมีชางส าหรับตีมีดและจอบส าหรับใชในการเกษตร 

- ภูมปิัญญาคนเฒาคนแกสมัยกอนนัน้จะหากอนหนิขนาดพอดีมาเจาะรูเอาไวใชส าหรับโม

ขาวโพด 

- ใชไมไผมาท าเป็นแคนใชส าหรับเปุาในงานรื่นเริงและตอนรับแขกบานแขกเมอืงและยังใชเปุา

ในงานศพอีกดวย 

- เอาไมมาท าเป็นลูกขางใชเลนกันในงานปีใหมที่มกีารละเลนกันทุกปีและปีใหมของเราจะจัด

ขึน้อยูระหวางเดือนธันวาคม-มกราคม (ขึน้ 1 ค่ า เดือน 2 ของทุกปี) 

 

กลุ่ม 5 ของดีและของที่ระลึก OTOP 

- นักทองเที่ยวที่ไดมาในหมูบานหนองหอยนี้ในขากลับหมูบานของเรามีสินคาที่จะน าไปเป็น

ของที่ระลึกและของฝากกลับบาน ซึ่งมี 3 อยางดวยกัน คอื 

- ผาลายปัก ลายตางๆที่ชาวบานคิดและถักขึน้มาเอง 

- ชุดประจ าเผา มีถักจ าหนายและเชาใหนักทองเที่ยวไดถายรูปกัน 

กระเปาเย็บเอง จ าหนายเป็นของที่ระลึกใหนักทองเที่ยวไดซือ้กลับไปฝากคนที่บานอีกดวย 
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รูปภาพที ่10-11 การประชุมเชงิปฏิบัติการฝึกอบรมมัคคุเทศกแทองถิ่น 

       (ที่มา: ผูเขียน) 

 

4.7 การน่าผลการวิจัยไปใช้ในหลักสูตรการเรยีนการสอนของโรงเรยีน 

 ผลจากการวิจัยครั้งนี้ไดถูกน าไปปรับใชในแผนการจัดการเรียนรูของโรงเรียนแมเจา

หลวงอุปถัมภแ 2 หมูบานหนองหอย ต าบลแมแรม อ าเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ตามกลุมสาระ

การเรียนรูภูมิศาสตรแ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ภูมิศาสตรแและประวัติศาสตรแดอยมอน

ลอง มีวัตถุประสงคแเพื่อใหนักเรียนไดเขาใจปฏิสัมพันธแระหวางมนุษยแกับสภาพแวดลอมทาง

กายภาพที่กอใหเกิดการสรางสรรคแวัฒนธรรม มจีติส านึกและมีสวนรวมในการอนุรักษแทรัพยากร

และสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

สาระส าคัญของแผนฯ ครอบคลุมความรูดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ชุมชน

และสังคมมีความสัมพันธแตอกัน การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม สภาพธรรมชาติ สงผลตอวิถีชีวิต 

ความคิด ความเชื่อ ความเป็นอยูของตนเอง เปูาหมายของรายวิชานี้นักเรียนสามารถอธิบาย

ความสัมพันธแของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมสงผลตอ สังคม ชุมชนอยางไร ท าใหนักเรียนเกิด

ความตระหนัก รูคุณคา หวงแหน เกิดความภูมิใจ และหาแนวทางในการอนุรักษแทองถิ่นของ

ตนเอง  

กระบวนการจัดท าแผนฯนักวิจัยไดด าเนินการรวมกับคณะครูในโรงเรียนไดแกอาจารยแ

ปราณี แสงปุกและอาจารยแสิงหแทร แสงพระราม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและจัดท า

รางหลักสูตรรวมกัน ผลจากการด าเนินงานครั้งนี้ ไดแผนฯในเบื้องตน ซึ่งทางโรงเรียนจะมี
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คณะกรรมการน าแผนฯดังกลาวไปปรับปรุงใหเหมาะสมและคาดวาจะน าไปบรรจุในหลักสูตร

ภาคการศกึษาที่ 1/ 2555(รายละเอียดแผนฯดูในภาคผนวก จ) นอกจากนั้นผูวิจัยและครูผูสอนได

แลกเปลี่ยนแนวคิดรวมกันเพื่อที่สามารถน าความรูจากการวิจัยไปพัฒนาเป็นกิจกรรมเสริม

หลักสูตรการเรียนการสอนในดานการฝึกอบรมใหนักเรียนเป็นมัคคุเทศกแนอยโดยใหด าเนินงาน

รวมกับคณะกรรมการทองเที่ยวของชุมชมในระดับตอไป  

 

 
รูปภาพที ่12 การจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนรวมกับคณะครูโรงเรียนแมเจาหลวงอุปถัมภแ 2 

(ที่มา: ผูเขียน)
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ภาพที่ 13 แผนที่แสดงการทองเที่ยวบานหนองหอย  

(ที่มา: คณะกรรมการการทองเที่ยวบานหนองหอย) 
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