
 
บทที่ 4 

บริบทชมุชนและการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอม 
เพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

 
 จากการศึกษา ผูวิจัยกําหนดวัตถุประสงคในการศึกษา โดยบทนี้กลาวถึงบริบทชุมชน     
เปนการอธิบายถึงสภาพของชุมชนในดานตางๆ ประกอบดวยประวัติการตั้งถ่ินฐานของชุมชน   
บานปงถํ้า สภาพท่ัวไปของชุมชน ไดแก ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม                
และวัฒนธรรม การจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชน เปนการวิเคราะห  ถึงการ
มีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนโดยอางอิงองคประกอบของการทองเท่ียวเที่ยวเชิง
นิเวศ และความสําเร็จและอุปสรรคจากการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
4.1 บริบทชุมชน 

 4.1.1 ประวัติการตั้งถ่ินฐานของชุมชน 
 ชุมชนบานปงถํ้ามีประวัติความเปนมาที่ยาวนาน โดยมีตํานานเลาขานตอกันมาต้ังแตป 

พ.ศ. 2382 หรือเม่ือประมาณ 171 ปท่ีผานมา วาไดมีชาวบานจํานวน 8 ครอบครัว อพยพมาจากบานแม
ตา ตําบลปงดอน อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง จํานวน 5 ครอบครัว และจากบานแมปม อําเภอแมใจ 
จังหวัดพะเยาอีก 3 ครอบครัว สาเหตุการอพยพนั้นมาจาก 2 สาเหตุหลักๆ คือ เหตุผลแรก อาจจะ
โดนขับไลออกจากหมูบานเดิมเพราะถูกกลาวหาวาท้ัง 5 ครอบครัวนี้เปนผีปอบ (คนเหนือเรียกวา ผี
กะ) เหตุผลท่ีสอง มีการเดินทางติดตอแลกเปล่ียนสินคาระหวางชาวบานตางถ่ินกับชาวจังหวัด
พะเยา แตเนื่องดวยระยะทางท่ีไกลซ่ึงตองใชเวลาในการเดินเทาประมาณ 3-4 วัน จึงไดมีการสรางท่ี
พักช่ัวคราวอยูบริเวณท่ีราบหนาผาแหงหนึ่ง ซ่ึงหนาผาแหงนี้เปนหนาผาหินปูนท่ีมีถํ้าขนาดใหญ
ขางในมีถํ้าเล็กถํ้านอยอีกหลายถํ้า อีกท้ังสภาพโดยรอบยังเปนปาท่ียังมีความอุดมสมบูรณซ่ึงเหมาะ
แกการดํารงชีพ หลบภัยและเก็บเสบียงสินคา ตอมาจึงไดมีการตั้งรกรากอยู ณ บริเวณน้ี จากนั้นมี
ชาวบานจากบานมอน อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ไดเดินทางมาสมทบดวยเหตุผลการหนีภาษีส่ีบาท 
(ภาษีซ่ึงเรียกเก็บจากตัวบุคคลทุกคน) ในขณะน้ัน ท้ัง 8 ครอบครัวจึงต้ังรกรากอยูกันมาจนถึง
ปจจุบัน  และต้ังช่ือชุมชนวา “บานปงถํ้า” ซ่ึง “ปง” หมายถึง แหลงท่ีมีมากหรือท่ีท่ีมีมาก สวนคําวา 
“ถํ้า” หมายถึง สถานท่ีท่ีมีลักษณะคลายอุโมงคเจาะลึกเขาไปในภูผา สรุปแลว “บานปงถํ้า” หมายถึง 
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หมูบานหรือชุมชนท่ีมีถํ้าจํานวนมาก ตามลักษณะทางกายภาพท่ีมีถํ้าหลายถํ้าต้ังอยูบนพื้นที่ท่ีมีความ
อุดมสมบูรณทางธรรมชาติ 

 นามสกุลดั้งเดิมของคนในชุมชนบานปงถํ้าเกี่ยวเนื่องกับ 8 ครอบครัวนี้ดวยเชนกัน จากท่ี
มีการบันทึกไวใน ไดแสดงใหเห็นถึงตนสกุลของท้ัง 4 นามสกุล ดังนี้ 

 1) ตนสกุลธงชัย ไดแก นายปุด ธงชัย และนางปด ธงชัย มีทายาท 7 คือ นางอวย นาง
จันทร นายหวัน นายปุก แมหลา พอหลา และครูบาเผือก แตละคนยังมีทายาทสืบสกุลตอไปอีก ดัง
แผนผังตอไปนี้ 

 
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพ 1 ตนสกลุธงชัย 
 
 
 
 

นางอวย มีสามี 3 คน (พออาย, คําหลา และพอวัน) และมีทายาทอีก 
5 คน ไดแก พออาย พอนอยถา พอตย แมปอ และแมหลาทา 

นายปุด- นางปุด ธงชัย 

พอหลา แตงงานกับแมปุ มีทายาท 4 คน ไดแก แมนึก นอยจรูญ 
ตุนแกว และหลาพล 

แมหลา แตงงานกับพอพิ (นามสกุล จิตมุง มีทายาท 5 คน ไดแก 
พอนอยแกวมา แมใบ แมจันทรนอย พอหนานแกวมูล และนาง
หลาแตว 

นายปุก แตงงานกับแมปน มีทายาท 7 คน ไดแก แมเสาร แมเล่ียม 
พอนอยจันทร นางมอน หลาโทะ แมปนแกว และนางสี 

นางจันทร แตงงานกับพอหนานเฮียน (นามสกุลซองดี) มีทายาท 5 
คน ไดแก พอต๊ิบ พอนอยมี นายสม นายกวน และนางหลาบุญมา  

นายหวัน (ตามบันทึกเรียก “พอนอยหวัน”) ไมมีทายาท 

ครูบาเผือก อุปสมบทเปนพระภิกษุ 
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 2) ตนสกุลจิตมุง อพยพมาจากจังหวัดพะเยา มี 3 ครอบครัว ไดแก ครอบครัวตาวแสนยา
วิชัย และยาหนอแกว ครอบครัวปูสาร และยาเปง และครอบครัวปูนอยปญญา แตละครอบครัวมี
ทายาทสืบสกุลตอไปอีก ดังแผนผังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2 ตนสกลุจิตมุง 
 
 
 
 

ตาวแสนยาวิชัย- ยาหนอ
แกว จิตมุง มีทายาท 9 คน 
ไดแก 
- ปูนอยมี 
- ปูนอยเปยง 
- ยาฟองแกว 
- คําปอง 
- ปูนอยเสาร 
- ปูนอยเมา 
- ยายวง 
- แมหลากาบ 

ปูสาร – ยาเปง จิตมุง มี
ทายาท 8 คน ไดแก 
- พอนออน 
- ปูนอยปุด 
- แมแกว 
- แมต๊ิบ 
- พอทา 
- พอพิ 
- แมปน 
- พอหลาขี้หมู 
 

ปูนอยปญญา จิตมุง มี
ทายาทท่ีเกิดจากภรรยาคน
ที่แรก 12 คน ไดแก 
- ปูอายหู 
- ยาตุนแกว 
- ยาคํามี 
- ยาปา 
- ยาเรียงคํา 
- ปูนอยหลา 
และจากภรรยาคนที่สอง
อีก 6 คน ไดแก 
- ยาขันแกว 
- แมตอม 
- ปูจู 
- ยาภา 
- ปูศรีมูล 
- บุญกวง 
 

สกุลจิตมุง 



50 
 

 

 3) ตนสกุลซองดี มี 4 ครอบครัว ไดแกครอบครัวปูทาวสม ครอบครัวปูโม – ยาผัด 
ครอบครัวปูนุน และครอบครัวปูใจ แตละครอบครัวมีทายาทสืบสกุล ดังแผนผังตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3 ตนสกลุซองดี 
 

4) ตนสกุลแหลมมาก ไดแก ปูวงศ – ยาป มีทายาทสืบสกุลท้ังหมด 6 คน ไดแก ปูแกว
หนวดมน ปูบุญยัง ปูมูลดวง ยาฟุน ปูหนานตา และปูคําหลาจง แตละคนยังมีทายาทสืบตอไปอีก ดัง
แผนผังตอไปนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 4 ตนสกลุแหลมมาก 

สกุลซองดี 

ปูใจ มีทายาท 6 คน ไดแก ปูนอยเชียง ปูหนานเฮียน ยาแกว ยาปอก ยาไข 
และยาปน 

ปูนุน มีทายาท 6 คน ไดแก ปูอายออด ปูนอยมา ปูดวง ยาผัด ปูนอยตาน 
และปูหลาสะกรี 

ปูโม – ยาผัด มีทายาท 8 คน ไดแก ปูจันทรแกว ยามูลจม ยาแกว ปูนอย
วงศ ปูนอยคํา ยาชุย แมหนอย และหลาเตอะ 

ปูทาวสม มีทายาท 7 คน ไดแก ปูนอยจันทร ปูกวงแกว ปูนอยวัน ยาคํามูล 
ยาคําปอ ปูหนานพรรณ และยาคํามา 

ปูวงศ – ยาป 

ปูหลาจง มีทายาท 2 คน ไดแก พอตุย และแมปอ 

ปูหนานตา มีทายาท 3 คน ไดแก ปูมวย (ลูกติดเมีย) แมจี๋ และพอหลาทึ่ง 

ยาฟุน มีทายาท 2 คน ไดแก ปูคํามีตาว และปูจันทรอึ่ง 

ปูมูลดวง มีทายาท 3 คน ไดแก ปูนอยผัด ปูวัน และยาคํามูล 

ปูบุญยัง ไมมีทายาทสืบสกุล 

ปูแกวหนวดมน – ยาตุนแกว มีทายาท 5 คน แก ปูเฮีย ยาเต็ม ยาเปงปอม 
ปูหลาบุญเปง และหลางอน 



51 
 

 

 จากแผนผังแสดงตนสกุลท้ัง 4 สกุล แสดงใหเห็นวาคนในชุมนบานปงถํ้ามีการสราง
ความสัมพันธระหวางสกุลมาต้ังแตอดีต จึงทําใหเกิดเกี่ยวดองเปนญาติมิตรข้ึนในชุมชน เหนือส่ิง
อ่ืนใดความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนยังกระชับความสามัคคีปรองดอง ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ และความเปน
น้ําหนึ่งใจจเดียวกันของสายเลือดอีกประการหนึ่งดวย 

 4.1.2 ลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอมของชุมชน 
 ท่ีตั้ง  
 ชุมชนบานปงถํ้า ตั้งอยูหมูท่ี 3 บนพื้นท่ีตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง อยู

หางจากอําเภอวังเหนือ ตามทางหลวงหมายเลข 102 วังเหนือ-พะเยา ไปทางทิศใตประมาณ 10  
กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถยนตถึงชุมชนได โดยใชเวลาประมาณ 20 นาที มีเนื้อท่ีท้ังหมด
ประมาณ 64.22 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีบางสวนของชุมชนอยูติดกับเขตพื้นท่ีอุทยานแหงชาติดอย
หลวงเชียงราย โดยเฉพาะพื้นท่ีทําการเกษตรทําใหการขยายพ้ืนท่ีเปนไปไดยากลําบาก แตมีขอตกลง
ระหวางชุมชนกับทางอุทยานใหสามารถใชประโยชนจากพื้นท่ีไดในบางชวงเวลา พืชผลทาง
การเกษตรสวนใหญคือขาวโพดและขาวไรท่ีตองใชอาณาเขตพื้นท่ีกวางใหญ แตคนในชุมชนมีการ
ขยายพื้นท่ีไปทางดานขางมากกวารุกลํ้าเขตอุทยาน มีการปลูกบานตามที่ราบเชิงเขาซ่ึงมีเนื้อท่ีเพียง
เล็กนอย ทําใหสภาพบานพักที่อยูอาศัยเปนไปอยางแออัด สถานท่ีทองเท่ียวแฝงตัวอยูภายในอาณา
เขตของชุมชนท่ีใกลชิดกับธรรมชาติปาเขาที่อุดมสมบูรณ  

 อาณาเขตติดตอ 
 ทิศเหนือ           ติดตอกับ บานแมเย็น ตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง  
 ทิศใต             ติดตอกับ บานเหลา ตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง  
 ทิศตะวันตก     ติดตอกับ บานแมสุข ตําบลวังซาย อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง  
 ทิศตะวันออก   ติดตอกับ จังหวัดพะเยา (อุทยานแหงชาติดอยหลวงเชียงราย)  
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ภาพ 5 อําเภอวังเหนือ 

 
 

ภาพ 6 ตําบลวังทอง 
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ภาพ 7 ชุมชนบานปงถํ้า 
  

 ลักษณะทางกายภาพ  
 ชุมชนบานปงถํ้าตั้งอยูท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาผีปนน้ํา ซ่ึงเปนเทือกเขาสูงของอุทยาน

แหงชาติดอยหลวงเชียงราย ทอดตัวตามแนวเหนือ-ใตโดยคอนขางสูงข้ึนจากแนวเหนือลงมาทางใต              
มีบริเวณดอยหลวงเปนพื้นท่ีสูงสุดประมาณ 1,694 เมตร จากระดับน้ําทะเล สภาพดินเปนดินลูกรัง
ผสมหินโดยเฉพาะบนยอดเขา สวนบริเวณหุบเขาจะมีดินสีดําอุดมไปดวยแรธาตุเหมาะแก           
การเพาะปลูก หินมีลักษณะเปนหินกรวดหรือหินปนทราย สภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนท่ีราบ   
เชิงเขา ประกอบดวยปาเบญจพรรณและปาเต็งรัง มีพันธุไม เชน เสลา อินทนิน ตะเคียนหิน 
ตะเคียนทอง กะบก ยมหอม บุนนาค เต็ง รัง เหียง พลวง ไมกอชนิดตางๆ และไผ เปนตน แหลงน้ํา
ธรรมชาติ ท่ีไหลผานชุมชนอยูบริเวณยอดเขาของเทือกเขาผีปนน้ํา ท่ีมีความอุดมสมบูรณ                
ของทรัพยากรธรรมชาติ จึงทําใหมีน้ําใสสะอาดจากธรรมชาติ ไหลตลอดท้ังปและเพียงพอสําหรับ
ใชในการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรไดตลอดท้ังปเชนกัน 
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 พื้นท่ีในการทําการเกษตรอยูถัดจากบริเวณท่ีอยูอาศัยออกไป พื้นท่ีเกษตรทางดานทิศ
ตะวันออกซ่ึงอยูติดกับอุทยานแหงชาติดอยหลวงเชียงราย มีลักษณะเปนท่ีราบเชิงเขาดินอุดม
สมบูรณเนื่องจากมีพืชพันธทางธรรมชาติท่ีหลากหลาย แตคนในชุมชนไมสามารถขยายพื้นท่ีทํา
การเกษตรได เนื่องจากจะทําใหเกิดการบุรุกพ้ืนท่ีของอุทยาน ดังนั้นจึงมีการทําขอตกลงรวมกัน     
ในการใชพื้นท่ี โดยทางอุทยานไดอนุญาตใหคนในชุมชนสามารถเขาไปในพ้ืนท่ีไดในชวงเปด
อุทยานเพ่ือหาของปาเทานั้น แตไมอนุญาตใหแผวถางเพื่อทําการเกษตรและเก็บของปาหวงหาม
ตามท่ีไดตกลงกันไว  

 ในสวนของการทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีพื้นท่ีทองเท่ียวอยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวง
เชียงรายนั้น ไดมีความรวมมือระหวางอุทยานกับชุมชนในการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดย
ชุมชนสามารถดําเนินกิจกรรมทองเท่ียวในเสนทางเดินปาศึกษาธรรมชาติเพื่อข้ึนไปสักการะ       
พระธาตุดอยหนอก แตตองเจาหนาท่ีของทางอุทยานเดินทางไปดวยทุกคร้ัง เนื่องจากเปนพื้นท่ีสูง
ชันและมีพืชพันธพื้น ถ่ินหลายชนิดท่ี เ ส่ียงตอการถูกทําลาย  อีกท้ังเจาหนา ท่ียังชวยดูแล              
ความปลอดภัยและใหความรูรวมกับมัคคุเทศกทองถ่ินไดอีกดวย 

 ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศแบงออกเปน 3 ฤดูกาล คือ ฤดูฝนเร่ิมต้ังแตเดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 

เปนชวงท่ีทางอุทยานแหงชาติดอยหลวงเชียงรายทําการปดอุทยานเพ่ือใหพืชพันธไดรับการฟนตัว
ตามธรรมชาติ ฤดูหนาวเร่ิมต้ังแตเดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม หลังจากปดทําการมาหลาย
เดือนธรรมชาติมีการฟนตัวและพรอมจะรองรับนักทองเท่ียวอีกคร้ังในชวงนี้ ฤดูรอนเร่ิมต้ังแตเดือน
กุมภาพันธ - เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 30-35 องศาเซลเซียสเฉพาะภาคพื้นดิน      
สวนในเขตอุทยานแหงชาติอุณหภูมิจะลดลงประมาณ 5-10 องศาเซลเซียส แตหากข้ึนไปทองเท่ียว
มักจะไมพบทะเลหมอกในตอนเชามากนัก ฉะนั้นฤดูกาลที่เหมาะสมในการทองเท่ียวมากท่ีสุดคือ
ฤดูหนาว เพราะนักทองเท่ียวจะไดสัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น ชมปรากฏการณทะเลหมอก       
จากธรรมชาติ อีกท้ังพืชพันธธรรมชาติมีการเจริญเติบโตอยางเต็มท่ี ทําใหนักทองเท่ียวรูสึกคุมคาตอ
การมาเท่ียวชม 

 4.1.3 ประชากร 
 จํานวนครัวเรือน มีท้ังส้ิน 229 ครัวเรือน มีประชากร 750 คน เปนชาย 395 คน และหญิง 

355 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2552) ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจาง 
เล้ียงสัตว คาขาย และรับราชการ มีวิถีชีวิตท่ีเรียบงายอยูกับธรรมชาติ ปจจุบันทุกครัวเรือนมีการเขา
รวมจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศคิดเปนรอยละ 100 แตคาตอบแทนท่ีไดรับ         
อาจแตกตางกันไปตามหนาท่ีความรับผิดชอบ จากการศึกษาพบวาครัวเรือนจํานวนมากไมไดรับ
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คาตอบแทนในรูปของรายไดแตรูสึกพึงพอใจท่ีชุมชนมีความสะอาด มีส่ิงแวดลอมท่ีดี วัฒนธรรม
ประเพณีของชุมชนถูกเผยแพรจึงกอใหเกิดการใหความรวมมือในการทํากิจกรรมของชุมชนอยาง
มาก ยังผลใหชุมชนเกิดความสามัคคีกันในท่ีสุด 

 4.1.4 ส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐาน 
 ภายในชุมชนประกอบดวยส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน อาทิเชน  
 ถนนสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 120 วังเหนือ-พะเยา เปนถนนลาดยาง ความยาว

ท้ังส้ิน 50 กิโลเมตร ถนนสายน้ีผานแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ ไดแก วัดรางสันกําแพง และนํ้าตกธาร
ทอง อีกทั้งยังสามารถมองเห็นพระธาตุดอยหนอกระหวางการเดินทางไดอีกดวย    

 ถนนสายรอง คือ ถนนภายในชุมชนจากโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ       
ขององคการบริหารสวนตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ความยาวท้ังส้ิน 6 กิโลเมตร 
พระธาตุดอยหนอกจะอยูตรงพอดีกับถนนเม่ือยืนอยูตรงตําแหนงหนาปากทางเขาชุมชน ทําใหรูสึก
วาเม่ือเดินทางเขามาชุมชนแลวก็เหมือนเดินทางสูพระธาตุดอยหนอกเชนกัน 

 ไฟฟา จากการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ทําใหชุมชนบานปงถํ้ามี
ไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปนรอยละ 100 เพื่อใหแสงสวางในครัวเรือนในครัวเรือนเปนสําคัญ จาก
อดีตท่ีนิยมใชตะเกียงน้ํามันกาดและเทียนไข เม่ือการไฟฟาเขามาติดต้ังจึงไมนิยมใชแตมีหลาย
ครัวเรือนท่ีเก็บรักษาตะเกียงน้ํามันกาดและมีเทียนไขไวประจําบานยามฉุกเฉิน 

 น้ําประปาภูเขา ซ่ึงไดมาจากแหลงน้ําธรรมชาติภายในชุมชนไดแก ลําหวย 1 สาย อีกท้ัง
ยังมี บอน้ําตื้น บึง และหนองอีก 28 แหง ผลผลิตจากปาไมที่อุดมสมบูรณทําใหเกิดตนน้ําท่ีใส
สะอาด หลอเล้ียงชีวิตของคนในชุมชนตลอดมา ฉะนั้นจึงทําใหเห็นความสําคัญของปาตอวิถีการ
ดํารงชีวิต จึงไดรับความรวมมือจากคนในชุมชนในการอนุรักษปาไมผานพิธีกรรมและความเช่ือใน
ชุมชน    

 สถานีอนามัย 1 แหง อยูภายในชุมชนโดยมีเจาหนาท่ีสาธารณสุขประจําอยู 2 คน              
เปดใหบริการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแต 08.00 – 16.00 น. แตหากเกิดกรณีฉุกเฉินสามารถเรียกใช
บริการโดยตรงตลอด 24 ช่ัวโมง จากนางลัดดา ขันคํา ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีอาศัยอยู ณ 
ชุมชนบานปงถํ้า 

 การติดตอ ส่ือสารกับภายนอกชุมชนจะใชการติดตอ ส่ือสารกันทางไปรษณีย                    
และโทรศัพทเคล่ือนท่ีเปนหลัก เพราะสะดวกสบายและประหยัดคาใชจายกวาการเดินทางหลายเทา      
แตการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีจะมีขอจํากัดในเร่ืองเครือขาย คือ สามารถใชบริการเครือขาย AIS ได
เพียงเครือขายเดียวเทานั้น หากตองการใชบริการเครือขายอ่ืนๆ ตองออกไปอยูในพื้นท่ีรับผิตชอบ
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ของเทศบาลตําบลวังเหนือจึงจะสามารถใชบริการได สวนโทรศัพทสาธารณะหรือชุมสายโทรศัพท
ยังไมไดเปดใหบริการภายในชุมชน  

 4.1.5 ลักษณะทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม   

 ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
 เนื่องจากอาชีพหลักของชุมชนคือการทําการเกษตร เพราะฉะนั้นจึงตองพ่ึงพาอาศัย

ธรรมชาติเปนหลัก การปลูกขาวโพดและการปลูกขาวถือวาเปนตัวแปรสําคัญในทางเศรษฐกิจ     
ของชุมชน ในทุกๆ ปชาวบานจะทําการเพาะปลูกพืชท้ังสองชนิด โดยปลูกขาวไวเพื่อบริโภค             
และปลูกขาวโพดไวเพื่อจําหนายเปนอาหารสัตว เพราะฉะน้ันราคาขาวโพดท่ีซ้ือขายในแตละป   
โดยการกําหนดราคาของรัฐบาลและพอคาคนกลางจึงเปนตัวกําหนดรายไดของชุมชน การรับซ้ือ
ขาวโพดนั้นจะถูกรับซ้ือจากพอคาคนกลางซ่ึงจะไดราคาท่ีต่ํากวาการนําขาวโพดไปจํานํากับ ธกส. 
(ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร) ซ่ึงแตละปราคาขาวโพดท่ีรับซ้ือไมเทากัน         
เนื่องจากมีความแปรผันในแตละวันเสมอ เม่ือเฉล่ียแลวมีราคาดังนี้  

 
ตาราง 1 เปรียบเทียบราคาขาวโพด 

 

ป 
ราคารับซ้ือขาวโพด (บาท:กิโลกรัม) 

จากพอคาคนกลาง จาก ธ.ก.ส. 
2550 6.00 6.50 
2551 5.80 6.00 
2552 4.50 5.60 

 
 การถูกกดข่ีราคาสินคาจากพอคาคนกลางทําใหมีการหารายไดเสริมจากการรับจาง         

และการใหบริการการทองเท่ียวภายในหมูบาน ซ่ึงเปนอีกหนึ่งชองทางสรางรายไดใหกับชุมชน     
ซ่ึงถึงแมจะไมมากนักแตก็พอจะชวยแบงเบาภาระในการใชจายของครอบครัวไดเปนอยางดี        
โดยมีรายไดจากการรับจางท่ัวไป วันละ 100-130 บาท และรายไดจากการใหบริการการทองเท่ียว
วันละ 200 บาท (หากมีนักทองเท่ียวเขามาใชบริการ) 

 จะเห็นไดวารายไดของชุมชนนั้นจะไมแนนอนเสมอไป หากคิดรายไดโดยเฉล่ียซ่ึงรวม
รายไดท้ังหมดแลว ชาวบานในชุมชนบานปงถํ้าจะมีรายไดประมาณ 8,000 บาท/ครอบครัว/ป 
ถึงแมวาวารายได เฉล่ียของชุมชนคอนขางตํ่า แตวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนเปนแบบยังชีพ         
ซ่ึงยังคงอาศัยธรรมชาติในการดํารงชีวิต การมีทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีอุดมสมบูรณเ อ้ือตอ                   
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การใชประโยชนโดยการเก็บของปามาบริโภคและนํามาจําหนาย อีกท้ังการมีแหลงน้ําไหล       
ตลอดท้ังปจึงทําใหสามารถเพาะปลูกพืชผักสวนครัวไวบริโภคในครัวเรือนโดยไมตองซ้ือหา        
จึงชวยใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดโดยไมขาดแคลน 

 ลักษณะทางสังคม 
 ชุมชนบานปงถํ้าอยูอาศัยและพึ่งพากันแบบพี่นอง ลักษณะทางสังคมของชุมชนบานปง

ถํ้าจึงเปนแบบเครือญาติ ถอยทีถอยอาศัย เอ้ือเฟอเผ่ือแผ ใหความเคารพซ่ึงกันและกัน และให          
ความรวมมือทํากิจกรรมท้ังในชุมชนและนอกชุมชนเปนอยางดี  

 ศาสนา  
 วัดบานปงถํ้า สรางเมื่อวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2444 อาณาเขตโดยรอบวัดติดกับสถานท่ี

สําคัญของชุมชน คือ โรงเรียนและถนนสายหลักของชุมชน จึงทําใหสะดวกตอการทําพิธีกรรม ทาง
ศาสนาและปฏิบัติกิจวัตตามวิพุทธ อีกท้ังยังเปนการสรางความรูสึกอ่ิมเอมใจท่ีมีสถานท่ียึดเหนียว
จิตใจอยูไมไกลจากชุมชน วัดบานปงถํ้าไดรับรางวัลดีเดนดานคุณธรรมและความสะอาดเม่ือป พ.ศ. 
2551 ซ่ึงเกิดจากการรวมมือรวมใจในการทํานุบํารุงวัดของคนในชุมชน 

 การรวมกันเปนกลุมท่ีมีความสามัคคีทําใหชุมชนบานปงถํ้ามีความศรัทธาในศาสนาและ
นับถือผีบรรพบุรุษรวมกัน ศาสนาพุทธเปนศาสนาท่ีชุมชนบานปงถํ้านับถือ มีวัดปงถํ้าเปนศูนยรวม
แหงจิตใจและเปนสถานที่ในการรวมกลุมทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรม
สาธารณประโยชนรวมกัน เรียกอีกอยางหนึ่งวา “ศรัทธาวัดเดียวกัน” การนับถือผีบรรพบุรุษเกิดจาก
บรรพบุรุษเดียวกันและญาติทางการแตงงาน จะเห็นไดชัดเม่ือถึงวัน “ปใหมเมือง” หรือวัน
สงกรานตตามปฏิทินของไทย เหลาเครือญาติจะทําพิธีรดน้ําดําหัวและขอขมาตอผูอาวุโสท่ีเปนเครือ
ญาติเดียวกัน หลังจากนั้นผูอาวุโสจะกลาวคําอวยพรให เปนภาษาทองถ่ิน เรียกวา “การปนปอน” 
และเรียกคําอวยพรวา “กําปอน” สุดทายบรรดาลูกหลานก็จะทําการรดน้ําดําหัวผีบรรพบุรุษรวมกัน 
โดยการไหว “กู” หรือสถานท่ีเก็บกระดูกของบรรพบุรุษหรือไหวรูปภาพเพื่อเปนการแสดงความ
เคารพและขอพรในโอกาสเร่ิมตนปใหม 

 การปกครอง  
 ในชุมชนมีผูนํา 2 ลักษณะคือ ผูนําท่ีเปนทางการ และผูนําท่ีไมเปนทางการ ผูนําท่ีเปน

ทางการมาจากการเลือกต้ัง หรือการแตงต้ังจากคนในชุมชน ผูนําทําหนาท่ีเปนตัวแทนของชาวบาน
ในชุมชนเพื่อประสานงานกับหนวยงานของภาครัฐและเอกชนเปนหลักเพื่อทําการพัฒนาชุมชน 
เชน กํานัน ผูใหญบาน และนายกองคการบริหารสวนตําบล เปนตน ตาวแสนยาวิชัยเปนผูใหญบาน
คนแรกของชุมชนบานปงถํ้า เม่ือ ป พ.ศ. 2382 หรือต้ังแตเร่ิมมีการกอต้ังชุมชน ซ่ึงสมัยกอนการ
เลือกผูนําชุมชนใชวิธีการรองขอ โดยกลุมคนสวนใหญเล็งเห็นวาผูนั้นเหมาะสมเปนผูนําชุมชนของ
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ตนมากท่ีสุด แตในปจจุบันการเลือกผูนําชุมชนอยูในรูปแบบของการเลือกต้ัง สวนผูนําท่ีไมเปน
ทางการ หรือผูนําตามธรรมชาติ เปนบุคคลท่ีชาวบานใหความศรัทธา เคารพนับถือและเช่ือฟง 
บุคคลเหลานี้เปนผูมีองคความรูเกี่ยวกับชุมชนอยางลึกซ้ึงเนื่องจากชวงชีวิตไดคลุกคลีอยูในชุมชน
จึงยอมประสบและรูเห็นเหตุการณตางๆ ในชุมชนเสมอ ผูนําอยางไมเปนทางการทําหนาท่ีในการ
ประกอบศาสนพิธีตางๆ อีกท้ังยังสามารถใหคําปรึกษาและชี้แนะแนวทางใหชุมชนโดยอาศัย
ประสบการณท่ีส่ังสมมาเปนระยะเวลายาวนาน ผูวิจัยยังพบอีกวาผูนําตามธรรมชาติมีองคความรู
และมีความตองการในการอนุรักษส่ิงแวดลอมมาโดยตลอด มีใหการสนับสนุนสงเสริมผูวิจัยในการ
ใหความรูและขอมูลชุมชนตลอดจนเร่ืองการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวในชุมชนเปนอยาง
ดี  

 การศึกษา  
 ชุมชนบานปงถํ้ามีโรงเรียนระดับประถมศึกษาอยู 1 แหง คือ โรงเรียนบานปงถํ้า ตั้งข้ึน

เม่ือป พ.ศ. 2489 จากการศึกษาภายในชุมชนพบวา กลุมวัยทํางานและกลุมวัยเด็กไดรับการศึกษาใน
ระบบของรัฐ ยกเวนกลุมผูอาวุโสท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไปไมไดรับการศึกษา ปจจุบันโรงเรียนบาน
ปงถํ้า มีบุคลากรท้ังหมด 102 คน แบงเปนนักเรียน 92 คน ครู 9 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 8 
คน ระดับปริญญาโท 1 คน และลูกจางประจํา 1 คน ผูอํานวยการมีบทบาทในการผลักดันให
นักเรียนมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมในโรงเรียน และเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชน 
โดยใหถือเปนสวนหนึ่งของพันธกิจและหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน 

 สวนการศึกษากอนวัยเรียนนั้นมีจํานวน 1 แหง ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปงถํ้ามี
จํานวนบุคคลากร 23 คน แบงเปน เด็ก 21 คน และพี่เล้ียงเด็ก 2 คน โรงเรียนมัธยมใกลชุมชนมาก
ท่ีสุด คือ โรงเรียนวังทองวิทยา ตั้งอยูหมู 2 ตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง อยูหางจาก
ชุมชนบานปงถํ้าประมาณ 6 กิโลเมตร เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแหงเดียวของตําบล  
วังทอง มีความสําคัญกับชุมชนเนื่องจากชวยรองรับนักเรียนท่ีมีฐานะยากจนและผูปกครองไม
สามารถสงบุตรหลานเขาเรียนตอโรงเรียนในระดับอําเภอได  

 การสาธารณสุข  
 โรงพยาบาลวังเหนือ เปนโรงพยาบาลประจําอําเภอของรัฐ อยูหางจากชุมชนบานปงถํ้า

ประมาณ 10 กิโลเมตร สามารเดินทางโดยรถยนตใชเวลาเพียง 15 นาที ภายในชุมชนมีสถานีอนามัย 
1 แหง คือ สถานีอนามัยบานปงถํ้า มีเจาหนาท่ีสาธารณสุขประจําการอยู 1 คนและมีพยาบาล
ประจําการ 2 คน การตรวจรักษาพบวาโรคท่ีคนในชุมชนเปนมาก คือ ทองเสีย และไขหวัด          
การรักษาของชุมชนบานปงถํ้า นอกจากมีการรักษาดวยแพทยแผนปจจุบันแลว ภายในชุมชน         
ยังมีการรักษาโดยการเปา (การทองคาถาบาลีและเปารายคาถา) และการรักษาดวยยาสมุนไพร          
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ท่ีหาไดในชุมชน เชน กานพลู หญาหนวดแมว บัวบก  วานหางจระเข ฟาทลายโจร มะขามปอม 
กระชาย เปนตน ผูท่ีใชวิธีการเปาเพื่อรักษาและเช่ียวชาญในการใชยาสมุนไพรถือเปนปราชญ
ชาวบานท่ีมีองคความรูเร่ืองสรรพคุณของพืชสมุนไพรท่ีเปนผลผลิตจากปาท่ีอุดมสมบูรณของของ
ชุมชน 

 ผูวิจัยยังพบอีกวา สถานีอนามัยบานปงถํ้าใหการสนับสนุนอุปกรณปฐมพยาบาลและจัด
ใหมีการอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนแกคนในชุมชนตอเนื่องกันเปนปท่ี 6 เพื่อประโยชนในการ
ดูแลรักษาตัวเองเบ้ืองตนและใชในกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชน จึงเปนหนวยงานที่อยู
เคียงขางคนในชุมชนตลอดมา 

 สถานท่ีราชการและบริการสาธารณะ  
 สถานท่ีราชการ ไดแก ท่ีวาการอําเภอวังเหนือ องคการบริหารสวนตําบลวังทอง 

โรงพยาบาลวังเหนือ สถานีอนามัยบานปงถํ้า ใหการสนับสนุนอุปกรณปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 
สํานักงานปาไมในสวนของอุทยานแหงชาติดอยหลวงเชียงราย อยูหางจากชุมชนไปทางจังหวัด
พะเยาประมาณ 4 กิโลเมตร เจาหนาท่ีปาไมมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมรวมกับคนใน
ชุมชน มีอัธยาศัยดี สามารถเขากับคนในชุมชนไดจึงทําใหการรวมงานกันเปนไปดวยความราบร่ืน          
สวนบริการสาธารณะ ไดแก ธนาคารกรุงไทย ตั้งอยูตรงขามกับท่ีวาการอําเภอวังเหนือ ธนาคารออม
สิน เปนธนาคารแหงแรกของอําเภอวังเหนือและเปนสถานที่ฝากเงินออมทรัพยของนักเรียน
โรงเรียนบานปงถํ้า ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) มีความสําคัญกับคนใน
ชุมชนในการใหกูยืมเงินเพื่อนํามาใชในการเกษตรกรรม แตเม่ือมีกองทุนหมูบานเกิดข้ึนการกูยืม
เงินกับ ธ.ก.ส. ไดลดนอยลง ลานคาชุมชน เปนสถานท่ีสําหรับวางขายสินคาในชุมชน อาจเปน
พอคาจากภายนอกเขามาจําหนายหรือคนในชุมชนเอาสินคาทางการเกษตรมาจําหนาย หรือใชจัด
งานประเพณีสําคัญของชุมชน ตั้งอยูบริเวณขางวัดบานปงถํ้า ตลาดนัดวันอังคาร อยูบริเวณลานคา
ชุมชนแตจะมีพอคาแมคาน้ําสินคาอุปโภคบริโภคมาจําหนายทุกวันอังคาร กลุมฌาปนกิจชุมชน 
จัดต้ังเพ่ือเปนกองทุนสนับสนุนใหทายาทของผูท่ีลวงลับในชุมชน และกลุมออมทรัพยชุมชน เปน
กลุมท่ีสนับสนุนใหคนในชุมชนเกิดการออม โดยออมเงินไวกับเจาหนาท่ีชุมชนและไดรับดอกเบี้ย
ตามท่ีกําหนดไว อีกท้ังยังมีไวเพ่ือใหสมาชิกไดกูยืมในอัตราดอกเบ้ียต่ําเพื่อนําไปใชจายตามความ
จําเปน 

 ลักษณะทางวัฒนธรรม ประเพณี 
 คนพื้นเมืองมักมีเอกลักษณเฉพาะตัว ไมวาจะเปนการแตงกาย ภาษา หรือแมกระท่ังวิถี    

การดํารงชีวิตท่ีใกลชิดกับธรรมชาติ ซ่ึงจะกลาวดังตอไปนี้ 
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 การแตงกาย  
 สมัยกอนผูหญิงจะนิยมสวมเส้ือผาฝายพ้ืนเมืองนุงผาซ่ิน เพราะฉะนั้นในพิธีรดน้ําดําหัว

มักจะมีการนําผาซ่ินเปนของฝากแดผูเฒาผูแกท่ีเปนผูหญิง สวนผูชายนั้นมักนิยมนุงกางเกงเล          
สีหมอฮอมและสวมเส้ือผาฝายพื้นเมือง แตในปจจุบันมักแตงกายตามสมัยนิยม เวนแตหากมี        
งานประเพณีสําคัญมักพบเห็นผูหญิงแตงกายดวยการนุงผาซ่ินท่ีมีลวดลายและสวมเส้ือผาฝาย
พื้นเมืองอยูเสมอ การแตงทรงผมของผูหญิงจะใชวิธีการมวยผมข้ึนบนศรีษะแลวตกแตงดวยปน    
ใหสวยงาม สวนมากการแตงกายประเภทนี้จะพบเห็นกันมากเมื่อถึงงานบุญ หรืองานประเพณีท่ีมี
การฟอนรํา เชน การฟอบเล็บ เปนตน 

 ภาษา  
 ชุมชนบานปงถํ้าใชภาษาพื้นเมืองในการติดตอส่ือสาร เชนเดียวกับหลายจังหวัด                

ในภาคเหนือ แตสําเนียงในการพูดจะคลายคลึงกับ จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร และ
จังหวัดนาน สวนภาษาเขียนจะใชภาษาไทย เวนแตการเขียนภาษาบาลีใชอักษรเมืองในการเขียน ซ่ึง
พบวาในปจจุบันมีผูท่ีอานและเขียนอักษรเมืองไดนอยมาก ยกเวนผูเฒาผูแกท่ีเคยอุปสมบทและได
รํ่าเรียนการอานและการเขียนภาษาเมืองในวัดท่ียังอนุรักษการอานและเขียนภาษาเมือง โดยเฉพาะ
อยางยื่งการอานภาษาเมืองเพื่อใหพรแกลูกหลานในวันสงกรานตลานนา  

 ท่ีอยูอาศัย  
 ลักษณะท่ีพักอาศัยของคนในชุมชนเปนไมช้ันเดียว ยกใตถุนสูง หลังคาจั่วมุงดวยแปน

เกล็ดหรือหญาคา แตความทนทานคอนขางนอยเพราะตองเปล่ียนในทุก ๆ 1-2 ป เม่ือมีรายไดเพ่ิม
มากข้ึนจึงมีการเปล่ียนหลังคามาเปนวัสดุตามสมัยนิยมท่ีแข็งแรงและทนทานตอสภาพดิน ฟา 
อากาศไดดี  มีหองนอน 2-3 หองข้ึนอยูกับขนาดของบานท่ีใหญหรือเล็ก หองน้ํา 1 หอง หองครัว 1 
หองและชานบาน บางบานจะนําเพียงตูหรือผามานมากั้นเปนหองตาง ๆ ใตถุนบานใชเปนท่ีพักผอน
หยอนใจและเก็บเครื่องมือทางการเกษตร บางบานใชบริเวณใตถุนบานเปนสถานท่ีเล้ียงสัตว เชน 
ไก หมู วัว ควาย เปนตน บานแตละหลังมีไฟฟาและน้ําประปาภูเขาใช การตั้งครัวเรือนจะอยู
ใกลเคียงกันมีร้ัวเดียวกันเปนไมไผขัดแตะหรือปลองไมไผ และปลอยใหพืชเล้ือยปกคลุมตาม
ธรรมชาติ เชน กระถิน ตําลึง และพืชเหลานั้นก็จะกลายเปนอาหารแบงปนกันตอไป แตละครัวเรือน
มีความสัมพันธฉันทเครือญาติมาต้ังแตอดีตและไดอยูใกลชิดกันเปนกลุมกอน การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกัน
และกันเปนเคร่ืองมืออยางหนึ่งท่ีทําใหความสัมพันธในชุมชนกระชับแนนแฟนมากยิ่งข้ึน 

 แหลงน้ํา  
 แหลงน้ําท่ีใชสําหรับการอุปโภคมาจากประปาภูเขา แตเกือบทุกครัวเรือนมีบอน้ําไวใช

สํารองในยามท่ีน้ําประปาภูเขาเสียหรือใชการไมได สวนน้ําสําหรับใชบริโภค คือ น้ําฝน ท่ีแตละ
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ครัวเรือนรองไวในภาชนะ น้ําดิ่มบรรจุขวดตราบานปงถํ้าท่ีทางกลุมผลิตน้ําดื่มไดผลิตข้ึน            
เปนอีกทางเลือกหนึ่งของการบริโภคน้ํา จากการศึกษายังพบวาทุกเครือเรียนมีน้ําใชเพียงพอตอ    
การอุปโภค บริโภค และน้ําท่ีใชในการเกษตร เนื่องจากคนในชุมชนรวมกันรักษาส่ิงแวดลอมและ
อนุรักษปาไม จึงทําใหสภาพแวดลอมในชุมชนมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติทําใหแหลงน้ํามี
น้ําใสสะอาดและไหลตลอดป 

 ประเพณีและวัฒนธรรม 
 สถานท่ีท่ีมีความสําคัญของชุมชนบานปงถํ้า ไดแก วัดปงถํ้า ศาลเจาพอขะจมหัวคํา         

และพระธาตุดอยหนอก  เปนสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและยึดเหนี่ยวจิตใจ                 
ของคนในชุมชนมาชานาน กอสรางโดยแรงศรัทธาของชาวบานเพ่ือใหเปนสถานท่ีในกิจกรรม    
ทางศาสนา ประเพณีท่ียึดถือและสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน มีหลายประเพณีท่ีนาสนใจ ดังนี้ 

 ประเพณีสรงน้ําพระธาตุดอยหนอก จะจัดข้ึนในวันเพ็ญเดือนหก (วันเพ็ญเดือนแปดของ
ลานนา) ไดแก วันข้ึนสิบหาคํ่าของเดือนพฤษภาคม เปนประเพณท่ีจัดข้ึนหลังประเพณีปใหมเมือง 
เพื่อสักการะขอพรใหชุมชนอยูอยางรมเย็นเปนสุข เช่ือกันวาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยูบนพระธาตุ
ดอยหนอกจะคอยปกปกรักษาธรรมชาติเพื่อหลอเล้ียงชีวิตของทุกคนในชุมชน โดยชาวบานรวมตัว
กันต้ังแตเชา ทุกครอบครัวจะมีสลุงบรรจุขาวตอกดอกไมและนํ้าสมปอย เพื่อไวใชสักการะและสรง
น้ําพระธาตุดอยหนอก การเดินทางจะเร่ิมตั้งแตเชาตรูเพื่อใหทันทําพิธีเวลา 09.00 นาฬิกา หลังจาก
นั้นจะมีพิธีบวชตนไม ตนไมท่ีบวชแลวหามมิใหมีการตัดหรือทําลาย ผูท่ีฝาฝนจะไดรับการลงโทษ
จากชุมชนและตามความเช่ือจะโดนผีปาลงโทษ พิธีสรงน้ําพระธาตุดอยหนอกคลายกับพิธีสรงน้ํา
พระธาตุท่ัวไปแตจะมีความพิเศษกวา เนื่องจากเปนการเดินทางรวมกันของคนในชุมชนดวยระยะ
ทางไกลและมีความสูงชัน ผูวิจัยพบวามีหลายคร้ังท่ีผูสูงอายุในชุมชนไมสามารถเดินทางไปรวมพิธี
ไดเนื่องจากขอจํากัดของพละกําลังในการเดินข้ึนเขา จึงมอบหมายใหลูกหลานเขารวมพิธีแทน ซ่ึง
กอใหเกิดผลดีในการสงเสริมใหคนรุนหลังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามและสานตอไปถึง
รุนตอๆ ไปได 

 ประเพณีบวงสรวงเจาพอขะจมหัวคํา จัดข้ึนปละ 2 คร้ัง คือ เดือนสามออกสิบสามคํ่า (เดือน
หาเหนือ ออกสิบสามคํ่า) และเดือนเจ็ดออกสิบสามคํ่า (เดือนเกาเหนือออกสิบสามคํ่า) ซ่ึงไดแก          
ปลายเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม และเดือนมิถุนายน ตามลําดับ ประเพณีบวงสรวงเจาพอขะจมหัวคํา 
นี้จัดเปนประเพณี  ร่ืนเริงเพื่ออุทิศสวนกุศลและบวงสรวงวิญญาณเจาพอขะจมหัวคํา ผูซ่ึงเปน         
ท่ีเคารพของคนในชุมชนมาชานาน 

 งานประเพณีตานกวยสลากหรือประเพณีถวายทานสลากภัต คนในชุมชนมักเรียกกันจน
ชินปากวาการกิ๋นขาวสลาก เปนประเพณีท่ีมีมาต้ังแตคร้ังพุทธกาลไดมีการปฏิบัติสืบตอกันมาจนถึง   
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รุนปู-ยา/ตา-ยาย/พอ-แม และลูกหลานในปจจุบัน เร่ืองมีอยูวามีนางยักษิณีตนหน่ึงมักจะเบียดเบียน
ผูคนอยูเสมอ คร้ันไดฟงธรรมคําสอนของพระพุทธเจาแลว นางก็บังเกิดความเล่ือมใสศรัทธานิสัยใจ
คอ  ท่ีโหดรายก็กลับเปนผูเอ้ืออารีแกคนท่ัวไปจนผูคนตางพากันซาบซ้ึงในมิตรไมตรีของนาง
ยักษิณีตนนั้น ถึงกับนําส่ิงของมาแบงปนให แตเนื่องจากส่ิงของท่ีไดรับมีจํานวนมาก นางยักษิณีจึง
นําส่ิงของเหลานั้นมาทําเปนสลากภัต แลวใหพระสงฆ/สามเณร จับสลากดวยหลักอุปโลกนนกรรม   
คือส่ิงของท่ีถวายมีท้ังของของมีราคามากและมีราคานอยแตกตางกันไปตามแตโชคของผูไดรับ    
การถวายแบบจับสลากของนางยักษิณีจึงนับเปนคร้ังแรกของประเพณีทําบุญสลากภัตในพุทธ
ศาสนา กอนจะถึงวันตานกวยสลาก 1 วันเขาเรียก "วันดา" หรือ "วันสุกดิบ"วันนี้จะเปนวันท่ี
ชาวบานไดจัดเตรียมขาวของไมวาจะเปนของกินหรือของใชตางๆ สําหรับท่ีจะนํามาจัดดาใสกวย
สลากและวันนี้มักจะมีญาติสนิทมิตรสหายท่ีอยูตางบานมารวมจัดดาสลากดวย ซ่ึงถือเปนประเพณี  
ท่ีจะไดทําบุญรวมกันผูชายจะเปนคนสานกวยสลาก (ตะกรา) สําหรับที่จะบรรจุใสของกินของใช
ตางๆกวยจะกรุดวยใบตอง/หรือตองจี๋กุกเม่ือรวบปากกวยมัดเสร็จเรียบรอยแลวก็จะมีไมไผเหลา
เปนกานเล็กๆ สําหรับเสียบสตางค/กลองไมขีดไฟ/บุหร่ี เพื่อทําเปนยอดกวยสลากจะมากนอยบาง
ตามแกกําลังศรัทธาและฐานะ ประเพณีตานกวยสลากจะเริ่มในวันเพ็ญ เดือน 12 เหนือ (เดือน
กันยายน) ถึงแรม 1 คํ่า เดือนเกี๋ยงดับ (เดือนพฤศจิกายน) หากมีงานประเพณีตานกวยสลากคร้ังใด 
จะเห็นความสามัคคีรวมมือรวมใจกันของคนในชุมชน โดยจะมีการฟอนรําดวยทวงทํานองกลอง
ยาว การฟอนเล็บและการฟอนในรูปแบบตาง ๆ ท้ังในชุมชนและชุมชนอ่ืนท่ีมีใจศรัทธาในการเขา
รวมประเพณีอยางลนหลาม  

 พิธีกรรมพื้นบานท่ีสําคัญ ไดแก พิธีสูขวัญ พิธีสูขวัญนี้เปนไดท้ังการแสดงความช่ืนชม
ยินดี และเปนการปลอบใจใหเจาของขวัญจากคณะญาติมิตรและบุคคลท่ัวไป ผูไดดีมีโชคหรือ                 
ผูหลักผูใหญท่ีเราเคารพนับถือมาเยี่ยมเราก็ยินดีจัดพิธีสูขวัญให ประเพณีสูขวัญจึงเปนประเพณีท่ี   
ทํากันอยางกวางขวางแสดงถึงการตอนรับหรือเปนการใหกําลังใจแกผูเขาพิธี  คําวา”ขวัญ”นั้นเช่ือ
วาเปนส่ิงไมมีตัวตนคลายกับจิตหรือวิญญาณแฝงอยูในตัวคนและสัตว ตั้งแตเกิดมาทุกคนมีขวัญกัน
ท้ังนั้นและในบางแหงมักแปลวา “กําลังใจ” คําวา “ขวัญ” ยังมีความหมายอีกวาเปนท่ีรักท่ีบูชา เชน
เรียกเมียที่รักวา “เมียขวัญ” หรือ “จอมขวัญ” เรียกลูกรักหรือลูกแกววา “ลูกขวัญ” ส่ิงของท่ีผูเคารพ
รักใครนับถือกันนํามาฝาก นํามาใหเพื่อเปนการทะนุถนอมน้ําใจกันเราก็เรียกวา “ของขวัญ” 
“ขวัญ” ในอีกความหมายหนึ่ง หมายถึง ขน หรือผม ท่ีข้ึนเวียนเปนกนหอย พิธีสูขวัญเปนพิธี          
ท่ีเกาแกของชาวไทยแทบทุกภาค ชุมชนบานปงถํ้าก็เชนเดียวกัน 

  พิธีสงเคราะห เปนการปดเปาเพศภัยท่ีเขามากลํ้ากรายออกไป การสงหรือพิธีกรรมใน   
การสังเวยตามแบบลานนา เม่ือมีเหตุการณไมดีเกิดข้ึน เชน ความเจ็บปวยที่รักษาไมหาย ประสบ
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เหตุ เชนไฟไหมบาน หรือมีเคราะหรายตางๆ บอยคร้ัง ซ่ึงเช่ือกันวาอาจมีมีสาเหตุเนื่องจากถูกผีหรือ
อํานาจอ่ืนกระทํา การแกไขอยางหนึ่งคือ การสงหรือการสังเวยแกเทพหรือผีนั้นๆโดยตรงเพ่ือจะได
พนจากสภาพท่ีเลวรายนั้นๆ ได ซ่ึงพิธีสงมีหลายชนิด เชน สงขึด สงกิ่ว สงผีสงเทวดา สงเคราะห 
สงแถนเปนตน ซ่ึงในพิธีกรรมการสงจะมีเคร่ืองประกอบพิธีกรรมแและคําสังเวยแตกตางกันไป
แลวแตชนิดของพิธีสง 

 ประเพณีสืบชะตา ประเพณีสืบชะตาเปนประเพณีท่ีผูกพันกับวิถีชีวิตของคนลําปางอยาง
แนนแฟนสืบทอดกันมาแตโบราณกาล เพราะมีความเช่ือม่ันวาพิธีสืบชะตาน้ีเปนการตออายุท้ังของ
ตัวเองและญาติพี่นอง บริวาร หรือชะตาของบานเมืองใหมีอายุยืนยาวสืบไป กอใหเกิดความสุข
ความเจริญอีกท้ังเปนการขจัดภัยอันตรายตาง ๆ ท่ีจะบังเกิดข้ึน ใหคลาดแคลวจากบาปเคราะหและ
ส่ิงช่ัวรายท้ังมวล กอใหเกิดขวัญและกําลังใจในการดํารงชีวิตรวมกันของคนในสังคม ซ่ึงจะมีผลสง
ใหบาน เมืองมีความสงบสุขและมีความอุดมสมบูรณสืบไปวัตถุประสงคการสืบชะตาเพ่ือใหเปนสิริ
มงคล และขับไสส่ิงช่ัวรายท่ีเปนเสนียดจัญไรใหออกไปจากบุคคลหรือสถานท่ี พิธีสืบชะตาเปน
ประเพณีท่ีไดรับอิทธิพลจากธรรมเนียมของพราหมณ ซ่ึงไดนํามาผสมผสานกับพิธีกรรมของพุทธ
ศาสนาไดอยางกลมกลืน สืบชะตา มี 2 ประเภท คือ สืบชะตา คน และ สืบชะตาหมูบาน การสืบ
ชะตาคน จะจัดทําในโอกาศตางๆ กัน เชน ข้ึนบานใหม ภายหลังจากการเจ็บปวย หรือทําใหโอกาส
ท่ีหมอดูทํานายทายทักวาดวงชะตาไมดี บางคร้ังทําเพื่อสะเดาะหเคราะห ภายหลังจากประสบ
เคราะหกรรม เม่ือสืบชะตาแลวเช่ือวาจะชวยเสริมสรางดวงชะตาใหดีข้ึน อีกท้ังเปน        การบํารุง
ขวัญและกําลังใจของผูที่ประสบจากเคราะหกรรมหรือผูเจ็บปวย ใหกลับคืนสภาพปกติ สถานท่ี
ประกอบพิธีใชบริเวณบานของผูท่ีจะสืบชะตา โดยจะใชหองโถง หองรับแขก ลานบานก็ได 
สําหรับส่ิงของท่ีตองใช ไมงามขนาดเล็กนํามามัดรวมกัน มีจํานวนมากกวาอายุผูสืบชะตา 1 อัน, ไม
คํ้าศรียาวเทากับความสูงของผูเขาพิธี 3 ทอน นอกจากนี้มี กระบอกขาว กระบอกทราย กระบอกน้ํา 
สะพานลวดเงิน-ทอง เบ้ียแถว (ใชเปลือกหอยแทน ) หมากแถว มะพราวออน กลวย ออย หมอน 
เส่ือ ดอกไมธูปเทียนและมีเทียนชัยเลมยาว 1 เลม การจัดสถานท่ีใชไมค้ําศรีทําเปนกระโจม
สามเหล่ียม ตรงกลางเปนท่ีวางสําหรับวางสะตวงและส่ิงของเคร่ือใชในพิธี จัดท่ีวางใกลๆ กระโจม
ใหเปนท่ีนั่งสําหรับผูเขาไปรับการสืบชะตา แลววนดานสายสิญจน 3 รอบ โยงกับเสากระโจมท้ัง
สามขา แลวนําไปพันรอบพระพุทธรูป และพระท่ีสวดทําพิธีโดยปกติการสืบชะตาคนโดยท่ัวไปใช
พระสงฆประกอบพิธี 9 รูป สวนการการสืบชะตาคนพรอมกับข้ึนบานใหมใชพระ 5 รูปข้ึนไป     
เพื่อสวดพระปริตร สวดชยันโต ใหศีลใหพร ฟงเทศนสังคหะ และเทศนสืบชะตา ตัวแทนท่ีเขาไป
นั่งในสายสิญจนคือผูนําครอบครัวหรือผูท่ีอาวุโสสูงสุดในครอบครัว เพื่อเปนสิริมงคลแกบาน    
และครอบครัว  
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 พิธีสืบชะตาบาน มีจุดมุงหมายเพื่อสรางความเปนสิริมงคลใหแกหมูบาน โดยจะประกอบ
พิธีกรรมท่ีหอเส้ือบานหรือศาลากลางบานอันเปนศูนยรวมในการประกอบพิธีของหมูบาน กอนวัน
ประกอบพิธี  ชาวบานจะชวยกันประดับตกแตงหอเส้ือบาน หรือศาลากลางบานใหสวยงาม          
ทําความสะอาดบริเวณรอบๆ แลวจัดราชวัตร ปกฉัตร และธงทิว ใชตนกลวย ตนออย ประดับ
โดยรอบ วงดายสายสิญจนรอบบริเวณพิธีทําแทนบูชาทาวท้ังส่ีและเทพารักษในบริเวณนั้นมีส่ิงของ
ท่ีนํามาประกอบพิธี ไดแก ขาว พริกแหง เกลือ ขนม ขามตมดอกไม ธูปเทียน หมาก พลู บุหร่ี เม่ียง 
ซ่ึงไดมาจากการบริจาคของชาวบานในวันประกอบพิธี จะมีการทําบุญตักบาตรในตอนเชา           
ในบริเวณพิธี หลังจากนั้นพระสงฆสวดชัยมงคลคาถา และสวดพระปริตร เทศนาธรรมใบลาน    
และเทศนาธรรมสืบชุตา เพื่อขับไลส่ิงช่ัวรายและเสนียดจัญไร หรือส่ิงอัปมงคลใหออกไปจาก
หมูบาน เม่ือจบพิธีแลวก็จะปะพรมน้ํามนตแกผูมารวมพิธีทุกคน 

 4.1.6 ลักษณะทางการเมืองการปกครอง 
 ลักษณะการเมืองการปกครองของชุมชนบานปงถํ้าเปนการปกครองสวนทองถ่ิน              
ใชหลักการกระจายอํานาจรัฐ คือ รัฐมอบอํานาจใหหนวยงานสวนทองถ่ินรับไปบริหาร โดยให
ประชาชนปกครองกันเอง มี 4 รูปแบบ คือ องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล (อบต.) และการบริหารราชการสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ ชุมชนบานปงถํ้าจัดอยูใน
รูปแบบองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีโครงสรางบริหาร คือ สภาองคการบริหารสวนตําบล 
และนายกองคการบริหารสวนตําบล โดยมีนายอําเภอเปนผูกํากับดูแล จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546 
โดยยกฐานะจากสภาตําบลที่มีรายไดนอยโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณท่ีลวงมาติดตอกนั
สามปเฉล่ียไมต่ํากวาปละหนึ่งแสนหาหม่ืนบาท 

 องคการบริการสวนตําบลวังทอง ตั้งอยูหมู 3 ตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 
ท้ังนี้ทาง อบต.วังทอง ไดจัดทําแผนพัฒนาสามป โยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทางดานบริการ
สาธารณะ โครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารส่ิงแวดลอม การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางครอบคลุมและท่ัวถึง  

 4.1.7 แหลงทองเที่ยวของชุมชน 
 สถานท่ีทองเท่ียวท้ังภายในและภายนอกชุมชนมีความสําคัญและมีความผูกพันกับผูคน

ในชุมชน อีกทั้งยังเปนแหลงแสวงหาความร่ืนรมยสําหรับนักทองเท่ียวท่ีช่ืนชอบการทองเท่ียวแบบ
ใกล ชิดกับธรรมชาติ  และสัมผัสกับวัฒนธรรมของชุมชนดวยตนเอง  โดยมีคนในชุมชน               
เปนผูถายทอดขอมูลจากประสบการณและองคความรูถึงสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ดังนี้  
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 ถํ้าบานปงถํ้า  
 อยูติดกับชุมชนทางดานทิศตะวันตก เปนถํ้าขนาดใหญท่ีมีถํ้าเล็กถํ้านอยอีกประมาณ 4 ถํ้า

อยูขางใน ถํ้าท่ี 1 ช่ือ “ถํ้าพระเจากําลังสราง” ถํ้าท่ี 2 ช่ือ “โฮงชางกวาง” ถํ้าท่ี 3 ช่ือ “ถํ้า 3 ช้ัน”แตละ
ช้ันมีความลึกประมาณ 30 เมตร ถํ้าท่ี 4 ช่ือ “ถํ้าแถบกลอง” สภาพภายในถํ้าจะมีหินงอกหินยอย
ปรากฏใหเห็นอยูเปนระยะๆ และเสนทางเดินภายในถํ้านั้นจะมีลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป คือ 
บางชวงกวางขวาง บางชวงแคบเละตํ่า บางจุดมีอุโมงคตื้น ๆ ท่ีเคยใชเปนท่ีพักอาศัย ซ่ึงถือวาเปน
ปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีสวยงามและนาตื่นตาต่ืนใจสําหรับผูพบเห็นเปนอยางมาก ดานหนา
ของถํ้าจะมีพระพุทธรูปแกะสลักขนาดใหญอยูบนหนาผา ซ่ึงสันนิษฐานวาชาวบานท่ีมาอยูกลุมแรก
นั้นไดแกะสลักไวเพื่อแสดงความเคารพตอสถานท่ีและขอขมาตอเจาปาเจาเขาในบริเวณนั้น  

 เสนทางเดินปาศึกษาธรรมชาติ  
 เปนเสนทางเดินปาข้ึนสูดอยหนอกท่ีอยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวงเชียงราย มีความ

อุดมสมบูรณของปาไมและสัตวปานานาชนิดเพราะยังมีความบริสุทธ์ิของพื้นท่ีอยูมาก จัดเปน
เสนทางนิเวศสัญจรที่ทาทายความอยากรูอยากเห็นของนักทองเท่ียว เพราะตองเดินทางข้ึนเขาท่ีสูง
ชันและเดินบนสันเขารวมระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร โดยชาวบานท่ีมีความเชี่ยวชาญในเสนทาง
จะทําหนาท่ีเปนมัคคุเทศกนําทางและอํานวยความสะดวกตลอดเสนทาง  

 พระธาตุดอยหนอก 
 ตั้งอยูในบริเวณอุทยานแหงชาติดอยหลวงเชียงราย บนเทือกเขาดอยหลวงบริเวณ

พรมแดนจังหวัดพะเยา-เชียงราย สูงจากระดับน้ําทะเล 1,694 เมตร ลักษณะคลายโหนกวัว บริเวณ
ดอยหนอกเปนจุดท่ีเหมาะสําหรับชมพระอาทิตยข้ึนและตก สภาพอากาศมีความหนาวเย็นทําใหยาม
เชามีหมอกปกคลุมไป ท่ัวบริเวณในวันท่ีฟาเปดสามารถชมวิวกวานพะเยาและจังหวัดพะเยา             
ไดอยางชัดเจน พระธาตุถูกสรางข้ึนโดยครูบาศรีวิชัยและดวยแรงศรัทธาของชาวบาน และทุกๆ ป      
ในเดือนเมษายนจะมีงานประจําปเพื่อข้ึนมาสักการะพระธาตุดอยหนอก ระยะทางในการเดินเทา
ประมาณ 6 ช่ัวโมงจากชุมชนบานปงถํ้า โดยมีการรวมตัวกันต้ังแตเชามืดบริเวณหนาถํ้าบานปงถํ้า 
แลวออกเดินทางข้ึนสูพระธาตุดอยหนอกเพื่อพิธีเวลาประมาณ 09.00 นาฬิกา 

 น้ําตกธารทอง  
 เปนน้ําตกเล็ก ๆ มีความสูงประมาณ 100 เมตร ตั้งอยูริมทางถนนสายวังเหนือ-พะเยา       

เปนน้ําตกหินปูนเชนเดียวกับน้ําตกวังแกวมีน้ําไหลตลอดท้ังป มีทางเดินข้ึนไปสํารวจตาน้ําบริเวณ
ดานขางของน้ําตก และมักจะมีพระสงฆข้ึนมาบําเพ็ญเพียรอยูเสมอ เนื่องจากเปนบริเวณท่ีมี       
ความเงียบสงบและรมร่ืนไปดวยบรรดาพันธุไมและสัตวปา เนื่องจากน้ําตกธารทองอยูติดกับถนน
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จึงสามารถมองเห็นไดชัดเจนทางดานซายมือระหวางขับรถเสนทางวังเหนือ-พะเยา บริเวณน้ําตก     
มีรานจําหนายของท่ีระลึก อาหาร และส่ิงอํานวยความสะดวกไวรองรับนักทองเท่ียว 

 วัดพระเกิด  
 วัดพระเกิดต้ังอยูตําบลทุงฮั้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปางเปนวัดโบราณและมีประวัติ

ความเปนมาอันยาวนานซ่ึงอดีตวัดเอกและเปนวัดประจําของชาวเมืองวัง มีความศักดิ์สิทธ์ิและเปน
ท่ีเคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันวัดพระเกิดมีโบราณสถานท่ีสําคัญคือ 
พระเจดีย ซ่ึงมีความสูงถึง 36 เมตร ฐานกวาง 18 เมตร สวนบนสุดของเจดียท่ีตอจากฉัตรมีแมกา
ทองเปนสัญลักษณของเจดียวัดพระเกิดท่ีโดดเดน บริเวณพระเจดีย มีขนาดกวางมีกําแพงอยูสองช้ัน 
คือกําแพงช้ันใน (กําแพงแกว) สวนกําแพงชั้นนอกทําดวยศิลาแลง บริเวณลานพระเจดียปูดวยหิน
ออน พุทธศาสนิกชนนิยมมาปฏิบัติธรรมและเวียนเทียนในวันสําคัญทางศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
วันข้ึน 15 คํ่า นอกจากนี้วัดเจดียวัดพระเกิดเปนเจดียท่ีประดับดวยแกวท้ังองค มีฉัตรขางบน และ
ฉัตรลาง 4 ฉัตร แตละฉัตรจะมีกาทองอยูทุกฉัตร 

 น้ําตกวงัแกว 
 เปนน้ําตกท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงโดงดังแหงหนึ่งของอุทยานแหงชาติดอยหลวงเชียงราย 

เกิดจากการทับถมของหินปูนท่ีปนมากับน้ําจนสามารถเดินข้ึนน้ําตกไดดวยเทาเปลา มีจํานวนช้ัน
มากท่ีสุดถึง 110 ช้ัน ซ่ึงถือวามีจํานวนชั้นท่ีสูงท่ีสุดในบรรดาน้ําตกนอยใหญในจังหวัดลําปาง 
สามารถเดินทางไปได 2 เสนทาง คือ ทางแรก เร่ิมเดินทางจากอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มายังถนน
สายลําปาง - อําเภอแจหม จากอําเภอแจหมเดินทางมายังอําเภอวังเหนือ อีกประมาณ 58 กิโลเมตร      
และจากอําเภอวังเหนือเดินทางตอ ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตรก็จะถึงน้ําตกวังแกว ทางท่ีสอง 
เดินทางไปตามเสนทางสายเชียงราย - เชียงใหม ถึงบริเวณบานแมขะจาน มีทางลาดยางประมาณ        
16 กิโลเมตร ถึงอําเภอวังเหนือ ซ่ึงทางนี้เหมาะสม และสะดวกกวาการเดินทางโดยทางแรก          
การเดินทางจากบานปงถํ้าไปยังน้ําตกวังแกว ตองเดินทางข้ึนเหนือตามถนนสายวังเหนือ – พะเยา         
ถึงอําเภอวังเหนือโดยใชระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร และเดินทางตอระยะทางประมาณ 24 
กิโลเมตรไปยังน้ําตกวังแกว 

 4.1.8 หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 อุทยานแหงชาติดอยหลวงเชียงราย 
 อุทยานแหงชาติดอยหลวง มีพื้นท่ีครอบคลุมทองท่ีอําเภอแมสรวย อําเภอพาน อําเภอ      

เวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง และอําเภอแมใจ อําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา เปนอุทยานแหงชาติท่ีไดยกฐานะมาจากวนอุทยานน้ําตกจําปาทอง วนอุทยานน้ําตกผาเกล็ด
นาค วนอุทยานน้ําตกปูแกง และวนอุทยานน้ําตกวังแกว รวม 4 แหง ท่ีมีพื้นท่ีติดตอเปนผืนเดียวกัน 
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มีสภาพธรรมชาติและจุดเดน เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความสวยงามมากแหงหนึ่งของภาคเหนือ       
มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 1,170 ตารางกิโลเมตร หรือ 731,250 ไร  
 กองอุทยานแหงชาติไดมีหนังสือ ท่ี กส 078/3430 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2542 เสนอ
กรมปาไมเพื่อขอยกฐานะวนอุทยานน้ําตกจําปาทอง วนอุทยานน้ําตกผาเกล็ดนาค อําเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา  และวนอุทยานน้ําตกปูแกง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซ่ึงมีอาณาเขตติดตอกันและ
อยูในเทือกเขาดอยหลวงดวยกันเปนอุทยานแหงชาติดอยหลวง โดยไดมีคําส่ังกรมปาไมท่ี 
1578/2524 ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2524 ใหนายธวัชชัย เสถียรกาลนักวิชาการกรมปาไม 4 ไปทําการ
สํารวจเบ้ืองตนและทําหนาท่ีหัวหนาอุทยานแหงชาติดอยหลวง ของอุทยานแหงชาติดอยหลวง ไดมี
หนังสือท่ี กษ 0713 (ดล)/5 ลงวันท่ี  2 มิถุนายน 2525 สงรายงานการสํารวจ ปรากฏวาพื้นท่ีดังกลาว
มีจุดเดนทางธรรมชาติท่ีสวยงามหลายแหง มีสภาพปาท่ีอุดมสมบูรณ เหมาะที่จะรวมวนอุทยาน
ท้ังหมดจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติ 
   ตอมาจังหวัดลําปางและปาไมเขตลําปางไดขอใหกรมปาไมจัดบริเวณวนอุทยาน น้ําตก    
วังแกว จังหวัดลําปาง เปนอุทยานแหงชาติเพ่ือใหสอดคลองกับมติคณะรัฐ เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 
2526 ท่ีกําหนดใหจังหวัดลําปางเปนจังหวัดสงเสริมการทองเท่ียว ผลการสํารวจปรากฏวา มีพื้นท่ี
เปนบริเวณติดตออยูในเทือกเขาดอยหลวง ซ่ึงเปนปาผืนเดียวกันท้ังหมดและเปนปาตนน้ําลําธารช้ัน
ท่ี 1 A ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2528 และเปนแหลงตนน้ําลําธารท่ีสําคัญ     
ของลําหวยหลายสายซ่ึงไหลลงสูกวานพะเยา พื้นท่ีท่ีสํารวจมีธรรมชาติและจุดเดนท่ีสวยงาม
มากมาย เหมาะสําหรับการจัดต้ังเปนอุทยานแหงชาติ 

 กองอุทยานแหงชาติ กรมปาไม ไดนําเสนอคณะกรรมการอุทยานแหงชาติ มีมติใน         
การประชุมคร้ังท่ี 4/2523 เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2528 เห็นชอบในหลักการท่ีจะทําใหดําเนินการออก    
พระราชกฤษฎีกากําหนดพื้นท่ีดังกลาวเปนอุทยานแหงชาติดอยหลวงตอไปได ท้ังนี้ใหกันพื้นท่ี
บริเวณที่ราษฎรถือครองออกเสียกอน โดยใหยึดถือแนวทางปฏิบัติตามคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 12 
มิถุนายน 2527 คือ ใหยึดถือภาพถายทางอากาศป 2510 เปนเกณฑพิจารณา 
  กองอุทยานแหงชาติ จึงไดติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีทองท่ีดําเนินการตรวจสอบ     
เพื่อดําเนินการออกประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินปาแมลาวฝงขวา ปาแมสาน      
และปาแมใจ ในทองท่ีตําบลแมสรวย ตําบลแมพริก ตําบลศรีถอย ตําบลทากอ อําเภอแมสรวย ตําบล
ธารทอง ตําบลทรายขาว ตําบลสันกลาง ตําบลปาหุง ตําบลมวงคํา ตําบลแมเย็น อําเภอพาน            
ตําบลสันสลี ตําบลเวียง ตําบลบานโปง ตําบลปาง้ิว ตําบลหัวฝาย อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 
ตําบลปาแฝก ตําบลเจริญราษฎร ตําบลแมสุก อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ปาขุนวังแปลงท่ีหนึ่ง        
ปาขุนวังแปลงท่ีสอง ปาขุนวังแปลงที่สาม ปาแมโปง และปาแมงาวฝงซาย ในทองท่ีตําบลทุงฮ้ัว 
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ตําบลวังเหนือ ตําบลวังใต ตําบลรองเคาะ อําเภอวังเหนือ และตําบลบานรอง อําเภองาว จังหวัด
ลําปาง และปาแมต๋ํา ปาแมนาเรือ ในทองท่ีตําบลบานใหม ตําบลทาจําป ตําบลบานตํ้า ตําบลบาน
ตอม ตําบลบานสาง ตําบลบานตุน ตําบลแมนาเรือ อําเภอพะเยา จังหวัดพะเยา ใหเปนอุทยาน
แหงชาติดอยหลวง ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 107 ตอนท่ี 61 ลงวันท่ี 16 เมษายน 2533     
มีพื้นที่ท้ังหมด 731,250 ไร เปนอุทยานแหงชาติลําดับท่ี 61 ของประเทศ  
 อุทยานแหงชาติดอยหลวงเชียงรายมีสภาพภูมิประเทศเปนภูเขาสูงทอดตัวตามแนวเหนือ 
- ใต โดยคอนขางสูงข้ึนจากแนวเหนือลงมาทางใต มีบริเวณ ดอยหลวง เปนพื้นท่ีสูงท่ีสุด และสภาพ
ดินเปนดินลูกรังผสมหิน โดยเฉพาะบนยอดเขา สวนบริเวณหุบเขา จะมีดินสีดําอุดมไปดวยแรธาตุ 
และหินมีลักษณะเปนหินกรวดหรือหินปนทราย สภาพภูมิประเทศหลากหลายทําใหเกิดความ
หลากหลายทางชีวภาพตั้งแตบริเวณหุบเขาจนถึงยอดเขา ซ่ึงสามารถช้ีใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิประเทศไดเปนระยะ ๆ  
  บริเวณอุทยานแหงชาติดอยหลวงเชียงราย ประกอบดวยปาชนิดตางๆ 5 ประเภท ไดแก     
ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ปาดิบช้ืน ปาดิบแลง และปาสนเขา มีพันธุไมท่ีสําคัญ เชน สัก เสลา       
อินทนิน มะขามปอม มะกอกปา มะมวงปา ตะเคียนหิน ตะเคียนทอง ชิงชัน ประดู กระบก ยมหิน 
ยมหอม บุนนาค เต็ง รัง เหียง พลวง ยางนา หวา กอเดือย กอแปน กอกํายาน สนสามใบ รวมถึงไผ
ขาว ไผบง กลวยปา เฟนกานดํา ขิง ขา กลวยไมดิน ชายผาสีดา กระแตไตไม เอ้ืองผ้ึง หวายปา             
เทาสิงหโต เอ้ืองหมายนา คางคาวดํา ดุสิตา แววมยุรา กระดุมเงิน  
  สัตวปาประกอบดวย เลียงผา เกง กวางปา หมูปา หมี อีเห็น ชะมด บาง ชะนี ลิงกัง เสือ
ดาว แมวดํา หมาใน กระตายปา กระรอกบิน ตะกวด เตาปูลู งูชนิดตางๆ รวมไปถึงไกปา นกเงือก        
นกพญาไฟพันธุเหนือ นกปกลายสก็อต นกกางเขนหัวขาวทายแดง นกศิวะปกสีฟา และนกยายถ่ิน
หายาก เชน นกกินปลีหางยาวคอสีดํา และนกอ่ืนมากมายกวา 200 ชนิด นอกจากนี้ยังมีแมลง
มากมายหลายชนิด เชน ผีเส้ือกลางวัน ผีเส้ือกลางคืน กวางหาเขา ผีเส้ือใบไมใหญ ผีเส้ือหางต่ิง
ปารีส ผีเส้ือถุงทอง เปนตน  
 ท่ีทําการอุทยานแหงชาติดอยหลวง อยูบริเวณนํ้าตกปูแกง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย      
โดยใชเสนทางสายพะเยา - เชียงราย จากจังหวัดพะเยา 39 กิโลเมตร มีทางแยก ซายมือ ท่ีบานปูแกง 
เขาไปประมาณ 9 กิโลเมตร ก็จะถึงท่ีทําการอุทยานแหงชาติดอยหลวง 
 จากการออกประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณท่ีดินปาแมลาวฝงขวา ปาแมสาน    
และปาแมใจ ในทองท่ีตําบลแมสรวย ตําบลแมพริก ตําบลศรีถอย ตําบลทากอ อําเภอแมสรวย ตําบล
ธารทอง ตําบลทรายขาว ตําบลสันกลาง ตําบลปาหุง ตําบลมวงคํา ตําบลแมเย็น อําเภอพาน ตําบล
สันสลี ตําบลเวียง ตําบลบานโปง ตําบลปาง้ิว ตําบลหัวฝาย อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ตําบล
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ปาแฝก ตําบลเจริญราษฎร ตําบลศรีถอย ตําบลแมสุก อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ปาขุนวัง แปลงท่ี
สอง ปาขุนวังแปลงท่ีสาม ปาขุนวังแปลงท่ีหนึ่ง ปาแมโปง และปาแมงาวฝงซาย ในทองท่ีตําบลทุง
ฮั้ว ตําบลวังเหนือ ตําบลวังใต ตําบลรองเคาะ อําเภอวังเหนือ และตําบลบานรอง อําเภองาว จังหวัด
ลําปาง และปาแมต้ํา ปาแมนาเรือ ในทองท่ีตําบลบานใหม ตําบลทาจําป ตําบลบานตํ้า ตําบลบาน
ตอม ตําบลบานสาง ตําบลบานตุน ตําบลแมนาเรือ อําเภอพะเยา จังหวัดพะเยา ใหเปนสวนหนึ่งของ
อุทยานแหงชาติดอยหลวง เม่ือวันท่ี 16 เมษายน 2533 และเปนอุทยานแหงชาติลําดับท่ี 61            
ของประเทศ จึงทําใหพื้นท่ีบางสวนของชุมชนบานปงถํ้าซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง    
อยูในความดูแลของอุทยานแหงชาติดอยหลวงเชียงรายต้ังแตนั้นเปนตนมา ซ่ึงสถานท่ีทองเที่ยว 
แหงนั้นไดแก ดอยหนอก และบางสวนของทางเดินศึกษาธรรมชาติท่ีข้ึนสูดอยหนอก  
 ในขณะท่ีชุมชนบานปงถํ้าเร่ิมมีการวางแผนในการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือเอ้ือตอการ
รักษาระบบนิเวศที่ดีในชุมชนโดยมีการดําเนินการทองเท่ียวเชิงนิเวศควบคูกันไป ในขณะเดียวกัน     
อุทยานแหงชาติดอยหลวงเชียงรายก็ไดเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ
แนวทางมาต้ังแตแรกเร่ิม โดยมีเจาหนาท่ีอุยานท่ีรับผิดชอบบริเวณดังกลาว และเปนท่ีรูจักมักคุน   
กับคนในชุมชนเปนอยางดีจึงสามารถสรางไวใจใหกับคนในชุมชน จนทําใหการดําเนินงานรวมกับ
เปนไปไดดวยดีในทุกคร้ัง 

 องคการบริหารสวนตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 
 ตําบลวังทอง อยูในการปกครองของอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ประกอบไปดวย 7 

หมูบาน ไดแก ชุมชนบานตึงใต ชุมชนบานตึงเหนือ ชุมชนบานปงถํ้า ชุมชนบานแมเย็น ชุมชนบาน
ปาลัน ชุมชนบานสารภี ชุมชนบานปงทอง สภาพพื้นท่ีเปนภูเขาสลับกับท่ีราบ ซ่ึงชุมชนท่ี 1-7 
ตั้งอยูกลางหุบเขา อยูใกลอําเภอท่ีสุด 6 กิโลเมตรคือหมูท่ี 4 ชุมชนบานแมเย็น และอยูไกลอําเภอ
มากท่ีสุด 23 กิโลเมตร คือหมูท่ี 6 ชุมชนบานสารภี   

 สถานท่ีสําคัญของตําบลวังทอง ไดแกวัดปงถ้ํา เปนวัดท่ีไดรับรางวัลวัดดีเดนดาน
คุณธรรมจริยธรรมในป พ.ศ. 2550 ถํ้าบานปงถํ้า เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีประวัติยาวนานต้ังแตเร่ิม
กอต้ังชุมชน และกําลังไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวในการเขามาเยี่ยมชมและสักการะ
พระพุทธรูปแกะสลักขนาดใหญ จากฝมือการแกะสลักของคนกลุมแรกท่ีไดเขามาอาศัยอยูใน
บริเวณนั้น วัดเมืองตึงใต วัดเมืองตึงเหนือ และวัดแมเย็นเปนวัดท่ีใชเปนสถานท่ีประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาเชนเดียวกับวัดบานปงถํ้า ตั้งอยูหมูท่ี 1 หมูท่ี 2 และหมูท่ี 3 ตามลําดับ วัดรางสันกําแพง 
เปนวัดท่ีเพิ่งถูกคนพบและกําลังไดรับการบูรณะโดยกรมศิลปากรรวมมือกับกระทรวงการทองเท่ียว
และกีฬา ตั้งอยูบริเวณชุมชนบานปาลันซ่ึงต้ังอยูใกลกับชุมชนบานปงถํ้ามากท่ีสุด 
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 การเดินทางเขาสูองคการบริหารสวนตําบลวังทอง จากจังหวัดลําปางใชเสนทาง ลําปาง-
วังเหนือ ผานอําเภอแจหม เขาสูอําเภอวังเหนือ ระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร แลวเล้ียวขวาไป
ตามถนนสาย วังเหนือ-พะเยา ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร องคการบริหารสวนตําบลวังทองอยู
ทางดานขวามือ อีกเสนทางหนึ่งคือ จากจังหวัดพะเยา ใชเสนทาง พะเยา - เชียงใหม เขาสูตําบลวัง
ทองทางดายซายมือ ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร และเสนทางสุดทายใชเสนทางแมขะจาน-       
วังเหนือ ผานอําเภอวังเหนือ ถึงองคการบริหารสวนตําบลตําบลวังทอง ระยะทางประมาณ 35 
กิโลเมตร  
 การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปางจะเนน
การสงเสริมการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจท่ีดีของเกษตรกรเปนหลัก แตเม่ือทางชุมชนบานปงถํ้ามีการ
ตื่นตัวเร่ืองการรักษาส่ิงแวดลอมท่ีไดรับผลกระทบจากการทองเท่ียวในชุมชน และไดขอความ
ชวยเหลือจากทางองคการบริหารสวนตําบลวังทอง และไดรับความชวยเหลือเบ้ืองตนโดยการ
จัดสรรถังขยะไวบริการแกนักทองเท่ียวตามจุดตาง ๆ ของสถานท่ีทองเท่ียว ท่ีแรกท่ีไดมีการจัดต้ัง
ถังขยะไวบริการ คือ บริเวณหนาถํ้าบานปงถํ้า หลังจากนั้นเม่ือเร่ิมเห็นผลจากความสะอาดของ
สถานท่ีทองเท่ียวแลวจึงไดจัดใหมีถังขยะเพ่ิมตามจุดตาง ๆ ของชุมชนเพ่ิมอีกหลายจุด และจัดใหมี
เจาหนาท่ีเพื่อทําหนาท่ีเก็บและกําจัดขยะเหลานั้นอยางถูกวิธี  
 เม่ือมีนักทองเท่ียวมาทองเท่ียวมากข้ึนจากการเลาปากตอปากถึงความอุดมสมบูรณ         
และความบริสุทธ์ิของทรัพยากรการทองเท่ียว  จึงทําใหทางชุมชนมีแนวคิดในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวอยางแทจริง จึงไดเรียนเชิญผูท่ีมีสวนเกี่ยวของและหนวยงานตางๆ 
มารวมประชุมชนปรึกษาหาแนวทางในการจัดการส่ิงแวดลอมในชุมชน และในการนี้ทางองคการ
บริหารสวนตําบลวังทองก็ไดเขารวมการประชุมและเปนหนวยงานหลักของชุมชนในการจัด
ประชุมเร่ือยมา 
 การประชุมเพ่ือหาแนวทางในการจัดระบบส่ิงแวดลอมในบริเวณแหลงทองเท่ียวเพื่อให
สามารถดึงดูดใจใหนักทองเท่ียวเขามาเยี่ยมชม โดยองคการบริหารสวนตําบลวังทองมีหนาท่ี
รับผิดชอบในการใหการสนับสนุนเร่ืองการจัดการขยะ เปนผูประสานงานกับอุทยานแหงชาติ    
ดอยหลวงเชียงราย สนับสนุนการโฆษณาประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว เปนผูใหคําปรึกษา        
และรวมเปนคณะกรรมการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชน เปนตน เนื่องจาก
องคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีคนในชุมชนอยูในองคกรจึงทําให
การดําเนินงานหรือการใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ เปนไปดวยความถอยทีถอยอาศัย
และเห็นอกเห็นใจกัน นายกองคการบริหารสวนตําบลวังทองคนปจจุบัน คือ นายอินตา ม่ังมูล ยังคง
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สืบทอดเจตนารมของชุมชนและเขารวมดําเนินจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศของ
ชุมชนบานปงถํ้าอยางตอเนื่อง 

 โรงเรียนบานปงถํ้า 
 โรงเรียนบานปงถํ้าต้ังอยูหมูท่ี 3 ตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง อยูหางจาก 
จังหวัดลําปาง 130 กิโลเมตร หางจาก สพท.ลําปาง เขต 3 72 กิโลเมตร หางจากอําเภอวังเหนือ 12 
กิโลเมตร ปจจุบันมีพื้นที่ท้ังหมดตาม น.ส. 3 ก จํานวน 15 ไร  65  ตารางวา 
   โรงเรียนบานปงถํ้า จัดการศึกษาท้ังระดับ กอนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา        
โดยเนน “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” ประชากรในวัยเรียนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมี
คุณภาพอยางท่ัวถึงเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีเอกลักษณในความเปนไทย สงเสริม
พัฒนาศักยภาพตามความสนใจ และความถนัดของแตละบุคคล 

 ปจจุบันโรงเรียนบานปงถํ้าในปการศึกษา 2552 มีจํานวนครู ลูกจางประจํา จําแนกตาม
ตําแหนง รวมท้ังหมด 9 คน มีนักเรียนจํานวน 92 คน โดยมีพันธกิจ ดังนี้ 
 1) พัฒนาการจัดการส่ือ อุปกรณ เทคโนโลยีทางการศึกษาใหเพียงพอเหมาะสมกับความ
ตองการ ครู ผูเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  

 2) สงเสริมบุคลากร อบรมเชิงปฏิบัติการใหพัฒนาความรูทักษะในการนําส่ือเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บุคลากรมีคุณภาพ พัฒนาตนตามศักยภาพสู
ความเปนมืออาชีพ  

 3) พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยในตนเอง        
มีการศึกษาที่พัฒนาเปนพื้นฐานในการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนท่ีดี  

 4) สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 
การวัดผลและประเมินผลจากสภาพความเปนจริงโดยแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน ครู ผูเรียน 
ไดรับความรูจากประสบการณตรง การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 โรงเรียนมีเปาหมายเพ่ือดําเนินการใหเด็กท่ีมีอายุ 4 – 16 ป ในเขตบริการเขาเรียนครบ 
100 % ปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการเพิ่มข้ึนกลุมละไมนอยกวา 1 % พัฒนาบุคลากรใหมีความรู 
ความชํานาญ   ในการสอนตามหลักสูตร สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน เพื่อเอ้ือ
ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหมีส่ือเทคโนโลยีครบทุกหองเรียน จะชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหา        
ดานตางๆ ใหไดเพิ่มข้ึน อยางนอย 10 % ในแตละปการศึกษา จะปรับปรุง อาคารสถานท่ี และ
ส่ิงแวดลอมใหเหมาะสม สะอาด สวยงาม รมร่ืน เปนระเบียบและเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของนักเรียนทุกระดับช้ัน พัฒนากระบวนการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินเขามาใช     
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ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มมากข้ึน เพื่อใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถ่ิน       
ของตนเอง จึงนําโรงเรียนเขาสูโครงการโรงเรียน 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ (สินคา OTOP) คือผลิต
น้ําดื่มตราโรงเรียนบานปงถํ้าขาย เพื่อนําเงินท่ีไดจากการขายผลิตภัณฑนํามาชวยเหลือ สนับสนุน
โครงการอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนไดรับประทานครบ 100 % และนํามาปรับปรุงพัฒนา      
ดานการศึกษา  ใหนักเรียนไดฝกทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถเลือกแนวทางการ
ประกอบอาชีพ สงเสริมใหนักเรียนไดมีรายไดระหวางเรียนเพื่อแบงเบาภาระของผูปกครอง  

 ทางโรงเรียนไดเขารวมจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อเอ้ือใหเกิดการทองเท่ียวเชงิ
นิเวศ ซ่ึงถือเปนการเขารวมจัดการศึกษาดานส่ิงแวดลอมโดยใชทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน      
เปนส่ือ ในฐานะมัคคุเทศกนอยนักเรียนมีสวนจัดการส่ิงแวดลอมในชุมชนเกิดผลกระทบจากการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ ทําใหเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรสวนรวมรวมกัน และการเขามา           
มีสวนรวมในครั้งนี้เสมือนเปนการใหนักเรียนเกิดการเรียนรูจากประสบการณจริง สามารถเพ่ิม
รายไดและฝกทักษะในการดําเนินการจัดการส่ิงแวดลอม โดยมีครูเปนท่ีปรึกษาและเปนผูท่ีคอย
ผลักดัน ช้ีแนะแนวทางที่เหมาะสมใหแกนักเรียน อีกท้ังยังรวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินการ
จัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน ผลิตภัณฑน้ําดื่มตราบานปงถํ้ายังเปนน้ําดื่ม  
ท่ีไดมาตรฐานและถูกนําไปใชในการกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศและจัดจําหนายโดยทั่วไป     
ท้ังภายในและนอกชุนชน ถือเปนการสรางรายไดและสรางประสบการณท่ีดีไปพรอมๆ กัน  
  ผูอํานวยการโรงเรียนบานปงถํ้า ไดเล็งเห็นความสําคัญของส่ิงแวดลอมและการเรียนรู
นอกหองเรียน จึงไดเกิดแนวคิดในการใหนักเรียนเขาไปมีสวนรวมจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยมีวัตถุประสงคใหนักเรียนไดเรียนรู  จากประสบการณจากการเปนมัคคุเทศก
นอย ถายทอดขอมูล ประวัติความเปนมาของชุมชนและสถานท่ีทองเท่ียวในชุมชน พรอมท้ังเปน
ผูรักษาสภาพแวดลอมในชุมชนใหคงอยู เพื่อใหเกิดความรักและหวงแหนส่ิงแวดลอมในชุมชนดวย
จิตสาธารณะ ผลทางออมคือนักเรียนไดรับคาตอบแทนซ่ึงเงินในสวนนี้สามารถท่ีจะลดภาระ
คาใชจายในครอบครัวของตนเอง 

 และจากพันธกิจขอ (4) ท่ีวา สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา และ
พัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน การวัดผลและประเมินผลจากสภาพความเปนจริง โดยแหลงเรียนรู ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ครู ผูเรียน ไดรับความรูจากประสบการณตรง การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน และเปาหมายของโรงเรียนจะเห็นวา ทางโรงเรียนบานปงถํ้าสนับสนุนใหนักเรียนมีสวนรวม
ปฏิบัติกิจกรรมของชุมชนเพ่ือใหนักเรียนไดรับประสบการณตรงดวยตนเอง ในสวนของ            
การทองเท่ียวเชิงนิเวศ ทางผูอํานวยการโรงเรียนบานปงถํ้าไดจัดสรรบุคคลใหเขามามีสวนรวม     
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ในการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ตั้งแตป พ.ศ. 2546 ดังนี้ 1) ครูเปน
คณะกรรมการในการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศรวมกับคนชุมชน 2) นักเรียนเขารวมโครงการ
มัคคุเทศกนอยเพื่อเปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน 3) ทางโรงเรียนจําหนาย
น้ําดื่มจากโครงการ 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ เพื่อใชบริโภคในกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  
 ปจจุบันการเขารวมจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศของโรงเรียนบานปงถํ้า 
ไดดําเนินการมาแลวถึง 6 ป ซ่ึงประสบความสําเร็จจากการใหเด็กนักเรียนทําหนาท่ีเปนมัคคุเทศก
ผูใหขอมูลเกี่ยวกับชุมชนและสถานที่ทองเท่ียวภายในชุมชน ดูแล และจัดการเร่ืองขยะขยะทั้งใน       
และนอกโรงเรียน สงผลใหเกิดความสะอาดเรียบรอยแกอาคารสถานท่ีและเกิดความประทับใจ     
แกนักทองเท่ียวท่ีไดมาพบเห็น อีกท้ังครูและนักเรียนเปนท่ียอมรับและไวใจของคนในชุมชนให
รวมปฏิบัติกิจกรรม ชุมชนกับโรงเรียนมีความสัมพันธใกลชิดกันมากข้ึน การไดรับคาตอบแทน
บางสวนเพ่ือใชในกิจการของโรงเรียนและไวใชสวนตัวของนักเรียน และที่ขาดไมไดคือการไดรับ
ประสบการณจากการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ สามารถเปน
แนวทางในการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือชุมชน สังคม และประเทศชาติ อีกท้ังยังถายทอดส่ิงท่ีไดรับ
มาใหแกคนท้ังในและนอกชุมชนตอๆ ไป 
 
4.2 การมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  
 วิถีชีวิตท่ีใกลชิดกับธรรมชาติและใชประโยชนจากปามาต้ังแตเร่ิมมีการกอต้ังชุมชนการ
ตัดไมมาสรางท่ีอยูอาศัย เก็บหาของปาเพื่อนํามาบริโภค การแผวถางปาเพื่อทําการเกษตร เหลานี้ถือ
เปนการบุกเบิกพื้นท่ีเพื่อสรางชุมชนโดยใชวัสดุอุปกรณเทาท่ีหาไดในชุมชนในขณะน้ัน เชน   การ
ใชขวานตัดไม ใชมีดดายหญา แตเม่ือวันเวลาผานไปการขยายตัวของชุมชนมีเพิ่มมากยิ่งข้ึนจึงทําให
ความตองการในการใชประโยชนจากปาเพิ่มมากข้ึนดวยเชนกัน จากชุมชนเล็กๆ ท่ีมี ไมกี่ครัวเรือน
กลายเปนชุมชนขนาดใหญท่ีมีจํานวนครัวเรือนมากถึง 229 ครัวเรือนในปจจุบันต้ังถ่ินฐานอยูใน
พื้นท่ี 64.22 ตารางกิโลเมตร ไมรวมชุมชนบานปงทองท่ีแยกออกจากกันเม่ือ ป พ.ศ. 2541 อีก 259 
ครัวเรือน การขยายพ้ืนท่ีเปนไปดวยความลําบากเน่ืองจากมีพื้นท่ีติดอยูกับเขตอุทยานแหงชาติดอย
หลวงเชียงราย จึงทําใหตองอยูกันแบบแอดอัด หนทางเดียวท่ีจะทําใหชีวิตดําเนินตอไปคือ การขน
ขายหาประโยชนจากส่ิงท่ีมีในชุมชน นั่นคือทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณท้ังปาไมและแมน้ํา  

 การบุกรุกพื้นท่ีปาเพื่อทําไรขาวโพดซ่ึงเปนพืชเศรษฐกิจของชุมชน โดยใชเทคโนโลยี
สมัยใหมเขามาเปนเครื่องทุนแรง รถไถเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหพื้นท่ีปาถูกบุกรุกไปอยางรวดเร็ว 
เนื่องจากสามารถทําลายพืชพันธุท่ีกําลังอยูในชวงเจริญเติบโตไดอยางงายดาย อีกท้ังการทํา
การเกษตรแบบเขมขนโดยใชสารเคมีเพื่อทําลายวัชพืชทําใหตนไมไมมีโอกาสเจริญเติบโต การทํา
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ไรขาวโพดสามารถทําไดเพียงปละคร้ังเนื่องจากตองรอฝนตามธรรมชาติ ฉะนั้นสารเคมีท่ีใชจึงถูก
ฝนชะลางลงสูแหลงน้ําตามธรรมชาติ สงผลใหเกิดน้ําเนาเสียในชุมชน สัตวน้ําในแหลงน้ําตายและ
ไมสามารถนํามาเปนอาหารได ขยะเปนสวนหนึ่งในการทําลายแหลงน้ําเนื่องจากคนในชุมชนไม
รูจักการจัดการขยะท่ีถูกวิธีจึงท้ิงเร่ียราดตามถนนและนําไปท้ิงท่ีสายนํ้าของชุมชน เพียงคิดวาเม่ือน้ํา
ไหลจะพัดขยะใหไหลไปดวยซ่ึงถือเปนความคิดท่ีผิด การตัดไมเพื่อนําไปขายเพ่ือแปรรูปเปน
เฟอรนิเจอรโดยไมมีการควบคุมดูแลทําใหแหลงตนน้ําถูกทําลายดวยเชนกัน 

 ในขณะท่ีคนในชุมชนมีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอยไมเห็นคุณคา จนทําให
ส่ิงแวดลอมในชุมชนเส่ือมโทรม นักทองเท่ียวท่ีเขามาเยี่ยมชมสถานท่ีทองเท่ียวในชุมชนก็เกิดความ
ไมประทับใจในแหลงทองเท่ียว ซ่ึงการทองเท่ียวในขณะน้ันเปนการทองเท่ียวแบบท่ัวไปไม
เฉพาะเจาะจง คือเขามาดูใหเห็นวามีถํ้า มีพระพุทธรูปแกะสลักแลวถายรูปเก็บไว โดยไมไดสนใจ
รายละเอียดประวัติความเปนมาท่ีเกี่ยวของกับชุมชน อีกท้ังยังมีการทําลายสถานท่ีทองเท่ียวและคน
ในชุมชนเองก็มิไดคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียวมากกวาความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวเทานั้น นักทองเท่ียวสวนใหญเปนนักทองเท่ียวจากชุมชนใกลเคียงและนักทองเท่ียวขา
จรเทานั้น ดังนั้นเม่ือส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรมไมเพียงแตจะสงผลกระทบตอคนในชุมชนโดยตรงแลว
ยังสงผลตอนักทองเท่ียวอีกดวย   

 เม่ือส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายมากย่ิงยิ่งข้ึน วิถีชีวิตท่ีพึ่งพาธรรมชาติ
อยูนั้นก็ไดรับผลกระทบโดยตรง ฝนไมตกตองตามฤดูกาลทําใหไมมีน้ําเพียงพอสําหรับทํา
การเกษตร พืชผลทางการเกษตรเสียหาย อาหารจากปาท่ีเคยใชบริโภคไดอยางไมขาดสายก็ลด
จํานวนลง    แหลงน้ําเร่ิมแหงขอดและสภาพบานเรือนท่ีมีแตเศษขยะเกล่ือนกลาด ทําใหผูนําชุมชน
และคนในชุมชนเร่ิมหาวิธีการแกไขอยางเรงดวนในป พ.ศ. 2539 โดยเร่ิมจากการเรียกลูกบานมา
ประชุมเพื่อช้ีแจงปญหาและผลกระทบรวมกัน จนเกิดเปนขอตกลงในการใชทรัพยากรในทองถ่ิน
และการดูแลรักษาความสะอาดในชุมชน องคการบริหารสวนตําบลวังทองเขารวมรับรูปญหาและ
หาวิธีการชวยเหลือ โดยจัดต้ังโครงการกําจัดขยะในชุมชนข้ึนเพื่อแกปญหาขยะท่ีไมสามารถทําลาย
ไดโดยวิธีการท่ีถูกตอง พรอมกันนั้นยังไดจัดสงเจาหนาท่ีเพื่อทําการอบรมวิธีการกําจัดขยะแบบ
ตางๆ แลวน้ํามาขยายตอใหคนในชุมชนไดรับรูอยางท่ัวกัน ฉะนั้นขยะท่ีสามารถนํามาขายไดจึง
กลายมาเปนสวนหนึ่งของรายไดเสริมท่ีคนในชุมชนใหความสําคัญ สวนในเร่ืองการบุกรุกพื้นท่ีปา
นั้นไดมีความรวมมือกับทางอุทยานแหงชาติดอยหลวงเชียงรายในการกําหนดเขตหวงหามและเขต
พื้นที่ใชสอยของปา เพื่อความเขาใจตรงกันในการเขาไปใชพื้นที่ หลังจากนั้นพื้นท่ีปาท่ีเคยถูกบุกรุก
ไดฟนตัวตามธรรมชาติสงผลใหเกิดผลผลิตจากปาสูชุมชนมากมาย เชน เห็ด หนอไม สมุนไพร 
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และความอุดมสมบูรณของปาไมท่ีคอยชะลอการไหลของนํ้าสูชุมชน ทําใหชุมชนและปาไมได
พึ่งพาอาศัยกันอยางเอ้ืออาทรตลอดมา 

 จากการทองเท่ียวของชุมชนท่ีเนนความพึงพอใจของนักทองเท่ียวเปนหลักเพื่อมุง
สงเสริมรายไดทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ โดยมิไดคํานึงถึงผลตอส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมในแหลงทองเท่ียว สงผลใหภาพพจนของการทองเท่ียวภายในชุมชนถดถอยลง 
จนกระท่ังกระแสของการพัฒนาอยางยั่งยืนไดรับความสนในอยางลมหลาม ทําใหชุมชนและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของหันมาสนใจในการจัดการการทองเท่ียวท่ีควบคูไปกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
โดยใหการจัดการส่ิงแวดลอมเปนสวนหนึ่งของการทองเท่ียวในชุมชม ทําใหเกิดการจัดการ
ส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนบานปงถํ้า ตั้งแตนั้นเปนตนมา  

 ชุมชนบานปงถํ้าไดเปดใหบริการแกนักทองเท่ียวเชิงนิเวศมาต้ังแตป พ.ศ. 2542 บุคคลท่ีมี           
สวนสําคัญในการริเร่ิมจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศภายในชุมชน คือผูใหญบานชุมชนบานปงถํ้า 
ไดเล็งเห็นวาชุมชนบานปงถํ้ามักมีผูมาเยือนเพื่อทองเท่ียวและสํารวจธรรมชาติบริเวณถํ้าและพระ
ธาตุดอยหนอกอยูอยางสมํ่าเสมอ นักทองเท่ียวท่ีเขามาสวนใหญมาเปนกลุมตั้งแต 5 คนข้ึนไปและ
จะพักคางแรมกันบริเวณยอดดอยหนอกโดยมีชาวบานและเจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติดอยหลวง
เชียงรายเปนผูดูแลและใหการบริการแกนักทองเท่ียว หลังจากเสร็จส้ินการทองเท่ียวแลวมักพบวา
เกิดปญหาส่ิงแวดลอมภายในชุมชนและแหลงทองเท่ียวอยูเสมอ เชน เกิดขยะภายในชุมชน ตนไม
และพันธไมเสียหาย บริเวณโบราณสถานเกิดรอยขีดขวน เปนตน สวนขอดี คือ นักทองเท่ียวมักจะ
แวะซ้ืออาหารและขาวของเครื่องใชท่ีจําเปนในการเดินทางและมอบใหคาตอบแทนเปนเงินหรือ
ส่ิงของแกผูใหบริการ ซ่ึงถือวาเปนประเด็นสําคัญรองลงมาจากความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอม จึง
กลาวไดวาการทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนผลพลอยไดหนึ่งของการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียว
เชิงนิเวศในชุมชน 

 ดังนั้นจึงมีการเรียกประชุมปรึกษาหารือกับลูกบาน เพ่ือเสนอวาชุมชนควรเขามามีสวน
รวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เนื่องจากแหลงทองเท่ียวท่ีมีอยูภายในชุมชนเปนแหลง
ทองเท่ียวท่ีนาสนใจในเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตรและกําลังไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียว
ในปจจุบัน เหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ผลจากการทองเท่ียวทําใหเกิดความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมในสถานท่ีทองเท่ียวของชุมชน และอาจสงผลเสีย
มากข้ึนหากไมมีการควบคุมดูแลและจัดการโดยคนในชุมชน 

 มติจากการประชุมในคร้ังนั้นทําใหเกิดการเขามามีสวนรวมในการดําเนินจัดการ
ส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางจริงจังในวันท่ี 3 มีนาคม 2542 โดยมีหนวยงาน              
ท่ีเกี่ยวของหลายฝาย คือ โรงเรียนบานปงถํ้า คณะกรรมการบริหารสวนตําบลวังทอง (ตอมา
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กลายเปนองคการบริหารสวนตําบลวังทอง ในป พ.ศ.2538 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ อบต. 
พ.ศ. 2537) และอุทยานแหงชาติดอยหลวงเชียงรายท่ีไดใหการสนับสนุนเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน 

 แหลงทองเท่ียวภายชุมชนท่ีถือเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ คือ ถํ้าบานปงถํ้า         
และเสนทางเดินปาศึกษาธรรมชาติ และแหลงเท่ียวทางวัฒนธรรม คือ พระธาตุดอยหนอกท่ี
กอสรางจากแรงศรัทธาของชาวบานและครูบาศรีวิชัย ถือวาเปนจุดดึงดูดใหนักทองเท่ียวเดินทางเขา
มาทองเท่ียวภายในชุมชน นายแกวมูล จิตมุง ดํารงตําแหนงผูใหญบานไดรวมปรึกษาหารือ               
กับกรรมการหมูบานและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อทําการกําหนดและจัดสรรหนาท่ีความ
รับผิดชอบใหแกคนในชุมชน ท้ังนี้เพื่อใหคนในชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวเชิง
นิเวศที่มีอยูภายในชุมชน และเกิดความรูสึกรักและหวงแหนทรัพยากรที่มีคุณคาของชุมชนไว 
รวมถึงไดรับผลประโยชนในรูปแบบของรายไดเสริมนอกเหนือจากการทําการเกษตรและรับจางซ่ึง
ถือวาอยูในข้ันต่ํา และยังเปนการสงเสริมปการทองเท่ียวไทย (Amazing Thailand 1998-1999) โดย
มีเจาหนาท่ีจากอุทยานแหงชาติดอยหลวงเชียงรายเขามาชวยเหลือในการประชาสัมพันธ และ
วางแผนการดําเนินงานจัดต้ังคณะกรรมการข้ึนมาดําเนินงานจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียว
เชิงนิเวศ จากการรวมปรึกษากับหนวยงานตางๆ ทําใหสามารถจัดสรรตําแหนงประกอบดวย
คณะกรรมการ ท่ีปรึกษา และคณะกรรมการฝายบริหารงานเพ่ือทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการ
ดําเนินงานและติดตอประสานงานการทองเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชน ดําเนินงานดานการเงิน จัดสรร
ผลประโยชน และนําไปเปนคาใชจายในการปรับปรุง พัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศและ
สภาพแวดลอมและจัดฝกอบรมสมาชิกในการทําหนาท่ีเปนมัคคุเทศกนําเท่ียวในทองถ่ิน 
 ภายหลังจากผูนําชุมชนมีความคิดริเร่ิมในการทําใหชุมชนเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ      
จึงไดมีการประชุมกลุมคณะกรรมการท้ังจากชุมชน องคกรทองถ่ินและอุทยานแหงชาติดอยหลวง
เชียงราย รวมท้ังระดมคนในชุมชนเพ่ือรวมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอม                 
เพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นอยางเสรี 
การประชุมไดรับความสนใจและความรวมมือเปนอยางดี แตละครัวเรือนไดสงตัวแทนเขารวม
ประชุมและเต็มใจท่ีจะเขารวมกิจกรรมดวยความสมัครใจ และยังพบวาทุกครัวเรือนท่ีเขารวม
กิจกรรมนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อตองการปรับปรุงพัฒนาส่ิงแวดลอมในชุมชนเพ่ือใหเปนแหลง
ทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีสวยงามและธํารงไวซ่ึงระบบนิเวศที่ยั่งยืน อีกท้ังยังตองการประชาสัมพันธ
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนใหคนภายนอกไดรับรู และใหลูกหลานสืบทอดส่ิงท่ีดีงาม
เหลานี้ไวสืบไป ดังนั้นจึงมีครัวเรือนท่ีมีความตองการอยากเขารวมกิจกรรมจํานวนมาก แมวา       
จะไมไดรับผลประโยชนในรูปแบบของรายไดแตรูสึกพึงพอใจหากสภาพแวดลอมในชุมชน           
มีความสมบูรณ ทางคณะกรรมการและคนในชุมชนจึงเห็นสมควรและมีมติในการจัดสรรบุคลากร
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เขารวมจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ คือ ใชวิธีการผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกัน        
เพื่อใหบริการแกนักทองเท่ียวท่ีเขามาใชบริการอีกท้ังยังตองดําเนินกิจกรรมการจัดการส่ิงแวดลอม
ภายในชุมชนและสถานท่ีทองเท่ียวควบคูกันไป  
 การศึกษาถึงการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศของพ้ืนท่ีชุมชนบานปงถํ้า 
ตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ตรวจสอบการจัดการส่ิงแวดลอมรวมโดยการสังเกต
แบบมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนและในเสนทางนําเท่ียว ตั้งแต
การเร่ิมเดินทาง การเตรียมตัว และเหตุการณตลอดเสนทางนําเท่ียว ซ่ึงไดจําแนกประเด็นใน
การศึกษาไวในแบบสํารวจรูปแบบการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึงในการ
สังเกตนั้นนอกจากจะสังเกตลักษณะกิจกรรมการทองเท่ียว และการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการ
ทองเท่ียวแลวยังมีการสัมภาษณพูดคุย และสังเกตพฤติกรรมของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการกิจกรรม
การทองเท่ียวเชิงนิเวศดวย เชน มัคคุเทศกทองถ่ิน นักทองเท่ียว ผูนําชุมชน หรือคนในชุมชนท่ีมี
สวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ท้ังนี้เพื่อใหไดขอมูลหรือรายละเอียด
ตางๆ ท่ีมีความสมบูรณครบถวนตามประเด็นท่ีจะศึกษา ดังตอไปนี้ 

 4.2.1 การมีสวนรวมดานการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 การจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนบานปงถํ้า เปนการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีอยู
บนพื้นฐานธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชน นั่นหมายถึง มีการจัดการส่ิงแวดลอมใหเอ้ือตอการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีสวนรวม ดังตอไปนี้ 
 4.2.1.1 มีสวนรวมในการวางแผนกําหนดพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งในชุมชนเพื่อใชเปนสถานท่ี
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ เปนการลงมติของคนในชุมชนโดยมีการกล่ันกรองทางความคิด  รวม
ปรึกษาหารือและวิเคราะหความเปนไปได เพื่อใหไดมาซ่ึงการลงความคิดเห็นวาสถานท่ีใดมีความ
เหมาะสมทางดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพื่อใชเปนสถานท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศ การ
วางแผนกําหนดพื้นท่ีมีการดําเนินงานอยางเปนข้ันตอน เร่ิมจาก การรวมกันลงพื้นท่ีเพื่อสํารวจ
ความเปนมาที่นาสนใจของสถานท่ีทองเท่ียวแตละแหงพรอมกับการตรวจสอบเอกสารและคําบอก
เลาองผูอาวุโสในชุมชน จากน้ันนําขอมูลท่ีไดมาตีแผใหคนในชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ทราบโดยพรอมเพรียงกัน เพื่อวิเคราะหถึงความสําคัญของแหลงทองเที่ยวตอชุมชน และศึกษา
ความเปนไปไดในการพัฒนาสภาพโดยรอบของสถานท่ีทองเท่ียวนั้นๆ สุดทายเปนการถกเถียง 
แสดงความคิดเห็น และลงมติในการเลือกพ้ืนท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งในชุมชนใหเปนสถานที่ทองเท่ียวเชิง
นิเวศ  

 ผูวิจัยพบวา ชุมชนบานปงถํ้ามีศักยภาพในการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิง
นิเวศ ซ่ึงถือขอไดเปรียบท่ีสําคัญ ไดแก การเปนพื้นท่ีท่ีบริสุทธ์ิและสมบูรณดวยทรัพยากรการ
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ทองเท่ียวท้ังทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ความเขมแข็งของคนในชุมชนในการรักษา
ส่ิงแวดลอมท้ังบริเวณชุมชนและสถานท่ีทองเที่ยว ผูวิจัยไดเล็งเห็นความมุงม่ันของคนในชุมชน
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ความสมัครสมานสามัคคีของทุกฝายทําใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคใน
การรักษาส่ิงแวดลอมรวมกัน  

 4.2.1.2 มีสวนรวมในการนํานักทองเท่ียวเขาไปยังแหลงธรรมชาติและระบบนิเวศเปน
หลัก หลังจากท่ีไดทําการตกลงและมีมติในการคัดเลือกพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม
การทองเท่ียวเชิงนิเวศทั้งภายในและภายนอกชุมชนแลว จึงเปนหนาท่ีหลักของมัคคุเทศกท่ีตองนํา
นักทองเที่ยวเขาไปยังสถานท่ีทองเท่ียวท้ังทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม การจัดแบงหนาท่ี
มัคคุเทศกเปนหนาท่ีของคณะกรรมการและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยทําการจัดแบงเปนคิว
ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันไปสําหรับนํานักทองเท่ียวท่ีไดจองโปรแกรมไว ปจจุบันมีจํานวน
มัคคุเทศกทองถ่ินท้ังหมด 20 คน แบงเปนชาวบาน จํานวน 14 คน และเด็กนักเรียน จํานวน 6 คน 
ในกรณีของเด็กนักเรียนท่ีเขารวมโครงการมัคคุเทศกนอยไดจัดใหเดินทางไปพรอมกับมัคคุเทศก
ทองถ่ินซ่ึงเปนผูใหญ เพื่อการเรียนรูวิธีการปฏิบัติงานและไดรับคําแนะนําท่ีดีจากผูใหญ การนําทาง
เพื่อเดินปาศึกษาธรรมชาติในบริเวณอุทยานแหงชาติดอยหนอกนั้น มีการระมัดระวังตลอดเสนทาง
เนื่องจากระบบนิเวศมีความบริสุทธ์ิอุดมสมบูรณ เสนทางสวนใหญเปนเสนทางเดินข้ึนเขาท่ีมีความ
สูงชัน ดังนั้นจึงมีการทําขอตกลงกับนักทองเที่ยวในการปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
และเส่ียงการเกิดอันตรายนอยท่ีสุด ผูวิจัยยังพบอีกวา ทางโรงเรียนบานปงถํ้ารวมกับชุมชนทําการ
ตอยอดโครงการมัคคุเทศกนอยเพื่อผลิตมัคคุเทศกท่ีสามารถใหขอมูลแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 
ท้ังยังเปนการเสริมสรางจิตสํานึกเร่ืองการอนุรักษส่ิงแวดลอมแกเยาวชนผูเปนอนาคตของสังคม
ตอไป 

 4.2.1.3 มีสวนรวมในการพัฒนาสภาพแวดลอมในสถานท่ีทองเท่ียวใหมีความพรอม
รองรับนักทองเท่ียว โดยไมสงผลกระทบตอระบบนิเวศและวัฒนธรรมของชุมชน สถานท่ีท่ีใชเปน
แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศไดถูกปรับปรุงใหมีมาตรฐานดานส่ิงแวดลอมเปนสําคัญ องคการบริหาร
สวนตําบลวังทองจัดใหมีถังขยะไวรองรับขยะท้ังในบริเวณสถานท่ีทองเที่ยวและตามจุดตางๆ ใน
ชุมชน ท้ังหมด 30 ถัง อีกท้ังยังจัดใหมีพนักงานทําความสะอาดสถานท่ีทองเท่ียวอยางสมํ่าเสมอ แต
หากมีงานประเพณีหรือวันหยุดราชการทางชุมชนจัดใหมีโครงการพัฒนาชุมชนรวมกันในรูปแบบ
ของการทําความสะอาด สถานท่ีสําคัญ ปรับปรุงซอมแซมและการแผวถางวัชพืช ทําใหสถานที่
ทองเท่ียวและสภาพแวดลอมในชุมนมีความสะอาดอยูเสมอ ท้ังนี้มีการจัดเก็บคาธรรมเนียมในการ
ใหบริการจัดเก็บขยะในอัตราครอบครัวละ 15 บาทตอเดือน รายไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมทาง
องคการบริหารสวนตําบลวังทองไดจัดสรรใหแกพนักงานและนําไปจัดหาอุปกรณอ่ืนๆตอไป 
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สถานท่ีทองเท่ียวจัดใหมีปายส่ือความหมายพรอมท้ังขอตกลงในการรักษาความสะอาด ปายเขตหวง
หามสําหรับหามเขาเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอมและโบราณสถานท่ีเปราะบางบริเวณน้ัน มีการปรับปรุง
ทางเดินและสรางทางเดินในการเดินปาศึกษาธรรมชาติ และทางเดินข้ึนชมถํ้าบานปงถํ้า เพ่ือไมให
นักทองเท่ียวเดินออกนอกเสนเสนทางอันจะทําใหเกิดอันตรายตอนักทองเท่ียวและเกิดความ
เสียหายตอทรัพยากรการทองเท่ียว 

 4.2.1.4 มีสวนรวมในการเขาใชพื้นท่ีทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีไดรับอนุญาตจาก
เจาของพื้นท่ี สําหรับสถานท่ีทองเท่ียวภายในชุมชน ไดแก เสนทางเดินปาศึกษาธรรมชาติและ
ตอเนื่องไปยังพระธาตุดอยหนอกนั้นเปนพื้นที่คาบเกี่ยวกับอุทยานแหงชาติดอยหลวงเชียงราย ซ่ึง
ไดรับความรวมมือจากทางอุทยานฯใหใชพื้นท่ีไดในชวงเวลาท่ีเปดทําการอุทยาน แตการเขาไปยัง
พื้นท่ีตองมีเจาหนาท่ีจากทางอุทยานฯรวมเดินทางและชวยดูแลและใหขอมูลพืชพันธตางๆแก
นักทองเท่ียวไปดวย เนื่องจากเปนพื้นท่ีท่ีคอนขางมีความสูงชันเส่ียงตอการเกิดอันตรายตอผูเดินทาง 
และอาจเกิดความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติในเขตอุทยานฯได น้ําตกวังแกวเปนสถานท่ี
ทองเท่ียวท่ีอยูในเขตความรับผิดชอบของอุทยานฯเชนเดียวกัน การนํานักทองเท่ียวเขาไปยังพื้นท่ีมี
การติดตอขออนุญาตเขาใชพื้นท่ีและจายคาธรรมเนียมในการเขาชมทุกคร้ัง โดยอัตราคาบริการ
ผูใหญ คนละ 50 บาท เด็กคนละ 30 บาท วัดพระเกิดเปนวัดท่ีอยูในเขตความดูแลของชุมชนบานทุง
ฮั้ว การนํานักทองเท่ียวเขาไปเยี่ยมชมวัดมิไดมีการคิดคาบริการแตอยางใด เนื่องจากเจาอาวาสวัด
พระเกิดใหการสนับสนุนและสงเสริมใหมีการทองเท่ียวเพ่ือเปนการประชาสัมพันธวัดอีกทางหนึ่ง 
ในการน้ีคณะกรรมการชุมชนและคนในชุมชนจึงเขารวมงานบุญประเพณีของวัดพระเกิด           
อยางตอเนื่องเชนเดียวกัน ผูวิจัยพบวา หากเปนองคกรใหญท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบมากมักมีการ
เก็บคาบริการเพื่อใชจายในองคกร แตหากเปนองคกรชุมชนท่ีมีการจัดการกันเองแลวการเขาไปขอ
ใชพื้นท่ีเปนไปดวยความเปนกันเอง และความเอ้ือเฟอเผ่ือแผฉันทพี่นอง การไดรับอนุญาตจาก
เจาของพื้นท่ีทําใหการดําเนินกิจกรรมของชุมชนเปนไปดวยความเรียบรอยและไดรับความรวมมือ
เปนอยางดี 

 4.2.1.5 มีสวนรวมในการพิจารณานํานักทองเท่ียวเขาไปในสถานท่ีทางธรรมชาติเทาท่ี
ความสามารถของพื้นท่ีจะรองรับได ในชวงฤดูฝนต้ังแตเดือน มิถุนายนจนถึงเดือนปลายเดือน
กันยายน มีการปดพื้นท่ีในสวนอุทยานแหงชาติดอยหลวงเชียงราย ซ่ึงนั่นหมายถึงสถานท่ีทองเท่ียว
น้ําตกวังแกว พระธาตุดอยหนอก รวมไปถึงเสนทางเดินปาศึกษาธรรมชาติจะถูกปดเพ่ือใหพืชพันธุ
ในปาเกิดการฟนตัวตามธรรมชาติและเตรียมพรอมสําหรับรองรับนักทองเท่ียวอีกคร้ังในชวงฤดู
หนาว จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียวในแตละคร้ังจะมีจํานวนท่ีไมแนนอน เนื่องจากสวน
ใหญเปนนักทองเท่ียวขาจรท่ีแวะมาทองเท่ียวและพักรถ นักทองเท่ียวบางคณะมาเปนครอบครัว 



80 
 

 

กลุมเพื่อน หรือนักทองเท่ียวเฉพาะกลุมท่ีช่ืนชอบการผจญภัย สวนมากนักทองเท่ียวเหลานั้นจะเขา
มาติดตอสอบถามที่ชุมชนโดยตรงมากกวาท่ีจะติดตอผานทางอุทยาน เพราะฉะนั้นทางชุมชนจึงมี
อํานาจในการพิจารณาในการนํานักทองเท่ียวเขาไปในพ้ืนท่ีโดยไมตองขอความคิดเห็นจากอุทยานฯ 
เวนแตการเดินทางข้ึนไปสักการะพระธาตุดอยหนอกและตองเดินผานเสนทางเดินปาศึกษา
ธรรมชาติท่ีตองไดรับการอนุญาตจากทางอุทยานฯ การเดินทางข้ึนสูพระธาตุดอยหนอกแตละคร้ัง
จํากัดนักทองเท่ียวไมเกิน 15 คน และมัคคุเทศกทองถ่ิน 1 คนตอนักทองเท่ียว 5 คน เพื่อใหเพียงพอ
ตอการสถานท่ีพักแรมท่ีอยูอยางจํากัด อีกท้ังตองเดินข้ึนเขาท่ีสูงชันและมีความอุดมสมบูรณของ
พันธุไมทองถ่ิน บางคร้ังอาจเกิดอันตรายไดหากไมมีการควบคุมดูแลท่ีดีจากมัคคุเทศก และ เพื่อ
ความสะดวกปลอดภัยจะมีเจาหนาท่ีของอุทยานฯ เดินทางข้ึนไปพรอมกับมัคคุเทศกทองถ่ินเพื่อ
ใหบริการและดูแลนักทองเท่ียวดวย ดังนั้น สถานท่ีทางธรรมชาติจึงสามารถรองรับนักทองเท่ียวได 
เนื่องจากมีการจัดเสนทางเดินใหเล่ียงตอพื้นท่ีเส่ียงตอระบบนิเวศ จํานวนนักทองเท่ียวและความถ่ี
ในการเขาใชพื้นท่ีอยูในจํานวนท่ีสามารถรองรับได จึงทําใหสภาพแวดลอมสามารถฟนตัวเอง      
ไดตามธรรมชาติ 

 4.2.1.6 มีสวนรวมในการเลือกใชพื้นท่ีพักแรมของนักทองเท่ียวท่ีมีความสะอาดและถูก
สุขลักษณะและมีความปลอดภัย เปนหนาท่ีหลักของท้ังเจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติดอยหลวงเชียงราย
และมัคคุเทศกทองถ่ิน ท่ีจะตองเปนฝายดูแลเร่ืองการจัดการท่ีพักแรมของนักทองเท่ียว พื้นที่พักแรม
ของนักทองเท่ียวเฉพาะผูท่ีตองการเดินปาศึกษาธรรมชาติและเดินทางข้ึนสูยอดดอยหนอกเพื่อ
สัมผัสกับอากาศบริสุทธ์ิและทิวทัศนท่ีสวยงามรอบดานพ้ืนท่ีพักแรมอยูบริเวณแปหมูดอง สันเขา
สุดทายกอนถึงพระธาตุดอยหนอกเปนบริเวณที่มีลานกวาง มีสันเขาแปหมูดองเปนแนวกันลม
ดานหลังทางทิศตะวันออก สวนดานหนาจะเปนท่ีราบเหมาะแกการกางเต็นทพักแรม มีหองน้ําไว
อํานวยความสะดวก น้ําท่ีใชชําระลางไดมาจากนํ้าตกเล็กๆ ท่ีอยูเหนือข้ึนไปเพียง 800 เมตร ตั้งช่ือวา
น้ําตกแปหมูดองตามลักษณะของสันเขาท่ีมีรูปรางแหลมคลายหลังของแมหมูปาที่กําลังอยูในชวง
การเล้ียงลูก และมีลักษณะลําตัวผอมจนแลเห็นกระดูกสันหลังนูนข้ึนเปนสันตลอดลําตัว ท้ังนี้ทาง
ชุมชนรวมกับอุทยานฯ มีการปรับปรุงซอมแซมสถานท่ีพักแรมและส่ิงอํานวยความสะดวกบริเวณ
โดยรอบอยูเสมอ การพัฒนาคร้ังใหญจัดข้ึนเปนประจําทุกปในวันสักการะพระธาตุดอยหนอก เปน
อีกหนึ่งกิจกรรมเช่ือมความสามัคคีหลังจากรวมกันประกอบพิธีกรรมสําคัญของชุมชน  

 4.2.1.7 มีสวนรวมในการดูแลส่ิงแวดลอมท่ีดีตามท่ีทองถ่ินกําหนด สถานท่ีทองเท่ียวท่ีตั้ง
อยูท้ังในชุมชนและนอกชุมชนท่ีไดมีการกําหนดใหเปนสถานท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศ  มีระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอมจากความรวมมือของคนในชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการวางแผน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางดานส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม และสังคม โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีความ
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รับผิดชอบรวมกัน เชน ทางเดินปาศึกษาธรรมชาติและทางเดินข้ึนสูพระธาตุดอยหนอก ไดมีการ
วางระบบการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม โดยมอบหมายใหมัคคุเทศกทองถ่ินและเจาหนาท่ีอุทยานฯ เปน
ผูนํานักทองเที่ยวเขาไปยังพื้นท่ีเพื่อศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับระบบนิเวศในทองถ่ิน 
โดยเฉพาะพืชพันธุเฉพาะถ่ินท่ีเอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกัน กอใหเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมแกนักทองเท่ียว เพื่อใหเกิดการทองเท่ียวท่ีมีการรักษาและคงไวซ่ึงทรัพยากร หรือทําให
ทรัพยากรการทองเท่ียวเกิดผลกระทบนอยท่ีสุด นั่นหมายถึงเกิดการทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีสมบูรณ 
นักทองเท่ียวเกิดความพอใจและทรัพยากรยังคงความอุดมสมบูรณ 

 4.2.2 การมีสวนรวมดานกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 เปนการใหความรูและการส่ือความหมายใหแกนักทองเท่ียวรวมถึงคนในทองถ่ิน ใหรู     

ถึงคุณประโยชนของส่ิงแวดลอม และแนวทางในการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่ออนุรักษไวเปนมรดก
ทางดานธรรมชาติท่ีเอ้ือประโยชนตอการทองเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีการดํารงชีวิตของคนในชุมชน 
ดังตอไปนี้ 

 4.2.2.1 มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมท่ีเนนการใหความรูเร่ืองระบบนิเวศเปนหลักแก
นักทองเท่ียว การนํานักทองเท่ียวเขาไปยังพื้นท่ีท่ีมีระบบนิเวศที่สมบูรณ คือ เสนทางเดินปาศึกษา
ธรรมชาติและทางเดินข้ึนสูพระธาตุดอยหนอก เปนกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหความรู
เร่ืองระบบนิเวศ เนื่องจากเปนสถานท่ีท่ีมีการอนุรักษพันธุไมพื้นถ่ินใหดํารงอยูไว จึงทําใหเกิดความ
สมดุลของระบบนิเวศในพ้ืนท่ีและขยายวงกวางไปสูพื้นท่ีใกลเคียง ฉะนั้นนักทองเท่ียวจึงสามารถ
เรียนรูเร่ืองระบบนิเวศไดตลอดเสนทาง อีกท้ังยังมีมัคคุเทศกทองถ่ินผูมีความรูและเช่ียวชาญในพืช
และสัตวหลายประเภท ถายทอดขอมูลสรรพคุณทางยา ประโยชนและการเกื้อกูลกันของพืชและ
สัตวท้ังหลายใหนักทองเท่ียวไดรับรู ซ่ึงขอมูลท่ีไดรับเกิดข้ึนจากประสบการณโดยตรงของผู
ถายทอดและอาจเปนขอมูลใหมท่ีนักทองเท่ียวพึงจะไดรับความรู กอใหเกิดการกระจายองคความรู
ใหมออกไปอยางตอเนื่อง 

 4.2.2.2 มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมท่ีเนนการใหความรูเร่ืองวัฒนธรรมแกนักทองเท่ียว
เปนหลัก การเท่ียวถํ้าบานปงถํ้า หรือแมแตการเขารวมพิธีกรรมและประเพณีสําคัญๆ ของชุมชน 
เปนกิจกรรมท่ีนักทองเท่ียวไดเรียนรูถึงประวัติความเปนมาของวิถีการดํารงชีวิตตลอดจน
วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนไดอยางแทจริง เนื่องจากแหลงทองเที่ยวที่ไดกลาวถึงมีความสําคัญ
กับการกอต้ังชุมชนบานปงถํ้า ในฐานะท่ีเปนท่ีหลบภัยและท่ีพักแรมในการเดินทางไกล จนนําไปสู
การอพยพมาตั้งถ่ินฐานกันเปนกลุมกอน การเขารวมในกิจกรรมของชุมชนถือเปนโอกาสสําคัญใน
การเขาไปเปนสวนหนึ่งของชุมชนและสามารถเขาใจในกิจกรรมนั้นอยางลึกซ้ึง การถายทอด
ประวัติความเปนมาของสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรในชุมชนเปรียบเสมือนการแลกเปล่ียน
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วัฒนธรรมระหวางนักทองเท่ียวและคนในชุมชน นักทองเท่ียวใหความสนใจในสถานท่ีทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรม เนื่องจากสถานท่ีทองเท่ียวแตละแหงมีประวัติความเปนมาท่ียาวนานซ่ึงเกี่ยวของกับ
การจัดต้ังชุมชน วิถีชีวิตความเปนอยู ภูมิปญญาและการถายทอด ซ่ึงเปนเอกลักษณท่ีโดดเดนและ
นาสนใจ สมควรท่ีจะเผยแพรใหผูอ่ืนไดรับรู 

 4.2.2.3 มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมท่ีเอ้ือตอการศึกษาเขาใจในระบบนิเวศและ
ส่ิงแวดลอม กิจกรรมท่ีเอ้ือตอการศึกษาระบบนิเวศและส่ิงแวดลอมมากท่ีสุด คือ การเดินปาศึกษา
ธรรมชาติและการเดินทางข้ึนสูพระธาตุดอยหนอก เนื่องจากสองขางทางประกอบดวยพันธุไม
นานาชนิดท่ียังคงความอุดมสมบูรณ จากการรวมมือรวมใจกันอนุรักษทรัพยากรของคนในทองถ่ิน
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จึงทําใหมีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีสมบูรณใหชนรุนหลัง
และนักทองเท่ียวไดช่ืนชมความงดงามจนถึงปจจุบัน การดําเนินกิจกรรมจะทําไปพรอมๆ กับการ
นําเท่ียว นั่นคือมัคคุเทศกทองถ่ินเปนผูมีสวนสําคัญในการอธิบายถึงปรากฏการณของระบบนิเวศ
และส่ิงแวดลอมของสถานที่ทองเที่ยว ใหนักทองเที่ยวมีสวนรวมในการรักษาระบบนิเวศ เชน ไม
เดินออกนอกเสนทางท่ีกําหนดไว ไมท้ิงเศษขยะไวในบริเวณสถานท่ีทองเท่ียว ไมนํากอนหิน พันธุ
ไมหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีอยูในธรรมชาติออกไปจากสถานท่ีทองเท่ียว เปนตน ถือเปนกิจกรรมหน่ึงท่ีบง
บอกวาหากเราทําลายหรือทําการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมความสมดุลของระบบนิเวศก็จะ
เปล่ียนแปลง สงผลตอสภาพดินฟาอากาศและวิถีการดํารงชีวิตของมนุษยซ่ึงกลายเปนผูทําลายใน
ท่ีสุด 

 4.2.2.4 มีสวนรวมในการจัดใหมีมัคคุเทศกท่ีมีความสามารถและทักษะในการใหความรู
เร่ืองธรรมชาติ ระบบนิเวศ ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม สังคม และอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเชิง
นิเวศใหนักทองเท่ียวทราบอยางละเอียด  ถูกตองและชัดเจน ดังท่ีกลาวไปแลววาผูท่ีจะเขามาทํา
หนาท่ีเปนมัคคุเทศกทองถ่ินไดนั้นตองเปนผูท่ีผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการ มีความเช่ียวชาญ
ในเร่ืองเสนทางการทองเท่ียว และมีความรูเร่ืองพันธุไมท่ีอยูในทองถ่ินอยางแทจริง อีกท้ังคนใน
ชุมชนเองตองมีความเขาใจในวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของตน เพื่อท่ีจะสามารถถายทอดใหแก
นักทองเท่ียวไดอยางถูกตอง ท้ังนี้หนวยงานท่ีเกี่ยวของไดจัดใหมีการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูท้ังใน
ดานธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทองถ่ินใหแกมัคคุเทศกท่ีไดรับคัดเลือกและคน
ในชุมชน เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันระหวางคนในชุมชนและใหขอมูลท่ีเปนความจริงกับ
นักทองเท่ียว 

 4.2.2.5 มีสวนรวมในการจัดใหมีมัคคุเทศกเปนผูนําในการปฏิบัติท่ีดีตอนักทองเท่ียว และ
สามารถเปนผูช้ีนํา ตักเตือนนักทองเท่ียวท่ีปฏิบัติตนไมเหมาะสม มัคคุเทศกเปนคนในชุมชนซ่ึงได
ถูกคัดกรองคุณสมบัติจากคณะกรรมการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึงไดทําการตกลงวาผูท่ีจะ
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สามารถเปนมัคคุเทศกทองถ่ินไดนั้นตองมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการจัดการการทองเท่ียวเชิง
นิเวศเปนผูกําหนด เชน มีสําเนาทะเบียนบานอยูในพื้นท่ีชุมชนบานปงถํ้า หมู 3 ตําบลวังทอง อําเภอ
วังเหนือ จังหวัดลําปาง เปนผูท่ีมีความเช่ียวชาญหรือมีประสบการณในการเดินปามาไมนอยกวา 10 
ป (ท้ังนี้อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ) ไมเปนบุคคลทุพลภาพหรือพิการสวนใดสวนหนึ่งของ
รางกาย เปนตน ดังนั้นการมีองคความรูเร่ืองการเดินปาเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดระยะเวลา และ
ไดรูถึงเหตุการณระหวางชุมชนกับการใชทรัพยากรที่มากเกินพอดี จึงทําใหมัคคุเทศกทองถ่ินเกิด
จิตสํานึกท่ีดีในการอนุรักษทรัพยากรและเปนตัวอยางท่ีดีในทางปฏิบัติ สามารถตักเตือนและช้ีแนะ
นักทองเท่ียวในการปฏิบัติตนอยางถูกตองในการเดินทางทองเท่ียว 

 4.2.3 การมีสวนรวมดานองคกรทองถ่ิน 
 องคกรในทองถ่ินมีสวนสําคัญในการผลักดันใหเกิดการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียว    

เชิงนิเวศในชุมชน เพราะองคกรในทองถ่ินสามารถวางแผนการบริหารจัดการโดยใหชุมชน            
มีสวนรวมในทุกข้ันตอน เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินกิจกรรมและการแบงผลประโยชน
ท่ีเทาเทียมกัน ดังนี้ 

 4.2.3.1 มีสวนรวมในการนําแผนงานท่ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการจัดการและ
รายการนําเท่ียวเชิงนิเวศมาพิจารณารวมกันกอนเกิดการนําเท่ียวในชุมชน หลังจากท่ีไดมีการรวม
จัดทํารายละเอียดของ การดําเนินการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวแลว ผูนําชุมชนรวมกับ
คณะกรรมการจะทําการแจกแจงรายละเอียดใหทุกสวนท่ีเกี่ยวของรับรูรวมกันวาในแตละข้ันตอน
ของการจัดการทองเท่ียวนั้นเปนอยางไร และแจงรายการทองเท่ียวท่ีไดรวมกันหารือใหทุกคนได
ทราบรวมกัน ยกตัวอยางเชน การรับจองการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวสามารถจองโดยตรงจาก
นายอุน ซองดี ซ่ึงเปนหัวหนาชุมชน หรืออาจสอบถามจากผูคนในชุมชนเพื่อใหนําทางไปติดตอกับ
ผูรับผิดชอบดานการรับจองทัวร อีกวิธีการหนึ่งคือติดตอผานทางอุยานแหงชาติดอยหลวงเชียงราย
วาตองการจะเดินทางข้ึนสูพระธาตุดอยหนอกโดยใชเสนทางเดินข้ึนจากชุมชนบานปงถํ้า หลังจาก
นั้นทางอุทยานจะแจงใหกับทางชุมชนทราบและดําเนินการอีกทอดหนึ่ง หลังจากนั้นจึงเปนหนาท่ี
ของหัวหนาชุมชนท่ีตองแจงขาวสารใหกับคนในชุมชนถึงวันและเวลาในการเขามาของ
นักทองเท่ียวไดรับรูโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งอยางท่ัวถึงกัน 

  4.2.3.2 มีสวนรวมในการใหคนในชุมชนเขาทํางาน โดยใหความสําคัญกับเร่ืองนี้เปน
ลําดับตนๆ ทุกข้ันตอนของการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ไมวา
จะเปนการมีสวนรวมในการวางแผน การดําเนินกิจกรรม การใชประโยชน การไดรับผลประโยชน 
และการมีสวนรวม  ในการประเมินผล อยูในอํานาจและการตัดสินใจของคนในชุมชนเปนสวน
ใหญ เพราะคนในชุมชนเปนท้ังเจาของ ผูรับผิดชอบผูไดรับประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
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เหลานั้นโดยตรง เพราะฉะนั้นคนในชุมชนจึงไดรับผลตอบแทนจากการเขารวมจัดการส่ิงแวดลอม
อยางเสมอภาค ผูวิจัยยังพบอีกวาการท่ีใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอม
เพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ นอกจากจะไดรับผลตอบแทนแลวยังทําใหคนในชุมชนเกิดการกระชับ
ความสัมพันธท่ีแนนแฟน เห็นอกเห็นใจกันซ่ึงถือเปนจุดท่ีสําคัญท่ีสุดในการมีสวนรวม และทําให
เห็นคุณคาและเกิดการหวงแหนทรัพยากรสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมของชุมชนใหคงอยูตอไป 

 4.2.3.3 มีสวนรวมในการกระจายรายไดอยางเปนธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสียในการ
จัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ รายไดจากการทองเท่ียว 100 % จะแบงใหผูท่ีเกี่ยวของ
กับการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดังนี้ แบงใหองคกรจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการ
ทองเท่ียวในชุมชนบานปงถํ้า 70% และท่ีเหลือ 30% แบงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ คือ องคการ
บริหารสวนตําบลวังทอง15% และอุทยานแหงชาติดอยหลวงเชียงรายอีก 15% ซ่ึงถือวาชุมชนไดรับ
คาตอบแทนอยางเปนธรรมและเพียงพอตอการจัดสรรรายไดใหแกบุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหทํา
หนาท่ีตาง ๆ รวมท้ังเพียงพอตอการนําไปใชพัฒนาส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวในชุมชน ท้ังนี้
หนวยงานที่เกี่ยวของตางพึงพอใจในผลตอบแทนท่ีไดรับ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลตอบแทนทางดาน
สังคม ท่ีชวยเพ่ิมความสัมพันธระหวางชุมชนกับองคกรและหนวยงานในการดําเนินกิจกรรม
รวมกัน 

 4.2.3.4 มีสวนรวมในการการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนตอส่ิงแวดลอม
และสังคม ถือไดวาองคกรทองถ่ินเปนผูในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชนในชุมชน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหลังจากเสร็จส้ินฤดูฝนอันเปนฤดูกาลท่ีมีนักทองเท่ียวมาทองเท่ียวในชุมชนนอยท่ีสุด 
เนื่องจากอุปสรรคในการทองเท่ียวและเปนฤดูการแหงการทํานา อีกท้ังทางอุทยานแหงชาติดอย
หลวงเชียงรายก็ไดทําการปดพ้ืนท่ีเพื่อใหพืชและสัตวไดเจริญเติบโตอยางเต็มท่ีโดยปราศจากการ
รบกวนของมนุษยทางชุมชนไดจัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุง ส่ิงแวดลอมท้ังทางธรรมชาติและทาง
วัฒนธรรมเพ่ือเตรียมตัวรองรับนักทองเท่ียวท่ีจะเดินทางเขามาทองเท่ียวในฤดูถัดไป ในสวนของ
กิจกรรมสาธารณประโยชนนั้นเปนการรวมมือกันระหวางชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน การ
กําจัดวัชพืชท่ีข้ึนรกอยูตามบริเวณชุมชนและสถานท่ีทองเท่ียว การขัดลางทําความสะอาดส่ิงอํานวย   
ความสะดวกพ้ืนฐาน การซอมแซมทางเดิน หรือปายส่ือความหมายธรรมชาติ  การตรวจเช็คคุณภาพ
เร่ืองยนตท่ีใชในการขนสงนักทองเท่ียว เปนตน นอกจากน้ียังมีกิจกรรมท่ีทางชุมชนจัดข้ึนในวัน
สําคัญทางศาสนา วันหยุดราชการ และวันสําคัญทางประเพณีทองถ่ิน สงผลใหสถานท่ีทองเท่ียว    
ท้ังทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของชุมชนยังคงดํารงอยูอยางสมบูรณ อีกท้ังยังกอใหเกิด
ความสัมพันธท่ีแนนแฟนของคนในชุมชนทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง เพราะสามารถรวมกัน
จัดการทรัพยากรที่มีอยูไดดวยตนเอง 
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 4.2.3.5 มีสวนรวมในการการสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชนกับ
นักทองเท่ียว เพื่อความเขาใจอันดีในการพัฒนาและสงเสริมการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียว
เชิงนิเวศ จากการสอบถามความคิดเห็นของผูนําชุมชนเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญมีความสนใจในกิจกรรมการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือ
การทองเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน เนื่องจากผลจากการจัดการสิ่งแวดลอมทําใหสถานท่ีทองเท่ียวใน
ชุมชนยังคงอุดมไปดวยกล่ินอายแหงความบริสุทธ์ิ จึงทําใหไดรับความรวมมือจากนักทองเท่ียวใน
การทํากิจกรรมตาง ๆ เปนอยางดี ผูวิจัยขอยกคําพูดของพอสม จิตมุง อดีตพรานลาสัตวซ่ึงปจจุบัน
ไดเขารวมจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนในตําแหนงมัคคุเทศก วา “บางคร้ัง
นักทองเท่ียว   ถามวาทําไมไมเดินไปทางนั้นเพราะสะดวกกวา แตพอก็ตอบวาหากเดินไปทางนั้นจะ
ทําใหไปรบกวนสัตวเพราะท่ีนั่นเปนแหลงน้ําสําหรับสัตวตางๆ ไวใชดื่มกิน นักทองเท่ียวคนนั้นก็
พยักหนาวาเขาใจและเดินในเสนทางท่ีกําหนด” จากการสนทนานี้ทําใหเห็นวาการจัดการ
ส่ิงแวดลอมบางอยางของชุมชนยังเปนท่ีสงสัยของนักทองเท่ียว แตหลังจากท่ีมีการพูดคุยและทํา
ความเขาใจกันแลว จึงเกิดการเรียนรูในการรวมกันจัดการส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว 

 4.2.4 การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 เปนการดําเนินการเพื่อรวมสรางจิตสํานึกใหเห็นคุณคาของทรัพยากรในชุมชนตอสภาพ

เศรษฐกิจ ความเปนอยูทางสังคมของคนในชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติท่ีสงผลใหเกิดกิจกรรม
การพัฒนาชุมชน ดังนี้ 

 4.2.4.1 มีสวนรวมในการรวมมือกับชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการสนับสนุน 
ปรับปรุง และฟนฟูทรัพยากรแหลงธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีเขาไปใชบริการอยางสม่ําเสมอ 
องคการบริหารสวนตําบลวังทองและอุทยานแหงชาติดอยหลวงเชียงรายรวมกับชุมชน ไดมีสวน
รวมในการปรับปรุงและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมมาต้ังแตแรกเร่ิม เชน จัดใหมีการ
ทําความสะอาดบริเวณสถานที่ทองเท่ียว จัดใหมีถังขยะไวบริเวณสถานท่ีทองเท่ียว จัดใหมี
เจาหนาท่ีทําความสะอาดและจัดเก็บขยะอยางสมํ่าเสมอทุกวันจันทรและวันศุกรของสัปดาห 
ซอมแซมส่ิงกอสรางท่ีชํารุดเสียหายในบริเวณสถานที่ทองเท่ียว จัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวก
พื้นฐาน คือ หองน้ํา กอกน้ําประปา และไฟฟาไวใชในสถานท่ีทองเท่ียว เปนตน สวนโรงเรียนบาน
ปงถํ้ามีการช้ีใหเด็กนักเรียนรูจักคุณคาของขยะ และเขารวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชน ซ่ึงท้ังหมดท่ี
ไดกลาวมาเปนการกอสราง ปรับปรุงและฟนฟูโดยอาศัยความรวมมือจากผูคนในชุมชนรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ จึงทําใหส่ิงแวดลอมท้ังทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมยังคงอยูตราบจนทุก
วันนี้ 
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 4.2.4.2 มีสวนรวมในการเปนผูใหขอมูล แนะนํา ตักเตือนแกนักทองเท่ียวในเรื่อง
ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชน มัคคุเทศกพึงตองเปนผูท่ีรูในเร่ืองสถานท่ี
ทองเท่ียวท้ังในดานธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนเปนอยางดี เพื่อถายทอดองคความรูท้ังหมด
ใหแกนักทองเท่ียวไดเขาใจและไดสัมผัสกับส่ิงสวยงามท่ีมีอยูในชุมชน จากการศึกษาพบวา ไม
เพียงแตผูท่ีไดข้ึนช่ือวามัคคุเทศกเทานั้นท่ีไดรับการอบรมเก่ียวกับประวัติความเปนมาของชุมชน 
และประวัติความเปนของสถานท่ีทองเที่ยวท่ีเกี่ยวของกับชุมชน แตผูคนในชุมชนบานปงถํ้าตางมี
องคความรูในเร่ืองการรักษาระบบนิเวศและส่ิงแวดลอม องคความรูเกี่ยวกับธรรมชาติและ
วัฒนธรรมของชุมชนเปนอยางดี นอกจากไดรับจากการถายทอดกันปากตอปากแลว ยังไดมาดวย
ประสบการณ การรวมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นรวมกัน โดยเฉพาะในเรื่องประวัติความ
เปนมาท่ียาวนานของชุมชน วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงามของชุมชน ดังนั้นจึงกลาวไดวาทุก
คนในชุมชนสามารถเปนผูใหขอมูลแกนักทองเท่ียว พรอมท้ังแนะนํา ตักเตือนหากพบนักทองเท่ียว
ประพฤติปฏิบัติตนไมเมาหะสม อันจะนําไปสูความเสียหายของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมของชุมชน 

 4.2.4.3 มีสวนรวมในการใหนักทองเท่ียวเดินในเสนทางท่ีกําหนด การเดินปาและเดินทาง
ข้ึนสู พระธาตุดอยหนอก ชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดมีการปรับปรุง พัฒนาเสนทางเดินและ
จัดทําปายส่ือความหมายธรรมชาติไวเพื่อหลีกเล่ียงตอการเหยียบย่ําพืชพื้นถ่ินและหลีกเล่ียงทางเดิน     
ของสัตว เปนการรักษาไวซ่ึงระบบนิเวศท่ีอุดมสมบูรณ หากวาไมไดมีการกําหนดเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ นักทองเท่ียวอาจเขาไปเหยียบย่ําพืชพันธุตางๆ จนสาบสูญ และหากเขาไปใกล
ทางเดินของสัตว เชน โปงดิน อาจทําใหสัตวไมมายังสถานท่ีนั้นอีกเลยก็เปนได ฉะนั้นการกําหนด
เสนทางเดินใหนักทองเที่ยวเดินไปในเสนทางท่ีกําหนดไวถือเปนการเอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกัน
ของมนุษยและทรัพยากรธรรมชาติ  

 4.2.4.4 มีสวนรวมในการจัดการขยะ ทางองคการบริหารสวนตําบลมีการจัดเจาหนาท่ี
ดําเนินการรับผิดชอบในการกําจัดขยะ โดยมีหนาท่ีคัดแยกขยะท่ีไดเปน 2 ประเภท คือประเภทท่ี
ขายได เชน ขวดพลาสติก ขวดแกว และอลูมิเนียม และประเภทท่ีตองทําลาย คือ ถุงพลาสติก เศษ
ใบไม และเศษอาหาร ถุงพลาสติกนอกจากการเผาแลวบางสวนจะนํามาลางทําความสะอาดเพ่ือสง
ขาย ขยะประเภทเศษใบไมนําไปทําปุยหมักหรือกองไวตามตนไมเพื่อเปนปุยตามธรรมชาติ สวน
เศษอาหารจะเทท้ิงเพื่อเปนอาหารสัตวเปนสวนใหญ การทําลายขยะบางสวนโดยการเผา เปนการ
เผา  ในปริมาณท่ีนอยมากเม่ือเทียบกับการนําไปรีไซเคิล จึงไมกอใหเกิดมลภาวะในชุมชนใน
ปริมาณมากเกินไป จากการศึกษายังพบอีกวาทางองคการบริหารสวนตําบลวังทองกําลังดําเนินการ
โครงการธนาคารขยะเพ่ือใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชนของ
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ตนใหมากข้ึน อีกทั้งยังเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับของเหลือใชและชวยลดภาระจัดการขยะไปใน
ตัว  

 การนําขยะทุกช้ินท่ีเขาไป ออกจากแหลงทองเท่ียว ถังขยะท่ีมีอยูทุกจุดในสถานท่ี
ทองเท่ียว ปายส่ือความหมายใหท้ิงขยะในถูกท่ี และมัคคุเทศกหรือเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของมีสวนสําคัญ
ในการผลักดันใหนักทองเท่ียวสวนมีจิตสํานึกสาธารณะ สามารถจัดการขยะของตนเองโดยวิธีการท่ี
ถูกตอง ไมกอเกิดภาระตอส่ิงแวดลอมและคนในทองถ่ิน นักทองเท่ียวเพียงสวนนอยเทานั้นท่ีอาจ
ละเลยส่ิงเหลานี้ จึงเปนหนาท่ีหลักของคนในชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีจะตองรวมกันทํา
ความเขาใจกับนักทองเท่ียว จัดการขยะท่ีหลงเหลือจากการทองเที่ยว และนําไปกําจัดอยางถูกวิธี
ตามขอตกลงของชุมชน ผูวิจัยยังพบอีกวา คนในชุมชนเห็นวาขยะบางชนิดสามารถสรางรายได จึง
เกิดแรงหนุนใหมีการแยกขยะ ผลพลอยไดคือความสะอาดท้ังในครัวเรือน ชุมชน ตลอดจนสถานท่ี
ทองเท่ียวของชุมชนดวย 

 4.2.4.5 มีสวนรวมในการจัดการน้ําเสียในชุมชน น้ําเสียท่ีมาจากชุมชนเปนน้ําเสียท่ีมาจาก
ครัวเรือน เนื่องจากสภาพของท่ีอยูอาศัยเปนบานไมยกพื้นสูง การเล้ียงสัตวปลอยใหหากินเองตาม
ธรรมชาติ ดังนั้นเม่ือเกิดน้ําท่ีเหลือจากการทํากิจกรรมจึงปลอยสูพื้นดินเพื่อใหแหงเองตาม
ธรรมชาติ และนิยมท้ิงเศษอาหารท่ีเหลือจากครัวเรือนใหสัตวเล้ียงกิน น้ําเสียจากครัวเรือนมีจํานวน
นอยเม่ือเทียบน้ําเสียจากการทําการเกษตร เนื่องจากคนในชุมชนนิยมปลูกพืชเศรษฐกิจจึงมีการใช
สารเคมีในการเพ่ิมผลผลิต เม่ือฝนตกจึงชะลางเอาสารเคมีเหลานั้นลงสูแหลงน้ําของชุมชน ทําให
แหลงน้ําตั้งแตบริเวณน้ันลงไปมีคุณภาพตํ่า ไมเหมาะสําหรับการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา เปนผลให
เกิดขอตกลงในสารควบคุมการใชสารเคมีในการทําการเกษตรและสนับสนุนใหใชวิธีการไถกลบ
เพื่อใหวัชพืชกลายเปนปุย อีกทั้งยังไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลวังทองในการ
สาธิตวิธีการทําน้ําหมักชีวภาพจากตนสะเดาท่ีมีมากในชุมชนเพื่อใชในการเกษตร ซ่ึงในขณะนี้มี
กลุมผูทดลอง จํานวน 40 ครัวเรือน และคาดวาจะมีมากข้ึนในปถัดไป หากทุกครัวเรือนหันมาใช
วิธีการจํากัดศัตรูพืชดวยวิธีการทางธรรมชาติ มีจิตสํานึกในการดูแลรักษาแหลงน้ําท่ีเปรียบเสมือน
เสนเลือดหลอเล้ียงชีวิตแลวน้ําเสียในชุมชนก็จะหมดไป พรอมกับความรวมมือรวมใจของคนใน
ชุมชนในการถายทอดองคความรูไปสูลูกหลานในอนาคต 

 4.2.4.6 มีสวนรวมในการรักษาปาไมตามกฎกติกาของชุมชน พื้นท่ีของชุมชนทางดานทิศ
ตะวันตกอยูติดกับเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวงเชียงราย  ซ่ึง มีความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แตการขยายพ้ืนท่ีทํากินของคนในชุมชนเปนไปไดยากและอาจ
เขาไปบุกรุกเขตพื้นท่ีของอุทยานฯได ทางอุทยานฯรวมกับหนวยงานทองถ่ินและคนในชุมชน
รวมกันหาวิธีจัดสรรพื้นท่ีเพื่อใชประโยชนจากพ้ืนท่ีคาบเกี่ยวนั้น และไดขอตกลงในการใชพื้นท่ี
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รวมกัน คือ เขตพ้ืนท่ีใชสอย คนในชุมชนสามารถเขาไปใชประโยชนโดยการนําทรัพยากรจากปา
มาใชในการดํารงชีวิตและการทําการเกษตร เขตพื้นท่ีอนุรักษ เปนเขตท่ีคนในชุมชนสามารถเขามา
ใชประโยชนไดเปนชวงเวลาเพื่อใหปาไมมีการฟนตัวไดเองตามธรรมชาติ แตสามารถดําเนิน
กิจกรรมบางอยางได เชน การประกอบพิธีกรรมบวชปา การเดินปาศึกษาธรรมชาติ การเก็บหาของ
ปา เปนตน ท้ังนี้ตองเปนไปตามชวงเวลาท่ีกําหนด สวนเขตหวงหามนั้น มีมติหามไมใหทํากิจกรรม
ใดๆ กับปา เนื่องจากในเขตนี้มีพันธุไมและสัตวปาทองถ่ินท่ีสําคัญอาศัยอยู และเปนแหลงตนน้ํา
ของคนในชุมชนจึงตองการใหทรัพยากรปาไมเติบโตตามธรรมชาติ  

 ดังนั้น จึงสามารถกลาวไดวา ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมกอใหเกิดประเพณีและ
วัฒนธรรมท่ีรวมสืบทอดกันมาของชุมชน ความสมัครสมานสามัคคี ความสัมพันธฉันทเครือญาติ 
การรวมแรงรวมใจในการทํางาน สงผลทําใหการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ไดรับความรวมมือจากคนในชุมชน การเห็นแกประโยชนสวนรวมไดสรางความตระหนักใหกับคน
ในชุมชนใหเห็นความสําคัญของทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ิน อีกท้ังการทองเท่ียวเชิงนิเวศทําให
ชุมชนไดมีโอกาสในการเผยแพรวัฒนธรรมประเพณี โดยเฉพาะอยางยิ่งการร้ือฟนประเพณีของ
ชุมชนท่ีไดเลือนหายไป ทําใหเกิดเปาหมายในการทํางานรวมกัน โดยมีพื้นฐานความสัมพันธฉันท
เครือญาติ การจัดการส่ิงแวดลอมท่ีดีในชุมชนจึงสงผลดีในรูปแบบรายไดในการทองเท่ียว การ
เผยแพรวัฒนธรรม และการสรางจิตสํานึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอันมี
คาในชุมชน โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

 
4.3 ความสําเร็จและอุปสรรคจากการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 จากการศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศของ
ชุมชนบานปงถํ้า พบวาชุมชนบานปงถํ้ามีการจัดการส่ิงแวดลอมอยางมีระเบียบแบบแผน โดยทุก
ฝายท่ีเกี่ยวของมีสวนรวม เร่ิมตั้งแตการมีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศ การมีสวน
รวมในกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ การมีสวนรวมดานองคกรทองถ่ิน การมีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ท้ังนี้เนื่องจากชุมชนบานปงถํ้าเปนชุมชนขนาดเล็กท่ีมี
ความแข็งแกรงทางดานความสัมพันธระหวางสายสกุล วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม ตลอดจนการมี
วิถีชีวิตท่ีพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชนมาชานาน จึงทําใหสามารถรวมมือกัน
จัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศไดดวยตนเอง การทํางานรวมกันไมวาจะอยูในระดับ
ใด กอนท่ีจะประสบความสําเร็จจําเปนตองผานอุปสรรคนานัปการประการ การจัดการส่ิงแวดลอม
เพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนบานปงถํ้าก็เชนเดียวกัน ผูศึกษาไดใชรูปแบบในการสัมภาษณ
เชิงลึก วิเคราะหขอมูลและประมวลผลขอมูล ดังนี้ 



89 
 

 

 4.3.1 ความสําเร็จและอุปสรรคจากการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 การทองเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนบานปงถํ้า สงผลใหเกิดผลดีทางดานเศรษฐกิจ สังคม

วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม อันเนื่องมาจากเม่ือเกิดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ คนในชุมชนนอกจากจะ
ไดรับผลประโยชนในรูปแบบของรายไดแลว  ยังเปนการกระชับความสัมพันธของคนในชุมชนจาก
การปฏิบัติกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศรวมกัน คนในชุมชนเล็งเห็นคุณคาและประโยชนของ
ทรัพยากรธรรมชาติและเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษใหคงอยู เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมท่ีอุดมสมบูรณในชุมชนนํามาซ่ึงรายไดและความสมดุลของระบบนิเวศ  

 การดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศทําใหเกิดการจางงาน เปนกิจการท่ีคนใน
ทองถ่ินเปนเจาของจึงทําใหเกิดการเขารวมจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศของคนในชุมชนและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ รายไดจากการทองเท่ียวเชิงนิเวศถูกนํามาใชในการพัฒนาและอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมในชุมชน เกิดกระบวนการเรียนรูจากการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศ เนื่องจากมีการ
ใหการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและระบบนิเวศของแหลงทองเที่ยว เปรียบเสมือนเปนการ
เพ่ิมพูนความรู ประสบการณ สรางความประทับใจ อีกท้ังยังเปนการปลูกจิตสํานึกและสรางความ
ตระหนักตอส่ิงแวดลอมท่ีถูกตอง ท้ังตอนักทองเท่ียว หนวยงานท่ีเกี่ยวของและคนในชุมชน จึง
กลาวไดวาการทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียวท่ีศึกษาและทําความเขาใจกับส่ิงแวดลอม และ
กอใหเกิดการมีสวนรวมของหนวยงานและคนในชุมชนอยางเสมอภาคกัน 

 กระน้ันในการจัดการการทอง เ ท่ียว เ ชิงนิ เวศ  ตองมีการพัฒนาและปรับปรุง
สภาพแวดลอมในบริเวณพื้นท่ีทองเท่ียว จึงทําใหเกิดการสูญเสียสภาพดั้งเดิมของสถานท่ีทองเท่ียว
เชิงนิเวศนั้นๆ เชน การปรับปรุงเสนทางเดินปาศึกษาธรรมชาติ มีการตัดแผวถางวัชพืชบริเวณขาง
ทางเดิน จึงทําใหเสนทางเดินเสนเดิมอยูในรูปแบบที่แปลกตาออกไป การออกแบบส่ิงกอสรางเพ่ือ
อํานวยความสะดวกไมกลมกลืนกับสภาพแวดลอมและวัฒนธรรม เชน รานจําหนายของท่ีระลึกซ่ึง
เปนผลิตภัณฑชุมชน เปนรานท่ีกอสรางดวยปูน ทําใหไมกลมกลืนกับสภาพบานเรือนท่ีสรางดวย
ไม ระบบการจัดการของเสียท่ีมาจากครัวเรือนไมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากใชวิธีการเทลงบนพ้ืนดิน
โดยตรงโดยไมมีการคัดแยกหรือฝงกลบ จึงทําใหเกิดกล่ินเหม็นรบกวนบานเรือนขางเคียงและ
สงผลตอบรรยากาศในการทองเท่ียวดวย 

 แตเราคงมิอาจปฏิเสธไดวา การจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศที่มุงเนนการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางประโยชนใหแกนักทองเท่ียว 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของและคนในชุมชน ดังนั้นการใหความสนใจถึงการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ท่ีเหมาะสมในแตละทองถ่ิน ทําใหเกิดประโยชนตอผูท่ีเกี่ยวของและส่ิงแวดลอมอยางมหาศาลและ
ยั่งยืน  
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 4.3.2 ความสําเร็จและอุปสรรคจากการมีสวนรวมในกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรการทองเท่ียวท้ังทางส่ิงแวดลอมและทางวัฒนธรรมถือ

เปนขอไดเปรียบสําคัญท่ีทําใหการดําเนินกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนบานปงถํ้าเนน
การใหความรูเร่ืองระบบนิเวศท่ีเกี่ยวของกับวัฒนธรรมเปนหลัก คนในชุมชนมีสวนรวมใน
การศึกษาสภาพการณของพ้ืนท่ีและทรัพยากร ระดมพลังความคิดเห็น และนํามาใชในการออกแบบ
วางแผนกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทําใหกิจกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเกิดข้ึนสงผลดีในดานการสงเสริมความรูความเขาใจในระบบนิเวศและ
วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวของกับชุมชน เปนกลไกทางการตลาดท่ีทําใหเกิดการกลับมาทองเท่ียวเชิงนิเวศอีก
คร้ัง และเอ้ือประโยชนใหแกมวลมนุษยชาติ นักทองเท่ียวและคนในทองถ่ินสรางความเขาใจใน
แนวทางการอนุรักษรวมกัน สงผลตอยอดไปถึงการกระจายองคความรูและประสบการณดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในสถานท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศไปสูบุคคลอ่ืนใหรับรูและ
ปฏิบัติตาม  จึงกลาวไดวากิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเนนดานส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม
ชุมชนเปนหลัก สงผลโดยรวมท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม  

 อาจดูเหมือนวากิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศมีคุณประโยชนหลายดานโดยเฉพาะดาน
วัฒนธรรม แตหากมองอีกดานหน่ึงกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศไดสรางผลกระทบอยางหลีกเล่ียง
ไมได อาทิเชน เกิดพฤติกรรมการซ้ือและสะสมของที่ระลึกจากผลิตภัณฑสัตว เกิดปญหาความ
เส่ือมโทรมของแหลงทองเท่ียวดานสังคมและศิลปวัฒนธรรม เชน การขีดเขียนหรือจารึกอักษรบน
ผนังถํ้า และการรับเอาวัฒนธรรมการแตงตัวสมัยใหมจากนักทองเท่ียวมาใช ทําใหเกิดคานิยมท่ีผิด
แผกไปจากเดิม  เปนตน  

 ดังนั้นการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศควรตระหนักถึงปญหาความเส่ือมโทรมท่ีจะ
เกิดข้ึนกับแหลงทองเท่ียว เนื่องจากหากมีการขยายตัวของการทองเท่ียวโดยไมมีการควบคุมหรือ
บังคับใชกฎกติกาในการทองเท่ียวอยางจริงจัง อาจสงผลใหเกิดความสูญเสียความสมดุลทางระบบ
นิเวศและธรรมชาติในแหลงทองเท่ียว ชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรรวมกันศึกษาและทํา
ความเขาใจในรายละเอียดของกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ จึงเปนแนวทางปองกันและแกไข
ผลกระทบเหลานั้นใหเกิดนอยท่ีสุดหรือไมใหเกิดข้ึนเลยจะดีท่ีสุด 

 4.3.3 ความสําเร็จและอุปสรรคจากการมีสวนรวมดานองคกรทองถ่ิน 
 การบริหารและจัดการทรัพยากรในทองถ่ินเปนสิทธิโดยชอบธรรมของคนในชุมชน ใน

การบํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนบานปงถํ้าไดรวมมือกับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของในการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชน โดยเปดโอกาสใหคนใน
ชุมชนมีสวนรวมในการวางแผน การตัดสินใจและประเมินผลในการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีจะมี
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ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตลอดจนสงเสริมใหคนในทองถ่ินดําเนิน
กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อเสริมสรางเศรษฐกิจของชุมชน  

 การมีสวนรวมขององคกรทองถ่ินไดรับการยอมรับในดานของหลักการที่จะนําไปสู
ความสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาตางๆ การมีสวนรวมขององคกรทองถ่ินในชุมชนบานปง
ถํ้าก็เชนเดียวกัน มีการดําเนินการเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบ
และอนุรักษส่ิงแวดลอม เพื่อชวยในการช้ีประเด็นปญหาและคุณคาทางส่ิงแวดลอมตอวิถีการ
ดํารงชีวิต แสดงความคิดเห็นอันเกิดจากการรับรูปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเพ่ือใหสามารถ
แกปญหาไดตรงจุด ขจัดปญหาความขัดแยงในการใชทรัพยากรสวนรวมและสรางขอตกลงรวมกัน
ในการรับผลประโยชนในรูปแบบตางๆ ซ่ึงจะมีผลทําใหคนในทองถ่ินรูคุณคาปกปองรักษา
ธรรมชาติและวัฒนธรรมของตนเอง  

 การพัฒนารูปแบบของกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมขององคกรทองถ่ิน ทําใหเกิดความขัดแยงในพัฒนาดานการตลาดที่อาจสงผล
กระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมในชุมชน เนื่องจากหากมีการสงเสริมทางดาน
การตลาดมากข้ึนอาจสงผลใหเกิดจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพิ่มมากยิ่งข้ึน ดังนั้นการปรับโครงสราง
ของการดําเนินกิจกรรมเพ่ือรองรับปริมาณการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน จึงตองมีการรวมแสดงความ
คิดเห็นของคนในชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหไดขอตกลงรวมกันในการพัฒนาการ
บริหารจัดการทรัพยากรดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น แนว
ทางการบริหารจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนบานปงถํ้า ควรผนึกเอาการมีสวน
รวมของคนในทองถ่ินเปนเปาหมายหลักในการพัฒนา โดยใหคนในทองถ่ินมี มีสวนรวมในการ
ดูแลทรัพยากรในพื้นท่ีมากท่ีสุด 

 4.3.4 ความสําเร็จและอุปสรรคจากการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

 ความผูกพันของคนในชุมชนบานปงถํ้าในการใชชีวิตในลักษณะของการพึ่งพาและ
ผูกพันอยูกับธรรมชาติมาเนิ่นนานหลายช่ัวอายุคน เช่ือมโยงไปถึงการพัฒนาระบบการผลิตและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีสอดคลองกับการอนุรักษและการใชประโยชนจากระบบนิเวศ  
 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพื่อเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ 
ชวยช้ีใหเห็นทิศทางของการอนุรักษท่ีมีผลตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทําใหเกิดการทองเท่ียวเชิง
นิเวศท่ีนํารายไดเขาสูชุมชน  ภายใตความรวมมือของหนวยงานที่ เกี่ยวของในการจัดสรร
ผลประโยชนและสนับสนุนการปรับปรุงและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ จึงทําใหเกิดความเจริญ
ทางดานเศรษฐกิจในขณะท่ีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชนยังคงความอุดมสมบูรณ  
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 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยมองความสัมพันธระหวางคนใน
ชุมชนกับธรรมชาติดานวัฒนธรรม  เชน วิถีการใชชีวิตของคนในชุมชนกับปาไมในฐานะเปนระบบ
นิเวศเดียวกันไมสามารถแยกออกจากกันได จารีตประเพณีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรของชุมชน
เกิดจากความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับปา ซ่ึงมีการถายทอดรุนตอรุน เชน พิธีบวชตนไม เปนการใหความ
เคารพกฎเกณฑในการรักษาปาและตอสูกับการลักลอบตัดไมจากนายทุน เสมือนเปนการใหความ
เคารพศักดิ์ศรีและสิทธิตามธรรมชาติในการรักษาปาของคนในชุมชน จึงสามารถกลาวไดวา
กระบวนการจัดการทรัพยากรของชุมชนเปนผลจากการรวมตัวของชาวบานเพื่อตอตานการ
แทรกแซงจากภายนอก และเปนการแสวงหาทางเลือกเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาตนเองบน
พื้นฐานของวัฒนธรรมประเพณีอันหลากหลายของชุมชนและยังเปนการอนุรักษฟนฟูธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมไปพรอมๆ กัน 
 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือประโยชนใชสอย โดยการกําหนด
เขตพ้ืนท่ีใชสอยของปาท่ีทําใหเกิดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในชุมชน การกําหนดเขตพื้นท่ีใชสอยของ
ปาชุมชน ทําใหเกิดความสมดุลในระบบนิเวศ ลดปญหาขัดแยงในการแยงชิงทรัพยากร และสราง
แรงจู งใจใหคนในชุมชนเข ามา มีสวนรวมในกิจกรรมที่บ ง ช้ี ให เห็นความสํา คัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตอการดํารงชีวิต ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอมในชุมชน จึงกลาวไดวา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของคนใน
ชุมชนบานปงถํ้า วางอยูบนพื้นฐานในการยอมรับในจารีตประเพณีและสิทธิของชุมชนในการ
จัดการ คํานึงถึงผลประโยชนรวมกันของสมาชิกในชุมชน และคํานึงถึงความยั่งยืนและความสมดุล
ของระบบนิเวศโดยชุมชนเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอน 
 จากการศึกษาสรุปไดวา การพัฒนาองคกรชุมชนใหมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการ
พึ่งตนเองไดนั้น จําเปนตองใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงเปนกระบวนการสราง
จิตสํานึก และเปนการสรางแรงจูงใจใหประชาชนตระหนักถึงการเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
และคืนอํานาจใหคนในชุมชน ใหสามารถเขาไปมีสิทธิในการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมของ
ชุมชนไดอยางเต็มรูปแบบ ซ่ึงทําใหทองถ่ินมีพลังตอรองในทุกระดับของการพัฒนา การท่ี
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศมากหรือนอย ข้ึนอยู
กับความรูความเขาใจของวัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรมของชุมชน ท้ังในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติการ รวมท้ังเงื่อนไขทางเศรษฐกิจท่ีไดรับจากการเขารวมนั้นๆ ตลอดจนการสรางความ
เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับผลที่จะไดรับของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน
ท้ังทางสังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมในชุมชน 
  


