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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงค์การวิจัยน้ีเพ่ือศึกษาศักยภาพของชุมชนบ้านแม่สะป๊อก ตาํบลแม่วิน อาํเภอแม่วาง จังหวดั

เชียงใหม่ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งโครงการหลวงชุมชนบา้นแม่สะป๊อก พฒันามาจากศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง เพ่ือแกไ้ขปัญหา

ด้านคุณภาพชีวิตทั้ ง 8 ด้านของมนุษย ์ และเป็นโครงการ 1 ใน 39 โครงการ โครงการหลวงบ้านแม่สะป๊อกเป็น

โครงการแห่งแรกท่ีมีความเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว นกัท่องเท่ียวเขา้มาในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน ประเด็นท่ีสนใจคือ ชุมชนมีความ

พร้อมในการรับมือกบัจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งไร ทาํอยา่งไรให้วฒันธรรมและวถีิความเป็นชุมชนไม่เลือน

หายไป และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษจ์ะส่งผลกระทบทางดา้นใด ในชุมชนยงัขาดพ้ืนท่ีท่ีส่งเสริมใหก้บัคนในชุมชนให้

แสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มท่ี อาทิเช่น พ้ืนท่ีส่วนกลาง จุดสนับสนุนความรู้ภูมิปัญญา ลานประเพณี ฯลฯ 

งานวจิยัน้ีเก็บขอ้มูลขั้นปฐมภูมิดว้ยการเดินสาํรวจเพ่ือบนัทึกขอ้มูลทางกายภาพของสภาพแวดลอ้มทัว่ไปภายในชุมชน 

ได้แก่ ถ่ายภาพพ้ืนท่ีอาคารภายในชุมชนและถ่ายภาพสภาพแวดล้อมโดยรอบชุมชน จากข้อมูลปฐมภูมินํามา

ประกอบการวาดผงัของชุมชนลงในแผนท่ีทางอากาศ ขอ้มูลขั้นทุติยภูมิคน้ควา้ขอ้มูลดา้นแผนการพฒันา ยทุธศาสตร์

การพฒันาจากหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ใชส้าํหรับวเิคราะห์ปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงบริบทของ

ชุมชน ขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิใชใ้นกาํหนดขอบเขตการศึกษาและนาํเสนอแนวทางการพฒันาชุมชนอยา่ง

ย ัง่ยนื จากการลงสาํรวจพ้ืนท่ี พบวา่ ประชากรดั้งเดิมของชุมชน เป็นชาวกะเหร่ียง “ปากะญอ” อพยพเขา้มาตอนเหนือ

ของประเทศไทย. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีวิถีชีวิตความเช่ือผูกพนักบัการเกษตรกรรมและป่า 

นบัถืออผีและรองลงมาคือศาสนาพุทธคริสต ์ปัจจุบนัมีประชากรท่ีเป็นชาวกะเหร่ียงและคนเมืองรวมทั้งส้ิน 688 คน 

จาํนวนครัวเรือน 226 หลงัคาเรือน ชุมชนบ้านแม่สะป๊อกมีอตัลกัษณ์เอกลกัษณ์ของวฒันธรรมของชาวกะเหร่ียงท่ี

ชดัเจน ลกัษณะกายภาพของพ้ืนท่ีมีสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติสมบูรณ์ พ้ืนท่ีเหมาะกบัการทาํเกษตรและไม่ไกลจาก

ตวัเมืองเชียงใหม่ เม่ือโครงการหลวงพ้ืนท่ีแม่สะป๊อกใชเ้พ่ือการส่งเสริมการเกษตร ทดแทนการปลูกฝ่ินและการทาํไร่

เล่ือนลอยของชาวบา้นในปี พ.ศ.2526 โดยมีครัวเรือนเขา้ร่วมโครงการจาํนวน 121 หลงัคาเรือน ชาวบา้นกลุ่มท่ีไม่ได้
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เป็นสมาชิกกบัโครงการหลวงและไม่ไดป้ระกอบอาชีพท่ีสอดคลอ้งไปดว้ยกนักบันโยบายการพฒันาของโครงการ

หลวงจะทาํให้การพฒันาทางดา้นอาชีพ และส่วนสนับสนุนดา้นอ่ืนๆชา้ลง นอกจากน้ี การท่ีมีนักท่องเท่ียวเขา้มาใน

พ้ืนท่ีมากข้ึนเพ่ือศึกษาโครงการหลวงแม่สะป๊อก ทาํให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนท่ีเปล่ียนแปลงไปเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน เช่น การเปล่ียนพ้ืนท่ีการเกษตรแบบดั้งเดิมเพ่ือปลูกหญา้สาํหรับ

เล้ียงชา้งท่ีใชใ้นการนาํเท่ียว จากการศึกษาวจิยัเสนอใหใ้ชพ้ื้นท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ จดัรูปพ้ืนท่ีบางส่วนในพ้ืนท่ีชุมชน

เป็นพ้ืนท่ีส่วนกลางสาํหรับการเรียนรู้อตัลกัษณ์  เพ่ือส่งเสริมศกัยภาพของชุมชนและผสมผสานกบัยทุธศาสตร์ดา้นการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษว์ฒันธรรม และวถีิชีวิตชุมชน เนน้ใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นวฒันธรรมต่างๆของ

ชุมชน เผยแพร่ให้นกท่องเท่ียวได้เรียนรู้วฒันธรรมและอตัลกัษณ์ เพ่ือให้คนในชุมชนรู้สึกหวงแหนและช่วยกัน

รักษาอตัลกัษณ์ของชุมชน ส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืแบบองคร์วมตามแนวพระราชดาํริในการดาํเนินวถีิชีวิต

ตามหกัเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 
 

คาํสําคญั: โครงการหลวงแม่สะป๊อก ชุมชน  แผนผังแม่บท  การจัดแบ่งการใช้ท่ีดิน  การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

Abstract 

The objective of this research is to study the potential of Ban Mae Sapok community, located at Mae Win 

subdistrict, Mae Wang district, Chiang Mai province. which is the location of the Royal Project, Ban Mae Sapok 

Community developed from the Royal Project Development Center to solve the problems of quality of life in all 8 

aspects of human beings and is one of 39 projects. Ban Mae Sapok Royal Project is the first project that has grown 

rapidly. A number of visitors coming to visit the area keep increasing continuously.An interesting issues are how 

ready the community is to cope with the increasing number of tourists, how to conserve the culture and way of 

community, and what aspects of ecotourism will affect In the community. There is still a lack of space that 

encourages people in the community to fully show their potential, such as common areas centers for the promotion 

of knowledge, wisdom, courtyard, tradition, etc. This research collecteds primary data using surveys to record 

physical data of the general environment within the community, such as taking pictures of building areas within the 

community and photographing the surrounding environment. Then ,the collected primary were used to draw the 

layout of the community into an air map. The secondary data, were aiso collected from the development plans and 

strategies from relevant government agencies and used to analyze factors that could affect the context of the 

community. The primary data and secondary data were used to define the scope of education and present sustainable 

community development guidelines. From the area exploration, it was found that the original population of the 

community was Karen " Pga K'nyau" who, in the past, migrated to the north of Thailand. Most of Them were 

agricultural workers and they had a close bond with agriculture and forests. They believed in spirits Buddhism,  and 

Christianity.  At present, there were 688 people in the community. The total number of households was 226. Mae 

Sapok community had a unique identity of Karen culture. 
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The physical characteristics of the area were completely natural environment. The area was suitable for 

agriculture and not far from Chiang Mai city.In 1983, the Royal Project in Mae Sa Pok area was used for the 

agricultural promotion instead of growing opium with 1 2 1  households participating in the project. Villagers who 

were not members of the Royal Project and did not undertake a career that was consistent with the Royal Project's 

development policy made the development slower. 

In addition, ther were and increasing number of tourists coming to the area to study the Mae Sa Pok Royal 

Project. As a result, the villager’s way of life changed to meet the increasing needs of tourists, such as changing 

traditional farmland to grow grass for elephants that were used in tours.  The results of the study suggested the 

effective use of lands and ares such as organizing some areas in the community as centers for identity learning, to 

promote the potential of the community and integrate cultural tourism conservation strategies and community life. In 

addition, the plan also suggested the community participation in various cultural activities of the community and the 

publication of these beautiful cultures and activities to travelers. This would help the people in the community to feel 

cherished and help to preserve the identity of the community which cold lead to a sustainable development in a 

holistic way according to the royal initiative in carrying out the ways of living according to the sufficiency economy 

of His Majesty King Rama IX. 

 

Keywords: Mae Sa Pok royal project development center, community, master plan, landscape utility allotment, sustainable development 

 

1.บทนํา  

ชุมชนบ้านแม่สะป๊อกตั้งอยู่ท่ี หมู่ท่ี 5 ถนนทางหลวงหมายเลข 1013 ตาํบลแม่วิน อาํเภอแม่วาง จังหวดั 

เชียงใหม่ สูงจากระดบันํ้ าทะเล 6,300เมตร พ้ืนท่ีรวมทั้งส้ิน 29.725 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ของชุมชนเป็น

ชาวกะเหร่ียง “ปากญอ” ท่ีอพยพมาจากพม่า ทาํอาชีพเกษตรกรแบบไร่เล่ือนลอย และปลูกฝ่ิน เม่ือโครงการหลวงก่อตั้ง 

ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่สะป๊อกในปี พ.ศ.2526 เพ่ือช่วยเหลือชาวบา้นท่ีเขา้ร่วมทาํการเกษตรอินทรียข์องกรม

วชิาการเกษตร ทาํปศุสัตว ์ภายใตม้าตรฐานอาหารปลอดภยั (GAP) และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ไมผ้ลเขตหนาว

และก่ึงร้อน ไมต้ดัใบ พืชไร่ กาแฟอาราบิกา้ และการเล้ียงไก่กระดูกดาํ (มูลนิธิโครงการหลวง, 2555) ชุมชนบา้นแม่สะ

ป๊อกเดิมมีเพียงชุมชนบา้นแม่สะป๊อกใต ้ประชากรในชุมชนเดิมเป็นชาวเขาเผา่กะเหร่ียงทั้งหมด เม่ือมีประชากรพ้ืนราบ

ในตวัจงัหวดัเชียงใหม่มาอาศยัเพ่ิมข้ึน เกิดการขยายตวัของชุมชนบา้นแม่สะป๊อกใตท้าํให้เกิดการก่อตั้งชุมชนบา้นแม่

สะป๊อกเหนือข้ึนในเวลาต่อมา และมีจาํนวนประชากรทั้งส้ิน 688 คน จาํนวนครัวเรือน 226 ครัวเรือน (องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลแม่วนิ, 2539) 

ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงบ้านแม่สะป๊อก ตั้งห่างจากชุมชน 2.17 กิโลเมตร เป็นหน่ึงในโครงการหลวง

จาํนวน 39 โครงการ เป็นศูนยท่ี์มีผลการดําเนินงานเติบโตอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากอยู่ไม่ไกลจากตวัเมืองเชียงใหม่ 

แผนพฒันาของศูนยฯ์ แบ่งเป็น 4 ดา้น คือ 1. พฒันาอาชีพทางดา้นการเกษตรและนอกภาคเกษตร 2. พฒันาดา้นผลิต / 

ตลาด และมาตรฐาน การผลิต 3. พฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้ม  4.พฒันาดา้นบริหารจดัการ รวมทั้งการส่งเสริมการปลูกป่า
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ตามแนวพระราชดาํริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และสร้างจุดเรียนรู้ของศูนยฯ์ เช่น แปลงสาธิตการปลูกพืชผกั 

รวมทั้งจุดเรียนรู้ชุมชน เพ่ือศึกษาวถีิชีวติชาวปากะญอ และงานหตัถกรรมผา้ทอของชุมชน  
 

  
รูปที่ 1 (รูปซา้ย) แสดงตาํแหน่งโครงการหลวง 39 โครงการ(มูลนิธิโครงการหลวง, 2555) 

(รูปขวา) ขอบเขตของพ้ืนท่ีชุมชนบา้นแม่สะป๊อก(Google earth, 2562) 
 

เม่ือโครงการหลวงเปิดดาํเนินการศูนยพ์ฒันาบ้านแม่สะป๊อกเป็นแหล่งท่องเท่ียว และเรียนรู้แนวทางตาม

พระราชดาํริ จึงทาํให้เกิดธุรกิจท่องเท่ียวจากคนพ้ืนราบเขา้ไปดาํเนินการ ปัจจุบนัจึงมีแหล่งท่องเท่ียว เช่น ปางชา้ง ทั้ง

ในพ้ืนท่ี และพ้ืนท่ีใกลเ้คียงมากถึง 45 ปางชา้ง (ทอลค์นิวออนไลน์, 2561) จึงทาํให้ในปี 2560 จาํนวนนกัท่องเท่ียว ซ่ึง

เขา้มาในพ้ืนท่ีทั้งท่ีมาพกัแรม หรือทาํกิจกรรมระหวา่งท่องเท่ียว เช่น กิจกรรมเล้ียงชา้งในปางชา้ง จาํนวน 100,000 คน 

และคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนในปี 2561-2562 อีกร้อยละ 10 (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่วิน, 2561)ชาวบา้นในชุมชนส่วน

ใหญ่เป็นเกษตรกร เพ่ือส่งผลผลิต หรือ เป็นแรงงานในศูนยฯ์ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ ชาวบา้นท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกโครงการ

หลวงมีการปรับเปล่ียนวิถีชีวติจากเกษตรกรแบบดั้งเดิมเป็นการเกษตรเป็นพ้ืนท่ีปลูกหญา้เพ่ือส่งผลผลิตไปยงัปางชา้ง 

ปรับพ้ืนท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือเป็นโฮมเสตยรั์บนกัท่องเท่ียว และเป็นแรงงานในปางชา้ง บางกิจกรรมมีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า และ

แหล่งนํ้ า เช่น และการจดัพ้ืนท่ีโชวก์ารอาบนํ้ าชา้ง รวมถึงให้นกัท่องเท่ียวร่วมกิจกรรมการอาบนํ้ าชา้ง โดยมีการปรับ

พ้ืนท่ีรอบแหล่งนํ้ าบางช่วงเพ่ือให้ทาํกิจกรรมไดโ้ดยสะดวกส่งผลให้แหล่งนํ้ าสาธารณะผิดรูปจากเดิม จากผงัการใช้

ท่ีดินจงัหวดัเชียงใหม่ของกรมโยธิการและผงัเมือง พบวา่ เป็นพ้ืนท่ีสีเขียวคาดขาว กาํหนดเป็นท่ีดินประเภทอนุรักษป่์า

ไม ้ให้ใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพ่ือการสงวนและคุม้ครอง บาํรุงป่าไม ้ การใชท่ี้วา่งริมแหล่งนํ้ าสาธารณะตอ้งเวน้พ้ืนท่ีวา่ง 6 

เมตร ตลอดแนวแหล่งนํ้ า (กรมโยธาธิการและผงัเมือง, 2555)  
 

  
รูปที่ 2 (รูปซา้ย) ผงัการใชท่ี้ดินจงัหวดัเชียงใหม่ (กรมโยธาธิการและผงัเมือง, 2555) 

(รูปขวา) พ้ืนท่ีปางชา้งในชุมชนท่ีมีการปรับพ้ืนท่ีริมฝ่ังเพ่ือทาํกิจกรรมของปางชา้ง 
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ดงันั้นการใชพ้ื้นท่ีริมแหล่งนํ้ าสาธารณะของชุมชนบา้นแม่สะป๊อก จึงตอ้งบริหารจดัการ และดูแลโดยคนใน

ชุมชนเพ่ือลดมลภาวะท่ีอาจเกิดข้ึนกบัแหล่งนํ้ าซ่ึงเป็นแหล่งตน้นํ้ า ร่วมกบัการจดัผงัการใชง้านชุมชนใหม่ จะช่วยให้

การบริหารพ้ืนท่ีในชุมชนสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติท่ีปรับเปล่ียนอนัเน่ืองมากจากระบบเศรษฐกิจท่ีพ่ึงพาการเกษตรแบบ

ดั้งเดิมไดอ้ยา่งเหมาะสมยิง่ข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ 

1. ศึกษาบริบทของชุมชน ขอ้จาํกดั และศกัยภาพของชุมชน เพ่ือเป็นขอ้มูลสาํหรับการวางแผนการออกแบบ

ผงัชุมชน 

2. ศึกษารูปแบบ เอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมในชุมชน โดยพิจารณาปัจจยัของบริบทต่างๆ ท่ี

มีผลต่อการสืบสานเอกลกัษณ์เรือนพ้ืนถ่ินในชุมชน 

3. ประยุกตใ์ชท้ฤษฏีในการออกแบบวางผงัเพ่ือให้สอดคลอ้งกบับริบทจริง และสอดคลอ้งกบัแผนเพ่ือการ

พฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 

 

3. วธีิดาํเนินการวจิยั 

การวิจยัน้ีรวบรวมขอ้มูลของชุมชนดว้ยการเดินสาํรวจเพ่ือทาํแผนท่ีเดินดินซ่ึงเป็นขอ้มูลชั้นปฐมภูมิ อุปกรณ์

การสํารวจได้แก่ กลอ้งถ่ายรูป สมุด กระดาษร่างเพ่ือบันทึกขอ้มูลกายภาพของกลุ่มบ้านท่ีตอ้งการศึกษาเอกลกัษณ์ 

และอตัลกัษณ์ของรูปแบบสถาปัตยกรรมในชุมชนทั้งภายในและภายนอก สภาพแวดลอ้มทัว่ไป และบนัทึกขอ้มูลการ

สอบถามคนในชุมชน เพ่ือเช่ือมโยงขอ้มูลในมิติทางสังคม และเศรษฐกิจ จากกิจกรรมในชีวิตประจาํวนั อาชีพ และ

กิจกรรมทางสังคม สําหรับขอ้มูลทุติยภูมิ คน้ควา้ขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นนโยบาย แผนการพฒันา และ

ยทุธศาสตร์การพฒันา เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์ปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อบริบทของชุมชน  

งานวิจยัน้ีใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (ปรัชญา เวสารัชช,์ 2557) โดยการศึกษา บริบทชุมชน สภาพ

ทัว่ไปของชุมชน อาชีพ ส่ิงแวดลอ้ม แนวทางการพฒันาชุมชน ยทุธศาสตร์ของหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํไปสู่ 

การกาํหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และการออกแบบวางผงั แนวทางการพฒันาชุมชนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักระแส 

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม และสภาพแวดลอ้ม (กาํธร กุลชล, 2545) โดยจาํกดัพ้ืนท่ีของการศึกษาเป็นชุมชน

บา้นแม่สะป๊อกใต ้เน่ืองจากเป็นชุมชนดั้งเดิม และเป็นชุมชนท่ีมีกลุ่มชาวบา้นส่วนใหญ่เขา้ร่วมกบัศูนยพ์ฒันาโครงการ

หลวงบา้นแม่สะป๊อก ก่อนการขยายตวัของชุมชนจนเกิดชุมชนบา้นแม่สะป๊อกเหนือ  

3.1 เลือกชุมชนท่ีมีศกัยภาพ สามารถพฒันาทางดา้นกายภาพเพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนพฒันาทางดา้นอ่ืนๆ เช่น 

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม โดยวางแผนการลงพ้ืนท่ีสํารวจ เตรียมข้อมูลจากการสืบค้น เตรียมแผนท่ีชุมชนเพ่ือ

ประกอบการสาํรวจ และเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์สาํหรับการสาํรวจ 

3.2 ลงสํารวจพ้ืนท่ี เก็บรายละเอียดผงัชุมชน เทียบกบัแผนท่ีผงัชุมชน ขอ้มูลของสถาปัตยกรรมในชุมชน 

ขอ้มูลจากการสอบถาม สัมภาษณ์คนในชุมชน  รวบรวมขอ้มูลจากการลงสาํรวจพ้ืนท่ี และพิจารณาร่วมกบัแผนพฒันา 

แผนนโยบายของหน่วยงานของรัฐ หรือของชุมชน นาํมาวเิคราะห์เพ่ือหาทิศทางการพฒันา 

3.4 กาํหนดแผนนโยบายการพฒันาการจดัวางผงั ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทของชุมชน  
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3.5 กาํหนดการปรับปรุงจดัวางรูปแบบของสถาปัตยกรรมในชุมชนท่ีส่งเสริมศกัยภาพของชุมชนให้เพ่ิมข้ึน

จากเดิม กาํหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน โดยการแบ่ง โซน พกัอาศยั เกษตรกรรม ส่วนสาธารณะ ป่าไม ้รวมถึง ระบบ

คมนาคม วิเคราะห์ ศกัยภาพในการขยายตวั ของส่วนพกัอาศยั ท่ีวา่งสาธารณะ ระบบการสัญจร พ้ืนท่ีท่ีตอ้งอนุรักษ ์

ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ รูปแบบการขยายตวัของชุมชน และรูปแบบของสถาปัตยกรรมในชุมชน เป็น

ตน้ 

3.6 นาํแผนเสนอแก่ผูมี้ส่วนร่วม และปรับแกไ้ข (ชูชาติ ศรีอรุโณทยั, 2544) 

 

4. ผลการวจิยั 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลแนวทางการพฒันาชุมชนบา้นแม่สะป๊อกใต ้ แผนการพฒันาของชุมชน และขอ้มูล

การใชป้ระโยชน์ท่ีดินของชุมชนในปัจจุบนั(รูปท่ี 4) พบวา่ ผงัชุมชนปัจจุบนัแบ่งการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเป็นพ้ืนป่า

อนุรักษเ์ป็นอนัดบัท่ี 1 (สีเขียวอ่อน) ซ่ึงมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาและป่าดิบช้ืน พ้ืนท่ีเกษตรกรรมแบบผสมผสาน

และนาขั้นบันไดเป็นอนัดับท่ี 2 (สีเขียวเขม้) ย่านพกัอาศัยจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม (สีเหลือง) พ้ืนท่ีพาณิชยกรม คือ 

ร้านคา้ ท่ีพกั จะอยูข่อบของพ้ืนท่ีชุมชนและติดถนน (สีแดง) และพ้ืนท่ีส่วนกลางชุมชนท่ีจดัสรรโดยโครงการหลวง  

(สีฟ้า) 
 

 

 

 

รูปที่ 3 (รูปซา้ย) แสดงรูปแบบการใชท่ี้ดินของชุมชนบา้นแม่สะป๊อกในปัจจุบนั 

(รูปขวา) สดงรูปตดัลกัษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ี 

 

ชุมชนบา้นแม่สะป๊อกใต ้มีกลุ่มชาวบา้นส่วนใหญ่เขา้ร่วมในศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงบา้นแม่สะป๊อก เพ่ือ

ลดความยากจนจากการทาํอาชีพเดิม คือ หาของป่าขาย การทาํไร่เล่ือนลอย และการปลูกฝ่ิน โดยโครงการหลวงนาํพืช

เขตหนาวและก่ึงหนาวไปส่งเสริมทดแทนการปลูกฝ่ิน และส่งเสริมชุมชนในการพฒันา ตามแผนงาน 4 ดา้น คือ 1.  

พฒันาอาชีพทางดา้นการเกษตรและนอกภาคเกษตร2. ผลิต / ตลาด และมาตรฐาน การผลิต 3. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 4. ดา้น

บริหารจัดการ ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบตามการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง (S.W.O.T.) คือ 1.จุดแข็งหรือข้อดี 

(Strengths) ความมีอตัลกัษณ์ของชุมชนท่ีเขม้แข็งและสอดคลอ้งไปดว้ยกนักบันโยบายการพฒันาของโครงการหลวง 

ทั้งในแง่ของ กายภาพ วถีิชีวติ การเกษตรกรรม และการท่องเท่ียว 2.จุดอ่อนหรือขอ้ดอ้ย (Weaknesses) คือ กลุ่มท่ีไม่ได้

เป็นสมาชิกกบัโครงการหลวงและไม่สอดคลอ้งไปดว้ยกนักบันโยบายการพฒันาของโครงการหลวงจะทาํให้การ

พฒันาชา้ลงและจะมีส่วนท่ีพฒันาชา้และส่งผลดา้นอ่ืนๆดว้ย  3.โอกาส (Opportunities) หลงัจากนโยบายการพฒันา

ของโครงการหลวงท่ีมีมากกวา่ดา้นเกษตรกรรมนั้นส่งผลให้ชุมชนแม่สะป๊อกมีความหนา้สนใจมากยิ่งข้ึน และมีการ
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เจริญเติบโตในดา้นต่างๆท่ีรวดเร็วข้ึน  4. อุปสรรค (Threats) ผูน้าํของชุมชนขาดศกัยภาพในการประสานงานกนั ทาํให้

โครงการหลวงตอ้งเขา้มาบริหารโดยตรงส่งผลใหแ้ผนพฒันา พฒันาชา้ลงกวา่ แนวโนม้ท่ีตั้งเป้าหมายไว ้ 

 จากการสํารวจพ้ืนท่ี พบว่า ชาวบ้านท่ีเขา้ร่วมกับศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงบ้านแม่สะป๊อก จาํนวน 121 

ครัวเรือน เพ่ือพฒันาดา้นอาชีพ มีวิถีชีวิต 2 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี 1. การเขา้ทาํงานกบัศูนยฯ์ เช่น การปลูกผกั ดูแล

แปลงผกั และเพาะตน้กลา้ โดยไดรั้บรายไดต้ามท่ีศูนยฯ์กาํหนด รูปแบบท่ี 2. รับตน้อ่อนของพืชผกัท่ีศูนยฯ์เพาะไวป้ลูก

บนท่ีดินของตนเองและนําผลผลิตท่ีได้กลบัมาขายยงัศูนยฯ์ ดงันั้นรายไดข้องชาวบ้านจะข้ึนอยู่กับความขยนัของ

ชาวบา้นเอง ทั้ งน้ี ศูนยฯ์ เคยใชรู้ปแบบท่ี 2 ในการสร้างรายไดใ้ห้แก่ชาวบา้น แต่พบปัญหาว่าชาวบา้นไม่ขยนัเพียง

พอท่ีจะส่งผลผลิตให้ศูนยฯ์อยา่งต่อเน่ือง ศูนยฯ์จึงให้โอกาสในการสร้างรายไดท้ั้ง  2 รูปแบบ เพ่ือใหศู้นยฯ์ มีผลผลิต

ตลอดทั้งปี นอกจากน้ีศูนยฯ์ยงัจดัตั้งจุดเรียนรู้ของศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่สะป๊อก เพ่ือทาํแปลงสาํธิตการปลูก

พืชผกั ไม้ผล โดยพืชผกัท่ีปลูกตลอดปี ได้แก่ มะระหยก สลดัรวม ซูกินี คะน้าฮ่องกง ผกักาดกวางตุ ้ง สวีทเบซิล 

เสาวรสหวาน และพืชผกัตามฤดูกาล ไดแ้ก่ เคพกสูเบอร์รี (ธ.ค.-มี.ค.) มะม่วงพนัธ์ุนวลคาํ (มิ.ย.-ส.ค.) และการส่งเสริม

ใหช้าวบา้นทาํปศุสตัว ์เช่น เล้ียงหมู ไก่ฟ้า และไก่ดาํ 

 

  
รูปที่ 4 (รูปซา้ย)การส่งเสริมให้ชาวบา้นทาํปศุสตัว ์ (โครงการหลวงบา้นแม่สะป๊อก, 2559) 

(รูปขวา)แปลงเพาะตน้กลา้ภายในศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงบา้นแม่สะป๊อก (โครงการหลวงบา้นแม่สะป๊อก,2559) 

 

ศูนย์พฒันาโครงการหลวงแม่สะป๊อก พฒันาชุมชนด้านสังคมโดยจัดกิจกรรมการจัดทําแผนชุมชนให้

ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผน การให้ความรู้และรณรงคป้์องกนัยาเสพยติ์ด ให้ความรู้การจดัตั้งกลุ่มต่างๆออม

ทรัพยส์หกรณ์ จดัทาํศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน ส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวโดยจดัทาํแผนกิจกรรมการท่องเท่ียว พฒันาและ

สาํรวจแหล่งท่องเท่ียว อบรมมาตรฐานการท่องเท่ียว/ดูงาน และอบรมวสิาหกิจดา้นการท่องเท่ียว 

 

  
รูปที่ 5 (รูปซา้ย) การส่งเสริมให้ชาวบา้นจดัทาํแผนพฒันาชุมชน และแผนการท่องเท่ียว (โครงการหลวงบา้นแม่สะป๊อก, 2559) 

(รูปขวา)โครงการบวชป่า กิจกรรมระหวา่งชุมชนและศูนยฯ์(โครงการหลวงบา้นแม่สะป๊อก, 2559) 
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ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม ศูนยฯ์ร่วมกบัชุมชนดา้นการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าตน้นํ้ าลาํธาร โดยทาํกิจกรรมปลูกป่า  

บวชป่า เพ่ือสร้างคุณค่าของป่าดว้ยศรัทธา ลดการตดัและบุกรุกป่า 

สรุปไดว้า่ ชุมชนบา้นแม่สะป๊อกใต ้และชุมชนใกลเ้คียง มีการพฒันาท่ีดีข้ึนในทุกๆดา้น อนัเน่ืองมากจากการ

ดาํเนินงานของโครงการหลวง ส่งผลให้คนนอกพ้ืนท่ี ทั้ งคนในจงัหวดัเชียงใหม่ และจากพ้ืนท่ีจงัหวดัอ่ืนเป็นนายทุน 

เขา้มาทาํกิจการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว ซ่ึงทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อวถีิชีวติของชาวบา้นในส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิก

ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงบา้นแม่สะป๊อก คือ ชาวบา้นเลือกท่ีจะทาํงานในกิจการท่ีให้บริการการท่องเท่ียว เช่น ปาง

ชา้ง หรือการทาํกิจการท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียว เช่น การเปล่ียนท่ีนา เป็นแปลงปลูกหญา้เพ่ือส่งให้ปางชา้งเป็นตน้  

ดงันั้น ในการนาํเสนอแผนการพฒันาชุมชน จาํเป็นตอ้งนาํเสนอการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวเพ่ือให้เกิด

ความยัง่ยนื ในรูปแบบของชุมชนเกษตรและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์และเพ่ิมพ้ืนท่ีส่วนกลางใหชุ้มชน 

จากการวิเคราะห์แผนพฒันาชุมชน และความตอ้งการของชุมชน เสนอให้จดัโซนในชุมชนประกอบดว้ย 1. 

โซนพาณิชยกรรม 2. โซนอนุรักษส์ถาปัตยกรรม 3. โซนส่วนกลางของชุมชน 4.โซนหตัถกรรมของชุมชน 5.โซนพ้ืนท่ี

แปรรูปและปลูกสมุนไพร 6.โซนบา้นพกัโฮมสเตยข์องชุมชน ในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสอบถามความตอ้งการของคนใน

ชุมชน มีความตอ้งการหลกั คือ 1. ตอ้งการพ้ืนท่ีวางขายสินคา้ทางการเกษตรเน่ืองจากเม่ือมีผลิตทางการเกษตรท่ีเกิน

จากการส่งขายใหก้บัโครงการหลวงมากเกินไป  2. ชาวบา้นตอ้งการการคมนาคมท่ีดีข้ึน เพ่ือช่วยในการเช่ือมต่อชุมชน

กบัภายนอกอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 

  
รูปที่ 6 (รูปซา้ย)การจดัโซนของพ้ืนท่ีเพ่ือพฒันาชุมชนและการแกไ้ขปัญหาในแต่ละโซน 

(รูปขวา) แสดงพ้ืนท่ีเพ่ือสนบัสนุนแผนพฒันาท่ีควรดาํเนินการในแต่ละโซน 

เม่ือนาํความตอ้งการของชุมชน วิเคราะห์ร่วมกบัแผนพฒันาของชุมชน นาํเสนอแนวทางพฒันาชุมชนดว้ย

การจดัโซนพ้ืนท่ีประกอบดว้ย 1. พ้ืนท่ีจดัทาํธนาคารขา้ว 2.พ้ืนท่ีตลาด 3.พ้ืนท่ีรองรับนกัท่องเท่ียว 4.พ้ืนท่ีปางชา้ง 5.

พ้ืนท่ีการเรียนรู้หัตถกรรมการทอผา้ 6. ศูนยก์ารเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไหรเพ่ือนักท่องเท่ียว 7.จุดเปล่ียนถ่ายการ

คมนาคม 8.ตลาดกลางของชุมชน 9.ศูนยแ์ปรรูปพืชสมุนไพร ซ่ึงในพ้ืนท่ีเหล่าน้ีเป็นการจดัโซนเพ่ือลดปัญหาชุมชน 

แต่ในแต่ละโซนต้องมีการปรับปรุง และหรือก่อสร้างอาคารเพ่ือดาํเนินการ เช่น ปรับปรุงอาคารในพ้ืนท่ีรองรับ

นกัท่องเท่ียว หรือการทาํพ้ืนท่ีจอดรถสาํหรับนกัท่องเท่ียวรวมในจุดเดียวกนั และสร้างชุมชนการเกษตรและท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ ์ดว้ยการปรับปรุงอาคารบางส่วนให้ดีข้ึน และใชใ้นการดาํเนินการดา้นอ่ืน เช่น การปรับปรุงอาคารเพ่ือทาํ

จุดรวมตวัของนักท่องเท่ียว จาํเป็นตอ้งศึกษาเอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ของรูปแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินเพ่ือท่ีคงอตั

ลกัษณ์ไว ้ 
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รูปที่ 7 (รูปซา้ย) รูปแบบของสถาปัตยกรรมพ้ืนท่ีภายในชุมชนบา้นแม่สะป๊อก 

(รูปขวา) รูปแบบของสถาปัตยกรรมพ้ืนท่ีภายในชุมชนบา้นแม่สะป๊อกโซนอนุรักษส์ถาปัตยกรรม 

 

5. การอภิปรายผล 

ชุมชนบ้านแม่สะป๊อกใตเ้ป็นชุมชนตน้แบบท่ีดีในการพฒันาอย่างรวดเร็ว เพราะมีทรัพยากรธรรมชาติท่ี

สมบูรณ์ การดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงบา้นแม่สะป๊อกท่ีมีชาวบา้นเขา้ร่วม 121 ครัวเรือน จากจาํนวน

ครัวเรือนทั้งหมด 226ครัวเรือน และมีผลผลิตของโครงการหลวงอยา่งต่อเน่ือง ส่งออกไดอ้ยา่งรวดเร็วเน่ืองจากอยูไ่ม่

ไกลจากตวัเมืองเชียงใหม่ การดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงบา้นแม่สะป๊อก ส่งเสริมชุมชนในการพฒันา

ดา้นต่างๆ รวมทั้งดา้นการท่องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนซ่ึงมีวฒันธรรมของชนเผ่ากะเหร่ียงปากญอ และ

สร้างศูนยเ์รียนรู้ทางการเกษตร ทาํให้มีนกัท่องเท่ียวสนใจเขา้ชมพ้ืนท่ี ทั้งเพ่ือการศึกษาหาความรู้ดา้นการเกษตร และ

การท่องเท่ียวเพ่ือพกัผ่อน ส่งผลให้มีนายทุนเขา้มาในพ้ืนท่ีเพ่ือทาํกิจการท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว เช่น ปางชา้ง ท่ีพกั

นักท่องเท่ียวในรูปรีสอร์ท และโฮมสเตย์ ซ่ึงชาวบ้านในชุมชนท่ีไม่ได้เขา้ร่วมโครงการหลวง ประกอบอาชีพท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัผูน้าํชุมชนท่ีขาดประสบการณ์ในการจดัการ ทาํให้การจดัการชุมชนมี

ทิศทางการพฒันาท่ีไม่ชดัเจน เน่ืองจากชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกโครงการหลวงมีรายไดท่ี้มัน่คงจากโครงการ แต่สมาชิกท่ี

เหลือท่ีมีแหล่งรายไดอ่ื้น จึงอาจจะใหค้วามร่วมมือในการพฒันาตามแนวทางการพฒันาของโครงการหลวงนอ้ย ส่งผล

ใหก้ารจดัการพ้ืนท่ีภายในชุมชนไม่สอดคลอ้งกบัแผนการพฒันาชุมชน 

การเสนอแนวทางเพ่ือการพฒันาจึงเป็นการเสนอให้เป็นชุมชนการเกษตรและท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์โดยการ

ปรับปรุงพ้ืนท่ีในชุมชนเป็นโซน ประกอบดว้ย1. โซนพาณิชยกรรม 2. โซนอนุรักษส์ถาปัตยกรรม 3. โซนส่วนกลาง

ของชุมชน 4.โซนหตัถกรรมของชุมชน 5.โซนพ้ืนท่ีแปรรูปและปลูกสมุนไพร 6.โซนบา้นพกัโฮมสเตยข์องชุมชน ซ่ึง

ในพ้ืนท่ีแต่ละโซน จาํเป็นตอ้งปรับปรุงอาคาร เพ่ือการดาํเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เช่น การปรับปรุง

อาคารรับนักท่องเท่ียวท่ีทรุดโทรมให้ดีข้ึน การปรับปรุงอาคารในโซนต่างๆ ต้องสอดคล้องกับอัตลกัษณ์ และ

เอกลกัษณ์ของรูปแบบสถาปัตยกรรมในชุมชน เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ตามแนวทางการพฒันาชุมชน  

และการปรับปรุงทางสัญจรเพ่ือขนส่งผลิตผลท่ีได้จากการเกษตร ให้ชาวบ้านกลุ่มอ่ืน หรือในชุมชนใกลเ้คียงได้มี

โอกาสในการขายผลิตผลทางเกษตรของตนเอง เพ่ือกระจายรายไดด้า้นการเกษตรออกไป ลดการพ่ึงพิงรายไดจ้ากการ

ท่องเท่ียวลง เพ่ือควบคุมการพฒันาแบบไร้ทิศทาง และยงัคงอนุรักษพ้ื์นท่ีการเกษตรแบบดั้งเดิมไวไ้ด ้รวมถึงการปรับ

พ้ืนท่ีเพ่ืออาํนวยความสะดวกให้นักท่องเท่ียวแต่ไม่รบกวนพ้ืนท่ีการอยู่อาศัย เช่น การจัดพ้ืนท่ีจอดรถรวมของ

นกัท่องเท่ียว เปล่ียนรูปแบบการเขา้ถึงดว้ยการเดิน หรือดว้ยบริการสาธารณะ เพ่ือลดความแออดัจากการสญัจรในพ้ืนท่ี



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี ๒๕๖๒  

https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
 

509 

อยูอ่าศยั ซ่ึงจะส่งผลใหชุ้มชนพ่ึงพาตวัเองไดท้ั้งภาคการเกษตร และการท่องเท่ียว โดยยงัคงรักษาอตัลกัษณ์ วฒันธรรม 

และวถีิของชุมชน ส่งต่อใหค้นรุ่นต่อไปในอนาคตอยา่งย ัง่ยนื 

 

6. บทสรุป 

ผลกระทบจากการพฒันาของชุมชนเพ่ือผสมผสานวถีิชีวติท่ีตอ้งพ่ึงพาเกษตรกรรม และรองรับการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ ์การนาํเสนอแนวทางปรับปรุงผงัของชุมชนภายใตก้ารมีส่วนร่วมของคนในชุมชนร่วมวางแผนการพฒันา

อาศัยการแนะนาํ จากศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงบ้านแม่สะป๊อก และความเขม้แข็งของคนในชุมชน จะสร้างความ

เขม้แข็งของวฒันธรรม แต่กลมกลืนกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน สร้างการพฒันาในแนวทางท่ีชัดเจนจากความ

ตอ้งการของคนในชุมชนทั้ งท่ีเป็นสมาชิกและไม่ใช่สมาชิกในศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงบ้านแม่สะป๊อก เป็นการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวติท่ีดีเพ่ืออนุรักษว์ถีิ ประเพณี วฒันธรรม ใหค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 

7. กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจยัเล่มน้ีสาํเร็จลุล่วงไดน้ั้น ผูว้ิจยัโครงการฯ ขอขอบคุณ มหาวทิยาลยัรังสิต และคนในชุมชนเจา้หนา้ท่ี

หน่วยงานของรัฐ ท่ีใหค้วามร่วมมือใหข้อ้มูลและอาํนวยความสะดวกในการสาํรวจพ้ืนท่ี แง่คิดรวมถึงการถ่ายทอดภูมิ

ปัญญาใหก้บัผูว้จิยัคร้ังน้ี 
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