
บทที่ 4
ผลการศึกษา

จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ศักยภาพของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม
พระราชดําริ หวยเมืองงาม ในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
บริบทของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม ศึกษาศักยภาพของ
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม ศึกษาปญหา อุปสรรคและเพื่อ
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ
หวยเมืองงาม ในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ

ผูวิจัยไดใชวิธีการศึกษาขอมูล โดยการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ สัมภาษณแบบ
เจาะลึกขอมูล สังเกตทั้งแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวมเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม และวิเคราะห
เอกสารที่เกี่ยวของกับขอมูลทั่วไปของโครงการ ไดแก ประวัติความเปนมาของโครงการฯ อาณา
เขตติดตอของโครงการฯ ขอมูลประชากร ขอมูลทางกายภาพ ขอมูลภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ขอมูล
ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมประเพณี ของชาวบานในพื้นที่โครงการฯ โดยผูวิจัยไดทํา
การสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐที่มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาโครงการฯ จํานวน 5 คน ไดแก
เจาหนาที่โครงการฯ คือนายนิวัฒน  วงจันสือ เจาหนาที่ทหาร คือสิบเอก ศักด์ิชัย ภูมิดี ครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจําตําบล (ครู กศน.) คือครูวิทวัส  คําลือ ครูโรงเรียนใน
พื้นที่โครงการฯ คือโรงเรียนสุขฤทัย คือครูมัณฑนา  วิยะ หรือครูนาย เจาหนาที่องคหารบริหาร
สวนตําบลทาตอน คือนายสาม  เมืองดี นอกจากน้ัน ไดสัมภาษณพนักงานที่ทํางานในโครงการฯ
จํานวน 5 คน ไดแก นายทรงเกียรติ  พรมเมือง เจาหนาที่ฝายอนุรักษทรัพยากรปาไม นายวรสันต
พรมวัน เจาหนาที่ฝายพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน นายอาเบ  แสนยาง พนักงานทั่วไป นางสาวนา
ลินี  เตชะสืบ เจาหนาที่ฝายตอนรับและบริการ และนายนที  ชัยชนะ เจาหนาที่ฝายสงเสริมการ
เรียนรูหรือสงเสริมการดําเนินการเศรษฐกิจพอเพียง และสัมภาษณชาวบานในพื้นที่โครงการที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาโครงการฯ 5 หมูบาน คือ บานบะหลา บานหาหก บานหวยเตา บานอาซู
บานอาเทอ และสัมภาษณนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมและพักคางในพื้นที่โครงการฯ จํานวน 10 คน
ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัยปรากฏ ดังน้ี
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4.1 บริบทโครงการสถานีพัฒนาการเกตษรท่ีสูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม
4.1.1 ประวัติความเปนมาของโครงการฯ จากการสัมภาษณ นายนิวัฒน วงจันเสือ พบวา
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2547 สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ

และทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณตนนํ้าซึ่งเปนที่ต้ังของหมูบานลีซอ หัวนํ้า ณ จุดความสูง 980 เมตร
อยูระหวางหมูบานหัวเมืองงาม หมูที่ 11 และหมูบานหวยสาน (เลาตา) หมูที่ 10 ตําบลทาตอน อําเภอ
แมอาย จังหวัดเชียงใหม เน่ืองจากไดรับการถวายรายงานขอมูลจาก ฝายโครงการพิเศษ-สํานักงาน
ปาไมเขตเชียงใหมเดิม หรือ สวนประสานงานโครงการพระราชดําริ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาพื้นที่ดังกลาว มีการบุกรุกแผวถางเพื่อทําไรเลื่อนลอยและ
ปลูกไมผลบนที่สูง ถาไมมีการบริหารจัดการที่ดิน นํ้า ปาไม ที่ถูกตองและเหมาะสม พื้นที่ปาบริเวณน้ีซึ่งเปน
แหลงตนนํ้าหวยเมืองงามอยูในเขตปาสงวนแหงชาติลุมนํ้าฝางก็จะถูกบุกรุกและโดนทําลายจนนําไปสูความ
แหงแลงในฤดูแลง และเกิดการพังทลายของหนาดินในฤดูฝนอยางรุนแรง ซึ่งจะสงผลกระทบตอผูที่อยู
ในลุมนํ้าหวยเมืองงามในอนาคต หลังจากน้ัน โครงการจึงไดเร่ิมตนดําเนินงาน โดยเร่ิมอยางเปน
ทางการต้ังแตวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2547 เปนตนมา

วัตถุประสงคของโครงการฯ เพื่อ
1) จัดต้ังสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ เพื่อใหความรูแกราษฎรในการทําการเกษตรอยางถูก

หลักวิชาการ โดยใชพื้นที่อยางจํากัด แตใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้น พอเลี้ยงตนเองได
2) ยับยั้งการบุกรุกทําลายปา ทําการอนุรักษและฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติลุมนํ้าฝาง ซึ่งมีหวย

เมืองงามเปนลําหวยหลักที่ไหลหลอเลี้ยงชุมชนบริเวณน้ีมาชานาน ไหลลงสูแมนํ้ากก ใหพื้นที่ตนนํ้าที่
โดนบุกรุกบริเวณน้ีกลับคืนสภาพปาที่สมบูรณดังเดิม

3) สรางงานใหราษฎรในพื้นที่มีอาชีพ มีรายได และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรใหมี
สภาพความเปนอยูดีขึ้น สรางชุมชนทั้ง 5 หมูบาน คือ บานบะหลา บานหาหก บานหวยเตา บานอาซู
บานอาเทอ ใหมีความเข็มแข็ง เพื่อตานปญหายาเสพติดและสกัดกั้นเสนทางลําเลียงยาเสพติดที่จะ
ลําเลียงมาจากชายแดนพมาซึงมีอาณาเขตหางจากที่ต้ังสถานีแค 1.5 กิโลเมตร ผานไปยังจังหวัด
เชียงใหม และเขาไปแพรกระจายในเมืองใหญในที่สุด

4) เพื่อพัฒนาสถานีเกษตรที่สูงฯ เปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศ
4.1.2 ที่ ต้ังและขอบเขตพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกตษรที่สูงตามพระราชดําริ

หวยเมืองงาม
โครงการสถานีพัฒนาการเกตษรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม ต้ังอยูในพิกัดที่

47Q NC545243 แผนที่ระวาง  4949 III อยูในระดับความสูงจากนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 700 –
1,522  เมตร พื้นที่โครงการทั้งหมดครอบคลุมพื้นที่ 7,000  ไร มียอดดอยชื่อวายอดดอยสามเสาเปน
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จุดสูงที่สุด โดยมีความสูงประมาณ 1,522 เมตร พื้นที่สวนใหญต้ังอยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาลุม
นํ้าฝางตอนบนของจังหวัดเชียงใหม อยูในเขตรับผิดชอบของทองที่ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย
จังหวัดเชียงใหม พื้นที่ดังกลาวเปนเขตชายแดนติดตอกับเมืองยอน ซึ่งเปนเมืองของวาประเทศพมา
หรือเปนเขตอิทธิพลของกองกําลังวาแดง โดยมีอาณาเขตติดตอ ดังน้ี

ทิศเหนือ ติดตอ สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา
ทิศใต ติดตอ บานสุขฤทัย ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
ทิศตะวันออก ติดตอ จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดตอ ดอยสามเสาใหญ
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ภาพ 4.1 ที่ต้ังและขอบเขตพื้นที่โครงการฯ
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มีหมูบานที่อยูในพื้นที่ที่ดําเนินงานของโครงการฯ จํานวน 5 หมูบาน ไดแก
1) หมูบานบะหลา (ลีซอ) ต้ังอยูในเขต หมูที่ 10 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัด

เชียงใหม มีจํานวนประชากร 152 คน เปนชาย 71 คน เปนหญิง 81 คน  ผูนําหมูบานชื่อ นายเชาชน
ฉาย  แสนชาง และหมูที่ 11 (อาขา) มีจํานวนประชากร 231 คน เปนชาย 101 คน เปนหญิง 130 คน
ผูนําหมูบานหรือผูนําเผาชื่อ นายอาโด  เยอกอง

2) หมูบานหาหก ต้ังอยูในเขต หมูที่ 10 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม มี
จํานวนประชากร 140 คน เปนชาย 67 คน เปนหญิง 73 คน ผูนําหมูบานชื่อ นายยะปะ  มอโป

3) หมูบานหวยเตา ต้ังอยูในเขต หมูที่ 10 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม มี
จํานวนประชากร 118 คน เปนชาย 56 คน เปนหญิง 62 คน ผู นําหมูบานหรือผู นําเผาชื่อ
นายปะชือ  จะแสง

4) หมูบานอาซู ต้ังอยูในเขต หมูที่ 11 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม มี
จํานวนประชากร 209 คน เปนชาย 102 คน เปนหญิง107 คน ผูนําหมูบานหรือผูนําเผาชื่อ นาย
อานอง และบือ

5) หมูบานอาเทอ ต้ังอยูในเขต หมูที่ 11 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม มี
จํานวนประชากร 148 คน เปนชาย 72 คน เปนหญิง 76 คน โดยหมูบานน้ีไมมีผูนําหมูบานหรือผูนํา
เผาแตจะมีผูใหญบานเปนผูดูแลแทนผูนําหมูบานหรือผูนําเผา

4.1.3 สภาพภูมิประเทศ
สภาพปาสวนใหญเปนปาดิบเขา  พรรณไมที่พบสวนใหญ ไดแก ไมเต็งรัง ไมจําปปา ไมจําปา

ปา แคหางคาง หวา ประดู ไมตุม โดยมีไผชนิดตางๆ หญาดอกเลาเปนไมพื้นลาง
จากการวิเคราะหเอกสาร ผลการดําเนินงานประจําป 2551 โครงการพระราชดําริในเขต

พื้นที่ภาคเหนือ (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธพืช, 2551 : 410) พบวา ลักษณะภูมิประเทศ
สวนใหญเปนภูเขาสูง มีความสลับซับซอนตอเน่ืองกับที่ราบเชิงเขา เชนเดียวกับภูมิประเทศสวน
ใหญของภาคเหนือ จุดที่ต้ังหมูบานเปนที่ราบเชิงเขามียอดเขาที่สําคัญคือยอดเขาดอยสามเสา
อยูทางดานบริเวณทิศตะวันตกของหมูบาน สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง ประมาณ 980 เมตร
มีลํานํ้าสําคัญ 1 สายคือลําแมนํ้าหวยเมืองงาม ความลึกเฉลี่ยประมาณ 90 เซนติเมตร ความกวาง
ประมาณ 3 เมตร ฤดูแลงลึกประมาณ 50 เซนติเมตร เปนลําหวยเล็กมีนํ้าไหลทั้งป ลําแมนํ้าดังกลาว
ไมสามารถใชในการคมนาคมได

4.1.4 สภาพภูมิอากาศ
โครงการสถานีพัฒนาการเกตษรที่สูงตามพระราชดําริหวยเมืองงาม ต้ังอยูบนยอดดอยที่สูงชัน

และสภาพปาเปนปาทึบทําใหชวงฤดูหนาว จะมีอุณหภูมิตํ่าและหนาวมาก อุณหภูมิตํ่าสุดที่วัดไดคือ10 องศา
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เซลเซียส ในชวงปลายเดือนธันวาคม และในชวงหนารอนอุณหภูมิที่วัดไดสูงสุดก็ประมาณ38 องศาเซลเซียส
ซึ่งจะอยูในชวงเดือนเมษายน สําหรับหนาฝนปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยประมาณ 1,400 มม.

4.1.5 การคมนาคม
ใชเสนทางสายเชียงใหม - แมริม โดยใชเสนทางหมายเลข 107 (เชียงใหม - ฝาง ) ตอดวย

เสนทางหมายเลข 1098 (ฝาง - แมจัน) จากเชียงใหมถึงตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
ประมาณ  209  กิโลเมตร ผานตําบลทาตอนเลี้ยวซายกิโลเมตรที่ 42 คือทางเขาสถานีฯ ประมาณ 6
กิโลเมตร รวมระยะทาง 215 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางจากเชียงใหม – สถานีฯ ประมาณ 4 ชั่วโมง

ภาพ 4.2 เสนทางคมนาคมเขาพื้นที่โครงการฯ

โครงการสถานีฯ หวยเมืองงาม

สวนสม

ปมน้ํามันเลาตา

หมูบาน

โรงเรียนบานสุขฤทัย

สะพานทาตอน



48

4.1.6 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
จากการวิเคราะหเอกสาร ผลการดําเนินงานประจําป 2551 (โครงการพระราชดําริในเขต

พื้นที่ภาคเหนือ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธพืช, อางแลว) พบวา ราษฎรในหมูบานสวน
ใหญมีอาชีพทางดานเกษตรกรรม ทําไร ทําสวนและรับจางทั่วไป รายไดเฉลี่ย/ครัวเรือน/ป
อยูที่ประมาณ 15,000 บาท สภาพทางเศรษฐกิจ ฐานะทางเศรษฐกิจ ยังอยูในขั้นยากจน โดยรายได
ของราษฎรในพื้นที่สวนมากมาจากรายไดทางผลผลิตทางการเกษตรและรับจาง หารายไดมาเลี้ยง
ครอบครัว ถาหากผลผลิตทางการเกษตรมีราคาดี คาตอบแทนที่ไดรับมีกําไรสูง ก็จะทําใหสภาพทาง
เศรษฐกิจของชาวบานดีขึ้น ประกอบกับอาณาเขตที่ต้ังของหมูบานอยูบริเวณแนวชายแดนหางไกล
การคมนาคมทําใหราคาสิ่งของเคร่ืองใชที่จําเปนในการดํารงชีวิตประจําวันต้ังแตเคร่ืองครัว
สิ่งจําเปนในการอุปโภคบริโภคตางๆ  มีราคาแพงมากขึ้นกวาพื้นราบ

สภาพทางสังคม จากการพูดคุยสัมภาษณ ผูนําหมูบานทั้ง 5 หมูบาน บานบะหลา ได
สัมภาษณ นายหยอเล  เยอกอง บานอาซู ไดสัมภาษณ นายอาเหนอ แลบือ บานอาเทอ ไดสัมภาษณ
นายอาเจอ  เปยรเช บานหวยเตา ไดสัมภาษณ นายประสือ  จะแส และบานหาหก ไดสัมภาณ นายยะ
ปะ หมอโป ทําใหทราบวา ชาวบานในหมูบานในแตละหมูบานสวนใหญจะเปนพี่นองกันหรือเปน
ญาติกันทั้งหมูบาน เวลามีงานในหมูบาน เชน งานศพ งานบุญตางๆ ก็จะมาชวยเหลือซึ่งกันและกัน
โดยหยุดงานสวนตัวของตนเองกอน และบานในพื้นที่โครงการฯ ทั้ง 5 หมูบาน ไดแก บานบะหลา
ประกอบดวยเผาลีซอและเผาอาขาที่อยูรวมกันในหมูบาน บานหาหกประกอบดวยเผาอาขา บาน
หวยเตา ประกอบดวยเผาลาหู บานอาซูประกอบดวยเผาอาขา และบานอาเทอประกอบดวยเผาอาขา
ซึ่งแตละเผาก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมในหมูบานคลายคลึงกัน มีการลงแขกชวยเหลือกันในงาน
เกษตร เชน เกี่ยวขาว เก็บเกี่ยวพืชไร ชาวบานทั้งหมูบานจะอยูกันอยางสนิทสนมกลมเกลียวกัน
และชาวบานทั้งหมูบานจะรูจักนิสัยใจคอกันดีวาใครเปนอยางไร ใครขยัน ใครขี้เกียจ ใครรักใคร
ชอบใครหรือโกรธเกลียดใคร เมื่อมีการทะเลาะกันก็จะตกลงกันได โดยมีผูเฒา หรือผูอาวุโสใน
ชุมชนเปนผูไกลเกลี่ย อยางเชน บานบะหลา ผูไกลเกลี่ย เวลาชุมชนมีปญหา คือนายยุทธชัย ตาหอ
ซึ่งก็เปนผูนําทางศาสนาดวย สวน บานอาซู ผูไกลเกลี่ยเวลามีปญหา คือนายหลอกอ  แลบือ บานอา
เทอ ผูไกลเกลี่ยเวลามีปญหาคือนายจะโป  จะอือ บานหวยเตา ผูไกลเกลี่ยเวลามีปญหาคือนาย
จะหงะ  จะกู สวนบานหาหก ผูไกลเกลี่ยเวลามีปญหา คือนายอากา มาเยอะ สังคมของหมูบานทั้ง 5
หมูบาน จึงเปนสังคมเล็กๆ อยูกันเปนกลุม เปนครอบครัวเล็กๆ เชนเดียวกัน มีการชวยเหลือเกื้อกูล
กันตามญาติพี่นองในลักษณะ ”พริกอยูบานเหนือ เกลืออยูบานใต” มีการแบงปนอาหารการกิน มี
การแลกเปลี่ยนสิ่งของ มีการชวยเหลือกันในกิจกรรมตามประเพณีและพิธีกรรมตางๆ ที่มีอยูใน
หมูบาน
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4.1.7 การศึกษา
จากการศึกษา ผลการดําเนินงานประจําป 2551 โครงการพระราชดําริในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

(กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธพืช, อางแลว) พบวา ราษฎรในกลุมบานทั้ง 5 หมูบาน เปน
ราษฎรชาวเขาเผามูเซอ ลีซอ อาขา ลาหู สวนมากคนสูงอายุจะไมไดเรียนหนังสือและการศึกษาของ
ราษฎรในหมูบานจะมีต้ังแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ลงมา สวนใหญจะตํ่าวาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ใน
คนสูงอายุ ภาษาที่ใชในกลุมบานก็จะใชตามเผาของตนเอง คือภาษามูเซอ ภาษาลีซอ ภาษาอาขา ซึ่ง
แตละกลุมเวลาคุยกันก็จะใชภาษาของคนเอง และจะใ ชภาษาประจําถิ่น(พื้นเมืองทางเหนือ)
ผสมผสานกับภาษาประจําเผา เวลาคุยกันกับตางเผา โดยชาวบานสวนใหญมีความเขาใจใน
ภาษาไทยกลางไดพอใช

4.1.8 ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
จากการสัมภาษณ นางหมีเกอะ  เยอกอง ซึ่งเปนชาวบานในชุมชน และมีตําแหนงทางการ

เปน อสม. ประจําบานบะหลา และ สัมภาษณ นายอาผา  แยบอ ชาวบานอาซู พบวา
บานในพื้นที่โครงการฯ ทั้ง 5 หมูบาน ประกอบดวยเผามูเซอ ลีซอ อาขาและลาหู อยูปนกัน

ในแตละหมูบาน ในเร่ืองของการนับถือศาสนา ชาวบานสวนหน่ึงนับถือศาสนาพุทธและนับถือผี
อีกสวนหน่ึงนับถือศาสนาคริสต ซึ่งจะมีปะปนกันไปเชนเดียวกัน ทั้งชาวเขาเผาลีซอ เผาอาขาและ
เผาลาหู ที่นับถือผี จะมีหมอผี เพื่อเปนผูนําในการประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร ในการ
ประกอบพิธีกรรมแตละคร้ังจะตองไปถามหมอผี สําหรับบานบะหลาผูประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาคือนายยุทธชัย  ตาห และบาน อาซู ผูประกอบพิธีกรรมทางศาสนา คือนายหลอเกอ แลบือ
เมื่อทุกบานจะประกอบพิธีธรรมตองไปถามผูนําในการประกอบพิธีกอนวาวันไหนเปนวันดีถึงจะ
ประกอบพิธีกรรม ซึ่งหมอผีจะเปนผูกําหนดและเปนผูรู นอกจากน้ันก็จะประกอบพิธีกรรมในวัน
สําคัญตางๆ เชน วันปใหมลีซอ วันกินขาวโพดใหม และวันกินขาวใหม จะจัดขึ้นในชวงเดือน
มิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ของทุกป เปนประเพณีที่ยึดถือกันมานานและชาวบานทุกคนตอง
ปฏิบัติตามประเพณีอยางเครงครัด และตองรวมงานตามประเพณี สําหรับเผาอาขา ก็จะมีประเพณี
กิ๋นขาวใหม ซึ่งจะจัดขึ้นชวงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม ของทุกป  ประเพณีโลชิงชา
ประเพณีหาคู จะจัดขึ้นชวงเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ของทุกป

ประเพณีปใหมของลีซอ มิใชจัดขึ้นเพื่อการร่ืนเริงเพียงอยางเดียว แตเปนการทําบุญเพื่อ
ความเปนศิริมงคลแกตนเอง ครอบครัวและหมูบาน ประเพณีขึ้นปใหมหรือกินวอ มีขึ้นทุกป
ประมาณ เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ใชเวลาประมาณ 1 เดือน โดยภายใน 1 เดือนจะมีการกิน
วอใหญ 4 วัน ที่เหลือเปนชวงกินวอนอย ในระหวางที่กินวอ ทุกคนในหมูบานจะหยุดทํางานทุก
อยาง แมกระทั่งการตัดฟนมาใชในการหุงตมหรือตําขาว สิ่งของทุกอยางตองเตรียมการไวกอนอยาง
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เพียงพอ ในชวงเทศกาลที่กินวอจะทําพิธีทําบุญเลี้ยงผี รดนํ้า ดําหัว และมีการเตนจะคึ ในเวลา
กลางคืนที่ลานประเพณี

ประเพณีกินขาวใหม เปนประเพณีทําบุญใหขาว โดยชาวบานมีความเชื่อวาจะทําใหขาว
มีผลผลิตมากและมีคุณภาพดี ประเพณีกินขาวใหมจะมีขึ้นในเดือนตุลาคม ในชวงที่ตนขาวกําลัง
ออกรวง โดยชาวบานทุกครัวเรือนจะนําตนขาวจากไรของตนเองมารวมกัน หลังจากน้ันใชเน้ือหมูที่
เตรียมไวมาประกอบพิธีที่บานผูนําศาสนา(หมอผี) ทิ้งไวประมาณ 1 วัน สําหรับตอนกลางคืนชวงที่
ทําพิธีกินขาวใหมก็จะชวนกันมาทํากิจกรรมที่ลานประเพณีของหมูบานอีก  เชน การเตนจะคึ

ประเพณีเลี้ยงผีหรือสงผีบาน มีขึ้นหลังขึ้นปใหมเสร็จแลว โดยการทําบุญที่บานผูนําและ
ลานประเพณี จะใชเน้ือหมูทําพิธีเลี้ยงผีหรือสงผีบานเชนกัน การเลี้ยงผีเพื่อเปนการขอขมาผีใน
หมูบานหรือการขอขมาเร่ืองตางๆ  ที่อาจทําใหผีไมพอใจโดยไมรูตัว

สําหรับชาวเขาเผาอาขาและลีซอจะมีขอหามที่เครงครัดมากคือชายเมื่อแตงงานกับหญิงแลว
หามมีภรรยาสองคน เวนแตจะเลิกรางจากกันไปแลวถึงจะมีภรรยาใหมได

4.1.9 ขอมูลทั่วไปอ่ืนๆ
1) สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวก
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง คือ นายนิวัฒน  วงจันเสือ เจาหนาที่โครงการฯ นางมัณฑนา

วิยะ หรือ ครูนาย ครูโรงเรียนสุขฤทัย ซึ่งเปนโรงเรียนในพื้นที่โครงการ และ นายวิทวัส  คําลือ ครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ซึ่งไดสอนหนังสือใหกับชาวบานใน
ศูนยการศึกษานอกระบบในสํานักงานโครงการฯ พบวา ในหมูบานมีสิ่งอํานวยความสะดวก ดังน้ี

1.1 ไฟฟา โดยกระแสไฟฟาไดจากกระแสไฟฟาโซลาเซลล ซึ่งไดรับงบประมาณสนับสนุน
จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ในป พ.ศ. 2547 สวนใหญเกือบทุกครัวเรือน
จะใชไฟฟาจากกระแสไฟฟาโซลาเซลล สําหรับสิ่งอํานวยความสะดวก เชน การใชดูทีวี ตูเย็น และ
เคร่ืองใชไฟฟาอ่ืนๆ ยกเวนบานหวยเตาที่ยังไมมีไฟฟาใช เน่ืองจากการขยายเขตไฟฟาของระบบ
ไฟฟาโซลาเซลลยังไมเพียงพอสําหรับการใหบริการ

1.2 โรงเรียน คือ โรงเรียนสุขฤทัย เปดสอนต้ังแตชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มี
ครูผูสอนทั้งหมด 30 คน และมีนักเรียนทั้งหมด 572 คน โรงเรียนจะใหบริการการศึกษาแกลูกหลาน
ชาวบานในชุมชนโดยเฉพาะชาวบาน 5 หมูบานที่อยูในพื้นที่โครงการฯ และรวมถึงชาวบานใน
ชุมชนอ่ืนๆ ที่ตองการมาศึกษา โรงเรียนดังกลาวต้ังอยูในหมูที่ 11 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย
จังหวัดเชียงใหม

1.3 วัด ที่ชาวบานในชุมชนทั้ง 5 หมูบานใชสําหรับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและทําบุญ
ในวันสําคัญตางๆ ชื่อวัดแสนสุข ต้ังอยูในหมูที่ 11 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
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1.4 สถานีอนามัย หรือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนชุมชน ต้ังอยูในหมูบานทามะ
แกง ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม มีผูอํานวยการโรงพยาบาล 1 คน มีพยาบาล
จํานวน 1 คน และเจาหนาที่ จํานวน 6 คน เมื่อชาวบานเจ็บปวยก็จะเขารับการรักษาเบื้องตนที่สถานี
อนามัยดังกลาว สถานีอนามัยดังกลาวต้ังอยูหางจากหมูบานเปาหมายมากกวาการต้ังของสถานที่วัด
และโรงเรียน คือต้ังหางจากหมูบานประมาณ 6 กิโลเมตร

1.5 ระบบประปา ชาวบานในหมูบานทั้ง 5 หมูบาน จะใชประปาภูเขาทุกครัวเรือน
1.6 ระบบชลประทาน ใชสําหรับการทําการเกษตรของชาวบานแตยังไมเพียงพอ สวนใหญ

การทําการเกษตรของชาวบานก็ยังอาศัยนํ้าตามธรรมชาติ หรือนํ้าฝน
1.7 โทรศัพทเคลื่อนที่ ในหมูบานจะมีการบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยเฉพาะระบบที่

ใชไดดีมีสัญญาณการติดตอกับเครือขายอ่ืนไดชัดเจน คือ ระบบเครือขาย GSM

4.2 ศักยภาพของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม
จากการสัมภาษณกลุมเปาหมาย คือนายทรงเกียรติ  พรมเมือง พนักงานโครงการฯ ฝาย

อนุรักษทรัพยากรปาไม นายวรสันต พรมวัน พนักงานโครงการฯ ฝายปรับปรุงภูมิทัศน นายอาเบ
แสนยาง พนักงานทั่วไป นางสาวนลินี  เตชะสืบ พนักงานโครงการฯ ฝายบริการ/ตอนรับ และนาย
นที ชัยชนะ พนักงานโครงการฯรับผิดชอบกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง และ
นอกจากน้ัน ไดสัมภาษณ นางอาโหลมา  แสนยาง ชาวบานบะหลา นายอาผา  แยบอ ชาวบานอาซู
นายหลอตี  อาหงี่ ชาวบานอาเทอ  นายจะแส  จะกอ ชาวบาน หวยเตา และนายอาแบ  เปยงแหล
ชาวบานหาหก

และไดทําการรวบรวมขอมูล สรุปวิเคราะหตามประเด็น หลังจากน้ันทําการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล นํามาเทียบเคียงกับแนวคิด มีปจจัยที่สัมพันธกับการสงเสริมโครงการเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวา การดําเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม
พระราชดําริ หวยเมืองงาม ไดพัฒนาและสงเสริมโครงการฯ เพื่อเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ มา
ต้ังแตป พ.ศ. 2547 ซึ่งในขณะน้ันยังไมคอยมีนักทองเที่ยวรูจักโดยไดดําเนิน งานเกี่ยวกับงาน
อํานวยการและงานบริหารโครงการฯ เชน การปรับปรุงภูมิทัศนโครงการฯ การปรับปรุงสํานักงาน
โครงการฯ รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวก สาธารณูปโภคตางๆ เชน การติดต้ังระบบไฟฟาโซลา
เซลล การจัดสรางระบบประปา สําหรับบริการนักทองเที่ยว และนอกจากน้ันยังมีการจัดการขยะ
โดยการคัดแยกขยะเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับปญหาขยะที่จะตามมาเมื่อนักทองเที่ยวมาเที่ยว
มากขึ้น โดยทางโครงการฯไดจัดทําถังขยะไวเพื่อบริการแกนักทองเที่ยวเปนจุดๆ ปจจุบันโครงการ
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริหวยเมืองงาม มีนักทองเที่ยวรูจักและมาเที่ยวมากขึ้น



52

จนกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญแหลงหน่ึงของจังหวัดเชียงใหม โดยเฉพาะเปนแหลงทองเที่ยว
ที่รูจักในนามของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ทั้งน้ีอาศัยปจจัยที่สนับสนุน ทั้งปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอกหลายประการ ไดแก

4.2.1  ปจจัยภายใน
จากการศึกษา พบวา โครงการฯ มีปจจัยภายในที่สัมพันธกับการสงเสริมโครงการฯ เปน

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดังน้ี
1) ทรัพยากรแหลงทองเที่ยว
1.1 จุดชมวิวที่เปนธรรมชาติ
พื้นที่ทองเที่ยวของโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม เปนพื้นที่

ปา สวนใหญแลวจะเปนปาที่อุดมสมบูรณมาก ดังน้ันจึงมีจุดชมวิวที่เปนธรรมชาติและการเขาไปใน
พื้นที่โครงการแลวเสมือนไดเขาไปสัมผัสทั่วทั้งผืนปา คือจะรูสึกถึงความรมร่ืนรมเย็นจาก
ธรรมชาติซึ่งจะตางจากพื้นราบ และพื้นที่ปาดังกลาวก็เปนพื้นที่ปาตนนํ้าหวยเมืองงามที่มีลักษณะ
ของปาไมบนพื้นที่เปนภูเขาบางแหงสูงชัน ไมสามารถขึ้นไปสัมผัสพื้นที่ปาในบางพื้นที่ได แตจะ
มองเห็นวิวปาที่สวยงามและรมร่ืนไดจากภายนอก หรือระยะไกล คือการยืนอยูในพื้นที่ต้ังของ
โครงการฯ ดูวิวผืนปา หรือระหวางการเดินทางในบางจุด สามารถจอดรถชมวิวได จะมองเห็นวิวได
เดนชัดในภาพของภูเขาที่เปนภูเขาซอนกันขึ้นเปนชั้นๆ โดยเฉพาะภูเขาทางดานทิศตะวันตกของ
โครงการฯ จะมองเห็นภาพวิวที่ชัดเจน ประกอบกับเสียงนํ้าตกที่ไหลผานจากยอดดอยที่สูงชันผาน
ลงสูลํานํ้าหวยเมืองงามที่มีเสียงดังกลอมอยูตลอดเวลา อีกวิวหน่ึงนักทองเที่ยวสามารถสัมผัสไดจาก
ธรรมชาติในพื้นที่ปาของโครงการฯ คือลักษณะของดอยหรือภูเขาที่เปนสามเสา ชาวบานบริเวณน้ัน
จะเรียกวา “ดอยสามเสา” ลักษณะของดอยจะจัดเรียงเปนระเบียบในรูปสามเสา และมีตนไมขึ้นหนา
ทึบ และดอยดังกลาวก็มีขนาดประมาณเทากันทั้งสามลูกมองดูแลวจะมีลักษณะเปนสามเสา ใน
ระหวางการเดินทางขึ้นโครงการฯ เสนทางในการเดินทางบางจุดสามารถมองเห็นวิวของเมืองฝาง
และอําเภอแมอายไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะการเดินทางในเวลากลางคืนจะเห็นแสงไฟจากขางล าง
สองระยิบระยับจากอําเภอฝางและอําเภอแมอาย

1.2 นํ้าตก และฝายกั้นนํ้า
นํ้าตกและฝายกั้นนํ้าในพื้นที่โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริหวยเมืองงาม

ซึ่งเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเที่ยวในพื้นที่โครงการฯ มี 2 จุด ไดแก
จุดที่ต้ังอยูหนาสํานักงานโครงการฯ เปนลักษณะนํ้าตกที่จัดสรางขึ้นเพื่อเปนการปรับปรุง

ภูมิทัศนโครงการฯ ใหเหมาะสําหรับเปนแหลงทองเที่ยว มีระดับชั้นมากกวา 3 ชั้น และนํ้าจาก
นํ้าตกน้ีไดนําขึ้นใชในโครงการฯ เพื่อใหดูรมร่ืนสวยงาม บริเวณรอบนํ้าตกมีการจัดและตกแตงสวน
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ดอกไม  ซึ่งเปนดอกไมเมืองหนาว ไดแก  ดอกพิทู เนีย ดอกซันเวีย ดอกบานชื่นดอกใหญ
ดอกดาวกระจาย ดอกหงอนไก ดอกกุหลาบ ดอกเซี้ยน ดอกกะหล่ําประดับ ดอกเงาะถอดรูป และจัด
สวนหยอมสําหรับนักทองเที่ยวไดน่ังพักผอนบริเวณสวนหยอมได

อีกสวนหน่ึง นํ้าตกจากฝายกั้นนํ้าที่เปนนํ้าตกตามธรรมชาติ โดยไมไดจัดสรางขึ้น แตเปน
นํ้าตกที่เกิดจากฝายกั้นนํ้าสําหรับเก็บไวใชในพื้นที่โครงการฯ ตลอดทั้งป ทําใหเกิดความเปนชั้น
ของนํ้าตกที่ดูสวยงามตามธรรมชาติ และมีนํ้าไหลตลอดป

ภาพ 4.3 นํ้าตกและฝายกั้นนํ้า
1.3 ปาที่อุดมสมบูรณ
พื้นที่ปาในพื้นที่โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม อยูในเขต

พื้นที่คุณภาพลุมนํ้าชั้น 1A เปนปาตนนํ้าที่ไดรับการจัดชั้นคุณภาพลุมนํ้าของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึง พื้นที่ปามีความลาดชันสูง และปาดังกลาวจะหาม
บุคคลเขาไปใชสอยเน่ืองจากอาจเกิดอันตรายจากความลาดชัน ทําใหปาไมในพื้นที่โครงการฯไมมี
การถูกลักลอบตัด ไมมีการถูกเขาไปแผวถาง จึงเปนปาไมที่อุดมสมบูรณ ประกอบดวยตนไมใหญ
เปนจํานวนมาก เชน ตนประดู ตนซอ ตนกอ ตนไมไผ ซึ่งตนไมทั้งหมดเมื่อโตเต็มที่จะสรางความ
รมร่ืนใหแกปาไม ประกอบกับการกั้นนํ้าดวยฝายกักเก็บนํ้าที่สรางขึ้นโดยโครงการพัฒนาการ
เกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม ทําใหมีนํ้าไปหลอเลี้ยงตนไมในพื้นที่ปาแหงน้ีตลอดป

2) กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2.1 กิจกรรมการเที่ยวชมธรรมชาติ
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ในพื้นที่โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม มีกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวหลายกิจกรรม อยางเชน

กิจกรรมการเดินปา โครงการฯจะมีเจาหนาที่ คือ นายวรสันต พรมวัน และนายทรงเกียรติ
พรมเมือง ซึ่งเปนพนักงานโครงการฯ ที่คอยแนะนําเร่ืองของการเดินปา เสนทางการเดินปา ระยะเวลา
การเดินปาและสิ่งที่ตองเตรียมไปสําหรับการเดินปา นอกจากน้ันเจาหนาที่หรือพนักงานดังกลาวจะ
บริการสําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการใหพาไปเดินปา โดยในสวนของเสนทางการเดินปาในพื้นที่
โครงการฯ มี 2 เสนทาง แตละเสนทางใหเวลาเดินทาง ประมาณ 3-4 ชั่วโมง

ภาพ 4.4 เสนทางการเดินปา

กิจกรรมการเดินปาโดยใชรถจักรยาน และรถ ATV โดยในโครงการฯ จะมีรถจักรยานไว
บริการจํานวน 2 คัน และรถ ATV ไวบริการ จํานวน 2 คัน กรณีมีนักทองเที่ยวปวยกะทันหันหรือเกิด
เหตุฉุกเฉิน

2.2 กิจกรรมฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
นักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมหรือมาเที่ยวพื้นที่โครงการฯ นอกจากจะไดรวมกิจกรรมเดินปาหรือเที่ยว

ชมปาแลว ยังสามารถเรียนรูกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง หรือกิจกรรมฐานการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง ในกิจกรรมน้ี นักทองเที่ยวที่สนใจเรียนรูอยางจริงจังสามารถเรียนรูและนําหลักการเหลาน้ี
ไปปรับใชในการดํารงชีวิตประจําวันของแตละคนได หรืออาจทําเพื่อประกอบอาชีพได ไดแก

กิจกรรมฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการผลิตนํ้าสมจากควันไม ในฐานการเรียนรู
จะมีเจาหนาที่คอยใหคําปรึกษาหรือใหความรูเกี่ยวกับการทํานํ้าสมควันไม คือ นายนที  ชัยชนะ ซึ่ง
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นักทองเที่ยวสามารถสอบถาม เรียนรู ต้ังแตวัสดุอุปกรณการทํา วิธีการ ขั้นตอนการทํา รวมถึง
ประโยชนของนํ้าสมควันไมไดจากวิทยากรในฐานการเรียนรู ซึ่งนํ้าสมควันไมน้ันมีประโยชนมากมาย
ต้ังแตสามารถนําไปใชประโยชนทางการเกษตรโดยมีคุณสมบัติ เชน เปนสารปรับปรุงดิน สารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชและสารเรงการเจริญเติบโตของพืช สารปองกันการเกิดเชื้อราในพืช และนอกจากน้ันยัง
สามารถปองกันกลิ่นอับจากเทาไดอีกดวย

โรงเลี้ยงสัตว คือ หมูหลุม ในพื้นที่โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริหวย
เมืองงาม ไดมีกิจกรรมการเลี้ยงหมูหลุมสําหรับใหนักทองเที่ยวไดเรียนรู โดยในฐานการเรียนรู
ดังกลาว มีจํานวนหมู 15 ตัว แยกเปนหมูตัวเมียที่พรอมสําหรับเปนแมพันธุขยาย จํานวน 9 ตัว และมี
หมูตัวผูสําหรับเปนพอพันธุอีก จํานวน 6 ตัว กิจกรรมการทําหมูหลุมเร่ิมแรก เลี้ยงต้ังแตป พ.ศ.2552
จํานวน 4 ตัว ตอมาไดขยายหรือแพรพันธุเพิ่มจนปจจุบันมีทั้งหมด รวม 15 ตัว

กิจกรรมการเลี้ยงเปด ในฐานการเรียนรูดังกลาว มีจํานวนเปด จํานวน 10 ตัว แยกเปนเปดตัว
เมียที่พรอมสําหรับเปนแมพันธุขยาย จํานวน 6 ตัว และมีเปดตัวผูสําหรับเปนพอพันธุอีก จํานวน 4 ตัว
กิจกรรมการเลี้ยงเปดเร่ิมแรก เลี้ยงต้ังแตป พ.ศ. 2552 จํานวน 30 ตัว ตอมาไดขยายหรือแพรพันธุเพิ่ม
จนปจจุบันมีทั้งหมด รวม 65 ตัว

กิจกรรมการเลี้ยงไก ในฐานการเรียนรูดังกลาว มีจํานวนไก จํานวน 20 ตัว แยกเปนไกตัวเมีย
ที่พรอมสําหรับเปนแมพันธุขยาย จํานวน 14 ตัว และมีไกตัวผูสําหรับเปนพอพันธุอีก จํานวน 6 ตัว
กิจกรรมการเลี้ยงไกเร่ิมแรก เลี้ยงต้ังแตป พ.ศ. 2552 ปจจุบันมีทั้งหมด จํานวน 20 ตัว

มีการเลี้ยงปลา ซึ่งเปนบอจากการกอสรางฝายกั้นนํ้า มีความกวางประมาณ 5-6 เมตร ลึก
ประมาณ 1.5 เมตร บอปลาดังกลาวใชความยาวของลําหวยตามธรรมชาติเปนความยาวของบอปลา
วิธีการเลี้ยงจะเลี้ยงแบบธรรมชาติ และใหอาหารเสริมนานๆ คร้ัง โดยเฉพาะเวลานักทองเที่ยวมาเที่ยว
แลวตองการดูปลา จึงใชอาหารเสริมอัดเม็ดใหนักทองเที่ยวโปรยอาหารใหปลาเอง ปลาก็จะขึ้นมากิน
อาหารตรงบริเวณน้ันเปนกลุมใหญ ทําใหนักทองเที่ยวไดชื่นชม สําหรับชวงเวลาอ่ืนๆ ก็จะปลอยให
ปลาหาอาหารกินเองตามธรรมชาติ ปลาที่เลี้ยงไว ไดแก ปลาดุก ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน รวมกัน
จํานวน 2,000 ตัว เร่ิมเลี้ยงชวงป 2553 - ปจจุบัน ในกิจกรรมดังกลาวนอกจากจะเปนกิจกรรมการ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงแลว ยังเปนกิจกรรมที่สรางความเพลิดเพลินใหแกนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชม
โครงการฯอีกดวย

2.3 กิจกรรมแปลงสาธิตการปลูกผัก ไมดอก และไมผล
กิจกรรมแปลงสาธิตการปลูกผัก จะแยกการปลูกต้ังแตการเพาะเมล็ด และการปลูกผักตน

เล็กๆ ที่แยกมาจากการเพาะเมล็ดและพรอมในการปลูก จนถึงแปลงที่เปนตนหนุม และตนที่สามารถ
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นํามาประกอบอาหารกินได ผักที่ปลูก ไดแก ผักบุง ผักกวางตุง ผักกาด ผักคะนา ไซโยเต ปวยเลง
แตงกวา ฝกทอง

กิจกรรมแปลงสาธิตการปลูกไมดอก จะแยกต้ังแตการหวานไมดอก และแยกตนที่โตพอ
สําหรับการที่จะนําไปปลูกก็จะแยกไปปลูกในอีกแปลงหน่ึง ไมดอกที่ปลูกสวนใหญจะเปนไมเมือง
หนาว และพันธุไมดอกที่หายาก อยางเชน ดอกหนาวัว

กิจกรรมสาธิตการปลูกไมผล แปลงสาธิตการปลูกไมผลจะเปนแปลงที่กวางใหญ เน่ืองจาก
ไมผลจะมีอายุยาวกวาและจะใหผลจนนักทองเที่ยวสามารถเรียนรูได เชนเดียวกัน กิจกรรมการสาธิต
ในแปลงดังกลาวก็เร่ิมต้ังแต การเพาะเมล็ด การแยกตนออนเพื่อเพาะชําในถุงสําหรับเตรียมไปปลูก
เมื่อตนไมโตพอสําหรับนําไปปลูก ไมผลที่ปลูกสวนใหญ ไดแก ลิ้นจ่ี

กิจกรรมแปลงสาธิตการปลูกผัก ไมดอก และไมผลทุกประเภท จะมีเจาหนาที่ที่คอยดูแล ให
คําแนะนําแกนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว เชนกัน โดยกิจกรรมการสาธิตทุกอยาง ในดานการเรียนรู
นักทองเที่ยวที่ตองการเรียนรูสามารถสอบถามทั้งชื่อ ชนิดของผัก ไมดอก ไมผล และวิธีการเพาะชํา
ปลูก ไดจากเจาหนาที่ คือนายอาเบ  แสนยาง ไดทุกอยาง

ภาพ 4.5 ภาพกิจกรรมแปลงสาธิตการปลูกผัก ไมดอก และไมผล
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2.4 บุคลากร
โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริหวยเมืองงาม ไดจัดเตรียมเจาหนาที่หรือ

บุคลากรดานตางๆ ไวตามจุดตางๆ และเจาหนาที่ทุกคนจะรับผิดชอบการปฏิบัติงานในสวนที่
ตนเองรับผิดชอบ อยางเชน

บุคลากรดานปาไม จะมีเจาหนาที่รับผิดชอบงานประจําในดานน้ี โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ือง
การอนุรักษทรัพยากรปาไม ไดแก การปองกันการตัดไมทําลายปา การบุกรุกปา การปลูกเสริมปาไมที่
เสื่อมโทรมหรือปาไมที่ถูกบุกรุกตัดไมทําลายปา การปองกันการเผาปาและแผวถาง และรวมถึงการทํา
แนวกันไฟปา เพื่อใหปาไมในพื้นที่โครงการฯ เปนปาไมที่อุดมสมบูรณ เปนที่รองรับนักทองเที่ยวได
ตลอดไป

บุคลากรดานการเกษตร รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการปรับปรุงดินในพื้นที่ต้ังสํานักงาน
โครงการฯใหอุดมสมบูรณ เหมาะสําหรับการทําการเกษตร ดูแลสงเสริมและจัดทําแปลงสาธิตการ
ปลูกผัก ปลูกไมดอก และไมผล พรอมกันน้ันจะดูแลรักษาตนไมบริเวณที่ต้ังสํานักงานโครงการฯ
การปรับปรุงภูมิทัศนภายในบริเวณที่ต้ังสํานักงานโครงการฯ การจัดสวนหยอมบริเวณที่ต้ังสํานักงาน
โครงการฯ การจัดและตกแตงตนไมบริเวณที่ต้ังสํานักงานโครงการฯ ใหเหมาะสมเปนแหลงทองเที่ยว

บุคลากรดานการศึกษา ไดบูรณาการการทํางานรวมกับครูโรงเรียนสุขฤทัย ซึ่งเปนโรงเรียนที่
ต้ังอยูในพื้นที่โครงการฯ ครูจากศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยชวยในเร่ืองการ
จัดการศึกษา โดยจะมีเจาหนาที่โครงการฯรวมรับผิดชอบงานในดานน้ีดวย มีหนาที่ดูแลเกี่ยวกับการ
ใหการศึกษาทั้งในดานบุคลากรในโครงการฯ เพื่อใหมีความรูเกี่ยวการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
นอกจากน้ันตองมีความรูใหลึกซึ้งเกี่ยวกับงานที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อจะใหบริการแกนักทองเที่ยว
ที่มาเที่ยวชมโครงการฯ และตองการเรียนรูเกี่ยวกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ โดยจัดการฝกอบรม
ประสานผูเชี่ยวชาญหรือผูมีความรูในแตละดานมาใหความรูแกบุคลากรในโครงการฯ นอกจากน้ัน
ไดสงเสริมใหการศึกษาแกหมูบานเปาหมายทั้ง 5 หมูบาน ไดแก บานบะหลา บานหาหก บานหวยเตา
บานอาซู และบานอาเทอ เพื่อบุคคลดังกลาวทั้งหมดจะไดใหความรูแกนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชม
โครงการฯ ไดอยางผูรู ผูชํานาญ และแนะนําในเร่ืองตางๆ ที่นักทองเที่ยวตองการเรียนรูไดอยาง
ถูกตอง

บุคลากรชุดคุมครองความปลอดภัย ไดประสานความรวมมือจากทหารรวมเปนชุดคุมครอง
ความปลอดภัยในพื้นที่บริเวณโครงการฯ กองพันทหารปนใหญที่ 7  กองพลทหารราบที่ 7 กองทัพภาคที่ 3
จํานวน 9 นาย  ประกอบดวย  หัวหนาชุด 1 นาย รองหัวหนาชุด 1 นาย นายสิบปฏิบัติการ 3 นาย ลูกชุดจํานวน
4 นาย กิจกรรมที่ทําคือการรักษาความปลดภัยเปนจุดๆ การจัดการลาดตะเวนรอบโครงการฯทั้ง
กลางวันและกลางคืน และการจัดจุดตรวจการเขาออกบริเวณพื้นที่โครงการอยางเขมงวด ซึ่งการทํางาน
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ของชุดประสานคุมครองและปองกันน้ัน จะมีการผลัดเปลี่ยนเวรกันทํางานปละคณะหรือ 12 เดือน
คร้ัง จะเปลี่ยนเวรชุดใหมขึ้นไปปฏิบัติงานแทน

2.5 งบประมาณ
เปนปจจัยสําคัญปจจัยหน่ึงในการสงเสริมโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ

หวยเมืองงาม เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ นอกจากจะใชในการบริหารโครงการฯ ที่สําคัญตองใช
ในการพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญคือ ถนนทางเขาไปเยี่ ยมชมพื้นที่
โครงการฯ การพัฒนาไฟฟา นํ้าประปาสําหรับใชอุปโภคบริโภค นอกจากน้ันยังตองใชในการ
พัฒนาดานอ่ืนๆ ไมวาจะเปนการพัฒนาหรือการปรับปรุงภูมิทัศนภายในโครงการฯ ใหดึงดูดความ
สนใจนักทองเที่ยว พัฒนาที่พักรับรองหรือเรือนรับรองนักทองเที่ยว และรวมถึงการใชงบประมาณ
ในการพัฒนาการศึกษา การปองกันภัยในพื้นที่โครงการฯ ซึ่งงบประมาณที่ใชในการบริหารจัดการ
งานพัฒนาน้ันไดรับการสนับสนุนจากหลายสวนงาน ไดแก

2.5.1 งบประมาณจากภายในหนวยงาน/โครงการฯ
1) งบประมาณจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

ไดใชสําหรับงานบริหารโครงการ ไดแก การปรับปรุงภูมิทัศนโครงการฯ ต้ังแตการตกแตง
อาคาร สถานที่ เชน การสรางและปรับปรุงเรือนรับรองนักทองเที่ยว การปลูกตนไมดอกไมประดับ
การปรับและตกแตงพื้นที่ ซึ่งการปรับปรุงภูมิทัศนในพื้นที่โครงการฯจะตองสอดคลองกับระบบ
นิเวศโดยไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นอกจากน้ันไดใชงบประมาณในการ
ปรับปรุงอาคารสํานักงานโครงการฯ รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวก สาธารณูปโภคตางๆ ต้ังแตถนน
ทางเขาโครงการฯ ระบบไฟฟา ซึ่งในพื้นที่โครงการฯ การไฟฟายังขยายเขตมาไมถึงจึงไดใชงบ
พัฒนาโดยการใชระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลล) และพัฒนาระบบนํ้าประปาโดยการ
จัดสรางประปาภูเขา

ใหงบประมาณสนับสนุนชุมชน มีสวนรวมในการปองกันและดูแลรักษาทรัพยากรปาไม
โดยการจางงานชาวบานในชุมชนใหเปนพนักงานในโครงการฯ ใหรวมพัฒนาและฟนฟูสภาพปาที่
เสื่อมโทรม หรือปาที่ถูกลักลอบตัดและทําลาย โดยการปลูกปาหรือตนไมที่มีขึ้นอยูแลวในปา
บริเวณโครงการ เชน การปลูกปาทั่วไป การปลูกสรางปาหวาย  การ เพาะชํากลาไม การทําแนว
กันไฟ การสรางฝาย และนอกจากน้ันไดใชงบประมาณในการสงเสริมอาชีพแกชาวบาน
ใหชาวบานไดมีอาชีพ มีงานทํา เชน สงเสริมอาชีพจักสาน อาชีพแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การ
ทํากลวยตาก กลวยฉาบ เปนตน

2) งบประมาณจาก กปร. (การสนับสนุนงบประมาณโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ)
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ในการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร.สวนใหญไดสนับสนุนการจัดทําโครงการที่
เกี่ยวของกับการอนุรักษฟนฟูพื้นที่ปา โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตของชาวบานในพื้นที่
โครงการฯ รวมถึงสาธารณูปโภคตางๆ ดังน้ี

1) สงเสริมสภาพพื้นที่ปาอนุรักษใหฟนกลับสูความอุดมสมบูรณ เปนแหลงตนนํ้าคุณภาพ
ของชุมชน

2) สงเสริมใหประชาชนมีขอบเขตพื้นที่อยูอาศัย ที่ทํากิน และมีพื้นที่ปาอนุรักษที่ชัดเจน
เปนที่ยอมรับของทุกฝาย นําไปสูการบุกรุกพื้นที่ปาอนุรักษลดนอยลงหรือไมมีการบุกรุก

3) สงเสริมราษฎรในโครงการฯใหสามารถขนสงผลผลิตทางการเกษตรไดสะดวก โดย
ไดมีการปรับปรุงโครงการสรางพื้นฐานในเร่ืองถนนทางเขาพื้นที่ทําเกษตรของชาวบาน

4) สงเสริมราษฎรในพื้นที่โครงการใหมีนํ้าสําหรับอุปโภคและบริโภคไดตลอดป โดยการ
จัดสรางประปาภูเขา

5) พัฒนาโครงการสรางพื้นฐานดานอ่ืนๆ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการรับเสด็จฯ
6) สงเสริมราษฎรใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายไดเพิ่มขึ้น และมีรายจายลดลง

2.5.2 งบประมาณจากภายนอก
1) งบประมาณจากหนวยงานทหาร
เน่ืองจากหนวยงานทหารไมไดสนับสนุนงบประมาณในรูปตัวเงินงบประมาณโดยตรง แต

ไดสนับสนุนในรูปของกําลังคนโดยการสงเสริมและสนับสนุนชุดคุมครองพื้นที่บริเวณโครงการฯ
โดยมีชุดประสานงานและคุมครองปองกันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม
จากทหารหนวยตาง  ๆไดแก กองพันทหารปนใหญที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 กองทัพภาคที่ 3  จํานวน 9 นาย
ประกอบดวย  หัวหนาชุด  1  นาย รองหัวหนาชุด 1 นาย นายสิบปฏิบัติการ 3 นาย ลูกชุดจํานวน 4 นาย
กิจกรรมที่ทํารวมกันคือ การรักษาความปลอดภัย การจัดการลาดตะเวนรอบโครงการทั้งกลางวันและ
กลางคืน และการจัดจุดตรวจการเขาออกบริเวณพื้นที่โครงการอยางเขมงวด ซึ่งการทํางานของชุด
ประสานคุมครองและปองกันน้ัน จะมีการผลัดเปลี่ยนเวรกันทํางานปละคณะ หรือ 12 เดือนคร้ังจะ
เปลี่ยนเวรชุดใหมขึ้นไปปฏิบัติงานแทน

นอกจากน้ัน หนวยงานทหาร ไดส นับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงระบ บ
สาธารณูปโภค คือ ปรับปรุงถนนทางเขาบริเวณพื้นที่โครงการฯ

2) งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลทาตอน
การสนับสนุนงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลทาตอน ไดสนับสนุนงบประมาณ

ดังตอไปน้ี
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-สนับสนุนในรูปการพัฒนาโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวย
เมืองงามใหเปนสถานที่ทองเที่ยว โดยสวนใหญไดดูแลในเร่ืองโครงสรางพื้นฐาน ต้ังแตเร่ืองถนน
หนทางที่เปนทางเชื่อมตอเขาพื้นที่โครงการฯ หรือถนนทางเขาหมูบานในพื้นที่รับผิดชอบในเขต
ทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทาตอน ซึ่งรวมถึงหมูบานในพื้นที่โครงการฯ ที่เปนหมูบาน
เปาหมายทั้ง 5 หมูบาน คือ บานบะหลา บานหาหก บานหวยเตา บานอาซู และบานอาเทอ

-สนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภค ไดแก การปรับปรุงระบบไฟฟา นํ้าประปา โดยจะ
ประสานหนวยงานไฟฟาในเร่ืองการขยายเขตไฟฟาใหทั่วถึงทุกหมูบาน ซึ่งปจจุบันมีหมูบานที่มี
ไฟฟาใชคือบาน บะหลา บานหาหก บานอาซูและบานอาเทอ ยกเวนบานหวยเตาที่การขยายเขต
ไฟฟาที่ใชปจจุบันยังไปไมถึง

-สนับสนุนงบประมาณดูแลเร่ืองชีวิตความเปนอยูของชาวบาน ดูแลครัวเรือนยากจน ดูแล
แกไขปญหาการประสบอุทกภัย วาตภัยของชาวบาน

-เร่ืองทางสังคม ไดสนับสนุนการดูแลความเรียบรอยและความสงบสุขในหมูบาน คือ
สนับสนุนงบประมาณผานผูนําหมูบานในออกตรวจเวรยาม หรืออยูเวรยามของผูในในการดูแล
รักษาความสงบเรียบรอยในหมูบาน สนับสนุนการสรางปอมยามที่พักสายตรวจประจําหมูบานใน
พื้นที่เปาหมายทั้ง 5 หมูบาน ไดแก บานบะหลา บานหาหก บานหวยเตา บานอาซู และบานอาเทอ

-สนับสนุนงบประมาณในการสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมของชาวบานในชุมชน
โดยเฉพาะประเพณีวัฒนธรรมที่ชาวบานไดถือปฏิบัติกันมายาวนาน เพื่อสงเสริมและอนุรักษไวให
ลูกหลานหรือนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชม ไดเรียนรูตอๆ กันไป เชน ประเพณีที่นักทองเที่ยวชอบมาดู
กันมาก คือประเพณีการกินวอ ชาวบานจะจัดกันขึ้นในเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม นักทองเที่ยว
สวนหน่ึงมักจะมาเที่ยวดูการกินวอของชาวเขาในหมูบานเปาหมายทั้ง 5 หมูบานในพื้นที่โครงการฯ
และมาดูวิถีชีวิตของชาวบาน การกิน การอยู การประกอบอาชีพ วาชาวบานเขาอยูกันอยางไร

2.6 ความปลอดภัย
จากการสัมภาษณกลุมเปาหมาย คือพนักงานโครงการฯ พบวา พื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการ

เกษตรที่สูงตามพระราชดําริหวยเมืองงาม ต้ังอยูติดแนวเขตชายแดนพมา ประมาณ 1.5 กิโลเมตร บริเวณ
ดังกลาวอยูใกลแนวเขตปองกันของทหารวาแดงหรือทหารพมา จึงมีการคุมครองจากชุดประสาน
คุมครองและปองกันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม จากหนวยตาง  ๆไดแก กอง
พันทหารปนใหญที่ 7  กองพลทหารราบที่ 7 กองทัพภาคที่ 3  จํานวน 9 นาย  ประกอบดวย หัวหนาชุด 1 นาย
รองหัวหนาชุด 1 นาย นายสิบปฏิบัติการ 3 นาย ลูกชุดจํานวน 4 นาย กิจกรรมที่ทํารวมกันคือ การรักษา
ความปลดภัย การจัดการลาดตะเวนรอบโครงการทั้งกลางวันและกลางคืน และการจัดจุดตรวจการเขา
ออกบริเวณพื้นที่โครงการอยางเขมงวด ซึ่งการทํางานของชุดประสานคุมครองและปองกันน้ันจะมีการ
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ผลัดเปลี่ยนเวรกันทํางานปละคณะ หรือ 12  เดือน/คร้ัง โดยจะเปลี่ยนเวรชุดใหมขึ้นไปปฏิบัติงาน
แทน

ภาพ 4.6 ทหารชุดคุมครองความปลอดภัย

2.7 สิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่โครงการฯ มีหลายอยาง ไดแก บานพักรับรอง ลาน

กางเตนท ซึ่งจะมีหลายๆ จุด และนอกจากน้ันยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ไดแก หองนํ้า
หองครัว ซุมกาแฟ ซุมน่ังเลน ลานน่ังเลน ลานกอกองไฟ และรวมถึงลานเฮลิคคอปเตอร
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ภาพ 4.7 แผนผังสิ่งอํานวยความสะดวก

สิ่งอํานวยความสะดวก
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

ตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม

บานพักรับรอง
-หลังที่ 1 ใกลบริเวณหองครัว
-หลังที่ 2 หลังหองครัว
-หลังที่ 3 หลังหองครัว
-หลังที่ 4 บริเวณเสนทางไปแปลง
สาธิต
-หลังที่ 5 ต้ังอยูติดกับหลังที่ 4

ลานกางเตนท
-จุดที่ 1 หลังปายสํานักงานโครงการฯ
-จุดที่ 2 ใกลทางไหลลํานํ้าหวยเมืองงาม
-จุดที่ 3 ใกลทางไหลลํานํ้าหวยเมืองงาม
-จุดที่ 4 หลังหองครัว

สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ
-หองนํ้า -ซุมน่ังเลน
-หองครัว -ลานน่ังเลน
-ซุมกาแฟ -ลานกอกองไฟ
-ลานเฮลิคคอปเตอร
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2.7.1 มีบานพักสําหรับรับรองนักทองเที่ยว
สําหรับบานพักรับรองนักทองเที่ยวในพื้นที่โครงการทั้งหมด มีจํานวน 4 หลัง นักทองเที่ยว

สามารถพักไดประมาณ 25-30 คน
ลักษณะบานจะเปนบานไมผสมปูนชั้นเดียว หองพักสําหรับแขกจะเปนหองโถงใหญ

สําหรับใหแขกที่มาเปนชุดใหญประมาณ 10 คน ขึ้นไปรวมกันพัก การสรางบานดวยไมผสมปูน
เพื่อใหมีความแข็งแรง ทนตอพายุลมพัดแรงในชวงหนาพายุ การตกแตงหนาบานจะเ ปนแบบ
ธรรมชาติคือประดับดวยหินบริเวณหนาบานเพื่อใหดูเย็นตา

หลังที่ 1 ต้ังอยูใกลบริเวณโรงครัว รับคนได ประมาณ 10 คน ขึ้นไป
หลังที่ 2 ติดหลังหองครัว ทางเดินไปนํ้าตกและแปลงเกษตร บริเวณที่ 1 รับคนได 3 คนตอ

หอง  มีหองนํ้าในตัว
หลังที่ 3 ติดหลังหองครัว ทางเดินไปนํ้าตกและแปลงเกษตร รับคนได 3 คนตอหอง มี

หองนํ้าในตัว
หลังที่ 4 ต้ังอยูจุดกลางบริเวณ เสนทางไปแปลงสาธิตศูนยเศรษฐกิจพอเพียง และแปลง

เกษตร
หลังที่ 5 ต้ังอยูติดกับหลังที่ 4  (บานหลังที่ 4,5 เปนบาน A เฟม สวนใหญจะใหแขก VIP จะ

มีเฟอรนิเจอร เคร่ืองอํานวยความสะดวก เชน เคร่ืองทํานํ้าอุน  ฝกบัว โตะเคร่ืองแปง เตียง และหนา
บานจะมีลานกางเตน ไดประมาณ 3 เต็นทใหญ

ภาพ 4.8 บานพักรับรองนักทองเที่ยว
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2.7.2 มีลานไวกางเต็นทเพื่อบริการนักทองเที่ยว
สําหรับลานกางเต็นทเพื่อบริการนักทองเที่ยวในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

ตามพระราชดําริหวยเมืองงาม มีลานกางเต็นทไดหลายจุด รวมทั้งหมดในพื้นที่โครงการฯ สามารถ
กางเต็นท ไดประมาณ 100 หลังๆ ละ 2 คน รวมสามารถรองรับนักทองเที่ยวไดประมาณ 200 คน
จุดที่นักทองเที่ยวชอบกางเต็นท จะมีประมาณ 4 จุด

จุดที่ 1 คือจุดกางเต็นทหลังปายสํานักงานโครงการฯ ซึ่งบริเวณดังกลาวจะอยูบนเนินเขา
สามารถมองเห็นวิวไดชัดเจน รองรับนักทองเที่ยวไดประมาณ 50 คน

จุดที่ 2 คือจุดกางเต็นทใกลทางไหลผานของลํานํ้าหวยเมืองงาม บริเวณดังกลาว ตอน
กลางคืนที่นักทองเที่ยวพักผอนจะเปนจุดที่ไดยินเสียงไหลผานของลํานํ้าที่ชัดเจน จุดน้ีรองรับ
นักทองเที่ยวไดประมาณ 50 คน

จุดที่ 3 จะหางจากจุดที่สองไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 50 เมตร ซึ่งจะเปนจุดกางเต็นทที่
ใกลทางไหลผานของลํานํ้าหวยเมืองงามเชนกัน รองรับนักทองเที่ยวไดประมาณ 50 คน

จุดที่ 4 หลังหองครัว บริเวณดังกลาวจะอยูบนเนินเขาสามารถมองเห็นวิวไดชัดเจน รองรับ
นักทองเที่ยวไดประมาณ 50 คน

2.7.3 มีลานกอกองไฟ เพื่อกิจกรรมเลนรอบกองไฟของนักทองเที่ยว
2.7.4 มีหองนํ้าที่สรางขึ้นเพื่อรองรับนักทองเที่ยว รวมทั้งหมด จํานวน 8 หอง

ภาพ 4.9 ลานกางเตนท
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2.8 ความสามารถในการรองรับ
2.8.1 ดานจํานวนนักทองเที่ยว
จากการสัมภาษณพนักงานโครงการฯ และชาวบานในชุนชน เลาวา นักทองเที่ยวที่เขามา

เที่ยวในพื้นที่โครงการฯ จะมีอยู 2 ประเภท คือ
ประเภทไปแลวกลับ จะเปนนักทองเที่ยวไมพักคางคืนประเภทที่แวะเขามาเที่ยวระหวางวัน

แลวกลับออกจากโครงการฯ จะมีทั้งนักทองเที่ยวชาวไทยและนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ประเภทที่พักคางคืนก็จะมีทั้งนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติเชนเดียวกันโดยสวน

ใหญนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวแลวคางคืน ทางโครงการฯ จะไดรับการประสานลวงหนาวาจะมาพัก
คางคืนวันไหนและจํานวนนักทองเที่ยวที่มาพักคางคืนน้ันมีจํานวนเทาไหร ทางโครงการฯก็จะ
จัดเตรียมสถานที่เรือนรับรองหรือที่พักใหตามที่ไดรับการประสานงาน นักทองเที่ยวบางกลุมไดมี
การประสานในเร่ืองการจัดเตรียมการเลนรอบกองไฟ และใหจัดเตรียมในเร่ืองอาหารและอาหาร
วางให ทางโครงการฯ ก็จะจัดเตรียมไว แตตองมีการประสานงานไวลวงหนา เน่ืองจากการ
จัดเตรียมของโดยเฉพาะอาหารและอาหารวางตองมาจัดซื้อจากขางลางคือตัวอําเภอแมอาย เพราะ
พื้นที่โครงการฯ ต้ังอยูในพื้นที่ปา การหาซื้อของประเภทตางๆ คอนขางลําบาก ดังน้ัน การจัดซื้อ
ของทุกประเภทตองจัดหาซื้อจากในตัวเมืองแมอายและตัวเมืองฝาง หรือตลาดในอําเภอฝาง เพื่อ
จัดเตรียมไวลวงหนาตามที่ไดรับการประสานงาน ซึ่งทางโครงการฯ จะมีพนักงานที่รับผิดชอบใน
เร่ืองดังกลาว บางกลุมมาเที่ยวชมธรรมชาติดวยและมาจัดกิจกรรมดวย นอกจากกิจกรรมเลนรอบ
กองไฟก็จะมีกิจกรรมงานวันเกิด กิจกรรมงานสงทายปเกาตอนรับปใหม การมาทองเที่ยวใน
โครงการฯ ในชวงที่นักทองเที่ยวมาเที่ยวมากที่สุดคือชวงเดือนธันวาคม สําหรับชวงเวลาปกติ ก็มี
นักทองเที่ยวมาเที่ยวชมโครงการฯ อยูอยางตอเน่ือง ประมาณวันละ 10 คน

ดังน้ัน ความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวในดานสถานที่ทองเที่ยว ณ ปจจุบันจะมี
เพียงพอสําหรับการรองรับนักทองเที่ยวโดยปจจุบัน ในสวนของบานพักรับรองสามารถรองรับ
นักทองเที่ยวไดถึง 25-30 คน และในสวนของการกางเต็นทนอน สามารถรองรับนักทองเที่ยวไดถึง
200 คน

2.8.2 ดานสถานที่ทองเที่ยว
ในบริเวณพื้นที่โครงการฯ มีเน้ือที่ประมาณ 7,000 ไร มีการจัดเตรียมสถานที่สําหรับรับ

นักทองเที่ยว ในจุดกางเต็นท 4 จุด สามารถรองรับนักทองเที่ยวได ประมาณ 200 คน มีบานพัก
รับรอง จํานวน 5 หลัง สามารถรองรับนักทองเที่ยวไดประมาณ 25-30 คน และปจจุบันในจํานวน
นักทองเที่ยวที่เขามาเยี่ยมชมโครงการฯ ในชวงที่นักทองเที่ยวมาเที่ยวมากที่สุดคือชวงเดือนตุลาคม
ถึงเดือนมีนาคม และปกติทุกวันในชวงเดือนเมษายน ถึงเดือนตุลาคม จะมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวเฉลี่ย
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แลวประมาณ 10 คน ดังน้ันความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวในดานสถานที่ทองเที่ยว ณ
ปจจุบัน จะมีเพียงพอสําหรับการรองรับนักทองเที่ยวโดยปจจุบันสามารถรองรับนักทองเที่ยวไดถึง
230 คน และจะสามารถขยายการรองรับนักทองเที่ยวไดอีก ในพื้นที่ดังกลาว โดยเฉพาะในเร่ือง
พื้นที่จุดกางเต็นท และจุดพักผอนรอบนํ้าตก และเรือนรับรองสําหรับนักทองเที่ยวที่มาพักคาง ซึ่ง
สามารถสรางเพิ่มเติมเพื่อรองรับนักทองเที่ยวได

2.8.3 ดานชุมชน
จากการสัมภาษณผูนําและชาวบานในชุมชนทั้ง 5 หมูบาน คือ บานบะหลา บานหาหก บาน

หวยเตา บานอาซู และบานอาเทอ ในดานชุมชนต้ังแตผูนํา ผูนํากลุม/องคกรตางๆ ในชุมชน ทั้ง
ประธานแมบาน ประธานเยาวชน ประธานผูสูงอายุ อสม. และรวมถึงผูนําทางภูมิปญญาและเจา
อาวาสวัดในชุมชนคือวัดแสนสุข สวนใหญจะเห็นดวยและใหการสนับสนุน ใหความรวมมือใน
เร่ืองของการสงเสริมการทองเที่ยว โดยเฉพาะเวลาเขาไปประสานงานใหมารวมกิจกรรมในการ
สงเสริมการทองเที่ยว ต้ังแตการเร่ิมที่จะปรับปรุงและพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ทาง
โครงการฯ ก็จะเปนฝายไปประสานงานหนวยตางๆ รวมถึงชาวบาน ผูนํากลุม/องคกรในชุมชน ได
เชิญมารวมประชุมปรึกษาหารืออยางเปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อมาวางแผนรวมกัน ทั้งผูนํา
และชาวบานในชุมชนจะใหความรวมมือ และเห็นดวยกับการพัฒนาดังกลาว เน่ืองจากเห็นวาการ
ยกระดับการพัฒนา และเปนการสรางรายไดใหแกชาวบานในชุมชน ต้ังแตชาวบานตองมารวมใน
การพัฒนา ซึ่งทางโครงการฯก็จะมีการจางงานชาวบานใหมารวมปรับปรุงและพัฒนา ชาวบานก็ได
มีสวนรวมและมีรายได ต้ังแตการปรับปรุงเร่ืองสถานที่ ภูมิทัศนในโครงการฯ และการจัดสราง
เรือนรับรอง ก็จะอาศัยแรงงานจากชาวบานในชุมชน ซึ่งจะเนนชาวบานในพื้นที่โครงการทั้ง 5 บาน
น้ีกอน หากแรงงานไมพอจึงจะขยายไปจางงานชาวบานในชุมชนอ่ืนๆ

2.8.4 ดานสภาพแวดลอม
พื้นที่ทองเที่ยวของโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม เปนพื้นที่

ปา สวนใหญแลวจะเปนปาที่อุดมสมบูรณ การไดเขาไปสัมผัสแลวจะรูสึกถึงความรมร่ืน รมเย็นจาก
ธรรมชาติ และพื้นที่ปาดังกลาวก็เปนพื้นที่ปาตนนํ้าหวยเมืองงาม ที่มีลักษณะของปาไมบนพื้นที่เปน
ภเูขาบางแหงสูงชันมาก ไมสามารถขึ้นไปได แตสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนถาอยูในบริเวณพื้น
ที่ ต้ังสํานักงานโครงการฯ หรือระหวางการเดินทางในบางจุด โดยเฉพาะการอยูในพื้นที่ ต้ัง
โครงการฯ จะมองเห็นไดเดนชัด ในภาพของภูเขาที่เปนภูเขาซอนกันขึ้นเปนชั้นๆ นักทองเที่ยวสวน
ใหญมักจะถายรูปไวเปนที่ระลึก โดยเฉพาะภูเขาทางดานทิศตะวันตกของโครงการฯ จะมองเห็น
ภาพที่ชัดเจนมาก ประกอบกับเสียงนํ้าตกที่ไหลผานจากยอดดอยที่สูงชันผานลงสูลํานํ้าหวยเมือง
งามที่มีเสียงดังกลอมอยูตลอดเวลา อีกลักษณะหน่ึงของดอยหรือภูเขาในพื้นที่โครงการฯ คือ



67

ลักษณะของภูเขาหรือดอยจะเปนสามเสา ชาวบานบริเวณน้ันจะเรียกวา “ดอยสามเสา” และดอย
ดังกลาวมีขนาดเทากัน มองดูแลวจะมีลักษณะเปนสามเสาและปาตรงบริเวณดังกลาวก็จะมีตนไม
ขึ้นหนาทึบเชนเดียวกัน ในระหวางการเดินทางขึ้นโครงการฯ เสนทางในการเดินทางบางจุด
สามารถมองเห็นวิวและสภาพเศรษฐกิจของอําเภอฝาง และอําเภอแมอายไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะ
การเดินทางในเวลากลางคืนจะเห็นแสงไฟจากขางลาง คืออําเภอฝางและอําเภอแมอาย

2.9 ความสามารถในการบริหารจัดการ
2.9.1  ความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณ
จะเห็นวางบประมาณในการพัฒนาโครงการฯ ใหเปนแ หลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ทาง

โครงการฯ ไดรับงบประมาณจากทั้งภายในโครงการฯเอง คือจากกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและ
พันธุพืช และงบประมาณจากโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และงบประมาณจากภายนอก
คือจากหนวยงานทหาร หนวยงานองคการบริหารสวนตําบลทาตอน ซึ่งทําใหการพัฒนาโครงการฯ
เกิดความคลองตัวในการพัฒนา สามารถพัฒนาโครงการฯใหเปนแหลงทองเที่ยวไดโดยไมมีปญหา
ในเร่ืองการตองหางบประมาณมาใชในการพัฒนา ถึงแมการจัดสรรงบประมาณจะลาชาจําเปนตอง
มีการบริหารจัดการภายใน หรือการถัวจายงบประมาณในบางงาน เน่ืองจากงบประมาณบางงานจะ
มีมาก แตในบางงานก็จะมีนอยแตในสวนที่มีนอยน้ันกลับตองมีการพัฒนามาก ดังน้ันในการบริหาร
จัดการงบประมาณจึงตองมีการพิจารณาความเรงดวนของงานโดยเฉพาะเกี่ยวกับการทองเที่ยวหรือ
พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ และการอนุรักษทรัพยากรปาไมซึ่งหากไมดําเนินการพัฒนา
กอนแลวจะสงผลเสียตอการทองเที่ยวและระบบนิเวศ แตดวยศักยภาพโครงการฯ สามารถบริหาร
จัดการเกี่ยวกับเร่ืองงบประมาณไดโดยไมมีปญหา

2.9.2  ความสามารถในการบริหารจัดการบุคลากร
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ หวยเมืองงาม เปน

โครงการฯที่มีเจาหนาที่ พนักงานโครงการฯ ที่ทํางานประจํา จํานวนมากกวา 20 คนดังน้ันในเร่ือง
ของการบริหารจัดการบุคคลากร จึงมีความจําเปนอยางมากที่ตองมีการแบงหนาที่กันรับผิดชอบใน
แตละสวนงานอยางชัดเจน โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการทองเที่ยว งานอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เน่ืองจากเปนงานที่สําคัญในการสงเสริมโครงการฯเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดังน้ันโครงการฯ จึงไดจัดเจาหนาที่รับผิดชอบในแตละสวนงาน ไดแก พนักงาน
ตอนรับ พนักงานเดินปา พนักงานประจําฐานการเรียนรูในแตละฐานซึ่งตองมีความรูในฐานการ
เรียนรูตางๆ อยางชัดเจนสามารถอธิบายเร่ืองราวแกนักทองเที่ยวได เชนฐานการเรียนรูเร่ืองการทํา
นํ้าสมควันไมก็ตองมีความรูและสามารถอธิบายวัสดุอุปกรณที่ใชในแตละขั้นตอน วิธีการทําใหแก
นักทองเที่ยวได พนักงานประจําฐานการปลูกพืชผักเมืองหนาวก็ตองสามารถอธิบายวิธีการปลูก
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วิธีการดูแลใหแกนักทองเที่ยวได นอกจากน้ันยังมีพนักงานรักษาความปลอดภัย และเจาหนาที่ฝาย
ประสานงานภายในโครงการฯดวย และที่สําคัญตองสรางขวัญและกําลังใจแกพนักงานใหต้ังใจ
ปฏิบัติงาน

2.9.3  ความสามารถในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
จะเห็นวาในพื้นที่โครงการฯ สิ่งที่เดนในพื้นที่โครงการฯ คือ การมีพื้นที่ป าไมที่อุดม

สมบูรณ รมร่ืน ชุมชื่นตลอดทั้งป ทําใหนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวสวนใหญประทับใจและอยากกลับมา
เที่ยวอีก

พื้นที่ปาในบริเวณโครงการฯ ณ ปจจุบัน สวนใหญจะไมมีปญหาเร่ืองการบุกรุก ตัดไม
ทําลายปา การเผาปา และการแผวถางปา แมแตไฟปาซึ่งในฤดูแลงปกติหลายพื้นที่จะเกิดไฟปาซึ่ง
ควบคุมยาก แตพื้นที่ปาหวยเมืองงามจะไมมีปญหาเร่ืองการเกิดไฟปา หลายพื้นที่เกิดปญหาการบุก
รุก แผวถาง แตในปาหวยเมืองงามไมมีปญหาดังกลาว เน่ืองจากการบริหารจัดการจะใชหลักการมี
สวนรวมกับชาวบานในชุมชนและชุมชนใกลเคียง ประสานการมีสวนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
และโครงการฯไดจัดเจาหนาที่แบงเปนฝายตางๆ ไดแก ฝายดูแลไฟปา ฝายดูแลการตัดไมทําลายปา
ฝายดูแลเกี่ยวกับการบุกรุกแผวถางปา ฝายดูแลเกี่ยวกับการลาสัตวปา อยางชัดเจน โดยใหอยูเวรยาม
เฝาดูอยูตลอดทุกชวงเวลาทั้งกลางวันกลางคืน และนอกจากน้ันโครงการฯไดดึงใหชาวบานเขามามี
สวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไม โดยโครงการฯวาจางใหชาวบานรวมปลูกปา รวมทําแนว
กันไฟ รวมปองกันไฟปา สวนหน่ึงทําใหชาวบานมีรายไดและเกิดจิตสํานึกรักและหวงแหนพื้นที่ปา
และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ปาหวยเมืองงามดวย

นอกจากน้ัน ในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมโครงการฯไดประชาสัมพันธโดยการปดปาย
ประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวชวยกันอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอม เพื่อปองกันไมใหผลกระทบที่
เกิดจากการทองเที่ยว อยางเชน เร่ืองการทิ้งขยะของนักทองเที่ยวในพื้นที่โครงการฯ โดยโครงการ
ไดจัดเตรียมที่ทิ้งขยะไวใหเรียบรอยเปนจุดๆ ประชาสัมพันธเร่ืองการนํากลาไมปาโดยเฉพาะกลา
เล็กและนักทองเที่ยวตองการนําไปปลูกที่บานหรือที่สวนตัว โครงการฯ ก็ไดประชาสัมพันธถึงโทษ
รวมถึงความผิดสําหรับการนําตนไมปาหรือของปาออกจากพื้นที่ปา เพื่อเปนปองกันรักษาสมดุล
ของทรัพยากรธรรมชาติ

สรุป จากการศึกษาปจจัยภายใน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง หวยเมืองงาม และ
เทียบเคียงกับแนวคิดการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2540) ตามองคประกอบ 4 ดาน คือ ดานพื้นที่ ดานการจัดการ ดาน
กิจกรรมและกระบวนการ และดานการมีสวนรวม จะเห็นถึงศักยภาพของโครงการฯ วามีปจจัย
ภายใน ดานพื้นที่คือ มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ไดแก มีจุดชมวิวที่เปนธรรมชาติ มีนํ้าตกที่
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สวยงาม มีปาที่อุดมสมบูรณ มีสิ่งอํานวยความสะดวก มีบานพักรับรอง จุดกางเตนท มีหองนํ้า
สําหรับบริการนักทองเที่ยว ดานการจัดการ มีการจัดการบุคลากรในการใหบริการ ตอนรับ
ประชาสัมพันธ และมีการจัดการงบประมาณ ดานกิจกรรมมีกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไดแก
กิจกรรมการเที่ยวชมธรรมชาติหรือการเดินปา กิจกรรมฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม
สาธิตการปลูกผัก ไมดอก ไมผล  นอกจากน้ัน ในเร่ืองการมีสวนรวม ไดรับความรวมมือจาก
หนวยงานในการรักษาความปลอดภัย นักทองเที่ยวที่สนใจมาเที่ยวแลวจะมีความปลอดภัยสูง
เน่ืองจากมีหนวยรักษาความปลอดภัยอยูตลอด 24 ชั่วโมง

4.2.2  ปจจัยภายนอก
1) เสนทางการคมนาคม

การคมนาคมสําหรับการไปทองเที่ยวโครงการ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม
พระราชดําริหวยเมืองงาม มีเสนทางคมนาคมหลายเสนทางที่สามารถเดินทางไปถึงโครงการได
และทุกเสนทางลักษณะของถนนจะเปนถนนลาดยางตลอดแนวเสนทาง

เสนทางที่หน่ึง การเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม การใชเสนทางจะใชเสนทางถนนสาย
เชียงใหม - ฝาง ในการเดินทางจะเดินทางโดยรถยนตสวนบุคคลหรือรถโดยสารก็ได ถาเดินทางโดย
รถสวนบุคคลหรือรถยนตสวนตัว สามารถใชเสนทางหมายเลข 107(เชียงใหม - ฝาง)ตอดวยเสนทาง
หมายเลข 1098 (ฝาง - แมจัน) จากเชียงใหมถึงตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ประมาณ
209  กิโลเมตร ผานตําบลทาตอนเลี้ยวซายกิโลเมตรที่ 42 เดินคือทางเขาสถานีฯ ประมาณ 6 กิโลเมตร
รวมระยะทาง 215 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางจากเชียงใหม และหากเดินทางโดยรถโดยสารจะใช
โดยสารได 2 ประเภท คือการโดยสารรถบัส เชียงใหม-ทาตอน จนสุดสาย หรือการโดยสาร รถตู
เชียงใหม-ทาตอน จนสุดสาย จากน้ันตอรถบัสโดยสาร ทาตอน-เชียงราย หรือรถบัสแดง ไปลงที่
กิโลเมตรที่ 42 เพื่อจะตอรถมอเตอรไซดรับจางขึ้นไปพื้นที่โครงการฯ อีกประมาณ 6 กิโลเมตร

เสนทางที่สอง การเดินทางขึ้นโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริหวยเมือง
งาม การเดินทางจากจังหวัดเชียงราย สามารถใชเสนทางสาย แมจัน - ฝาง ในการเดินทางจะใช
รถยนตสวนบุคคล หรือรถโดยสาร สาย เชียงราย-ทาตอน ก็ได โดยใชเสนทางหมายเลข 1098 ถึง
บานสุขฤทัย ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ประมาณ 40 กิโลเมตร เลี้ยวขวากิโลเมตรที่
42 คือเสนทางเขาสถานีฯ ตอไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร รวมระยะทางจากจังหวัดเชียงราย ประมาณ
46 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางจากเชียงรายถึงสถานีโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ
หวยเมืองงาม ประมาณ 1 ชั่วโมง

เสนทางที่สาม การเดินทางโดย เฮลิคอปเตอร จากจังหวัดเชียงใหม ถึงโครงการฯ ประมาณ
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50 นาที สวนใหญจะเปนหนวยงานราชการ หรือทหารที่ใชบริการเสนทาง เฮลิคอปเตอร เพื่อไป
ตรวจงาน

2) นโยบายรัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.1 นโยบายของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดใหการสนับสนุนโครงการอยางตอเน่ืองต้ังแต

เร่ิมดําเนินการ ต้ังแตป พ.ศ. 2547 เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับ งานบริหารโครงการ เชน
การดําเนินงานอํานวยการ ต้ังแตการตอนรับนักทองเที่ยว ซึ่งในโครงการดังกลาวจะมีบริการ
เคร่ืองด่ืมสําหรับบริการนักทองเที่ยว ซึ่งในสวนของคาใชจายน้ันขึ้นอยูกับทางนักทองเที่ยวจะ
บริจาคใหแกโครงการฯ เพื่อเปนกองทุนในการสนับสนุนนักทองเที่ยวชุดตอไป

2.1.1 นโยบายในการปรับปรุงภูมิทัศนโครงการฯ
งานบริหารโครงการ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดมีนโยบายในการ

ปรับปรุงภูมิทัศนโครงการฯ ต้ังแตการตกแตงอาคาร สถานที่ เชน การสรางและปรับปรุงเรือน
รับรองนักทองเที่ยว การปลูกตนไมดอกไมประดับ การปรับและตกแตงพื้นที่ ซึ่งการปรับปรุงภูมิ
ทัศนในพื้นที่โครงการฯจะตองสอดคลองกับระบบนิเวศและไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม นอกจากน้ันไดมีนโยบายในการปรับปรุงอาคารสํานักงานโครงการฯ รวมถึงสิ่งอํานวย
ความสะดวก สาธารณูปโภคตางๆ ต้ังแตระบบไฟฟา ซึ่งการไฟฟายังขยายเขตมาไมถึงพื้นที่
โครงการฯ โครงการฯจึงไดพัฒนาโดยการใชระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลล) และ
พัฒนาระบบนํ้าประปาโดยการจัดสรางประปาภูเขา

2.1.2 นโยบายพัฒนาและฟนฟูสภาพปาที่เสื่อมโทรม
งานสนับสนุนชุมชนมีสวนรวมในการปองกันและดูแลรักษาทรัพยากรปาไม กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดมีนโยบายใหมีการพัฒนาและฟนฟูสภาพปาที่เสื่อมโทรม หรือปา
ที่ถูกลักลอบตัดและทําลาย เชน การปลูกปาหรือตนไมที่มีขึ้นอยูแลวในปาบริเวณโครงการฯ โดย
สงเสริมใหมีการปลูกปาทั่วไป โดยดูวาในพื้นที่มีตนไมอะไรบางก็ใหปลูกเสริมตนไมประเภทน้ัน
สาเหตุเน่ืองจากการปลูกไมปาที่ขึ้นอยูแลวในบริเวณพื้นที่ปาน้ันจะทําใหไดพันธุไมมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือสภาพอากาศและตนไมน้ันจะโตเร็วโอกาสตายก็นอย สําหรับพื้นที่ปา
ที่จะปลูกน้ันใหเนนพื้นที่ปาที่เสื่อมโทรมหรือพื้นที่ปาที่ถูกตัดไมทําลายปาเพื่อพื้นที่ปาจะได
กลับคืนสูสภาพปาที่สมบูรณ

2.1.3 นโยบายปลูกสรางปาหวายในพื้นที่โครงการ
การปลูกสรางปาหวาย กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดมีนโยบายใหมีการ

ปลูกสรางปาหวายในพื้นที่โครงการฯ เน่ืองจากสภาพพื้นที่ปาในพื้นที่โครงการฯเปนปาที่มีความ
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เหมาะสมกับการปลูกปาหวายไดดี และนอกจากน้ันเปนการสงเสริมอาชีพแกชาวบาน ใหชาวบาน
ไดใชสอยประโยชนจากปาหวาย ต้ังแตการเก็บหนอหวายสําหรับการประกอบอาหาร เพื่อเปนการ
ประหยัดคาใชจายของชาวบาน และเพื่อใหชาวบานอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางพึ่งพาอาศัยกัน
นอกจากน้ันในสวนของหวายที่มีอายุพอประมาณที่จะใชในการทําเคร่ืองจักสาน ชาวบานก็สามารถ
นําตนหวายมาทําการจักสานเคร่ืองใชสอยในบานเรือนของตนเอง และหากมีปริมาณมากๆ ชาวบาน
ก็สามารถทําการจักสานเพื่อเปนอาชีพได ทําใหลดการตัดไมทําลายปาไดอีกทางหน่ึง นอกจากน้ัน
การมีปาหวายใหชาวบานไดใชสอย ชาวบานจะรูสึกรักและหวงแหนปา ลดการเผาปา เน่ืองจาก
ชาวบานเมื่อไดประโยชนใชสอยจากปาหวายก็จะระวังไมใหปาหวายถูกทําลาย อันจะทําใหไมมี
หวายมาใชสอยก็จะชวยกันดูแลรักษา เปนการรักษาปาอีกทางหน่ึง

2.1.4 นโยบายการปลูกปาไมใชสอย
การปลูกปาไมใชสอย กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดมีนโยบายใหมีการ

ปลูกไมใชสอย เชน ไมไผ ไมสัก ไมประดู ไมนางพญาเสือโครง ซึ่งไมดังกลาว เปนไมประเภทที่
ชาวบานไดใชประโยชนไดทั้งหมด ทั้งใชในการปลูกสรางบาน ใชเปนสมุนไพรรักษาโรค ฯลฯ การ
เลือกพื้นที่ปลูกใหเลือกพื้นที่ปลูกไมใชสอยในพื้นที่ปาที่ไมมีเจาของ และอยูบริเวณใกลบานของแต
ละหมูบาน เมื่อชาวบานชวยกันปลูกแลวก็ใหชวยกันดูแลรักษาและใชประโยชนรวมกัน ซึ่ง
ชาวบานก็จะใหความรวมมือเปนอยางดี เพื่อจะไดใชประโยชนจากปาน้ัน ไมมีการทําลาย หรือการ
แผวถาง หรือเผาปา เน่ืองจากกลัวไมมีปาไวใชสอย แตจะชวยกันดูแล และหากตองการใชสอยก็จะ
นํามาเพื่อใชสอยในครัวเรือนเล็กนอยเทาน้ัน

2.1.5 นโยบายมีการปลูกเสริมปาในพื้นที่ปาที่ยังไมสมบูรณ
การปรับปรุงระบบนิเวศตนนํ้า กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดมีนโยบายให

มีการปลูกเสริมปาในพื้นที่ปาที่ยังไมสมบูรณ เชน พื้นที่บางแหงตนไมอาจจะขึ้นไมคอยดีก็มี
นโยบายใหมีการปลูกเสริม สวนใหญจะเนนใหปลูกในพื้นที่ใกลบริเวณตนนํ้ากอน เพื่อสรางระบบ
นิเวศใหสมบูรณ ปาไมที่สงเสริมใหปลูกสวนใหญ ไดแก ไมประดู ไมนางพญาเสือโครง ไมซอ
เน่ืองจากไมประเภทดังดังกลาว เปนไมที่ขึ้นในพื้นที่เดิม จะทําใหโตเร็ว เน่ืองจากเหมาะกับพื้นที่
และบรรยากาศ

2.1.6 นโยบายการเพาะชํากลาไม
การเพาะชํากลาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดมีนโยบายเพาะชํากลาไม

โดยการเพาะชําแลว ก็มีการประชาสัมพันธแจกจายกลาไม ใหประชาชนทั่วไปทั้งในพื้นที่และนอก
พื้นที่ ทั้งหนวยงานของรัฐ เอกชน นําไปปลูกในพื้นที่ของตนเองและพื้นที่สาธารณะ วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มพื้นที่ปา เพื่อสรางสมดุลใหกับธรรมชาติ และนอกจากน้ัน ก็เปนการสรางจิตสํานึกใหรูจัก
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รักและหวงแหนชวยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสรางความสมดุลใหกับ
สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะปาไมที่ถูกทําลายไปเปนสวนใหญควรมีการปลูกทดแทน

2.1.7 นโยบายการทําแนวกันไฟ
การทําแนวกันไฟ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดมีนโยบายใหมีการทําแนว

กันไฟ โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการฯ จะเปนการสงเสริมการปลูกปาประเภทไมใชสอยและปาหวาย
ดังน้ัน เพื่อใหชาวบานไดมีไมใชสอยและมีปาหวายเพื่อใชประโยชนไดตลอดไป จึงมีการสงเสริม
ในการจัดทําแนวกันไฟปองกันการถูกไฟปาลุกลามปาเหลาน้ัน สาเหตุเน่ืองจากฤดูแลงไฟปามักจะ
ลุกลามทุกป อาจเน่ืองจากชาวบานบางคนที่ไปเก็บหาของปาและจุดไฟทิ้งไวหรือชาวบานที่นําวัว
ควายไปเลี้ยงและจุดไฟใหวัวควายแลวไมไดดับจึงกลายเปนไฟปาที่ลุกลาม ซึ่งผลกระทบจะทําให
สภาพปาถูกไฟปาเผาและลุกลามไปทั่ว ทําใหปาที่ถูกไฟปาลุกลามเปนปาไมที่ไมอุดมสมบูรณ การ
ทําแนวกันไฟจะปองกันการลุกลามของไฟปา โดยการทําแนวกันไฟน้ันจะทํารอบพื้นที่ปาที่
โครงการฯที่รับผิดชอบ วิธีการทําคือใชวิธี การถางหญาใหโลงเตียนรอบพื้นที่ปา หรือพื้นที่เสี่ยงตอ
การเกิดไฟปา ระยะกวางประมาณ 8-12 เมตร เมื่อไฟปาเกิดลุกลาม พอมาถึงตรงที่ทําแนวกันไฟ
หรือพื้นที่ที่ถางไวน้ัน ไฟก็ไมสามารถลุกลามตอไปไดหรืออาจลุกลามตอไปไดยากเน่ืองจากเปน
ดินไมมีเชื้อเพลิงใหลุกลามตอไป

2.1.8 นโยบายการสรางฝายกั้นนํ้า
การสรางฝายใหชาวบานไดใชประโยชน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดมี

นโยบายใหมีการสรางฝาย ต้ังแตการสรางฝายตนนํ้าแบบผสมผสาน โดยวิธีการจะสรางจากลําหวย
เล็กๆ หรือลําหวยสาขากอนที่จะไหลลงสูลําหวยถัดไป ซึ่งจะนําไปสูการสรางฝายตนนํ้าแบบ กึ่ง
ถาวรเพื่อกักเก็บนํ้าไวใชประโยชนเพื่อการเกษตรสําหรับชาวบาน และหลังจากน้ันนํ้าที่ไหลจากลํา
หวยเล็กและลําหวยถัดมาก็จะไหลลงสูลําหวยสายหลัก เพื่อสรางฝายกักเก็บนํ้าสําหรับการเพาะเลี้ยง
ปลา อยางเชน ลําหวยนํ้าหวยเมืองงาม ซึ่งลําหวยดังกลาวจะมีจุดเดน คือมีนํ้าไหลตลอดป

2.2 นโยบายขององคการบริหารสวนตําบลทาตอน
ไดมีนโนบายในการสนับสนุนการพัฒนาโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม

พระราชดําริหวยเมืองงามใหเปนสถานที่ทองเที่ยว ดังน้ี
2.2.1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ไดแกการปรับปรุงถนนหนทางเชื่อมตอ

ถนนเขาพื้นที่โครงการฯ สรางถนนทางเขาหมูบานในพื้นที่โครงการฯ ทั้ง 5 หมูบาน คือ บานบะ
หลา บานหาหก บานหวยเตา บานอาซู และบานอาเทอ ซึ่งหมูบานจะเปนจุดเดนในเร่ืองประเพณี
วัฒนธรรมที่จะสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวโครงการฯได
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2.2.2 ปรับปรุงระบบไฟฟา โดยประสานหนวยงานไฟฟาในเร่ืองการขยายเขตไฟฟาให
ทั่วถึงทุกหมูบาน

2.2.3 ปรับปรุงระบบประปา เพื่อใหชาวบานไดมีนํ้ากินนํ้าใชตลอดป
2.2.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบานในพื้นที่โครงการฯ โดยการสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก

ผูสูงอายุ ผูปวยดวยโรครายและครัวเรือนยากจน พรอมกับสนับสนุนสิ่งของเคร่ืองใชที่จําเปน
2.2.6 สรางความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน โดยไดรวมกับฝายปกครองสงเสริมใหมี

การจัดต้ังผูนําหมูบานไวทั้ง 5 หมูบาน คือ บานบะหลา บานหาหก บานหวยเตา บานอาซู และบาน
อาเทอ โดยทั้ง 5 หมูบานนอกจากจะมีผูนําหมูบานหรือผูนําเผาแลวยังมีผูใหญบานดูแลทั้ง 5
หมูบานอีกชั้นหน่ึง ในการดูแลจะดูแลต้ังแตเร่ืองสังคม ความเรียบรอยและความสงบสุขในหมูบาน
คือ

-บานที่อยูในเขต หมูที่ 10 คือบานหาหก บานหวยเตา บานบะหลา มีผูใหญบาน คือ นาย
วิจารณ แสนลี่ ดูแล

-บานที่อยูในเขต หมูที่ 11 คือ บานอาเทอ บานอาซู บานบาหลา ก็จะมีผูใหญบาน คือ นาย
ธนโชติ  แดนชํานาญกุล ดูแล

2.2.7 สงเสริมประเพณี วัฒนธรรมของชาวบานในชุมชน
เพื่อเปนการสงเสริมและอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมที่ชาวบานไดถือปฏิบัติกันมายาวนาน

ไวใหลูกหลานหรือนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชม องคการบริหารสวนตําบลทาตอนไดมีนโยบาย
สงเสริมประเพณี วัฒนธรรมของชาวบานในชุมชน เพื่อใหคนรุนหลังหรือนักทองเที่ยวไดเรียนรูสืบ
ตอกัน เชน ประเพณีการกินวอหรือประเพณีปใหมของชาวเขา ซึ่งเปนประเพณีที่นักทองเที่ยวชื่น
ชอบมาก และไมสามารถเรียนรูไดในชาวบานพื้นราบ แตเปนประเพณีชาวเขาโดยเฉพาะ โดย
ชาวบานจะจัดกันขึ้นในเดือน ธันวาคมถึงมกราคม ของทุกป และนอกจากน้ันก็จะมี ประเพณีโล
ชิงชา ประเพณีหาคู นักทองเที่ยวสวนหน่ึงนอกจากจะมาดูประเพณี วัฒนธรรมของชาวบานแลว ก็
มาดูวิถีชีวิต การกิน การอยู การประกอบอาชีพ วาชาวบานเขาอยูกันอยางไร ดังน้ันจึงเปนสิ่งสําคัญ
และเปนสิ่งดีงามที่ตองรักษาไว และจะเปนจุดเดนของการทองเที่ยวตอไป

3. นโยบายของหนวยงานทหาร
ทหารไดมีนโนบายในการสนับสนุนการพัฒนาโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม

พระราชดําริ หวยเมืองงาม ใหเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดังน้ี
2.3.1 นโยบายรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่
ทางหนวยงานทหารไดมีนโยบายรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่ โดยการสงกําลังทหาร

มาปฏิบัติงานประจําในพื้นที่โครงการฯ จัดต้ังชุดกําลังปฏิบัติการคุมครองพื้นที่บริเวณแนวชายแดน
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คุมครองดูแลเจาหนาที่ ผูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการฯ ชาวบานในชุมชนและชุมชนใกลเคียง
รวมถึงนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมพื้นที่โครงการฯ ใหมีความปลอดภัย

2.3.2 นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ไดปรับเสนทางหรือถนนที่มีความยากลําบาก เชน การปรับถนนทางเขาพื้นที่โครงการฯ

เพื่อสะดวกสําหรับการเดินทางเขาปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการฯ
2.4 นโยบายของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ไดมีแนวนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม

พระราชดําริหวยเมืองงาม ใหเปนสถานที่ทองเที่ยว โดยมีแนวนโยบาย คือ เนนในเร่ืองการอานออก
เขียนไดของชาวบานในพื้นที่โครงการ ใหรูหนังสือ และสามารถอานออกเขียนได เน่ืองจาก
ชาวบานในหมูบานในพื้นที่โครงการฯดังกลาว สวนใหญมีระดับการศึกษาต้ังแตมัธยมศึกษาปที่ 3
ลงมา และที่สําคัญผูใหญและผูสูงอายุ ในพื้นที่โครงการฯสวนใหญยังเขียนหนังสือไมไดและอาน
หนังสือไมออกซึ่งยังมีอยูอีกสวนหน่ึง ดังน้ัน ทางหนวยงานการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมอาย จึง
พยายามเนนในเร่ืองดังกลาว โดยจะมีครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจํา
ตําบล (ครู กศน.) หรือ ครูการศึกษานอกโรงเรียนที่ใหบริการสอนหนังสือใหสําหรับชาวบานใน
พื้นที่โครงการฯ โดยใชพื้นที่โครงการฯ เปนสถานที่สําหรับการสอนหนังสือแกประชาชนที่สนใจ
ซึ่งนอกจากจะเนนในเร่ืองการอานออกเขียนไดของชาวบานในชุมชนโดยเฉพาะชุมชนชาวดอยที่อยู
ในพื้นที่โครงการฯแลว ยังไดเนนและสอนในเร่ืองอาชีพใหแกชาวบาน อยางเชน การสงเสริมทํา
อาชีพที่เกิดจากฝมือของชาวบานเอง ไดแก การจักสาน โดยใชวัสดุในทองถิ่นที่มีอยู นอกจากน้ันยัง
ไดเสริมความรูในเร่ืองการทําปุยหมัก ปุยอินทรียใหแกชาวบาน โดยเนนใหใชวัสดุที่เหลือใชใน
ทองถิ่น หลังจากน้ันไดสงเสริมใหชาวบานนําไปใชสําหรับการทําเกษตรในพื้นที่ เพื่อเปนการลด
รายจายสําหรับการทําการเกษตรของชาวบานและลดการใชสารเคมีที่กําลังแพรกระจายเขาไปใน
พื้นที่อีกดวย

2.5 นโยบายของโรงเรียนในพื้นที่โครงการ คือโรงเรียนสุขฤทัย
โรงเรียนสุขฤทัยมีครูทั้งหมด 30 คน ครูใหญชื่อ นายสมเพชร  ชัยวรรณ โรงเรียนต้ังอยูใน

พื้นที่โครงการฯ หางจากสํานักงานโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริหวยเมืองงาม
ประมาณ 1 กม โรงเรียนไดมีแนวนโยบายใหเด็กทุกคนไดเรียนหนังสือ โดยวิธีการใชการ
ประชาสัมพันธแบบเขาถึงหมูบาน เขาถึงผูปกครองของเด็กโดย การบุกถึงบานเพื่อชักชวน
ผูปกครองใหสงลูกหลาน ซึ่งเปนเด็กที่มีอายุตามเกณฑการเขาเรียนตอต้ังแตระดับ ป.1 ถึง ป.6
มัธยมศึกษาปที่ 3 เขามาเรียนหนังสือในโรงเรียน สําหรับคาใชจายในเร่ืองการเรียนการสอนจะ
บริการฟรีใหแกเด็กนักเรียนทุกคน ต้ังแตเร่ืองหนังสือ สมุด ดินสอ และอุปกรณการเรียนทุกอยาง
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การเรียนการสอนจะใหเด็กไดเรียนตามหลักสูตรการศึกษาชั้นประถมศึกษาทั่วๆ ไป และมีการเสริม
ในเร่ืองอาชีพใหแกนักเรียน โดยใหเรียนรูจากการปฏิบัติจริง เรียนรูเร่ืองเกี่ยวกับธรรมชาติ ระบบ
นิเวศ รวมถึงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

3. การสงเสริมการทองเที่ยวของภาครัฐและเอกชน
3.1 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช หรือปาไม ไดใหการสนับสนุนการทองเที่ยวใน

โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริหวยเมืองงาม โดยเปนหนวยงานหลักในการ
สงเสริมการทองเที่ยว เนนการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยไดปรับปรุงภูมิทัศนโครงการฯ
การตกแตงบริเวณสํานักงานโครงการฯ อาคาร สถานที่ การสรางและปรับปรุงเรือนรับรอง
นักทองเที่ยว การจัดทําสวยหยอม การจัดแหลงเรียนรู การจัดทําซุมน่ังเลน ลานน่ังเลน การจัดทําซุม
กาแฟ หองอาหารสําหรับบริการนักทองเที่ยว ซึ่งการปรับปรุงภูมิทัศนในพื้นที่โครงการฯจะตอง
สอดคลองกับระบบนิเวศโดยและไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นอกจากน้ัน ได
สงเสริมและดูแลรักษาทรัพยากรปาไม โดยมีการพัฒนาและฟนฟูสภาพปาที่เสื่อมโทรม หรือปาที่ถูก
ลักลอบตัดและทําลาย โดยการปลูกปาทดแทนเพื่อพื้นที่ปาจะไดกลับคืนสูสภาพปาที่สมบูรณ
เหมาะสมเปนแหลงทองเที่ยว นอกจากน้ันยังไดมีการสรางฝายใหชาวบานไดใ ชประโยชนใน
การเกษตร และเพื่อผันนํ้าใหมีนํ้าไหลผานพื้นที่ในโครงการฯตลอดป เปนการสรางความรมร่ืน
ความชุมชื้น ความสวยงามใหพื้นที่โครงการฯ เหมาะสมเปนแหลงทองเที่ยวและดึงดูดนักทองเที่ยว
ใหมาเที่ยวโครงการฯ

3.2 องคการบริหารสวนตําบลทาตอน
ไดมีนโนบายในการสนับสนุนการพัฒนาโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม

พระราชดําริ หวยเมืองงามใหเปนสถานที่ทองเที่ยว โดยไดชวยพัฒนาเร่ืองโครงสรางพื้นฐาน
โดยเฉพาะการดูแลเร่ืองถนนหนทางที่เปนทางเชื่อมตอเขาโครงการฯ หรือถนนทางเขาหมูบ าน 5
หมูบาน ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสะดวกในการเดินทางสําหรับนักทองเที่ยว คือ บานบะหลา บานหา
หก บานหวยเตา บานอาซู และบานอาเทอ

นอกจากน้ัน ไดสงเสริมในเร่ืองประเพณี วัฒนธรรมของชาวบานในชุมชน โดยเฉพาะ
ประเพณีวัฒนธรรมที่ชาวบานไดถือปฏิบัติกันมายาวนาน เพื่อที่สงเสริมและอนุรักษไวให
นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชม วัฒนธรรม ประเพณีของชาวบานในชุมชนไดเรียนรูโดยเฉพาะประเพณีที่
ดึงดูดนักทองเที่ยวได คือ ประเพณีการกินวอ ประเพณีโลชิงชา ซึ่งชาวบานจะจัดกันขึ้นในเดือนชวง
เดือน มกราคมถึงเดือนมีนาคม นักทองเที่ยวสวนหน่ึงมักจะมาเที่ยวดูการกินวอของชาวเขาใน
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หมูบานเปาหมายทั้ง 5 หมูบานในพื้นที่โครงการฯ และมาดูวิถีชีวิตของชาวบาน การกิน การอยู การ
ประกอบอาชีพ วาชาวบานเขาอยูกันอยางไร

3.3 ทหาร
ไดมีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม

พระราชดําริ หวยเมืองงาม ใหเปนสถานที่ทองเที่ยว โดยมีการจัดต้ังชุดกําลังปฏิบัติการคุมครอง
นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมในพื้นที่โครงการฯ เพื่อใหนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวโครงการฯแลวมี
ความรูสึกถึงความปลอดภัย และอยากมาเที่ยว ซึ่งนักทองเที่ยวสวนหน่ึงเมื่อมาเที่ยวแลวก็จะไปลอก
ตอใหนักทองเที่ยวรายอ่ืนๆ ตอไป จึงมีการจัดต้ังจุดตรวจกอนจะถึงในพื้นที่โครงการฯ เปนจุดตางๆ
และมีการจัดทหารลาดตระเวนในสํานักงานโครงการฯ ตลอดทั้งกลางวันกลางคืน

3.4 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ไดมีแนวนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม

พระราชดําริหวยเมืองงาม ใหเปนสถานที่ทองเที่ยว โดยมีแนวนโยบาย คือ เนนในเร่ืองการอานออก
เขียนไดของชาวบานในพื้นที่โครงการ ใหรูหนังสือ และสามารถอานออกเขียนได เพื่อจะได
นําเสนอขอมูลแกนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวโครงการใหเรียนรูและเขาใจได โดยจะมีครู กศน. หรือ ครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ใหบริการสอนหนังสือใหสําหรับชาวบานใน
พื้นที่โครงการฯ โดยใชพื้นที่โครงการฯ เปนสถานที่สําหรับการสอนหนังสือแกประชาชนที่สนใจ
นอกจากน้ัน นอกจากจะเนนในเร่ืองการอานออกเขียนไดของชาวบานในชุมชนโดยเฉพาะชุมชน
ชาวดอยที่อยูในพื้นที่โครงการฯแลว ยังไดเนนและสอนในเร่ืองอาชีพใหแกชาวบาน อยางเชน การ
ทําอาชีพจากฝมือของชาวบานเอง ไดแก การจักสาน โดยใชวัสดุในทองถิ่นที่มีอยู การทํากระเปาปก
ลาย นอกจากน้ันยังไดเสริมความรูในเร่ืองการทําปุยหมัก ปุยอินทรีย การแปรรูปอาหารใหแก
ชาวบาน โดยเนนใหใชวัสดุในทองถิ่น

3.5 ครูโรงเรียนในพื้นที่โครงการ คือครูในโรงเรียนสุขฤทัย
โรงเรียนไดมีแนวนโยบายใหเด็กทุกคนไดเรียนหนังสือโดยเฉพาะตามแนวนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ และนอกจากน้ันโรงเรียนยังไดสอนใหเด็กไดเรียนรูธรรมชาติในพื้นที่
โครงการฯ และใหความรูเร่ืองการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนไดประชาสัมพันธใหเด็กไดรู
ถึงเร่ืองการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่เด็กนักเรียนทุกคนตองรูและสามารถอธิบายใหแกนักทองเที่ยวได
หากนักทองเที่ยวตองการเรียนรูเร่ืองของธรรมชาติในพื้นที่  ซึ่งเปนวิถีชีวิตของเด็กในพื้นที่
โครงการฯโดยปกติ โดยครูจะชวยแนะนําในสวนที่ตองอธิบายใหแกนักทองเที่ยววาควรอธิบาย
หรือแนะนําเกี่ยวกับวิถีชีวิต ธรรมชาติ และประเพณี วัฒนธรรมในหมูบานอยางไร เพื่อให



77

นักทองเที่ยวไดเรียนรูและเขาใจ ซึ่งโรงเรียนสุขฤทัยมีแนวนโยบายจะสรางมัคคุเทศกนอยสําหรับ
นักทองเที่ยวดวย

4. การประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
ในสวนของการประชาสัมพันธจากการสอบถามนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวพื้นที่โครงการฯ ทํา

ใหทราบวาสวนใหญจะทราบขาวแหลงพื้นที่โครงการฯ จากปายประชาสัมพันธและจากการบอก
ตอๆ กันมา จากคนที่รูจัก จากญาติ และสนใจจึงสอบถามขอมูลเพิ่มเติมและมาตามที่บอกกลาว

ซึ่งในการประชาสัมพันธ นอกจากจะประชาสัมพันธทางปายประชาสัมพันธแลว
โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริหวยเมืองงาม ยังไดมีการประชาสัมพันธโดยแจง
ขาวในที่ประชุมของโครงการพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม แจงขาวในที่ประชุมเจาหนาที่หรือ
พนักงานโครงการฯ หนวยงานภาคีที่ เกี่ยวของที่มารวมประชุมกับโครงการฯ เพื่อใหแจงขาวตอ
สําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการมาเที่ ยวในพื้นที่โครงการฯ ประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุ
ประชาสัมพันธโดยใชแผนพับประชาสัมพันธ และประชาสัมพันธทางอินเตอรเน็ต

สรุป จากการศึกษาปจจัยภายนอกของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง หวยเมืองงาม
ในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ เมื่อเทียบเคียงกับแนวคิดการกําหนดมาตรฐานการ
บริหารและการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ สําหรับอุทยานแหงชาติและแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธพืช (2547) ซึ่งไดกําหนดแนวทางการกําหนด
มาตรฐานการบริหารและการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ สําหรับอุทยานแหงชาติและแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ โดยพิจารณาจาก 4 องคประกอบคือ 1) เอกลักษณและความโดดเดนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 2) การใหการศึกษาแกนักทองเที่ยว โดยมีกิจกรรมสงเสริมความรูและคุณคา
ของทรัพยากรธรรมชาติ 3) มีการบริหารและการจัดการแหลงทองเที่ยว โดยยึดหลักการอนุรักษ 4)
การมีสวนรวมของประชาชนทองถิ่นในการบริหารและจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จะเห็นถึงศักยภาพ
ของโครงการฯ วามีปจจัยภายนอก ในดาน เอกลักษณและความโดดเดนของทรัพยากร คือ การมี
ประเพณีวัฒนธรรมด้ังเดิมของชุมชนที่ดึงดูดนักทองเที่ยว มีการใหการศึกษาแกนักทองเที่ยวที่
สนใจศึกษาไมวาจะเปนเร่ืองประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวบานในชุมชน โดยชาวบานใน
ชุมชนเปนผูถายทอดผานการแนะนํา วิธีการนําเสนอขอมูลจากโรงเรียนสุขฤทัยและ ครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ในดานการบริหารและการจัดการแหลงทองเที่ยว
มีการบริหารจัดการเจาหนาที่ โดยจัดเจาหนาที่ฝายตางๆ จัดชาวบานฝายตางๆ เชน ฝายตอนรับ ฝาย
บริการ ฝายอนุรักษทรัพยากร ฝายรักษาความปลอดภัย และสุดทายดานการอนุรักษทรัพยากร
โครงการมีการอนุรักษทรัพยากรปาไม ต้ังแต การปลูกเสริมปา การดูแลรักษาปา การปองกันไฟปา
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4.2.3 การมีสวนรวมของชุมชนในพื้นท่ีโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตาม
พระราชดําริหวยเมืองงามในการสงเสริมเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ

จากการสัมภาษณกลุมเปาหมายที่เปนชาวบานในชุมชน รวมถึงเจาหนาที่ หรือภาคีการ
พัฒนา คือเจาหนาที่จาก 5 สวนงาน ไดแก พนักงานโครงการ ทหาร ครูโรงเรียน และครูศูนยการ
เรียนรูและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจําตําบล (ครู กศน.) และเจาหนาที่ องคการบริหารสวนตําบล
ทาตอน ทําใหทราบวาชาวบานมีสวนรวมในการสงเสริมและพัฒนาโครงการสถานีพัฒนาการ
เกษตรที่สูงตามพระราชดําริหวยเมืองงามในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ หลายสวน
หลายเร่ือง สามารถแยกประเด็นได ดังตอไปน้ี

1) รวมทําการศึกษาคนควาหาปญหาและสาเหตุของปญหา
1.1 ศึกษาคนควาหาปญหาและสาเหตุของปญหาการดูแลทรัพยากรปาไมเพื่อใหสามารถ

เปนแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติที่สมบูรณ เชน ปญหาการตัดไมทําลายปา การแผวถางปา การเก็บ
ของปา การลาสัตว ปญหาไฟปา สาเหตุของปญหาสวนใหญเกิดจากการลักลอบตัดไมหรือการลา
สัตวของชาวบานสําหรับนําไปขาย หรือการหาของปาอ่ืนเพื่อนําไปขาย

1.2 ศึกษาคนควาหาปญหาและสาเหตุของปญหาการคาพืชปา สัตว ที่สําคัญ เชนกลวยไม
ซึ่งในโครงการฯ ไดรักษาพืชปาไวเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและเพื่อใหนักทองเที่ยวได
ศึกษาเรียนรู

1.3 ศึกษาคนควาหาปญหาและสาเหตุของปญหาความเสื่อมโทรมที่เกิดจากการทองเที่ยว
เน่ืองจากพื้นที่โครงการฯ ไดพัฒนาเปนสถานที่ทองเที่ยว เชน นํ้าตกที่สวยงามและรมร่ืน ปาไมทึบ
ที่ทําใหรมร่ืนไดบรรยากาศของการทองเที่ยว นักทองเที่ยวสวนหน่ึงที่ทราบขาวก็พากันมาเที่ยว
สวนใหญเปนนักทองเที่ยวมาจากที่อ่ืนโดยมาเที่ยวชั่วคราวเชามาเย็นกลับ หรือบางรายก็มาพักคาง
คืน ซึ่งนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวมักนําของติดไมติดมือมากินดวย กินแลวบางรายทิ้งเร่ียราดในปาก็มี
บางแตยังไมเปนปญหา หรือบางรายมากอไฟผิง ก็ไดทําการตัดไมในปาเพื่อทําฟนกอไฟผิง การ
แกไขปญหา โครงการไดใชวิธีประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวไดรับรูถึงความเสื่อมโทรมของปาที่
เกิดจากการทองเที่ยว การติดปายประชาสัมพันธเปนระยะๆ ในชวงของปาบริเวณนํ้าตกหรือแหลง
ทองเที่ยว หรือจุดชมวิว อยางนอยเปนการเตือนสติใหนักทองเที่ยวหรือชาวบานที่มาเที่ยวไดรับรู
และระมัดระวังไมใหเกิดปญหาการเสื่อมโทรมของปาและสิ่งแวดลอมขึ้น

1.4 ศึกษาคนควาหาปญหาและสาเหตุของปญหาแหลงนํ้า ในชวงหนาแลงนํ้าที่เคยไหล
สรางความรมร่ืนและสวยงามจะเร่ิมลดลง สาเหตุเน่ืองจากพื้นที่ปาในบริเวณโครงการฯ เปนภูเขาที่
ลาดชัน ทําใหการกักเก็บนํ้าไดนอย วิธีการแกไขคือมีการสรางฝายชะลอนํ้าเพราะฝายสามารถชะลอ
การไหลของนํ้าและดักตะกอนทําใหพื้นที่ของลําหวยตางๆ  มีความชุมชื้นเมื่อลําหวยมีความชุมชื้น
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แลวนิเวศนของปาไมก็จะกลับมามีความอุดมสมบูรณดังเดิม
2) รวมคิดและสรางรูปแบบและวิธีการพัฒนา
2.1 รวมคิดและสรางรูปแบบและวิธีการพัฒนาบุคลากร
2.1.1 บุคลากรฝายบริหารจัดการ
ในสวนของฝายบริหารจัดการ ต้ังแตเร่ืองสาธารณูปโภค ควรมีการบริหารจัดการในเร่ือง

สาธารณูปโภคใหสะดวกสบายที่สุดสําหรับนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมโครงการฯ ถนนทางเขาพื้นที่
โครงการฯ ทางเดินชมปา ควรมีการดูแลและพัฒนาอยางตอเน่ือง ซึ่งนักทองเที่ยวบางรายตองการ
เดินปา ตองการสัมผัสกับธรรมชาติในปาแตไมชอบความลําบาก เจาหนาที่ฝายบริหารจัดการตอง
คอยดูแลในเร่ืองน้ีเปนอยางดี หองนํ้าสําหรับบริการนักทองเที่ยวควรสะอาด และปลอดภัย เพราะ
หองนํ้าเปนสถานที่แรกที่นักทองเที่ยวทุกรายเมื่อเดินทางไกลมาถึงแลวตองถามหาและเยี่ยมชม
โดยเฉพาะนักทองเที่ยวที่เปนผูหญิงซึ่งจะเนนในเร่ืองน้ีมาก นอกจากน้ัน ควรมีบริการนํ้าสําหรับ
นักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมโครงการฯ ซึ่งจะสัมพันธกับมารยาทของคนไทยโดยเฉพาะคนพื้นเมือง
เหนือ ในตอนรับแขกที่มาเยี่ยมชมบาน

ในเร่ืองภูมิทัศนในพื้นที่โครงการฯ เจาหนาที่ฝายบริหารจัดการตองดูแลเปนพิเศษ
โดยเฉพาะตนไม พืชพันธไมตางๆ สภาพแวดลอมในพื้นที่โครงการฯ ตองมีการปรับปรุงและพัฒนา
ใหดูรมร่ืนเปนธรรมชาติอยูตลอดเวลา ทั้งชวงที่นักทองเที่ยวมาเที่ยวมากหรือนอยก็ตาม เพราะ
นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมโครงการฯ หากมีการดูแลรักษาใหพื้นที่ดูรมร่ืนอยูตลอดเวลา การมาเที่ยว
ชมหรือสัมผัสกับธรรมชาติในพื้นที่โครงการฯ และนําไปพูดหรือบอกตอของนักทองเที่ยวเปนสิ่ง
สําคัญ และที่สําคัญเจาหนาที่ฝายบริหารจัดการพัฒนาภูมิทัศนในพื้นที่โครงการควรมีความรูในเร่ือง
การดูแลรักษาปาใหมาก เพราะตองเกี่ยวของกับการพัฒนาปาไม และทรัพยากรธรรมชาติ ควรมี
ความรูเร่ืองการจัดตกแตงสวน ควรมีความรูเร่ืองพืชพันธไมที่จัดแสดงใหนักทองเที่ยวไดชมซึ่ง
พันธไมตางๆ ควรมีการปดปายแสดงชื่อพันธไมใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูดวย

2.1.2  บุคลากรฝายตอนรับนักทองเที่ยว
ในรูปแบบการพัฒนาบุคลากรฝายตอนรับ ควรมีการพัฒนาในเร่ืองความรูต้ังแต ความรู

เร่ืองการอนุรักษทรัพยากรปาไม ความรูเร่ืองการสงเสริมการทองเที่ยว ความรูเร่ืองพืชพันธไม
ความรูเร่ืองทรัพยากรในพื้นที่โครงการฯ รวมถึงความรูเร่ืองประเพณีวัฒนธรรมของชาวบานใน
พื้นที่โครงการฯ เพื่อที่จะสามารถอธิบายเร่ืองราวตางๆ แกนักทองเที่ยวได และนอกจากน้ัน ควรมี
การพัฒนาบุคลิกภาพ ในเร่ืองการพูด การแตงกาย ใหเหมาะสมกับเปนเจาหนาที่ฝายตอนรับ ซึ่งตอง
แตงตัวใหเหมาะสม พูดจาสุภาพ นุมนวล ใหประทับใจนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมโครงการฯ
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2.1.3  บุคลากรฝายรักษาความสงบเรียบรอยหรือรักษาความปลอดภัย
ในเร่ืองของความสงบเรียบรอยหรือความปลอดภัยของนักทองเที่ยว เปนสิ่งที่สําคัญที่สุด

เน่ืองจากพื้นที่โครงการฯ เปนพื้นที่ติดชายแดน ควรมีการเขมงวดเร่ืองของการรักษาความปลอดภัย
และนอกจากน้ันการเดินทางเขาพื้นที่โครงการฯ ในระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตรจากทางแยกขึ้น
พื้นที่โครงการฯ หรือจากพื้นที่อําเภอแมอาย จะเปนปาเขาทั้งหมด ดังน้ันควรมีการรักษาความ
ปลอดภัยในชวงทางขึ้นพื้นที่โครงการฯ เปนระยะๆ ดวย เพื่อความปลอดภัยของนักทองเที่ยว หาก
เจาหนาที่ไมพอควรประสานหรือหาความรวมมือจากชาวบานในการรวมรักษาความสงบเรียบรอย
หรือรักษาความปลอดภัยดวย

2.2 รวมคิดและสรางรูปแบบและวิธีการพัฒนาการแกไขปญหาการอนุรักษทรัพยากรปาไม
ในสวนของการอนุรักษทรัพยากรปาไม ชาวบานไดมีสวนรวมคิดและสรางรูปแบบและ

วิธีการพัฒนาการแกไขปญหาการอนุรักษทรัพยากรปาไม โดยชาวบานไดเสนอรูปแบบและวิธีการ
พัฒนาการแกไขปญหาการอนุรักษทรัพยากรปาไม โดยการใหชาวบานมีสวนรวมในการปลูกตนไม
รวมทําแนวกันไฟ รวมดับไฟ และรวมชวยกันสอดสองดูแลการตัดตนไม และการทําลายปา รวมถึง
ทรัพยากรปาไม ไดแก สัตวปา พืชปา และอ่ืนๆ  หากพบเห็นใหแจงหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ เพื่อ
จะไดรวมกันแกไขปญหาตอไป นอกจากน้ันชาวบานไดเสนอแนะใหมีการประชุมเพื่อแสดงความ
คิดเห็นในรูปแบบวีธีการอนุรักษทรัพยากรอยางตอเน่ือง พรอมทั้งหาแนวทางแกไขปญหาไปดวย

โดยในสวนของชาวบานในพื้นที่โครงการทั้ง 5 หมูบาน คือบานบะหลา บานหาหก บาน
หวยเตา บานอาซู และบานอาเทอ ชาวบานไดใชวิธีการอนุรักษทรัพยากรปาไม โดยมีขอตกลง
รวมกันกับชาวบาน และโครงการฯ คือ หากชาวบานในพื้นที่โครงการฯ ครัวเรือนไหนมีสวน
เกี่ยวของกับการตัดไม ทําลายปา โครงการฯ จะไมรับเขามาทํางานในสํานักงานโครงการฯ และใน
สวนของชาวบานก็ไมใหมีสวนรวมในกิจกรรมของสวนรวม เชน การยืมของใชสวนรวมเวลามีงาน
บานตนเอง

2.3 รวมคิดและสรางรูปแบบและวิธีการพัฒนาโครงการฯ เพื่อสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงนิเวศ

ในสวนการรวมคิดและสรางรูปแบบและวิธีการพัฒนาโครงการฯ เพื่อสงเสริมเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชนไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นหรือรวมคิดและสรางรูปแบบและ
วิธีการพัฒนาโครงการฯ ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดังน้ี

2.3.1 พัฒนาหมูบานในพื้นที่โครงการฯ ทั้ง 5 หมูบานเปนจุดเดนสําหรับแหลงทองเที่ยวเชิง
นิเวศดวย โดยใหมีการปรับปรุงภูมิทัศนชุมชน ใหสะอาด รมร่ืน นาอยู สวยงาม ดึงดูดความสนใจ
ของนักทองเที่ยว
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2.3.2 พัฒนาบุคลิกภาพ ชาวบานในชุมชน โดยเฉพาะวัยรุนใหรวมเปนพนักงานตอนรับ
นักทองเที่ยว โดยเฉพาะการใหโครงการฯ รับชาวบานที่เปนวัยรุนในชุมชนทั้ง 5 หมูบาน และ
อบรมวัยรุนในเร่ืองการตอนรับนักทองเที่ยว การพูดทักทายและใหขอมูลแกนักทองเที่ยว
นอกจากน้ันอบรมใหความรูเกี่ยวกับโครงการฯ พื้นที่โครงการฯ การอนุรักษทรัพยากร รวมถึงการ
สงเสริมโครงการฯเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ แกวัยรุนที่จะเขามาเปนพนักงานต อนรับใน
โครงการฯ และในการตอนรับนักทองเที่ยวใหแตงกายชุดชาวเขาเผาของตนเองในการตอนรับ การ
ใหชาวบานเปนพนักงานตอนรับน้ัน จะมีจุดเดนในเร่ืองการนําเสนอขอมูล ไมวาจะเปนขอมูลดาน
ประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงทรัพยากร สิ่งแวดลอมตางๆ ชาวบานในชุมชนหรือวัยรุนที่อยูในชุมชน
จะเปนผูใหขอมูลไดดีกวาเจาพนักงานโครงการฯ ที่ไมใชชาวบานในชุมชน สําหรับพนักงานเดินปา
ที่รับผิดชอบในการพานักทองเที่ยวชมปา ก็เชนเดียวกันไดใหชาวบานเปนผูรับผิดชอบเชนเดียวกัน
เพราะชาวบานจะเปนผูรูเสนทาง หรือสิ่งแวดลอมในพื้นที่ปาเปนอยางดี

2.4 รวมวางนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ในการสงเสริมโครงการฯ เปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ

จากการสัมภาษณเจาพนักงานโครงการฯ และชาวบานในพื้นที่โครงการฯ ทําใหทราบวา
ชาวบานไดมีสวนรวมวางนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมในการสงเสริมโครงการฯ เปน
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ คือ กอนการจัดต้ังโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริหวย
เมืองงาม ในวันที่ 12  มกราคม 2547 ไดมีการประชุมชาวบาน หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อหารือ
รวมกันในการจัดต้ังโครงการฯ ซึ่งในการประชุมดังกลาว สวนหน่ึงก็ไดมีการแสดงความคิดเห็น แต
สําหรับชาวบานในหมูบานเปาหมายทั้ง 5 หมูบาน คือ บานบะหลา บานหาหก บานหวยเตา บาน
อาซู และบานอาเทอ ไดเชิญผู นํามารวมประชุมในชวงแรกของการจัดต้ังโครงการ ฯ และ
นอกจากน้ันไดไปประชุมรวมกับชาวบานทั้ง 5 หมูบานอีกเวทีหน่ึง ซึ่งก็ไดมีการแสดงความคิดเห็น
รวมกันในการวางแผนการปฏิบัติงานในพื้นที่ ทั้งวางแผนการบริหารจัดการและวางแผนการพัฒนา
โครงการฯ ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ

2.5 รวมจัดหรือปรับปรุง ระบบบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมจัดหรือปรับปรุง ระบบบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในระบบ

บริหารงานพัฒนาในโครงการฯ ไดแก
2.5.1 การพัฒนาบานพักรับรอง
บานพักรับรองควรเนนแบบธรรมชาติใหมากที่สุด ใชวัสดุที่มีอยูในการสราง จัด และ

ตกแตง เพื่อใหนักทองเที่ยวมีความรูสึกสัมผัสกับธรรมชาติ ต้ังแตตัวบานพัก สถานที่ รอบบานพัก
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ควรจะมีการจัดสวน ปลูกไมดอก ไมผล หรือมีการสรางนํ้าตกใหดูรมร่ืน มีชานบานสําหรับให
นักทองเที่ยวน่ังเลนดูวิวนํ้าตกและปาไม

2.5.2 การพัฒนาโรงอาหาร
ควรเนนความสะอาด เรียบรอย และเลียนแบบธรรมชาติเชนเดียวกัน โดยสรางแบบโปรง

ไมมีฝากั้น เพื่อใหนักทองเที่ยวที่มาน่ังทานอาหารแลวสามารถมองเห็นธรรมชาติไดอยางชัดเจน
2.5.3 การพัฒนาที่จอดรถ
เน่ืองจากพื้นที่โครงการฯ สวนใหญไมใชเปนพื้นราบ แตจะเปนทางขรุขระเปนสวนใหญ

ดังน้ันการสรางที่จอดรถ ควรมีการปรับพื้นที่ใหเรียบ เพื่อสะดวกในการจอดรถ และไมเปนอันตราย
เวลาจอดรถทิ้งไว

2.5.4 การพัฒนาสนามกางเตนท
สนามกางเตนท ควรสรางบริเวณใกลทางไหลของนํ้าตก เน่ืองจากเวลานักทองเที่ยวกาง

เตนทพักผอนแลว สามารถไดยินเสียงนํ้าตกไดอยางชัดเจน ทําใหนักทองเที่ยวมีความรูสึกวาตนเอง
อยูทามกลางธรรมชาติ

2.5.5 การพัฒนาสวนหยอม
โครงการฯ มีการปรับปรุงและพัฒนาสวนหยอมทุกป และดอกไมบางอยางจะถูก

ปรับเปลี่ยนในรอบป เพื่อใหนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมโครงการฯอยางสม่ําเสมอไมรูสึกเบื่อ แตกลับ
มีความรูสึกวาไดเรียนรูสิ่งใหมอยูตลอดในชวงที่เขามาเที่ยวชมพื้นที่โครงการฯ และโครงการฯ มี
การดูแลสวนหยอมใหดูรมร่ืนโดยความรวมมือของชาวบานในพื้นที่โครงการฯ โดยชาวบานจะ
ไดรับคาจางเปนการตอบแทน

2.5.6 การพัฒนาสาธารณูปโภค
โครงการไดมีการพัฒนาสาธารณูปโภค ต้ังแต ถนนทางเขาพื้นที่โครงการฯ พัฒนาระบบนํ้า

ระบบไฟฟา โดยการติดต้ังไฟฟาระบบพลังงานแสงอาทิตย ในหมูบานที่ต้ังอยูในพื้นที่โครงการฯ
และสํานักงานโครงการฯ โดยใชแรงงานของชาวบานรวมในการจัดสรางและพัฒนารูปแบบ จน
ปจจุบัน ในพื้นที่โครงการ มีระบบนํ้าประปา ไฟฟา และมีถนนทางเขาหมูบานอยางสะดวกสบาย

2.6 รวมลงทุนในโครงการฯตามขีดความสามารถของชุมชน
การลงทุนในกิจกรรมของโครงการฯ สวนใหญจะเปนทุนที่เปนแรงงานของชาวบาน

ในชวงต้ังแตเร่ิมจัดต้ังโครงการฯ จนถึงปจจุบัน โดยมีพนักงานโครงการฯ คอยประสานงานในการ
ขอความรวมมือชาวบานรวมแรงพัฒนาโครงการฯ ไดแก

2.6.1 การดูแลความสะอาดเรียบรอย ในพื้นที่ของโครงการ ถนนทางเขาพื้นที่โครงการฯ
รวมถึงที่ต้ังสํานักงานโครงการฯ
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2.6.2 ไดรวมแรงสรางถนน จัดทําระบบนํ้าประปา รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน
ของโครงการฯ เชน การจัดทําสวนหยอม การสรางบานพักรับรอง การปรับปรุงที่จอดรถ
นักทองเที่ยว การสรางฝายกั้นนํ้าเพื่อชะลอการไหลของนํ้า และการจัดทําปายบอกทาง หรือปาย
อธิบายจุดเรียนรูตางๆ ใหนักทองเที่ยวไดเขาใจ

2.7 รวมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย
จากการสัมภาษณกลุมเปาหมายที่เปนชาวบานในพื้นที่โครงการฯ ชาวบานเลาวาการรวม

ในดานการปฏิบัติ ไดรวมปฏิบัติงานในดานการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อรักษาหรืออนุรักษไว
สําหรับเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนสวนใหญ ไดแก

2.7.1 การรวมปฏิบัติงานในดานการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ เชน รวมในการปฏิบัติดาน
การปองกันไฟปา และรวมทําแนวกันไฟ การรวมสอดสองดูแลการตัดไมทําลายปา ชวยกันดูแลปา
วิธีการคือไดรวมสอดสองดูแลการตัดไมทําลายปา รวมชวยกันดูแลปาเมื่อพบเห็นหรือทราบขาวคน
ที่ลักลอบตัดไมทําลายปาหรือคนแผวถางปาก็แจงขาวแกพนักงานในโครงการฯ หรือเจาหนาที่ปา
ไม นอกจากน้ันไดรวมดับไฟปาในชวงหนาแลง การรวมชักจูงเพื่อนบานใหเห็นความสําคัญของ
การอนุรักษปา

2.7.2 รวมรณรงคใหชาวบานมีสวนรวมในการสอดสองดูแลการเก็บหาของปา เชน การเขา
ไปเก็บหาของปาของชาวบาน ไดแก การหาเห็ด หาหนอไม หรือพืชผักปาอ่ืนๆ หากชาวบานนําไป
กินไปใชในครัวเรือนเล็กๆ นอยๆ น้ันก็ไมเปนปญหาและไมไดถือเปนความผิด ก็อนุ ญาตให
ชาวบานหาได  เน่ืองจากปามีไวใหชาวบานไดใชสอยประโยชน แตชาวบานบางคนเขาไปเก็บของ
ปาเพื่อนําไปขาย เชน การไปหากลวยไม หนอไม เพื่อนําไปขายทําใหตองตัดหรือขนไปทีละมากๆ
ถึงจะคุม ชาวบานจําตองทําทุกวิถีทางที่จะนําของปาเหลาน้ันไปขายใหได บางคร้ังถึงกับลมตนไม
ใหญที่มีกลวยไมอยูเพื่อนํากลวยไมเหลาน้ันไปขาย ทําใหตนไมใหญถูกทําลายไปดวยถาตัดมากๆ ก็
เสียสมดุลของทรัพยากรที่ชาวบานไดรวมกันดูแลรักษาเพื่อจะใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ตอง
มีทรัพยากรปาไมใหนักทองเที่ยวไดเรียนรู รวมถึงพืช สัตวปาอ่ืนๆ ไดตลอดไป

2.7.3 การมีสวนรวมของชาวบานอีกลักษณะหน่ึงคือการเขารวมทํางานในโครงการฯ เพื่อ
พัฒนาพื้นที่บริเวณโครงการฯ รวมปรับปรุงภูมิทัศนโครงการฯ สําหรับเปนสถานที่ทองเที่ยว ต้ังแต
การปรับตกแตงสถานที่ การสรางเรือนรับรอง การปลูกตนไม ดอกไมใหดูรมร่ืน สวยงาม การจัด
สวนหยอม การปรับตกแตงกิ่งไม รวมถึงการทําความสะอาด บริเวณสํานักงานโครงการฯ

2.7.4 การรวมสงเสริมโครงการฯ เปนแหลงทองเที่ยว โดยการจัดแสดงกิจกรรมตาม
ประเพณี ใหแกนักทองเที่ยวไดชมเวลาเขามาเที่ยวชมโครงการฯ ไดแก การแตงกายชุดชาวเขาตาม
เผาของตนเองทั้งผูหญิง ผูชาย และทั้งเด็กและผูใหญ ซึ่งการแตงกายของผูชายและผูหญิงก็ จะ
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ตางกัน และการแตงกายของหญิงสาวกับหญิงที่แตงงานแลวก็จะตางกัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
ประเพณีวัฒนธรรมของชาวเขาในพื้นที่โครงการ หลังจากน้ัน เมื่อมีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวชม
โครงการ เชน ชาวเขาเผาลีซอก็มีการเตนจะคึใหนักทองเที่ยวไดชม

2.8 รวมควบคุมติดตามประเมินผล
จากการสัมภาษณชาวบานในพื้นที่โครงการฯ ไดทราบวาชาวบานไดมีสวนรวมควบคุม

ติดตามประเมินผลในเร่ืองตางๆ ดังน้ี
2.8.1 รวมควบคุมพื้นที่ปาซึ่งเปนจุดเดนของพื้นที่โครงการฯ ซึ่งนักทองเที่ยวชอบมา

ทองเที่ยว โดยเจาหนาที่ปาไมหรือเจาหนาที่ทหารจะประสานงานเพื่อขอความรวมมือใหรวม
ควบคุมตรวจสอบวามีการตัดไมหรือถางปาในพื้นที่โครงการฯ หรือไม ซึ่งบางคร้ังอาจจะยังไม
แนใจวาใครหรือยังไมรูวามีผูลักลอบตัดไมหรือถางปา หากยังไมทราบหรือยังไมแนใจวาใครเปน
คนลักลอบตัดไมหรือถางปาก็จะมีการออกไปตรวจสอบพื้นที่ เกิดเหตุการณ หรือออกไป
ลาดตระเวนในพื้นที่ การออกไปลาดตระเวนหรือตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุจะออกไปรวมกับ
เจาหนาที่

2.8.2 รวมควบคุมติดตามประเมินผล โดยวิธีการรวมประชุมกับชาวบานคนอ่ืนๆ และเจา
หนาที เพื่อชวยกันประเมินแกไขปญหาทุกอยางที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เน่ืองจากปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
สวนใหญชาวบานมักจะทราบขาวเพราะชาวบานจะมีการพูดคุยกันสงขาวสารขอมูลกันตลอดเวลา

2.8.3 รวมติดตามและประเมินผลในเร่ืองการทองเที่ยว วาจากการที่มีนักทองเที่ยวเขามา
เยี่ยมชมโครงการฯ หลังจากที่โครงการฯ ไดสงเสริมในเร่ืองการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่โครงการ
แลวทําใหเกิดความเสื่อมโทรมในพื้นที่โครงการฯ หรือไม

2.8.4 รวมติดตามและประเมินผลการทองเที่ยวในโครงการฯ โดยมีการประชุมรวมกับ
เจาหนาที่ทุกระยะเพื่อประเมินการทองเที่ยวของนักทองเที่ยววามีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมโครงการฯ
มากขึ้นหรือลดลง

2.8.5 รวมติดตามและประเมินการใหบริการของพนักงาน
2.8.6 รวมติดตามและประประเมินเร่ืองผลกระทบจากการทองเที่ยวของพื้นที่ปาในบริเวณ

โครงการฯ วามีปญหาอะไรบาง
สรุป จากการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

ตามพระราชดําริหวยเมืองงามในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ เมื่อเทียบเคียงกับแนวคิด
ของการทองเที่ยวเชิงนิเวศแหงประเทศไทย (2542) ไดกําหนดมาตรฐานของการทองเที่ยวเชิง
นิเวศนไว 7 ประการ ไดแก 1) การทองเที่ยวเชิงนิเวศตองมีระบบการจัดการที่ ดี 2) การทองเที่ยวเชิง
นิเวศ ตองมีโครงการรวมกับคนในชุมชนทองถิ่น 3) การทองเที่ยวเชิงนิเวศตองมีระบบการให
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ความรู 4) การทองเที่ยวเชิงนิเวศตองมีระบบสรางคุณภาพ โดยจัดอบรมดานความรู ทักษะแกบุคคล
ที่เกี่ยวของ 5) การทองเที่ยวเชิงนิเวศน ตองมีระบบรักษาความปลอดภัย 6) การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ตองมีระบบใหบริการที่มี่คุณภาพ 7) การทองเที่ยวเชิงนิเวศตองมีการรวมมือกับชุมชนทองถิ่น จะ
เห็นถึงการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพื้นที่โครงการฯ หลายดาน เชน การมีสวนรวมศึกษา
คนควาหาปญหาและสาเหตุของปญหา ไมวาจะเปนปญหาการดูแลทรัพยากรปาไม ปญหาความ
เสื่อมโทรมที่เกิดจากการทองเที่ยว ปญหาแหลงนํ้า นอกจากน้ันไดรวมคิดและวางรูปแบบการ
พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน เชน การพัฒนาบุคลากรฝายตางๆ รวมคิดและสรางรูปแบบ
การแกไขปญหาการอนุรักษทรัพยากรปาไม รวมคิดและสรางรูปแบบการพัฒนาโครงการฯ เปน
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน รวมวางนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศน รวมปรับปรุงบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ รวมปฏิบัติงานตามแผนงาน
โครงการฯ ทีไดรวมวางไวใหบรรลุผลตามเปาหมาย และสุดทายรวมติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาโครางการฯ ซึ่งจากการวิเคราะหการมีสวนรวมของชุมชนแลว ชุมชนในพื้นที่โครงการฯ มี
สวนรวมในการพัฒนาโครงการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในทุกขั้นตอน แตที่มีสวนรวมมาก
ที่สุดคือรวมปฏิบัติการ ซึ่งจะทําใหชุมชนมีโอกาสดานผลประโยชนคือการไดรับคาจางเปนการ
ตอบแทน และทําใหชุมชนเกิดจิตสํานึกรักและหวงแหน ซึ่งจะเปนปจจัยหน่ึงทําใหโครงการ
สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืนไดในโอกาสตอไป
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จากการวิเคราะหศักยภาพโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริหวยเมือง
งาม มีดังน้ี

1) จุดแข็ง 1) มีสาธารณูปโภคสําหรับบริการนักทองเที่ยว
อยางพรอมเพรียง
2) มีการคมนาคมเขาถึงพื้นที่โครงการฯ ไดอยาง
สะดวก
3) มีทรัพยากรแหลงทองเที่ยว ไดแก จุดชมวิว
นํ้าตก ฝายกั้นนํ้า ไมเมืองหนาว
4) มีปาไมที่อุดมสมบูรณ สรางความรมร่ืนใหแก
นักทองเที่ยวไดตลอดทุกฤดูกาล
5) มีกิจกรรมการทองเที่ยวที่นาสนใจและดึงดูด
นักทองเที่ยวที่ชอบสัมผัสกับธรรมชาติและชอบ
การทาทาย ไดแก กิจกรรมการเดินปาหรือการ
ทองเที่ยวปา แตสําหรับผูสูงวัยที่ไมสามารถเดิน
ปาได ทางโครงการฯมีรถบริการให
6) มีฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก ฐาน
การเรียนรูเกี่ยวกับการปลูกพืชผัก ไมดอก ไมผล
และกิจกรรมการเลี้ยงสัตว
7) มีบุคคลากรพรอมสนับสนุนการทํางานในแต
ละฝาย เชน ฝายตอนรับหรือบริการ ฝายพัฒนา
ฝายรักษาความปลอดภัย ฯลฯ
8) มีงบประมาณในการพัฒนา ไดแก
งบประมาณจากกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและ
พันธพืช งบประมาณจากองคการบริหารสวน
ตําบล งบประมาณจาก กปร.
9) มีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ไดแก บานพัก
รับรอง ลานกางเตนท เตนท หองนํ้า ซุมกาแฟ
ศาลาผักผอน
10) มีความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว
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ในดานสถานที่ไดอยางเพียงพอ ไดแก มีบานพัก
รับรองเพียงพอสําหรับบริการนักทองเที่ยว มี
หองนํ้าและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ อยาง
เพียงพอ
11) ชุมชนมีสวนรวมในการสงเสริมและพัฒนา
โครงการฯ เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
12) มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับพัฒนา
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไดแก มีปาไมที่
อุดมสมบูรณ มีวิวที่สวยงาม มีนํ้าตก
13) มีประเพณี วัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวเขา
หลายเผาใหนักทองเที่ยวไดเรียนรู เชน ประเพณี
การกินวอ การเตนจะคึ การโลชิงชา รวมถึง
ประเพณีการเลี้ยงผี
14) มีผูนําเผาแตละเผาชวยในการประสานงาน
ทําใหการประสานงานเกิดความคลองตัว
15) มีหนวยงานภาคีสนับสนุนการพัฒนา ไดแก
ทหาร โรงเรียนสุขฤทัย การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย องคการบริหารสวน
ตําบลทาตอน

2) จุดออน 1) 1) พื้นที่ใกลชายแดน
2) 2) ชาวบานที่ไมสามารถอานออกเขียนได ยังมี

อีกหลายราย
3) 3) ชาวบานสวนหน่ึงยังยากจน
4) 4) ชาวบานบางสวนไมสนใจเขามามีสวนรวม

ในการพัฒนาโครงการฯ เปนแหลงทองเที่ยวเชิง
นิเวศ

5)
3) ปญหา และอุปสรรค ไมมี
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4) ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
โครงการฯ

1) ดานพื้นที่
1.1 ควรประสานหนวยงานไฟฟาเพื่อขอ

ติดต้ังไฟฟา และประสานองคการโทรศัพทขอ
ติดต้ังตูโทรศัพทสาธารณ ะสําหรับบริการ
นักทองเที่ยว

1.2 ควรจัดต้ังแผนที่จุดเรียนรู และองค
ความรูเร่ืองตางๆ เพื่อบริการแกนักทองเที่ยว
2) ดานการจัดการ

2.1 ดานสิ่งแวดลอม ควรมีการคัดแยกขยะ
เน่ืองจากในอนาคตหากมีนักทองเที่ยวเพิ่มมาก
ขึ้นหากไมมีการจัดการขยะใหเปนระบบอาจมี
ปญหาเร่ืองขยะเกิดขึ้นได นอกจากน้ันขยะสวน
หน่ึงสามารถนําไปขายเปนรายได

2.2 เร่ืองงบประมาณ ควรมีการประสานการ
มีสวนรวมกับหนวยงานอ่ืนหรือเอกชนในการ
สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาโครงการฯ

3) ดานกิจกรรม
3.1 ควรมีการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว

กิ จ ก ร ร ม ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว  ก า ร เ รี ย น รู แ ก
นักทองเที่ยวอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ และหลายๆ
ชองทาง
4) ดานการมีสวนรวม

4 . 1 ค ว ร ส ง เ ส ริ ม ใ ห ช า ว บ า น ใ น พื้ น ที่
โครงการฯ และภาคีการพัฒนา มีสวนรวมใน
การดําเนินงานทุกขั้นตอน รวมถึงสงเสริมให
ชาวบานมีสวนรวมในการแสวงหารายไดจาก
การทองเที่ยวดวย



89

ดังน้ัน จากการวิเคราะหศักยภาพของโครงการฯ ตามหลักการทองเที่ยวเชิงนิเวศน ของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2540) 4 องคประกอบ คือ ดานพื้นที่ ดาน
การจัดการ ดานกิจกรรมและกระบวนการ และดานการมีสวนรวม

จะเห็นวาโครงการฯ มีจุดเดน คือดานพื้นที่ มีจุดชมวิวเปนธรรมชาติ มีนํ้าตก มีแหลงเรียนรู
ธรรมชาติ หลายอยาง มีสิ่งอํานวยความสะดวก มีสาธารณูป แตไฟฟาสองสวางยังขยายเขตมาไมถึง
ทางโครงการฯจึงไดจัดสรางขึ้นเองโดยใชระบบโซลาเซลล ดังน้ันเพื่อเปนการรองรับนักทองเที่ยว
ในอนาคต ควรมีการประสานหนวยงานไฟฟาเพื่อขอติดต้ังไฟฟาสองสวางทั้งทางเขาพื้นที่ และใน
บริเวณพื้นที่ต้ังโครงการฯ โดยเฉพาะจุดที่นักทองเที่ยวตองใชบริการ สําหรับดานการจัดการ มีการ
บริหารจัดการงบประมาณ บุคลาการ และการจัดการสิ่ งแวดลอม โดยเฉพาะในเร่ืองขยะ
เชนเดียวกันเพื่อเปนการรองรับนักทองเที่ยวในอนาคต ควรมีการจัดการขยะโดยการคัดแยกขยะ
เพื่อแกไขปญหาการทิ้งขยะเร่ียราด และขยะสวนหน่ึงสามารถนําไปขายเพื่อเปนรายได ดาน
กิจกรรม มีกิจกรรมการเรียนรูธรรมชาติ กิจกรรมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเรียนรู
ประเพณีวัฒนธรรม ดานการมีสวนรวม ชุมชน หนวยงานอ่ืนไดมีสวนรวมการพัฒนากับหนวยงาน
ซึ่งจากการวิเคราะหแลวสอดคลองกับหลักการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

นํามาเทียบเคียงกับแนวคิด การกําหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ สําหรับอุทยานแหงชาติและแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตว
ปาและพันธพืช (2547) ซึ่งไดกําหนดแนวทางการกําหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ สําหรับอุทยานแหงชาติและแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ โดยพิจารณาจาก 4
องคประกอบคือ 1) เอกลักษณและความโดดเดนของทรัพยากรธรรมชาติ 2) การใหการศึกษาแก
นักทองเที่ยว โดยมีกิจกรรมสงเสริมความรูและคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ 3) มีการบริหารและ
การจัดการแหลงทองเที่ยว โดยยึดหลักการอนุรักษ 4) การมีสวนรวมของประชาชนทองถิ่นในการ
บริหารและจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

จะเห็นวาโครงการฯ มีเอกลักษณและความโดดเดนของทรัพยากรธรรมชาติ ในเร่ือง
ประเพณีวัฒนธรรม และพื้นที่เรียนรูที่เปนธรรมชาติ คือจุดชมวิว และนํ้าตก มีการใหการศึกษาแก
นักทองเที่ยว โดยผานการประชาสัมพันธ แผนพับ และการปดปายประชาสัมพันธ แตจากการ
วิเคราะหความตอเน่ืองในเร่ืองของการประชาสัมพันธโครงการยังไมมีความตอเน่ือง และขอมูลการ
ประชาสัมพันธไมเปนปจจุบัน ดังน้ัน ควรมีการปรับเปลี่ยนขอมูลใหเปนปจจุบันตลอดเวลา มีการ
ประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง และนอกจากน้ันควรมีการประชาสัมพันธหลายๆ ชองทาง เชน ทาง
สถานีวิทยุ และเว็บไซดตางๆ ในเร่ืองของการบริหารและจัดการแหลงทองเที่ยว โครงการฯมีการ
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บริหารจัดการ งบประมาณ บริหารจัดการบุคลากร ในเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น
ชุมชนทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอนแตจะมีสวนรวมมากในเร่ืองของการปฏิบัติ ดังน้ัน
ควรสงเสริมใหชุมชนทองถิ่นเขามาสวนรวมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน

นํามาเทียบเคียงกับแนวคิด ของการทองเที่ยวเชิงนิเวศแหงประเทศไทย (2542) ไดกําหนด
มาตรฐานของการทองเที่ยวเชิงนิเวศไว 7 ประการ ไดแก 1) การทองเที่ยวเชิงนิเวศตองมีระบบการ
จัดการที่ดี 2) การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ตองมีโครงการรวมกับคนในชุมชนทองถิ่น 3) การทองเที่ยวเชิง
นิเวศตองมีระบบการใหความรู 4) การทองเที่ยวเชิงนิเวศตองมีระบบสรางคุณภาพ โดยจัดอบรม
ดานความรู ทักษะแกบุคคลที่เกี่ยวของ 5) การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ตองมีระบบรักษาความปลอดภัย 6)
การทองเที่ยวเชิงนิเวศตองมีระบบใหบริการที่มีคุณภาพ 7) การทองเที่ยวเชิงนิเวศตองมีการรวมมือ
กับชุมชนทองถิ่น

จะเห็นวาโครงการฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ในเร่ืองการบริหารบุคลากร งบประมาณ
มีโครงการรวมกับชุมชน เชน โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีระบบให
ความรูแกนักทองเที่ยว โดยการแจกแผนพับประชาสัมพันธ และมีกิจกรรมการเรียนรูในโครงการฯ
มีระบบรักษาความปลอดภัยจากหนวยงานทหาร มีระบบการใหบริการที่มีคุณภาพ และมีการ
รวมมือกับชุมชนทองถิ่น ในเร่ืองการอนุรักษทรัพยากร และการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมของ
ชุมชนเพื่อใหนักทองเที่ยวไดชม

ดังน้ันจากการศึกษา และจากการเทียบเคียงกับแนวคิดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ สรุปไดวา
โครงการมีศักยภาพในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศได เน่ืองจากมีสิ่งดึงดูดความสนใจ
เชน มีจุดชมวิว มีนํ้าตก มีประเพณีวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวบาน ซึ่งเปนเปนประเพณีที่หาดูไดยาก
จากพื้นราบ การเขาถึงพื้นที่โครงการฯ คอนขางสะดวก ปลอดภัย เพราะสามารถเขาถึงโครงการ ฯ
ไดหลายเสนทาง และมีระบบความคุมครองรักษาความปลอดภัยจากเจาหนาที่ และนอกจากน้ันยังมี
สิ่งอํานวยความสะดวก เชน บานพักรับรอง เตนท จุดกางเตนท ซุมกาแฟ ซุมพักผอน สําหรับบริการ
นักทองเที่ยว แตในเร่ืองไฟฟาควรตองประสานขอติดต้ังไฟฟาสองสวางเพื่อรองรับรับนักทองเที่ยว
ในอนาคต เน่ืองจากการใชไฟฟาจากระบบโซลาเซลลมีขอจํากัดในการใชงาน


