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บทคัดยอ 

พื้นที่ตําบลเมืองกายเปนชุมชนเกษตรกรที่อยูในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนยพัฒนาโครงการหลวง มอนเงาะ 
จังหวัดเชียงใหม โดยที่มีชื่อเสียงจากความสําเร็จทางการเกษตรสมัยใหมโดย การ สนับสนุน ของมูลนิธิโครงการหลวง 
ซึ่งมีผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญไดแก กาแฟ ชา ฟกทองญี่ปุน กลวยไม ซิมบิเดียม โดยที่พื้นที่นี้ยังมีความสําคัญ 
เชิงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สวยงาม เชน ยอดดอย มอนเงาะ ที่หมูบานมอนเงาะ ซึ่งตั้งอยูบนยอดเขาสูง 
ซึ่งมีภูมิทัศนที่งดงามระดับประเทศและยังมี สถานที่อื่นๆ ในหมูบานและตําบลขางเคียง เชน ศูนยยอยโครงการหลวงที่ 
ผาหมอนและกิ่วปาหอบ เสนทางเดินปา ที่บานกายนอย ตอเนื่องไปยัง กิจกรรมลองแพ ที่บานสบกาย ตําบลกึ้ดชาง 
จากภูมิทัศนทางธรรมชาติที่สวยงามและความสําเร็จทางดานเกษตรของโครงการหลวง ทําให นักทองเที่ยวเริ่มรูจัก 
และเริ่มมีรีสอรทและโฮมสเตยเกิดขึ้น โดย มาจากกลุมทุนภายนอกและสวนนอยจากสมาชิกชุมชนเอง  อยางไรก็ตาม 
พื้นที่เมืองกายยังขาดการวางแผน การจัดการและระบบสาธารณูปโภค ที่สนับสนุนการทองเที่ยวสรางสรรคอีกทั้ง 
ชุมชน ในพื้นที่เมืองกายนั้น ยังมี สวนรวมในการกําหนดทิศทาง การพัฒนาการทองเที่ยวอยูนอย ทั้งที่มี 
ศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณสําคัญทั้งที่จับตองไดและไมได เชน ลักษณะบานเรือน อาหารและ ประเพณีสําคัญ 
อันเนื่องมาจาก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุมหมูบานหลายเผา ทั้ง ชาวมง อาขา ไทใหญ คนเมือง 
และกะเหรี่ยง  

งานวิจัยนี้จึงเนนศึกษาการวางแผนการทองเที่ยวยั่งยืนโดยชุมชนมีสวนรวมโดยศึกษาวิถีชีวิตความเปนอยูของก
ลุมชุมชนหมูบานทั้ง 5 แหง เพื่อหาแนวทางบริหารจัดการการแหลงทองเที่ยวที่เหมาะสมกับการทองเที่ยวเชิงสราง 
สรรค 4 ดาน ไดแก ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานการอนุรักษ สิ่งแวดลอม ดานคุณคาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ดานประสบการณตรงกับเจาของวัฒนธรรม กรณีศึกษาพื้นที่ตําบลเมืองกายนี้เปนตัวอยาง เพื่อสรางแรงบันดาลใจ 
แกชุมชนอื่นที่มีการจัดการ การทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและความคิดสรางสรรคที่ดี สามารถพัฒนาควบคูไปกับ 
กิจกรรมการเกษตร เพื่อสรางชีวิตที่ยั่งยืนใหกับชุมชนบนพื้นที่ราบสูง ของโครงการหลวง ในพื้นที่อื่น ๆ ตอไป 
คําสําคัญ:  การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค,การทองเที่ยวอยางยั่งยืน,วิถีชีวิตชุมชน 

Abs t rac t  

Mueang Kai is a sub-district of farming communities in the area of responsibility of the Mon 
Ngor Royal Project Center in Mae Taeng District, Chiangmai Province. The area became famous 
because of its agricultural produces supported by the Royal Project Foundation such as Japanese 



2 
  

pumpkins, coffee, tea and Cymbidium orchid. Moreover, it has a unique natural landscape such as 
the Mon Ngor mountain peak at Mon Ngor Village, which is one of the top panoramic sightseeing 
spots in the nation, and other sites. The sub stations of Royal Project Center at Kil Pa Hop and Pa 
Mon, hiking trail in Kai Noi Village connecting to rafting activities at Sob Kai in Kued Chang Sub-
District are also natural attraction sits.  From its unique mountainous landscape and the success of 
Royal Project Center in agricultural development, tourists started to flow to the area, fancy resorts 
and humble homestays burgeon in villages financed mainly by foreign investors and small number 
of local owners. However, Mueang Kai area is still short of proper planning, management and 
infrastructure for creative tourism development. Local community members rarely participate in 
business that spearheads the direction of tourism development even though they possess 
significant cultural heritage both intangible and tangible ones. Their cultural heritage such as 
traditional culinary, vernacular architecture and village rituals came from ethnic diversity of Hmong, 
Karen, Akha, Shan and lowland people.  

 
This research focuses on how to create sustainable tourism planning with community 

participation by researching on living condition of members of 5 villages to explore the appropriate 
direction in managing tourist attraction sites in accordance with the attribute of four aspects of 
learning as followed; 1) knowledge exchange in community 2) Environmental protection, 3) social 
and cultural value preservation, and 4) experience with local and community culture. A case study 
of Mon Ngor Village would be an example to inspiring all stakeholders that creative tourism can be 
developed alongside with advanced cultivation to create sustainable life in the highlands of the 
Royal Project in other areas as well.  
Keywords: Creative tourism, sustainable tourism, community life 
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1 .  ที่มาและความสําคัญ 

พื้นที่ตําบลเมืองกายเปนชุมชนเกษตรกรที่อยูในพื้นที่ความรับ 
ผิดชอบของศูนยพัฒนาโครงการหลวง มอนเงาะ จังหวัดเชียงใหม 
โดยที่มีชื่อเสียงจากความสําเร็จทางการเกษตรสมัยใหม โดยการ 
สนับสนุนของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งมีผลผลิต ทางการเกษตร 
ที่สําคัญไดแก กาแฟ ชา ฟกทองญี่ปุน กลวยไม ซิมบิเดียม ฯลฯ 
โดยที่พื้นที่นี้ยังมีความสําคัญเชิงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม 
เชน ยอดดอย มอนเงาะ ที่หมูบานมอนเงาะ ซึ่งตั้งอยูบนยอดเขา 
สูงระดับ 1400 เมตร ซึ่งมีภูมิทัศนของทิวเขาสลับที่งดงามใน 
ระดับประเทศและยังมสีถานที่อื่นๆ ในหมูบานและตําบลขางเคียง 
เชน ศูนยยอยโครงการหลวงที ่ ผาหมอนและกิ่วปาหอบ เสนทาง 
เดินปาที่บานกายนอยเชื่อมตอไปยังกิจกรรมลองแพที่บานสบกาย  
ตําบลกึด้ชางเปนความตอเนื่องทางภูมิทัศนทางธรรมชาติทีส่วยงา
มและมีการคมนาคมสะดวก เนื่องจากอยูในเสนทางเชียงใหม 
ไปยังแหลงทองเที่ยวสําคัญ คือ อําเภอปาย จังหวดัแมฮองสอน 
โดยที่มีระยะทางใกลอําเภอแมริมและอําเภอเมืองเชียงใหมเพียง 
1 ชั่วโมงครึ่งเทานั้นแตมีสภาพธรรมชาติที่สวยงามและมวีัฒน 
ธรรมที่เปนเอกลักษณสําคัญ ทั้งที่จับตองไดและไมได เชน 
ลักษณะ บานเรือน อาหารและประเพณีสําคัญ อันเนื่องมาจาก 
ความหลาก หลายทางวัฒนธรรมของกลุมหมูบานหลายเผา ทั้ง 
ชาวมง อาขา ไทใหญ คนเมือง และกะเหรี่ยง  
ความสําเร็จทางดานเกษตรของโครงการหลวงทําใหนักทองเที่

ยว เริ่มรูจักและเริ่มมรีีสอรทและโฮมสเตยเกิดขึ้นโดยมาจากกลุม 
ทุนภายนอกและสวนนอยจากสมาชิกชุมชนเอง อยางไรก็ตาม 
ชุมชนในพื้นที่เมืองกาย ยังขาดการวางแผนการจัดการแหลงทอง 
เที่ยวที่สําคัญของตน เชน ขาดมาตรการรักษาความปลอดภัยบน 
พื้นที่ชมวิวยอดดอยมอนเงาะและขาดการพัฒนาสินคาพื้นถิ่นของ 
ตนเองใหมีมาตรฐานทั้งๆที่มีผลผลิตการเกษตรที่ไดคุณภาพ เชน 
กาแฟ ชา ฟกทองญี่ปุนและผักผลไมหลายชนิดที่โครงการหลวง 
ไดสนับสนุน ขาดความรูพื้นฐานดานภูมิศาสตรในพื้นที่นํามาซึ่ง 
ความไมมีระเบียบในการจัดการคมนาคม โดยเฉพาะการจัดหารถ 
เชารับสงนักทองเที่ยวเขาสถานทองเที่ยวที่สําคัญ อีกทั้ง ชุมชน 
ในพื้นที่เมืองกายนั้นยังมีสวนรวมในการกําหนด ทิศทางการ 
พัฒนาการทองเที่ยวอยูนอยมาก  
นอกจากนี้จากการสํารวจหมูบานโดยลงพื้นที่กับชุมชนพบวา 

ประชากรสวนใหญในชุมชน คือ เด็กและเกษตรกรวัยกลางคน 
ที่ใชเวลาไปกับงานเกษตรกรรมสมัยใหมของโครงการหลวงและเริ่
มเขาสูวัยผูสูงอายุทําใหทํางานไดชาลง ใชเวลามากขึ้น โดยที่ม ี
รายไดพอที่สามารถสงเสียใหลูกหลานหรือประชากรในชวงอายุวั
ยหนุมสาวเขาไปเรียนในเมืองและสวนใหญจะทํางานตอไมกลับม
าทํางานในหมูบานทําใหชมุชนเองไมมีกําลังคนในการพัฒนาการ
ทองเที่ยว ทั้งที่มีภูมิทัศนที่มีเอกลักษณสําคัญและผลผลิตทางการ 
เกษตรที่มีคุณภาพ 

2 .  การทองเที่ยวโดยชุมชนและการทองเที่ยวสรางสรรค 

ในปจจุบันภูมิทัศนของแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและชุมช
นพื้นถิ่นหลายแหงในประเทศไดถูกทําลายจากผลกระทบของการ
ทองเที่ยว โดยเฉพาะการขาดการจัดการดูแลรักษา สิ่งแวดลอม 
ธรรมชาติที่เหมาะสมในพื้นที่เกิดความเสื่อมโทรม นอกจากนีก้าร 
เขา มาของกลุมทุนภายนอกโดยกวานซื้อที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจ 
การทองเที่ยวทั้งรีสอรทและรานอาหารที่ไมเขาใจบริบททางวัฒน
ธรรมดั้งเดิมทั้งทางกายภาพและสังคม แตมีทุนในการพัฒนาพื้นที่ 
จึงทําใหมีผลกระทบตอชุมชนที่บางครอบครัวตองอพยพออกไปห
างานนอกพื้นที่เนื่องจากไมมีที่ดินทํากิน บางครอบครัวกลายเปน 
ลูกจางของกลุมธุรกิจที่เขามาใหมวิถีชิวิตในชุมชนเปลี่ยนไปสงผล
กระทบตอสภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่มีเอกลักษณในทองถิ่น 
พื้นที่ตําบลเมืองกายและชุมชนโดยรอบศูนยโครงการหลวงมอ

นเงาะนั้นอาจประสบกับสถานการณดังกลาวไดถาหากชุมชนไมมี
การพัฒนาศักยภาพเพื่อการทองเที่ยวโดยชุมชน (Community 
Base Tourism-CBT) ซึ่งเปนการทองเที่ยวที่ชุมชนมีสวนรวม 
ในการกำหนดกลไกการพัฒนาพื้นที ่ สรางผลประโยชนใหกับ 
ชุมชนรกัษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมใหสืบตอกันไปสูคนรุนใหม
ซึ่งนับเปนการทองเที่ยวที่มีความยั่งยืนดวย 
โดยที่การทองเที่ยวชุมชนนั้นมีหลักการที ่ สําคัญ 10 ประการ 
(พจนา สวนศรี, 2546: 12-15) คือ  

1. ชุมชนเปนเจาของ  
2. ชาวบานเขามีสวนรวมในการตัดสินใจและกําหนดทิศทาง  
3. สงเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง  
4. ยกระดับคุณภาพชีวิต  
5. มีความยั่งยืนทางดานสิ่งแวดลอม  
6. คงเอกลักษณ และวัฒนธรรมทองถิ่น  
7. กอใหเกิดการเรียนรูระหวางคนตางวัฒนธรรม  
8. เคารพในวัฒนธรรมที่แตกตางและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  
9. เกิดผลตอบแทนที่เปนธรรมแกคนในทองถิ่น  
10. มีการกระจายรายไดสูสาธารณประโยชนของชุมชน 
โดยไดมีการวิเคราะหองคประกอบของการจัดการทองเที่ยว 

โดยชุมชนที่สําคัญ ไว 4 ดาน คือ 
1. ดานทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมชุมชน มีฐานทรัพ 

ยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณและมีวิถีการผลิตที่พึ่งพาและใช 
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน มีวัฒนธรรมประเพณีที่เปนเอก 
ลักษณเฉพาะถิ่น 

2. ดานองคกรชมุชนชมุชนมีระบบสังคมที่เขาใจกันมีปราชญ 
หรือผูมีความรูและทักษะในเรี่องตางๆ หลากหลายชมุชนรูสึกเปน  
เจาของและเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา 

3.ดานการจัดการมีกฎกติกาในการจัดการสิ่งแวดลอมวัฒนธร
รมและการทองเที่ยวมีองคกรหรือกลไกในการทำงานเพื่อจัดการ 
การทองเที่ยวและสามารถเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับการพัฒนา 
ชุมชนโดยรวมไดมีการกระจายผลประโยชนที่เปนธรรม มีกองทุน 
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ที่เอื้อประโยชน ตอ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ชุมชน 
4.ดานการเรียนรูลักษณะของกิจกรรมการทองเที่ยวสามารถ 

สรางการรับรูและความเขาใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกตาง 
มีระบบจัดการใหเกิดกระบวนการเรียนรูระหวางชาวบานกับ 
ผูมาเยือน สรางจิตสานึก เรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และวัฒนธรรมทั้งในสวนของชาวบานและผูมาเยือน 
การที่มีการทองเที่ยวโดยชุมชนซึ่งมีการเรียนรูและแลกเปลี่ย

นกับผูมาเยือนซึ่งทําใหนักทองเที่ยวไดมีการเรียนรูวิถีชีวิตและ 
วัฒนธรรมของชุมชนไดประสบการณการใชชีวิตจริงของชุมชนซึ่ง 
ถือเปนการทําใหเกิดการทองเที่ยวในรูปแบบใหมดวยเชนกัน 
โดยที่ คริสปน เรยมอนด และเกร็ก ริชารด (Richards and 
Raymond, 2000) ไดนิยามพฤติกรรมการทองเที่ยวแบบนี้วา 
การทองเที่ยว สรางสรรค (Creative Tourism) โดยหมายถึง 
การทองเที่ยวซึ่งใหโอกาสกับนักทองเที่ยวในการพัฒนาศักยภาพ 
การสรางสรรคของตนผานการมีสวนรวม ในกิจกรรมการเรียนรู 
ไดดวยประสบการณจริงที่เปนไปตามลกัษณะเฉพาะของพื้นถิ่น 
ที่ไดไปเยือน 
จากพฤตกิรรมการทองเที่ยวสรางสรรคนี้ ไมเพียงแตนักทอง 

เที่ยวไดประสบการณใหมเทานั้น ชุมชนที่ใหบริการยังไดแลก 
เปลี่ยนความรูและทัศนคติซึ่งกันและกันกับผูมาเยือน ทําใหกลุม 
ชุมชนเองไมหยุดนิ่งมีแรงจูงใจใหพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อตอ
บรับกับสถานการณโลกที่เปลี่ยนไป จึงเทากับวาการทองเที่ยว 
สรางสรรคนั้นสรางความยั่งยืนใหชุมชนไปดวยในตัว  
3 .  วัตถุประสงคการพัฒนาการทองเที่ยวพื้นที่ตําบลเมืองกาย 
การวางแผนการทองเที่ยวสรางสรรคในพืน้ที่ ตําบลเมืองกาย 

อําเภอแมแตงนี้ถือเปนโอกาสในการสรางเครือขายความรวมมือ 
ทั้งภาคเอกชนที่เริ่มเขามาประกอบธุรกิจกับชุมชนและรัฐ (หนวย 
งานทองถิ่นและโครงการหลวง) เพื่อสรางชุมชนใหเขมแข็งทาง 
เศรษฐกิจไปดวยซึ่งศูนยพัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) และ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา(มทร,ลานนา) ไดรวมมือ 
กัน โดยที่นักวิจัยจากมทร.ลานนาและ มจธ. ไดสํารวจ เบื้องตน 
เพื่อจัดทําแผนที่แหลงทองเที่ยวชุมชนเมืองกาย จากการสํารวจ 
พื้นที่ชุมชนใน 5 หมูบาน ในตําบลเมืองกาย ไดแก (1.) 
บานมอนเงาะ (2.) บานสามสบ (3.) บานกายนอย (4.) บานออบ 
และ (5.) บานเหลา  มีขอสังเกตุดังนี้   

 
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่ยอดดอยมอนเงาะ หมูบาน 

มอนเงาะ 
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญ คือ พื้นที่บริเวณยอด 

ดอยมอนเงาะซึ่งมีลานกางเตนทและจุดชมวิว ยังขาดการจัดการที่ 
ไดมาตรฐานทั้งทางกายภาพและการบริการตางๆ โดยเปนยอด 
ดอยหางจากหมูบานมอนเงาะซึ่งเปนชุมชนชาวมง ประมาณ 500 
เมตรมีลานกวางกางเตนทไดประมาณ 50 หลังและทางเดินไปยัง 
จุดชมวิวระยะทาง 300 เมตร ซึ่งบางสวนอยู ริมหนาผาสูงชัน 

แตไมมีปายบอกจุดเสี่ยงและรั้วเพื่อปองกันอุบัติเหตุจาก การพลัด 
ตกแตอยางใด มีอาคารหองน้ํา แยกชาย-หญิงกอดวยอิฐบล็อคไม 
ฉาบผิว แตไมมีน้ําใช มีอาคารไมสําหรับขายของหนึ่งหลังบน 
ยอดดอยยังไมมรีะบบเก็บน้ําสะอาดสํารองใช ชุมชนตองขนน้ํา 
จากหมูบานมาใหนักทองเที่ยว โดยมีคาจางขนน้ําตามแตตกลงกัน 
ระบบไฟฟายังไมมีใน พื้นที่บนยอดดอย ชุมชนไมมีการทําอาหาร 
เพื่อขายนักทองเที่ยวตองซื้อมากันเอง โดย สวนใหญเปน กาแฟ 
อาหารสําเร็จรูปและเครื่องดื่ม ซึ่งมีปญหาการเก็บทําลายขยะตาม 
มา ในหมูบานเองมีรานกวยเตี๋ยวเพียง 1 รานและรานขายของ 
ชำ 2 ราน  
การใหขอมูลการดูแลและการเก็บคาใชจายกับนักทองเที่ยวเมื่

อขึ้นมาบนยอดดอยยังไมชัดเจนทําใหเกิดความสับสนและมีอนัตร
ายแกนักทองเที่ยวได สมาชิกหมูบานมอนเงาะที่รวมตัวจัดเปน 
กลุมบริหารจัดการการทองเที่ยว มีเพียง 6 คนเทานั้น จากการ 
ลงพื้นที่สัมภาษณชาวบาน ในหมูบานมอนเงาะพบวา สวนใหญ 
เปนเด็ก ผูสูงอายแุละเกษตรกร ที่อยูในวัยกลางคน ใกลเกษียณ 
ไมมีเวลาวางเนื่องจากเวลาสวนใหญ ไดหมดไปกับงานการเกษตร 
กรรมที่ทําให โครงการหลวง เชน กาแฟ ฟกทอง และผักตางๆ 
อีกทั้งสมาชิกหลายคน ไมมีความมั่นใจวาจะมีรายไดเพียงพอ 
จากการทองเที่ยว ถาแบงเวลาจากงานเกษตรกรรมเต็มรูปแบบ 
โดยที่วิถีขีวิตดั้งเดิมและงานประเพณี เชน การทอผา 
การปลูกขาวไร ขาวโพด เลี้ยงไกดํา เพื่อปรุงอาหารแบบเดิมของ 
หมูบานหายไปเนื่องจากหันมาทําการเกษตรสมัยใหมเต็มเวลาแล
ะกังวลวาเมื่อกลับมาผลิตสินคา อาหารและการใหบริการของตน 
อาจไมเหมือนของดั้งเดิมหรือถูกใจนักทองเที่ยว  

 
แหลงทองเที่ยวเกษตรกรรมและที่พักที่หมูบานสามสบ 
หมูบานสามสบมีแหลงทองเที่ยวทางการเกษตรที่สําคัญ คือ 

ไรชาลุงเดชที่มีผลผลิตชาที่มีชื่อเสียงในจังหวัดและเปนเกษตรกร 
ตัวอยางของโครงการหลวง คือชาอูหลงเบอร 12  และเบอร 17 
โดยมี ชาเขียว ชาขาวที่ผลิตขายเอง และมีจุดชมวิว จากศาลา 
ชิมชาที่สวยงาม ในบริเวณศาลายังมีโฮมสเตยที่พักรองรับนักทอง 
เที่ยวไดอีก 4 หองและกางเตนทนอนไดอีก 4 หลัง แตไมม ี
อาหารขายใหกับนักทองเที่ยวที่มาพักและขนมที่ทานกับชา นอก 
จากนี้ยังมีรีสอรทที่คุณยีนและคาเรน ยัง ชาวเนเธอแลนด ซึ่งเปน 
นักโภชนาการอาหารและครูฝกโยคะ ทํารวมกับลุงสิงหคําและปา 
แกวโดยเนนการรักษาสุขภาพใหกับผูมาเยือน แตไมไดเขารวม 
กลุมกับชุมชนเนื่องจากมีอุปสรรคในการสื่อสาร ยังมีรานกาแฟ 
ดอยแตงซึ่งรวบรวมเครื่องชงกาแฟ ทั้งแบบดริป ไซฟอนและ 
เอสเปรสโซทีห่ลากหลายรูปแบบจากทั่วโลกและมีเครื่องคั่วกาแฟ 
ที่ทันสมัย แตมีปญหาแบบเดียวกับ ไรชาลุงเดช คือขาดผลิตภัณฑ 
ขนมที่ทานเลนกับกาแฟและอาหารในทองถิ่นโดยในปจจุบันตอง 
ซื้ออาหารจากตลาดในอําเภอซึ่งสิ้นเปลืองคาขนสงมาก  
ผูประกอบการที่พักและรานกาแฟมีความตองการอาหารและ 

สินคาที่มาจากพื้นถิ่น แตชุมชนยังไมมีการแปรรูปสินคา ในทองที่ 
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โดยเบื้องตนมีความตองการขนมที่ทานกับชาและกาแฟ โดยใช 
สวนผสมจากผลผลิตในพื้นที่นั้น ถาเปนขนมพื้นถิน่นั้นทํางาย ใช 
อุปกรณไมมากแตเก็บไวไดไมนาน แตถาประยุกตทําขนมที่เก็บได 
นานนั้นมักเปนขนมประเภทคุกกี้ตางๆ จะตองใชเตาอบซึ่งใช 
ปริมาณไฟฟามากโดยในบางพื้นที่ของหมูบานยังไมมีไฟฟาใชและ 
สมาชิกในชุมชนไมมีความรูในการทําขนมที่หลากหลายทําใหขาด
โอกาสในการสรางรายไดเสริมจาก การทองเที่ยว   

 
แหลงทองเที่ยวเกษตรกรรมและที่พักที่หมูบานเหลาและบาน

ออบ 
หมูบานเหลาและบานออบเปนหมูบานพื้นที่เกษตรกรรมหลัก

ของโครงการหลวงโดยมีเกษตรกรปลูกฟกทอง กาแฟและชาเมี่ยง 
อยูมากรวมทั้งผักผลไมอื่นๆ เชน ลิน้จี่ เงาะ ลําไย เสาวรส สม 
โดยมโีฮมสเตยและรีสอรทอยูรวมกันกับชุมชน เชน โฮมสเตย 
บานเหลาพัฒนาและหมอกฟามอนเงาะรีสอรทในพื้นที่บานเหลา 
โดย นักทองเที่ยวสามารถเยี่ยมชมการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร 
ทั้งสวนที่สงผลผลิตให โครงการหลวงและไรชาเมี่ยง ที่มีการหมัก 
เมี่ยงซึ่งเปนภูมิปญญาพื้นบานสะทอนวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมในการ 
เคี้ยวชาเมี่ยงเพื่อลดความฉุนของยาสูบในสมัยกอนที่กลิ่นรุนแรงแ
ละมีโรงชาปงตอง ซึ่งทําการ ผลิตชาอูหลงเบอร 12 และเบอร 17 
ใน พื้นที่หมูบานออบ โดยที่การทําไรชาเมี่ยงนั้นกลายเปนสิ่งทีล่า 
สมัยและกําลังจะหมดไปเนื่องจากคนรุนใหมในชุมชนไมนิยมเคี้ยว 
ชาเมี่ยงเหลือแตผูสูงอายใุนชุมชนเทานั้นที่เคี้ยวชาเมี่ยง ถาความ 
ตองการชาเมี่ยงหมดไป วิถีชีวิต ที่เปนอัตลักษณของเมืองกาย 
คงสูญหายไป  

 
 
 
 
 
 
 
 

หัตถกรรมพื้นบานที่บานกายนอย 
บานกายนอยเปนพื้นที่เกษตรกรรมที่ชุมชนเขารวมกับโครงกา

รหลวงมีผลผลิตทางการเกษตรสงใหและยังมีผลผลิตจักสานจากก
านตนคอโดยที่ใบคอนั้นถูกใชเปนวัสดุมุงหลังคาของอาคารพื้นถิ่น
ในภาคเหนือและมีกานคอเหลือจึงนํามาสานเปนเครื่องใชตางๆ 
ซึ่ง เสนตอกที่ไดจากกานคอมีความยืดหยุนกวาไมไผและเปน 
เอกลักษณของพื้นที่บานกายนอยสามารถนํามาเปนเครือ่งใชในรีส
อรทและของที่ระลึกได แตการตัดกานคอเพื่อนําใบคอมามุงหลัง 
คา นั้นทําในชวงฤดูฝนจึงทําใหมีกานคอเหลือมากและชื้นขึ้นรา 
ใชไมได ถาสามารถเก็บรักษากานคอไวไดนานขึ้นจะสามารถชวย 
พัฒนาเพิ่มผลผลิตจักสานไดอีกมาก   

 
การคมนาคม 

 การคมนาคมขนสงนักทองเที่ยวเขาสูจุดหมายตางๆ ในตำบล 
เมืองกายยังมีปญหาในเรื่องราคาคาจาง เนื่องจากกลุมรถรับจาง 
ไมมีขอมูล ตําแหนงสถานที ่ ความสูงและระยะทางที่ชัดเจนเพื่อ 
ตกลงราคากับนักทองเที่ยวนอกจากนี้เสนทางถนนในพื้นที่หลายแ
หงมีความลาดชันอันตรายตอการขับรถสวนทางแตยังไมมีปายเตื
อนและปายบอกสถานที่ทองเที่ยว แปลงเกษตรและโฮมสเตยใน 
หมูบานตางๆ ซึ่งจะทําใหนักทองเที่ยวสะดวกในการเดินทางมา 
เอง โดยเริ่มจากจุดสําคัญปากทางเขาจากถนนหลวงทีไ่ปยังปาย 
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงและสํานักงาน อบต. เมืองกาย โดยนับ 
ระยะทางไปถึงสถานที่ ทองเที่ยวสําคัญตางๆ ในหมูบานทั้ง 5 
แหง  

 
4 .  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 
 

รูปที่  1 แผนผังแสดง การทํางานตามแนวทางการทําแผนที่ทองเที่ยวเมืองกาย 
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จากการสํารวจสามารถวิเคราะหไดวาพื้นที่นี้มีจุดแข็งสําคัญ 
คือ แหลงทองเที่ยว ธรรมชาติ ผลผลิต การเกษตร การคมนาคม 
ที่สะดวก วัฒนธรรมที่หลากหลายและมีจุดออน คือ ขาดการจัด 
การแหลงทองเที่ยว ขาดการพัฒนาผลผลิตในทองถิ่น ขาดประชา 
กรวัยทํางานและขาดขอมูลภูมิศาสตรในพื้นที่  
โดยมีอุปสรรค คือ ประชากรที่เปนกลุมเกษตรกรหลักกําลัง 

เขาสูวัยผูสูงอายุและการเขามาของกลุมทุนภายนอก แตยังม ี
โอกาสที่สามารถผลักดันใหเกิดการทองเที่ยวโดยชุมชนได โดย 
การพัฒนาเครือขายความรวมมือของรัฐและเอกชนอีกมาก เพื่อ 
สรางชุมชนที่เขมแข็งทางเศรษฐกิจในพื้นที่เมืองกาย 
ในสภาพปจจุบันกลุมธุรกิจรีสอรทและรานอาหารใน พื้นที่ตํา 

บลเมืองกายยังเปนกลุมทุนจากภายนอกที่มีเงินการลงทุนขนาดก
ลางอยู 3 แหง คือ แตละแหงมีหองพักประมาณ 10 กวาหอง 
และสวนบริการยังตองการทํางานรวมกับชุมชน แตเนื่องจาก 
ชุมชนยังไมมคีวามพรอมในการสรางความเขมแข็ง ในการจัดการ 
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมพัฒนาสินคาและบริการที่ไดมาตรฐาน เพื่อ 
ตอบสนองกับธุรกิจทองเที่ยวที่มีอยู จึงมีการรางแผนงานเพื่อการ 
ดําเนินงานรวมกันกับทุกหนวยงานเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนตาม
ลําดับจากขอมูลการสํารวจดังนี้ 

1. แผนงานปรับปรุงความปลอดภัยแหลงทองเที่ยว 
เนนการพัฒนาพื้นที่ยอดดอยมอนเงาะและหมูบานมอนเงาะที่

เปนแหลงทองเทีย่วสําคัญทางธรรมชาติในเบื้องตน เชน การวาง 
ผังบริเวณยอดดอยมอนเงาะ ผังแสดงจุดเสี่ยงตางๆ ลานกางเตนท 
จุดชมวิว ปรับปรุงหองน้ํา ระบบน้ํา ระบบไฟฟาและ ราวกันตก 
ในสวนยอดดอยซึ่งชุมชนและองคกรทองถิ่นคือ อบต. ไมม ีบุคลา 
กรชวยออกแบบใหเหมาะสมและคํานวณราคาคากอสรางเพื่อของ
บประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของลําดับขั้นตอไป โดยใชวัสด ุ

และแรงงานจากคนในพื้นที่ใหมากที่สุด โดยมีการประชุมวางแผน 
ระหวางตัวแทนชุมชนหมูบาน กํานัน อบต. สถาบันวิจัย 
การเกษตรพื้นที่สูงและโครงการหลวง ซึ่งถาพัฒนาไดสําเร็จ 
บานมอนเงาะจะเปนตัวอยางในการพัฒนาคุณภาพ แหลงทอง 
เที่ยวธรรมชาติใหกับสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆอีกในตําบลเมืองกายนี ้   

2. แผนงานปรับปรุงเสนทางทองเที่ยว 
แหลงทองเที่ยวสําคัญในพื้นที่ตําบลเมอืงกายเชื่อมตอกันไดโด

ยถนนเปนหลักซึ่งมีความคดเคี้ยว ทางลาดชันและแคบ แตกลับ 
ไมมีปายบอกทางและระยะทางถึงจุดหมาย เชน แหลงทองเที่ยว 
และที่พักตามทางแยกตางๆซึ่งเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุและหลงท
าง ไดสําหรับนักทองเที่ยวที่ไมชํานาญทาง จึงตองนําเอา ชมุชน 
และเอกชน/รีสอรท/รานอาหารพรอมสถาบันการศึกษาทางดาน 
ออกแบบ ทั้ง มทร.ลานนา และ มจธ. อบต. สถาบันวิจัยการ 
เกษตรพื้นที่สูงและโครงการหลวงมารวมกัน สํารวจพื้นที ่เสนทาง 
ทองเที่ยวและออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนของตําบล 

3. แผนงานสรางสงเสริมเครือขายการทองเที่ยว  
เปนแผนงานที่เนนกลยุทธในการประสานเอาทุกฝาย ในพื้นที่ 

ทั้งชุมชน เอกชน/รีสอรท/รานอาหาร และหนวยงานภาครัฐ อบต 
สถาบันวิจัยการเกษตรพื้นที่สูงและโครงการหลวง เขามาวางแผน 
พัฒนา การทองเที่ยวสรางสรรครวมกัน ซึ่งตองเกิดการทํางาน 
รวมกันและตกลงแบงรายไดและผลประโยชน งบประมาณ โดยที ่
ชุมชนตองมีสวนรวมในการตัดสินใจและมีคณะทํางานรวมกันทุก 
ขั้นตอน  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แผนที่และภาพถาย 3 มิติจําลอง พื้นที่ยอดดอยมอนเงาะแสดงความสูงและจุดเสี่ยงบนพื้นที่ยอดดอย 
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รูปที ่3 แผนที่แสดงเสนทางคมนาคมหลักไปยังแหลงทองเที่ยวและที่พักในตําบลกายนอย 
 

รูปที ่4 รายละเอียดขอมูลสถานที่สําคัญในตําบลเมืองกาย 
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4. แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑและบริการของชุมชน 
เปนแผนการจัดอบรมใหชุมชนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑที่มา

จากผลผลิตการเกษตรในทองถิ่นโดย สนับสนุนใหความรูและ 
เทคโนโลยี ในกระบวนการ ออกแบบผลิตและมาตรฐานสินคา 
ประเภท อาหาร เชน นําวิทยากรสอนทําขนมตางๆ โดย ใช 
สวนประกอบหลักจากชุมชน และ จัดหาเครื่องมือที่มีราคาไมสูง  
เชน สอน กลุมแมบานใหทํา คุกกี้ผสมผลไม กาแฟ ขนมปงผสม  
ฟกทองและน้ําเตาหูจากถั่วเหลือง เพื่อขายใหกับ กลุมรีสอรท 
โฮมสเตยและรานกาแฟในพื้นที่ทั้งตําบลรวมถึงสนับสนุนอุปกรณ 

ในการคั่วเมล็ดกาแฟเพื่อชงกาแฟสดขายนักทองเที่ยวที่ยอดดอย
มอนเงาะและจัดอบรมเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิต 
สินคาอาหารจนสุดทายสนับสนุนการออกแบบรูปแบบใหมใหกับ 
สินคา เชน การนําเอานักศึกษาและอาจารยจาก มทร.ลานนา 
และ มจธ. ชวยพัฒนารูปแบบผลิตภณัฑหัตถกรรมจากกานคอ 
และไมไผตลอดจนการควบคุมคุณภาพของกานคอ รวมถึงการทํา 
บรรจุภัณฑใหกับสินคาอาหาร ทั้ง ชา กาแฟและขนมตางๆ ให 
สามารถผลิตเพื่อขายเปนของใชในรีสอรท โฮมสเตย และ 
ของฝากนักทองเที่ยวได 

 

 

รปูที่ 5 แบบปรับปรุงหองน้ําและศาลาขายของบนยอดดอยมอนเงาะ 

รูปที่ 6 แบบปรับปรุงศาลาขายของใหเปนที่เก็บน้ําสํารองและลานชมวิว  
 

รูปที่ 7-8 การสาธิตการทําคุกกี้ผสมฟกทองและกาแฟที่ไรชาลุงเดช  

 
 
 

รูปที่ 9 งานจักสานที่บานกายนอย 
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5. แผนงานพัฒนาศักยภาพชุมชน  
นอกจากการสนับสนุนใหชุมชนพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวและแ

ปรรูปสินคาจากผลผลิตในทองถิ่นแลว ยังตองสงเสริมใหชุมชน 
สามารถสรางระบบการบริหารจัดการสถานที่และดูแลทรัพยากร
สิ่งแวดลอมของตนเองไดโดยสามารถประสานงานกับหนวยงานรั
ฐและสถาบันการศึกษาไดเองและในที่สุด เกิดกลุมผูนํารุนใหมใน 
พื้นที่ซึ่งอาจมาจากกลุมชุมชนที่สนใจในปจจุบันหรือ ลูกหลาน 
เกษตรกรในปจจุบันที่ไปศึกษา และทํางานในเมืองหันกลับมา 
ทํางานในชุมชนซึ่งในที่สุดกลุมสามารถพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบ
สินคาและบริการไดเอง เพื่อตอบรับกับบริบทของพื้นที่และการ 
ทองเที่ยวทีเ่ปลี่ยนแปลงได โดยยังคงรักษาสิ่งแวดลอมทางธรรม 
ชาต ิและอัตลักษณของชุมชนไวได  

 

สุรปขั้นตอนหลักในการทํางานใหแผนไปสูการลงมือปฏิบัติได
จริง 

1 .  การลงคลุกคลีกับชุมชนเพื่อเขาใจโครงสรางทางสังคมใน 
ชุมชนที่แทจริง โดยใน หมูบานมอนเงาะนั้น ใชเวลาในการเขาถึง 
ชุมชนกวา 2 ป รวมถึงการลงภาคสนาม 1 เดือน  

2 .  ใหคําแนะนําในการพัฒนาที่ถูกหลักทางวิชาการและเห็น 
จริง สรางแผนงานใหชุมชนมีโครงการพัฒนาที่สรางจริงได 

3 .  ประสานงานนําเอาสถาบันการศึกษาในเครือขายรวมพัฒ 
นาพื้นที่ชุมชน กระตุนใหชุมชนตื่นตัวในการพัฒนาแบบตอเนื่อง 

4 . ชุมชนมีแผนงานและผลงานชัดเจน ทําใหขอการสนับ 
สนุนจากหนวยงานของรัฐและเอกชนไดอยางมีเหตุผล 

5 . ใหขอมูลตามหลักวิชาการ ประสานงานและเปนที่ปรึก 
ษาใหหนวยงานรัฐมีความสะดวกในการสนับสนุนชุมชนเพื่อการพั
ฒนา 

 
5 .  สรุปผลการดําเนินงานและแนวทางการวางแผนทองเที่ยว 
แนวทางการวางแผนทองเที่ยวโดยชุมชนและ การทองเที่ยว 

สรางสรรคในพื้นที่ตําบลเมืองกายนั้น ตองการพัฒนาศักยภาพ 
ชุมชนในพื้นที ่ ใหมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานที่ 
ทองเที่ยวและพัฒนาผลิตภัณฑในทองถิ่นของตนไดจนนําไปสูการ
มีอํานาจตอรอง กับกลุมทุนภายนอกและหนวยงานของรัฐและ 
สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ดวยตัวชุมชนเองอยางยั่ง
ยืนตอไปในอนาคต  
ในปจจุบัน  พ.ศ. 2559 ซึ่งเปนปแรก ไดการสนับสนุนใหเกิด 

การทองเที่ยวชุมชน (Community Base Tourism) โดยไดจัดตั้ง 
คณะกรรมการการทองเที่ยวพืน้ที่ยอดดอยมอนเงาะขึ้นมา โดยที ่
เปนการวางแผนที่ประสานทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ คือ 
อบต. สถาบันวจิัยและพัฒนาพื้นที่สูง ชุมชนและสถาบันการ 
ศึกษา คือ มทร. ลานนาและ มจธ. และเอกชน เขามาทํางาน 
รวมกันภายใตกรอบแผนงาน เดียวกันซึ่งเปนพื้นฐานของการ 
พัฒนาและเติบโตอยางยั่งยืนตอไปโดยมีงานตอเนื่องในการพัฒนา 
ผลิตภัณฑในชุมชนหมูบานที่มีผลผลิตสําคัญ เชน พัฒนาการทํา 
ขนม ในไรชาลุงเดชและที่บานเหลา คั่วกาแฟสดที่ดอยมอนเงาะ 
พัฒนาหัตถกรรมจักสานที่บานกายนอยเพือ่เกิดกลุมเครือขายควา
มรวมมือในทุกชุมชนทั้งตําบลในปที่ 3 ที่ตอรองกับกลุมธุรกิจได 
จนสามารถหาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑไดเอง ในปที่ 4 และใน 
ที่สุดสามารถสรางแผนงานดูแลรักษาสิง่แวดลอมในพื้นที่อยางยั่ง
ยืนจนขยายผลไปสูการสรางเครือขายพัฒนาพื้นที ่ ทั้งตําบลเมือง 
กาย ใหโตอยางมีประสิทธิภาพ  

  
 

 
 
 

รูปที่ 10 ชดอาหารวางที่ใชภาชนะไมไผจากบานกายนอยใสขนม 
ฟกทอง จากไรชาลุงเดช 

รปูที ่11-12 การออกแบบ กระเปาจากงานจักสานคอจาก ตะกราใสชา 
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รูปที่ 14 แผน (5 ป) การพัฒนาพื้นที่ตําบลเมืองกาย 
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