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บทคัดย่อ 
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : แบบจ าลองหมู่บ้านแม่กลางหลวง เป็นการวิจัยแบบ

การมีส่วนร่วมของชุมชนท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบจ าลองภูมิประเทศหมู่บ้าน
แม่กลางหลวงเป็นกลไกส าคัญในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อาทิ 
ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ต าแหน่งสถานที่ส าคัญ เส้นทางส ารวจธรรมชาติ  แนวกันไฟ ขอบเขตการใช้ที่ดิน โดย
ชุมชนเป็นผู้สร้างฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นผ่านแบบจ าลองสามมิติได้ด้วยตนเอง การจัดท าเว็บไซต์เพื่อแสดงข้อมูล
ข่าวสารต่าง ของหมู่บ้านแม่กลางหลวง อาทิ ข้อมูลทั่วไป ที่พัก เศรษฐกิจ องค์ความรู้ต่าง  ฯลฯ เป็นการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษาและชุมชนในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จากปราชญ์ชาวบ้าน ประสบการณ์ และแนวคิดในการ
ด ารงชีวิต ส่งผลให้นักศึกษามีคุณสมบัติเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผลการศึกษาพบว่าแบบจ าลองภูมิประเทศ สามารถ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมู่บ้านแม่กลางหลวง ที่สามารถปฏิบัติได้โดย
ชุมชนเพื่อชุมชนได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาและชุมชนเป็นการฝึก
ทักษะการท างานจริงเพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้อีกทางหนึ่ง 

 

Abstract 
Geo-Informatics for Ecotourism: Ban Mae Klang Luang Model is participatory action research 

(PAR) conducing to share knowledge together. Furthermore, Ban Mae Klang Luang Model is 
important mechanism for management of natural resources and environment for ecotourism. 
Example, local resource, landmark, natural trail, firebreaks, landuse etc. Community can create that 
on model by themselves. Creating a website to show information of Ban Mae Klang Luang. Klang 
Luang; for example : general information, home stay, economic community, knowledge’s 
philosopher and experiences ideas of living and lead to graduate desirable. The results show that 
Ban Mae Klang Luang Model can manage natural resources and environment for ecotourism which 
can be implemented by local communities for sustainable and efficient. However, the experience 
between students and the community is the practical work for learning. 
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1. บทน า 
 หมู่บ้านแม่กลางหลวง กม.26 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่

ที่มีลักษณะภูมิประเทศภูเขาที่สวยงาม มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่
หลากหลายรอบหมู่บ้าน อาทิ ป่าชุมชน น้ าตก เส้นทางชมธรรมชาติ นาขั้นบันได ฯลฯ มีปราชญ์ชาวบ้านด้านสมุนไพร 
มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ยึดตามแนวคิดความพอเพียง อีกทั้งมีท าเลที่ตั้งอยู่ระหว่างจุดท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัด
เชียงใหม่ อาทิ ยอดดอยอินทนนท์ พระธาตุนภเมทนีดลและพระธาตุนภพลภูมิสิริ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่
ปาน น้ าตกวชิรธาร ฯลฯ ชุมชนบ้านแม่กลางหลวงเป็นหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง ที่มีแนวคิดการรวมกลุ่มของชุมชน ในการ
สร้างบ้านพักเพื่อหารายได้เข้าชุมชน เพื่อทดแทนการท าการเกษตรที่ต้องใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง ที่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีรูปแบบของบ้านพักศูนย์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (บ้านแม่กลางหลวง) ปัจจุบัน
โครงสร้างหลักทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนมิได้เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่มีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโดยรอบ ด้านชุมชนยังคงไว้ซึ่งระบบการผลิตแบบเลี้ยงตนเอง และคงความสัมพันธ์แบบเครือ
ญาติที่มีความเอื้อเฟื้อแบ่งปันมีความสามัคคีช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี มีความเคารพต่อธรรมชาติซึ่งมีเหนือธรรมชาติ
ควบคุมอยู่ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552) อย่างไรก็ตามหากมิได้มีการควบคุมหรือวางแผนการพัฒนาการ
จัดการที่ดี หรือเครื่องมือในการจัดการที่ถูกต้อง ก็อาจท าให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างไร้ทิศทาง มีความเสื่อมโทรมทาง
กายภาพและวัฒนธรรม ส่งผลต่อความไม่ยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ในท่ีสุด 

 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่บูรณาการองค์ความรู้เชิงพื้นที่ต่าง  อาทิ แผนที่ ภาพถ่ายทาง
อากาศ ข้อมูลดาวเทียม การส ารวจระยะไกล ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม ข้อมูลสามมิติ และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการจัดเก็บ จัดการ วิเคราะห์ สรุปผล ตลอดจนการน าเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่มีรูปแบบที่
หลากหลาย หากได้มีการบูรณาการร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กลางหลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท า
แผนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบของแบบจ าลองภูมิประเทศบนฐานข้อมูลที่มีความถูกต้องตามต าแหน่งทาง
ภูมิศาสตร์ ที่ผสานความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างชุมชนท้องถิ่น  ตลอดจนการใช้เป็น
เครื่องมือในการก าหนดเป็นแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน จะช่วยให้เกิดรูปแบบการวางแผนการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เพราะทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นที่ชุมชนที่จับต้องได้และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ไม่ต้องผ่านกระบวนการตีความ ลดความปัญหาความไม่เข้าใจของสภาพพื้นที่ อาทิ การก าหนดโซน
การสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ร่วมกัน การแสดงข้อมูลทรัพยากรในท้องถิ่นของตน การแสดงขีดจ ากัดศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ท าให้ชุมชนสามารถพัฒนาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชุมชนของตนได้ด้วยตนเอง มีความยั่งยืน และมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน นอกจากข้อมูลที่ได้ยังสามารถพัฒนาไปสู่รูปแบบของแบบจ าลองสามมิติดิจิตอล 
สามารถใช้ประชาสัมพันธ์สู่สังคมออนไลน์ ที่บอกผ่านเรื่องราวจากชุมชนสู่อีกชุมชน ตลอดจนการช่วยกระตุ้นความ
สนใจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้อีกทางหนึ่ง  

 โครงการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : แบบจ าลองบ้านแม่กลางหลวง จึงได้เน้น
การพัฒนารูปแบบด าเนินงานท่ีบูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างแบบจ าลองภูมิประเทศ
เพื่อการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เน้นการวิจัยแบบปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR 
PAR)  ระหว่างชุมชนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา โดยชุมชนสามารถแสดงข้อมูลต่าง  ที่เกี่ยวข้องลงบนแบบจ าลอง
เพื่อการบริหารจัดการในชุมชนได้ด้วยตนเอง อาทิ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต าแหน่งสถานที่ส าคัญ ต าแหน่ง
บ้านพัก ต าแหน่งฝาย แนวไฟป่า ขอบเขตพื้นที่ท ากิน ฯลฯ ประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศท่ีเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกัน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านต่าง  อันจะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ที่เป็นรูปธรรม ท่ีจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนต่อไป  
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2. วิธีการศึกษา 
 การศึกษาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : แบบจ าลองหมู่บ้านแม่กลางหลวง เน้นการ

วิจัยแบบปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) เพื่อสร้างกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างนักวิจัย นักศึกษา และชุมชน
ท้องถิ่น โดยพิจารณาความเป็นไปได้จากความต้องการของชุมชนที่สอดคล้องกับแนวทางการบูรณาการหลักวิชาการ
ร่วมกัน อันจะน าไปสู่แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กลางหลวง โดยมีกรอบด าเนินงานดังรูป 

 

 
รูป 1 วิธีการทดลอง 

จากรูป 1 แสดงให้เห็นถึงบริบทแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1)มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่
เปรียบเสมือนเป็นแหล่งรวมความรู้ทางวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษา ที่พร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการสู่
ชุมชน 2)หมู่บ้านแม่กลางหลวงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์
เปรียบเสมือนเป็นห้องเรียนนอกช้ันเรียน และ 3)ชุมชนแม่กลางหลวงเป็นชุมชนชาวกะเหรี่ยงที่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับ
ธรรมชาติ เป็นครูนอกห้องเรียน ที่จะคอยแลกเปลี่ยนเรื่องราวระหว่างกัน เพื่อให้นักศึกษาเกิ ดความตระหนักรู้ใน
ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การทดลองในครั้งนี้ได้เช่ือมโยง 3 บริบทเข้ากันด้วยวิธีศึกษา
ทางอ้อมและการก าหนดตัวแปรแทน ตามแนวทางของการท าวิจัยแบบ PAR ผ่านรูปแบบการพูดคุยที่เรียบง่ายด้วยการ
จัดการประชุมตัวอย่างเช่น จากการพูดคุยบางช่วงบางตอนร่วมกับชุมชนในประเด็นปัญหาที่พบส าหรับการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในหมู่บ้าน ซึ่งได้รับค าตอบว่า ชุมชนมักพบปัญหาการบอกเล่าต าแหน่งของสถานท่ีท่องเที่ยวส าคัญ
ของหมู่บ้านและระยะทางที่ใช้ในการเดินทาง ค าตอบนี้ได้บ่งช้ีถึงความต้องการแผนที่ หากแต่แผนที่ จ าเป็นต้องอาศัย
การตีความ การพูดคุยจึงได้พัฒนาออกมาเป็นรูปแบบของข้อมูลแบบจ าลองภูมิประเทศชุมชนบ้านแม่กลางหลวง ดังนั้น
การระดมสมองร่วมกับชุมชน โดยให้ชุมชนเป็นผู้ปลดปล่อยความคิด ยึดติดความจริง จะช่วยสะท้อนถึงระบบวิธีคิดของ
ชุมชน สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง  ในโลกทรรศน์ของชาวบ้านในชุมชนนั้น  แล้วน ามาเช่ือมโยงกับองค์ความรู้
ทางวิชาการอันจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนท่ีสามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม มีรายละเอียดดังนี้  
2.1 การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ครั งท่ี 1 : ปฐมบท 
 ในการด าเนินงานจึงได้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนเพื่อศึกษาความต้องการชุมชน ในวันอาทิตย์
ที่ 28 มกราคม 2555 ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านแม่กลางหลวง อุทยานแห่งชาติดอยอินนนท์  เป็นการระบุ
ปัญหาที่มุ่งความเช่ือมโยงกับการแก้ปัญหาร่วมกันของชุมชนและสังคม โดยการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่าง
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

เปิดเผยและเป็นกันเอง ในขั้นตอนนี้บทบาทของนักวิจัยเป็นเพียงผู้เช่ือมโยงความคิดเห็นของชาวบ้านโดยสอดแทรก
เนื้อหาความเป็นวิชาในบางประเด็นเพื่อการมองเห็นภาพให้มีความชัดเจนมากขึ้น เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับ 
โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ าลี้ จังหวัดล าพูน (จิระและศราวุธ,2548) เพื่อสร้าง
โจทย์การท างานที่เกิดจากความต้องการของชุมชนโดยแท้จริง โดยมีบทสรุปดังนี้  (อ้างอิงจากเอกสารประกอบการ
ประชุมโดยให้ทุกคนท่ีเข้าร่วมประชุมเขียนข้ึนเป็นลายลักษณ์อักษร) 

 
ชื่อหน่วยงาน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
สมาชิกเทศบาลต าบลบ้านหลวง 

 

1. เมื่อมีโมเดลให้ชัดเจน เป็นการป้องกันการบุกรุกได้เป็นอย่างดี 
2. เส้นศึกษาธรรมชาติต้องช่วยกันศึกษาชื่อพืชพรรณต่าง  ให้เป็นทางการและชื่อ
ทางวิทยาศาสตร์ 
3. ถ้าเป็นไปได้ ควรให้มีการตรวจสารต่าง ในพืชพรรณต่อการท าเป็นยา 
4. ควรมีการเก็บรูปภาพ มาท าเป็นเล่ม เพื่อที่ให้นักศึกษาจะได้ศึกษาเครือข่าย
เส้นทางศึกษาธรรมชาติและแต่ละเส้น การวัดระยะทาง 
5. ต้องขอทุนวิจัยเพิ่มเติม 
6. ข้อมูลเครือข่ายการท่องเท่ียว โดยชุมชนแม่กลางหลวงในแม่กลางหลวง 
7. แยกรายชื่อรับผิดชอบงานตามความเชี่ยวชาญของคณะท างาน 

ผู้ใหญ่บ้าน การสร้างโมเดลเป็นสิ่งที่ดีมากเวลานักท่องเที่ยวจะมาดูแต่ละเส้นทาง 
กรรมการศูนย์ (โมเดล) เป็นการเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชน และนักท่องเที่ยว และผู้ที่

จะมาเยี่ยมเยือนบ้านแม่กลวงหรือหมู่บ้านใกล้เคียง แม้แต่คนในชุมชนก็จะมีความ
เข้าใจและยอมรับของทุกคน 

ศูนย์ท่องเที่ยวฯ (โครงการนี้) เป็นการชี้แจงอธิบายภายในหมู่บ้าน ความชัดเจนที่สามารถสื่อให้กับ
คนภายในชุมชน และนักท่องเที่ยวที่จะมาในหมู่บ้าน การอธิบายแบบเห็นภาพ และ
เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริง สิ่งที่ดี  ของคนในชุมชนที่ได้ท ากิจกรรมต่าง   

กรรมการหมู่บ้าน 
 
 

(การจัดท าโมเดล) เป็นความคิดที่ดี จะช่วยท าให้ทุกคนในชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกับ
นักศึกษาและเด็กในหมู่บ้านจะเกิดการเรียนรู้มากขึ้น ผู้น าชุมชนมีความร่วมมือใน
การท างานโครงการนี้ทุกหน่วยอยู่แล้ว 

สมาชิกเทศบาลต าบลบ้านหลวง 
 

เห็นชอบ จะได้ความรู้จากชุมชนและนักศึกษาจากมหาวิทยา ลัยอื่น  และ
นักท่องเที่ยวเข้ามาในหมู่บ้านแล้ว นักท่องเที่ยวจะได้ความรู้จากชุมชน เช่น ชุมชน
อยู่ร่วมกับป่าได้ ชุมชนอยู่มากี่ปี ป่าไม้มากขึ้นหรือน้อยลง เป็นการท่องเที่ยวชุมชน
อยู่ร่วมกัน ใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน 

ชุมชนนักท่องเที่ยวบ้านแม่กลางหลวง เป็นสิ่งที่ดีมากเพื่อได้ใช้ประกอบการท างานให้กับชุมชนต่อไป เป็นการศึกษาร่วมกัน
กับคนที่มาจากถิ่นอื่น ด้วย ทุกคนจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น 

 

2.2 การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ครั งท่ี 2 : ด าเนินงานตามแผนงาน 
 ได้มีการจัดการประชุมร่วมกับชุมชนเพื่อศึกษาความต้องการชุมชน ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ 
โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านแม่กลางหลวง อุทยานแห่งชาติดอยอินนนท์ มีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินงานตามความ
ต้องการของชุมชนจากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในครั้งท่ี ได้ก่อให้เกิดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม โดย 

1) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยการใช้
แนวคิดบูรณาการเอาเส้นช้ันความสูงช้ันละ 20 เมตรจากแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ระวาง ระวาง 4746 
III บ้านใหม่วังผาปูน เพื่อใช้สร้างแบบจ าลองภูมิประเทศ การศึกษาครั้งนี้มีความแตกต่างจากการสร้างแบบจ าลองภูมิ
ประเทศท่ัวไป คือการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมจาก Google Earth มาซ้อนทับบนภูมิประเทศจ าลองด้วยเทคนิคทาง
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems: GIS) อาจจัดได้ว่าเป็นนวัตกรรมการสร้าง
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แบบจ าลองภูมิประเทศท่ีช่วยใช้ชุมชนสามารถเข้าใจได้ง่ายอันจะน าไปสู่การวางแผนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้โดยชุมชนเพื่อชุมชน 

2) ชุมชนบ้านแม่กลางหลวง ได้ร่วมสร้างแบบจ าลองภูมิประเทศ เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ในชุมชน ในการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง  จากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งการที่นั กศึกษาเข้าไปส ารวจ
หมู่บ้านเพื่อจัดท าเว็บไซต์ เผยแพร่ก็จะท าให้นักศึกษาได้เปิดแนวคิดใหม่จากชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ร่วมกัน
อย่างพึ่งพาระหว่างชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จะท าให้นักศึกษาเกิดความ “ตระหนักรู้” 
มากกว่าค าว่า “เข้าใจ” 

 
รูปที่ 2 กระบวนการสร้างแบบจ าลองภูมิประเทศแบบมสี่วนร่วม 

 

2.3 การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ครั งท่ี 3 : สรุปผล 
 ได้มีการจัดการประชุมร่วมกับชุมชนเพื่อศึกษาความต้องการชุมชน ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2555 ณ 
โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านแม่กลางหลวง อุทยานแห่งชาติดอยอินนนท์ เพื่อสรุปผลของผลลัพธ์จากการด าเนินงาน
ให้มีความเป็นรูปธรรม ตลอดจนการวางแนวทางที่เหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ (Model) ส าหรับใช้ในสถานท่ีอื่นต่อไป 
 

 
รูปที ่3 การสรุปผลการด าเนินงาน 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 ผลการด าเนินงานพบว่า การด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศร่วมกับชุมชนบ้านแม่กลางหลวง มีทิศทางการด าเนินงานที่ดี เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ร่วมกัน อีกท้ังยังสามารถใช้เป็นต้นแบบในการด าเนินงานไปยังสถานท่ีอื่น ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผลการด าเนินงานพบว่าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สามารถน ามาใช้ในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในด้านการวางแผนเชิงพื้นที่ โดยสิ่งที่ใช้มากที่สุดคือการเป็นข้อมูลข่าวสารส าหรับนักท่องเที่ยว การแสดง
ต าแหน่งแหล่งท่องเที่ยวต่าง บนแผนที่ การแสดงแนวเขตของบ้านพัก การใช้เป็นฐานข้อมูลกลางในชุมชน อาทิ การ
วางแนวไฟป่า เส้นทางคมนาคมที่ใช้ในหมู่บ้าน โดยข้อมูลที่ได้สามารถเช่ือมโยงเข้าสู่พัฒนาระบบให้บริการข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้อีกทางหนึ่ง 

2) จากสังเกตพบว่าชาวบ้านได้ให้ความสนใจภูมิประเทศจ าลองที่ร่วมกันสร้างขึ้น พบว่าชาวบ้านได้พยายาม
หาต าแหน่งหลังคาบ้านเรือนของตนเอง และสถานที่ส าคัญในหมู่บ้าน เครื่องมือทางภูมิศาสตร์นี้จะช่วยให้ชาวบ้าน
เข้าใจในฐานข้อมูลทรัพยากรของตนเองร่วมกัน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนในการบริหารท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็
ตามในเบื้องต้นจะพบชาวบ้านบางส่วนไม่สามารถแปลตีความแบบจ าลองภูมิประเทศได้ แต่เมื่อได้แนวทางการศึกษา
จากทีมวิจัยก็สามารถท าความเข้าใจได้ไม่ยากนัก 

3) ผลการจากและเปลี่ยนองค์ความรู้ครั้งที่ 3 สรุปผลของผลลัพธ์จากการด าเนินงานให้มีความเป็นรูปธรรม 
พบว่า ผู้ใหญ่บ้านได้เสนอแนวคิดที่ว่าต้องการรักษาแบบจ าลองภูมิประเทศด้วยการพยายามจัดหาวัสดุอะคริลิกใสเพื่อ
ไว้ครอบโมเดล พร้อมทั้งหมุดแสดงต าแหน่งต่าง  ถือได้ว่าชุมชนสามารถสร้างฐานสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
ผ่านเครื่องมือทางภูมิสารสนเทศไดด้้วยตนเอง หากขาดแต่วัสดุซึ่งทีมวิจัยอาจต้องจัดหามาให้เนื่องด้วยข้อจ ากัดทางด้าน
ความห่างไกลจากแหล่งวัตถุดิบ 

4) ด้วยเทคนิคงานวิจัยท่ีเป็นการวิจัยแบบมีสว่นร่วม จะสังเกตได้ว่าการเข้ามาท าวิจัยแบบ PAR ร่วมกับชุมชน
นั้น เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชน ในขณะเดียวกันองค์ความรู้ที่ได้จากชาวบ้านก็ได้ถ่ายทอดให้กับนักวิจัยและ
นักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อสิ้นสุดกระบวนการด าเนินงานแล้ว ชาวบ้านเองสามารถสร้างฐานข้อมูลชุมชนผ่าน
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ได้ด้วยตนเองแล้ว ในขณะเดียวกันนักศึกษาเมื่อได้กลับเข้าสู่ การเรียนปกติก็ได้แนวคิดการ
ด าเนินงาน การประยุกต์ในสิ่งที่เรียนรู้มาเข้ากับการเรียนการสอนได้ทันที มีแนวคิดการด าเนินงานต่าง ที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้การให้ค าปรึกษาของคณาจารย์ 

5) การจัดท าเว็บไซต์เพื่อแสดงถึงข้อมูลต่าง ที่เกี่ยวข้องของหมู่บ้านแม่กลางหลวง โดยแบ่งทีมให้นักศึกษา 
จะต้องเป็นผู้หาข้อมูลในแต่ละด้าน อาทิ เส้นทางธรรมชาติ ต าแหน่งที่ตั้งส าคัญ สภาพเศรษฐกิจชุมชน ล้วนแล้วแต่เป็น
กระบวนที่นักศึกษาจะต้องเข้าไปศึกษาผ่านชุมชนในหมู่บ้านทั้งสิ้น ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์
ระหว่างกันผ่านกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลรูปแบบต่าง  อันเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาบัณฑิตให้มีลักษณะที่พึง
ประสงค์ต่อไปได้ 

 

4. สรุป 
1) ความยั่งยืนในการด าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นโดยชุมชนเพ่ือชุมชนด้วยตนเอง 
 การด าเนินงานด้านการจัดท าแบบจ าลองภูมิประเทศบ้านแม่กลางหลวงจะท าให้เกิดเครื่องมือที่ท าหน้าที่เป็น 

“ข้อมูลกลาง” ในลักษณะของ “ข้อเท็จจริง” ร่วมกัน กล่าวคือ หากมีการประชุมระดับหมู่บ้านร่วมกันแบบจ าลองภูมิ
ประเทศบ้านแม่กลางหลวงจะเป็นเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกคนสามารถมองภาพรวมที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ หากชุมชนได้ด าเนินการจัดท าพื้นที่แนวกันไฟใน
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ช่วงเวลาต่าง  สามารถน าข้อมูลไปแสดงไว้บนแบบจ าลองภูมิประเทศเพื่อใช้ในการวางแผนการด าเนินงานในครั้ง
ต่อ ไปได้ ด้านการจัดการพื นที่ท ากิน แบบจ าลองภูมิประเทศจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดพื้นที่ท ากิน ณ 
ช่วงเวลาที่ได้จัดท าร่วมกัน ดังนั้นหากในอนาคตมีการขยายพื้นที่ท ากินออกไป ในที่ประชุมก็สามารถน าเอาแบบจ าลอง
ภูมิประเทศ มาใช้เพื่อการด าเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันได้ ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แบบจ าลองภูมิ
ประเทศจะช่วยให้ความเข้าในเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อการวางแผนการเดินทางได้ ด้านการเรียนรู้ใน
ชุมชน แบบจ าลองภูมิประเทศจะช่วยให้ชุมชนได้เห็นภาพรวมเชิงพื้นที่ของชุมชนได้ชัดเจนมากขึ้น สามารถถ่ายทอด
เรื่องราวต่าง  สู่เยาวชนเพื่อให้เกิดความตระหนักและหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่น 

2) ความยั่งยืนในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี 
 การด าเนินงานโครงการที่ผ่านมาเป็นลักษณะการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน

เทคโนโลยีต่าง ที่จะเรยีนรู้รว่มกันในชุมชนนั้น จะผ่านทางคณาจารย์และนักศึกษาในเบื้องต้น ซึ่งภาควิชาเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ ได้มีกระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องต่อการส ารวจพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี อาทิ แผนที่เบื้องต้น การ
ส ารวจระยะไกลเบื้องต้น เทคนิคการส ารวจด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนวิชาที่ต้องลงพื้นที่ส ารวจทั้งสิ้น ดังนั้น เมื่ อหมู่บ้านแม่กลางหลวงเป็น
พื้นที่ในการด าเนินงานวิจัย ส่งผลให้ชุมชนแม่กลางหลวงและภาควิชาฯได้กลายสภาพเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน ภาพของ
การท างานในครั้งแรกนักศึกษารุ่นที่  1 เปรียบเสมือนเป็นรุ่นวางรากฐานและแนวทางปฏิบัติ ในปีต่อไปนักศึกษารุ่น
ต่อ ไป จะมาท าหน้าที่ต่อยอด ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ไปในทิศทางที่ดีและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่าง
ต่อเนื่องด้วยอีกทางหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กลางหลวง จ าเป็นที่จะต้องมี
ผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์คอยดูแลระบบให้คอยปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยสม่ าเสมอ ดังนั้นนักศึกษาที่เข้ามาในแต่
ละรุ่นที่จะต้องเรียนในกระบวนวิชาอินเทอร์เน็ตเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศก็จะเข้ามารับหน้าที่
ต่อ  กันไป 

3) ความยั่งยืนด้านความครบถ้วนข้อมูลชุมชนบ้านแม่กลางหลวง 
 การด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและชุมชน โดยการจัดเก็บข้อมูลชุมชนบ้านแม่กลางหลวงที่

บูรณาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกระบวนวิชาเทคนิคการส ารวจด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดย
การน าทีมนักศึกษาลงพื้นที่ชุมชนบ้านแม่กลางหลวง ท าการส ารวจ บันทึก การศึกษาวิถีชีวิตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน แล้วเช่ือมโยงสู่การสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ดังนั้น เมื่อ
ชุมชนบ้านแม่กลางหลวงเป็นพ้ืนท่ีหลักในการด าเนินโครงการก็จะท าให้การเก็บข้อมูลชุมชนมีความต่อเนื่องเป็นประจ า
ทุกป ีซึ่งผลจากความยั่งยืนดังกล่าวท าให้สามารถตีความค าว่าแบบจ าลอง ได้เป็น 2 นัยกล่าวคือ 1) เป็นแบบจ าลองภูมิ
ประเทศ (Model) ที่เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการด าเนินงานด้านต่าง  ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ 2) 
แบบจ าลอง (Model) ของการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้วยการใช้แบบจ าลองภูมิ
ประเทศเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่สามารถน าไปปรับใช้ยังสถานท่ีอื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. กิตตกิรรมประกาศ 
 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : แบบจ าลองหมู่บ้านแม่กลางหลวง  ขอขอบคุณ

ผู้สนับสนุนทุนวิจัยที่ก่อให้เกิดงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม เกิดผลลัพธ์ทางวิชาการที่สามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ดังนี ้แหล่งทุนจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  คุณศิรินทร์รัตน์ วัฒนชัย ผู้บริหารบริษัท 89 พลีนารี โครงการ FAR-IS 
(FAR EASTERN INNOVATION FOR SOCIETY) "ฟาร์อีสเทอร์นบูรณาการความรู้สู่ชุมชน บนพื้นฐานนวัตกรรมที่
สร้างสรรค์" ผลการด าเนินงานโครงการ http://youtu.be/ZuU_9vJ9BgU 
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