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จดุเริม่ต้นของหมูบ้่ำนแห่งกำรท่องเทีย่ว
	 ย้อนกลับไปในปี	 2539	นายธีรเมศร์ 
ขจรพัฒนภิรมย์	 หรือที่ชาวบ้านเรียกกัน
ติดปากว่า	“พ่อหลวงพรหมมินทร์”	คือผู้น�า
คนส�าคัญที่ชักน�าคนในชุมชนแม่ก�าปองให้
รู้จักกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	ซึ่งขณะนั้นยัง
ไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเช่นในปัจจุบัน
 “สมัยนั้นหมู ่บ ้ านแม ่ก� าปองยั งมี
สิ่งที่ต ้องพัฒนาอีกเยอะมาก โดยเฉพาะ

 ในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชำติป่ำเขำล�ำเนำไพร มีน้อยคนนักที่ไม่รู ้จัก  
“บ้ำนแม่ก�ำปอง” หมูบ้่ำนเลก็ๆ กลำงหบุเขำ แวดล้อมไปด้วยทรพัยำกรอันอุดมสมบูรณ์ของ
ป่ำฝืนใหญ่ในเขตอ�ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตลอดทั้งปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชำวไทย 
และชำวต่ำงชำติผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมำเยือนเป็นจ�ำนวนมำก นับตั้งแต่ปี 2543 ที่ได้ 
เปิดเป็นหมู่บ้ำนท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และจนถึงทุกวันนี้ชุมชนบ้ำนแม่ก�ำปองยังคงรักษำ 
สภำพแวดล้อมทำงธรรมชำตแิละฐำนทรพัยำกรของตนเองไว้ได้อย่ำงเหนียวแน่น พร้อมกับ
ควำมสำมัคคีและกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่นับวันยิ่งเข้มแข็งมำกขึ้น 

ชุมชนบ้ำนแม่ก�ำปอง
บนเส้นทำงกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน

สาธารณูปโภคต ่างๆ ซ่ึงชุมชนเราไม ่ม ี
งบประมาณของตนเอง ดั งนั้น เมื่ อผม 
เข้ามาเป็นผูใ้หญ่บ้าน กค็ดิว่าจะแก้ไขอย่างไร  
มัวแต่รอความช่วยเหลือจากภายนอกท่ีจะ 
เข้ามาก็คงไม่ได้ ก็เลยมาคิดว่าชุมชนเรามี
อะไรดี มีจุดเด่นอะไร
 เรามีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ เพราะเราเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่
เขตป่าต้นน�้า ซ่ึงเป็นจุดก�าเนิดของน�้าตก 
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แม่ก�าปอง ชมุชนเรามวีถิชีวีติทีต่่างจากทีอ่ืน่ๆ 
โดยเฉพาะอาชีพเก็บใบเมี่ยงที่สืบทอดกันมา
นาน เรามีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ นิสัยใจคอของ
คนในชุมชนก็ค่อนข้างดีอยู่ ก็คิดว่าทุนต่างๆ 
เหล่านีท้ีเ่ราม ีหนไีม่พ้นเรือ่งของการท่องเทีย่ว  
แต่ต้องเป็นการท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์หรอืการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่จะ
ไม่ท�าลายต้นทุนของเรา” 
	 ชุมชนบ้านแม่ก�าปองใช้เวลา	 4	 ปี	
ในการเตรียมความพร้อม	 ทั้งการศึกษา
แนวทางของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จาก
ชุมชนต่างๆ	 เช่น	 หมู ่บ้านคีรีวง	 จังหวัด
นครศรีธรรมราช	 การท�าความเข้าใจกับ
คนในชุมชนถึงวัตถุประสงค์ของการเปิดเป็น
หมูบ้่านท่องเทีย่ว	รวมถงึการสร้างกฎระเบยีบ
ร่วมกัน	 จากนั้นจึงได้ท�าการเปิดเป็นหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ	 ตั้งแต่วันที่	 10	
ธันวาคม	2543	เป็นต้นมา

บริหำรจัดกำรด้วยหลกั “ธรรมำภบิำล” 
	 นอกจากการเที่ยวชมความงามของ
ธรรมชาติแล้ว	 นักท่องเที่ยวยังได้ศึกษาวิถี
ชีวิตของชุมชน	 จากการกิน	 การอยู่อาศัยใน
บ้านพักแบบ	“โฮมสเตย์”	ของชาวบ้าน	โดย

มีการปรับปรุงบ้านพักส่วนตัวให้เป็นที่พัก
เพื่อรับรองนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพักค้าง
คืนแบบอยู่ร่วมกับเจ้าของบ้าน	 และชุมชน
ยังมีรายได้เพิ่มจากการประกอบอาหารเลี้ยง
นักท่องเที่ยว	 เป็นไกด์ท้องถิ่น	 นักดนตรี 
พื้นบ้าน	รวมถึงการเป็นสมาชิกในกลุ่มอาชีพ
ต่าง	 ๆ	 เช่น	 กลุ่มแปรรูปกาแฟ	หมอนใบชา	
เครื่องดื่มสมุนไพร	นวดแผนโบราณ	เป็นต้น	
	 ทั้งนี้รายได้ที่เกิดจากการด�าเนินงาน
ของกลุม่ต่างๆ	เมือ่หกัค่าใช้จ่ายแล้วจะน�าเข้า	 
“สหกรณ์บ้านแม่ก�าปอง”	โดยมคีณะกรรมการ 
ของสหกรณ์เป็นผู ้ดูแลและบริหารจัดการ 
รายได้ของชุมชน	 ซึ่งชาวบ้านแม่ก�าปอง
ทัง้หมดต่างเป็นสมาชกิของสหกรณ์	และทกุปี
จะมกีารแบ่งเงนิปันผลคนืให้แก่สมาชิกทุกคน	
อีกท้ังยังมีการเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพต่างๆ	
สามารถยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบ้ีย	 เพื่อน�าไป
พฒันากจิการของกลุม่	หรอืพฒันาผลติภณัฑ์
ของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น
	 ทุกๆ	 เดือน	 คณะกรรมการจะมีการ
ประชุมชี้แจงรายรับ	 รายจ่าย	 และการ 
กระจายผลประโยชน์ของชุมชน	 รวมท้ัง
วเิคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน	และเมือ่ได้ข้อสรปุแล้วก็จะประกาศให้
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สมาชกิในชมุชนได้รบัทราบ	หรอืบางกรณหีาก
เกิดข้อข้องใจสมาชิกก็จะปรึกษาหารือกัน	 
ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนเกิดความไว้เนื้อ 
เชือ่ใจใน	“ความโปร่งใส”และการกระจายรายได้ 
อย่าง	“ยตุธิรรม”	ถอืเป็นหวัใจส�าคญัของการ
บริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความร่วมมืออันดี	

บนเส้นทำงกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 
	 เป้าหมายหลักของการด�าเนินกิจกรรม
การท่องเทีย่วเชงินิเวศของหมูบ้่านแม่ก�าปอง	 
คือ	 สมาชิกในชุมชนต้องการอนุรักษ์ฐาน
ทรัพยากรของท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความยั่งยืน	
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ภายหลังจากที่ได้เปิด
เป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้ว	
สมาชิกในชุมชนยิ่งเห็นคุณค่าและความ
ส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 

มากยิง่ขึน้	มกีารสร้างกฎระเบยีบการอยูอ่าศยั
ร่วมกันท่ีต้องไม่ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ	
เช่น	 การไม่ท้ิงขยะหรือสิ่งสกปรกลงสู่แม่น�้า
ที่ไหลผ่านบ้านแต่ละหลัง	 มีการแยกขยะ	 
มีการตรวจตราและดูแลนักท่องเท่ียวไม่ให้
รุกล�้าท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ	รวมทั้งการ
สร้างที่พักอาศัยที่ต้องสอดคล้องกับระบบ
นิเวศ	เป็นต้น	
	 สมาชิกในชุมชนเกิดความตระหนัก
ในการดูแลและต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วย
อธัยาศยัไมตรขีองเจ้าบ้านทีด่	ีมคีวามซือ่สตัย์	
ไม่โก่งราคาสินค้าจนเกินพอดี	 และมีความ
จริงใจในการให้บริการ	สร้างความประทับใจ
ให้กบันกัท่องเทีย่วทีต่่างกลบัมาเยอืนบ้านแม่
ก�าปองซ�้าแล้วซ�้าอีก	
 นายประทีป นงค์ยา	 ผู้ใหญ่บ้านบ้าน 
แม่ก�าปองคนปัจจบุนัได้กล่าวว่า	“ปัจจยัส�าคญัที ่
ท�าให้หมูบ้่านมคีวามยัง่ยนืด้านการท่องเทีย่ว
ในปัจจุบัน คือ เป็นการด�าเนินกิจกรรมจาก
ความต้องการของคนในชุมชนท่ีลุกข้ึนมา
แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ไม่เหมือนกับท่ีอื่นๆ 
ที่เกิดจากการกระตุ้นของภาครัฐท�าให้การ
ด�าเนินกิจกรรมไม่ยั่งยืน และท่ีส�าคัญคือเรา
จะต้องท�าให้ชุมชนเรามีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนให้นานท่ีสุดเพราะ
มันคือประโยชน์ของพวกเรา คือรายได้ท่ี
เกิดจากการท่องเท่ียว ซ่ึงทุกวันนี้ท่ีมีกินมีใช้ 
ก็เพราะการท่องเท่ียว ดังนั้นเราต้องยื้อ 
สิ่งเหล่านี้ให้อยู่กับเราให้นานชั่วลูกชั่วหลาน 
หรือนานที่สุดเท่าที่จะนานได้” 

ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ
	 ความไม่เข้าใจของคนในชุมชน	 คือ
อปุสรรคส�าคญัในช่วงเริม่ต้นของการด�าเนนิการ	 
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ผู ้น�าชุมชนได้ใช้กระบวนการวิจัยท้องถิ่น
เข้ามาสร้างความเข้าใจให้กับชุมชน	 โดยได้
รับทุนวิจัยจากส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย(สกว.)	 อีกทั้งยังมีศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน	 สถาบัน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน	มหาวิทยาลัยพายัพ	
เป ็นพ่ีเ ล้ียงในการให ้ค�าแนะน�าปรึกษา	
ท�าให้สามารถข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆ	 ไปได้	 
จนทุกวันนี้ชุมชนบ้านแม่ก�าปองได้กลายเป็น 
แบบอย่างในการจดัการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื	
และเป็นศูนย์เรียนรู ้ในด้านการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน	
	 ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ชุมชนบ้านแม่ 
ก�าปองสามารถด�าเนินการได้อย่างเข้มแข็ง	
คือ	 ผู้น�าชุมชนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	 มี
ความตระหนักในสถานการณ์ปัญหาของ
ชุมชน	 สามารถมองเห็นโอกาสในการพัฒนา
ชมุชนด้วยทนุดภีายในทีม่อียู่	มคีวามเสยีสละ	
ซื่อสัตย์และโปร่งใสในการบริหารงาน	
 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน	 ใน
การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม	 การจัดการ
ขยะมูลฝอย	การรักษากฎระเบียบต่างๆ	ของ
ชมุชน	และการต้อนรบัดูแลนักท่องเทีย่ว	ฯลฯ	
ความร่วมมือและสามัคคีกันอย่างเข้มแข็ง
ของชาวบ้านแม่ก�าปอง	 ท�าให้จากหมู่บ้านที่
อาศัยอยู่ในเขตป่าสงวน	ไม่มีไฟฟ้า	ไม่มีถนน	 
บางครัวเรือนไม ่มีอาชีพเป ็นหลักแหล่ง	
สามารถพลิกวิกฤติเป็นโอกาสจนสามารถ
พัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นหมู่บ้านตัวอย่างด้านการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 ช่วยแก้ไขปัญหา
การว่างงานและการออกไปหางานท�านอก
พ้ืนที่ในกลุ่มวัยแรงงาน	 เกิดการพัฒนาด้าน
อาชพีเสริม	เดก็เยาวชนรุน่ใหม่เมือ่ส�าเรจ็การ
ศึกษา	เริ่มกลับมาประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง

กับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนมากข้ึน	
ท�าให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น	และคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนก็ดีขึ้นตามมา
 “สิ่งที่ชุมชนเราได้ร่วมสร้าง ร่วมท�ากัน
มากว่า 20 ปี ทุกวันนี้มีความภาคภูมิใจเป็น
อย่างยิ่งที่หมู่บ้านประสบความส�าเร็จจนได้
รับรางวัลระดับประเทศ ท�าให้เรามีก�าลังใจที่
จะท�าสิ่งต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป สิ่งที่ภูมิใจอีก
อย่างหนึ่งก็คือ คนในชุมชนแม่ก�าปองทุกคน
มีจิตส�านึกรักบ้านเกิด รู้คุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ 
เพราะตราบใดท่ีเราสามารถรักษา ‘คุณค่า’ 
ไว้ได้ ‘มูลค่า’ ก็จะไม่หาย และสิ่งนี้ก็จะ 
หล ่อเลี้ ยงชาวแม ่ก� าปอง ไปจนชั่ วลูก 
ช่ัวหลาน...” นายธีรเมศร์	 อดีตผู้ใหญ่บ้าน 
บ้านแม่ก�าปองกล่าวทิ้งท้าย




