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บทคดัย่อ 

ชุมชุนบ้านรักไทย ตาํบลหมอกจาํแป่ อาํเภอเมือง จังหวดัแม่ฮ่องสอน มีพ้ืนท่ีติดต่อกับสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพพม่า เป็นชุมชนท่ีไดรั้บการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งหน่ึงของจงัหวดั การพฒันาท่ีผ่านมาจึงใชก้าร

ท่องเท่ียวเพ่ือให้ชุมชนอยูไ่ดแ้บบพ่ึงพาตนเองและกระจายรายไดอ้ย่างทัว่ถึง แต่การพฒันายงัไม่ประสบความสําเร็จ

ตามท่ีคาดหวงั การวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคคื์อ 1) เพ่ือศึกษาบริบทของชุมชนบา้นรักไทย วิเคราะห์ และวางแผนพฒันา

ชุมชนบา้นรักไทยสู่ความเป็นชุมชนยัง่ยืน 2) เพ่ือศึกษาศกัยภาพและตน้ทุนทางทรัพยากรของชุมชน และนาํมาวางผงั

พฒันาทางกายภาพ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนใหเ้หมาะสมกบัปัจจุบนั วธีิดาํเนินการวจิยัคือ การศึกษาขอ้มูล

จากเอกสาร การสาํรวจพ้ืนท่ี การสงัเกต สมัภาษณ์ วเิคราะห์ และสงัเคราะห์ จากการศึกษาพบวา่ ชุมชนมีอตัลกัษณ์ทาง

ภูมิประเทศ วิถีชีวิต วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีโดดเด่น สามารถนาํมาส่งเสริมการท่องเท่ียว ภายใตก้รอบ

แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวฒันธรรม จึงนาํมาสู่การนาํเสนอแผนพฒันาชุมชนบา้นรักไทย และการวางผงั

พฒันากายภาพชุมชุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว สร้างความสมดุลทางดา้นวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

ควบคู่ไปกบัการอนุรักษว์ฒันธรรมและการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยกาํหนดผงัการใชท่ี้ดินและพ้ืนท่ีสาํคญัท่ีควร

พฒันา ไดแ้ก่ การสร้างศูนยข์อ้มูลการท่องเท่ียว พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ชุมชน และศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

เป็นตน้ ผลการวิจยัน้ี สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานเพ่ือให้คนในชุมชนทุกระดบัเขา้มามีส่วนร่วมและ

ประเมินผลเป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง 
 

คาํสําคญั: ชุมชน การพัฒนาอย่างยัง่ยืน บ้านรักไทย 
 

Abstract 

Baanrakthai is a community in Mokjampae subdistrict, Muang district, Mae Hong Son province. Since the 

community is adjacent to the Republic of the Union of Myanmar and has been promoted as one of the communities 

for tourism in Mae Hong Son province, tourism is used to create self-reliance and income distribution of the 

community. However, the development is not succeeded yet. The objectives of this research are 1) to study the contexts 
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of Baanrakthai, analyze, and generate the development plan to promote Baanrakthai as a sustainable community, and 

2) to study potentials and costs of natural resources of the community and create the physical community development 

plan to promote an up-to-date community-based tourism. The research methods comprise the study of information 

from documents, area survey, observation, interview, analysis, and synthesis. The study reveals that the community 

has unique and distinct identities of geography, lifestyle, culture, and local wisdom which can be used to support the 

conceptual framework of ecotourism and cultural-based tourism. This leads to the proposal of Baanrakthai community 

development plan and physical community development plan to promote tourism and create the balance of lifestyle, 

economy, society, and environment along with cultural preservation and local wisdom inheritance. The plan prescribes 

the plan of land use and identifies the significant areas for the development including the construction of tourist 

information center, community historical museum, and local wisdom learning center. The results can be used as a 

guideline for implementation to promote regular and continuous participation and evaluation of all groups of the 

community members. 
 

Keywords: Community, sustainable development, baanrakthai 

 

1. บทนํา 

บา้นรักไทยเป็นชุมชนชนบทขนาดเล็ก ตั้งอยูท่ี่ตาํบลหมอกจาํแป่ อาํเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ห่างจากท่ี

ทาํการอาํเภอเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 48 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สภาพภูมิ

ประเทศเป็นภูเขาสูง หลายส่วนของพ้ืนท่ีมีลกัษณะเป็นท่ีราบเชิงเขาและท่ีราบแอ่งกระทะ มีสภาพแวดลอ้มและ

ทรัพยากรทางธรรมชาติสวยงาม ภูมิอากาศหนาวเยน็เกือบตลอดทั้งปี มีประวติัความเป็นมาจากสงครามและชุมชน

อพยพ จึงไดรั้บการดูแลจากหน่วยงานทหารซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัระเบียบชุมชน ประชากรส่วนใหญ่เป็น

ชาวจีนยนูนาน (จีนฮ่อ) และบางส่วนเป็นชาวไทยใหญ่ และอ่ืนๆ วิถีชีวิต สังคม และวฒันธรรมประเพณีจึงเป็นแบบ

ผสมผสาน โดยมีภูมิปัญญาทางดา้นการสร้างบา้นจากดิน วฒันธรรม อาหาร เกษตรกรรม และรูปแบบสถาปัตยกรรม

ในแบบจีนยนูนานท่ีเป็นอตัลกัษณ์โดดเด่น เป็นตน้ทุนทางทรัพยากรของชุมชน 

บา้นรักไทยไดรั้บการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งหน่ึงของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยมีการจดัตั้งกลุ่ม

เครือข่ายการท่องเท่ียวของชุมชนชาวจีนยนูนานร่วมกบัอีก 2 ชุมชนในจงัหวดั คือ ชุมชนจีนยนูนานบา้นรุ่งอรุณ และ

ชุมชนจีนยนูนานบา้นสันติชล โดยทั้ง 3 ชุมชนไดเ้ปิดเป็นชุมชนท่องเท่ียวภายใตแ้นวคิด “ใชก้ารท่องเท่ียวเป็นตวัช่วย

ขจดัปัญหายาเสพติด สร้างรายไดแ้ละส่งเสริมอาชีพภายในชุมชนอยา่งย ัง่ยืน” (ทศพิธ แป้นดวงเนตร และคณะ, 2554)

สําหรับการดาํเนินงานของชุมชนบา้นรักไทยท่ีผ่านมา ในช่วงแรกชุมชนไดถู้กส่งเสริมให้เป็นหมู่บา้นท่องเท่ียวเชิง

เกษตร โดยชูลกัษณะเด่นของหมู่บา้น เช่น การปลูกชา การปลูกผลไมเ้มืองหนาว การปลูกผกัแบบวิถีดั้งเดิมของชุมชน 

ต่อมาไดถู้กพฒันารูปแบบมาเป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยการดาํเนินการส่วนใหญ่จะเป็นการจดักิจกรรมและการจดั

อบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวและพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน ไดแ้ก่ การจดัตั้ง

คณะกรรมการการท่องเท่ียว ทาํหนา้ท่ีดูแลและบริหารจดัการการท่องเท่ียวในชุมชน การฝึกอบรมมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน
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ผ่าน “หลกัสูตรชุมชน” ในโรงเรียน อบรมการใชภ้าษาองักฤษท่ีจาํเป็นเพ่ือส่ือภาษากบันกัท่องเท่ียว และจดัตั้ง “ศูนย์

วฒันธรรมจีนยูนนานบา้นรักไทย” ในห้องสมุดโรงเรียน เป็นตน้ (สมศกัด์ิ คงแดง และคณะ, 2548) การดาํเนินการ

ต่างๆ เหล่าน้ี มีหน่วยงานภาครัฐช่วยสนบัสนุน แต่ยงัไม่ประสบความสาํเร็จอยา่งท่ีคาดหวงัไว ้เน่ืองจากการพฒันาดา้น

การท่องเท่ียวในชุมชนของภาครัฐนั้นยงัขาดการพฒันาแบบเป็นองค์รวมอย่างต่อเน่ือง และให้คนในชุมชนซ่ึงเป็น

เจา้ของทรัพยากรมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง คนท่ีไดรั้บประโยชน์จึงเป็นเพียงคนกลุ่มหน่ึงเท่านั้น การประสบปัญหาความ

ยากจน การส่ือสารทางภาษา การขาดความรู้และค่านิยมของคนวยัทาํงานท่ีออกไปทาํงานนอกพ้ืนท่ี ทาํให้ไม่เขา้มามี

ส่วนร่วม เป็นผลใหข้าดกาํลงัสาํคญัในการขบัเคล่ือนเพ่ือพฒันาชุมชน รวมถึงการเร่ิมเขา้มาถือครองท่ีดินของนายทุนท่ี

อยู่นอกพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบอาชีพเก่ียวกบัการท่องเท่ียว เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีกาํลงัส่งผลให้การพฒันาชุมชนมีทิศทางท่ี

เปล่ียนไปอยา่งท่ีไม่ควรจะเป็น 

คาํถามของการวิจยัคือ จะพฒันาชุมชนบา้นรักไทยสู่ความยัง่ยนืไดอ้ยา่งไร และจะนาํเอาศกัยภาพและตน้ทุน

ทางทรัพยากรของชุมชนมาวางแผนพฒันาเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนอยา่งไรใหเ้หมาะสมกบัปัจจุบนั 

จากการศึกษาโครงการวิจัย การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท่ีเอ้ือต่อการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและ

วฒันธรรมชุมชนบา้นรักไทย (แม่ออ)ฯ ของสมศกัด์ิ คงแดง และคณะ ในปี 2548 ทาํให้ทราบขอ้จาํกดัในการพฒันา

หลายประการ ไดแ้ก่ การขาดเงินทุนและความรู้ทางวชิาการในการจดัการเก่ียวกบัการท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ 

จะใชเ้วลาท่องเท่ียวในชุมชนประมาณ 2 ชัว่โมงถึง 1 วนัเท่านั้น นกัท่องเท่ียวไม่ไดรั้บทราบขอ้มูลดา้นการบริการและ

รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน สถานท่ีท่องเท่ียวและเส้นทางสัญจรขาดงบประมาณในการ

ปรับปรุงเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวมีเพียงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไม่ก่ีหลงัคาเรือน

เท่านั้น ทาํให้ชาวบา้นส่วนใหญ่ไม่สนใจการท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในชุมชน คนในชุมชนไม่สนใจการเขา้ร่วมประชุม 

เน่ืองจากขอ้จาํกดัทางเศรษฐกิจท่ีตอ้งหาเชา้กินคํ่า เพ่ือหารายไดม้าจุนเจือครอบครัว รวมถึงอุปสรรคในเร่ืองภาษาท่ีใช้

ในการส่ือสารด้วยความหลากหลายของชาติพันธ์ุและการไม่รู้หนังสือของคนในชุมชน เป็นต้น ผลท่ีได้จาก

โครงการวจิยัน้ี สามารถนาํไปประกอบการวเิคราะห์เพ่ือการวางแผนพฒันาชุมชนต่อไป   

แนวคิดและทฤษฎีท่ีสาํคญัและมีความสอดคลอ้งกบัการพฒันาชุมชนบา้นรักไทย ไดแ้ก่ 

การท่องเท่ียวโดยชุมชน(Community Based Tourism: CBT) คือ การท่องเท่ียวท่ีคาํนึงถึงความยัง่ยืนของ

ส่ิงแวดลอ้มสังคมและวฒันธรรม กาํหนดทิศทางโดยชุมชน จดัการโดยชุมชน เพ่ือชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็น

เจา้ของ มีสิทธิในการจดัการดูแลเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้แก่ผูม้าเยอืน (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2540) 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) คือ การท่องเท่ียวและการเยี่ยมเยือนแบบมีความรับผิดชอบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยไม่รบกวนพ้ืนท่ีธรรมชาติ เพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลินและช่ืนชมธรรมชาติ (รวมถึงวฒันธรรม

ต่างๆ ทั้งในอดีตและในปัจจุบนั) ท่ีส่งเสริมการอนุรักษ ์มีผลกระทบเชิงลบจากผูม้าเยือนตํ่า และทาํใหเ้กิดการมีส่วน

ร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นประโยชน์ของคนในชุมชน (Wood, 2002) นอกจากน้ี สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย ยงัไดร้วบรวมและกาํหนดนิยามของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไวว้า่ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ 

การท่องเท่ียวอยา่งมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติ มีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

ระบบนิเวศส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียว โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูเ้ก่ียวขอ้ง ภายใตก้ารจดัการอยา่งมีส่วน
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ร่วมของทอ้งถ่ิน เพ่ือมุ่งให้เกิดจิตสาํนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยืน (สินธ์ุ สโรบล และคณะ, 2545 อา้งใน ทรง

ศกัด์ิ ปัญญา และคณะ, 2558) 

ทุนภูมิปัญญาและวฒันธรรม คือ การนาํเอาองคค์วามรู้จากตวับุคคล ชุมชน ภูมิปัญญาปราชญท์อ้งถ่ิน จนเกิด

กระบวนการนาํไปพฒันาเป็นจารีต ประเพณี วฒันธรรม นาํไปสู่การใชป้ระโยชน์และความภาคภูมิใจในความเป็น

ตวัตนของตนเองทางดา้นภูมิปัญญาและวฒันธรรม (สุภาภรณ์ ประสงคท์นั, 2556) สาํหรับชุมชนบา้นรักไทย ถือวา่เป็น

ชุมชนท่ีมีภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ เป็นส่วนหน่ึงของศกัยภาพและตน้ทุนทาง

ทรัพยากรของชุมชนในการพฒันา สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้

ใหก้บัคนในชุมชนได ้

 

2. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาบริบทของชุมชนบา้นรักไทย วิเคราะห์ และวางแผนพฒันาชุมชนบา้นรักไทยสู่ความเป็นชุมชน

ยัง่ยนื 

2. เพ่ือศึกษาศกัยภาพและตน้ทุนทางทรัพยากรของชุมชน และนาํมาวางผงัพฒันาทางกายภาพ เพ่ือส่งเสริม

การท่องเท่ียวโดยชุมชนใหเ้หมาะสมกบัปัจจุบนั 
 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการวจิยัคร้ังน้ีคือ ช่วยฟ้ืนฟเูศรษฐกิจ สร้างอาชีพและกระจายรายไดใ้ห้กบัคน

ในชุมชน ลดปัญหาการออกไปทํางานนอกพ้ืนท่ี และการเขา้มาถือครองท่ีดินโดยนายทุน ส่งเสริมการสืบสาน 

อตัลกัษณ์ มรดกทางวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีคุณค่าของชุมชนใหค้งอยู ่ปลูกจิตสาํนึกรักถ่ินท่ีเกิด และเห็น

คุณค่าในการอนุรักษท์รัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนเป็นขอ้มูลให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและคน

ในชุมชนใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินการพฒันาชุมชนต่อไป 

 

3. วธีิดาํเนินการวจิยั 

3.1 พ้ืนท่ีศึกษา กาํหนดพ้ืนท่ีโครงการและขอบเขตของพ้ืนท่ีศึกษาในชุมชนบา้นรักไทย หมู่ท่ี 6 ตาํบลหมอก

จาํแป่ อาํเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ซ่ึงอยู่ห่างจากท่ีทาํการอาํเภอเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 48 กิโลเมตร และมี

อาณาเขตติดต่อกบัสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เป็นชุมชนขนาดเลก็ประมาณ 512 ครัวเรือน (แสดงในรูปท่ี 1) 
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รูปที่ 1 แสดงตาํแหน่งท่ีตั้งชุมชนบา้นรักไทย 

 

3.2 ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ  

1. การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิโดยเลือกพ้ืนท่ีกรณีศึกษา จดัเตรียมแผนท่ีโดยใชภ้าพถ่ายจากดาวเทียมท่ีแสดงองคป์ระกอบ

สาํคญั ไดแ้ก่ การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน การตั้งถ่ินฐานบา้นเรือนและเครือข่ายการสัญจรทางบก เป็นแผนท่ีพ้ืนฐาน (Base 

Map) เพ่ือนาํไปประกอบการสํารวจพ้ืนท่ีจริง ทาํการสํารวจพ้ืนท่ีชุมชน บนัทึกขอ้มูล ถ่ายภาพ และจดัทาํเป็นแผนท่ี

กายภาพชุมชนในปัจจุบัน ศึกษาบริบทโดยรวมจากการสํารวจ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การ

สอบถาม และการสัมภาษณ์ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ผูน้ําชุมชน 

ชาวบา้น ผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัการท่องเท่ียว และนักท่องเท่ียว เป็นตน้ รวมถึงสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับ

ชุมชนดว้ยหลกัธรรมาภิบาล เพ่ือประเมินความสอดคลอ้งและความเป็นไปไดใ้นการกาํหนดแผนพฒันาชุมชน 2. การ

เก็บขอ้มูลทุติยภูมิ จากการศึกษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลดา้นเอกสารต่างๆ ตาํราทางวิชาการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

นํามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลปฐมภูมิด้วยหลักวิธี SWOT Analysis และกําหนดทิศทางการพฒันาร่วมกับชุมชน 

สงัเคราะห์ และสรุปผลเป็นแนวคิดการพฒันาชุมชนสู่ความยัง่ยนืในแบบองคร์วม 

 

4. ผลการวจิยั 

ลกัษณะทางกายภาพของชุมชน 

จากการสาํรวจพ้ืนท่ีชุมชนบา้นรักไทย พบลกัษณะของการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน แยกออกเป็นประเภทได ้ดงัน้ี 

ประเภทท่ีพกัอาศยั ท่ีพกันักท่องเท่ียว ตลาดและร้านคา้ สถานศึกษา สถานท่ีราชการ และศาสนสถาน โดยมีพ้ืนท่ี

เกษตรกรรมอยูใ่นบริเวณโดยรอบ และมีพ้ืนท่ีสําหรับการทาํกิจกรรมร่วมกนัในชุมชน คือ 1. ศาลาพกัผ่อนและลาน

กิจกรรมในบริเวณตลาด 2. วดัและศาลเจา้จีน 3. อาคารและลานอเนกประสงค ์4. โรงเรียนบา้นรักไทย โดยมีอ่างเก็บนํ้ า

“เข่ือนในหมอก (Richpool)” ตั้งอยูก่ลางหมู่บา้น ถือเป็นจุดหมายตาท่ีโดดเด่นท่ีสุดในชุมชน (ดงัแสดงในรูปท่ี 2, 3) 
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ส่วนลกัษณะของถนนในชุมชน ส่วนใหญ่มีสภาพทรุดโทรมและมีขนาดไม่ไดม้าตรฐาน คงมีเพียงเฉพาะ

ถนนสายหลกัท่ีเขา้สู่ชุมชนและผ่านหนา้บริเวณท่ีพกันกัท่องเท่ียวเท่านั้นท่ีมีสภาพดี และถนนยงัขาดไฟฟ้าแสงสว่าง

อยา่งทัว่ถึง 

 

 
รูปที่ 2 ผงัแสดงลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทต่างๆ ในชุมชน 

 

 
รูปที่ 3 ผงัแสดงตาํแหน่งโครงข่ายถนนและอาคารประเภทต่างๆ ในชุมชน 
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อตัลกัษณ์ของชุมชน 

หมู่บา้นรักไทยมีอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นและมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษแ์ละสืบทอดหลายดา้นไดแ้ก่ อตัลกัษณ์

ของภูมิประเทศอ่างเก็บนํ้ าใจกลางหมู่บา้นท่ีโดดเด่นสวยงาม ลอ้มรอบดว้ยภูเขาและความเขียวขจีของพืชพรรณทาง

ธรรมชาติและการเกษตร อตัลกัษณ์ทางวิถีชีวิต เช่น การใช ้“ล่อ” ในชีวิตประจาํวนั (ในชุมชนเรียกกนัว่า“มา้ฬ่อ”) 

อตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมบา้นดินแบบจีนยนูนาน อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ อาหารจีนยนูนาน การชงชา และ

การด่ืมชา การแต่งกาย และประเพณีดั้งเดิมของชาวจีนยนูนาน ส่ิงเหล่าน้ีช่วยดึงดูดใหค้นเขา้มาเยีย่มชมบา้นรักไทย 

 

 
รูปที่ 4 อตัลกัษณ์ วฒันธรรม และภูมิปัญญาท่ีโดดเด่นของชุมชน 

 

ศกัยภาพของชุมชน 

จากการศึกษาบริบทของชุมชนทําให้ทราบว่า บ้านรักไทยเป็นชุมชนท่ีมีศักยภาพท่ีหลากหลาย ได้แก่ 

ศักยภาพด้านสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ภูมิปัญญาการสร้างอาคารท่ีทาํจากดิน วฒันธรรมแบบจีนยูนนาน เช่น 

อาหารจีนยนูนาน การชงชา ไวน์ การแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตร โดยเฉพาะผลิตภณัฑจ์ากชาท่ีมีช่ือเสียงและเป็น

สินคา้ OTOP ของชุมชน เป็นตน้ นอกจากน้ี นโยบายจากทางภาครัฐและความพร้อมของคนในชุมชนเป็นศกัยภาพ

สาํคญัอีกส่วนหน่ึงท่ีส่งเสริมการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวของชุมชน หากนาํเอาศกัยภาพเหล่าน้ีมาเป็นจุดแข็งในการ

พฒันาชุมชนและมีการบริหารจดัการท่ีดีและเหมาะสม จะสามารถช่วยใหคุ้ณภาพชีวติและเศรษฐกิจของชุมชนดีข้ึน 

พ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ ์

พ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชน ประกอบด้วย อ่างเก็บนํ้ าใจกลาง

หมู่บ้าน ลานเคร่ืองเล่นกังหันชิงช้ายูนนาน พ้ืนท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและวฒันธรรมประเพณี พ้ืนท่ีลาน
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กิจกรรมขา้งโรงเรียนบา้นรักไทย ลานอเนกประสงค์ พ้ืนท่ีโรงเล้ียงล่อ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม และพ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่าทาง

ประวติัศาสตร์ของชุมชน ไดแ้ก่ คุกใตดิ้น หลุมบงัเกอร์ เป็นตน้ 

ปัญหาและความตอ้งการของคนในชุมชน 

หากวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ของคนในชุมชนท่ีมีความเช่ือมโยงไปสู่การพฒันา สามารถแยกเป็นประเด็นได ้

ดงัน้ี 1. การขาดพ้ืนท่ีสาธารณะและสถานท่ีทาํกิจกรรมร่วมกนัภายในชุมชนท่ีมีคุณภาพ 2. การคมนาคมและโครงสร้าง

พ้ืนฐานยงัไม่ไดม้าตรฐานและไม่ทัว่ถึง 3. มีปัญหาการส่ือสารทางภาษา เน่ืองจากขาดความรู้และมีหลายชาติพนัธ์ุ        

4. การไม่มีสญัชาติไทย 5. การเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการดา้นการท่องเท่ียวของคนในชุมชนยงัไม่ทัว่ถึง 

ส่วนประเด็นความต้องการของคนในชุมชน มี 2 ประเด็นหลักคือ ต้องการให้เศรษฐกิจท่ีเ ก่ียวกับ 

การท่องเท่ียวถูกกระจายอยา่งทัว่ถึงในชุมชน และตอ้งการใหมี้การพฒันาดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

จากการสํารวจบริบทและศึกษาปัจจัยแวดลอ้มของชุมชน นํามาทาํการวิเคราะห์ชุมชนด้วยหลกั SWOT 

Analysis สรุปได ้ดงัน้ี 

จุดแขง็ (Strengths) 

1) มีลกัษณะภูมิประเทศและสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีสวยงาม อากาศหนาวเยน็เกือบตลอดปี 

2) มีอตัลกัษณ์ทางประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ 

3) มีวฒันธรรมของจีนยนูนานท่ีโดดเด่น เช่น การแต่งกาย อาหารจีนยนูนาน การชงชา เป็นตน้ 

4) มีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอด ไดแ้ก่ การสร้างอาคารท่ีทาํจากดิน การปลูกชา

การชงชา วธีิการทาํอาหารจีนยนูนาน และการทาํไวน์ เป็นตน้ 

5) มีรูปแบบอาคารสถาปัตยกรรมจีนยนูนานท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1) การเขา้ถึงชุมชนดว้ยรถสาธารณะยงัไม่เป็นระบบ และไม่ส่งเสริมต่อการท่องเท่ียว 

2) ขาดพ้ืนท่ีจอดรถสาํหรับนกัท่องเท่ียว 

3) ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ส่งเสริมการท่องเท่ียวและการใชชี้วิตประจาํวนั เช่น ถนนและทางเดินเทา้ท่ีมี

ขนาดไม่ไดม้าตรฐานและมีสภาพทรุดโทรม ทั้งยงัไม่เช่ือมโยงกนัอยา่งทัว่ถึงภายในชุมชน รวมถึงการขาดไฟฟ้าแสง

สวา่ง ฯลฯ 

4) คนในชุมชนไม่เห็นคุณค่าของการสืบทอดอาคารสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม 

5) ขาดการสืบสานอตัลกัษณ์ มรดกทางวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งเป็นระบบ 

6) ขาดพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีมีคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางสงัคม การท่องเท่ียว และเศรษฐกิจของชุมชน 

7) ขาดแหล่งใหข้อ้มูลดา้นการท่องเท่ียวในชุมชนท่ีเป็นระบบและเขา้ถึงไดง่้าย 

8) ขาดการวางผงัทางกายภาพเพ่ือความเป็นอยูท่ี่ดี และส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเท่ียวสู่ชุมชน 

9) คนในชุมชนขาดความรู้ในการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายไดท่ี้ดีสู่ครัวเรือน 

10) คนในวยัทาํงานออกไปทาํงานนอกพ้ืนท่ี ทาํใหข้าดกาํลงัสาํคญัในการขบัเคล่ือนเพ่ือพฒันาชุมชน 
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11) การท่ีคนในชุมชนมีหลายชาติพนัธ์ุ ทาํให้การส่ือสารทางภาษา การขาดความรู้ และมีความยากจน เป็น

อุปสรรคต่อการพฒันาแบบมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง 
 

โอกาส (Opportunities) 

1) หน่วยงานภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชนบา้นรักไทย 

2) นโยบายของภาครัฐ ในการเปิดด่านการคา้ชายแดนไทย-พม่า จะช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวได ้
 

อุปสรรค (Threats) 

1) การบูรณาการแบบเป็นองคร์วม และการส่งเสริมจากภาครัฐในการขบัเคล่ือนการพฒันาชุมชนสู่ความ

ยัง่ยนื ยงัขาดความต่อเน่ืองและไม่สอดคลอ้งกบัการพฒันา 

2) คนภายนอกชุมชนเร่ิมเขา้มาลงทุนในพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบอาชีพเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของนโยบายและแผนพฒันาทั้งในระดบัประเทศ จงัหวดั เมือง 

ตาํบล จนถึงระดบัทอ้งถ่ิน ประกอบกบับริบท ศกัยภาพ ปัญหา ขอ้จาํกดัดา้นต่างๆ และความตอ้งการของคนในชุมชน 

ร่วมกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและหลกัวิชาการดา้นต่างๆ นาํมาสู่การกาํหนดทิศทางในการวางแผนพฒันาชุมชนบา้นรัก

ไทยสู่ความยัง่ยืน ดว้ยแนวคิด “การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวฒันธรรม” โดยยึดหลกัของการพฒันาอย่างเป็นองค์รวม

พร้อมกบัการขบัเคล่ือนการท่องเท่ียวโดยชุมชน สร้างความสมดุลทางดา้นวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม

ควบคู่ไปกบัการอนุรักษว์ฒันธรรมและสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สรุปสาระสาํคญัได ้ดงัน้ี 

1) ควบคุมการใชพ้ื้นท่ีท่ีอาจเกิดจากการท่องเท่ียวอยา่งไร้ทิศทาง ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมเชิงพ้ืนท่ี ดว้ย

การกาํหนดผงัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทิศทางของการพฒันา 
2) กําหนดผังทางกายภาพของการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวฒันธรรมในเชิง

รายละเอียด เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน การดาํเนินงาน และการจดักิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
3) สร้างและฟ้ืนฟอูาคาร รวมถึงสถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด และมี

รูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน 
4) อนุรักษ์อตัลกัษณ์ วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีคุณค่า และนํามาสืบสาน ต่อยอด ในเชิงองค์

ความรู้สู่คนในชุมชนเองและผูม้าเยอืน 
5) ปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความเป็นมาตรฐานและเหมาะสมกับชุมชน เพ่ือสร้างความ

สะดวกสบายและความปลอดภยัในชุมชน 
6) ปรับปรุงภูมิทศัน์ในพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพทรุดโทรมหรือถูกท้ิงร้าง ใหมี้ความสวยงาม ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
7) กาํหนดกฎระเบียบของชุมชนสําหรับใชค้วบคุมทั้งคนในทอ้งถ่ิน คนภายนอก และนักท่องเท่ียว เพ่ือ

รักษาสภาพแวดลอ้ม ควบคุมการใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชุมชนมีความเป็นระเบียบ มีความ

ปลอดภยั ป้องกนัระบบนายทุนจากคนภายนอกพ้ืนท่ี รวมถึงความโปร่งใสในการบริหารจดัการเก่ียวกบัการเงินและ

การแบ่งปันผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรมและทัว่ถึง 
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การพฒันาชุมชนบา้นรักไทยสู่การท่องเท่ียวโดยชุมชนนั้นจะตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 

และคงรักษาไวซ่ึ้งส่ิงท่ีมีคุณค่าทางทางกายภาพ ส่ิงแวดลอ้ม อตัลกัษณ์ ภูมิปัญญา สังคม และวฒันธรรมท้องถ่ิน 

ส่งเสริมการสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่คนในชุมชน อีกทั้ งชุมชนจะตอ้งมีบทบาทในการบริหารจดัการการ

ท่องเท่ียวอยา่งแทจ้ริง จึงเสนอการวางผงักายภาพชุมชนภายใตแ้นวคิดของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวฒันธรรม ดงัน้ี 

1) แนวคิดในการกาํหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน (Land Use) ของชุมชน คือ กาํหนดการใชท่ี้ดินในลกัษณะ

ย่าน โดยพิจารณาจากบริบทของชุมชนและการรักษาอตัลกัษณ์ของรูปแบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินกบัโครงข่ายถนน

และเส้นทางสัญจรท่ีมีอยูเ่ดิม และควบคุมการพฒันาให้เหมาะสมและมีความสอดคลอ้งกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศและวฒันธรรม รวมถึงการคาดการณ์การขยายตวัของชุมชนในอนาคต และในกรณีท่ีมีการเปิดด่านการคา้

ชายแดนไทย-พม่า ประกอบดว้ย ยา่นท่ีพกัอาศยั ยา่นท่ีพกัอาศยัและท่ีพกันกัท่องเท่ียว ยา่นพาณิชยกรรม (ตลาดและ

ร้านค้า) ย่านศาสนสถาน ย่านกิจกรรมทางสังคมและวฒันธรรม ย่านสถานท่ีราชการและสถานศึกษา และย่าน

เกษตรกรรม (ดงัรูปท่ี 5) 

 

 
รูปที่ 5 ผงัการกาํหนดการใชป้ระโยชนท่ี์ดินของชุมชน 

 

2) แนวคิดในการวางผงัพฒันากายภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวฒันธรรม คือ 

กาํหนดพ้ืนท่ีจอดรถสาํหรับนกัท่องเท่ียว 

เน่ืองจากการเขา้ถึงชุมชนดว้ยรถสาธารณะยงัไม่สะดวกและเป็นระบบ การเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวยงัชุมชน

บา้นรักไทยส่วนใหญ่จึงเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาดว้ยรถยนตส่์วนตวั และนกัท่องเท่ียวจากบริษทันาํเท่ียว การจดั

พ้ืนท่ีจอดรถใหอ้ยูบ่ริเวณทางเขา้สู่ชุมชน จะช่วยใหเ้กิดความเป็นระบบระเบียบ มีความปลอดภยั ไม่กีดขวางการจราจร

และเสน้ทางเดินเทา้ของนกัท่องเท่ียว รวมถึงการใชชี้วติประจาํวนัของคนในชุมชน 
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สร้างศูนยข์อ้มูลการท่องเท่ียว 

ศูนยข์อ้มูลดา้นการท่องเท่ียวน้ี จะอยูติ่ดกบัพ้ืนท่ีจอดรถสาํหรับนกัท่องเท่ียว เพ่ือให้เห็นไดช้ดัเจนและเขา้ถึง

ไดง่้าย เป็นสถานท่ีรวบรวมขอ้มูลท่ีสาํคญั และเป็นศูนยป์ระชาสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ แผนท่ีแหล่ง

ท่องเท่ียว โปรแกรมท่องเท่ียว การติดต่อเร่ืองท่ีพกั และบริการอ่ืนๆ เป็นตน้ 
 

ปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณเคร่ืองเล่นกงัหนัชิงชา้ยนูนาน สร้างศาลาและท่าเรือ 

ความโดดเด่นและสวยงามของอ่างเก็บนํ้ าในชุมชน เป็นสถานท่ีสาํคญัแห่งหน่ึงท่ีดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มา

เยี่ยมชม นอกจากนั้น ในบริเวณน้ียงัมีเคร่ืองเล่นโบราณของชาวจีนยนูนานท่ีสามารถส่งเสริมให้เป็นหน่ึงในกิจกรรม

ของนกัท่องเท่ียวได ้ประกอบกบัศกัยภาพของพ้ืนท่ียงัสามารถปรับปรุงให้เป็นท่าเรือขนาดเล็ก และเพ่ิมกิจกรรมพาย

เรือชมทิวทศัน์บริเวณรอบอ่างเก็บนํ้ า เพ่ือสร้างบรรยากาศ ความสนุกสนานและเพลิดเพลินใหก้บันกัท่องเท่ียว 
 

สร้างพิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ชุมชน 

ปัจจุบนัมีอาคารท่ีเก็บสะสมเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ในพ้ืนท่ีน้ีอยูแ่ลว้ แต่มีสภาพทรุดโทรม ขาดการดูแล

อีกทั้งยงัมีแหล่งเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีกระจายอยู่ในชุมชน หากมีการฟ้ืนฟูและสร้างความเช่ือมโยงกนั มี

บริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ จะช่วยส่งเสริมกิจกรรมใหน้กัท่องเท่ียวใชเ้วลาอยูใ่นชุมชนนานยิง่ข้ึน 
 

จุดบริการ “ข่ีล่อท่องเท่ียว” 

การข่ีล่อท่องเท่ียวชมวิถีชีวิตและธรรมชาติภายในชุมชนถือเป็นกิจกรรมอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงจะเป็นทางเลือก

ให้กบันักท่องเท่ียวท่ีชอบลองประสบการณ์ใหม่ๆ โดยกาํหนดให้มีจุดบริการติดกบัพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ชุมชน 

เพ่ือให้เกิดการกระจายตวัของแหล่งท่องเท่ียว ไม่แออดัและปะปนกบัพ้ืนท่ีจอดรถ สะดวกในการบริหารจดัการ เขา้ถึง

ง่าย และอยูไ่ม่ไกลจากโรงเล้ียงล่อ 
 

สร้างศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

เป็นศูนยท่ี์ตอ้งใชพ้ื้นท่ีทั้งอาคารและบริเวณลานโล่งกวา้ง เพ่ือจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน ได้แก่ กิจกรรมการสร้างบ้านดิน การทาํอาหารจีนยูนนาน การชงชา การทาํไวน์ การแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร เป็นตน้ จึงกาํหนดใหอ้ยูบ่ริเวณใกลก้บัลานจอดรถเพ่ือใหเ้ขา้ถึงไดส้ะดวก 
 

เพ่ิมยา่นการคา้ เพ่ือรองรับนโยบายการเปิดด่านการคา้ชายแดนไทย-พม่า 

ในกรณีท่ีมีการเปิดด่านการคา้ชายแดนไทย-พม่า เพ่ือไม่ให้เกิดความแออดัของบริเวณยา่นตลาดการคา้เดิม 

และสร้างการกระจายตวัของแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน จึงกาํหนดใหใ้ชพ้ื้นท่ีวา่งท่ีเป็นเส้นทางไปยงัด่านชายแดนไทย-

พม่า เป็นยา่นการคา้แห่งใหม่ 

นอกจากน้ี ควรปรับปรุงอาคารและสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวให้มีสภาพดี และมี

เอกลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมของชุมชน ไดแ้ก่ ศาลาริมนํ้ า อาคารอเนกประสงค ์และโรงเล้ียงมา้-ล่อ ปรับปรุงภูมิทศัน์

ลานกิจกรรม เพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวในกรณีมีงานประเพณีต่างๆ ตลอดจนปรับปรุงระบบโครงข่ายถนนและเส้นทาง

สญัจร ทั้งทางรถ คน และล่อ ฯลฯ โดยใหค้วามสาํคญัในโครงข่ายของเสน้ทางท่องเท่ียวภายในชุมชนก่อนโดยปรับปรุง
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ต่อเน่ืองจากถนนสายหลกัท่ีเขา้สู่ชุมชนใหมี้สภาพดี มีขนาดตามมาตรฐาน และเช่ือมโยงกนัอยา่งทัว่ถึง พร้อมกบัการ

จดัทาํป้ายบอกทาง ป้ายสญัลกัษณ์ต่างๆ และเพ่ิมระบบไฟฟ้าแสงสวา่งตลอดแนวเพ่ือความปลอดภยั (ดงัรูปท่ี 6) 

 

 
รูปที่ 6 ผงัพฒันากายภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวฒันธรรม 

 

5. การอภิปรายผล 

จากแนวคิดของแผนพฒันาชุมชนบ้านรักไทยสู่ความยัง่ยืน ดว้ย “การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวฒันธรรม” 

นําไปสู่การกาํหนดผงัการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือรองรับการขยายตวัของชุมชนและการท่องเท่ียว คงรักษาไวซ่ึ้ง

สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและการตั้งถ่ินฐานดั้งเดิม รวมถึงการวางผงัพฒันาทางกายภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชน ทั้งน้ี ผูว้ิจยัพยามยามแกไ้ขขอ้จาํกดัของโครงการวิจยัท่ีผ่านมาดว้ย เช่น การสร้างศูนยข์อ้มูลการ

ท่องเท่ียว เพ่ือเป็นศูนยป์ระชาสัมพนัธ์และให้การบริการแก่นักท่องเท่ียวในด้านต่างๆ การสร้างศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน เพ่ืออนุรักษต์น้ทุนทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาของชุมชน ช่วยเสริมสร้างแหล่งถ่ายทอดองคค์วามรู้

ระหวา่งคนในชุมชนเองและสร้างประสบการณ์ใหก้บันกัท่องเท่ียว ตลอดจนฟ้ืนฟแูหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ี

สามารถสร้างกิจกรรมใหน้กัท่องเท่ียวไดใ้ชเ้วลาอยูใ่นชุมชนไดน้านยิง่ข้ึน      

ประโยชน์ท่ีชุมชนไดรั้บจากผลการวจิยัคร้ังน้ี คือ 

ดา้นกายภาพ 

1) มีการวางแผนการใชท่ี้ดินอยา่งเป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัทิศทางการพฒันาชุมชน 

2) ชุมชนมีภาพลกัษณ์และสภาพแวดลอ้มท่ีดี ส่งเสริมต่อการท่องเท่ียว 
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3) มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีดีช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการทาํกิจกรรมทางสงัคม

และวฒันธรรมของชุมชน 

4) สถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่าไดรั้บการปรับปรุงและฟ้ืนฟใูหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชน 

ดา้นเศรษฐกิจ 

1) เกิดแรงกระตุน้ในการพฒันาอาชีพและสร้างอาชีพใหม่ให้กบัคนในชุมชน ทาํให้คนในชุมชนอยูไ่ดด้ว้ย

การพ่ึงพาตนเองตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชน ช่วยสนับสนุนให้คนในชุมชนไม่ออกไปทาํงานนอกพ้ืนท่ีและ

ร่วมกนัเป็นพลงัขบัเคล่ือนชุมชนใหก้า้วหนา้ 

ดา้นสงัคมและวฒันธรรม 

1) คนในชุมชนตระหนกัถึงความมีคุณค่าของอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของตน เกิด

จิตสาํนึกในการอนุรักษแ์ละผกูพนักบัถ่ินท่ีเกิด 

2) เกิดความสามคัคีร่วมมือกนั รับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ช่วยส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชน 

อยา่งไรก็ตาม แผนพฒันาชุมชนบา้นรักไทยสู่ความยัง่ยนืน้ีจะบรรลุเป้าหมายเป็นรูปธรรมได ้จาํเป็นตอ้งอาศยั

การดําเนินการอย่างเป็นองค์รวมและมีการจัดการอย่างเป็นระบบ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกันทั้ งทางภาครัฐ

โดยเฉพาะหน่วยงานทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัสรรงบประมาณ การประชาสมัพนัธ์ การจดักิจกรรม และการเขา้มามี

ส่วนร่วมสนับสนุนในด้านต่างๆ อีกทั้ งภาคเอกชน เช่น บริษทันําเท่ียวและนักท่องเท่ียว โดยมีคนในชุมชนเป็นผู ้

กาํหนดทิศทางในการขบัเคล่ือน รวมถึง การมีคณะกรรมการซ่ึงเป็นตวัแทนจากหลายชาติพนัธ์ุ หลายอาชีพ หลายฐานะ 

มาร่วมกนัทาํหนา้ท่ีดูแล วางแผนบริหารจดัการ และดาํเนินกิจกรรมต่างๆ อยา่งเป็นระบบ ดว้ยความโปร่งใสและเป็น

ธรรม โดยเฉพาะในดา้นการเงินและผลประโยชน์อ่ืนๆ เพ่ือให้มีรายไดห้รือเงินทุนกองกลางมาใชห้มุนเวียนในการ

ก่อสร้าง ปรับปรุง ฟ้ืนฟู หรือแก้ปัญหาต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการประเมินผลอย่างเป็นระบบและ

ต่อเน่ืองเป็นระยะ เพ่ือใหเ้ป็นการท่องเท่ียวโดยชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
 

6. บทสรุป 

ถึงแมว้า่บา้นรักไทยจะเป็นชุมชนขนาดเลก็และมีความเป็นมาจากชนอพยพหลายชาติพนัธ์ุ แต่มีศกัยภาพและ

ตน้ทุนทางทรัพยากรของชุมชนท่ีสนบัสนุนต่อการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวสูง เช่น สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วิถี

ชีวิต อตัลกัษณ์ วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ฯลฯ รวมถึงนโยบายและแผนพฒันาต่างๆ จากทางภาครัฐ ประกอบกบั

ความตอ้งการของคนในชุมชนเป็นแรงผลกัดนัท่ีสาํคญัในการพฒันา ผลจากการศึกษาและวเิคราะห์บริบทโดยรวมของ

ชุมชนนํามาสู่แผนพฒันาชุมชนบ้านรักไทยสู่ความยัง่ยืน โดยมีองค์ประกอบท่ีสําคัญคือ การกําหนดผงัการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพ่ือรองรับการขยายตวัของชุมชนและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

ท่องเท่ียว โดยใชห้ลกัการรักษาอตัลกัษณ์ของรูปแบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและโครงข่ายการคมนาคมดั้งเดิม และ

ควบคุมการพฒันาทางกายภาพของพ้ืนท่ีในอนาคต พร้อมกบัเสนอแนวคิดในการออกแบบวางผงัพฒันาทางกายภาพ

ชุมชน เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน และขอ้กาํหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใตก้รอบแนวคิดของการท่องเท่ียวเชิง
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นิเวศและวฒันธรรม เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและคนในชุมชนสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนและ

ดาํเนินงานต่อไป 

ดว้ยความเป็นชุมชนท่องเท่ียวของบา้นรักไทยทาํใหเ้กิดการเติบโตและเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะ

ในพ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว เช่น บริเวณท่ีพกันักท่องเท่ียว ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกต่างๆ เป็นตน้ การนํา

แผนพฒันาและแนวทางการดาํเนินงานซ่ึงเป็นผลจากการวิจัยน้ีไปสู่การปฏิบัติ จึงควรมีการปรับให้ทันสมัยอยู่

ตลอดเวลา เพ่ือใหมี้ความสอดคลอ้งกบับริบทในปัจจุบนัและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อคนในชุมอยา่งทัว่ถึง 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ยงัไม่ไดน้าํเสนอรายละเอียดของผงัการพฒันาโครงข่ายถนนและเส้นทางสัญจรภายใน

ชุมชน รวมถึงการกาํหนดขนาดของถนนท่ีเป็นมาตรฐานและมีความสอดคลอ้งกบับริบทและทิศทางการพฒันาชุมชน 

หากมีการทาํวจิยัในอนาคต จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของการพฒันาชุมชนบา้นรักไทยใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 

7. กติตกิรรมประกาศ 

การวจิยัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี ผูว้จิยัขอขอบคุณสถาบนัวจิยั มหาวทิยาลยัรังสิต ท่ีไดม้อบทุนอุดหนุนการวจิยั 

ทีมผูช่้วยวิจยัโดยนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต รวมถึงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้าํ

ชุมชน ผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัการท่องเท่ียว นักท่องเท่ียว และชาวบา้นในชุมชนบา้นรักไทย ท่ีให้ความร่วมมือให้

ขอ้มูลและอาํนวยความสะดวกในการสาํรวจพ้ืนท่ี 
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