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บทคัดยอ 
บานมอนเงาะ เปนชุมชนเผามง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่ตั้งของชุมชนมีภูมิทัศนที่สวยงามตั้งอยูบนพื้นที่สูงสุด 

และเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของตําบลเมืองกายคือ จุดชมวิวที่ยอดดอยมอนเงาะ นอกจากนี้ 
ยังมีศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณสําคัญที่สามารถนํามาพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเพื่อการวางแผนการพัฒนาพื้นที่อยางยั่งยื
น การศึกษาในครั้งนี้เปนการรวมรวมองคความรูทางวัฒนธรรมในดานอาหารที่สําคัญของชุมชนซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธของค
นในชุมชนและสิ่งแวดลอม พบวา การแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมดานอาหารที่ชุมชนเลือกไดแก ขาวปุก ไกดําสมุนไพร กาแฟ 
และอาหารที่มาจากอาชีพเกษตรกรรม  โดยเฉพาะการแปรรูปกาแฟ เปนกิจกรรมที่สามารถสรางรายไดใหเกษตรกรจากกิโลกรัมละ 120 บาท 
สามารถเพิ่มมูลคาเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 400 บาท 
และทําการเพิ่มมูลคาสูงสุดจากการแปรรูปเปนการแฟสดจัดจําหนายใหนักทองเที่ยวไดมูลคาสูงถึง 4000 – 5000 บาทตอกาแฟกิโลกรัม  
กิจกรรมนี้ยังกอใหเกิดการกระจายรายไดแกเกษตรกรรายอื่นที่ไดสนับสนุนกิจกรรมการดื่มกาแฟสดในชุมชน 
คือการแปรรูปแกวกาแฟที่ผลิตจากไมไผ สงขายใหเกษตรกรผูจําหนายกาแฟสด สรางรายไดเพิ่มชวงฤดูกาลทองเที่ยวเฉลี่ยวันละ 150 - 200 
บาท  

งานวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาถาชุมชนมีการจัดการการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและรักษามรดกทางวัฒนธรรมภายใตกรอบการพัฒนาชุมช
นที่ดี  จะทําใหชุมชนสามารถสรางรายไดเสริม นอกเหนือจากรายไดหลักจากการทําเกษตร 
รวมทั้งยังแสดงศักยภาพเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  
และเปนกรณีตัวอยางเพื่อสรางแรงบันดาลใจแกชุมชนอื่นที่มีการจัดการการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและความคิดสรางสรรคที่ดีสามารถพัฒนา
ควบคูไปกับกิจกรรมการเกษตร เพื่อสรางชีวิตที่ยั่งยืนใหกับชุมชนบนพื้นที่ราบสูงของโครงการ หลวงในพื้นที่อื่นๆ ตอไป 

Abs t rac t  
 Mon Ngor is a Hmong community in the area under responsibility of the Mon NgorRoyal Project Center in 
Kainoi, Mae Taeng District, Chiangmai Province. Mon Ngor Village has a unique landscape, situated on the peak of the 
mountain therefore it is the prime sightseeing spot of the district of the Kainoi. It also has a unique culture that can be 
developed under the direction of creative tourism and sustainable development. This study includes collecting local 
knowledge in the field of food culture reflecting relationship between people in community and their natural 
environment. As a result, visitors will experience creative activities with exchange of knowledge in food culture that 
communities highlighted such as Kaw Pook,steamed black chicken with herbs, coffee and other with fresh produces 
from farmers. E specially coffee processing an activity that can generate income for farmers per kg from 120 baht to 400 
baht per kilogram increased added value. And adds the most value from processing the raw file distribution to visitors 
worth up to 4000 - 5000 baht per kilogram of coffee. This activity also contributes to the distribution of income support 
for farmers that drinking coffee in the community. Privatization is coffee made from bamboo. Sold to farmers sell fresh 
coffee. Add monetization season average of 150-200 baht. 
 This research suggests that if the community has managed to preserve the cultural heritage and tourism 
initiative in the framework of the development community as well.The community will be able to make extra money. 
In addition to income from farming. It also shows the potential for support from the relevant authorities.And 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.  
Key  word :Creative tourism, sustainable tourism , community life
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ความสําคัญของปญหา 
 จากการจัดประชุมสัมมนาของสมาคมสงเสริมการทอง
เที่ยวเอเชียแปซิฟก (Pacific Asia Travel Association : PATA) 
เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2555 ณ ประเทศภูฎาน 
ไดมีการนําเสนอแนวคิดหลักเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการท
องเที่ยวที่มุงเนนใหนักทองเที่ยวไดมีโอกาสสัมผัสกับวิถีชีวิตที่แทจ
ริง และเอกลักษณที่มีความแตกตางกันไปของแตละทองถิน่  
 ในสังคมยุกตปจจุบัน 
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคถือวาเปนกระบวนทัศนในการพัฒนาก
ารทองเที่ยวที่หลากหลายประเทศทั่วโลกใหการยอมรับ 
และกําหนดเปนแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวข
องแตละประเทศ 
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเปผลลัพทของการเปลี่ยนแปลงลักษณ
ะการทองเที่ยวที่มีเงื่อนไขผลักดันที่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสราง
และพฤติกรรมนักทองเที่ยวในเชิงสังคมวิทยา (ภูริวัจน 
เดชอุม,2556:1)  
คือการไดสัมผัสกับประสบการณของชีวิตจริง (Real Life 
Experience) ทีไ่มใชประสบการณเสมือนจริง 
สัมผัสความแตกตางทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคม 
ซึ่งความเติบโตหรือรายไดจากการทองเที่ยว  
จึงเกิดการสงเสริมการเดินทางทองเที่ยวมากขึ้นโดยเฉพาะการเดิน
ทางทองเที่ยวของคนในประเทศของตนเอง 
ควบคูไปกับการเจาะตลาดที่หลากหลายมากขึ้นโดยไมผูกติดกับตล
าดหลักที่มีรายไดสูงเพียงกลุมเดียว เพื่อกระจายความเสี่ยง 
โดยการนําเสนอผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวหลากหลายมากขึ้นทั้ง
แหลงทองเที่ยวที่มีอยูเดิมนํามาพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้นและแหลงท
องเที่ยวใหมๆ ทั่วทุกพื้นที่  
 ตามกระแสความตองการของนักทองเที่ยวในปจจุบันแ
ละแนวโนมการทองเที่ยวในอนาคตดังกลาว 
เมื่อพิจารณาชุมชนบานมนเงาะ เปนชุมชนเผามง 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ที่ตั้งของชุมชนมีภูมิทัศนที่สวยงามตั้งอยูบนพื้นที่สูงสุด 
และเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของตําบลเมืองกายคือ 
จุดชมวิวที่ยอดดอยมอนเงาะ นอกจากนี้ 
ยังมีศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณสําคัญที่สามารถนํามาพัฒนาส
งเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเพื่อการวางแผนการพัฒนาพื้นที่
อยางยั่งยืน ผูวิจัยไดทําการสํารวจเบื้องตน พบวา 
ชุมชนมีศักยภาพ 
และมีความพรอมที่จะมีสวนรวมในการพัฒนาการบริหารจัดการก
ารทองเที่ยวของชุมชนเชิงสรางสรรค  
จึงไดรวมกันศึกษาเชิงปฏิบัติการรวมกับชุมชนเพื่อหาแนวทางสงเส
ริมและหรือพัฒนาผลิตภัณฑทางการทองเที่ยววัฒนธรรมดานอาห
ารอยางบูรณาการทั้งกระบวนการและ หนวยงานภาคีที่เกี่ยวของ 
 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อรวมรวมองคความรูทางวัฒนธรรม 
และอาหารที่สําคัญอยางมีสวนรวมของชุมชน 
 2. 
เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนากลุมชุมชนใหมีความพรอมเพื่อ
บริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคสัมผัสภมูิปญญาทอง
ถิ่น 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิธีหาขอมูลและแหลงขอมูล 
ไดจากการลงพื้นที่เก็บขอมูลบริบทชุมชน (Village Profile) 
โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) 
โดยมีโครงรางคําถาม เปนคําถามแบบปลายเปดของขอมูลทั่วไป 5 
ดาน ไดแก ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดลอม และทําการเจาะ จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) โดยประชุมรวมกับผูนําชุมชน 
สมาชิกกลุมองคกรชุมชน 
เกี่ยวกับการจัดการวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 
กระบวนการทางวัฒนธรรมของอาหารเพื่อใหบริการการทองเที่ยว  
 การจัดใหผูรวมปฏิบัติการวิจัยไดศึกษาดูงานดานการท
องเที่ยวเชิงสรางสรรค พรอมแนะนําใหความรูทําการ 
สอบถามดวยแบบสอบถามหลังการศึกษาดูงานเพื่อนํามาสรุปเปน
แนวทางการบริหารจัดการทองเที่ยวของชุนชน  
 ทําการวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและการสังเกต พฤติกรรม 
ซึ่งเปนขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) โดยวิเคราะหขอมูล 
ควบคูไปกับการเก็บขอมูลภาคสนาม และนําผลการวิเคราะห 
มาใชในการปรับแนวคิด ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
และวิธีการเก็บขอมลูใหครบถวนเพื่อเพิ่มความแมนยําของการวิจัย 
แลวจึงนําามาแยกเปนหมวดหมูตามเนื้อหาและนําเสนอ 
โดยการบรรยายสรุปเชิงวิเคราะห 
โดยใชวิธีการจําแนกประเภทขอมูล (Typological Analysis) 
โดยผูวิจัยเลือกใชวิธีการสรางขอสรุปจากขอมูล บันทึก 
ทั้งนี้เพราะการสรางขอสรุประดับนี้ไมตองการขอมูลที่ 
สลบัซับซอนมาก ใชเพียงบันทึกภาคสนามที่ผูวิจัยจดจากการ 
สังเกตหรือสัมภาษณ หรือใชขอมูลเอกสารที่มีผูบันทึกไวก็ 
สามารถนํามาสรางขอสรุปได (สุภางค จันทวานิช, 2549) 
 การตรวจสอบขอมูล 
งานวิจัยชิ้นนี้ผูวิจัยทําการตรวจสอบขอมูลโดยใช 
วิธีการตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) โดย 
ตรวจสอบจากชวงเวลา สถานที่ และบุคคลที่แตกตางกัน 
ซึ่งจะตองไดขอมูลที่ตรงกัน และจะใชวิธีการตรวจสอบสามเสา 
ดานผูวิจัย (Investigator Triangulation) ควบคูไปดวย 
โดยการมีผูชวยวิจัยอันจะทําใหสามารถตรวจสอบไดวาผูวิจัยและผู
ชวยวิจัยไดขอมูลเหมือนหรือตางกันอยางไร นอกจากนี้เพื่อ 
ตรวจสอบใหแนใจวาการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นถูกตอง จึงใช 
วิธีการเชนเดียวกับ Whyte (1955, อางถึงใน สุภางค จันทวา นิช, 
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2549ข) ซึ่งใชในงานวิจัยเรื่อง Street Corner Society 
และเมื่อเขียนรายงานวิจัยเสร็จสิ้นก็ใหผูใหขอมูลอานทบทวนวาขอ
มูลและการตีความหมายนั้นมีความ เที่ยงตรงหรือไม 
ทั้งยังชวยแกไขขอผิดพลาดที่ 
อาจเกิดขึ้นในการวิเคราะหและสรุปผลวิจัยไดอีกดวย 
 
แนวคิด ทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาในครั้งนี้ไดใชแนวคิด 
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism) 

เพือ่เปนกรอบในการเขาใจ 
และสรางกิจกรรมใหสอดคลองกับแนวคิด ดังนี้  
 UNESCO (2006) ไดใหนิยามวา 
เปนการทองเที่ยวที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาชุมชนที่เกี่ยว
ของเพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการดําเนินชีวิตของชุมชน 
โดยจัดกิจกรรมการทองเที่ยวอยางกลมกลืนและสัมพันธกับประวัติ
ศาสตร วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีตาง ๆ ในชุมชน 
ในเชิงของการเรียนรูและการทดลอง 
เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณจากสิ่งที่มีอยูและเปนอยูจริงในชุมชน 
ตลอดจนการมีสวนรวมและปฏิสัมพันธระหวางนักทองเที่ยวกับชุม
ชน เนนความสัมพันธระหวางนักทองเที่ยวและผูคนในชุมชนนั้นๆ 
โดยมีเปาหมายการทองเที่ยวสรางสรรคจะเปนนักทองเที่ยวที่ไมใช
เปนเพียงนักทองเที่ยว 
(Tourist) แตจะเปนสมาชิกของชุมชนที่ไดมีโอกาสเขาไปใชชีวิตรว
มกัน (Citizen of Community) 
 องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอ
ยางยั่งยืน (2556) คือ 
การจัดการทองเที่ยวทีว่างอยูบนพื้นฐานของคุณคาทางวัฒนธรรม
ของทองถิ่นหรือทุนทางวัฒนธรรมสามารถทําไดโดยหยิบยกเรื่องร
าวจากประวัติศาสตร ศิลปะทองถิ่น ดนตรีพื้นบาน 
วิถีความเปนชุมชนมาจัดการใหเกิดความนาสนใจสอดคลองตามคุ
ณคาของชุมชนหรือเมือง ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดรั
บประสบการณตรงผานการเรียนรูผานทางการทองเที่ยว เปนตนว
าการไดใชชีวิตรวมกับชาวบานอยางแทจริง 
ไมใชเปนการแสดงหรือเปนสรางขึ้นมา 
เชน นักทองเทีย่วมาทองเที่ยวและมาสัมผัสกับวิถีชีวิตของการเปน
ชาวนา 
ไดมีโอกาสที่รวมทํานากับชาวบานที่ยังคงรักษาชีวิตความเปนอยูที่
เรียบงาย หรือการที่นักทองเที่ยวไดมีโอกาสมาพักโฮมเสตย 
ในชุมชน พรอมกับไดเรียนรูวิธีการประกอบอาหารทองถิ่น 
เรียนรูวิธีการทําขนมไทย  
 Ramond (2007) ใหความหมายวา 
เปนรูปแบบการทองเที่ยวที่มุงเนนความรูสึกที่แทจริงตอวัฒนธรรม
ทองถิ่นผานประสบการณที่เปนกันเองในทองถิ่น 
เนนการปฏิบัติที่แทจริงผานการเรียนรูอยางมีสวนรวมในงานศิลปะ 
มรดกทางวัฒนธรรม และคุณคาเฉพาะพื้นที่ 
โดยเชื่อมโยงคนในทองถิ่นที่เปนเจาของวัฒนธรรม 

 Richards And Wilson (2006) 
ไดเพิ่มความหมายครอบคลุมในแงของกระบวนการที่ดึงทักษะ 
(Skills) ความเชี่ยวชาญ (Expertise) 
รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี(Traditions) 
และนําเสนอประสบการณการเรียนรู การพัฒนาตนเอง 
และการเปลี่ยนแปลงจากภายในใหแกนักทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 
จุดดังกลาวคือ 
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่ตองเปดโอกาสให
นักทองเที่ยวไดเรียนรูเกี่ยวกับทักษะ ความเชี่ยวชาญ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของทองถิ่น 
และศักยภาพอันโดดเดนของสถานที่ไปเยือนมากขึ้น 
 
ผลการวิจัยองคความรูทางวัฒนธรรมในดานอาหารของชุมชน 
 จากการศึกษาขอมูลบริบทชุมชน (Village Profile) 
สามารถสรุปองคความรูทางวัฒนธรรมของชุมชน ดังนี้ 
 หมูบานมอนเงาะนับเปนสังคมกลุมเครือญาติที่เหนียวแ
นน ชาวบานนับถือศาสนาพุทธโดยมีพิธีกรรมทางความ 
เชื่อเชื่อมรอยกลุมเครือญาติเขาไวดวยกัน 
เปนสังคมที่มีชายเปนผูน 
าและเปนผูประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อตางๆ 
ผูชายจะเปนตัวแทนในการสืบทอดสิ่งศักดิ์สิทธิข์องครอบครัวจากรุ
นสูรุน วิถีชีวิตของชาวมงบานมอนเงาะนับตั้งแตเกิดไป จนถึงตาย 
เปนไปโดยเกี่ยวของกับความเชื่อดังตอไปนี้  
 การเกิด เมื่อทารกคลอดออกจากครรภมารดา 
จะรอเวลาใหครบ 3 วัน แลวผูชายที่เปนผูน าครอบครัว 
จะตองบอกกลาวผีประตู ผีพอ ผีแม ผีบาน ผีจอง 
วาบานเรามีสมาชิกเพิ่ม จะท าการเรียกขวัญ มัดมือ 
และเลี้ยงผีพอ ผีแม ผีประตู ผีบาน     ผีจอง 
บอกกลาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพของครอบครัวใหชวยดูแลสมาชิกให
ม ชวยใหเด็กที่เกิดใหมอุดมสมบูรณแข็งแรง เจริญเติบโตดี 
และถือวาเด็กคนนั้นเปนคนของบาน หากไมไหว เชื่อวา 
เด็กนั้นการเจริญเติบโต จะไมดี ตัวเล็ก แคระแกลน 
ดังนั้นทุกบานชาวมงเมื่อมีสมาชิกใหมก็จะทําพิธีเรียกขวัญและเลี้ย
งผีตามความเชื่อ  การเจ็บปวย 
หากไมสบายชาวมงบานมอนเงาะจะประเมินอาการเบื้องตน 
สวนมากจะไปหาหมอที่ โรงพยาบาลแมแตง 
แตถาหากอาการไมดีขึ้นก็จะเขาไปปรึกษาขอค 
าแนะนําจากผูนําทางจิตวิญญาณ (หมอผี) ประจํา หมูบาน 
หรือผูเฒาผูแกที่ตนเคารพ 
จากนั้นจะมีการประเมินวาจะดําเนินการอยางไรกับอาการเจ็บปุวย
ดังกลาว ยกตัวอยางเชน การทําพิธีเรียกขวัญมัดมือ 
โดยไปขอใหผูเฒาผูแกมาท าพิธีให ในพิธีนี้มีการมัดมือเรียกขวัญ 
เลี้ยงไก 1 ตัว 
โดยเชื่อวาอาการเจ็บปุวยที่เกิดขึ้นเกิดจากการที่ขวัญไปอยูที่อื่น 
จึงทําการเรียกขวัญใหกลับมาอยูในบานใหมาอยูกบัตัวกับตนเหมือ
นเดิม 



	   การประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะชุมชน (Innovation for Community Well-Being) 
วันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 ณ อาคารเคเอกซ (KX - Knowledge Exchange) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรถีนนกรุงธนบุร ีเขตคลองสาน กรุงเทพฯ 

สวนมากเมือ่ประกอบพิธีกรรมเสร็จอาการเจ็บปวยมักจะหายไปเป
นปกติ  
 การแตงงาน 
ชาวมงเปนงานเลี้ยงฉลองญาติพี่นองของทั้งเจาบาวและเจาสาว 
โดยงาน 
จะจัดขึ้นที่บานเจาสาวญาติพี่นองจะเขามารวมแสดงความยินดี 
ในงานแตงงานจะมีการเชือด ไก และหมู เพื่อนํามา เลี้ยงผีบาน 
ผีจอง ผีประตู ผีพอ ผีแม และเลี้ยงแขกที่เขามาชวยงาน 
เจาบาวจะตองท าการคุกเขาคารวะญาติผูใหญ 
ของฝายหญิงและแขกที่เขามารวมเปนสักขีพยานในงานแตงงาน 
หากวันใดการใชชีวิตคูรวมกันของคูบาวสาวประสบ 
ปญหาขอใหคนที่มารวมเปนสักขีพยานชวยพูดใหทั้งสองกลับมารัก
กันดังเดิม หรือหากแยกทางจากกันเจาบาวจะตอง 
คุกเขาขอคมาเหลาสักขีพยานที่มารวมแสดงความยินดีในงานแตงง
านทุกคน เมื่อเสร็จพิธีเจาบาวจะพาเจาสาวออกจาก 
บานของฝุายหญิงทางประตูผี (ประตูหลักหนาบาน) 
ซึ่งถือวาผูหญิงไดออกจากบานของตนอยางเสร็จสมบูรณ ตอไปจะ 
ไปเปนสมาชิกของบานสามีโดยมีผีบาน ผีจอง 
ของครอบครัวสามีเปนผูดูแลคุมครอง 
จะไมสามารถกลับมาเปนสมาชิก ของบานพอแมของตนเองไดอีก  
 การตาย งานศพ ดําเนินการโดยผูเฒาผูแก หมอแคน 
หมอ กลอง เขามารวมกันในการท าพิธีศพ 
ซึ่งงานศพมักมีการจัดงานประมาณ 3 วัน 
จะมีการเซนไหวดวยหมูและวัว 
โดยเชื่อวาเปนการสงหมูและวัวใหกับผูตาย น 
าไปใชประโยชนในโลกหนา งานที่จัดขึ้นทั้ง 3 
วันจะมีการเลี้ยงหมูทุกวัน ซึ่ง อาจจะ วันละ 1 ตัว หรือ วันละ 10 
ตัว ก็ได แลวแตก าลังทรัพยของครอบครัว 
วันสุดทายจะมีการลมวัว และน 
าเอารางของผูตายไปฝงพรอมของสวนตัวทุก ๆ อยาง เชน เสื้อผา 
มีด หมวก รองเทา ฯลฯ เพื่อใหสิ่งของทุกอยางแกผูตาย 
นําไปใชในโลกหนา 
 ผูศึกษาไดรวบรวมวัฒนธรรมชนเผามงที่มีสัญญาลักษณ 
รวมถึง ประเพณีและ พิธีกรรม ดังตอไปนี้  
 ประเพณีปใหมมง สมัยกอนกลุมมงมีการจัดปใหมมง 
เล็กๆในแตละหมูบานไมมีการรวมกลุมกันหรือจัดปใหมมงใหญๆจ
ะมีการจัดในแตละหมูบานเพื่อแสดงถึง การเฉลิมฉลอง 
ถึงผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแลวในรอบปนั้นของแตละปวาหมูบานไหนที่เ
ก็บเกี่ยวแลวมีความพรอมในการจัดงานประเพณีป 
ใหมมงกอนก็จะจัดกอน 
แตถาหมูใดไมมีความพรอมก็จะจัดปใหมมงหลัง 
แตปจจุบันก็มีการรวมกลุมกัน 
มีการนัดหมายจัดขึ้นทุกๆประหวางเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม 
โดยไดมีการกําหนดวันเวลา แลวแตความเหมาะสมระหวางเดือน 
ธันวาคมถึงเดือนมกราคมของแตละป 
โดยจะมีการรวมตัวจัดปใหมมงในหมูบานใดหมูบานหนึ่ง 
จะมีการแขงขันวัฒนธรรม ตางๆของมง เชน ตีลูกขาง ยิงหนาไม 

ขี่มากระโดด โยนลูกชวง ฯลฯ 
เพื่อเปนการแสดงถึงประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามแกลูกหลานสื่อการ
มาถึงปจจุบันโดยมากจะอยูในชวงเดือนธันวาคม – มกราคม 
ของทุกปเปนงานรื่นเริงของชาวมง ซึง่จะตองทําพิธีบูชาถึงผีฟูา 
ผีปา ผีบาน ผปีู ผียา ที่ใหความคุมครองมาตลอดทั้งป 
รวมถึงผลผลิตที่ไดในรอบปดวย 
แตละหมูบานชาวมงจะทําการฉลองพรอม ๆ กัน 
งานปใหมมงจะจัดงานเปนระยะเวลาประมาณ 3 - 5 
วันและจะมีงานรวมตัวกันของหมูบานมงตางๆ ในวัน 
สุดทายของเทศกาลปใหม (หมูบานใดหมูบานหนึ่งตามตกลงกัน) 
เนื่องจาก ชาวมง จะนับชวงเวลาตามจันทรคติ 
โดยจะเริ่มนับตั้งแตขึ้น 1 ค า ไปจนถึง 30 ค่ํา 
(ตามปฏิทินจันทรคติจะแบงออกเปนขางขึ้น 15 ค่ํา และขางแรม 
15 ค่ํา) เมื่อครบ 30 ค่ํา จึงนับเปน 1 เดือน ดังนั้นในวันสุดทาย 
(30 ค่ํา) ของเดือนสุดทาย (เดือนที ่12) 
ของปจึงถือไดวาเปนวันสงทายปเก 
ในวันดังกลาวหัวหนาครัวเรือนของแตละบาน 
จะประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อ 
เพื่อความเปนสิริมงคลของครัวเรือน ถัดจากวันสงทายปเกาไป 3 
วัน คือวันขึ้น 1 ค่ํา 2 ค่ํา และ 3 ค่ําของเดือนหนึ่ง 
จัดเปนวันฉลองปใหม 
ซึ่งทุกคนจะหยุดหนาที่การงานทุกอยางในชวงวันดังกลาวนี้ 
และจะมีการจัดการละเลนตาง ๆ ในงานขึ้นปใหม เชน 
การละเลนลูกชวง การตีลูกขาง การแขงขันยิงหนาไม 
การรองเพลงมง เปนตน  
 ประเพณีเลี้ยงขาวใหม เปนความเชือ่วาจะตองเลี้ยง 
ผีบาน ผีจอง ผปีู ผียา เพราะชวงเวลาที่ผาน มานั้น ผปีู ผียา 
ไดดูแลครอบครัวเปนอยางดี ดังนั้นจึงมีการนําขาวใหมมาเซนบูชา 
ผีบาน ผีจอง ผปีู ผียา ซึ่งพิธีเลี้ยงขาว 
ใหมจะทํากันในชวงกอนเก็บเกี่ยวขาว 
ประมาณเดือนตุลาคมของทุกป 
โดยการเกี่ยวขาวในระยะพลับพลึง (กอนที่ขาวจะ สุกเต็มที่) 
รวงขาวมีสีเขียวปนเหลือง เมื่อเกี่ยวเสร็จก็จะน 
ามานวดใหขาวเปลือกหลุดออกจากรวงขาวแลวน ามาคั่ว 
จากนั้นนําไปตําเพื่อเอาเปลือกออก 
เมื่อตําเสร็จเรียบรอยนําขาวมานึ่งเพื่อเซนไหว ผีบาน ผีจอง ผปีู 
ผียา นอกจากนี้ยังมี การนําไกมาตมเพื่อเซนไหวดวย 
ซึ่งพิธีกินขาวใหมนั้นไดสืบทอดมานานหลายชั่วอายุคน  
 ประเพณีเลี้ยงผปีู ผียา เปนงานรวมตัวกันของเครือญาติ 
โดยจะมีการนัดกันในหมูเครือญาติเพื่อทําการ เลี้ยงผีปู ผียา 
ตามความเชื่อเพื่อทดแทนคุณ การเลี้ยงผปีู ผียา นั้น 
สามารถกระทําไดตามสดวกของกลุมเครือญาติโดย 
มิไดบังคับวาจะตองทําพิธีในชวงวันใด หรือกําหนดวาจะตองกระท 
าเปนประจําทุกปการทําพิธีสามารถท าไดตลอดทั้งป หรือหลาย ๆ 
ปจะท าพิธีสักครั้งก็สามารถทําได 
กลาวคือหากครอบครัวใดมีความมั่งคั่งร่ํารวยจะเลี้ยงผปีูผียา ปละ 
2 ครั้ง 
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ก็สามารถทําไดหรือหากครอบครัวใดวิถีชีวิตความเปนอยูคอนขาง
ลําบาก 4-5 ป ทําพิธีครั้งหนึ่งก็สามารถท าได 
เชนเดียวกันซึ่งการท าพิธีนั้นจะใชหมู 1 ตัวในการเซนไหว 
ในพิธีนี้จะมีหมอแคนเขามารวมทําพิธีดวยโดยเริ่มตนจาก 
การตมหมูเมื่อตมหมูเสร็จแยกเนื้อกับเครื่องในออกจากกันจากนั้น
ผูชายจะลอมวงรับประทานหมูรวมกันหลักจากนั้น 
ผูหญิงจะลอมวงเพื่อรับประทานหมรูวมกันเมื่อรับประทานเสร็จก็จ
ะนําเอาเครื่องในหมูที่แยกไวนํามาหั่นเปนชิ้นใสชาม 
เพือ่เซนไหวบูชา จํานวน 9 
ถวยซึ่งการทําพิธีกรรมจะกระทําโดยผูนําครอบครัวบอกกลาวใหเห
ลาบรรพบุรุษมารับของเซน ไหว ในขณะที่ท 
าพิธีกรรมนั้นจะมีการเปุาแคนรวมดวยจนเสร็จพิธี  
 เลี้ยงผีพอ ผีแม เปนงานรวมตัวกันของเครือญาติ 
โดยจะมีการนัดกันในหมูเครือญาติเพื่อท าการ เลี้ยง ผีพอ ผีแม 
ตามความเชื่อเพื่อทดแทนคุณ การเลี้ยง ผีพอ ผีแม นั้น จะใชวัว 1 
ตัว สามารถกระท าไดตาม 
สะดวกของกลุมเครือญาติโดยมิไดบังคับวาจะตองทําพิธีในชวงวันใ
ด หรือกําหนดวาจะตองกระทําเปนประจําทุกป 
การทําพิธีสามารถทําไดตลอดทั้งปหรือหลาย ๆ 
ปจะทําพิธีสักครั้งก็สามารถท าได กลาวคือ 
หากครอบครัวใดมีความมั่งคั่ง ร่ํารวยจะเลี้ยงผปีู ผียา ปละ 2 ครั้ง 
ก็สามารถทําได 
หรือหากครอบครัวใดวิถีชีวิตความเปนอยูคอนขางล าบาก 4-5 ป 
ท าพิธีครั้งหนึ่งก็สามารถท าไดเชนเดียวกัน ในการเซนไหว 
ในพิธีนี้จะมีหมอแคน เขามารวมทําพิธีดวย โดยเริ่มตน 
จากการตมวัว เมื่อตมวัวเสร็จแยกเนื้อกับเครื่องในออกจากกัน 
จากนั้นผูชายจะลอมวงรับประทานวัวรวมกันหลัก 
จากนั้นผูหญิงจะลอมวงเพื่อรับประทานวัวรวมกัน 
เมือ่รับประทานเสร็จก็จะน าเอาเครื่องในวัวที่แยกไว น 
ามาหั่นเปน ชิ้นใสชามเพื่อเซนไหวบูชา จ านวน 33 ถวย ซึ่งการท 
าพิธีกรรมจะกระท าโดยผูน าครอบครัวบอกกลาวใหเหลาบรรพ 
บุรุษมารับของเซนไหว ในขณะที่ท 
าพิธีกรรมนั้นจะมีการเปุาแคนรวมดวยจนเสร็จพิธี 3. ผีสมุนไพร 
เปนการสืบทอดเรื่องของการรักษาโดยใชสมุนไพรรวมกับความเชื่
อของชนเผามง จาก รุนสูรุน โดยจะท 
าหิ้งบูชาไวบริเวณตรงขามกับประตูทางเขาบาน 
เมื่อใดที่ผูสืบทอด(หมอสมุนไพร) จะออกไปเก็บ สมุนไพรเพื่อน 
ามาเปนยา หรือท าการปรุงยา หรือจะท าการรักษา จะท 
าการจุดธูป 3 ดอก บอกกลาวผีสมุนไพรที่หิ้ง 
บูชากอนเสมอเพื่อแสดงความเคารพระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย
และบรรพบุรุษที่เมตตาถายทอดความรูดานสมุนไพรใน 
การชวยรักษาบรรเทาอาการเจ็บปวดตาง ๆ 
และขอใหการรักษาโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ 
ประสบความสําเร็จอีกดวย 
 
 ดานพิธีกรรมและความเชื่อ  

 ผูคนสวนใหญในชุมชนบานมอนเงาะยังคงมีการประกอบ
พิธีกรรมตาง ๆ อันเปนเอกลักษณของตนเอง เนื่องจาก 
ยังคงนับถือผีบรรพบุรุษ ผีประจ าตระกูลของตนเองอยู 
ไดมีการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ เชน การรักษาโรค การเลี้ยงผี 
การใชคาถา นอกจากนี้ลูกหลานในชุมชนจ 
านวนหลายคนไดรับการบรรพชาและอุปสมบทและสึกออกมา 
จึงท าใหคนใน ชุมชนรูจักกับพระพุทธศาสนาในระดับหนึ่ง 
แตยังไมมีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
แตคนชุมชนนับถือและศรัทธาใน พระพุทธศาสนา จึงมีการท 
าบุญตักบาตรอยูบางในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  
 การลงผี(การอั๊วเนง) ประวัติของการลงสีดา  
ลักษณะของการลงสีดา หรืออัวเนงจะมีอยู 2 ลักษณะ คือ 
ลักษณะที่ 1 
เปนการลงสีดาแบบผีเขาหรือผีเขาทรงในรางกายของหมอผีการลง
สีดาแบบนี้ผีจะเปนผูก าหนดเองวาจะมีใครที่เหมาะสม 
แกการลงสีดาหรือสื่อทอดการลงสีดาตอไปและการลงสีดาหรืออัวเ
นงแบบนี้จะไมมีการเรียนการสอน หมอไดบอกไหววา 
สมัยกองที่ยังไมหมอหรือโรงพยาบาลรักษาโรคตางๆ 
เปนการรักษาอีกประเภทหนึ่งของมง การอั๊วเนง (การท 
าผีหรือลงผี ) การอั๊วเนงนั้นมีอยู 3 ประเภท คือ 
การอั๊วเนงขอยชั๊วะ การอั๊วเนงเกรทั่ง การอั๊วเนงไซใย 
ซึ่งการอั๊วเนงแตกตางกันออกไป การรักษาก็แตกตางกันไปดวย 
การจะอั๊วเนงไดเมื่อมีคนในครอบครัวเจ็บปุวยโดยไมรูสาเหตุเปน 
การรักษาอีกประเภทหนึ่ง ดังนั้นมงมักจะนิยมอั๊วเนงเพื่อการเรียก 
ขวัญที่หายไปหรือมีผีพาไปใหกลับคืนมาเทานั้น 
ซึ่งมงเชื่อวาการเจ็บปวยเกิดจาก ขวัญที่อยูในตัวหายไป 
หมอผีเปนผูประกอบพิธีกรรม ซึ่งจะแฝงดวยความเชื่อเรื่องผีที่มีอ 
านาจในการบันดาลความเปนไปของมนุษยได 
เชนหากชาวบานมีอาการไมสบายพวกเขาจะเริ่มดวยการไปถามสา
เหตุกับหมอผีในชุมชน หากพบวาผูนั้นถูกผีท าคือ ดา 
ซึ่งจัดเปนผีทัว่ไปซึ่งอาจจะใหทั้งคุณและโทษ หรือขวัญตกหายไป 
หมอผีก็จะนัดวันส าหรับการประกอบพิธีกรรมขึ้น วัน 
พิธีจะมีการเตรียมพิธีโดยหัวหนาครอบครัว อันมีเครื่องเซนสังเวยส 
าหรับ เนง ซึ่งจัดเปนผีฝุายที่คอยตอสูกับผีราย 
โดยเฉพาะมีบทบาทมากมากในการรักษาคนเจ็บปุวยที่เกี่ยวกับเรื่อ
งขวัญวิญญาณ 
 การรักษาคนตกใจ (การไซเจง) 
เปนการรักษาอีกประเภทหนึ่งของมง การไซเจงจะกระท 
าเมื่อมีคนปุวยที่ตัวเย็น เทาเย็น ใบหูเย็น มือเย็น ซึ่งมง 
เชื่อวาการที่เทาเย็น มือเย็น หรือตัวเย็น 
เกิดจากขวัญในตัวคนไดหลนหายไป หรือไปท าใหผีกลัว 
แลวผีก็แกลงท าใหบุคคล นั้นไมสบาย 
การรักษาดวยการเปาดวยน า (การเชอแดะ) 
เปนการรักษาอีกประเภทหนึ่งของมง 
การเชอแดะจะเปนการกระท 
าเมื่อมีคนในครอบครัวที่ปุวยรองไหไมหยุด 
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และตกใจมากเปนพิเศษ โดยไมรูสาเหตุ 
หรือเหมือนวาคนปวยเห็นอะไรสักอยางที่ทําใหเขากลัว 
 การปดกวาดสิ่งที่ไมดีออกไป (การหรือซู) 
เปนการรักษาอีกวิธีหนึ่งของมงที่จะปฏิบัติในชวงขึ้นปใหมเทานั้น 
คือในหนึ่งรอบปที่ผานมาครอบครัวจะเจอสิ่งที่ ไมดี 
ดังนั้นจึงมีการหรือซูเพื่อ ปดเปุา 
หรือกวาดสิ่งที่ไมดีใหออกไปจากบาน และตัวบุคคล 
หรือเปนการปดเปุา กวาด โรคภัยไขเจ็บออกจากตัวบุคคล 
หรือออกจากบานใหหมด เพื่อที่จะรับ ปใหมที่เขามา 
และตอนรับสิ่งดี ๆ ที่ก าลังจะมาในป ถัดไป 
พิธีกรรมนี้มงจะทําทุกป และคนในครอบครัวตองอยูใหครบทุกคน 
ไมใหขาดคนใดคนหนึ่ง (แตหากวาคนในครอบครัวนั้น 
เกิดไปทํางานตางจังหวัดและไมสามารถที่จะกลับมารวมพิธีกรรมนี้
ได ผูปกครองของครอบครัวตองนํา เสื้อผาของคน 
ที่ไมอยูมารวมพิธีกรรมใหไดหากไมไดเขารวมพิธีกรรมนี้ มงเชื่อวา 
สิ่งที่ไมดีจะติดตัวไปยังปถัดๆ ไป และทําอะไรก็ไมเจริญ 
 หมูประตูผี (อัวะบั๊วจอง ) 
เปนพิธีกรรมที่มงกระทําเพื่อรักษาคนทั้งหมดในบานหลังนั้นใหปรา
ศจากโรคภัยโดยมีวิธีการรักษา ดังนี้ 
ซึ่งการประกอบพิธีกรรมหมูประตูนั้นจะท าในตอนกลางคืนเทานั้น 
อันดับแรกคือจะมีการกลาวปด และกลาวเปดประตู 
จากนั้นจะมีการฆาหมูแลวตมใหสุก จากนั้นก็กลาวปดประตู แลวน 
า หมูที่ตมสุกนั้นมาหั่นใหเปนชิ้นเล็กๆ จัดไวตามจานที่ วางไว 9 
จาน ซึ่งแตละจานจะใสชิ้นเนื้อไมเหมือนกัน 
พิธีอัวหยูลั้งหรือพิธีเลี้ยงผีพอ-แม 
เปนความเชื่อของชาวมงอยางหนึ่งวาพอแมที่เสียชีวิตไปแลวตองก
ารวัว สาเหตุที่จะตองกระท าพิธีอัวหยูลั้ง หรือไมนั้น 
จะดูจากเหตุการณที่เกิดขึ้นจากผูคนภายในบาน         
มีอาการไมสบายโดยหาสาเหตุไมไดหมอผีประจ 
าหมูบานจะเปนผูทํานายทายทักและทราบวาบรรพบุรุษของตนตอ
งการวัว 
 อาหารวัฒนธรรมที่นิยมทานรับประทานในวิถีชีวิตและใ
นกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ 
ของชุมชนบานมงมอนเงาะมหีลายชนิด เชน 
 ขาวปุก 
เปนอาหารที่นิยมทําเฉพาะการจัดเลี้ยงวันปใหมมงเทานั้น 
เรียกไดวาเปนอาหารมงคลประจําครอบครัวตระกูลมงดวยกันเอง  
โดยการนําเอาขาวเหียวสุกมาตําจนละเอียดเปนแผนเดียวกัน  
และนํางาดํา(ซึ่งเปนผลผลิตทางการเกษตรมาตําใหกลืนเปนแผนเดี
ยวกัน จากนั้นจะรําไปยางหรือนึ่ง 
เพื่อใชรับทานรวมกับอาหารคาวชนิดอื่น หรือนํามาเปนอาหารวาง  
ในกระบวนการทําขาวปุกของมง  
นับวาเปนกิจกรรมที่คนในตระกูลแซเดียวกันรวมกันทํา  
และเปนวิธีการถนอมอาหารอยางหนึ่ง 
เพื่อเก็บไวทานในชวงฤดูหนาวของคนมงในอดีต 
 ไกดําสมุนไพร 
เปนอาหารที่นิยมประกอบเพื่อรักษาอาการปวย  เปนยาชูกําลัง 

เนื่องจากเชื่อวาสรรพคุณของไกดําชวยกระตุนใหเกิดการไหวเวียน
ของโลหิต ขับลมรอน 
ชุมชนนิยมนําไกดําซึ่งเปนไกพันธที่ชาวมงนิยมเลี้ยงมาตม/นึ่งกับส
มุนไพรที่หาไดในชุมชน 
 กาแฟ  
เปนผลผลิตทางการเกษตรที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะ 
ไดสงเสริมใหชาวมงปลูกทดแทนการปลูกฝน ตั้งแตป 2529 
คนในชุมชนไดปลุกกาแฟเปนพืชเศรษฐกิจเพื่อสงผลผลิตใหแกศูน
ยพัฒนาโครงการหลวง 
ดวยการสงเสริมการปลูกกาแฟของศูนยโครงการหลวงมอนเงาะ 
คนในชุมชนที่เปนสมาชิกกลุมทองเที่ยวชุมชนไดเลือกกาแฟเปนอา
หารในการนําเสนอจุดเดนของอาหารวัฒนธรรมของชุมชน 
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยวในชวงฤดูกาลทองเที่ยวของชุ
มชนบนพื้นที่สูง คือ การแปรรูปกาแฟจัดจําหนายใหนักทองเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 
การคั่วกาแฟโดยการประยุกตใชวัสดุที่หาไดในชีวิตประจําวัน 

  
รูปที่ 2 แกวกาแฟไมไผ  
และผลผลิตทางการเกษตรเพื่อจัดจําหนายในชวงฤดูกาลทองเที่ยว
   
 
 
 
 
รูปที่ 3 พัฒนาการมูลคาการแปรรูปการแฟในชุมชน  
แนวทางการพัฒนาชุมชนเพื่อการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงส
รางสรรค  
 จากการจัดกิจกรรมการสรุปบทเรียนจากการดําเนินงาน 
(Lesson Learned) 
เพื่อการสรุปผลการการดําเนินงานตามรูปแบบการทองเที่ยวเชิงสร
างสรรค  
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ชุมชนผูรวมกิจกรรมในโครงการศึกษาครั้งนีไ้ดรับการพัฒนาองคค
วามรูเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในรูปแบบตาง ๆ 
ซทําใหเขาใจในหลักการจัดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 
ตลอดจนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 
และเกิดกิจกรรมการทองเที่ยวสรางสรรคดานตาง ดังนี้  
 ดานแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ชุมชนเตรียมการจัดประสบการณรองรับนักทองเที่ยวดวยการจัดกิ
จกรรมอาหารที่ชุมชนเลอืก คือ กาแฟ  
เพื่อเปนสื่อสําคัญในการนําเสนอใหเกิดการเรียนรูและประสบการ
ณแกนักทองเที่ยว ตลอดจนการนําการชิมอาหารอื่น ๆ 
การเลือกซื้อผลผลิจทางการเกษตรภายในชุมชน 
และการนําาชมแหลงทองเที่ยวในชุมชน  
 ดานคุณคาทางสังคมวัฒนธรรมและสภาพแวดลอม 
โดยพิจารณาจากหลักการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการจัดการ 
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค คือ เปนกิจกรรมที่เปนวิถีชีวิตของชุมชน 
เปนกิจกรรมที่สามารถสอนไดดวยแนวทางของชุมชนเอง 
และเปนกิจกรรมที่นักทองเที่ยวใหความสนใจ 
ชุมชนจึงเห็นควรจัดเตรียมความพรอมดานอุปทานเนื่องจากชุมชน
ไมเคยจัดการทองเที่ยวมากอน กิจกรรมที่ชุมชนเตรียมการ เชน 
การนําเที่ยวชุมชนภายในหมูบาน 
เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตความเปนอยูภายในที่อยูอาศัย 
และเยี่ยมชมแปลงผลผลิตทางการเกษตร  
 ดานประสบการณตรงกับเจาของวัฒนธรรม 
ชุมชนไดจัดตั้งกลุมจัดการการทองเที่ยวของชุมชนขึ้น 
เพื่อใหสมาชิก 
รับผิดชอบใหบริการตามความพรอมและความถนัดของแตละคน 
โดยมุงสรางความผูกพัน และประสบการณอันแทจริงกับ 
นักทองเที่ยว เพื่อใหนักทองเที่ยวมีความประทับใจ 
และทายที่สุดจะเขาใจอยางลึกซึ้งในวิถีชีวิตของชุมชน 
ไมใชเปนเพียงการมาชมเพียงหาง ๆ แลวกลับไป 
โดยไมลงมาเรียนรูผานประสบการณจริงที่ชุมชนจัดเสนอ  
 ผลของการถอดบทเรียนรูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา 
ประกอบดวยขั้นตอนการปฏิบัติงานและขอคนพบที่ไดจากปจจัยป
จจัยแหงความสําเร็จในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคโดย
ชุมชน ไดแก
 การดําเนินการกิจกรรมการทองเที่ยวอยางตอเนื่องทุกป 
และรวมกันพัฒนารูปแบบการ 
จัดการการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคอยางเปนระบบ ผูนําในชุมชน 
ใหการสนับสนุน 
เห็นความสําคัญของการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและสง
เสริมใหมีการสรางแกนําทางการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเพื่อยกระ
ดับการ การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคใหมีศักยภาพยิ่งขึ้น 
โดยชวยกันรณรงคใหมีการใช ทรัพยากรอยางคุมคา 
มกีารนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการประชาสัมพันธชุ
มชน เชื่อมโยงเครือขายการทองเที่ยว 
ภายในและภายนอกชุมชนถือวาเปนเงื่อนไขความสําเร็จที่จะเปนแ

รงกระตุนใหชุมชนเห็นความสําคัญของการทองเที่ยวดวยความรว
มมือทุกภาคสวน  
   
บทสรุป 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมดานอาหารที่ชุมชนเลือ
ก คือ กาแฟ ซึ่งเปนอาหารที่มาจากผลผลิตทางเกษตร 
เปนกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวในชวงฤดูกาลทองเที่ยวขอ
งชุมชน 
กอใหเกิดการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐฏิจจากเดิมเกษตรกรผูปลูกกาแ
ฟสงกาแฟกะลาขายในกิโลกรัมละ 120 บาท 
เมื่อเขารวมกิจกรรมในโครงการ 
เกษตรกรมีความรูความเขาในในการแปรรูปกาแฟคั่ว 
ดวยวัสดุอุปกรณที่หาไดภายในทองถิ่น/ชีวิตประวันจําที่สามารถเพิ่
มมูลคาสูงถึงกิโลกรัมละ 400 บาท 
รวมทั้งการเพิ่มมูลคาของกาแฟกิโลกรัมละ 400 บาท 
แปรรูปเปนการแฟสดจัดจําหนายใหนักทองเที่ยวไดมูลคาสูงถึง 
4,000 – 5,000 บาทตอกาแฟ 1 กิโลกรัม 
ซึ่งกิจกรรมนี้ยังกอใหเกิดการกระจายรายไดแกเกษตรกรรายอื่นที่ไ
ดสนับสนุนกิจกรรมการดื่มกาแฟสดในชุมชนโดยการสงแกวกาแฟ
ที่ผลิตจากเศษวัสดุธรรมชาติ เชน แกวไมไผ 
สงขายใหเกษตรกรผูจําหนายกาแฟสด 
และมีรายไดเพิ่มชวงฤดูกาลทองเที่ยวเฉลี่ยวันละ 150-200 บาท 
และกระตุนใหเกษตรกรรายอื่นอยากเขารวมกิจกรรมนี้ตามมา 
และการจัดเวทีใหชุมชนไดเขาไปเสนอความตองการ 
และความจําเปนในการพัฒนาชุมชนตามโครงการที่คนในชุมชนมีค
วามตองการแก หนวยงานภาครัฐ ไดแก องคการบริหารสวนตําบล 
อําเภอ 
หรือแมแตหนวยงานมูลนิธิที่ไดเขาไปทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาชุ
มชนทุกหนวยงาน 
แมกระทั่งภาคเอกชนทีม่าจากกลุมธุรกิจในพื้นที่เขามารับทราบคว
ามตองการของชุมชน และตระหนักถึงผลกระทบที่ชุมชนจะไดรับ 
ในเวทปีระชุมนีเ้ปนเวทีของการตกผลึกโครงการที่มาจากทุกภาคส
วนใหกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานแตละกิจกรรม 
โดยมีเปาหมายคือ การพัฒนาชุมชนเข็มแข็ง และยั่งยืน 
ดวยวิธีทํางานที่ตางกันตามขอกําหนด 
ตามบทบาทของแตละภาคสวน  สิ่งเหลานี้จะกอใหเกิดเครือขาย 
และเปาหมายการทํางานที่ดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน 
เกิดการแบงบทบาทหนาที่ทํางานสนับสนุนชัดเจน 
ทุกสวนงานเกิดการใชศักยภาพในการทํางานสนับสนุนชุมชนไดอย
างเต็มที่ ตัวอยางเชน 
การจัดเวทีประชุมสรุปผลการดําเนินงานสนับสนุนชุมชนในพื้นที่
ตําบลเมืองกาย อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
โดยมีศูนยพัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะเปนผูดําเนินงานหลัก 
และมีเครือขายการทํางานสนับสนุนชุมชนในเขตตําบลเมืองกาย 
ไดแก องคการบริหารสวนตําบล อําเภอ การไฟฟาสวนภูมิภาค 
โรงเรียนประจําตําบล สถาบันการศึกษา เจาของกิจการในตําบล 
และผูนําชุมชนในตําบล ฯลฯ 
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ไดรวมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
ตลอดจนการไดแลกเปลี่ยนกิจกรรมในการดําเนินงานตางๆ 
ของแตละภาคสวน พบวา 
เกิดการแลกเปลี่ยนแนวทางการแกปญหา 
แนวทางการทํากิจกรรมสนับสนุนชุมชน  
จนเกิดความรวมมือในการทํางานเพื่อชุมชน 
เกิดการสนับสนุนงบประมาณ  บุคลากร 
และเกิดโครงการขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ ใกลเคียงโดยรอบตําบล 
และเกิดโครงการและกิจกรรมขยายผลไปยังชุมชนอื่นเพิ่มขึ้นจาก 
1 ชุมชน ขยายผลไปเปน 5 ชุมชนรอบตําบล และ 1 รานคา 
ตัวอยางกิจกรรม เชน 
การอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอาหารวางแ
ละเครื่องดื่ม กอใหเกิดอาชีพเสริมนอกเหนือจากการเกษตร 1 
อาชีพ คือ การแปรรูปขนม เชน คุกกี้ ซาลาเปา น้ําเตาหู 
น้ําฟกทอง 
ที่สามารถสรางรายไดเสริมในฤดูกาลทองเที่ยวเฉลี่ยวันละ 200 
บาท และกอใหเกิดซัพพลายเออร (Supplier) ในการจัดหาสินคา 
และบริการภายในชุมชนเกิดขึ้น 
เกิดการสงตอผลผลิตสวนเกิน/ผลผลิตที่ไมสามารถจําหนายได 
นํามาสงขายใหแกกลุมคนในชุมชนที่แปรรูปอาหารวางจําหนาย 
กอใหเกิดการจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่ไมเกิดมูลคาทางเศรษ
ฐกิจ 
และทําใหกิจกรรมการแปรรูปนี้ไดขยายผลไปสูการจัดกิจกรรมอบ
รมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปยังโรงเรียนในพื้นที่ชุมชน  
และชุมชนใกลเคยีง 
ตลอดจนเกิดการการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมบุคลากรทางก
ารศึกษาไดใชพื้นที่ชุมชนเปนหองปฏิบัติการในพื้นที่จริง (Social 
Lab) เรียนรูจากสถานการณจริง (Experiential Learning) 
เกิดกลไกเชื่อมโยงระบบการศึกษาการวิจัยที่ผูกพันปญหาสังคม 
เกิดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL (Research-Based 
Learning)    
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การทํางานศึกษานี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  
เนื่องจากการไดรับความกรุณาจากนายเกรียงศักดิ์ นามวงศพรหม 
รวมทั้งบุคคลากร เจาหนาที่โครงการหลวงมอนเงาะ 
ที่ไดใหคําปรึกษา และคอยอํานวยความสะดวกในการทํางานวิจัย 
นี้ และขอบคุณนายฮือ  แชเฒา 
และชาวบานมอนเงาะทุกทานที่ใหความรวมมือในการใหขอมูลที่เ
ปนประโยชนตองานวิจัยในครั้งนี้  
ผูเขียนขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาส 
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