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บทคัดย่อ
การพัฒนาปรับปรุงแหล่ งท่ อ งเที่ยวทั้งที่เป็ นธรรมชาติ วั ฒนธรรม และเชิ งสร้ างสรรค์ ให้ เหมาะสมกับ ศักยภาพ
การรองรับ (Carrying Capacity) ภายใต้ โครงการที่สาคัญของรัฐ ให้ จังหวัดเชียงใหม่เป็ นศูนย์กลางการบิน (Hub) ของ
ภูมิภาค เพื่ อ รองรับ นัก ท่อ งเที่ย วทั้งชาวไทยและต่ า งประเทศที่มี เ วลาเหมาะสมกับ แผนการท่ อ งเที่ย ว โดยส่ งเสริ ม และ
การพัฒนาอุทยานดอยปุยในด้ านอาชีพ มีจัดการธุรกิจในชุมชนอย่างมีความตระหนักคิด เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม จึงมีความ
จาเป็ นที่ต้องให้ ศึกษาโดยหน่ วยงานและกลุ่มผู้ท รงคุณวุ ฒิในด้ า นข้ อมูลพื้ นฐานและข้ อมูลในมิติของศักยภาพการรองรั บ
ทางการท่องเที่ยว การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์และหาข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับข้ อมูลโครงสร้ างพื้นฐานในปั จจุ บัน
ทางสังคม เศรษฐกิจ วิถีชี วิต ประจ าวั น วิ ถี ความเป็ นชุ ม ชน และข้ อ มู ลในมิ ติ ข องศัก ยภาพการรองรั บทางการท่ อ งเที่ย ว
เชิงวัฒนธรรมชนเผ่าเพื่อความยั่งยืน ซึ่งการเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ ใช้ วิธเี ลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ ความน่าจะเป็ น การเลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจงจากประชากร ได้ แก่ ผู้บริหารและเจ้ าหน้ าที่เทศบาลตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ชาวชุมชน
หมู่บ้านม้ งขุนช่างเคี่ยน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็ นผู้ประกอบการร้ านค้ า จานวน 150 ราย โดยเก็บรวบรวมข้ อมูล
จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ างและรวบรวมข้ อมูลจากแบบบันทึกรายละเอียดสถิติและข้ อมูล ผลการวิจัย พบว่ า ชุมชน
ดอยปุยมีศักยภาพการรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าในทุกด้ าน ได้ แก่ ความดึงดูดใจ ความสามารถ
เข้ าถึงได้ ท้ังทางกายภาพ แนวคิด และประเพณี วัฒ นธรรม การมีท่ ีพัก อาศัย หรื อ ที่พั กผ่ อ นหย่ อนใจที่ดีพ อสมควร การมี
กิจกรรมที่เป็ นทั้งเชิงวัฒนธรรมและเป็ นไปตามธรรมชาติของท้ องถิ่น และความประทับใจ ทั้งทางด้ านสถานที่พักและความ
ประทับใจทางธรรมชาติ แนวทางการพั ฒ นาการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมชนเผ่ าอย่ างยั่งยืน ควรมุ่งเน้ น 1) บริหารการ
จัดระบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนให้ เกิดประสิทธิภาพในมิติต่างๆ ให้ สอดรับกับวิถีชีวิต
วัฒนธรรมและระบบนิเวศของชุ มชน 2) ต้ องให้ ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ในด้ านต่ างๆ เพื่ อผลในมิติของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่ย่ังยืน 3) การกาหนดกฎกติกาและจัดการร่วมกันในด้ านการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อดารงไว้ ของวัฒนธรรมชนเผ่า
4) การตลาด ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และสร้ างผลิตภัณฑ์ต้องมีอัตลักษณ์ ความโดดเด่ น และสื่อถึงการ
สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า
คาสาคัญ: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชนเผ่า ความยั่งยืน
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Abstract
The development and improvement of tourist attraction for natural, cultural and creative
tourism to fit as the carrying capacity under the government project to promote Chiang Mai,
as an aviation hub of the region to be able to accommodate both Thai and foreign tourists, who
have a proper time for the travel plans, which is an important area for tourism development.
With the promotion and development of career from Doi Pui National Park, there is a management
of community business on environmental friendly awareness. Therefore it is necessary to be done
by cooperating between organizations and external committees in perspective of basic information
and capacity dimension information for accommodating tourism. The objectives of this study are
as follows: first, to analyze and give recommendations about present basic infrastructure in
perspectives of social, economic, life style, and community folk life. Second, is to explore carrying
capacity dimensions of community in order to sustain their “Tribal Cultural Tourism”. Both
qualitative analysis and quantitative analysis were applied in this study with the purposive nonprobablility sampling. The sample was drawn from 150 stakeholders as follows first, local
administrators and staff of Tambon Suthep Municipality. Second, community (Mong Village)
who were owners of businesses at Baan khun Chang Kain, Aumphur Muang, Chiang Mai.
Finally, local administrators and staff at Doi Suthep-Pui National Park. Questionnaires were
conducted as a tool to collect data by the in depth-interview (structured interviews). The results
indicated that Doi Pui community had all carrying capacity dimensions for developing Tribal
Cultural Tourism which were as follows: attraction, accessibility, appropriateness of
accommodation or rest areas and amenity especially from accommodations and nature.
The tendencies of sustainable developing “Tribal Cultural Tourism” are as follows: first, develop
eco-tourism management system. Second, exchanging and acknowledging information related to
tourism management, which would result in sustainable tourism management. Third, set up policies
for managing waste and disposals in community in order to preserve the traditional culture. Finally,
in the marketing perspective they should emphasize integrated marketing communication,
especially on advertising through the media and in terms of or product community, they should
maintain their traditional culture in order to be unique.
Keywords: Cultural Tourism, Tribe, Sustainability

บทนา
รัฐบาลมีนโยบายให้ จังหวัดเชียงใหม่เป็ นศูนย์กลางการบิน (Hub) ของภูมิภาค และมีนโยบายให้
ชาวต่ างชาติสามารถขยายเวลาอยู่ อาศัยในประเทศไทยได้ ถึง 90 วัน เพื่ อรักษาพยาบาลและดาเนินการ
ทางการแพทย์ สานักงานจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ.
2557 – 2560) โดยมีวิสยั ทัศน์ของจังหวัดเชียงใหม่ คือ “นครแห่ งชีวิตและความมั่นคง” มุ่งเป้ าประสงค์
คือ ชุมชนเข้ มแข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจสมดุลสิ่งแวดล้ อมยั่งยืน พร้ อมกันนี้ได้ กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ออกเป็ น 5 ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้ างความมั่งคั่งอย่ าง
ยั่ง ยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพี ย ง ประเด็น ยุ ทธศาสตร์ ท่ี 2 สร้ างสัง คมแห่ งวั ฒนธรรม ความรู้
ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาด้ านศักยภาพคนให้ พร้ อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 ดารงความเป็ นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม และพลังงานสะอาด ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4
การสร้ างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน และประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้ าง
ประสิทธิภาพ ความโปร่งใสเป็ นประชาธิปไตยและเป็ นธรรมในการให้ บริการ (สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
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ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, 2556) ฉะนั้น เพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้ เคียง
จ าเป็ นต้ อ งท าการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วทั้ง ที่เ ป็ นธรรมชาติ วั ฒ นธรรม และเชิ ง สร้ า งสรรค์
ให้ เหมาะสมกับศักยภาพการรองรับ (Carrying Capacity) ที่มีองค์ประกอบสาคัญ 5 ประการ คือ มีความ
ดึงดูดใจ สามารถเข้ าถึงได้ ท้งั ทางกายภาพ แนวคิดและประเพณีวัฒนธรรม การมีท่พี ักอาศัยหรือที่พักผ่อน
หย่ อนใจที่ดีพอสมควร การมีกิจกรรมที่เป็ นทั้งเชิงวัฒนธรรมและเป็ นไปตามธรรมชาติของท้ องถิ่น และ
มีความสะดวกปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสิ่งอานวยความสะดวกในจังหวัดเชียงใหม่ ที่อยู่
ภายใต้ โครงการที่สาคัญของรัฐ ได้ แก่ 1) เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 2) โครงการอุทยานช้ างจังหวัดเชียงใหม่
3) โครงการพืชสวนโลกในพื้นที่ 500 ไร่ 4) แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้ เคียงและต่อเนื่อง ได้ แก่ สวนสัตว์
เชียงใหม่ สวนรุกขชาติห้วยแก้ ว น้าตกห้ วยแก้ ว วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดพระธาตุดอยคา
อนุ สาวรีย์ครูบาศรีวิชัย 5) สถาบันอุดมศึกษาที่สาคัญ และ 6) แหล่ งท่องเที่ยวที่เป็ นชุ มชนวัฒนธรรม
ชนเผ่ าม้ งดอยปุ ยในเขตอุทยานแห่ งชาติดอยสุเทพ-ปุ ย เป็ นต้ น ซึ่งแต่ ละแห่ งต่ างมีศักยภาพพอเพี ย ง
ที่จ ะจั ด กิจ กรรมและแผนการท่ อ งเที่ย ว ตั้ง แต่ ครึ่ ง วั น 1–3 วั น รองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ย วทั้ง ชาวไทยและ
ต่างประเทศที่มีเวลาเหมาะสมกับแผนการท่องเที่ยวนั้น แหล่ งท่องเที่ยวที่เป็ นชุมชนวัฒนธรรมชนเผ่าม้ ง
ดอยปุยอยู่ในเขตอุทยานแห่ งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีความเปราะบางทั้งในมิติของสิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติ
ระบบนิ เ วศ สัง คม และเศรษฐกิจ ที่อ าจเกิด จากการกระท าของมนุ ษ ย์ การเพิ่ ม ขึ้น ของประชากรและ
นักท่องเที่ยวที่อาจนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในด้ านต่างๆ เช่น มลพิษทางอากาศ สารเคมี ขยะและของเสีย
โอกาสการเกิดอาชญากรรม และระเบียบชุมชนกับวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่จาเป็ น ชุมชน
วัฒนธรรมชนเผ่ าม้ งในเขตอุทยานแห่ งชาติดอยสุเทพ-ปุย ปั จจุ บันมี 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี 11 และ 12
ตาบลสุเ ทพ อาเภอเมือง จั งหวัด เชี ยงใหม่ ที่มีประชากร 1,490 คน จาก 260 หลั งคาเรือน แต่ เป็ น
ที่น่าสังเกตว่ า มีร้านค้ า ถึง 350 ร้ านค้ า ที่กรมอุท ยานแห่ งชาติ สัตว์ป่าและพั นธุ์พืช ไปจัดสร้ างไว้ และ
จัดระเบียบชุมชนหมู่ท่ี 12 โดยเข้ าไปสร้ างอาคารพาณิชย์แบบที่พักอาศัย ช่ วยจัดสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่ อ เป็ นการจั ด ระเบี ย บทางการค้ า ซึ่ ง น่ า จะเป็ นไปได้ ว่ า มีป ระชากรจากภายนอกชุ ม ชนเข้ า ไปเป็ น
ผู้ประกอบการในพื้นที่ดังกล่ าว และโครงการหลวง (การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย, 2553) โดยศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงได้ ขยายการส่งเสริมและการพัฒนาอุทยานดอยปุยในด้ านอาชีพ ซึ่งถ้ าจะมีจัดการธุรกิจ
ในชุมชนอย่ างมีความตระหนักคิด เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ด้ วยรูปแบบการให้ บริการของธุรกิจท่องเที่ยว
แขนงต่างๆ ที่สร้ างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวด้ วยมาตรฐานคุณภาพที่ดี ควบคู่ไปกับการมีปณิธานและ
การดาเนินการรักษาสิ่งแวดล้ อม พร้ อมช่ วยลดการสร้ างขยะและของเสีย น้าเสียและจัด บริการให้ เป็ น
ที่ประทับใจ ดึงดูดความสนใจ สะดวกปลอดภัย เข้ าถึงทางกายภาพและสร้ างความเข้ าใจแก่นักท่องเที่ยว
สร้ างรายได้ และอาชีพกับเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้ แก่ชุมชนเผ่าม้ งและชุมชนข้ างเคียง ตลอดจนสร้ างโอกาส
การมี ง านท าและสร้ า งรายได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งให้ แก่ ก ลุ่ ม ผู้ ใ ห้ บริ ก ารในรู ป แบบต่ า งๆ แล้ ว หน่ ว ยงาน
ที่รั บ ผิ ด ชอบควรจะมี ข้ อ มู ล พื้ นฐานของชุ ม ชน และข้ อ มู ล ในมิ ติ ข องศั ก ยภาพการรองรั บ (Carrying
Capacity) (สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้ อม, 2549) ทั้งการใช้ ประโยชน์ทางด้ านนันทนาการ และสุนทรียภาพ
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ดังที่ได้ กล่าวข้ างต้ น เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สมั พันธ์กบั กิจกรรมและโครงการ
ต่างๆ ที่มีอยู่แล้ ว ให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น จากบริบทดังกล่าวข้ างต้ น ทาให้ ผ้ ูวิจัยมีความ
สนใจที่จ ะศึ ก ษาค้ น คว้ า การวิ จั ย ดัง กล่ า ว เพื่ อให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ ในการวางแผนบริ ห ารจั ด การแหล่ ง
การท่ อ งเที่ย วแก่ ห น่ ว ยงานและกลุ่ ม ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ใ นด้ า นข้ อมู ล พื้ นฐานและข้ อมูล ในมิติข องศั กยภาพ
การรองรับทางการท่องเที่ยว
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการวิ จั ย เพื่ อศึ กษาข้ อมู ล โครงสร้ า งพื้ นฐานในปั จ จุ บัน ทางสัง คม เศรษฐกิจ
วิถชี ีวิตประจาวัน อาชีพ และวิเคราะห์หาข้ อเสนอแนะในการจัดทาแนวทางการพัฒนามาตรฐานของข้ อ มูล
ในมิตขิ องศักยภาพการรองรับทางการท่องเที่ยวของชุมชน
ประโยชน์ท่ีรับจากงานวิจัย โดยทราบถึงแนวทางการพั ฒ นาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่ า
เพื่อความยั่งยืน มีเป้ าหมายเพื่อศึกษาข้ อมูลพื้นฐานที่จาเป็ นและข้ อเสนอแนะแนวทางการจัดทาแผนพัฒนา
มาตรฐานที่ยอมรับได้ ในมิติของศักยภาพการรองรับทางการท่องเที่ยวของชุมชน หมู่ท่ี 11 และหมู่ท่ี 12
ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่จะทาให้ เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อการรักษาสมดุล
ระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้ อม
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยไม่คานึงว่าระยะทางนั้นจะใกล้
หรือไกล และการเดินทางนั้นจะมีการค้ างแรมหรือไม่ (กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
2544, น.3) องค์การสหประชาชาติในคราวประชุม ว่าด้ วยการเดินทาง และท่องเที่ยว ณ กรุงโรม เมื่อปี
พ.ศ. 2506 ได้ ให้ นิยามของการท่องเที่ยวไว้ ว่า หมายถึง กิจกรรมที่มีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องอยู่ 3 ประการ
ได้ แก่ 1) ต้ องมีการเดินทาง 2) ต้ องมีสถานการณ์ท่ปี ลายทางที่ประสงค์จะไปเยี่ยมเยือนและ 3) ต้ องมี
จุดมุ่งหมายของการเดินทาง จากความหมายของการท่องเที่ยวดังกล่าว สรุปว่า การท่องเที่ยว หมายถึง
กิจกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ท่กี ระทาเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากกิจการงานประจาโดยเดินทางจาก
ที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ไม่ คานึงว่ าระยะทางใกล้ หรือไกลและมีการค้ างแรมหรือไม่ และเกี่ยวข้ องกัน
ถึงกิจกรรมที่มีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องอยู่ 3 ประการ ได้ แก่ 1) ต้ องมีการเดินทาง 2) ต้ องมีสถานการณ์
ที่ปลายทางที่ประสงค์จะไปเยี่ยมเยือน และ 3) ต้ องมีจุดมุ่งหมายของการเดินทาง โดยสรุป การท่องเที่ยว
แบ่งได้ เป็ น 3 รูปแบบ ได้ แก่ การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ การท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม และการ
ท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ ในที่น้ ีจะนาเสนอรายละเอียดเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่ า
ซึ่งเป็ นหนึ่งในรูปแบบการท่ องเที่ย วในแหล่ งธรรมชาติการท่อ งเที่ย วเชิงวั ฒนธรรมชนเผ่ า หมายถึง
การเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์และ
สัตว์เลี้ยง ที่มุ่ งเน้ นการมีส่ วนร่ วมของนักท่องเที่ยวในการดาเนิ นกิจกรรม และการท่องเที่ยวในด้ า น
เกษตรกรรม เพื่อให้ ได้ ความรู้ ได้ ประสบการณ์ใหม่ๆ บนพื้นฐานความรับผิดชอบ และมีจิตสานึกต่อ
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การรักษาสภาพแวดล้ อม เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของพืชผล ไร่นา และวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของเกษตรกร
ทาให้ เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิถกี ารดารงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และเป็ นการนาเอาทรัพยากร
ที่มีอยู่ให้ เกิดการเรียนรู้มาทาให้ เกิดประโยชน์ก่อให้ เกิดรายได้ ต่อชุมชน (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย, 2544) และต้ องมีองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่ า
ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ 1) ทรัพยากรท่องเที่ยวทางการเกษตร ได้ แก่ ดิน นา้ พื้นที่ พันธุส์ ตั ว์ องค์กร
ท้ องถิ่นความรู้ทางการเกษตร เครื่องมือเครื่องใช้ 2) ตลาดนักท่องเที่ยว ได้ แก่ ประชาชนและเกษตรกร
ที่สนใจหาความรู้ด้านเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพ และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจในการท่องเที่ยวธรรมชาติ และ
กิจกรรมการเกษตร เรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตร และ 3) การบริการการท่องเที่ยว ได้ แก่ สิ่งอานวยความ
สะดวกในการบริการแก่นักท่องเที่ยว ได้ แก่ ข้ อมูล การบริการนาเที่ยว และที่พัก
2. แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น
แนวคิดในแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถมุ่งเน้ น ได้ 5 แนวทางด้ วยกัน
คือ แนวทางการส่ ง เสริ ม การมีส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน แนวทางการพั ฒ นารูปแบบการท่ อ งเที่ย ว เส้ น ทาง
กิจ กรรม แนวทางการพั ฒ นาทางการตลาดการท่อ งเที่ยว แนวทางการพั ฒนาขีด ความสามารถในการ
ให้ บ ริ ก ารท่ อ งเที่ย วในชุ ม ชน และแนวทางการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรการท่ อ งเที่ย ว ซึ่ ง แนวทางทั้ง หมดนี้
อยู่บนพื้นฐานความต้ องการของชุมชน และความต้ องการของนักท่องเที่ยว แนวคิดที่เกี่ยวข้ องซึ่งสอดคล้ อง
กับ แนวคิดของนั กวิ ชาการหลายท่า น (บุ ญเลิ ศ , 2548; พจนา, 2546) และมีง านวิจั ย ที่เ กี่ย วข้ องกับ
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวลักษณะเดียวกัน (สดใส, สุภาวดี, และนันทโชติ, 2546; ปิ่ นรัชฎ์ และ
กิตติศักดิ์, 2547) ถ้ าหากแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวตั้งอยู่บนพื้นฐานความต้ องการของชุมชนหรือ
ปั ญ หาของชุ ม ชน มี ก ารน าเอาแนวคิ ด ที่เ หมาะสมผสมผสานกับ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ความต้ อ งการ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว นโยบายที่เ กี่ ย วข้ อ ง ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ แ ละทรั พ ยากรทางการท่ อ งเที่ย ว มาเป็ น
องค์ประกอบในการพิจารณาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแล้ ว ก็สามารถนาไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่ างยั่งยืนได้ ทั้งนี้ การพัฒนาของชุมชนใดๆ นั้น จาเป็ นต้ องอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง จึงจะ
นาไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนได้ ความยั่งยืนจึงเป็ นวิสัยทัศน์หลักที่ทุกชุ มชนพึงมุ่งไปในกระบวนการพัฒนา
สังคมของตนเอง ดังนั้น การที่ชุมชนจะพัฒนาไปได้ ชุมชนจาเป็ นต้ องรู้จักตนเองเสียก่อน นั่นคือ ชุมชนต้ อง
รู้จักวิเคราะห์สงั คมของตนปรากฏการณ์ใดๆ จะมีความหมายอย่ างไรย่ อมขึ้นอยู่กบั คนที่จะมอง คนแต่ละ
ชุมชนหรือสังคมจะสร้ างโลกของตนขึ้นมา แล้ วมีวิธีการดาเนินชีวิตตามแนวที่ตนสร้ างขึ้น (นาชัย, ดนุวัติ,
สุนิลา, โชดก, ทรงศักดิ์, และมนัส, 2543, น.175 -176) ดังนั้น การที่ร้ วู ่าสังคมใดมีลักษณะอย่างไรหรือ
จะเข้ าใจสังคมใดจะต้ องมองสังคมนั้นด้ วยสายตาของคนในสังคมเอง (สัญญา, 2549) การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวก็เช่นกัน ควรเริ่มที่ชุมชนก่อน ให้ ชุมชนเป็ นผู้กาหนดทิศทางการท่องเที่ยวของชุมชนของตนเอง
3. แนวคิดเกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
The European Center for Traditional and Relational Culture หรือ ECTARC (วาลิกา,
2545) ได้ กล่าวถึง องค์ประกอบที่เป็ นสิ่งดึงดูดใจของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อันได้ แก่ 1. โบราณคดี
46

Journal of Community Development Research 2013; 6(1)

และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ 2. สถาปั ตยกรรม สิ่งปลูกสร้ าง รวมถึงซากผังเมืองในอดีต 3. ศิลปะ หัตถกรรม
ประติมากรรม ประเพณี และเทศกาลต่างๆ 4. ความน่าสนใจทางดนตรี 5. การแสดงละคร ภาพยนตร์
มหรสพต่างๆ 6. ภาษาและวรรณกรรม 7. ประเพณีความเชื่อที่เกี่ยวข้ องกับศาสนา และ 8. วัฒนธรรม
เก่าแก่โบราณ วัฒนธรรมพื้นบ้ าน หรือวัฒนธรรมย่ อย โดยสามารถสรุปได้ ว่า ปั จจัยที่สาคัญที่สุดในการ
ดาเนินการเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ก็คอื ประชาชนในท้ องถิ่นจะต้ องเข้ ามามีส่วนร่วมเพื่อแสดง
ความคิดเห็น และแจ้ งถึงระดับความต้ องการในการพัฒนาชุมชนสู่การเป็ นแหล่ งท่อ งเที่ยวทางวัฒนธรรม
นอกจากนี้ การพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมยังต้ องอาศัยความร่วมมือทั้งจากคนในท้ องถิ่นและเอกชน
ในฐานะที่เป็ นผู้ชานาญการ เพื่อการพัฒนาที่เหมาะสมกับชุมชนต่อไป
4. แนวคิดทางธุรกิจด้านส่วนประสมทางการตลาด
McCarthy, & Perreault (1996, pp. 46-49) ได้ กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาด 4’Ps
ประกอบด้ วย ผลิตภัณฑ์ (Product), ราคา (Price), สถานที่ หรือช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) และการ
ส่งเสริมการขาย (Promotion) ซึ่งทั้ง 4’Ps ต่างมีความจาเป็ นในการนามาใช้ วางแผนด้ านการกาหนด
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) แต่ขณะเดียวกัน ก็มีบางตัวที่มีความสาคัญกว่าตัวอื่นๆ ดัง
คากล่าวที่ว่า ไม่มสี ่งิ ใดที่จะโดดเด่นอยู่เพียงสิ่งเดียว เมื่อส่วนประสมทางการตลาดได้ ถูกพัฒนากระบวนการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับปั จจัยต่างๆ จะมีความใกล้ เคียงกัน ชี้ให้ เห็นว่า ปั จจัยเหล่านั้นล้ วนมีความสาคัญทั้งสิ้น
และเมื่อนาส่วนประสมทางการตลาดมาพิจารณาโดยกว้ าง จะสังเกตเห็นว่า ตัวผลิตภัณฑ์เองจะเป็ นตัวสร้ าง
ความพึงพอใจให้ แก่ลูกค้ าเป้ าหมาย การมีช่องทางนาสินค้ าวางในสถานที่ท่ลี ูกค้ าเข้ าถึงการส่งเสริมการขาย
เพื่อสื่อสารกับลูกค้ าเป้ าหมายและผลิตภัณฑ์ได้ ถูกออกแบบและวางแผนไว้ เพื่อผู้บริโภค และตั้งราคาสินค้ า
โดยประมาณจากพฤติกรรมในการซื้อหรือมูลค่าของสินค้ าที่ผ้ บู ริโภคใช้ อยู่ในปัจจุบนั
ตารางที่ 1 กลยุทธ์การตัดสินใจขององค์กรด้ วย 4’Ps
ผลิตภัณฑ์
ราคา
1. รูปลักษณ์สนิ ค้ า 1. เป้ าหมาย
2. บริการ
2. ความยืดหยุ่น
3. จุดเด่น
3. ระดับการหมุนเวียนของ
4. ระดับคุณภาพ
วงจรสินค้ า
5. อุปกรณ์เสริม
4. ภูมิภาค
6. การติดตั้ง
5. การลดราคา
7. คาแนะนา
6. งบประมาณ
8. การรับประกัน
9. ชนิดของสินค้ า
10. บรรจุภณ
ั ฑ์
11. ตราสินค้ า

สถานที่จัดจาหน่าย
1. วัตถุประสงค์
2. ชนิดของช่องทาง
3. การเปิ ดตลาด
4. ประเภทของพ่อค้ าคนกลาง
5. ประเภทของสถานที่
ในการจัดทาคลังสินค้ า
6. การขนส่งและจัดเก็บ
7. ระดับการบริการ
8. ช่องทางการจัดหา
9. ช่องทางการจัดการ

ส่งเสริมการตลาด
1. วัตถุประสงค์
2. การผสมผสานการส่งเสริม
การขาย
3. ผู้ขาย (ชนิด จานวนการ
คัดเลือก การฝึ กอบรม
แรงจูงใจ)
4. การโฆษณา (เป้ าหมาย
ชนิดของสื่อ ประเภทของ
การโฆษณา)
5. การส่งเสริมการขาย
6. สื่อสิ่งพิมพ์

ที่มา จาก Basic Marketing: A Global Managerial Approach (p. 46, 12th ed.), by E. J. McCarthy, & W. D.
Perreault, Jr., 1996, Chicago: Irwin.
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การสร้ างความพึงพอใจให้ ลูกค้ าเป้ าหมายและผู้บริโภคมีเส้ นทางหลายทาง เช่น ผลิตภัณฑ์สามารถ
มีหลายขนาดและรูปร่าง รวมไปถึงระดับคุณภาพของสินค้ า และระดับการบริการที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
บรรจุ ภัณฑ์สามารถมีหลากหลายขนาด หลายสีหรือวัสดุ ตรายี่ห้อสินค้ า และการรับประกันสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ท้งั จากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ ป้ าย
โฆษณา ก็สามารถเลือกใช้ ตามความเหมาะสมตามแต่เจ้ าของบริษัทผู้ผลิตหรือจัดจาหน่ายจะพิจารณาราคา
ของสินค้ าก็สามารถปรับขึ้นหรือลงได้ ด้ วยหลายเหตุปัจจัยจึงเป็ นแรงสนับสนุนให้ องค์กรตัดสินใจเลือก
กระบวนการส่งเสริมการตลาด โดยใช้ แนวคิดส่วนผสมทางการตลาดมาใช้ ในองค์กรของตน
ระเบียบวิธีงานวิจยั
1. ขอบเขตพื้ นที่
ชุมชน หมู่ท่ี 11 และหมู่ท่ี 12 ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่และบริบทร้ านค้ าชุมชน
2. ขอบเขตประชากร
2.1 ผู้บริหารและเจ้ าหน้ าที่เทศบาลตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 3 คน
2.2 กลุ่มผู้มสี ่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders) ได้ แก่
1) ชาวชุ มชนหมู่บ้านม้ ง ขุนช่ างเคี่ยน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีเป็ นผู้ประกอบการ
ร้ านค้ า ในชุมชน 858 คน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2539)
2) ผู้นาชุมชนในพื้นที่ท้งั ผู้นาเก่าและใหม่ 5 คน
2.3 ผู้บริหารและเจ้ าหน้ าที่อทุ ยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย 2 คน
3. กลุ่มตัวอย่าง
3.1 ชาวชุมชนหมู่บ้านม้ งขุนช่างเคี่ยน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ท่เี ป็ นผู้ประกอบการร้ านค้ า
ในชุมชน 145 คน
3.2 ผู้นาชุมชนในพื้นที่ท้งั ผู้นาเก่าและใหม่ 3 คน
3.3 ผู้บริหารและเจ้ าหน้ าที่อทุ ยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย 2 คน
4. ขอบเขตเนื้ อหา
ข้ อมูลพื้ นฐานสามารถแบ่ งออกได้ เป็ น 2 ส่วนดัง นี้ 1) ข้ อมู ลพื้ นฐานในปั จจุ บัน ทางสังคม
เศรษฐกิ จ วิ ถี ชี วิ ต ประจ าวั น อาชี พ หลั ก และอาชี พ เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ ท่ี ดิ น และที่อ ยู่ อ าศั ย การ
ประกอบการของร้ านค้ าและสิ่งอานวยความสะดวกของย่านการค้ าของชุมชน หมู่ท่ี 11 และ 12 ตาบลสุเทพ
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ 2) ข้ อมูลพื้ นฐานในปั จจุ บัน ในมิติของศักยภาพการรองรับทาง
การท่องเที่ยวของชุมชน หมู่ท่ี 11 และ 12 ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีอยู่ 5 ด้ าน ได้ แก่
1. มีความดึงดูดใจ (Attraction) 2. ความสามารถเข้ าถึงได้ (Accessibility) ทั้งทางกายภาพ แนวคิดและ
ประเพณีวัฒนธรรม 3. การมีท่พี ักอาศัยหรือที่พักผ่อนหย่อนใจ (Accommodation or Rest Areas) 4. การ
มีกจิ กรรม (Activity) ที่เป็ นทั้งเชิงวัฒนธรรมและเป็ นไปตามธรรมชาติของท้ องถิ่น 5. ความประทับใจ
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(Amenity) ทางด้ านสถานที่พักและความประทับใจทางธรรมชาติ และการวิเคราะห์ SWOT Analysis
เป็ นต้ น
5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ เคราะห์ เ ชิง คุณ ภาพจากการสัมภาษณ์แ บบเจาะลึก (Individual-Depth Interviews)
ต่อกลุ่มผู้นาทางความคิด (Key Opinion Leaders) โดยการเข้ าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับคณะผู้วิจัย
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อระดมความคิด หาจุดเด่น จุดด้ อย โอกาสและอุปสรรคของชุมชนที่มีอยู่ เพื่อ
เก็บรวบรวมข้ อมูลศักยภาพชุมชน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชนเผ่าและใช้ การสัมภาษณ์ท่มี ี
โครงสร้ างแบบขยายความออกไป (Divergent Interviewing) เพื่อไม่เป็ นการปิ ดกั้นข้ อมูลข่าวสารและ
เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่กว้ าง ลึก และถูกต้ องจากบุคคลที่หลากหลาย โดยใช้ เทคนิคเดลฟายในการรวบรวมข้ อมูล
จาการอบรมเชิ ง ปฏิบัติก าร เพื่ อให้ ไ ด้ ตามความมุ่ง หมายตามกรอบแนวคิดของการวิ จัย ที่กาหนดโดย
พิจารณาถึงรายละเอียดที่ครอบคลุมความมุ่งหมาย โดยได้ นาประยุกต์จากแนวคิดและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง
6. ขอบเขตระยะเวลา
ระยะเวลาการศึกษา ครอบคลุมปัจจุบนั และตามความคาดหวังของคณะผู้นาท้ องถิ่น ในห้ วงเวลา
10 ปี
7. กรอบวิธีการในการวิจยั
ผู้วิจัยได้ ประยุกต์ใช้ แนวคิดการสารวจทางสังคมวิทยา การวิจัยแบบบูรณาการระหว่ างการวิจัย
เชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงอนาคตการ มาเป็ นกรอบวิธกี ารในการวิจัย (Methodology
Framework) โดยมีเนื้อหาแนวคิดด้ านต่างๆ มาเป็ นองค์ประกอบของการสร้ างประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึก
และการอภิ ป รายกลุ่ ม ย่ อ ยแบบกัล ยาณมิ ต ร ได้ แ ก่ แนวคิ ด ศั ก ยภาพการรองรั บ ของการท่ อ งเที่ ย ว
(Carrying Capacity for Tourism) แนวคิดส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) และการกาหนด
มาตรฐานการท่องเที่ยว
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วิเคราะห์เอกสาร
- กฎหมาย
- การท่องเที่ยว
- ข้ อมูลชุมชน

-

บริบทพื้ นที่
- กายภาพ
สภาวะแวดล้ อม
- วัฒนธรรม
แนวคิดหลักใช้ในการศึกษา
*ศักยภาพการรองรับของการท่องเที่ยว
(Carrying Capacity for Tourism)
และมาตรฐานการท่องเที่ยว

วิเคราะห์ขอ้ มูลภาคสนาม
- เศรษฐกิจ
- สังคม
- ด้ านวิถีชึวิต
- วิถีความเป็ นชุมชน

สังเคราะห์

Scenario
- Carrying Capacity
- มาตรฐานที่ยอมรับได้
- การมีส่วนร่วมที่ย่งั ยืน

ข้ อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ผลการวิจยั
แนวทางการพั ฒนาการท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่ าเพื่ อความยั่งยืน มีจุดประสงค์เพื่ อศึกษา
วิ เ คราะห์ แ ละหาข้ อเสนอแนะเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล โครงสร้ างพื้ นฐานในปั จ จุ บั น ทางสั ง คม เศรษฐกิ จ
วิถีชีวิตประจาวัน อาชีพ และข้ อมูลในมิติของศักยภาพการรองรับทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่า
พบว่ า 1) ข้ อมูลพื้นฐานในปั จจุ บันและทางกายภาพชุมชนบ้ านดอยปุย อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่ งชาติดอย
สุเทพ-ปุย โดยมียอดดอยปุยเป็ นจุดสูงที่สดุ 1,685 เมตร และยังมีดอยอื่นๆ และดอยปุยมีภมู ิประเทศที่มี
ลักษณะเป็ นภูมิสณ
ั ฐานคล้ ายรูปโดม ทาให้ ทางนา้ ไหลของลาห้ วยสายต่างๆ มีลักษณะเป็ นแบบรัศมี เป็ น
แหล่งต้ นนา้ ลาธารของลาห้ วยสายต่างๆ ในลาห้ วยหลายสายที่มรี ะดับความสูงแตกต่างกันเกิดเป็ นนา้ ตก ซึ่ง
พื้นที่อุทยานแห่ งชาติดอยสุเทพ-ปุย ปกคลุมด้ วยป่ าดงดิบหรือป่ าทึบ ลักษณะทางสังคม ประวัติความ
เป็ นมาของชุมชนบ้ านดอยปุยตั้งอยู่บนพื้นที่เป็ นหมู่บ้านที่มีครัวเรือนหนาแน่ น ล้ อมด้ วยผืนป่ าธรรมชาติ
และเป็ นแหล่งกาเนิดของสายนา้ แม่ตาช้ าง ชุมชนมีวิถีความผูกพันกับผืนป่ ามายาวนาน ชุมชนใช้ ประโยชน์
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และพึ่งพาจากป่ า ในด้ านต่างๆ เป็ นแหล่งอาหารทั้งจากพืชและสัตว์ เป็ นแหล่งความเชื่อตามทางวัฒนธรรม
พิธกี รรม และเป็ นแหล่งให้ ความสมดุลทางนิเวศ ป่ าจึงเป็ นที่มาของความสาคัญในวิถีชีวิตชุมชนที่พิธกี รรม
มาหลายชั่วอายุคน ซึ่งที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ชาวบ้ านจึงทาการถือครองที่ดินได้ และมีสทิ ธิ์ทากินในพื้นที่
ได้ เท่านั้น พื้นที่มากกว่าร้ อยละ 90 ชาวบ้ านใช้ ในการทาเกษตรกรรม และทาสวนลิ้นจี่ และส่วนหนึ่งใช้ ปลูก
พืชผักสวนครัวไว้ บริโภคในครัวเรือน และขายในตลาด ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็ นชาวเขาเผ่าม้ ง
ส่วนที่เหลือร้ อยละ 20 ประกอบด้ วยชาวจีนฮ่ อ คนเมืองพื้นราบ กระเหรี่ยง วัฒนธรรมและประเพณีของ
ชุ มชนนั้น จะเกี่ยวกับระบบความเชื่อเรื่องผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งได้ สะท้ อนผ่ านจารีตและวิถีการปฏิบัติ
ในการดาเนินวิถีชีวิต การเซ่ นไหว้ ผี และบรรพชน เพื่อแสดงถึงการเคารพนับถือและมีมิติความสัมพันธ์
แบบเกื้อกูล ส่วนประเพณีวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่ นเป็ นเอกลักษณ์ ได้ แก่ การแต่ งกาย ภาษา การ
กินอาหาร การแต่งงาน ปี ใหม่ม้ง ประเพณีกินข้ าวใหม่และประเพณีงานศพของม้ ง ซึ่งประเพณีดังกล่ าว
ชาวม้ งดอยปุ ยยัง คงยึดถึงปฏิบัติสืบทอดจนถึงปั จจุ บัน ภาษาของชาวม้ งมีการออกเสียงคล้ ายภาษาจี น
ใช้ อกั ษรในภาษาอังกฤษในการเขียนแต่อ่านออกเสียงไม่เหมือนกัน ปั จจุบันการสื่อสารของชาวม้ งบ้ านดอย
ปุย ใช้ ภาษาม้ งในการติดต่อสื่อสารกับคนภายในชุมชนและใช้ ภาษาภาคกลาง ภาษาไทยล้ านนาเป็ นภาษา
หลัก ที่ใช้ ในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกชุมชน หรือองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ 2) ข้ อมูล
พื้นฐานในปั จจุ บัน ในมิติของศักยภาพการรองรับทางการท่องเที่ยวของชุมชน เมื่อนาหลักการเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวมาพิจารณาร่วมในประเด็นการรองรับการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมชนเผ่า
พอสรุ ป ภาพรวมที่ส าคั ญ ในประเด็น บนพื้ นฐานของการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พื้ นฐานในมติ ข องศั ก ยภาพ
การรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าดอยปุย ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ ดังนี้
2.1) ความดึงดูดใจ (Attraction) ในชุมชนมีส่งิ ที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวที่สาคัญ ได้ แก่ สถานที่มีความ
หลากหลายของพืชพันธุ์เฉพาะถิ่นนานาชนิด รวมทั้งมีทัศนียภาพที่สวยงาม ซึ่งตลอดเส้ นทางยังมีสถานที่
ท่องเที่ยวที่สาคัญ คือ วัดพระธาตุดอยสุเทพ พระตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ และสวนสัตว์เชียงใหม่ ทั้งนี้
ลักษณะทางกายภาพของดอยสุเทพ–ปุ ย ดัง กล่ า วข้ า งต้ นนั้ น เป็ นสถานที่เ อื้อต่ อ การพั ฒ นาให้ เ ป็ น
แหล่งท่องเที่ยวจึงเป็ นจุดดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 2.2) การเข้ าถึง
แหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) และการมีท่พี ักอาศัยหรือที่พักผ่อนหย่อนใจ (Accommodation or Rest
Areas) ปั จจุ บันการเดินทางเข้ าถึงชุมชนมีความสะดวก มีถนนลาดยางตลอดเส้ นทาง โดยที่นักท่องเที่ยว
สามารถเดินทางเข้ าถึงชุมชนได้ ท้งั รถยนต์ส่วนตัว รถโดยสาร (รถสี่ล้อแดง) และรถรับจ้ างเหมา โดยทั่วไป
ในชุ มชนมีสถานที่จ อดรถบริเ วณหน้ า ชุ มชนบ้ านดอยปุ ย และสนาม ณ โรงเรีย นเจ้ า พ่ อ หลวงอุป ถัม ภ์
ซึ่งภายในชุมชนทั้ง 2 หมู่บ้าน ยังมีท่พี ักอาศัยให้ กบั นักท่องเที่ยว เช่ น การบริการด้ านที่พัก ในลักษณะ
Home Stay โดยมีผ้ ูประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับที่พักอาศัยในชุมชน 2 แห่ ง คือ บริเวณพิพิธภัณฑ์ชาวเขา
และจุ ดกางเต็นท์ ซึ่งมีเต็นท์ไว้ บริการนักท่องเที่ยวประมาณ 20 หลัง โดยมีอัตราค่ าบริการห้ องละ 150
บาท/คน นอกจากนี้ ยังมีลานกางเต็นท์และที่พักส่วนหน้ าจะมีตามจุ ดต่าง แต่อย่ างไรก็ตามในส่วนของ
ห้ องพักและห้ องนา้ อาจยังไม่ได้ มาตรฐานในด้ านความสะดวกสบาย และระบบสาธารณสุขมูลฐานเท่าที่ควร
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และ 2.3) กิจกรรมในแหล่ งท่องเที่ยว (Activity) จากการศึกษาข้ อมูลพื้นฐานในมติของศักยภาพ การ
รองรับการท่องเที่ยวของชุมชน และสามารถกาหนดผ่านรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว ได้ แก่ (1) ชม
บรรยากาศบริเวณโดยรอบหมู่บ้านมีทศั นียภาพที่สวยงาม และภายในหมู่บ้านมีร้านขายของที่ระลึกประเภท
ต่าง ๆ เช่ น เสื้อผ้ า กระเป๋ า พลอย งานหัตถกรรมต่างๆ (2) พิพิธภัณฑ์ชาวเขา เป็ นการรวบรวมประวัติ
ความเป็ นมาตลอดถึงอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ งานหัตถกรรม หลากหลายชนิดที่ได้ สะท้ อนเรื่องราววิถีชีวิต
ของชุ มชนตั้งแต่ ใ นยุ คดั้งเดิมจนถึง ปั จจุ บัน 2.4) ความประทับใจ (Amenities) เนื่องจากลั กษณะทาง
กายภาพของชุ ม ชนบ้ านดอยปุ ย อยู่ ใ นพื้ นที่ อุ ท ยานแห่ งชาติ ซึ่ ง มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ท างด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้ แก่ ป่ าไม้ และน้าตก ดังนั้น จึงเป็ นโอกาสให้ ชุมชนสร้ างความประทับใจให้ แก่
นักท่องเที่ยวที่สนใจในการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ อย่ างเช่ น การจัดเส้ นทางการเดินป่ า
3) ศักยภาพของชุมชนในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวในปั จจุบัน แบ่งเป็ น 4 ด้ าน ดังนี้ 3.1) ด้ าน
เศรษฐกิจ ได้ ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างทางเศรษฐกิจของชุมชน การสร้ างงาน การเพิ่มรายได้
การกระตุ้นการผลิต แต่ อย่ างไรก็ตามในส่วนของจุ ดอ่อนที่พบมักจะเป็ นเรื่องของความไม่ ต่อเนื่องของ
ฤดูกาลของการท่องเที่ย วส่งผลให้ มีรายได้ ไ ม่ ต่อเนื่อง นอกจากนี้ อาจมีประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชน์
ในชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่จัดตั้งร้ านค้ า การจัดที่จอดรถที่มีอย่างลาบาก ละขาดการจัดระเบียบ 3.2) ด้ าน
สังคม การเปลี่ยนแบบแผนการประกอบอาชีพช่ วยยกมาตรฐานการครองชีพ สร้ างความสามัคคี ป้ องกัน
การอพยพย้ ายถิ่นเสริมสร้ างการศึกษาสร้ างความเข้ าใจอันดีระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชนท้ องถิ่น ในอีก
ด้ านหนึ่ง อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและค่านิยมท้ องถิ่น ปั ญหาการหลวกลวงนักท่องเที่ยวเนื่องจาก
มีการอพยพย้ ายถิ่นของชุมชนอื่นเข้ ามาเป็ นประชากรแฝง เป็ น ต้ น 3.3) ด้ านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ซึ่งมีคุณค่าและเป็ นทุนเดิมที่มอี ยู่ของชุมชน เป็ นเสน่ห์ท่ดี งึ ดูดใจนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมีความเข้ าใจที่ดี
ต่อวัฒนธรรมท้ องถิ่น เกิดความรัก ความหวงแหน ภูมิใจวัฒนธรรมของตนเอง เกิดความร่ วมมือร่ วมใจ
ในการฟื้ นฟู สืบทอด และอนุ รั กษ์ วัฒนธรรมส่ วนผลกระทบในแง่ ล บ ได้ แ ก่ การเกิดปั ญ หาการขัด แย้ ง
ทางวัฒนธรรมระหว่ างนักท่องเที่ยวและชุ มชนท้ องถิ่น การเปลี่ยนแปลงค่ านิยม รูปแบบของวัฒนธรรม
ท้ องถิ่น การลดคุณค่าของวัฒนธรรมและศิลปวัตถุ การทาลายศิลปวัตถุของชุมชนท้ องถิ่น การทาวัฒนธรรม
ท้ องถิ่นให้ เป็ นสินค้ าเพื่อการท่องเที่ยว เป็ นต้ น และ 3.4) วิถีความเป็ นชุ มชนท้ องถิ่น ได้ สร้ างความ
ตระหนั กถึง คุ ณ ค่ า ของสิ่ง แวดล้ อมในชุ มชนท้ องถิ่น ช่ ว ยรั กษา พั ฒนาปรั บปรุง และฟื้ นฟู ส่ิง แวดล้ อม
ของชุมชน และค้ นคว้ าแนวทางรักษาสิ่งแวดล้ อมของชุมชนท้ องถิ่น ส่วนผลกระทบในทางลบ ได้ แก่ เกิด
ปัญหาการทาลายทรัพยากรในด้ านต่างๆ ของชุมชนท้ องถิ่น เช่น ทรัพยากรป่ า
ข้ อมูลการประชุมกลุ่มย่ อยกับผู้นาชุมชน และการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ จุ ดแข็ง จุ ดอ่อน
โอกาส และข้ อจากัดในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าในเบื้องต้ นมาประเมินที่สาคัญดังนี้
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้ อจากัดหรืออุปสรรคในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่า
จุดแข็ง
จุดอ่อน
โอกาส
ข้อจากัดหรืออุปสรรค
สถานที่ ทั้ ง 2 หมู่ บ้ านมี ชุ ม ชนบ้ า นม้ ง ดอยปุ ย ยั ง ชุมชนบ้ านม้ งดอยปุย ได้ รับ ชุ ม ชนบ้ า นม้ ง ดอยปุ ย อยู่
สภาพภูมิ ป ระเทศ และมี ไ ม่ มี ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร การสนับสนุนโดยโครงการ ในเขตพื้ นที่ป่ าอนุ รักษ์ของ
ทั ศ นี ย ภ า พ ที่ ง ด ง า ม ท่องเที่ยวโดยชุ มชน สินค้ า ห ล ว ง ใ ห้ เ ป็ น แ ห ล่ ง อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ด อ ย
แ ว ด ล้ อ ม ด้ ว ย ที่ว างขายในชุ ม ชนมี ค วาม ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม สุเทพ-ปุย ถูกจากัดด้ วยข้ อ
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ท า ง หลากหลายขาดสินค้ าที่เป็ น และเชิ ง นิ เ วศเกษตร ซึ่ ง กฎหมายและขาดความ
ธ ร ร ม ช า ติ มี ส ภ า พ เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ช า ว ม้ ง สอดคล้ องกับ นโยบายของ ร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานของ
ภูมิอากาศที่หนาวเย็น และ ชุ ม ชนยั ง ขาดพื้ นที่ ใ นการ การท่องเที่ย วแห่ งประเทศ รั ฐ ที่ ใ ช้ กฎหมายอุ ท ยาน
วั ฒ นธรรม ประเพณี แ ละ จั ด การบ้ านพั ก แบบโฮม ไทยที่ ส นั บ สนุ น ให้ ชุ ม ชน แห่งชาติในเรื่องการพัฒนา
การสื บ ทอดประกอบกั บ สเตย์ และสถานที่จ อดรถ จั ด ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง พื้ นที่ เ ป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ย ว
ตั้ ง อ ยู่ ใ น ท า ง ที่ ดี อ ยู่ ใ น เพื่อให้ บริการนักท่องเที่ยว วัฒนธรรมและเชิงนิเวศ
เชิ ง นิ เ วศและวั ฒ นธรรม
เส้ นทางที่สามารถเชื่อมต่ อ ได้ อย่างเพียงพอโดยเฉพาะ
ท าให้ พ้ ื นที่มี จ านวนจ ากั ด
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของ ใ น ช่ ว ง เ ท ศ ก า ล ส า คั ญ
เนื่ อ งด้ วยอยู่ ใ นเขตพื้ นที่
จังหวัดเชียงใหม่ หลายแห่ ง เนื่องจากอยู่ ในเขตอุทยาน
อุทยาน จึงไม่สามารถขยาย
เช่ น ไนท์ซาฟารี สวนสัต ว์ แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ไม่
พื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวได้
เชี ย งใหม่ ครู บ าศรี วิ ชั ย สามารถขยายพื้ นที่ ข อง
อย่างเพียงพอ
นา้ ตกห้ วยแก้ ว พระตาหนัก ชุ ม ชนแหล่ ง ที่อ ยู่ อ าศั ย ได้
ภู พิ งค ราช นิ เ ว ศน์ และ อีก ในชุ ม ชนโดยภาพรวม
หมู่ บ้ า นขุ น ช่ า งเคี ย น จึ ง มี ยั ง ไ ม่ มี ค วา ม รู้ เ กี่ ยว กั บ
นักท่องท่องตลอดทั้งปี
อนุ รักษ์วัฒนธรรม สถานที่
จอดรถ และห้ องน้าอาจไม่
เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการ
ข อ ง นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
โดยเฉพาะในวั น ส าคั ญ
เ ท ศ ก า ล ส า คั ญ ต่ า ง ๆ
นอกจากนี้ ที่ พั ก ส าหรั บ
นั ก ท่ อ งเที่ ยว มี จ า นว น
จากัด และไม่ ไ ด้ มาตรฐาน
เท่าที่ควร

ศักยภาพของชุมชนในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าในปัจจุบนั โดยการจัด
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวโดยภาพรวมที่ผ่านมาที่เป็ นจุดแข็งใน 4 ด้ าน สามารถสรุปดังตาราง 3 ดังนี้
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ตารางที่ 3 ศักยภาพของชุมชนในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าในปั จจุบัน
ด้านวัฒนธรรมท้องถิน่
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
วิถคี วามเป็ นชุมชน
และวิถชี ีวิต
ด้ านเศรษฐกิจ ก่อให้ เกิด ด้ านสังคม การเปลี่ยนแบบ ด้ า นวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น และ วิ ธี ค วามเป็ นชุ ม ชนและ
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แผนการประกอบอาชีพช่วย วิ ถี ชี วิ ต ซึ่ ง มี คุ ณ ค่ า และเป็ น ชุ ม ช นท้ อ งถิ่ นได้ สร้ า ง
โครงสร้ า งทางเศรษฐกิจ ยกมาตรฐานการครองชี พ ทุนเดิมที่มีอยู่ของชุ มชน เป็ น ความตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า
ของชุมชน การสร้ างงาน สร้ างความสามัคคี ป้ องกัน เสน่ ห์ท่ีดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ของสิ่ง แวดล้ อ มในชุ ม ชน
ก า ร เ พิ่ ม ร า ย ไ ด้ ก า ร ก า ร อ พ ย พ ย้ า ย ถิ่ น นักท่องเที่ยวมีความเข้ าใจที่ดี ท้ อ งถิ่น ช่ ว ยรัก ษา พั ฒ นา
ก ร ะ ตุ้ น ก า ร ผ ลิ ต แ ต่ เสริม สร้ างการศึกษา สร้ า ง ต่ อ วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น เกิ ด ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ ฟื้ น ฟู
อย่ า งไรก็ ต าม ในส่ ว น ความเข้ าใจอั น ดี ร ะหว่ า ง ความรัก ความหวงแหนภูมิใจ สิ่งแวดล้ อมของชุมชน และ
ของจุ ด อ่ อ นที่ พ บมั ก จะ นั ก ท่ อ งเที่ ย วและชุ ม ชน วั ฒ นธรรมของตนเอง เกิ ด ค้ น ค ว้ า แ น ว ท า ง รั ก ษ า
เ ป็ น เ รื่ อ ง ข อ ง ค ว า ม ท้องถิ่น ในอีกด้ านหนึ่งอาจ ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจในการ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง ชุ ม ช น
ไม่ ต่ อ เนื่ อ งของฤดู ก าล เ กิ ด ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ฟื้ นฟู สื บ ทอด และอนุ รั ก ษ์ ท้ อ งถิ่ น ส่ ว นผลกระทบ
ของการท่องเที่ยว ส่งผล วิถีชีวิตและค่ านิยมท้ องถิ่น วัฒ นธรรมส่ว นผลกระทบใน ใ น ท า ง ล บ ไ ด้ แ ก่ เ กิ ด
ให้ มี ร ายได้ ไม่ ต่ อ เนื่ อ ง ปั ญ ห า ก า ร ห ล ว ก ล ว ง แง่ ลบ ได้ แก่ การเกิด ปั ญ หา ปัญหาการทาลายทรัพยากร
นอกจากนี้ อาจมีประเด็น นั ก ท่ อ งเที่ย ว เนื่ อ งจากมี การขั ด แย้ งทางวั ฒ นธรรม ในด้ านต่ า งๆ ของชุ ม ชน
เกี่ย วกับ ผลประโยชน์ใ น ก า ร อ พ ย พ ย้ า ย ถิ่ น ข อ ง ระหว่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วและ ท้องถิ่น เช่น ทรัพยากรป่ า
ชุ ม ชน โดยเฉพาะพื้ นที่ ชุ ม ช น อื่ น เ ข้ า ม า เ ป็ น ชุ ม ช น ท้ อ ง ถิ่ น ก า ร
จั ด ตั้ ง ร้ านค้ า การจั ด ที่ ประชากรแฝง เป็ นต้ น
เปลี่ยนแปลงค่ านิยม รูปแบบ
จอดรถที่มี อ ย่ า งล าบาก
ของวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น การ
ละขาดการจัดระเบียบ
ลดคุณค่ าของวัฒนธรรมและ
ศิ ล ป วั ต ถุ ก า ร ท า ล า ย
ศิล ปวั ต ถุ ข องชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
การท าวั ฒ นธรรมท้ องถิ่ น
ใ ห้ เ ป็ น สิ น ค้ า เ พื่ อ ก า ร
ท่องเที่ยว เป็ นต้ น

การวิ เ คราะห์ แ นวทางการพั ฒ นามาตรฐานที่ ย อมรั บ ได้ ใ นมิ ติ ข องศั ก ยภาพการรองรั บ ทาง
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าของชุมชนนั้น มีองค์ประกอบหลายประการที่จะนาไปสู่ความสาเร็จและ
ทาให้ การท่องเที่ยวสามารถสร้ างคุณประโยชน์ได้ อย่างแท้ จริง องค์ประกอบในการพัฒนาที่ควรคานึง คือ
1) การให้ โอกาสชุ ม ชน ผู้ น าชุ ม ชน และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสีย จากทุ ก ภาคสถานที่เ กี่ย วข้ อ ง มีส่ ว นร่ ว ม
กระบวนการวางแผนการพัฒนาชุมชนโดยอาจแบ่ งเป็ น การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุ ดเน้ นแต่ละมิติ
ที่อาจจะนาไปสู่การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของชุมชน 2) การศึกษาระดับของศักยภาพชุมชน (Community
Carrying Capacity) ในด้ านโครงสร้ างพื้ นฐาน ฐานทรัพยากร ลักษณะประชากรและวัฒนธรรมชุ มชน
รวมทั้งกลุ่มต่ างๆ ที่เป็ นทุนทางสังคม นอกจากนั้น อาจจาเป็ นต้ องศึกษาลักษณะสภาพและระดับของ
องค์ประกอบของศักยภาพการรองรับของชุมชนและพื้นที่ในมิติของการจัดการท่องเที่ยว ภายใต้ ข้อจากัด
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ทางกฎหมายของความเป็ นป่ าสงวนแห่งชาติ และพระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแห่งชาติ กลุ่มต่างๆ ที่เกิดขึ้น และ
มีความเข้ มแข็งในระดับหนึ่ง ได้ แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน กรรมการชาวสวน กรรมการกลุ่มท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม กลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่า กลุ่มเยาวชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตร
วิสาหกิจ กลุ่มพัฒนาศักยภาพสตรี กลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนียน กลุ่มกองทุนต่างๆ หรือแม้ แต่กลุ่มนักธุรกิจ
ด้ านเครือข่ายญาติท่มี ี เครือข่ายเชื่อมโยงภายในชุมชนและนอกชุมชนเป็ นต้ น กลุ่มต่างๆ เหล่านี้ สามารถ
ทาหน้ าที่ได้ ท้งั การสนับสนุ นและการต่อต้ านได้ อย่างดีต่อสิ่งที่จะนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่พวกเขา
และชุมชนต้ องได้ รับประโยชน์และเข้ าใจดี 3) การสร้ างมิติ Unseen ดอยปุย จากกิจกรรม ดูนก ดูสตั ว์ป่า
การเกษตร วัฒนธรรมพื้นฐาน และรองรับด้ วยศักยภาพของความสะดวกสบาย ปลอดภัย การเข้ าถึงและ
ที่พักอาศั ยทั้งระยะสั้น และระยะยาวโดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ เหมาะสม ปลอดภัย ลดความเสี่ย ง
เป็ นต้ น และ 4) ควรให้ มีการศึกษาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชน เพื่อให้ เกิดแนวทาง
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยทาการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม และด้ วยการยอมรับของชุมชน และ
ผู้มสี ่วนได้ ส่วนเสียต่อไป
สรุปและอภิปรายผล
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าเพื่อความยั่งยืน เป็ นภาคส่วนหนึ่งที่แนวคิด
การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ได้ เ ข้ า มามี บ ทบาทในการก าหนดทิศ ทางการพั ฒ นา เนื่ อ งจากการท่ อ งเที่ย ว
เชิ ง วั ฒ นธรรมชนเผ่ า เป็ นกิจ กรรมที่ส่ง ผลกระทบโดยตรงกับ แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วและชุ ม ชนที่เ ป็ นเจ้ า ของ
แหล่งท่องเที่ยว เพราะการท่องเที่ยวดังกล่าว ต้ องพึ่งพาอาศัยทรัพยากรทางธรรมชาติ ชาวชุมชนที่ดาเนิน
อาชีพเกษตรกรรม ค้ าขายและมรดกทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ซึ่งแนวการพัฒนาชุมชนของตนเองเป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าอย่างยั่งยืน โดยมีความต้ องการมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ในขั้นต้ น
ชุ ม ชนเองก็อาจจ าเป็ นจะต้ องมีพ่ี เ ลี้ย งในการดาเนิน งาน ซึ่ ง อาจเริ่ ม ต้ น จากการประสานความร่ วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อหาการสนับสนุนในด้ านต่างๆ ที่ชุมชนยังขาดไป ความคิดหลากหลายความคิด
ของชุมชนที่กระจัดกระจายยังขาดความเป็ นนา้ หนึ่งใจเดียวกัน ภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้ องควรยื่นมือเข้ ามา
ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนในสิ่งที่ชุมชนขาดแคลน หรือไม่สามารถทาได้ ด้วยตัวเอง จาเป็ นต้ องอาศัยอานาจ
รัฐในการอานวยประโยชน์ให้ โดยอาจเป็ นไปในลักษณะของการกาหนดนโยบายในภาพรวม เพื่อให้ เกิด
การดาเนินการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็ นอยู่ของชุมชนควบคู่ไปกับจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน
ให้ เกิดความยั่งยืนซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของนาชัย ทนุ ผล และคณะ (2543) ที่พบว่ า ชาวชุมชนได้
ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะความต้ องการอย่างแท้ จริง นาไปสู่การกาหนดรูปแบบการท่องเที่ยว
ใหม่ ที่มกี จิ กรรมหลากหลาย สร้ างโอกาสการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน และกระจายรายได้ ให้ สมาชิก
ในชุมชนอย่ างเป็ นธรรม นาไปสู่การสร้ างโอกาสให้ ชาวบ้ านได้ สร้ างการเรียนรู้ในการทางานร่ วมกัน โดย
ทางด้ านชุมชนเมื่อมีแรงผลักจากปั จจัยภายนอก และสอดคล้ องกับงานวิจัยของอภิญญา พัดพาดี (2543)
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ซึ่งพบว่ า รูปแบบการพั ฒนาทั้งที่ม าและในรูป แบบของการสนับสนุ น จากหน่ วยงานภาครัฐ และการที่มี
นักท่องเที่ยวเข้ ามาท่องเที่ยวชุ มชนทั้งที่มาเองหรือบริษัทจัดนาเที่ยว ทาให้ ชุมชนดอยปุ ยที่มีการใช้ ชีวิต
แบบทั่วไป ต้ องยอมรับกับการเข้ ามาของการท่องเที่ยวโดยที่ชุมชนกลายเป็ นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวและ
ส่ ว นประกอบต่ า งๆ ที่ ร วมกั น เป็ นชุ ม ชน ได้ เ ปรี ย บเสมื อ นเป็ นสิ น ทรั พ ย์ ข องชุ ม ชนในมุ ม มองทาง
การท่ อ งเที่ย ว เพราะการท่ อ งเที่ย วได้ มีส่ ว นสร้ า งงาน สร้ า งรายได้ ใ ห้ กับ ชุ ม ชม แต่ ท้ัง นี้ ต้ อ งมีค วาม
ระมัด ระวั งในการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ย วเชิ ง วัฒ นธรรมชนเผ่ า และต้ องมีค วามระมัด ระวั ง ในการพั ฒ นา
การท่องเที่ยว เนื่องจากหากมีก ารพั ฒนาที่ไ ร้ ทิศทางก็อาจทาให้ การพั ฒนานั้น มีผลกระทบทางด้ านลบ
กับ ชุ ม ชน การพั ฒ นาชุ ม ชนเพื่ อ ให้ เ ป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วอย่ า งยั่ ง ยื น นั้ น กระบวนการที่เ กิด ขึ้น จะท าให้
ชาวชุมชนดอยปุยได้ เรี ยนรู้วิธกี ารทางานร่ วมกัน มีการประนีประนอมภายในชุมชนเพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน
รวมถึงชุมชนจะตระหนักได้ ถงึ คุณค่าของทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู่ เกิดการเรียนรู้ท่จี ะอนุรักษ์ สงวนรักษาและ
ป้ องกันทรัพยากรของชุมชนให้ เกิดความเสื่อมถอยได้ ช้าที่สดุ
ข้ อเสนอแนะข้ อมู ล ในมิติของศั กยภาพการรองรับ เพื่ อให้ เกิดการด าเนิ นการจั ดการทรัพยากร
การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าให้ เป็ นไปอย่ างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความเป็ นอยู่ของชุมชนควบคู่ไปกับจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนให้ เกิดความยั่งยืน ผู้ศึกษาจึง
มีข้อเสนอแนะเป็ นแนวทางในภาพรวม ดังนี้ 1) ในการจัดระบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมชุมชนให้ เกิดประสิทธิภาพในมิติต่างๆ ให้ สอดรับกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและระบบนิเวศของ
ชุมชนทั้งในแง่ของการสร้ างชุดองค์ความรู้ของชุมชน การจัดระเบียบ/การจัดผังชุมชน การสร้ างสานึกร่วม
ให้ ชุมชนเป็ นเจ้ าของและมีส่วนร่วมในการจัดการนั้น เห็นสมควรให้ มกี ารจัดทาแผนแม่บทของชุมชนรวมทั้ง
การวิเคราะห์ ศักยภาพและพื้นที่การรองรับต่างๆ โดยเป้ าหมายของการจัดทาแผนชุมชน เพื่อให้ สมาชิก
ในชุมชน มีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทา เพื่อทบทวนและค้ นหาศักยภาพของชุ มชน เช่น ในชุมชนมีส่งิ ที่ดีงาม
มีขีดความสามารถอะไร ในด้ านไหนบ้ าง ที่จะทาให้ ชุมชนเกิดความสงบสุข ร่ มเย็นและยั่งยืน ค้ นหา
สิ่งที่เป็ นอยู่ปัจจุบัน เช่น ในชุมชนมีความเดือดร้ อนอะไร และนามาสู่การกาหนดอนาคตและการจัดการ
ด้ วยตนเอง นอกจากนี้ ในการจัดทาแผน ควรมีการแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะ
ยาวและควรจาแนกประเภทของแผนว่า แผนไหนที่ชุมชนสามารถจัดการกันเองภายในชุมชน และหากเกิน
ความสามารถของชุ ม ชนควรติ ด ต่ อ ประสานงานกับ หน่ ว ยงานไหน ควรมี ก ารก าหนดไว้ ชั ด เจนโดย
มีหน่ วยงานองค์กรจากภายนอกร่ วมเป็ นพี่เลี้ยง เป็ นต้ น นอกจากนี้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่ า
จะทาให้ เกิดการเรียนรู้ระหว่ างวัฒนธรรม เกิดความเข้ าใจคนที่อยู่นอกวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งจะช่ วย
ลดปั ญ หาความขั ด แย้ ง ระหว่ า งวั ฒ นธรรมได้ หากมี ก ารเรี ย นรู้ แ ละรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ถู ก ต้ อ ง และ
นอกเหนือจากการท่อ งเที่ย วจะสร้ างความเพลิด เพลิ นให้ กับนักท่ องเที่ยวแล้ ว ยั งต้ อ งทาหน้ าที่เ ป็ นสื่อ
การสอนนัก ท่องเที่ยวและสังคมโลกให้ เห็นความแตกต่ า งของแต่ ล ะวัฒ นธรรมที่มีวิ ถีท างการดารงชี พ
ไม่เหมือนและแตกต่างกันไปตามบริบทของสังคมวัฒนธรรม แต่กย็ ังคงความเป็ นเอกลักษณ์ของชุมชนได้
ท่ามกลางกระแสเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการพัฒนาทางวัตถุซ่ึงอาจมีความคล้ ายหรือ
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แตกต่างกับสังคมวัฒนธรรมอื่นๆ บนโลกใบเดียวกันในที่สดุ หากชุมชนสามารถรักษาเอกลักษณ์ของตนเอง
ไว้ ได้ ก็จะทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แต่เดิมเป็ นเพียงชุมชนที่ใช้ ทรัพยากรเป็ นสินค้ าทางการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมชนเผ่ า ให้ เป็ นชุ มชนที่สามารถพึ่ ง พาตนเองได้ ได้ เรียนรู้และค้ นพบทุนของชุ มชนที่เป็ น
ทั้งทรัพยากรความรู้ ภูมปิ ัญญา และทุนทางสังคม วัฒนธรรม ก่อให้ เกิดการลุกขึ้นมาจัดการชีวิตของตนเอง
ได้ โดยไม่ต้องรอให้ รัฐบาลเข้ ามาช่วยเหลือ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของสดใส สร่างโศรก (2546); นาชัย
ทนุ ผล และคณะ(2543) ซึ่งพบว่ า ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่ าแสดง
ความคิด เห็น และเสนอแนะความต้ อ งการอย่ า งแท้ จ ริ ง นาไปสู่ก ารกาหนดรูป แบบการท่ อ งเที่ย วใหม่
ที่มกี จิ กรรมหลากหลาย สร้ างโอกาสการมีส่วนร่วมของชาวชุมชน และการแบ่งกาไรให้ ชาวสมาชิกในชุมชน
อย่ างเป็ นธรรม นาไปสู่การสร้ างโอกาสให้ ชาวบ้ านได้ สร้ างการเรียนรู้ในการทางานร่ วมกันของชาวชุมชน
ซึ่งวิถกี ารดาเนินงานของชุมชนดอยปุยมีความเป็ นชุมชนและชุมชนท้ องถิ่นได้ สร้ างความตระหนักถึงคุณค่า
ของสิ่งแวดล้ อมในชุ มชนท้ องถิ่น ช่ ว ยรักษา พั ฒ นาปรั บปรุงและฟื้ นฟู ส่ิง แวดล้ อมของชุ มชน มีค วาม
หลากหลายทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้ อม โดยสอดคล้ อ งกับงานวิจัย วิลิกา แสนคา (2545, ไม่ปรากฏเลข
หน้ า) ที่ทาการศึกษาเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบ้ านเปี ยงหลวง อาเภอเวียงแหน จังหวัด
เชียงใหม่ ที่ได้ ศึกษาถึงบ้ านเปี ยงหลวงที่ประกอบด้ วย การดารงชีวิตอยู่รวมกันของขนเผ่ าต่างๆ หลาย
ชาติพันธุ์ และมีความหลากหลายทางด้ านวัฒนธรรม มีวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ท่หี ลากหลาย มีแหล่งท่องเที่ยว
ที่น่าสนใจทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่ งท่องเที่ยวที่มนุ ษย์สร้ างขึ้น อีกทั้ง ยังมีความสวยงาม
ตามธรรมชาติอนั เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้ างขึ้น อีกทั้ง ยังมีความสวยงามตาม
ธรรมชาติอันเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของแหล่ งท่องเที่ยว ที่สามารถดึงดูดให้ นักท่องเที่ยวเข้ ามาท่องเที่ยว
เป็ นอย่ างมาก 2) การท่องเที่ยวชุมชนบ้ านม้ งดอยปุ ยที่ผ่านมา มุ่งเน้ นสร้ างสิ่งอานวยความสะดวก เช่ น
การสร้ างถนน สร้ างร้ านค้ า สร้ างพิพิธภัณฑ์ชาวเขา สวนน้าตก แต่ อาจยังขาดในมิติของสถานที่สาหรับ
การศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ในด้ านต่างๆ เช่ น ด้ านนิเวศวิท ยา ด้ านวัฒนธรรม ด้ านการเกษตร และอื่นๆ
จึ ง เป็ นสาเหตุใ ห้ การท่ อ งเที่ย วที่ผ่ า นมาจนถึง ปั จ จุ บัน เป็ นไปแบบการเยี่ ย มชมของนั ก ท่ อ งเที่ย ว ซึ่ ง
ส่วนใหญ่ใช้ เวลาไม่นานนัก ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาให้ เป็ นสถานที่สาหรับการศึกษาแลกเปลี่ยน
ความรู้ในด้ านต่างๆ ที่ชุมชนมีอยู่ท้งั นี้ เพื่อผลในมิติของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน 3) การจัดการ
ท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่านมา ก่อให้ เกิดผลกระทบเรื่องขยะมูลฝอยจากภายนอกและเพื่อเป็ นการแก้ ไขปั ญหา
ที่ต้นเหตุ ควรกาหนดกฎกติกาและจัดการร่วมกัน โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต ป้ ายประกาศ
ในชุมชน คาชี้แจงจากไกด์และผู้ประกอบการให้ นักท่องเที่ยวเข้ าใจและนาขยะของตนเองกลับลงไปทิ้ง
ข้ างล่างด้ วย แต่ท้งั นี้ ในชุมชนควรมีถงั ขยะรองรับเป็ นจุดและแยกถังเพื่อแยกขยะ 4) ผลิตภัณฑ์/สินค้ าที่มี
ในชุ มชนส่วนใหญ่ เป็ นของที่นามาจากภายนอก จึงอาจไม่ มีอัตลักษณ์ ความโดดเด่ นเท่าที่ควร รวมทั้ง
ผลิต ภัณฑ์ท่ีจ าหน่ ายอาจไม่ ได้ คุ ณภาพและมาตรฐานเป็ นสินค้ าที่สามารถหาซื้อได้ ท่ัวไป แม้ แต่ จาก
ไนท์บาซาร์ในเมือง ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ มีเอกลักษณ์ และดารงวัฒนธรรมชนเผ่าไว้ เพื่อการสร้ าง
ความแตกต่าง และควรมุ่งให้ มีการพั ฒนาคุณค่า ทางศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการพัฒนาการ
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สืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้ คงอยู่อย่างต่อเนื่องของความงดงามทางศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าที่สร้ างความ
ประทับใจ ตลอดจนการถ่ ายทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้ท่ีมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุ บันอย่ างต่อเนื่อง
สอดคล้ องกับสินธุ์ สโรบล และคณะ (2546) ซึ่งศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
วิถชี ีวิตวัฒนธรรมไทยและมอญ อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ศักยภาพของทรัพยากร
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยและมอญในพื้นที่ศึกษามีศักยภาพทั้งด้ านศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
ดังนั้ น การพั ฒ นาคุ ณค่ าทางศิ ลปวั ฒนธรรมชนเผ่ าต้ องสร้ า งความแตกต่ า ง สร้ า งความประทับใจและ
การถ่ ายทอดภูมิปัญ ญาและองค์ความรู้ สู่ผลิตภั ณฑ์ควบคู่ กับการสืบสานประเพณีชนเผ่ า 5) การ
ประชาสัมพั นธ์และการตลาด เป็ นหั วใจสาคัญของการท่องเที่ยว ยิ่งจะดาเนินการประชาสัมพั นธ์เพื่ อ
การท่องเที่ยวโดยชุ มชน ควรเสนอแนวทางและประเภทให้ ชุมชนได้ เลือกใช้ ส่ ือที่สามารถนาเสนอและ
สื่อ ความหมายที่ต้ องการถ่ ายทอดได้ อ ย่ า งถู กต้ อง เหมาะสม รูป แบบต่ างๆ ทุก ช่ อ งทางอย่ างต่ อ เนื่ อ ง
บางประเภท ชุมชนสามารถจัดทาได้ ด้วยตนเอง แต่บางประเภทอาจจาเป็ นต้ องประสานขอความช่วยเหลือ
และสนับสนุ นจากหน่ วยงานภาครัฐ ดังนี้ 5.1) สื่อประชาสัมพั นธ์ท่ีชุมชนจัดทาได้ ด้วยตนเอง ได้ แก่
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของชุมชน ป้ ายบอกทางภายในชุ มชนทั้งภาษาไทย ม้ ง
กะเหรี่ยง ภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และอังกฤษตามสมควร โดยไม่ให้ เลอะเทอะรุงรังแก่สายตา 5.2) สื่อ
ที่จาเป็ นต้ องประสานกับหน่วยงานภาครัฐ หรือ องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น เนื่องจากมีค่าใช้ จ่ายค่อนข้ าง
สูง เช่ น ป้ ายบอกทางเข้ าสู่ชุมชน การร่วมจัดกิจกรรม การแสดงนิทรรศการแนะนากิจกรรมการท่องเที่ยว
ของชุ มชนในเทศกาลและโอกาสต่ า งๆ เว็บ ไซต์แ นะนาการท่ องเที่ย วของชุ มชน โดยใช้ ภ าพประกอบ
ที่สวยงาม เพื่อดึงดูดความสนใจ มีระบบการจองอัตโนมัติ การมาเที่ยวชม และมีกระดานสนทนาเพื่อให้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ การเผยแพร่ และแนะนาการท่องเที่ยวของชุมชนในวารสาร นิตยสาร หรือ
สิ่ง พิ มพ์ ท่ อ งเที่ย วที่เ กี่ย วข้ อ ง หรื อ ที่มีลั ก ษณะเฉพาะ เช่ น ด้ า นสิ่ง แวดล้ อ ม วั ฒ นธรรม ตามลั กษณะ
ธรรมชาติของกลุ่มผู้อ่านวารสาร นิตยสาร หรือสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ แนะนาการท่องเที่ยวของชุมชนผ่าน
ทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และสถานีวิทยุ ชุมชนที่มีอย่ างมากมายในพื้นที่ 1. ควรขอความ
ร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษา วิจัย และทาแผนการตลาด ที่มีกลยุทธ์ท่นี ่าดึงดูด
ความสนใจของนักท่องเที่ยวหลากหลายประเภท มีท้ังแผนการตลาดในระยะสั้นและระยะยาวเพื่ อเป็ น
การรณรงค์เชิงรุก 2. จัดให้ มีการเรียนรู้ ในลักษณะการจัดการความรู้ แก่ชุมชน เช่น ศึกษาดูงานจากชุมชน
ที่ประสบความสาเร็จในการจัดการท่องเที่ยวที่ใช้ ชุมชนเป็ นฐาน และนามาประยุ กต์สาหรับใช้ กับชุ มชน
ม้ งดอยปุยต่อไป 3. ทิศทางและแนวทางในการมีส่วนร่ วมของชุมชนนั้น จะต้ องมีการมุ่งไปสู่การร่ วมมือ
ในการใช้ ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการรองรับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ได้ แก่ ระดับนโยบาย ระดับแผน
ระดับปฏิบัติ มีการติดตามผล และให้ การแนะนาอย่างต่อเนื่อง มิใช่แย่ งชิงการบริโภคทรัพยากรและที่ดิน
บนพื้นฐานของกลุ่มผลประโยชน์และการผูกขาด แต่เน้ นการสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ชุมชนอย่ างยั่งยืน
ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้ อม (2549) เรื่อง แนวทางการพัฒนาชุมชนเพื่อ
รองรั บ การท่ อ งเที่ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม ที่ไ ด้ ใ ห้ แนวคิด ว่ า การพั ฒ นาชุ ม ชนเพื่ อ รองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ย วเชิ ง
58

Journal of Community Development Research 2013; 6(1)

วัฒ นธรรมที่ส าคัญมีวั ต ถุป ระสงค์เพื่ อ ให้ มีก ารท่ อ งเที่ย วทางธรรมชาติท่ีมีเ อกลั ก ษณ์เ ฉพาะถิ่น ได้ รั บ
การจัดการอย่างมีความรับผิดชอบ โดยคานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ ให้ การท่องเที่ยว
เป็ นเครื่องมือในการสร้ างจิตสานึกทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้ ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดการ
ด้ านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายอย่างเสอมภาคและเป็ นธรรม ซึ่งก่อให้ เกิดประโยชน์อย่าง
เหมาะสมกับชุมชน เสริมสร้ างความเข้ มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีให้ แก่ชุมชน และเพื่อให้ มีนักท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมชนเผ่าทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่ายังชุมชนมาก
ขึ้น 4. ชุมชนม้ งดอยปุย ในอนาคต ต้ อง สะอาด สะดวก ปลอดภัย มีกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยว จากสิ่งที่เป็ นธรรมชาติของชุมชน และที่มนุ ษย์สร้ างขึ้น และที่สาคัญ คือ เป็ นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมการท่องเที่ยวต่อเนื่อง และต่อยอดจาก Chiang Mai Night Safari, สวนสัตว์ พระบรมธาตุดอย
สุเทพ “วังภูพิงค์” โครงการหลวง วัดศรีโสดา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้ านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ ศูนย์การประชุมแห่งชาติเชียงใหม่ เป็ นต้ น
ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของวรัญญา เทพวัลย์ (2545, ไม่ปรากฏเลขหน้ า) ที่ทาการศึกษา เรื่องปั จจัย
สาเหตุท่ที าให้ นักท่องเที่ยวชาวไทย ตัดสินใจเลือกมาดอยตุง จังหวัดเชียงราย ที่กล่ าวถึงด้ านการเข้ าถึงยัง
แหล่ งท่องเที่ยวว่ า ลักษณะกายภาพภูมิประเทศแหล่ งท่องเที่ยวดอยตุง เป็ นแหล่ งท่องเที่ยวที่ต้ังอยู่ บน
เทือกเขา สลับซับซ้ อนลัดเลาะไปตามภูมปิ ระเทศที่สวยงาม สภาพถนนได้ รับการพัฒนา ปรับปรุงเป็ นอย่างดี
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังแหล่ งท่องเที่ยวดอยตุงได้ โดยรถยนต์ส่วนตัว รถยนต์โดยสาร ได้ โดย
สะดวกสบายและปลอดภัย
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้ รับงบประมาณสนับสนุ นจากโครงการวิจัยเงินผลประโยชน์ คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณาจารย์ ชาวชุมชนดอยปุย เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ องค์กรบริหารส่วนตาบลสุเทพ รวมถึงเจ้ าหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้ อง
กับงานวิจัยฉบับนี้ ขอขอบคุณกาลังใจจากครอบครัวที่มสี ่วนช่วยให้ การทางานสาเร็จลุล่วงไปด้ วยดี
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