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ชุมชนโครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเขียงโหม,” เป็น 

สถานที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนจำนวนมากขึ้นโนแต่ละปี รายได้จากการท่องเที่ยวเสริมสร้าง 

ความเป็นอยู่ของตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้อีกทางหนึ่ง ชุมชนเองมีความต้องการเข้ามามี 

ส่วนร่วมโนการจัดการการท่องเท่ียวของชุมชน แต่ยังขาดกระบวนการ วิธีการ งบประมาณโนการ 

ดำเนินงาน จึงรวมกลุ่มกันขึ้นเป็นคณะกรรมการเพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา และ 

พัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมกับนักวิจัย ท้องถิ่นเพื่อจัดการท่องเที่ยว เพื่อโห้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป 

โนทิศทางที่ดี'ขึ้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สืกชาศักยภาพของคนและ,พื้นที่'ในการ'จัดการ 

ท่องเท่ียวในชุมชน เพื่อสืกชาหารูปแบบ แนวทาง และวิธีการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

โดยการพึ่งตนเองของชุมชนในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม ผลการสืกชาพบว่า ชุมชนหนองหอยมี 

จุดเด่นด้านธรรมชาติและลี่งแวดล้อม ชุมชนมีการตั้งกฎระเบียบการควบคุมดูแลรักชาทรัพยากร 

ร่วมกัน มีความเหมาะสมที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเซงธรรมชาติ จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการ 

หลวงหนองหอยเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญ พื้นที่ชุมชนส่วนใหญ่มีวิถีขีวิตประกอบอาขีพเกชตรกรรม 

การท่องเที่ยวจึงเป็นการท่องเที่ยวเซงเกชตร และมีวัฒนธรรมชุมชนที่พัฒนาให้เป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยวเซงวัฒนธรรมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมประเพณี พิธีกรรมของชาวม้งบ้าน 

หนองหอย เช่นเทศกาลปีใหม่ม้ง ผ้าปักลายม้ง สถานที่ท่องเที่ยวเซงประวัติศาสตร์ ได้แก่ ตำนาน 

ขุนหลวงวิลังคะ เป็นต้น

แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนโดยการพ่ึงตนเองของชุมชนในท้องถิ่นเป็นไป 

อย่างเหมาะสม ชุมชนบ้านหนองหอยสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวอย่าง 

ย่ังยืน สอดคล้องกับสภาพบริบทของชุมชนด้านต่าง6] ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม วิถี 

ชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี โดยพัฒนาการท่องเที่ยวในลักชณะค่อยเป็นค่อยไป ดำเนินธุรกิจการ 

ท่องเที่ยวชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเป็นกลุ่มหรือคณะกรรมการ ดำเนินการในรูปแบบสหกรณ์หรือ 

วิสาหกิจชุมชน มีเป๋าหมายดำเนินการคือโม่เอาเงินเป็นตัวตั้ง ไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตน ดำเนิน 

ธุรกิจแบบช่วยเหลือ4งกันและกัน ทำให้กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

ตลอดโป



ค

Abstract

“The Royal Project: Sustainable Tourism in Dimension of Internal Development 

Case Study at Nong Hoi Royal Project, Mae Ram Sub-District, Mae Rim District, Chiang 

Mai” is becoming a favorite with more tourists coming to visit each year while deriving 

income from visitors enhances the living conditions for families and the local community. เท 

other areas of the community they need to counsel stakeholders in community life, but 

they can not coordinate the methods or have a budget for the community where they 

work. They set up integration with the committee to share their opinions, methods, 

practices, solve some problems, and develop relations among others. Also there will 

communication between researchers and the community to decide how to manage 

tourism in the best way. This research has a purpose for study the human sociology and 

management of tourism in the community around Nong Hoi Royal Project, study to find the 

best approach to develop sustainable tourism with suitable self-dependability in 

community. All the findings are as follow human potential and the area which affect and 

support effective local tourism is that Nong Hoi is unique in nature and environment along 

with the community to control all projects and supporting for eco-tourism. The Nong Hoi 

Royal Project is an important learning resource because most people in this area do their 

agriculture. Moreover, the community should encourage cultural tourism, especially the 

Hmong tradition such as Hmong New Year Festival and embroidered clothing of Hmong 

design. Historical tourism feature such as Kun Luang Wilanka history etc.

The ways and methods for sustainable tourism development depends on the 

community itselfe. Nong Hoi community can develop suitable tourism and its accordance 

with the circumstance are many-sided. The community features natural resources, 

environment, a way of life, culture and traditions. This sustainable tourism development at 

Nong Hoi community should be gradual and based on the whole community cooperating in 

all areas of the business tourism for the whole community’s benefit. เท order for this 

operation to work, people shouldn’t be selfish and should work to help each other. There 

should be neutral pricing that is fair for all and equal conditions for the workers in tourism 

activities for strengthening and sustaining the community.




