รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
ของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร

โดย

สุบัน พรเวียงและคณะ
เมษายน 2560

2

เลขที่สัญญา 13/2559
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
ของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร

คณะผู้วิจัย

1. ดร.สุบัน
2.
3.
4.
5.
6.

สังกัด

พรเวียง

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง
สพป.กาแพงเพชร เขต 1
หัวหน้านักวิจัย
ดร.สมชาย อังสุโชติเมธี ผู้อานวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา
สพม.เขต 41
นักวิจัย
นายสัญญา ม่วงราช
หัวหน้าสานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งนาร้อน นักวิจัย
นางสาวอัชรี กุลบุตร
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร นักวิจัย
นางสาวปภาดา สอนสิงห์ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร นักวิจัย
ดร.ประจบ ขวัญมั่น
อาจารย์ประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
นักวิจัย

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม

บทคัดย่อ
การศึกษาการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้ง
กะสัง จังหวัดกาแพงเพชร ในครังนี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความเป็นอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม
ของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร 2) เพื่อศึกษาศักยภาพการเป็นแหล่ ง ท่องเที่ยวเชิง
วัฒ นธรรมของชาวกะเหรี่ ย งบ้ านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร และ 3) เพื่อพัฒ นาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชุมชนภายในพืนที่โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานของการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม
ของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร วิธีดาเนินการวิจัย มี 3 ขันตอน ได้แก่ ขันตอนที่ 1
การศึกษาความเป็นอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร เป็น
การศึกษาข้อมูลเบืองต้นทางด้านวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่
ด้านอาหาร ด้านการแต่งกาย ด้านที่อยู่อาศัย ด้านประเพณี ด้านภาษา ด้านอาชีพ ด้านความเชื่อ
และ ด้ า นศิ ล ปะพื นบ้ า น เก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ แ ละการประชุ ม เวที ช าวบ้ า น ขั นตอนที่ 2
การศึ ก ษาศั ก ยภาพการเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมของชาวกะเหรี่ ย งบ้ า นวุ้ ง กะสั ง จั ง หวั ด
กาแพงเพชร เป็นการประเมินแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง 3 ด้าน คือ (1)
ศัก ยภาพในการดึ งดู ด ใจด้า นการท่ อ งเที่ย ว (2) ศัก ยภาพในการรองรั บด้ า นการท่ องเที่ ย ว และ (3)
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ เก็บข้อมูลโดยใช้การประชุมเวทีชาวบ้าน และขันตอนที่ 3 การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชุมชนภายในพืนที่ ฯ เป็นการทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยว การ
ปรับปรุง การประชาสัมพันธ์และการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวตามโปรแกรมและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาทางศาสนา ผู้
อาวุโสภายในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นาภูมิปัญญาในสาขาต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนจากหน่วยงาน
ต่างๆ และตัวแทนห้างร้าน เอกชน สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมทังสิน 55 คน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนือหา
ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการศึกษาความเป็นอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัด
กาแพงเพชร ประกอบด้วย (1) ด้านอาหาร เป็นอาหารที่จัดทาด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น ปลอดสารพิษ เช่น
ปลา ผัก เครื่องเทศ ปรุงอาหารแบบเรียบง่าย มีคุณค่าทางโภชนาการ ช่วยดูแลสุขภาพ (2) ด้านการแต่ง
กาย เป็นการทอผ้าเพื่อนามาใช้เป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน (3) ด้านที่อยู่อาศัย เป็นบ้านเรือนที่นิยม
สร้างแบบยกพืนสูง ใต้ถุนสูงแบบต่างๆ ใต้ถุนนันเป็นที่นั่งเล่นและทากิจวัตรต่างๆ (4) ด้านประเพณี เป็น
กิจกรรมเป็นงานบุญประเพณีที่สืบสานและได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง (5) ด้านภาษา เป็นถ้อยคาที่ใช้
พูดหรือเขียนเพื่อสื่อความหมายและใช้ในการติดต่อสื่อสารของชาวกะเหรี่ยงที่มีลักษณะเฉพาะ มีภาษา
เขียนเป็นของตนเอง (6) ด้านอาชีพ เป็นสิ่งที่ชาวกะเหรี่ยงทาเพื่อการดารงชีวิต โดยใช้ความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถของตนในการประกอบอาชีพหลักหรือการดารงชีวิตเพื่อหาเลียงชีพ (7) ด้านความเชื่อ เป็น
ความเชื่อเกี่ยวกับการเกิด ข้อห้ามเกี่ยวกับบ้านพักอาศัย การเข้าป่า และการไหว้พ่อปู่ (8) ด้านศิลปะ
พืนบ้าน เป็นการแสดงออกเกี่ยวกับการเล่น ดนตรี ระบาเกลียวเชือกและระบากะทอ ซึ่งแสดงให้เห็นวิถี
ชีวิตของชาวกะเหรี่ยง
2. ผลการศึกษาศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า คะแนนรวมที่ได้ 51.78 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับ ค่าร้อยละจาก
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มากไปหาน้อย คือ ด้านศักยภาพในการดึงดูดใจด้ านการท่องเที่ยว คะแนนที่ได้ 36.07 (ร้อยละ 72.14)
รองลงมา คือ ด้านศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว คะแนนที่ได้ 5.31 (ร้อยละ 53.10) และ ด้าน
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ คะแนนที่ได้ 10.40 (ร้อยละ 26.00) ตามลาดับ สาหรับด้านศักยภาพ
ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ มี ร้ อ ยละคะแนนที่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นระดั บ ต่ า ชาวกะเหรี่ ย งบ้ า นวุ้ ง กะสั ง จึ ง มี ม ติ ใ ห้
ดาเนินการแก้ไขและร่วมกันหาแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แบบมีส่วนร่วม
ของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง โดยการคัดเลือก “คณะกรรมการสหกรณ์ชุมชนบ้านวุ้งกะสัง ” เพื่อ
รับผิดชอบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของบ้านวุ้งกะสัง ประกอบด้วย 12 ฝ่าย ได้แก่ (1) ที่ปรึกษา
(2) ประธานกรรมการสหกรณ์ชุมชนฯ (3) รองประธานกรรมการสหกรณ์ชุมชนฯ (4) เลขานุการกรรมการ
สหกรณ์ชุมชนฯ (5) หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (6) หัวหน้าฝ่ายฐานการเรียนรู้/แดโวซะโก (ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว) (7) หัวหน้าฝ่ายมัคคุเทศก์ (8) หัวหน้าฝ่ายอาหารและของที่ระลึก (9) หัวหน้าฝ่ายการแสดง
(10) หั ว หน้ าฝ่ ายดูแลความปลอดภัย และฝ่ า ยฟื้นฟู อนุรัก ษ์ (11) หั ว หน้าฝ่ ายยานพาหนะและ (12)
หัวหน้าฝ่ายบ้านพักโฮมสเตย์
3. ผลการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชุมชนภายในพืนที่ โดยใช้
วัฒนธรรมเป็นฐานของการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
พบว่า โปรแกรมและกิจกรรมท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชนชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
ประกอบด้วย โปรแกรม 1 วัน และ โปรแกรม 2 วัน 1 คืน ได้ดาเนินการทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยว
และเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
เป็นไปตามกาหนดการที่วางไว้ โดยผลการสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยรวม
และรายด้าน อยู่ในระดับมาก
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Abstract
The study of potential development for sustainable cultural tourism of Karen in
Ban WungKrasang Kamphaengphet. The objectives of this study were 1) to study the
identity of Karen’s culture in Ban WungKrasang Kamphaengphet 2) to study the potential
of Cultural Tourism of Karen in Ban WungKrasang Kamphaengphet and 3) to
development for sustainable cultural tourism of Karen in Ban WungKrasang
Kamphaengphet. The research procedure were 3 steps; the 1st steps; studying the
identity of Karen’s culture in 8 traits. There were food, clothes, residence, tradition,
language,occupation, belief, and local art. The interview form and meeting in the village
were using in collecting data. The 2nd steps; the village was evaluated by checking in 3
parts: (1) the potential in motivation (2) the potential in tourism supporting and (3) the
potential in tourism management. In this step, the seminar and meeting were used for
collecting data. The 3rd step; development for sustainable cultural tourism of Karen in
Ban WungKrasang Kamphaengphet, the key informants were 55 of the village leaders,
the wisdom in the village, and the experts in each fields such as expert from private
part, the experts of government organization. They were asked to set the route the
public relations and set the tourism program. The data were analyzed by using Mean,
Standard Deviation, and Content Analysis.
The research results were as follows;
1. The identity of Karen’s culture in Ban WungKrasang Kamphaengphet;
1) Food trait, they eat natural food from their location, such as fish,
vegetables, herbs that were healthy.
2) Clothes trait, they wear their blouses or clothes that were made by
them.
3) Residence trait, the Karen people live in the house which has
basement for doing activities in their daily life.
4) Tradition trait, the Karen’s tradition was conservative for long time.
5) Language trait, they use their language in communication.
6) Occupation trait, they use the skills and knowledge for living and
career.
7) Belief trait, they believe about birth, house, going in the forest, and
holy things.
8) Local art, they have local dance such as Rope Dance and others.
2. The result of potential evaluation were 51.78. The ordering from high to
low were; the potential in motivation was in 36.07 (72.14%), the potential of supporting
was in 5.31(53.10%) , and the potential in management was in 10.10(26.00%). The
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potential in management was in the lowest score so they will set the guideline for
developing the tourism management by using participation from the Wung Krasang Cooperative committee. That was separated in 12 sections; 1)advisors 2)chairman 3) vice
chairman 4)secretary 5)budget officer 6)learning rotation 7) guide 8)food and souvenir
9)showing 10)security and conservation 11) vehicles and 12) home stay residence.
3. The guideline to develop for sustainable cultural tourism of Karen in Ban
WungKrasang Kamphaengphet were as follows; the tourism program were 1 day and 2
days package. The route was surveyed and set for cultural tourism. The satisfaction
was in the high level of mean in both the individual and the overall.
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ประกาศคุณูปการ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้าน
วุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร ฉบับนีสาเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์และความร่วมมือของบุคคลหลาย
ฝ่ายที่ให้แนวคิด ความช่วยเหลือ คาแนะนา ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ผู้รายงานขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี
ขอขอบพระคุณ นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาแพงเพชร ที่เสียสละเวลาอันมีค่า
มาเป็นประธานในพิธีเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
จังหวัดกาแพงเพชร นายสมนึก ปาปะเค วัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร และ อาจารย์ ดร.มนต์นภัส มโน
การณ์ อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะในการ
จัดทารายงานการดาเนิ นโครงการในครังนี รวมทังตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมให้มีความ
ชัดเจนและความสมบูรณ์ ของรายละเอียดต่างๆ ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต ชัยครรชิต และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรา ทองสมัคร ผู้ทรงคุณวุฒิทไี่ ด้ให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะอันมีประโยชน์ และ
ขอขอบคุณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้ให้โอกาสและสนับสนุนงบประมาณสาหรับ
การดาเนินการวิจัยในครังนีจนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.ณริศรา พฤกษะวัน อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูล สงคราม และ ดร.สามารถ กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2 ที่เสียสละเวลาใน
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ได้พัฒนาขึน ขอขอบคุณ นายบุญทัน วันชุรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโป่งนาร้อน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโป่งนาร้อน อาเภอคลองลาน
จังหวัดกาแพงเพชร นายสมชาย วิเชียรกัลยารัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า พร้อมเจ้าที่ทุกท่าน
ที่ได้ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาว
กะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชรในครังนี ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ สานักงานเขต
พืนที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 ส านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 41
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร และที่สาคัญที่สุดก็คือ พี่น้องชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสังทุกท่าน ที่ได้ให้
การอนุเคราะห์และสนับสนุนการดาเนินงานทุกด้านอย่างเต็มที่ คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากรายงาน
การพั ฒ นาศัก ยภาพการท่ องเที่ย วเชิ งวั ฒ นธรรมอย่ างยั่ง ยื นของชาวกะเหรี่ ยงบ้ านวุ้ง กะสั ง จั งหวั ด
กาแพงเพชร ฉบับนี ผู้รายงานขอน้อมบูชาบูรพาจารย์และอุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุกๆ ท่าน
ดร.สุบัน พรเวียง และคณะ
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แสดงการประเมินศักยภาพศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมของชาว
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กะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร ด้านศักยภาพในการรองรับ
ด้านการท่องเที่ยว......................................................................................................…
แสดงคะแนนของผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพศักยภาพการเป็นแหล่ง
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แสดงรายชื่อคณะกรรมการสหกรณ์ชุมชนบ้านวุ้งกะสัง และที่ปรึกษาในโครงการ
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยง
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แสดงค่าใช้จ่ายที่นักท่องเที่ยวต้องจ่ายสาหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
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แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
โดยรวมและรายด้าน.....................................................................................................
แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
ด้านแหล่งท่องเที่ยว..................................................................................…………………
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ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
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ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
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แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
ด้านการจัดการและบริการท่องเที่ยว……………………….……………………………......………..
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แสดงกรอบแนวคิด...................................................................................…………………
แสดงแผนที่การเดินทาง................................................................................................
แสดงการเปลี่ยนแปลงจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์..
แสดงลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์….……………………………………….
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แสดงต้มไก่แกวกะหล่า……………………………………………………………………………….……
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แสดงต้มส้มปลา (พอชิเอ๊าะยะโพ)………………………………………………...........................
แสดงแกงป่าปกาเกอะญอ (พอกะเป๊าะ)………………………………………...........................
แสดงข้าวตอก (เหม่ต่อ)………………………......................................................................
แสดงเสลดพังพอนตัวเมีย…………..................................................................................
แสดงกาลังเสือโคร่ง (ตัวเมีย)……………….......................................................................
แสดงกาลังเลือดม้า…………………………..........................................................................
แสดงฮ่อสะพายควาย....................................................................................................
แสดงฝางแดง................................................................................................................
แสดงพญามือเหล็ก.......................................................................................................
แสดงสมอพิเภก............................................................................................................
แสดงเหงือกปลาหมอ...................................................................................................
แสดงทองพันชั่ง...........................................................................................................
แสดงชุมเห็ดไทย..........................................................................................................
แสดงโด่ไม่รู้ล้ม.............................................................................................................
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บทที่ 1
บทนา
หลักการและความเป็นมา
จังหวัดกาแพงเพชรเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวทังอุทยานประวัติศาสตร์เมืองมรดก
โลกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาคโดยมีพืนที่
ติดต่อกับเทือกเขาของจังหวัดตาก เช่น ช่องเย็น นาตกคลองลานซึ่งเป็นพืนที่ทางธรรมชาติที่ยังมีความอุดม
สมบูรณ์ทาให้ประชาชนในพืนที่เขาสูงของจังหวัดกาแพงเพชรได้พึ่งพิงธรรมชาติในการดารงชีวิตก่อให้มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะในเขตพืนที่อาเภอคลองลาน มีหมู่บ้านที่มีที่ตังอยู่ในพืนที่ป่า
สงวนหลายๆ หมู่บ้าน โดยเป็นชาวเขาเผ่าต่างๆ เช่น ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมที่
เป็นอัตลักษณ์ของตนไว้และถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังสืบสานกันมาจนถึงปัจจุบันได้สมบูรณ์ จึงนับว่าเป็น
จุดขายที่มีเสน่ห์และสามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวกะเหรี่ยง
บ้านวุ้งกะสัง เป็นหมู่บ้านที่มีที่ตังทางภูมิศาสตร์เป็นลักษณะท้องกระทะที่มีแนวเขาล้อมรอบ ซึ่งเป็นชุมชน
กะเหรี่ยง (ปกากะญอ) ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตป่าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า โดยมีประวัติของชาวกะเหรี่ยง
บ้านวุ้งกะสังที่เล่าต่อกันมานานกว่า 150 ปี จากรุ่น สู่รุ่นว่าเมื่อก่อนจะปลูกบ้านกันอยู่หน้าถาค้างคาว มี
ชาวกะเหรี่ยงอยู่ประมาณ 30 - 40 ครัวเรือน อยู่กันมาตังแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มีเจ้านายเข้ามาในหมู่บ้าน
โดยพะโป้คหบดีพ่อค้าไม้ชาวกะเหรี่ยงได้พาเข้ามาและระหว่างสงครามโลกครังที่ 2 พ.ศ. 2482 มีทหารเข้า
มาในหมู่บ้าน ลาดตระเวน ดูแลชาวบ้านไม่ให้ได้รับอันตรายจากทหารของพม่า
ปัจจุบัน บ้านวุ้งกะสัง ตังอยู่หมู่ 2 ตาบลโป่งนาร้อน อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร เป็น
หมู่บ้านชาวไทยกะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) ที่ตังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เป็นหมู่บ้านที่ตังอยู่
กลางหุบเขา ห้อมล้อมด้วยป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณที่ยังคงความสมบูรณ์ และเทือกเขาเหล่านียังเป็น
ต้นกาเนิดของแม่นาสายสาคัญที่ใช้หล่อเลียงคนในจังหวัดกาแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียงหลายสาย เช่น
คลองเต่าดา คลองมดแดง คลองสวนหมาก เป็นต้น ประชาชนตังบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นชุมชน แบ่ง
ออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ คุ้มเหนือและคุ้มใต้ ทังสองกลุ่มตังอยู่ห่างกันประมาณ 1 กิโลเมตร ทิศเหนือ
ติดอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ทิศใต้ ติด คลองสวนหมาก ทิศตะวันออก ติด หมู่ 3 บ้านคลองมดแดง
ตาบลโป่งนาร้อน อาเภอคลองลาน และทิศตะวันตกติด หมู่ 8 บ้านป่าคา ตาบลโป่งนาร้อน อาเภอ
คลองลานพืนที่ป่าไม้มีจานวน 2,067 ไร่ การปกครองของหมู่บ้านวุ้งกะสัง มีผู้นา 1 คน คือ นายตุ๋ย ปู่ตือ
ตาแหน่งผู้ ช่วยผู้ ใหญ่บ้ าน ทาหน้าที่เป็นตัวแทนของหน่ว ยงานราชการต่างๆ และสั่งการหรือขอความ
ร่วมมือไปยังหัวหน้าครัวเรือน หรือ ชาวบ้าน โดยจะช่วยดูแลกันแบบพี่แบบน้อง มีผู้ที่ทาหน้าที่คอยช่วย
นายวรากร แสงทองศรีในการดูแลหมู่บ้าน จานวน 4 คน คือ นายทองคา แสงอุ่นเรือน นายสุบิน รัตนา
วงศ์ และ นายพานุโพ แสงบุญเรือง สาหรับการจัดการศึกษาของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสังมีศูนย์เด็กเล็ก
บ้านโป่ ง น าร้ อน สาขาบ้ านวุ้งกะสั ง เริ่มก่อตังหลั งจากที่มีนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ มาออกค่ายทา
กิจกรรม เนื่องจากได้เดินทางมาสารวจความต้องการของหมู่บ้าน โดยชาวบ้านบอกว่ า ที่หมู่บ้านยังไม่มี
โรงเรียน และสถานที่จะสอนหนังสือ กลุ่มนักศึกษาที่มาออกค่าย จึงได้สร้างอาคารไม้ โรงอาหาร และ
ห้องสมุดตามลาดับ หลังจากนันองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งนาร้อน จึงเข้ามาดูแลศูนย์เด็กเล็กฯ และอยู่
ในความรับผิดชอบของหน่วยงานดังกล่าวฯ โดยตังอยู่บ ริเวณทางทิศตะวันออก หน้าทางเข้าของหมู่บ้าน
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หมู่บ้าน โดยมี “ครูมึ” แปลว่า ครูผู้หญิง มีชื่อ -สกุลจริงว่า นางอรพรรณ คงเจริญ และใช้ชีวิตอยู่บ้านวุ้ง
กะสัง เป็นเวลากว่า 20 ปี จนปัจจุบัน เธอบอกว่า “คนเราเลือกที่เกิดไม่ได้ แต่เลือกที่ตายได้” จึงเป็นครูใน
ดวงใจ ซึ่งทาหน้าที่หลายอย่าง นอกจากการสอนหนังสือให้กับเด็กในหมู่บ้าน ยังมีแนวคิดที่จะคืนความ
สมดุลทางธรรมชาติ แหล่งต้นนา โดยได้คิดโครงการร่วมรักษาผืนป่าตะวันตก มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร ทา
เป็นบ้านการเรียนรู้ โดยการสอนชาวบ้านทาปุ๋ยชีวภาพ โดยการนาแกนข้าวโพดที่สีแล้ว มาเป็น ส่วนผสม
กับมูลสัตว์ ฟางข้าว ต้นมัน มาทาเป็นปุ๋ย แล้วสอนชาวบ้านให้รู้วิธีทาและการนาไปใช้ เมื่อชาวบ้านนาปุ๋ย
ไปใช้จึงเห็นถึงประโยชน์ ผลิตผลออกดอก ออกผล ขายได้ราคาดี ทาให้ประหยัดและมีรายได้เพิ่มขึน เมื่อ
ชาวบ้านมีความอยู่ดี กินดี ก็จะเกิดจิตสานึกและหวงแหนทรัพยากรป่าในท้องถิ่น และร่วมกันรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม
จุดเด่นของกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีที่ยังคงรักษา สืบ
ทอดมายังรุ่นต่างๆ เช่น ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีขึนบ้านใหม่ ประเพณีทาบุญวนรอบเจดีย์
(หม๋าบู๊โค๊ะ) การไหว้พ่อปู่ (พือผาโด้) พิธีเลียงเจ้า และพิธีผูกข้อมือรับขวัญของประชาชน บ้านวุ้งกะสัง
รวมทังการละเล่นกีฬาประจาท้องถิ่น ส่วนใหญ่ เป็นกีฬาพืนบ้านของชาวกะเหรี่ยง เช่น การยิงหน้าไม้ ยิง
หนังสะติ๊ก ฯลฯ การแข่งขันกีฬาจะเป็นการแข่งขันแบบเวียนไปตามสถานที่ต่างๆ ของจังหวัด ที่ มีหมู่บ้าน
ชาวกะเหรี่ ยงอาศัยอยู่ จัดทาการแข่งขันในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีในอดีตหญิงชาวกะเหรี่ยง (ปกา
กะญอ) จะต้องทอผ้าเป็น แม้ทุกวันนีชาวบ้านจะใส่เสือผ้าตามสมัยเป็นส่วนใหญ่ แต่ในทุกงานประเพณี
สาคัญชุมชน ยังคงสวมใส่เครื่องแต่งกายประจาเผ่าแสดงเอกลักษณ์ ซึ่งในช่วงหน้าฝนนี ในหมู่บ้านจะเงียบ
เพราะว่าหลายคนจะออกไปทาไร่ ส่วนผู้หญิงที่อยู่กับบ้าน ทอผ้าใช้ในชีวิตประจาวันกันแทบทุกบ้านการ
แต่งกาย ชาย จะนุ่งโสร่ง และหญิงจะนุ่งผ้าถุง ชาวกะเหรี่ยง (ปกากะญอ) บ้านวุ้งกะสัง นับถือศาสนาพุทธ
และผี และจะหยุดทางานทุกอย่างทุกวัน พระ และไปวัดเพื่อทาวัตร และสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน
ผลผลิตที่สาคัญของท้องถิ่น ที่เป็นรายได้หลักของหมู่บ้าน ได้แก่ มันสาปะหลัง ขายควายที่เลียงไว้จนกว่า
จะออกลูก และการตีผึงเพื่อเอานาผึงไปขาย การหาสมุนไพร หน่อไม้ ผักหวาน และเห็ดหอบ เป็นต้น
อาชีพที่สาคัญของท้องถิ่น คือการทาการเกษตรและเลียงสัตว์ ที่ดินที่ใช้ทามาหากินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน
ส่วนตัว มีการจัดสรรนามาใช้ในการเกษตรจากนาฝน และอุปโภคบริโภคจากนาบนภูเขาและบ่อนา
นอกจากนีที่ตังของกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
ยังมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น ถาชัยมงคลเป็นสถานที่
เก่าแก่แห่งหนึ่งที่เกิดขึนเองโดยธรรมชาตินานกว่าร้อยปี ถาชัยมงคลมีระยะห่างจากหมู่บ้านประมาณ 5
กิโลเมตร เป็นถาที่อยู่ใต้ภูเขาที่สวยงาม ถานาลอด เป็นถาที่มีลักษณะคล้ายอุโมงค์หิน เหมือนช่องแคบที่มี
นาไหลผ่าน อยู่ใต้ตีนเขาในป่าสักทางใต้ของหมู่บ้านวุ้งกะสัง ในอดีต ถานาลอดเคยใช้เป็นเส้นทางเข้าออก
หมู่บ้านของชาวบ้าน เป็นเส้นทางเดินของสัตว์ เช่น ควายป่า กวาง เป็นต้น ปัจจุบันชาวบ้านก็นิยมนา
ควายมาเลียงและเดินผ่านบริเ วณนีเป็นจานวนมาก ลักษณะของถานาลอด จะเป็นถาหินคล้ายช่องแคบ
ระหว่างภูเขาสองลูก ส่วนบนของหินทังสองฝั่งมาบรรจบกัน เกิดเป็นอุโมงค์ มีลมพัดผ่าน อากาศเย็นเมื่อ
อยู่ภายในถา มีนาไหลผ่าน พืนด้านล่างเป็นทรายสลับกับหิน ทาให้นาที่ไหลผ่านนันใสอยู่ตลอดเวลา ธาร
นาแร่ เป็นปล่องหินเล็กๆ ที่มีนาไหลผ่านออกมาตลอดเวลา ไม่เคยหยุดแม้ในช่วงฤดูแล้ง นาที่ไหลออกมา
มีลักษณะใส ไหลออกมารวมกันเป็นลาธารเล็กๆ ขนาดความกว้างของลาธาร ประมาณ 2 เมตร ในลาธาร
มีกิ่งไม้และใบไม้ล่วงหล่นอยู่ในนา นามีกลิ่นฉุนเล็กน้อยคล้ายกลิ่นของกามะถัน อยู่ ท่ามกลางธรรมชาติที่มี
ต้นไม้น้อยใหญ่ พันธุ์ต่างๆ อยู่บริเวณโดยรอบ มีนาตกวุ้งกะสังที่ตังอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน ประมาณ
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2 กิโลเมตร เป็นนาตกที่ไม่สูงมากนัก ไหลลงไป ลาธาร เป็นคลองวุ้งกะสังและมีเกาะแก่ง ที่มีนาอยู่ตลอดปี
แม้ในหน้าแล้งจะลดน้อยลง นาตกอยู่ท่ามกลางต้นไม้น้อยใหญ่ ทาให้มีความร่มรื่น
ดังนันจะพบว่าบ้านวุ้งกะสังมีทรัพยากรทังทางด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ ซึ่งสามารถนามาใช้
ในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ของชุมชนได้อย่างมากมายและจากการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้านวุ้งกะสัง ขององค์การบริหารส่วนตาบลโป่งนาร้อน อาเภอคลองลาน จังหวัด
กาแพงเพชร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 พบว่า ชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง ที่เข้าร่วมการประชาคม
หมู่บ้านจานวนทังสิน 281 คน จาก 88 ครัวเรือน ลงมติเห็นด้วยกับการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
วัฒ นธรรมและพร้ อมให้ ค วามร่ ว มมื อกั บการน าทรัพ ยากรทั งทางด้านธรรมชาติ และขนบธรรมเนีย ม
ประเพณีของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง มาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนอย่าง
เป็นระบบโดยให้ใช้การมีส่วนร่วมของพืนที่และอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของกะเหรี่ยงบ้านวุ้ง
กะสังรักษาไว้ ซึ่งจะทาให้เกิดประโยชน์แก่ชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง ได้อย่างแท้จริงและเป็นต้นแบบของ
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชนโดยคานึงถึงความยั่งยืนในเรื่องสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของการ
ท่องเที่ยวเท่านัน แต่มีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีการเตรียมการและการวางแผนในการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้แก่ชุมชนและนักท่องเที่ยวจะก่อให้เกิดความยั่งยืนทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดย
ชุมชนบ้านวุ้งกะสังรักษาจานวน 88 ครัวเรือน จะได้รับผลประโยชน์อย่างแท้ จริง มีการกระจายรายได้
อย่างโปร่งใส และให้ความสาคัญกับการมีชุมชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่สอดคล้องและรักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม และวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร ต่อไป
คาถามการวิจัย
1. ความเป็นอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
ควรมีเนือหาด้านใดบ้าง
2. ศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัด
กาแพงเพชร มีผลการประเมินเป็นอย่างไร
3. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชุมชนภายในพืนที่ โดยใช้วัฒนธรรม
เป็นฐานของการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร ควรมี
แนวทางเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ของชาว
กะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร และมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี
1. เพื่อศึกษาความเป็นอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัด
กาแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
จังหวัดกาแพงเพชร
3. เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชุมชนภายในพืนที่ โดยใช้วัฒนธรรม
เป็นฐานของการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
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กรอบแนวคิด
ความเป็นอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของ
ชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัด
กาแพงเพชร ประกอบด้วย 8 ด้าน
(สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ,2551) คือ
1) ด้านอาหาร
2) ด้านการแต่งกาย
3) ด้านที่อยู่อาศัย
4) ด้านประเพณี
5) ด้านภาษา
6) ด้านอาชีพ
7) ด้านความเชื่อ
8) ด้านศิลปะพืนบ้าน

การมีส่วนร่วมในการดาเนินการวิจัยและให้ข้อมูล
ในการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
โดยใช้
1) การประชุมเวทีชาวบ้าน
2) การเข้าพืนที่สารวจข้อมูลที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิ
3) การสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูล
4) การประชุมเวทีชาวบ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็น
และยืนยันข้อมูล
จาก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาทาง
ศาสนา รวมทังผู้อาวุโสภายในชุมชน ผู้นากะเหรีย่ ง
ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นาภูมิปัญญาในสาขาต่างๆ
และผู้ทรงคุณวุฒิ

ศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัด
กาแพงเพชร
1) ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว
2) ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว
3) ศักยภาพการบริหารจัดการ

การมีส่วนร่วมในการประเมินศักยภาพการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม โดยใช้การประชุมเวทีชาวบ้าน จากผู้นา
หมู่บ้าน ผู้นาทางศาสนา ผู้นากะเหรี่ยง ปราชญ์
ชาวบ้าน ผู้นาภูมิปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและตัวแทนห้างร้าน
เอกชน สถานประกอบการฯ

การพัฒนาโปรแกรมและกิจกรรมท่องเที่ยว
ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชนชาว
กะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร

การพัฒนาโปรแกรมและกิจกรรมท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับวัฒนธรรม โดยใช้
1) การจัดประชุมเวทีชาวบ้าน
2) ทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวท่องเที่ยว
3) รับฟังปัญหาพร้อมทังข้อเสนอแนะ
4) ดาเนินการประชาสัมพันธ์และเปิดเส้นทางฯ
จาก ผู้นาหมู่บ้าน ผู้นาภูมิปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ตัวแทนห้างร้าน เอกชน สถานประกอบการฯ

การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
ของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิด
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 88 ครัวเรือน สามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในการวางแผน การตัดสินใจ การดาเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในทุกขันตอนและ
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ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมที่มีการแบ่งบันอย่างยุติธรรม เสมอภาค เป็นธรรมและ
รักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสังไว้ได้อย่างแท้จริง
2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโป่งนาร้อนที่ดูแลในพืนที่ชาวกะเหรี่ยง
บ้านวุ้งกะสังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด มองเห็นอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง
บ้านวุ้งกะสังและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพร้ อมทังใช้เป็นข้อมูล
ในการจัดทาแผนงาน โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยใช้วัฒนธรรมของชุมชนเป็นฐานเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
3. ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวทังภายในพืนที่และนอกพืนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและร่วมรักษาวิถีชีวิตอันเป็น อัตลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสังให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักและเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวต่อไป
4. ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ในแง่ของการได้มาซึ่งองค์รวม (Body of knowledge) ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจทั่วไปของสถาบันและหน่วยงานทังภาครัฐและเอกชน รวมทังภาคประชาชน ซึ่งได้
เรียนรู้กระบวนการและวิธีการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป
ขอบเขตการวิจัย
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
จังหวัดกาแพงเพชร เป็นการดาเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action
Research: PAR) มีขันตอนการดาเนินการวิจัย ดังนี
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความเป็นอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
จังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตด้านเนือหา
เป็นการศึกษาข้อมูลเบืองต้นทางด้านวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง ซึ่ง
ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านอาหาร 2) ด้านการแต่งกาย 3) ด้านที่อยู่อาศัย 4) ด้านประเพณี
5) ด้านภาษา 6) ด้านอาชีพ 7) ด้านความเชื่อ และ8) ด้านศิลปะพืนบ้าน
ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่
1) ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาทางศาสนา รวมทังผู้อาวุโสภายในชุมชน ผู้นา
กะเหรี่ยง ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นาภูมิปัญญาในสาขาต่างๆ จานวน 50 คน
2) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง จานวน 5 ราย
ขอบเขตด้านตัวแปร
ข้อมูลความเป็นอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัด
กาแพงเพชร จานวน 8 ด้าน
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง
บ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตด้านเนือหา
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การศึกษาศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
จังหวัดกาแพงเพชรมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ
1) ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว
2) ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว
3) ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล สาหรับการจัดประชุมเวทีชาวบ้าน ร่วมกันของฝ่ายต่างๆ จานวน 55 คน
ได้แก่
1) ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาทางศาสนา รวมทังผู้อาวุโสภายในชุมชน ผู้นา
กะเหรี่ยง ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นาภูมิปัญญาในสาขาต่างๆ จานวน 30 คน
2) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง จานวน 5 ราย
3) ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจาก องค์การบริหารส่วน
ตาบลโป่งนาร้อน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร การท่องเที่ยวจังหวัดกาแพงเพชร เจ้าหน้าที่
จากอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาแพงเพชร สื่อมวลชน ฯลฯ จานวน 10 คน
4) ตัวแทนห้างร้าน เอกชน สถานประกอบการฯ จานวน 10 คน
ขอบเขตด้านตัวแปร
ข้อมูลการประเมินศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้าน
วุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชรมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ 1) ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว
2) ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว และ 3) ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชุมชนภายในพื้นที่ โดย
ใช้วัฒนธรรมเป็นฐานของการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัด
กาแพงเพชร
ขอบเขตด้านเนือหา
การพัฒนาโปรแกรมและกิจกรรมท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง
บ้านวุ้งกะสัง โดยจาแนกออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านอาหาร 2) ด้านการแต่งกาย 3) ด้านที่อยู่อาศัย 4)
ด้านประเพณี 5) ด้านภาษา 6) ด้านอาชีพ 7) ด้านความเชื่อ และ 8) ด้านศิลปะพืนบ้าน
ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล สาหรับการจัดประชุมเวทีชาวบ้าน ร่วมกันของฝ่ายต่างๆ จานวน 55 คน ได้แก่
1) ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาทางศาสนา รวมทังผู้อาวุโสภายในชุมชน ผู้นา
กะเหรี่ยง ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นาภูมิปัญญาในสาขาต่างๆ จานวน 30 คน
2) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง จานวน 5 ราย
3) ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจาก องค์การบริหารส่วน
ตาบลโป่งนาร้อน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร การท่องเที่ยวจังหวัดกาแพงเพชร เจ้าหน้าที่
จากอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาแพงเพชร สื่อมวลชน ฯลฯ จานวน 10 คน
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4) ตัวแทนห้างร้าน เอกชน สถานประกอบการฯ จานวน 10 คน
ขอบเขตด้านตัวแปร
โปรแกรมและกิจกรรมท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
ความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยง
บ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
นิยามศัพท์เฉพาะ
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
จังหวัดกาแพงเพชร หมายถึง การนาอัตลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชรมา
พัฒนาศักยภาพเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตังแต่การศึกษาอัตลักษณ์ การประเมินศักยภาพ
และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชุมชนภายในพืนที่ โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐาน
ของการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
ศักยภาพการเป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง ความสามารถในการนาเอา
อั ต ลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น มาบริ ห ารจั ด การเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว เชิ ง วั ฒ นธรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ถี
ชีวิตประจาวัน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อชุมชน โดยได้ดัดแปลงคู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของสานักพัฒนาการท่องเที่ยว (2550: 5-19) มี 3 องค์ประกอบ คือ
1) ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว หมายถึง การที่แหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชนชน
เผ่านันมีจุดดึงดูดความสนใจ หรือมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสามารถสร้างความประทับใจและความ
พึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา 2 ด้าน คือ 1) คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ได้แก่
ความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และองค์ความรู้ ความต่อเนื่องของการสืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณี ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม ความสามารถในการสืบทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีที่สืบค้นได้ ความผูกพันต่อท้องถิ่น และ
ความเข้มแข็งในการรักษาเอกลักษณ์ 2) ศักยภาพทางกายภาพและการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่
การเข้าถึงตัวชีวัด ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว
2) ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว หมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วย
เสริมแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมนัน ๆ ให้มีความสาคัญ มีความเหมาะสมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยมี
หลักเกณฑ์ในการพัฒนา 2 ด้าน คือ ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกขันพืนฐานและศักยภาพ
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก
3) ศั ก ยภาพด้ า นการบริ ห ารจั ด การ หมายถึ ง ความสามารถในการควบคุ ม ดู แ ล การ
ดาเนิ น งาน การจั ดการแหล่ งท่องเที่ยว โดยเกณฑ์ประเมินด้านการบริห ารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒ นธรรมภายในชุ ม ชนนั น จ าแนกเป็น 2 ด้ าน คือ 1) การจัด การด้า นการอนุ รั กษ์ แ หล่ ง ท่อ งเที่ ย ว
ประกอบด้วย 3 ดัชนีชีวัด ได้แก่ การจัดการด้านการรักษาสภาพและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว การจัดการด้าน
การใช้ประโยชน์พืนที่ และการจัดการด้านการติดตามและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการ
ท่องเที่ย ว 2) การจั ดการด้านการท่อ งเที่ยว ได้แ ก่ การจัดการด้านการบริ การและสาธารณูปโภคแก่
นักท่องเที่ยว การจัดการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว การจัดการด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสานึก
ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว
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อัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง หมายถึง ความโดดเด่นเป็น
ลักษณะทางด้านวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง ตามองค์ประกอบของเนือหาที่กาหนดไว้โดย
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2551) จาแนกออกเป็น 8 ด้าน ดังนี
1) ด้านอาหาร หมายถึง ของกิน เครื่องคาจุนชีวิตหรือเครื่องหล่อเลียงชีวิตซึ่งมีรสชาติและ
คุณค่าทางโภชนาการ คุณค่าทางสังคมและภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งสามารถนามาใช้ประกอบการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยให้มีรสชาติแบบดังเดิมหรือรสชาติที่ตรงความต้องการของนักท่องเที่ยว
2) ด้านการแต่งกาย หมายถึง การทอผ้าเพื่อนามาใช้เป็นเครื่องใช้ในชี วิตประจาวัน หรือ
ของใช้ ที่เป็ น เอกลั กษณ์ของชาวกะเหรี่ยงบ้ านวุ้งกะสั ง จั งหวัดก าแพงเพชรซึ่ง สามารถนามาส่ งเสริ ม
สนับสนุน รณรงค์ให้นักท่องเที่ยวได้เห็น และนาไปใช้ในการแต่งกายในโอกาสต่างๆ
3) ด้านที่อยู่อาศัย หมายถึง ลักษณะบ้านเรือนสะท้อนเอกลักษณ์โดดเด่นในสถาปัตยกรรม
พืนถิ่นนันๆ ซึ่งสามารถนามาส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาบ้าน อาคารในพืนที่นันๆ ให้รักษาคุณค่าทาง
สถาปัตยกรรม
4) ด้านประเพณี หมายถึง กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้ง
กะสัง จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งสามารถนามาส่งเสริม สนับสนุน การจัดงานบุญประเพณีในเทศกาลสาคัญ
ของชุมชน ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่งดงาม และมีคุณค่าต่อผู้คนและนักท่องเที่ยว
5) ด้านภาษา หมายถึง เป็นถ้อยคาที่ใช้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อความหมายและใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารของชาวกะเหรี่ยงที่มีลักษณะเฉพาะ มีภาษาเขียนเป็นของตนเอง ซึ่งสามารถนามารณรงค์การ
ใช้ภาษาถิ่น รวมทังการส่งเสริมการใช้ภาษาถิ่นของกลุ่มผู้ประกอบการและผู้คนในชุมชน
6) ด้านอาชีพ หมายถึง สิ่งที่ชาวกะเหรี่ยงทาเพื่อการดารงชีวิต โดยใช้ความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถของตนที่ในการประกอบอาชีพหลักหรือการดารงชีวิตเพื่อหาเลียงชีพ และสามารถพัฒนาต่อ
ยอดอาชีพของท้องถิ่นด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและเพิ่มมูลค่า
7) ด้านความเชื่อ หมายถึง ความเป็นวิถีแห่งความเชื่อและศรัทธาของกลุ่มคนในแต่ละ
ท้องถิ่น ซึ่งสามารถนาความเชื่อความศรัทธาในพืนที่มานาเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นระบบ เช่น การ
จัดนิทรรศการ จัด Event เพื่อเป็นจุดดึงดุดที่น่าสนใจ
8) ด้านศิลปะพื้นบ้าน หมายถึง การแสดงออกถึงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงใน
โอกาสต่างๆ ซึ่งเป็นการนาศิลปะพืนถิ่นที่มีเอกลักษณ์ของชุมชนมาพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มสุนทรียะ
และเพิ่มมูลค่า
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายถึง การท่องเที่ยวที่มีการปกป้องและสงวนรักษาวัฒนธรรมของ
ชาวกะเหรี่ยงอย่างเป็นระบบโดยใช้การมีส่ วนร่วมของชุมชน โดยมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวมีจิตสานึกและมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน
กะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง หมายถึง หมู่บ้านที่มีที่ตังทางภูมิศาสตร์เป็นลักษณะท้องกระทะที่มีแนว
เขาล้อมรอบ ซึ่งเป็นชุมชนกะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตป่าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ตังอยู่หมู่ 2 ตาบลโป่งนาร้อน อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ของชาวกะเหรี่ยงบ้าน
วุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดดังนี
1. ข้อมูลทั่วไปของชาวกะเหรี่ยง
2. ข้อมูลทั่วไปของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
3. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
4. แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
5. องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
6. การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
7. หลักการของการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและการรณรงค์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
8. หลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
9. การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
10. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. ข้อมูลทั่วไปของชาวกะเหรี่ยง
เว็บสวัสดี (ออนไลน์, 2558) ได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับชนเผ่ากะเหรี่ยง หรือ ปกาเกอะญอ กะเหรี่ยง
ว่าเป็นชนเผ่าที่จัดได้ว่ามีหลายเผ่าพันธุ์ หลายภาษา มีการนับถือศาสนาที่ต่างกัน แต่กะเหรี่ยงดังเดิมจะนับ
ถือผี เชื่อเรื่องต้นไม้ป่าใหญ่ ภายหลังหันมานับถือพุทธ คริสต์ เป็นต้น กะเหรี่ยง มีถิ่นฐานตังอยู่ที่ประเทศ
พม่า แต่หลังจากถูกรุกรานจากสงคราม จึงมีกะเหรี่ยงที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ประเทศไทย กะเหรี่ยงที่
อาศัยอยู่ในประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ กะเหรี่ยงสะกอ หรือที่เรียกนามตัวเองว่า ปา
กะญอ หมายถึงคน หรือมนุษย์นันเอง กะเหรี่ยงสะกอเป็นกลุ่มที่มีจานวนมากที่สุด มีภาษาเขียนเป็นของ
ตนเอง โดยมีมิชชันนารีเป็นผู้คิดค้นดัดแปลงมาจากตัวหนังสือพม่า ผสมภาษาโรมัน กลุ่มนีหันมานับถือ
ศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่ กะเหรี่ยงโปร์นันเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเคร่งครัดในประเพณี อาศัยอยู่มากที่อาเภอ
แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และแถบตะวันตกของประเทศไทย คือ
กะเหรี่ยงบะเว/คะยา อาศัยอยู่มากที่อาเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน ส่วนกะเหรี่ยงพะโอ หรือตองสูก็มีอยู่บ้าง
แต่พบน้อยมากในประเทศไทย
ภาษา กะเหรี่ยงแต่ละเผ่ามีภาษาพูด และภาษาเขียนเป็นของตนเอง โดยการดัดแปลงมา
จากตัวหนังสือพม่า ผสมอักษรโรมัน
วิถีชีวิตและลักษณะบ้านเรือน วิถีชีวิตด้านอาชีพ ถืออาชีพที่เป็นอิสระ กะเหรียงดังเดิม
ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทาไร่ ทานา อยู่ตามป่าตามเขา ปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล ส่วนสัตว์เลียงก็
จะเลียงไว้เพื่อเป็นอาหารมากกว่าการค้าขาย ใช้ชีวิตแบบพึ่งป่าพึ่งนาอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่
ลักษณะบ้านเรือน ลักษณะบ้านเรือนของกะเหรี่ยงนันนิ ยมสร้างเป็นบ้านยกพืนสูง มีชาน
บ้าน บางส่วนก็ตังบ้านเรือนบนที่ราบเช่นเดียวกับชาวพืนราบทั่วไป แต่ส่วนใหญ่แล้วชาวะเหรี่ยงจะตังถิ่น
ฐานเป็นหลักแหล่งถาวร ไม่ย้ายถิ่นบ่อยๆ

10
วัฒนธรรมประเพณี ชาวกะเหรี่ยงมีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการทาพิธีกรรมเลียงผี บวงสรวง
ดวงวิญญาณ ด้วยการต้มเหล้า ฆ่าไก่ – แกง และมัดมือผู้ร่วมพิธีด้วยฝ้ายดิบ ซึ่งเกี่ยวโยงกัน ประเพณีอื่นๆ
ได้แก่
ประเพณีแต่งงาน ผู้หญิงจะเป็นผู้เลือกคู่ครองเอง เจ้าสาวจะต้องทอเสือผ้า กางเกง ย่ามไว้
ให้เจ้าบ่าว ทังเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องฆ่าหมูฆ่าไก่เพื่อทาพิธีกรรมบอกต่อผีบรรพบุรุษและเป็นอาหารเลียงแขก
แต่งงานแล้วฝ่ายชายต้องมาอยู่บ้านฝ่ายหญิง 1 ฤดูเก็บเกี่ยว ก่อนแยกไปปลูกบ้านใกล้กัน เรื่องราวของการ
สู่ขอ (เอาะ เฆ) ของกะเหรี่ยง มีลักษณะดังนี เมื่อเป็นที่รับรู้แล้วว่าหญิงชายรักชอบพอกัน พ่อแม่และญาติ
พี่น้องของฝ่ายหญิงก็จะส่งคนไปหาฝ่ายชาย เพื่อสอบถามให้แน่ใจว่าฝ่ายชายรัก และยินดีที่จะแต่งงานกับ
ฝ่ายหญิงจริงหรือไม่ หากฝ่ายชายรักชอบพอกัน และยินยอมที่จะแต่งงานกับฝ่ายหญิง ก็จะมีการนัดหมาย
วันเวลาทาพิธีแต่งงานกันในเวลานัน (ตามหลักประเพณีกะเหรี่ยงฝ่ายหญิงจะต้องเป็นฝ่ายไปขอฝ่ายชาย)
เมื่อฝ่ายชายตกลงปลงใจว่าจะแต่งงานกับฝ่ายหญิงและนัดหมายวันเวลาแต่งงานที่แน่นอนแล้วฝ่ายชายก็
ส่งเถ้าแก่ไปทาพิธีหมั่นหมาย (เตอะ โหล่) ฝ่ายหญิงก่อนวันแต่งงานในพิธีฝ่ายหญิงจะฆ่าไก่ 2 ตัว ในการ
ทาอาหารเพื่อเลียงรับรองเถ้าแก่ของฝ่ายชายและวันรุ่งขึนก็จะนัดหมายวันเวลาที่ ฝ่ายชายและเพื่อนๆ จะ
มาหาฝ่ายหญิงเพื่อทาพิธีแต่งงานต่อไป
ประเพณีปีใหม่ โดยหัวหน้าหมู่บ้านจะเป็นผู้ระบุวันล่วงหน้า แต่ละหมู่บ้านจะมีปีใหม่ในแต่
ละปีไม่ตรงกัน เพราะเป็นพิธีที่หมายถึงการเริ่มต้นของฤดูกาลการเกษตร และอยู่เย็นเป็นสุข
ศาสนา ความเชื่อ และพิธีกรรม เดิมชาวกะเหรี่ยงนับถือผี มีการบวงสรวงและเซ่นสังเวย
อย่างเคร่งครัด ภายหลังหันมานับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์มากขึน แต่ก็ยังคงความเชื่อเดิมอยู่ไม่
น้อย เช่น ความเชื่อเรื่องขวัญหรือการทากิจกรรมต่างๆ จะต้องมีการเซ่นเจ้าที่และบอกกล่าวบรรพชนให้
อุดหนุนคาจุน ช่วยให้กิจการงานนันๆ เจริญก้าวหน้า ทาเกษตรกรรมได้ผลผลิตดี ให้อยู่เย็นเป็นสุข ปกป้อง
คุ้มครองดูแล และยังเป็นการขอขมาอีกด้วย
กี่บะหน่าจึ (ปวาเกอญอ) หรือ พิธีทาขวัญให้ควาย พิธีกรรมนีทาเฉพาะครอบครัวที่มีควาย
เท่านัน และทากันปีละครังเมื่อเสร็จจากฤดูไถหว่านของแต่ละปี ส่วนใหญ่วันที่ประกอบพิธีกรรมจะทาใน
วันพฤหัสบดี แต่ต้องทาก่อนที่จะหมดฤดูฝนในปีนันๆ ครอบครัวที่มีควายจะนัดหมายให้ลูกของตัวเอง
กลับมา แม้ว่าจะไปทางานหรือเรียน ก็ต้องกลับมาทาพิธีนี แต่ถ้าหากว่าคนอื่นที่ไม่ได้รับคัดเลือกไปทาพิธี
มีความเชื่อว่าจะทาให้ควายสุขภาพไม่ดี ตาบอด ไม่มีลูก เป็นโรค ล้มตายไป สาหรับคนที่จะทาพิธีนัน
จะต้องผ่านการคัดเลือก โดยคนที่มีความรู้ในการทานาย ซึ่งการทานายนีมักจะใช้ข้าวสาร ใบไม้ ไข่ กระดูก
ไก่หรือบางทีก็ดูลายมือ หลังจากที่ได้ทราบผลการทานายซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนัน อาจเป็นเพศชายหรือ
หญิงก็ได้ โดยความเชื่อในเรื่องการทาขวัญให้ควายนัน ชาวกะเหรี่ยงเชื่อว่า เพราะควายเป็นสัตว์ที่มี
พระคุณและผูกพันกันมานาน การทาขวัญให้ควายเป็นการแสดงความเคารพ ขอบคุ ณ ขออโหสิกรรม
ตลอดจนถึงการอวยพรให้ควายมีสุขภาพแข็งแรง มีลูกดก ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเยือน การทาพิธีกรรม เริ่ม
จากเตรียมเครื่องเซ่นให้พร้อม สาหรับไก่ 1 คู่ (ต้องฆ่าและต้มมาเรียบร้อยแล้ว) หลังจากนันผู้ประกอบ
พิธีกรรมก็จะถือเครื่องเซ่น ไปยังคอกที่มัดควายไว้ จากนันก็เอาวงฝ้ายที่เตรียมไว้เท่าจานวนควายของ
ตัวเองที่มีอยู่ไปกล้องที่เขาควายทังสองข้างของแต่ละตัว จนครบทุกตัว ถัดจากนันมาก็เอาเทียนไปสอดติด
กับเขาควายที่เอาฝ้ายคล้องไว้ก่อนแล้ว หลังจากนันก็โปรยข้าวสาร และประพรมนาขมินส้มป่อย ระหว่างที่
พรมนาขมินส้มป่อย ผู้เป็นพ่อจะสวดตามให้ด้วย ขันตอนสุดท้ายคือรินเหล้าให้ควาย อาจเทราดบนหัว
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ควายก็ได้ เป็นอันเสร็จพิธี สาหรับไก่ที่นามาประกอบพิธีกรรมนัน ก็เอาไปทากินในครอบครัว และเชิญ
ญาติพี่น้องหรือเพื่อนบ้านที่สนิทกันมาร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน
"ถางซีไกงย" หรือ พิธีขับไล่สิ่งชั่วร้ายโรคภัยไข้เจ็บออกจากหมู่บ้าน พิธีกรรมและความ
เชื่อของกะเหรี่ยงมีอยู่หลายพิธี แต่พิธีกรรมที่ทาสาหรับชาวบ้านทังหมู่ บ้านก็เห็นจะมีอยู่พิธีเดียวคือพิธี
“ถางซีไกงย” ซึ่งมีที่มาจากความเชื่อว่า หากชาวบ้านเจ็บป่วยพร้อมกันหลายๆ คน โดยไม่รู้สาเหตุของ
อาการป่วยนัน และหรือความเชื่อที่ว่ามีสิ่งอัปมงคลเข้ามาในหมู่บ้าน ยกตัวอย่างเช่น หากไก่ป่าบินเข้ามา
ในหมู่บ้านก็จะเชื่อว่าเป็นลางไม่ดี ผู้นาและผู้อาวุโสของหมู่บ้านก็จ ะปรึกษากันเพื่อหาวิธีรักษาและป้องกัน
เมื่อหารือจนได้ข้อสรุปแล้ว จึงกาหนดวันเพื่อทาพิธี ซึ่งกาหนดให้เป็นวันอังคารของเดือนไหนก็ได้ในปีที่
เห็นว่ามีคนในหมู่บ้านเจ็บป่วยพร้อมกันมากจนผิดสังเกต การทาพิธีกรรมนี ต้องทาวันอังคารเท่านันเพราะ
เชื่อว่าเป็นวันแรง การทาพิธีกรรม เริ่มจากชาวบ้านจะช่วยกันสานตะแกรงขึนมา 4 ใบ ที่บ้านของผู้นา
ประกอบพิธีกรรม เมื่อสานตะแกรงเสร็จแล้ว ชาวบ้านจะนาไปแขวนไว้กลางลานบ้านผู้นาในลักษณะเรียง
ต่อกัน หลังจากนันชาวบ้านจะนาเครื่องประกอบพิธีกรรมห่อไว้ในใบสัก แล้วนาไปวางบนตะแกรงทังสี่ใบ
นัน เมื่อถึงเวลา ซึ่งตามประเพณีแล้วจะกาหนดเวลาให้เป็นช่วงเย็นของวัน เมื่อถึงเวลา ผู้นาและผู้อาวุโส
ของหมู่บ้านจะเริ่มสวดขับไล่สิ่งชั่วร้าย โรคภัยไข้เจ็บ สิ่งอัปมงคลต่างๆ ให้ออกไปจากหมู่บ้าน เมื่อสวดเสร็จ
แล้วผู้นาและผู้อาวุโสที่สวดจะถ่มนาลายลงในตะแกรงทังสี่ใบ หลังจากนันลูกบ้านคนอื่นๆ ทังหมู่บ้านก็จะทยอยกันมาถ่ม
นาลายลงบนตะแกรงทังสี่จนครบทุกคน ส่วนผู้ที่ไม่ได้มาร่วมพิธีกรรม ก็จะบ้วนนาลายลงบนสาลี แล้วฝากให้คนใน
ครอบครัวที่สามารถ ไปร่วมพิธีได้นาไปทิงบนตะแกรงทังสี่ เมื่อลูกบ้านร่วมพิธีเสร็จทุกคนแล้ว ก็จะมีตัวแทนของคนใน
หมู่บ้านช่วยกันหามตะแกรงทังสี่ใบนันไปทิงไว้ที่ทิศทังสี่ของหมู่บ้าน ระหว่างที่นาตะแกรงออกไป ผู้นาและผู้อาวุโสจะใช้
ขีเถ้าโปรยตามหลังตัวแทนก่อนที่จะออกจากบริเวณพิธี ด้วยเชื่อว่าขีเถ้านันจะบังสิ่งชั่วร้าย อัปมงคลต่างๆ ไม่ให้ย่างกราย
เข้าในหมู่บ้านอีกต่อไป
นี่ซอโค่ หรื พิธีขึ้นปีใหม่ วันขึนปีใหม่ ภาษากะเหรี่ยงเรียกว่า นี่ซอโค่ เป็นประเพณีที่จัดขึน
ในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งจะตรงกับช่วงหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันขึนปี
ใหม่จะจัดปีละครังเท่านัน เป็นวันที่สาคัญวันหนึ่งของชาวกะเหรี่ยง เพราะเหล่าญาติพี่น้องที่ได้แต่งงาน
หรือจากบ้านไปทางานที่อื่น จะกลับมาร่วมงานปีใหม่กันอย่างถ้วนหน้า การทาพิธีกรรม เริ่มจากจัดเตรียม
ขนมหลายชนิด เช่น ข้าวเหนียวต้ม ข้าวปุ๊ก ข้าวหลาม เพื่อวันรุ่งขึนจะถวายแด่เทพเจ้า เตรียมเหล้า
สาหรับประกอบพิธีและดื่มร่วมกัน ตกกลางคืนของก่อนวันขึนปีใหม่ ผู้นาศาสนาที่ชาวกะเหรี่ยงเรียกว่า "ฮี่
โข่" จะทาการเรีย กเหล่าชาวบ้านมาชุมนุม ในแต่ล ะบ้านจะส่ งตัว แทนบ้านละหนึ่งคน คือ หั วหน้า
ครอบครัว (ต้องเป็นผู้ชาย) ตอนไปชุมนุมจะต้องเตรียมเหล้า บ้านละหนึ่งขวดไปยังบ้านของผู้นาศาสนา (ฮี่
โข่) ด้วย เมื่อมาพร้อมกันทังคน และเหล้าแล้ว ฮี่โข่จะเริ่มทาพิธีกรรมพิธีกรรมนีชาวกะเหรี่ยงเรียกว่า พิธี
กินหัวเหล้า (เอาะซิโค) โดยตอนแรกจะนาขวดเหล้ามารวมกัน โดย ฮี่โข่จะทาการอธิษฐาน จากนันจะริน
เหล้าลงในแก้ว แล้วให้คนที่มาร่วมพิธีดื่ม วิธีการดื่มคือ เอาขวดแรกของคนที่มาถึงก่อน ฮีโข่จะเอามาเทลง
แก้ว แล้ว ฮี่โข่จะจิบเป็นคนแรก จากนันก็ให้คนต่อไปจิบต่อ จิบเช่นนีไปเรื่อยๆ จนครบทุกคนที่มาร่วมงาน
แล้ววนกลับมาถึงคิวฮี่โข่ ฮี่โข่จะทาการเททิงพร้อมอธิษฐานให้พร แด่เจ้าบ้านและครอบครัวของเจ้าของ
เหล้าขวดที่ได้เทไปแล้ว จะทาเช่นนีไปเรื่อยๆ จนครบทุกขวดของทุกบ้านที่มาร่วมงาน บางครังบางที
หมู่บ้านไหนที่มีหลังคาเรือนเยอะอาจทาถึงเช้าเลยก็ว่าได้เช้าวันขึนปีใหม่ ชาวกะเหรี่ยงจะตื่นแต่เช้าแล้วมา
ฆ่าหมู ฆ่าไก่ เพื่อจะนามาประกอบพิธีในวันรุ่งเช้า โดยเริ่มจากการนาไก่ที่ฆ่าแล้ว พร้อมเหล้าหนึ่งขวดมา
ตังที่ขันโตก เพื่อจะประกอบพิธีมั ดข้อมือ หรือเรียกขวัญของลูกหลานในแต่ละบ้าน โดยผู้เฒ่าผู้แก่ใน
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ครอบครัวจะเป็นผู้ประกอบพิธีนี เวลานีสมาชิกทุกคนในครอบครัวจะอยู่กันครบหน้า (คล้ายๆ กับการรด
นาดาหัว) ผู้เฒ่าผู้แก่เริ่มมัดข้อมือลูกหลาน โดยจะนาไม้มาเคาะที่ขันโตก เพราะเชื่อว่า เป็นการเรียกขวัญ
ของลูกหลานให้กลับมาอยู่กับเนือกับตัว จากนันก็มัดข้อมือพร้อมอธิษฐานให้พร ในคาอธิษฐานนัน จะ
กล่าวให้ทุกคนในครอบครัวอยู่ดีมีสุข หลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายทังปวง มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง หลังจากมัด
ข้อมือเสร็จแล้วจะรับประทานอาหารร่วมกัน พอรับประทานอาหารเสร็จ ก็จะออกตระเวนไปตามบ้านของ
แต่ละบ้านแต่ละครอบครัว เพื่อกินสังสรรค์กัน พร้อมรินเหล้าเพื่ออธิษฐาน และอวยพรให้ซึ่งกันและกัน
จากนันจะเดินทางไปกินเหล้าทุกๆ บ้านในหมู่บ้าน และอวยพรให้ทุกบ้านมีแต่ความสุขไปด้วย พิธีขึนปีใหม่
ของชาวกะเหรี่ยงนันจะมีวันที่สาคัญที่สุด คือ วันแรก ส่วนวันอื่นๆ แล้วแต่ว่าอยากกินถึงวันไหน ซึ่งแล้วแต่
แต่ละหมู่บ้านที่ได้จัดขึน หลังจากพิธีขึนปีใหม่ “นี่ซอโค่” เรียบร้อยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่จะ ต้องเริ่มต้นวิถี
การทามาหากินของปีถัดไป
กิจกรรมควานหาไข่ เป็นกิจกรรมที่เพลิดเพลิน เด็กๆ จะชอบเป็นพิเศษ เป็นกิจกรรมที่
น่ารักอบอุ่น จะเห็นความพยายามของทุกคนที่ตังใจที่หาไข่ที่ซ่อนไว้ตามจุดต่างๆ บริเวณสุสานกิจกรรมนีมี
มาช้านานเป็นกิจกรรมที่สนุก และแฝงไปด้วยคติสอนใจ ความหมาย และที่มาที่ไปเล่ากันว่ามีแกะอยู่หนึ่ง
ร้อยตัว แล้ววันหนึ่งมีแกะที่หลงหายไปหนึ่งตัว ซึ่ง เป็นตัวที่เกเร และเจ้าของรักมากจึงออกตามหาจนเจอ
เมื่อเจอจึงเกิดความชื่นชมยินดี ฉะนันการหาไข่ จึงเปรียบเสมือนการหาแกะที่หลงหายไปหนึ่งตัวนันเอง ซึ่ง
เป็นตานานที่บรรพบุรุษชาวปกากะญอที่นับถือศาสนาคริสต์ ได้สืบทอดเป็นตานานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ที่บัญญัติลงไว้ในพระคัมภีร์เพื่อเป็นสื่ออันสาคัญให้ลูกหลาน ได้ศึกษา และได้ปฏิบัติตาม ณ เวลานีเป็น
ระยะเวลากว่าร้อยกว่าปีที่มีการปฏิบัติกันมา และคาดหวังว่าจะมีสืบทอดกันไปในเจตนารมณ์ที่ดีงาม
ตลอดไป
การแต่งกาย ลักษณะการแต่งกายของชนเผ่ากะเหรี่ยง หรือ ปกาเกอะญอ กะเหรี่ยงใน
ประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กะเหรียงสะกอ กะเหรี่ยงโปว์ และ อีก 2 กลุ่ม คือคะยา
หรือบะเว และตองสู หรือพะโอ กะเหรี่ยงกลุ่มต่างๆ เหล่านีมีวัตนธรรมคล้ายคลึงกัน แต่การแต่งกายของ
แต่ละกลุ่มมีลักษณะเฉพาะของตนเองที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ฉะนันลักษณะการแต่งกายจึงเป็นส่วน
หนึ่ง ที่สามารถบ่งชีให้เห็นได้ชัดเจนถึงเอกลักษณ์ของกะเหรี่ยงแต่ละที่ และแต่ละกลุ่ม การแต่งกายของ
เด็กและหญิงสาว จะเป็นชุดทรงกระสอบ ผ้าฝ้ายพืนขาว ทอหรือปักประดับลวดลายให้งดงาม ส่วนหญิงที่
มีครอบครัวแล้วจะสวมเสือสีดา นาเงิน และผ้านุ่งสีแดงคนละท่อน ตกแต่งด้วยลูกเดือย หรือทอยกดอก
ยกลาย สาหรับผู้ชายกะเหรี่ยงนันส่วนมากจะสวมเสือตัวยาวถึงสะโพก ตัวเสือจะมีการตกแต่งด้วยแถบสีไม่
มีการปักประดับเหมือนเสือผู้หญิง นุ่งกางเกงสะดอ นิยมใช้สร้อยลูกปัดเป็นเครื่องประดับ และสวมกาไล
เงินหรือตุ้มหู ปัจจุบันกลุ่มกะเหรี่ยงที่ยังคงสวมใส่เครื่องแต่งกายประจาเผ่าในวิถีชีวิตปกติ มีเพียงกลุ่มโปว์
และสะกอเท่านัน ส่วนกลุ่มคะยา และตองสูไม่สวมใส่ชุดประจาเผ่า ในชีวิตประจาวันแล้ว กะเหรี่ยงแต่ละ
กลุ่ม นอกจากจะมีการแต่งกายที่แตกต่างกัน กะเหรี่ยงกลุ่มเดียวกันแต่อยู่ต่างพืนที่ ก็มีลักษณะการแต่ง
กายไม่เหมือนกันด้วย เช่น กะเหรี่ยงโปว์แถบอาเภอแม่เสรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่งกายมีสีสันมากกว่า
แถบจังหวัดเชียงใหม่ หญิงกะเหรี่ยงสะกอแถบจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ตกแต่งเสือมีลวดลายหลากหลาย และละเอียดมากกว่าแถบจังหวัดตาก หรือกะเหรี่ยงโปว์แถบจังหวัด
กาญจนบุรี ก็มีลวดลายตกแต่งเสือผ้าแตกต่างจากภาคเหนือ อย่างเชียงรายที่มีการนาแฟชั่นใหม่ๆ มาทา
ซึ่งมีลักษณะที่แปลก และแหวกแนวออกไป เช่น ทาผ้าปูโต๊ะที่มีลวดลายใหม่ๆ ที่ประยุกต์ และมีลายปัก
แบบลายไทย บ้างก็ทาสะไบ เพื่อขายออกยังมีลูกเล่นลวดลายอื่นๆ ที่เพิ่มอีกมากมายซึ่งเป็นไปตามยุคสมัย
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และการพัฒนาของเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามกลุ่มกะเหรี่ยงสะกอ และโปว์ในทุกจังหวัดของประเทศไทย
ยังคงรักษาลักษณะร่วมที่แสดงสถานะของหญิงสาว และหญิงแม่เรือน เช่นเดียวกัน คือ หญิงทุกวัยที่ยัง
ไม่ได้แต่งงาน ต้องสวมชุดยาวสีขาว (เช ควา) เมื่อแต่งงานแล้วจะต้องเปลี่ยนมาเป็นสวมใส่เสือสีดา หรือที่
เรียกว่า "เช โม่ ซู" และผ้าถุงคนละท่อนเท่านัน ห้ามกลับไปสวมใส่ชุดยาวสีขาวอีก ส่วนผู้ชายทังกลุ่มโป
และสะกอแถบภาคเหนือมักสวมกางเกงสีดา และสีนาเงิน หรือกรมท่า ในขณะที่แถบจังหวัดตาก และ
อาเภอลี จังหวัดลาพูน มักสวมโสร่ง ลักษณะเสือผู้ชายวัยหนุ่มใช้สีแดงทุกกลุ่ม แต่มีลวดลายมากน้อย
ต่างกัน การแต่งกายในโอกาสพิเศษ เช่น พิธีปีใหม่ พิธีแต่งงาน เน้นสวมใส่เสือผ้าใหม่ จะเห็นชัดว่าชาย
หนุ่ม และหญิงสาวจะพิถีพิถันแต่งกายสวยงามเป็นพิเศษ
เครื่องดนตรี เตหน่า เป็นเครื่องดนตรีของชนเผ่ากะเหรี่ยง ทาด้วยไม้อ่อน เหลาและกลึงให้
เป็นรูปเหมือนกล่องรูปทรงรี มีก้านยาวโก่งและโค้งสูงขึนไป ที่ตัวจะเจาะรูเป็นโพรงปิดด้วยโลหะบางๆ
สายทาด้วยเส้นลวดมีสายตังแต่ 6-9 สาย เตหน่าใช้สาหรับดีดและร้องเพลงประกอบ ใช้ในโอกาสมีเวลา
ว่างและเพื่อความสนุกสนาน โดยเฉพาะหนุ่มชาวปกาเกอะญอ จะใช้เตหน่าในการเกียวพาราสีหญิงสาวใน
ยามค่าคืน
2. ข้อมูลทั่วไปของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
ประวัติหมู่บ้าน
บ้านวุ้งกะสัง เป็นหมู่บ้านที่มีที่ตังทางภูมิศาสตร์เป็นลักษณะท้องกระทะที่มีแนวเขาล้อมรอบ
ซึ่งเป็นชุมชนกะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตป่าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า โดยมีประวัติของ
ชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสังที่เล่าต่อกันมานานกว่า 151 ปี จากรุ่น สู่รุ่นว่าเมื่อก่อนจะปลูกบ้านกันอยู่หน้าถา
ค้างคาว มีชาวกะเหรี่ยงอยู่ประมาณ 31 - 41 ครัวเรือน อยู่กันมาตังแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มีเจ้านายเข้ามาใน
หมู่บ้าน โดยพะโป้คหบดีพ่อค้าไม้ชาวกะเหรี่ยงได้พาเข้ามาและระหว่างสงครามโลกครังที่ 2 พ.ศ. 2482 มี
ทหารเข้ามาในหมู่บ้าน ลาดตระเวน ดูแลชาวบ้านไม่ให้ได้รับอันตรายจากทหารของพม่า
ปัจจุบันบ้านวุ้งกะสัง ตังอยู่หมู่ 2 ตาบลโป่งนาร้อน อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
เป็นหมู่บ้านชาวไทยกะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เป็นหมู่บ้านที่ตังอยู่
กลางหุบเขา ห้อมล้อมด้วยป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณที่ยังคงความสมบูรณ์ และเทือกเขาเหล่านียังเป็น
ต้นกาเนิดของแม่นาสายสาคัญที่ใช้หล่อเลียงคนในจังหวัดกาแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียงหลายสาย เช่น
คลองเต่าดา คลองมดแดง คลองสวนหมาก เป็นต้น ประชาชนตังบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นชุมชน แบ่ง
ออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ คุ้มเหนือและคุ้มใต้ ทังสองกลุ่มตังอยู่ห่างกันประมาณ 1 กิโลเมตร
ทิศเหนือ
ติด อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ทิศใต้
ติด คลองสวนหมาก
ทิศตะวันออก
ติด หมู่ 3 บ้านคลองมดแดง ตาบลโป่งนาร้อน อาเภอคลองลาน
ทิศตะวันตก
ติด หมู่ 8 บ้านป่าคา ตาบลโป่งนาร้อน อาเภอคลองลาน
พืนที่ป่าไม้มีจานวน 2,167 ไร่
การปกครองของหมู่บ้านวุ้งกะสัง มีผู้นา 1 คน คือ นายตุ๋ย ปู่ตือ ตาแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทา
หน้าที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานราชการต่างๆ และสั่งการหรือขอความร่วมมือไปยังหัวหน้าครัวเรือน หรือ
ชาวบ้าน โดยจะช่วยดูแลกันแบบพี่แบบน้อง มีผู้ที่ทาหน้าที่คอยช่วย นายวรากร แสงทองศรี ในการดูแล
หมู่บ้าน จานวน 3 คน คือ นายทองคา แสงอุ่นเรือน นายสุบิน รัตนาวงศ์ และนายพานุโพ แสงบุญเรือง
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สาหรับการจัดการศึกษาของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสังมีศูนย์เด็กเล็ก บ้านโป่งนาร้อน สาขาบ้านวุ้งกะสัง
เริ่มก่อตังหลังจากที่มีนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ มาออกค่ายทากิจกรรม

ภาพที่ 2 แสดงแผนที่การเดินทาง
3. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เสถียร โกเศศ นาคะประทีป (2515 : 55) กล่าวว่า วัฒนธรรมหมายถึง สภาพอันเป็นความ
เจริญงอกงาม อันมีความหมายได้หลายนัยแล้วแต่ว่าจะมองวัฒนธรรมในแง่ใด ซึ่งวัฒนธรรมนีมนุษย์เอง
เป็นผู้สร้างและปรับปรุงจากธรรมชาติและเรียนรู้จากกันและกัน ดังนันวัฒนธรรมจะเจริญหรือเสื่อมก็อยู่ที่
คนในสังคมนันๆ วัฒนธรรมแบ่งออกเป็น 5 หมวดใหญ่ คือ
1. วัฒนธรรมวัตถุ เช่น สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ อาหารการกิน เครื่องแต่งกาย อาวุธ
เครือ่ งมือ เครื่องใช้ เป็นต้น
2. สถาบันสังคม กิจกรรมที่จัดตังเป็นระเบียบขึนไว้ เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่
สังคมสนใจ ในการดาเนินวิถีชีวิต อย่างปกติสุข ปราศจากการเบียดเบียนที่กดขี่กัน อย่างมี สวัสดิภาพ
สังคม เช่น การจัดระเบียบครอบครัว การถ่ายทอดวัฒนธรรมรุ่นต่อรุ่น และโครงสร้างการเมือง เป็นต้น
3. จิตใจ เช่น วัฒนธรรมทางความเชื่อ ศาสนา เพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจยามมีทุกข์
เดือดร้อน หรือเป็นเครื่องกาหนดบังคับใจไม่ให้ประพฤติชั่ว
4. สุนทรียภาพ การสร้างสิ่งที่เป็นความงาม ความไพเราะ เรียกว่าศิลปะซึ่งแบ่งออกเป็น
ศิลปะบริสุทธิ์ (pure arts) ศิลปะประยุกต์ (decorative arts)
5. ภาษา วัฒนธรรมจะยืนยงและมีความเจริญงอกงามได้อยู่ที่มนุษย์มีภาษาเพราะเป็น
การถ่ายทอดวัฒนธรรมให้แก่กันในสังคมเพื่อเป็นการสื่อความรู้และความรู้สึกแก่กัน
จากที่กล่าวมาพอจะสรุปประเภทของวัฒนธรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) วัฒนธรรมทาง
วัตถุ อันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขกาย เพื่อการกินอยู่ที่ดีมีความสะดวกสบายในการครองชีพ ได้แก่ความจาเป็น
เบืองต้นในชีวิต 4 อย่างคือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และสิ่งอื่นๆ เช่น เครื่องมือ
เครื่องใช้ ยานพาหนะตลอดจนอาวุธ เครื่องป้องกันตัวและอื่น ๆ 2) วัฒนธรรมทางจิตใจ หมายถึง สิ่งที่ทา
ให้เกิดปัญญาและจิตใจมีความเจริญงอกงาม ได้แก่ การศึกษาความรู้อันบารุงความคิดทางปัญญา ศาสนา
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และจรรยา ศิลปะ และวรรณคดี กฎหมายและระเบียบประเพณีซึ่งส่งเสริมความรู้สึกทางจิตใจให้งอกงาม
ให้สบายใจ
จากความหมายของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมดังกล่าวพอสรุปได้ว่าวัฒนธรรม คือ ลักษณะที่
แสดงถึงความเจริญงอกงามของหมู่คณะ เป็นวิถีการดาเนินชีวิตของสังคม เป็นแบบแผนที่สมาชิกในสังคม
เดียวกันยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาสามารถเข้าใจและซาบซึงร่วมกัน
4. แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (2541 : 11) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมว่าคือ การ
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ผู้อื่นและย้อนกลับมามองตนเองอย่างเข้าใจความเกี่ยวพันของสรรพสิ่งในโลกที่ไม่
สามารถแยกออกจากกันได้ ซึ่งบุญเลิศ จิตตังวัฒนา (2548 : 38) ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เป็นการท่องเที่ยวเพื่อมุ่งการให้ความรู้และความภาคภูมิใจที่เน้นเสนอลักษณะวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
โบราณคดี และสถานที่ต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึนโดยเกี่ยวเนื่องกับความเป็นอยู่ของสังคม สาหรับ ศิริ
ฮามสุโพธิ์ (2543 : 65) ยังได้กล่าวเสริมอีกว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการเดินทางเพื่อสัมผัสและ
การเข้าร่วมใช้วิถีชีวิตเก่าๆ ที่กาลังสูญหายไปในบางท้องถิ่นเพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ งถึงประวัติความเป็นมา
การดาเนินชีวิตที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมของตน เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีและงานเทศกาล
เป็นต้น ทังนี ชูเกียรติ นพเกตุ (2542 : 29) ได้กล่าวคล้ายคลึงกันว่า การท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ เช่น ชมโบราณสถาน ศิลปะ หรือการแสดงต่าง ๆ นอกจากนี สามพร มณีไมตรีจิต (2539 : 14)
กล่าวเสริมว่า วัฒนธรรมที่นามาใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยวนันเป็นวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุหรือมีลักษณะที่
เป็นรูปธรรมที่จะนามาพัฒนาให้เป็นจุดสนใจแก่นักท่องเที่ยวนัน ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวโบราณวัตถุสถาน
แหล่งประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน งานศิลปกรรม สถาปัตยกรรม นาฏศิลป์และการละเล่นพืนบ้าน เทศกาล
งานประเพณี งานศิลปหัตถกรรม และสินค้าท้องถิ่น ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่และอัธยาศัยไมตรีของ
คนไทย อีกทัง พงศธร เกษสาลี (2539 : 5) ได้ระบุไว้ว่าวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ได้แก่ โบราณวัตถุสถาน แหล่งประวัติศาสตร์ สถานที่สาคัญทางศาสนา และงานศิลปกรรม สถาปัตยกรรม
นาฏศิลป์ ดุริยางศิลป์ งานเทศกาลประเพณี งานศิลปหัตถกรรมและสินค้าของที่ระลึกในรูปแบบต่าง ๆ
รวมถึงชีวิตและอัธยาศัยไมตรีของประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนี วรรณา วงษ์วานิช (2546 : 146) ยังได้
ศึก ษารวบรวมเกี่ ย วกั บ ความหมายของการท่ อ งเที่ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมว่ า การท่ อ งเที่ ย วที่ จั ด ขึ นเพื่ อ ให้
นักท่องเที่ยวได้ชมงานเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องในเทศกาลต่าง ๆ เป็น
การสืบทอดและรักษามรดกทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นไว้ โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ท่องเที่ยวเพื่อให้ประโยชน์ท้องถิ่นซึ่งมีหลักเกณฑ์สาคัญคือ 1) เป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ที่เด่นของแต่ละท้องถิ่นและสมควรที่จะดารงรักษาให้คงอยู่ไว้สืบต่อไป 2) เจ้าของพืนที่ร่วมมือ
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทังด้านการวางแผน การจัดการและการอนุรักษ์ 3) มีวิทยากรและมัคคุเทศก์ประจา
ท้องถิ่น 4) มุ่งให้นักท่องเที่ยวได้รับทังความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความประทับใจและ
ประสบการณ์ในการดารงชีวิตในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากเดิม
จากความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่กล่าวมาข้างต้น พอจะสรุปได้ว่าการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อชื่นชมกับเอกลักษณ์ความงดงามทางวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชนอื่น ทังนีจะต้องเคารพในวัฒนธรรมของกันและกัน เพื่อก่อให้เกิดมิตรภาพ ความรู้ ความเข้าใจและ
ความซาบซึงตรึงใจในวัฒนธรรมของชุมชนนัน ๆ อีกทังต้องคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึนต่อบุคคล
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วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนนันให้น้อยที่สุด ในขณะเดียวกันชุมชนท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมก็
ได้ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวในด้านการสร้างรายได้และการจ้างงาน อันนามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ในขณะเดียวกันก็มีจิตสานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยให้ชุมชนในท้องถิ่น
มีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยวด้วย
5. องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เพียงกานต์ นามวงศ์ (2552 : 19 - 21) ได้สรุปองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ที่สาคัญควรมี 6 ด้านดังต่อไปนี
1. องค์ประกอบด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวในแหล่ง ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น อันประกอบไปด้วยสิ่งดึงดูดใจ 10 ประการ คือ
1.1 ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ยังปรากฏให้เห็น
1.2 โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถาน ต่าง ๆ
1.3 งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดังเดิมในท้องถิ่นและสิ่งปลูกสร้าง ผังเมือง รวมทังซาก
ปรักหักพัง
1.4 ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปปั้นและแกะสลัก
1.5 ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา
1.6 ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์ มหรสพต่าง ๆ
1.7 ภาษาและวรรณกรรม รวมถึงระบบการศึกษา
1.8 วิถีชีวิต เสือผ้าเครื่องแต่งกาย การทาอาหาร ธรรมเนียมการรับประทานอาหาร
1.9 ประเพณี วัฒนธรรมพืนบ้าน ขนบธรรมเนียมและเทศกาลต่าง ๆ
1.10 ลักษณะงานหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีการนามาใช้เฉพาะท้องถิ่น
2. องค์ประกอบด้านกระบวนการศึกษาสิ่งแวดล้อม เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการศึกษา
สิ่งแวดล้อม โดยมีการศึกษาเรียนรู้สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อ
ปลูกจิตสานึกที่ถูกต้องในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
3. องค์ประกอบด้านธุรกิจท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่มีการให้บริการทางการท่องเที่ยว
โดยผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและได้รับผลตอบแทนในกาไรสู่
ธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา อีกทังช่วย
อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
4. องค์ประกอบด้านการตลาดท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวที่มีการคานึงถึงการตลาด
ท่องเที่ยวคุณภาพ โดยแสวงหานักท่องเที่ยวคุณภาพให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เพื่อให้นักท่องเที่ยวคุณภาพได้รับรู้และประสบการณ์จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างพึง
พอใจ อีกทังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ สิ่งแวดล้อม
5. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เป็นการท่องเที่ยวที่มีการคานึงถึงการมี
ส่วนร่วมของชุมชน โดยให้ชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนันมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบและรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น
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6. องค์ประกอบด้านการสร้างจิตสานึกแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่
คานึงถึงการปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องทางการท่องเที่ยวแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีการให้ความรู้และสื่อ
ความหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความ
รักความหวงแหนทรั พยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมและสิ่ งแวดล้ อม ส านักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ (2551) ได้จาแนก “อัตลักษณ์” ซึ่งสะท้อนความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมไทยของ
แต่ละพืนที่ จาแนกออกเป็น 8 ด้าน ดังนี
1. ด้านอาหาร หมายถึง รสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ คุณค่าทางสังคมและภูมิ
ปัญญาในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งสามารถนามาส่งเสริมแม่ครัว กุ๊กร้านอาหาร ในการประกอบอาหารพืนถิ่นในแต่
ละพื นที่ ใ ห้ มี ร สชาติ แ บบดั งเดิ ม หรื อ รสชาติ ที่ ต รงความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั งของไทยและ
ต่างประเทศ
2. ด้านการแต่งกาย หมายถึง เสือผ้า เครื่องประดับที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์นัน
ๆ ซึ่งสามารถนามาส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ให้ผู้คนในพืนที่แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แต่งกายใน
รูปแบบของเครื่องแต่งกายประจาท้องถิ่นนันๆ
3. ด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย หมายถึ ง
ลั ก ษณะบ้ า นเรื อ นสะท้ อ นเอกลั ก ษณ์ โ ดดเด่ น ใน
สถาปัตยกรรมพืนถิ่นนัน ๆ ซึ่งสามารถนามาส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาบ้าน อาคารในพืนที่นันๆ ให้
รักษาคุณค่าทางสถาปัตยกรรมพืนถิ่น
4. ด้านประเพณี หมายถึง การจัดงานบุญประเพณีสืบสานเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูของท้องถิ่น
ซึ่งสามารถนามาส่งเสริม สนับสนุน การจัดงานบุญประเพณีในเทศกาลสาคัญของชุมชนท้องถิ่น ที่สะท้อน
ถึงวิถีชีวิตที่งดงาม และมีคุณค่าต่อผู้คนและนักท่องเที่ยว
5. ด้านภาษา หมายถึง การใช้ภาษาถิ่นในชุมชนเป็นเสน่ห์และเป็นการสืบสานให้ภาษา
ถิ่นนันๆ ให้คงอยู่คู่กับชุมชน ซึ่งสามารถนามารณรงค์การใช้ภาษาถิ่นในกลุ่มไกด์ อาสาประจาถิ่น รวมทัง
การส่งเสริมการใช้ภาษาถิ่นของกลุ่มผู้ประกอบการและผู้คนในชุมชน
6. ด้านอาชีพ หมายถึง ท้องถิ่นต่างๆ มีความเป็นอยู่และมีอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพ
ภูมิศาสตร์และวิถีชีวิตของท้องถิ่นนัน ซึ่งสามารถนามาส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านอาชีพของชุมชน
ท้องถิ่น เช่น ช่างฝีมือพืนบ้าน ศิลปะการแสดง ฯลฯ และสามารถพัฒนาต่อยอดอาชีพของท้องถิ่นด้วยการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและเพิ่มมูลค่า
7. ด้านความเชื่อ หมายถึง ความเป็นวิถีแห่งความเชื่อและศรัทธาของกลุ่มคนในแต่ละ
ท้องถิ่น ซึ่งสามารถนาความเชื่อความศรัทธาในพืนที่มานาเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นระบบ เช่น การ
จัดนิทรรศการ จัด Event เพื่อเป็นจุดดึงดุดที่น่าสนใจ
8. ด้านศิลปะพืนบ้าน หมายถึง การแสดงถึงภูมิปัญญาด้านศิลปะในแต่ละท้องถิ่นซึ่งเป็น
การนาศิลปะพืนถิ่นที่มีเอกลักษณ์ของชุมชนมาพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มสุนทรียะและเพิ่มมูลค่าได้แก่
ศิลปะการแสดงพืนบ้าน งานสถาปัตยกรรมพืนถิ่น งานหัตถกรรมพืนถิ่น
6. การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism)
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ (2545 : 218-219) ได้กล่าวถึงการประชุม Globe’91 (พ.ศ. 2533) ณ
ประเทศแคนาดา ได้ให้คาจากัดความของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (sustainable tourism) ว่า หมายถึง
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การท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยมีการ
ปกป้องและสงวนรักษาทรัพยากรของอนุชนรุ่นหลังด้วย โดยที่ Eastern Caribbean States
Organization (OECS) ให้ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่า หมายถึง การใช้ประโยชน์สูงสุดใน
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ดีให้แก่ผู้มาเยือน และเป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิต โดยความร่วมมือ
ของหลายๆ ฝ่ายทังภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในท้องถิ่นนันๆ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ขอให้
ราชบัณฑิตยสถานช่วยบัญญัติคาจากัดความของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยราชบัณฑิตยสถานได้ให้
ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่า หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความ
จาเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุนทรียภาพ โดยใช้ทรัพยากรอันทรงคุณค่าอย่างชาญฉลาด
สามารถรักษาเอกลักษณ์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมไว้ได้นานที่สุด เกิดผลกระทบน้อยที่สุดและใช้
ประโยชน์ได้ยาวนานที่สุด
ดังนัน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงหมายถึง การท่องเที่ยวที่ไม่ได้เป็นการทาลายสภาพแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น การจะพัฒนาให้การท่องเที่ยวยั่งยืนได้ต้องเข้าใจว่า
ทรัพยากรการท่องเที่ยวนันมีทังที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมสิ่งที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่สัมผัสจับต้องได้
มีทังที่เกิดขึนเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึน ทรัพยากรรูปธรรมที่เกิดขึนตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม้
ภูเขา สัตว์ป่า ทะเลสาบ ถา นาตก ส่วนที่เป็นรูปธรรมที่มนุษย์สร้างขึน เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ
กิจกรรมการละเล่นต่างๆ ในท้องถิ่น สวนสาธารณะ สวนสนุก โรงภาพยนตร์ และศูนย์การค้า เป็นต้น
สาหรับทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นนามธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้หรือสัมผัสได้ยาก ก็แยกออก
คล้ายๆ กัน คือมีทังที่เกิดขึนตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึน ทรัพยากรนามธรรมที่เกิดขึนตามธรรมชาติ
เช่น ความสงบ ความร่มรื่น ความเย็นสบาย ส่วนที่เป็นนามธรรมที่มนุษย์สร้างขึน เช่น วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ไม่ว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวนันจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม เมื่อนักท่องเที่ยว
ได้สัมผัสทรัพยากรการท่องเที่ยวแล้วควรได้รับความรู้สึกที่ดีกลับไปภายหลังจากการท่องเที่ยวนัน เพราะ
การท่องเที่ยวเป็นการผสมผสานการบริการและสินค้าเข้าด้วยกัน ผลิตผลจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
จึงไม่ใช่รูปธรรมที่สัมผัสได้ทังหมด แต่จะปรากฏให้เห็นในลักษณะของคุณค่าทางจิตใจที่นักท่องเที่ยวจะ
ได้รับจากแหล่งท่องเที่ยวด้วยเหตุนี การท่องเที่ยวจึงถูกเปรียบเทียบว่า เป็นการซือขายความฝันที่ผู้ซือไม่
สามารถตรวจสอบสินค้าและบริการล่วงหน้าได้ แต่ตัดสินใจซือด้วยความคาดหวัง ซึ่งอาจมีการจูงใจด้วย
วิธีการต่างๆ จากผู้ขาย และสิ่งที่ซือมาจะปรากฏออกมาในลักษณะของความรู้สึกทางใจ เช่น ความตื่นเต้น
ความประทับใจ ความไม่พอใจ สรุปว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทังทาง
ธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึน การจะสร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวต้องเน้นที่การวางแผนทางการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในทุกๆ ด้าน กล่าวคือ การพัฒนาการท่องเที่ยวจะต้องสามารถตอบสนอง
ความต้องการหรือสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้คนในท้องถิ่น โดยที่มีการจัดการทรัพยากร
ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ยังคงสามารถรักษา
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและระบบนิเวศในพืนที่นันไว้ด้วย
โดยสรุปการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable tourism) จึงหมายถึง การท่องเที่ยวที่มีการ
ปกป้องและสงวนรักษาวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงอย่างเป็นระบบโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน โดย
มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวมีจิตสานึกและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม
ร่วมกับชุมชน
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7. หลักการของการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและการรณรงค์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การท่องเที่ยวแบบใหม่ที่กาลังเป็นประเด็นที่นาสนใจคือ การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การท่องเที่ยวที่
เป็นธรรม เหล่านีมีเป้าหมายร่วมกันคือ การคานึงถึงสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ชุมชนและ
สังคม ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งโดยภาพรวมแล้ว การท่องเที่ยวแบบใหม่นีจะมีการ
กาหนดเป็นหลักการร่วม 6 ด้าน ดังที่ ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ (2545 : 173-174) ได้กล่าวไว้ดังนี
1. ความยั่งยืนทางด้านนิเวศ (ecological sustainability) เป็นหลักการแรกที่เห็นได้ชัด
หากมีการเปลี่ยนแปลงขึน อย่างไรก็ตาม ควรมีการคานวณหาศักยภาพรองรับ (carrying capacity)
จานวนนักท่องเที่ยวที่ระบบนิเวศจะสามารถรับได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นวิธีที่จะช่วยให้วัดผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมได้
2. ความยั่งยืนทางด้านสังคม (social sustainability) เป็นศักยภาพของชุมชนที่จะ
รองรับนักท่องเที่ยวหรือคนมาเยือนได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะดารงความเป็นชุมชนเดิมอยู่ได้โดยไม่
เกิดความขัดแย้งหรือปัญหาต่างๆ อันเกิดจากการเข้ามาของนักท่องเที่ยว และการคานวณศักยภาพรองรับ
ในด้านนิเวศเป็นสิ่งที่จ้าเป็นต้องทาเช่นเดียวกัน
3. ความยั่งยืนทางด้านวัฒนธรรม (cultural sustainability) เป็นสิ่งที่วัดและเห็นได้ยาก
ในระยะสัน หากแต่ค่อยๆ ส่งผลกระทบต่อชุมชนในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงทางด้านโลกทัศน์ วิถีชีวิต
และการดารงอยู่วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด แต่หลักการแห่งความยั่งยืนทางด้านวัฒนธรรมใน
ที่นี หมายถึง ศักยภาพของชุมชนในการรับหรือปรับเปลี่ยนหรือคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของตนเองที่แตกต่าง
จากของผู้อื่น การแทรกซึมทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่ ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ควรจะมีมาตรการในการ
ควบคุมวัฒนธรรมที่เป็นอันตรายต่อวัฒนธรรมเดิมและป้องกันมิให้เกิดการดัดแปลงวัฒนธรรมของชุมชนไป
ในทางที่เสื่อมทราม
4. ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ (economic sustainability) หมายถึง การได้รับ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพียงพอกับการจัดการกับต้นทุนด้านอื่นๆ และการจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึน
ด้านอื่นๆ อาจไม่มีประโยชน์เลยหากมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมากมาย แต่ไม่สามารถจัดการกับ
ปัญหาอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ความยั่งยืนด้านการศึกษา (educational element) เป็นหลักการที่สาคัญประการ
หนึ่งที่แบ่งแยกระหว่างการท่องเที่ยวแบบเดิมกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ซึ่งในที่นีอาจมิได้หมายถึงการ
ได้รับการยกย่องจากสถาบันการศึกษา แต่หมายถึงเกิดการเรียนรู้ระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยว ในส่วน
ของนักท่องเที่ยวหมายถึง การเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ การปรับตัวของสภาพชุมชนกับสิ่งแวดล้อม และใน
ส่วนของชุมชน หมายถึง การเรียนรู้ในการจัดการ การต้อนรับและรับมือกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยมีการ
ประเมินผลกระทบ ต่อชุมชนทังในระยะสันและระยะยาว
6. การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น (local participation) แนวโน้มของการเปิดให้
ชุมชนมีส่วนร่วมและเข้ามาจัดการกับการท่องเที่ยวเองมีแนวโน้มที่ชัดเจนและสูงขึนเรื่อยๆ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงจากการที่มองว่า ชุมชนที่รับการท่องเที่ยวเป็นชุมชนที่เป็นวัตถุทางการท่องเที่ยว เปลี่ยนเป็น
ให้ชุมชนมีส่วนกาหนดทิศทางการท่องเที่ยวจัดรูปแบบการท่องเที่ยว และดาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว
ซึ่งนั่นก็คือจุดแบ่งระหว่างการท่องเที่ยวแบบเดิมกับการท่องเที่ยวแบบใหม่
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8. หลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การจั ด การการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น จะช่ ว ยท าให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ในอุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยวได้ การท่องเที่ยวทุกประเภทจึงควรจะเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวสามารถอยู่รอดได้ ซึ่ง Shirley Eber (1993) อ้างโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (2542 : ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า หลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนควรมีองค์ประกอบ
ดังนี
1. การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างพอดี (using resource sustainable) ควรมี
การคานึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม เนื่องจากสิ่ง
เหล่านีมีความสาคัญมากต่อการท่องเที่ยว
2. การลดการบริโภคที่มากเกินความจาเป็นและการลดปริมาณของเสีย (reducing
over-consumption and waste) ทาให้มีทรัพยากรเหลือเก็บไว้ใช้ได้ยาวนานขึน และเป็นการช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการกาจัดของเสีย หรือการบารุงรักษาสิ่งแวดล้อมที่ถูกทาลายไป
3. การรักษาและส่งเสริมความหลากหลาย (maintaining diversity) ทางธรรมชาติ
สังคม และวัฒนธรรม สิ่งเหล่านีมีความสาคัญต่อการท่องเที่ยวมาก นอกจากนียังช่วยขยายฐานของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้อีกด้วย
4. การผสมผสานการท่องเที่ยวให้เข้ากับการวางแผน (integrating tourism into
planning) ให้เข้ากับกรอบแผนกลยุทธ์การพัฒนาแห่งชาติ การพัฒนาท้องถิ่นและการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจะช่วยขยายศักยภาพของการท่องเที่ยวในระยะยาวได้
5. การสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น (supporting local economics) ด้วยการสนับสนุน
การซือสินค้าที่ผลิตจากคนในท้องถิ่นและใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น ทาให้เกิดรายได้หมุนเวียนอยู่ในท้องถิ่น
แห่งนัน
6. การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น (involving local communities) การมี
ส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นจะทาให้เกิดคุณภาพด้านการจัดการท่องเที่ยวของท้องถิ่น และเป็นการลดความ
ขัดแย้งของประชาชนในท้องถิ่นด้วย
7. การปรึ ก ษากั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และประชาชนในท้ อ งถิ่ น (Consulting
stakeholders and the public) ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันทางานไปในทิศทางเดียวกัน ร่วมแก้ปัญหาและ
ลดข้อขัดแย้งในผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน
8. การฝึกอบรมบุคลากร (training staff) โดยสอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการ
พัฒนาที่ยั่งยืนต่อบุคลากรท้องถิ่นทุกระดับ ซึ่งจะช่วยยกระดับการบริการการท่องเที่ยวได้
9. การทาการตลาดด้วยความรับผิดชอบ (marketing tourism responsibility)
การตลาดเป็นการตอบสนองความต้องการของนักท่ องเที่ยว ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็จะต้องทา
การตลาดให้ลูกค้าทราบถึงจริยธรรมของบริษัท ความรับผิดชอบด้านการตลาดนี ผู้ประกอบการจะต้อง
สร้างจิตสานึกในการท่องเที่ยวให้เกิดกับนักท่องเที่ยวด้วยการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
10. การดาเนินการวิจัย (Undertaking research) เป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการช่วยแก้ปัญหา
และเพิ่มผลประโยชน์ต่อแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และนักลงทุน ด้านความคิดเห็นที่สอดคล้องกับ
หลักการจัดการท่องเที่ยวของ Shirley Eber แต่ขอเพิ่มเติมและสนับสนุนหลักการจัดการท่องเที่ยวอย่าง
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ยั่งยืนของ Shirley Eber ในบางประเด็นเป็นพิเศษ ว่าหลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนควรคานึงถึงสิ่ง
ต่างๆ ต่อไปนี
1) การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างพอดีและคุ้มค่า การอนุรักษ์เป็นกระบวนการ
เกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้คงความงดงามและคงคุณค่าเป็นทรั พยากรของชาติสืบไป
เช่น การรักษาสภาพธรรมชาติให้สมบูรณ์ การช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้ การบูรณปฏิสังขรณ์
โบราณสถานและโบราณวัตถุอย่างถูกหลักวิชาการ การช่วยกันรักษางานศิลปหัตถกรรมของท้องถิ่น การ
ปรั บ ปรุ ง สาธารณู ป โภคในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว การน า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ ควรมีการควบคุมปริมาณการใช้ให้สมดุลกับการเกิดขึนทดแทนได้ตามธรรมชาติ
ซึ่งจะทาให้มีทรัพยากรใช้ได้อย่างยาวนานและไม่เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนทรัพยากรที่เป็นของเหลือ
จากการใช้ประโยชน์หรือหาได้ง่ายตามธรรมชาติ เช่น เศษผ้า เศษไม้ ใบไม้ วัชพืชบางชนิด ได้แก่ ต้นกก
ผักตบชวา สามารถนามาประดิษฐ์เป็นของใช้หรือของที่ระลึกในรูปสินค้าพืนเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของ
สถานที่ท่องเที่ยวนันๆ จาหน่ายแก่นักท่องเที่ยว ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุที่เหลือใช้ และยังเป็นการ
หารายได้จุนเจือครองครัวของคนในท้องถิ่นนันด้วย หลักการนียังรวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ความยั่งยืน เช่น การนาพลังงานแสงอาทิตย์มาต้มนาร้อนให้ลูกค้าที่มาพักโรงแรม การสร้างห้องพักหรือ
โรงแรมด้วยวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น
2) การจัดการของเสียในท้องถิ่น ชุมชนมีส่วนก่อให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น
การระบายนาเสียและสิ่งปฏิกูลลงสู่แม่นาและทะเล ซึ่งจะต้องมีการจัดระบบบาบัดนาเสียภายในชุมชน มี
การกาจัดมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดเตรียมถังขยะตามจุดต่างๆ ให้เหมาะสมและพอเพียง มีการ
แยกมูลฝอยและนามูลฝอยที่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ ได้มาใช้ใหม่หรือนามาดัดแปลง สร้างสรรค์
เพื่อให้เกิดประโยชน์ การทิงเศษอาหารให้ล้นถัง การปล่อยให้มีมูลฝอยหรือของเสียเกลื่อนไปทั่วสถานที่
ท่องเที่ยว ล้วนทาลายบรรยากาศในการมาพักผ่อนของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะปกติแล้ว
นักท่องเที่ยวทังหลายคาดหวังว่าการท่องเที่ยวแต่ละครังจะได้พบเห็นแต่สิ่งสวยงาม ได้ชื่นชมธรรมชาติที่
สมบูรณ์ แต่ถ้าต้องพบเจอกับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีมูลฝอยล้นถังหรือมีของเสียเกลื่อนไปทั่วจะทาให้เสีย
ความรู้สึกต่อสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนันได้ จึงควรหาวิธีจัดการกับมูลฝอยเหล่านี หรือหาวิธีนาของเสีย
เหล่านีกลับมาใช้อีกครัง หากปล่อยปละละเลยปัญหานีแล้ว จะสะท้อนให้เห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวนันมี
ข้อบกพร่องในเรื่องการรักษาความสะอาดและขาดการดูแลเอาใจใส่ ดังนัน ผู้มีหน้าที่ดูแลสถานที่ท่องเที่ยว
จะต้องจัดเก็บมูลฝอยและทาความสะอาดชายหาด สวนหย่อม ทางเดิน ถนน และรอบบริเวณสถานที่
ท่องเที่ยวอย่างสม่าเสมอ การนาขยะบางส่วนกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อ
ประหยัดวัตถุดิบและพลังงาน ตลอดจนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการแยกจัดเก็บมูลฝอย เช่น กระดาษ
ขวดพลาสติกที่สามารถนาไปเข้ากระบวนการเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก นอกจากนีควรมีการฟื้นฟู
มูลฝอยที่เป็นอินทรีย์สารโดยนาไปหมักเป็นปุ๋ยเพื่อให้กลับสู่วงจรธรรมชาติ สาหรับของเสียที่ไม่สามารถนา
กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ควรมีการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักการ เช่น การวางแผนสร้างเตาเผาขยะ
หากไม่สามารถดาเนินการได้เองควรประสานงานกับเทศบาลให้ขนย้ายขยะออกจากพืนที่
3) การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตน การให้
ประชาชนเข้ามามีส่ วนร่ว มในการจั ดการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเป็นการสร้างส านึกของการเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน ให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน เช่น ชุมชนที่มีการปลูกผัก ผลไม้ ดอกไม้ขายกัน
มาก คนในท้ องถิ่น สามารถช่ว ยกันยกระดับ การประกอบอาชีพขึนเป็นแหล่ งท่องเที่ยวเชิ งเกษตร
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(agrotourism) โดยมีการวางแผนการตลาด และมีการประชาสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เ ข้ามา
เที่ยว และเลือกซือสินค้าต่างๆ ซึ่งนับว่ากลยุทธ์นีเป็นหนทางของการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นวิธีหนึ่ง
4) การประสานความร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันคิด ร่วมกันทาและ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน เช่น การร่วมมือกันของภาครัฐ เอกชน และ
ชาวบ้าน เพื่อจัดตังแหล่งนันทนาการในชุมชน ทาให้มีการเดินทางท่องเที่ยวและทาให้นักท่องเที่ยวรู้จัก
ท้องถิ่นนันมากขึน
5) การวิจัยและตรวจสอบแหล่งท่องเที่ยว ควรมีการวิจัยถึงข้อมูลพืนฐานของแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อนาไปสู่การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง การศึกษาและติดตามปัญหาที่เกิดขึนใน
แหล่งท่องเที่ยวและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน จะนาไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ ข้อมูลทังหลาย
ที่ได้จากการวิจัยยังสามารถนาไปถ่ายทอดหรือฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ มัคคุเทศก์ และประชาชน
ในท้องถิ่นให้ทราบและปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อให้คนเหล่านีสามารถนาไปถ่ายทอดให้กับ
นักท่องเที่ยวได้ อันจะเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการ
ท่องเที่ยว และยังเป็นการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป ดังนันการ
วิจัยแหล่งท่องเที่ยว ควรคัดเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในแหล่งที่มีความสาคัญทางธรรมชาติและวัฒนธรรมมา
ส่งเสริมให้เป็นที่รู้จัก และมีการควบคุมจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะ ด้วย
การกาหนดข้อห้ามหรือมาตรการต่าง ๆ เช่น (1) พิจารณารายการนาเที่ยว (2) ใช้เส้นทางนาเที่ยวให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด (3) สร้างข้อจากัดชั่วคราวในการเดินทางเข้าไปยังพืนที่ (4) ให้มีการขายบัตรที่ระบุวันและ
เวลาในการเดินทางเข้าพืนที่ เพื่อจะได้ทราบจานวนนักท่องเที่ยว (5) ลดขนาดของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะ
เข้าไปในพืนที่ (6) จากัดพืนที่ในการจอดรถ (7) กาหนดให้มีข้อห้าม เพื่อไม่ให้มีกิจกรรมหรือรูปแบบในการ
ท่องเที่ยวที่สร้างความเสียหายกับสิ่งแวดล้อม
นอกจากข้อห้ามหรือมาตรการต่างๆ เหล่านีแล้ว ยังต้องผสมผสานการจัดการพืนที่ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม มีการติดตามและประเมินผลแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องด้วย
6) การจัดทาข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว โดยการจัดทาเอกสารแผ่นพับและสิ่งพิมพ์ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ พอสังเขป เพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างความเข้าใจแก่
นักท่องเที่ยว อาจมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นบางโอกาส ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ควร
มีแผ่นป้ายบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนัน ๆ หรือบอกความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวให้
นักท่องเที่ยวทราบ และมีการจัดทาเว็บไซต์ (Website) หรือโฮมเพจ (home page) เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทยทางอินเตอร์เน็ต (internet) ให้มากขึน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทาการสืบค้นข้อมูล
ที่ตนสนใจได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน
7) การมีจิตสานึกของนักท่องเที่ยว การจะทาให้การท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนได้นันยังต้องประกอบด้วยการเที่ยวอย่างมีจิตสานึก ถ้านักท่องเที่ยวรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรก็จะเกิด
จิตสานึกในการอนุรักษ์ซึ่งจะทาให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวในทิศทางที่ยั่งยืน สาหรับจรรยาบรรณของ
นักท่องเที่ยว ควรให้ความร่วมมือดังนี (1) เมื่อนักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวเพลิดเพลินกับความหลากหลาย
ทางธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมแล้ว ควรจะร่วมมือในการรักษาหรืออนุรักษ์สิ่งเหล่านีไว้ (2) ให้
ความช่ว ยเหลื อ แก่ชุม ชนในการดาเนิ นการอนุรั กษ์แ ละการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภ าพรวมถึ ง
พลังงานและนา (3) ชื่นชมกับประสบการณ์ การต้อนรับอย่างเป็นมิตรจากคนในชุมชน เคารพใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี และบรรทัดฐานของชุมชนในพืนที่ (4) หลีกเลี่ยงกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจคุกคาม
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ชีวิตสัตว์ป่า หรือพืช รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึนแก่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (5) เลือกใช้ผลิตภัณฑ์
หรือบริการที่แสดงถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมท้องถิ่น และไม่เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
สรุปว่าการท่องเที่ยวจะยั่งยืนได้ต้องประกอบด้วยการมีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน และการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนตามแนวทางที่กล่าวมาข้ างต้น
ทังนีความยั่งยืนของการท่องเที่ยวทุกประการจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อนักท่องเที่ยวตระหนักถึงความสาคัญของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ความตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรการท่องเที่ยว และการมีบทบาทร่วมกัน
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง ซึ่งจะทาให้ระบบการท่องเที่ยวมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
เกิดความปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวตลอดไป การท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่
ทารายได้ให้กับประเทศไทยของเราเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ชัดเจนจากเศรษฐกิจการเงินของประเทศที่มี
รายได้เพิ่มขึนจากการท่องเที่ยวสูงขึนอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะสูงขึนไปเรื่อย ๆ ทังนีเพราะว่าประเทศ
ไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายจึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในแถบ
ภูมิภาคเอเชีย ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นสิ่งดึงดูดใจที่ก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากจะเป็น
ทังวัตถุดิบและเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ยังเป็นปัจจัยสาคัญที่จะ “ขาย” ให้แก่นักท่องเที่ยว
อาจจะกล่าวได้ว่าเป็น “สินค้า” ที่มีคุณลักษณะพิเศษที่สามารถดึงดูดให้ “ลูกค้า” หรือนักท่องเที่ยว
เดินทาง “ซือ” กันถึงที่ตังอยู่ของสินค้า ซึ่งทรัพยากรการท่องเที่ยวจะสามารถแบ่งแยกย่อยเป็นประเภท
ต่าง ๆ ได้หลายรูปแบบ แต่ในที่นีขอแบ่งประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
ภาพรวมของการท่องเที่ยว ตามองค์ประกอบของการท่องเที่ยวดังนี (Mill and Morrison, 1995 ระบุในชู
สิทธิ์ ชูชาติ, 2546: 4 - 5)
1. สิ่งดึงดูดใจ (attraction) สิ่งดึงดูดใจเกิดจากสถานที่ (site) และเหตุการณ์ (event)
สถานที่อาจเกิดจากธรรมชาติสร้างขึนหรือมนุษย์สร้างขึน แต่เหตุการณ์ที่นาประทับใจเกิดจากธรรมชาติ
มนุษย์สร้างเพียงอย่างเดียว
2. สิ่งอานวยความสะดวก (amenities) ความสะดวกสบายทาให้นักท่องเที่ยวหรือคนเดิน
ทางเข้าไปถึงสถานที่ได้รวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวกสบายมากยิ่งขึน ดังนันการก่อสร้างปัจจัยพืนฐานใน
การผลิต (infrastructure) เช่น ระบบขนส่ง ระบบการสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา จึง
เป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนีสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของ
ที่ระลึก โรงพยาบาล ฯลฯ ตลอดจนระบบการกาจัดของเสียก็เป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไปกับ
แหล่งท่องเที่ยว
3. การเข้าถึง (accessibility) การเข้าไปถึงแหล่งท่องเที่ย วต้องมีระบบการขนส่ง
(transportation) ซึ่งประกอบด้วยเส้นทาง (the way) พาหนะ (the vehicle) สถานี (the terminal)
และผู้ประกอบการ (the carrier) การขนส่งมีวัตถุประสงค์ในการลาเลียงคนและสิ่งของ ไปยังจุดหมาย
ปลายทางโดยผ่านเส้นทางหรือท่อลาเลียง
เราสามารถที่จะทราบถึ งศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวนัน ๆ โดยการวัดศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวจากองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวทัง 3 องค์ประกอบ คือ 1)ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ต้องมีสิ่งดึงดูดใจ 2) การรองรับด้านการท่องเที่ยว และ 3) การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว เพื่อศึกษา
สถานภาพปัจจุบันของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมว่าจัดอยู่ในระดับใด และควรแก้การพัฒนาให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืนต่อไปหรือไม่ ในขณะเดียวกัน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนก็
เป็นสิ่งที่สาคัญยิ่งสาหรับการท่องเที่ยว เพราะทรัพยากรการท่องเที่ยวนัน ส่วนหนึ่งก็มาจากชุมชน คนใน
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ชุมชนจึงต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของสิทธิ์มีส่วนร่วมในการดูแลเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน ซึ่งชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการ
ท่องเที่ยว ในการนาเอาทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในท้องถิ่นทังทางด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมประเพณี รวมทังวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวิถีการผลิตของชุมชนมาใช้เป็นปัจจัยหรือต้นทุนสาคัญ
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและเพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพให้กับชุมชนทังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทังมีการพัฒนาศักยภาพของคนใน
ชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและสามารถที่จะดาเนินการตังแต่
การตัดสินใจ การวางแผน การดาเนินงาน การสรุปบทเรียนได้อย่างมีระบบระเบียบและแบบแผน โดยเน้น
ให้เกิดความยั่งยืนสู่คนรุ่นลูกรุ่นหลาน และเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นตลอดจนคานึงถึงความสามารถในการ
รองรับธรรมชาติเป็นสาคัญ
ดังนันจะเห็น ได้ว่า การวางแผนการจัดการการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
(sustainable tourism management) นัน จาเป็นต้องมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและ
ชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการพัฒนาการจัดการเชิงอนุรักษ์โดยให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ
โดยเฉพาะการพัฒนาเหล่านันจะต้องไม่ไปทาลายขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทังวิถีชีวิตที่มีคุณค่าของ
ประชาชนท้องถิ่นตามวิสัยทั ศน์การท่องเที่ยวไทยที่ระบุว่า “ให้การท่องเที่ยวไทยมีเอกลักษณ์ไทยใน
มาตรฐานสากล (world class)” โดยเน้นในประเด็นการคงประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ดารง
เอกลักษณ์ของไทยไว้ให้ลือชื่อในโลก และให้คนไทยมีความพร้อมที่จะให้บริการในมาตรฐานสากล และมี
ส่วนร่วมอย่างสูงสุด ด้วยกลยุทธ์ของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรมและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นตามหลักการอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ตามทฤษฎีและแนวคิดที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทาให้คณะผู้วิจัยสนใจการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชรที่ต้องการให้ชาว
กะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมที่ยั่งยืน ตามองค์ประกอบของการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวตามศักยภาพทางด้านวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
ของตนเอง ด้วยการพัฒนาวัฒนธรรมให้เป็นสิ่งดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว การปรับปรุงวิธีการเข้าถึงข้อมูล
หรือแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนการจัดเตรียมทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพด้านการบริการการ
ท่องเที่ยวต่อไป
9. การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ภัยมณี แก้วสง่าและนิศาชล จานงศรี (2555) ได้ศึกษาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : ทางเลือก
ใหม่ของการท่องเที่ยวไทย และรวบรวมกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ดังนี
ริชาร์ด (Richards, 2010a) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ว่า การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีวิวัฒนาการมาจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เกิดขึนเพื่อตอบสนองพฤติกรรม
และความต้องการที่เปลี่ยนไปของนักท่องเที่ยว ซึ่งในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนัน นักท่องเที่ยวจะเป็น
เพียงผู้รับ (Passive) ทาได้เพียงมองดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่หรือวัฒนธรรมของท้องถิ่น ผ่ านทางสายตาหรือ
การเยี่ยมชม และการซือของที่ระลึกเท่านัน แต่ในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ นักท่องเที่ยวจะเข้ามามีส่วน
ร่วมในการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว (Active) ผ่านทางการกาหนดกิจกรรมการท่องเที่ยวตามความ
สนใจของแต่ละบุคคล เพื่อการซึมซับเอกลักษณ์ (Identity) ของแต่ละท้องถิ่น ทาให้การท่องเที่ยวเต็มไป
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ด้วยชีวิตชีวา และลดความน่าเบื่อหน่ายของการท่องเที่ยวในรูปแบบเดิม ในด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว
จะครอบคลุมวัฒนธรรมทังสามระดับเช่นเดียวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมระดับสูง เช่น
มรดกทางวัฒนธรรม อาทิ โบราณวัตถุ ฯลฯ วัฒนธรรมระดับกลางหรือวัฒนธรรมยอดนิยม เช่น การแสดง
พืนบ้าน อาทิ หมอลาซิ่ง ฯลฯ และวัฒนธรรมระดับล่างหรือวัฒนธรรมในชีวิตประจาวัน เช่น งานฝีมือ
อาทิ เครื่องจักสาน ฯลฯ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับงานศิลปะ โดยระดับของทรัพยากรด้านวัฒนธรรมจะ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ในลักษณะผกผันคือ ยิ่งวัฒนธรรมมีระดับสูงขึนการมีส่วนร่วมใน
การจัดการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวยิ่งน้อยลง ดังนี
นักท่องเที่ยวเป็นเพียงผู้รับ(Passive) มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม(Active)

ทรัพยากร (Production)
วัฒนธรรมระดับสูง
วัฒนธรรมยอดนิยม
วัฒนธรรมประจาวัน

ศิลปะ

มรดกทางวัฒนธรรม
การท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม

การท่องเที่ยง
เชิงสร้างสรรค์

งานฝีมือ

ภาพที่ 3 แสดงการเปลี่ยนแปลงจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
(Richards, 2010a)
ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้เริ่มมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวงวิชาการในช่วงปี ค.ศ.
2000 โดย ริชาร์ด (Richards) นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ คริสพิน เรย์
มอนด์ (Crispin Raymond) ที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประเทศนิวซีแลนด์ ที่ทาการศึกษา
วิจัยด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง โดยได้ตีพิมพ์ใน Atlas Newsletter of November
2000 (Wurzburger, 2010)
ริชาร์ด และ เรย์มอนด์ (Richards and Raymond) ได้นิยามว่า การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์เป็นการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวพัฒนาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ โดยการทา
กิจกรรมแบบมีส่วนร่วมและเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งจะจัดขึนในช่วงวันหยุด (Wurzburger, 2010)
บิงค์ฮอร์สต์ (Binkhorst, 2006) กล่าวว่า ในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นัน นักท่องเที่ยวจะ
เป็นผู้สร้างคุณค่าให้กับประสบการณ์การท่องเที่ยวของตนเอง จากการเลือกซือสินค้าและบริการ ซึ่งการ
สร้างคุณค่าให้ทรัพยากรด้านวัฒนธรรม เช่น วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ จะขึนอยู่กับประสบการณ์ของ
นักท่องเที่ยวแต่ละคน ดังนัน ในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ นักท่องเที่ยวแต่ละคนจะได้ความรู้
และประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปตามภูมิหลังของแต่ละคน
องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้ให้ความหมาย การ
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ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นทางการในการประชุมนานาชาติ เรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ค.ศ.
2008 ณ เมืองซานตาเฟ่ (Santa Fe) มลรัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ว่า การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ คือ การท่องเที่ยวที่เน้นการเรียนรู้ในเรื่องศิลปะ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของสถานที่ ผ่าน
ประสบการณ์ตรง และการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น (Wurzburger, 2010)
ค.ศ. 2010 ริชาร์ด (Richards, 2010a) ได้สรุปนิยามของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อีกครัง
ว่าเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน และส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นป้อนสู่ตลาด เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยว
จะเห็นได้ว่า ตังแต่ปี ค.ศ. 2000 การให้คาจากัดความของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มี
วิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากริชาร์ด และเรย์มอนด์ ได้ให้แนวคิดหลักว่า การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ จะมุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมทากิจกรรมและเรียนรู้จากประสบการณ์
บิงค์ฮอร์สต์ (Binkhorst, 2006) ได้เพิ่มเติมประเด็นเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวโดยกล่าวว่า นักท่องเที่ยวจะเป็น
ผู้สร้างคุณค่าให้กับประสบการณ์การท่องเที่ยวของตนเอง ต่อมา ริชาร์ด (Richards, 2010a) ได้ให้
ความหมายเพิ่มเติมจากการให้ความหมายในครังแรกเมื่อปี ค.ศ. 2000 ว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะ
มุ่งเน้น ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นป้อนสู่ตลาด ทังนี เพื่อ
ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ย นไปของนักท่องเที่ยว และแก้ปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว
ดังนัน จึงอาจสรุปนิยามของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน เป็นการสร้างคุณค่าด้านประสบการณ์การท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว
โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ใน
การบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว และการออกแบบรูปแบบการท่องเที่ยว ทังนีเพื่อสร้างรายได้
ให้กับชุมชนอันจะนาไปสู่เป้าหมายของการเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

ลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วยคุณลักษณะเฉพาะ 6 ประการ (Richards,
2010a) ดังนี
เน้นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของ
ท้องถิ่น
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นักท่องเที่ยวมี
ส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว

เพิ่มทักษะให้กบั
นักท่องเที่ยว
ลักษณะเฉพาะ
ของการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์

เน้นวัฒนธรรม
ประจาวัน

สินค้าหลักคือ
ทักษะและ
ประสบการณ์

เน้นทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่
จับต้องไม่ได้

ภาพที่ 4 แสดงลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทัง 6 ประการมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1. เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เพิ่มทักษะให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งการพัฒนาทักษะของ
นักท่องเที่ยวสามารถเกิดขึนได้จากการที่นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว อาทิ ใน
กิจกรรมการท่องเที่ยวด้านการทอผ้าพืนเมืองของชาวเมารี ประเทศนิวซีแลนด์ จะสร้างทักษะด้านการทอ
ผ้าให้กับนักท่องเที่ยว หรือในกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านการปรุงอาหาร ของเมืองบาร์เซโลนา ประเทศ
สเปนซึ่งมีชื่อเสียงด้านนี นักท่องเที่ยวจะได้ทักษะการปรุงอาหารจากการมีส่ว นร่วมในกิจกรรมการ
ประกอบอาหาร เป็นต้น
2. เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีสินค้าหลักคือ “ทักษะและประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมที่
เกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว” ประสบการณ์จะกลายเป็นสินค้า ตัวอย่างเช่น ประสบการณ์
ทางดนตรี พืนเมืองและวัฒนธรรมท่ องถิ่นที่ได้จากการเข้าร่ว มงานเทศกาลดนตรีของประเทศเม็กซิโ ก
ประสบการณ์และทักษะด้านศิลปะการวาดภาพ การแกะสลัก จากการเข้าร่วมงานศิลปะในป่าของ
ประเทศแคนาดา เป็นต้น
3. เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนจากการขายทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้องได้สู่
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้องไม่ ได้ เปลี่ยนจากการขายสินค้าที่เป็นวัตถุไปสู่การขายสินค้าที่เรียกว่า
“ประสบการณ์” อาทิ เปลี่ยนจากการขายมีดลักโยล (Laguiole) ซึ่งเป็นงานฝีมือแบบดังเดิมของประเทศ
ฝรั่งเศษ เป็นการขายการสอนทามีดจากมืออาชีพในท้องถิ่น เป็นต้น
4. เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนจากสินค้าที่เป็นวัฒนธรรมระดับสูงไปสู่สินค้าที่เป็น
วัฒนธรรมประจาวัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ สัมผัสถึงความเป็นท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ง่ายขึน โดยวัฒนธรรมระดับสูง เป็นวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวจาเป็นจะต้องไป
เยี่ยมชม ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ อาคารแสดงผลงานศิลป์ อนุสาวรีย์ต่าง ๆ ส่วนวัฒนธรรมประจาวันจะเป็น
วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริงที่มีอยู่ตามชนบทในวิถีชีวิตประจาวัน เช่น ตลาดนัดท้องถิ่น ร้านอาหาร
พืนบ้านตามชนบทสภากาแฟ เป็นต้น
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5. เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมการ
ท่องเที่ย วร่ ว มกับ ชุมชนท้องถิ่น นั กท่องเที่ ยวจะได้สั มผั ส ถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่ นอย่างแท้จริ ง
ตัวอย่างเช่น การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในนิวซีแลนด์ ได้จัดให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
หลายรูปแบบ อาทิ การแกะสลัก การเรียนภาษาเมารี การทอผ้า การสร้างงานไม้ และการทาอาหาร
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้ว่าต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใด โดยแต่ละกิจกรรมจะมี
ชาวบ้านในท้องถิ่นคอยให้คาแนะนาในการดาเนินกิจกรรมนันๆ เป็นต้น
6. เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ต้องมีความโดดเด่นแตกต่างกันด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว
เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ ที่มีความ
แตกต่างกัน อาทิ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน มีความโดดเด่นด้านอาหารพืนเมือง จึงนาจุดเด่นด้านนี
มาพัฒนา เป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยจัดให้มีกิจกรรมการสอนการทาอาหาร วิธีการปรุงอาหาร
ทังอาหารคาวและอาหารหวานให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวดังกล่าวถือว่าเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของท้องถิ่น
เมื่อพิจารณาความแตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยว
แบบเดิมกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ตามองค์ประกอบของ
การจัดการท่องเที่ยว สามารถแสดงได้ดังนี
ตารางที่ 1 แสดงความแตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
องค์ประกอบของการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ประเภทประวัติศาสตร์
โบราณวัตถุ และศาสนา
ประเพณี และกิจกรรม
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว
มรดกโลก
อุทยานประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์ ศิลปะ
แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึน งานฝีมือ
สิ่งอานวยความสะดวกทางการ สาธารณูปโภค บริการที่พัก สถาน สาธารณูปโภค บริการที่พัก สถาน
ท่องเที่ยว
บริการ ระบบการจัดการ
บริการ ระบบการจัดการ
ระบบสื่อความหมาย
ระบบสื่อความหมาย
ผลกระทบที่ได้รับ (บวก / ลบ) แง่บวก แหล่งท่องเที่ยวทาง
แง่บวก ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
วัฒนธรรมมีความหลากหลาย จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
แง่ลบ วัฒนธรรมถูกทาลาย
แง่ลบ ยังไม่รู้จักกันแพร่หลาย
และยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
องค์ประกอบของการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

การตลาดและการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารการท่องเที่ยว
เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์
วิทยุ ใบปลิวและอินเทอร์เน็ต
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวต้องการมีส่วน
ร่วมน้อยในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว

เผยแพร่ข่าวสารการท่องเที่ยว เช่น
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ ใบปลิว
และอินเทอร์เน็ต
นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมมากขึน
ในกิจกรรมการท่องเที่ยว

ตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย
กิจกรรมการท่องเที่ยว
อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
อนุรักษ์วิถีชีวิตไทย
ให้ดารงอยู่คู่สายนา
จังหวัดสมุทรสงคราม

ลักษณะกิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรม
วิถีการดารงชีวิต ชมการดารงชีวิตอยู่คู่กับสายนามาตังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
และเคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายทางนาที่คับคั่ง มีตลาดนา
อยู่กับแม่นา
เรือนแพบ้านเรือนทังสองฝั่งคลองอุดมไปด้วยสวนไม้ผล
และพืชผักที่มีชื่อเสียง

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การเดินทางเยี่ยมชม
“สายใยรัก...จากแม่สู่ลูก” สถานที่สาคัญต่าง ๆ
ในช่วงวันแม่
และทากิจกรรม
จังหวัดนครปฐม
ร่วมกัน

สัมผัสความงามแบบผสมผสานของพระราชวังสนามจันทร์
กราบสักการะพระปฐมเจดีย์ พร้อมกิจกรรมนวดให้แม่และ
ลูกได้สร้างความสัมพันธ์อันอบอุ่น ด้วยการสัมผัสจากการ
เรียนนวดแผนไทยกับศาสตร์โบราณซึ่งได้รับการยกย่องให้
เป็นมรดกของชาติ

การละเล่นชันสูง
จังหวัดราชบุรี

ชมการออกแบบลวดลายไทยเชิงจิตรกรรม งานฝีมือแกะ
สลักประณีต นาฏศิลป์ การละครประกอบบทพากย์
บทขับร้อง และดนตรีปี่พาทย์ โดยริเริ่มมาตังแต่ครัง
กรุงสุโขทัย

งานฝีมือแบบ
ดังเดิม

จากตารางที่ 2 จะพบว่า ประเทศไทยเริ่มมีการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ขึนในหลายพืนที่
ในภาคกลาง ลักษณะกิจกรรมการท่องเที่ยวจะเน้นเกี่ยวกับวิถีชีวิตในอดีต หัตถกรรม และศิลปะการแสดง
รูปแบบกิจกรรมจะเป็นการเดินทางเยี่ยมชมสถานที่สาคัญต่าง ๆ การชมงานฝีมือ เปิดโอกาสให้
นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการท่องเที่ยวน้อย ขาดการมีส่วนร่วมจากคนในท้องถิ่น ส่งผลให้
รูปแบบการท่องเที่ยวไม่ได้แตกต่างจากการท่องเที่ยวรูปแบบเดิม นั่นคือ มีเพียงการเยี่ยมชมสถานที่
ท่องเที่ยวที่สาคัญต่าง ๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวไม่ได้มีส่วนร่วมในแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใน
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เมืองไทยจึงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวน้อย เนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวแบบอื่น ๆ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
จากการศึกษาของ ริชาร์ดในปี 2010 (Richards, 2010b) พบว่า ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จในการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีทังสิน 11 ปัจจัย มีรายละเอียดดังนี

ภาพที่ 5 แสดงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เมื่อนาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มาวิเคราะห์ในมิติ
ของการท่องเที่ยวไทยได้ ดังนี
1. บริบท หมายถึง ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่น สาหรับประเทศไทย
นับว่ามีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลากหลายทังในระดับประเทศและระดับภูมิภาคประเทศ
ไทยถือว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์มีความเป็นมาที่ยาวนานกว่า 700 ปี มีปราสาท พระราชวัง วัฒนธรรม
ประเพณีวิถีชีวิต และความเชื่อกระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เช่น ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ประเภทวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ได้แก่ ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ปราสาทเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และปราสาทเขาพระวิหาร จังหวัดศรี
สะเกษ เป็นต้น
2. การมีส่วนร่วมจากท้องถิ่น หมายถึง การเปิดโอกาสให้องค์กรท้องถิ่นและประชาชนเข้ามามี
ส่วน ในการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน ประเทศไทยมีการปกครองแบบลาดับขันและ
กระจายอานาจสู่การปกครองในระดับล่าง อาทิ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน บางพืนที่อาจมีหัวหน้าชุมชน ซึ่งบุคคล
ทัง 3 กลุ่ม มาจากบุคคลในท้องถิ่น ทาให้มีความรู้เรื่องท้องถิ่นเป็นอย่างดี และสามารถขอความร่วมมือ
จากประชาชน ให้ เข้ ามาส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ดการท่ องเที่ ยวให้ เหมาะสมกับ พืนที่ และสามารถ
ดาเนินการในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การมีพันธมิตร หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน อาทิ
เจ้าของธุรกิจที่พัก ร้านอาหาร หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรม
ศิลปากร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงานเหล่านีจะกระจายตัวอยู่ตามพืนที่ต่าง ๆ ของชุมชน
หากมีการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะทาให้ชุมชนมีศักยภาพ ในการดาเนินการจัดการ
ท่องเที่ยวได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน
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4. การวางแผนระยะยาว ได้แก่ การวางแผนล่วงหน้าในการจัดการท่องเที่ยวและการวางแผน
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
โดยการวางแผนระยะยาวอาจอิงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีวาระ 5 ปี การวางแผน
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะช่วยให้การบริหารจัดการมีทิศทางที่แน่นอน
พร้อมทังสามารถสามารถขอรับการสนับสนุ นจากภาครัฐได้ด้วยเช่นกัน ขณะเดียวกันต้องวางแผนการ
บริหารทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวให้คงสภาพเดิมพร้อมสาหรับการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งถือว่ามีความสาคัญ
มาก
5. การมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ได้แก่ การกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้เอือต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว โดยชุมชนต้องระบุให้ชัดเจนว่าวัตถุประสงค์ของการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตามสถานที่
ท่องเที่ยวนัน ๆ ต้องการนาเสนอในแง่ใด อาทิ การนาเสนอวัฒนธรรมด้านวิถีการดาเนินชีวิตของชุมชน
ตลาดนาอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากชุมชนดังกล่าวเป็นชุมชนที่อาศัยแม่นาในการค้าขายสินค้า
และบริการ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนตลาดนาอัมพวา
6. การมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่ดี หมายถึง การมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่ไม่ซาแบบใครเป็น
การสร้างจุดแข็งให้กับชุมชน ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลากหลายแม้จ ะอยู่ในภูมิภาค
เดียวกันแต่ก็มีความแตกต่างกัน อาทิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีภาษาที่ค่อนข้างหลากหลาย เช่น
ภาษาโคราช ภาษาไทยอีสาน ภาษาเขมร ภาษาส่วย ภาษาเยอ เป็นต้น ซึ่งภาษาเหล่านีถือว่าเป็นจุดแข็ง
ของแต่ละพืนที่สามารถนามาจัดในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้นักท่องเที่ยว เรียนรู้ภาษา
ท้องถิ่น
7. การมีอิสรภาพในการบริหารจัดการ ได้แก่ การที่ชุมชนมีอิสรภาพในการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยว ผู้ที่เกี่ยวข้องควรได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทังสถานประกอบการและชุมชน ไม่ควรได้รับ
ผลประโยชน์เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โครงสร้างการบริหารจัดการควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
และมีอิสระในการดาเนินงาน อาทิ การเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถกาหนดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ตามความเหมาะสมของทรัพยากรการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น
8. การสื่อสารและการตลาดที่ดี หมายถึง การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ปัจจุบันการสื่อสารของไทยถือว่ามีประสิทธิภาพมาก
ขึนสามารถเข้าถึงเกือบทุกพืนที่ของประเทศ ขณะเดียวกันเทคโนโลยีการสื่อสารยังช่วยให้นักท่องเที่ยว
สามารถเปิดรับข้อมูลด้านการท่องเที่ ยวด้วยตนเอง สื่อประชาสัมพันธ์ของไทยมีทัง สื่อเก่า เช่น
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ ใบปลิว และสื่อใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ต ซึ่งต่างช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจการ
ท่องเที่ยวสามารถประชาสัมพันธ์โปรแกรมการท่องเที่ยว ขณะที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ได้มากขึน สะดวกและรวดเร็วขึน
9. การมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ ได้แก่ การมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสาหรับการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งอาจไม่จาเป็นต้องใช้เงินลงทุนในปริมาณมาก ปัจจุบันหลายองค์กรให้การ
สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (ททท.) องค์การบริหารการพัฒนาพืนที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สานัก
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดการท่อ งเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ แต่ก็มีหลายชุมชนที่ต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตนเองให้อยู่ในรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันค่อนข้างสูงในขณะที่งบประมาณที่ให้การสนับสนุนมี
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จานวนจากัด การมองหาแหล่งเงินทุนในท้องถิ่นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาด้านเงิน
ลงทุนได้
10. การมีผู้นาที่เข้มแข็งและทีมงานที่มั่นคง หมายถึง การมีผู้นาที่มีวิสัยทัศน์และทักษะในการ
พัฒนาคน เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการดาเนินงานโดยชุมชนเป็นหลัก ผู้นาชุมชน
จึงจาเป็นต้องมีความรู้ความสามารถด้านการท่องเที่ยว เพื่อช่วยในการกาหนดทิศทางการจัดการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ แต่ในปัจจุบันผู้นาชุมชนท้องถิ่นของไทยยังขาดความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ชัดเจน เพราะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยังเป็นเรื่องใหม่
สาหรับสังคมไทย การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้นาชุมชนจึงมีความสาคัญมาก
11. การเมือง หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการที่นามาใช้เพื่อจัดระเบียบความสัมพันธ์ภายใน
รัฐระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง การเมืองของไทยยังถือว่ามีเสถียรภาพน้อย เกิดการแตกแยกทาง
ขัวการเมืองอย่างเห็นได้ชัด ทังการก่อการร้ายในบางพืนที่ ซึ่งแท้จริงแล้วการเมืองมีความสาคัญมากเพราะ
การเมืองมีส่วนสาคัญในการผลักดันและสนับสนุนให้มีการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ขึนในเมืองไทย
พร้อมทังสร้างความไว้วางใจให้กับนักท่องเที่ยว
10. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อรวรรณ บุญพัฒน์ (2557) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
เชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อจังหวัดเชียงราย ระหว่างการเป็นเมือง
ท่องเที่ยวแบบทั่วไปกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ (2) เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยวกับประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายเพื่อนาเสนอเป็น
แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงรายผลจากการศึกษา (วัตถุประสงค์ข้อที่ 1)
พบว่า นั กท่องเที่ย วรั บ รู้ ว่าจั งหวัดเชียงราย มีลั กษณะเป็นเมืองท่องเที่ยวแบบทั่ว ไป (conventional
destination) ที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว แบบชมธรรมชาติและการท่องเที่ย วชมเมือง (sightseeing
tour) มากกว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (cultural tour) สาหรับการรับรู้ด้านอื่นๆ พบว่าอัธยาศัยไมตรี
ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวรับรู้ (ประทับใจ) มากที่สุด รองลงมาเป็นด้านคุณภาพและ
การให้บริการ ตามมาด้วยการรับรู้และประทับใจในด้านความหลากหลายและความร่ารวยทางวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นปัจจัยจูงใจทางการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของจังหวัดเชียงรายรองจากปัจจัยด้านธรรมชาติ ข้อค้นพบที่
น่าสนใจอีกประการคือ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะแนะนาบุคคลที่รู้จักเช่น เพื่อนหรือญาติ เดินทางมาเที่ยว
จังหวัดเชียงราย ในส่วนของการเปรียบเทียบความคาดหวังของนักท่องเที่ยวและประสบการณ์ที่ได้รับหลัง
การท่องเที่ยว (วัตถุประสงค์ข้อที่ 2) พบว่านักท่องเที่ยวมีระดับความคาดหวังด้านต่างๆ จากมากที่สุดไป
หาน้อยที่สุดดังนี (1) ความคาดหวังมากที่สุดได้แก่ ความคาดหวังที่จะได้ชื่นชมศิ ลปะและหัตถกรรม (2)
ความคาดหวังระดับมาก ประกอบด้วย ความคาดหวังที่จะได้ชื่นชมวิถีชีวิตแบบล้านนา ความคาดหวังใน
การได้ลิมรสชาติอาหารท้องถิ่น ความคาดหวังในการได้สัมผัสวิถีชีวิต ชนเผ่าและความคาดหวังในการมี
โอกาสได้ศึกษาและเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม และ (3) ความคาดหวังระดับปานกลาง ซึ่งได้แก่ความ
คาดหวั ง ในการได้ สั ม ผั ส งานเทศกาลและกิ จ กรรม ท้ อ งถิ่ น ในด้ า นการได้ รั บ การตอบสนองหรื อ
ประสบการณ์ที่ได้รับจริง พบว่า มีความคาดหวัง 4 ด้านที่นักท่องเที่ยวได้รับการตอบสนอง (ประสบการณ์)
ตรงตามความคาดหวัง ได้แก่ ความคาดหวัง ที่จะได้ชื่นชมวิ ถีชีวิตแบบล้านนา ความคาดหวังในการได้ลิม
รสชาติอาหารท้องถิ่น ความคาดหวัง ในการได้สัมผัสวิถีชีวิตชนเผ่า และความคาดหวังในการมีโอกาสได้
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ศึกษาและเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม โดยนักท่องเที่ยวมีความคาดหวังทัง 4 ด้านในระดับมากและได้รับ
การตอบสนองในระดับมากตามที่คาดหวัง ขณะที่ความคาดหวังในการได้สัมผัสงานเทศกาลและกิจกรรม
ท้องถิ่นมีความคาดหวังระดับปานกลางและได้รับการตอบสนองในระดับปานกลาง มีเพียงความคาดหวัง
ด้านศิลปะและหัตถกรรมเพียงด้านเดียวที่การตอบสนองไม่สอดคล้องกัน โดยนักท่องเที่ยวมีความคาดหวัง
มากที่สุดแต่ได้รับการตอบสนองในระดับปานกลางการทดสอบ One-Way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบความ
คาดหวังและประสบการณ์จากการท่องเที่ยว ในจังหวัดเชียงรายของนักท่องเที่ยว สรุปได้ดังนี
1) การเปรียบเทียบอายุกับความคาดหวังในการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายพบว่า ไม่มีความ
แตกต่ า งกั น ในด้ า นอาหารและวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น และคุ ณ ภาพของงานเทศกาล/กิ จ กรรม ส่ ว น
ประสบการณ์ที่ได้รับหลังจากการท่องเที่ยวนันมีความแตกต่างกัน ในด้านคุณภาพของอาหาร/ความสะอาด
ของอาหาร ความปลอดภัย คุณภาพของงานเทศกาลและกิจกรรม
2) การเปรี ย บเที ย บสถานะภาพสมรสกั บ ความคาดหวั ง ในการท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด และ
ประสบการณ์ที่ได้รับหลังจากการท่องเที่ยวนันไม่มีความแตกต่างกัน
3) การเปรี ย บเทีย บภูมิล าเนากับความคาดหวังในการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย พบว่า
แตกต่างกัน ส่วนประสบการณ์ที่ได้รับหลังจากการท่องเที่ยวนันไม่มีความแตกต่างกัน
4) การเปรียบเทียบรายได้กับความคาดหวังในการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย พบว่าแตกต่าง
กัน ส่วนประสบการณ์ที่ได้รับหลังจากการท่องเที่ยวนันแตกต่างกันเฉพาะเรื่องความร่ารวยของมรดกทาง
วัฒนธรรมรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่ให้โอกาสนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสศึกษาและสัมผัสประสบการณ์
จริงเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรม เช่น ชุมชน สมาชิกในชุมชนหรือชาวบ้านมีส่วน
ร่วมในการจัดการ เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสมสาหรับการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย ทังนี จะต้องมีการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมควบคู่กันไปด้วย
สราวุฒิ วรพงษ์ (2555) ได้ศึกษากระบวนการบริหารการพัฒนาที่ยั่งยืนสาหรับชุมชนกะเหรี่ยง
บนพืนที่สูงของอาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นงานวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนา มีวัตถุปะสงค์ 3
ประการ คือ 1) เพื่ อศึ กษาวิ ถีชี วิต วั ฒ นธรรม บริบ ทของชุม ชนและโลกทัศ น์ข องชาวเขาที่ส่ งผลต่ อ
กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนกะเหรี่ยงบนพืนที่สูง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2) เพื่อ
ศึกษาปัญหา และกระบวนการการบริหารเพื่อการพัฒนาของภาครัฐในชุมชนกะเหรี่ยงบนพืนที่สูง อาเภอ
แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนในปัจจุบัน และ 3) เพื่อหารูปแบบกระบวนการบริหารเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน สาหรับชุมชนกะเหรี่ยงบนพืนที่สูง และในพืนที่สูงอื่นๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน การเก็บข้อมูลโดย
วิธีใช้การสังเกต สัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงในอาเภอแม่
สะเรียง จานวน 387 ราย จากเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนบนพืนที่สูงใน
อาเภอแม่สะเรียง จานวน 171 ราย และจากผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติหน้าที่ในอาเภอแม่ สะเรียงไม่น้อยกว่า 11
ปี จานวน 17 ราย ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบกระบวนการบริห ารการพัฒ นาที่ยั่งยืนส าหรับชุมชน
กะเหรี่ยงบนพืนสูงของอาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบไปด้วย 8 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบใน
การสร้างรายได้ โดยการประสานหน่วยงานทังภาครัฐและเอกชนด้านการตลาด การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาระบบการผลิตให้มั่นคงถาวร และการพัฒนาควรเน้นชุมชนให้นาแนวพระราชดาริด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม 2) รูปแบบในการรักษาวิถีชีวิต ภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการจัดตัง
กลุ่มอนุรักษ์วิถีชีวิตและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการนาภูมิปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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และกว้างขวาง ส่งเสริมแต่ละชนเผ่าให้ดารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ด้านภาษาและการแต่งกาย 3) รูปแบบในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน โดยการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง การกระจายอานาจ การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่
ชุมชน 4) รูปแบบในด้านการเสริ มสร้างชุมชน ความเข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมเป็นตัวขับเคลื่อนการ
พัฒนา โดยการสร้างระบบความเชื่อ และมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือเกือกูลกันระหว่างคนในชุมชน ทา
ให้เกิดเป็นความรัก และหวงแหนชุมชน 5) รูปแบบในด้านการใช้สิทธิ และการมีส่วนร่วมในการปกครอง
ท้องถิ่น โดยการติดตามตรวจสอบว่าการบริห ารงานขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ นมีความโปร่งใส
ยุติธรรมและความต้องการของประชาชนหรือไม่ รวมทังการติดตามประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 6) รูปแบบในด้านหน่วยงานราชการทุกส่วนมีการบริหาร การพัฒนาเชิงบูรณาการ มี
การบริหารจัดการที่ดี โดยเน้นภาวะผู้นาเป็นแกนนาที่ให้การบริหารงานพัฒนาประสบความสาเร็จ การมี
ส่วนร่วมของชุมชน เพื่อกาหนดแผนชุมชนในการกาหนดให้พืนที่สูงเป็นเขตพัฒนาพิเศษ โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้บริหารเชิงบูรณาการสูงสุด (Chief Executive Officer : CEO) ให้พืนที่สูงสามารถกาหนด
งบประมาณเพื่อการพัฒนาเป็นกรณีพิเศษ และเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ปฏิบัติงานในพืนที่สูงแยกออกจาก
พืนที่ปกติ 7) รูปแบบในด้านการส่งเสริมการใช้สิทธิการบริหารจัดการพืนที่ด้วยตนเอง โดยการยกบทบาท
ของชุมชนเพื่อการจัดการพืนที่โดยผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรหลัก การเพิ่มอานาจการ
ตัดสินใจของชุมชนเพื่อการจัดการ และ 8) รูปแบบในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี โดยพิจารณาจาก
การได้รับการศึกษาทั่วถึง อยู่เย็นเป็นสุข ได้ฉัน ทามติจากผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยมากที่สุด โดยส่งเสริมให้
ชุมชนเข้มแข็งรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้มากขึนในมิติต่างๆ คือ ด้านอาชีพ ด้านสาธารณสุข และด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. จากการที่ชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญ่ยังมีปัญหาการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ในครอบครัว
ปัญหาการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการจัดการ ปัญหาการผลิตเกษตรเกี่ยวกับขาดเงินทุน ดังนันหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเงินทุนของเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ควรเข้า
ไปสนับสนุนในการให้บริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรที่ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการหาแหล่งเงินทุน และเป็นการลดภาระหนีสินจากเงินทุนนอกระบบ ใน
ขณะเดียวกันควรมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เช่น กลุ่ม เกษตรกร กลุ่มอาชีพหัตถกรรม เป็น
ต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการดาเนินการของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึน
2. จากการที่วิถีชีวิตวัฒนธรรม บริบทของชุมชนของชาวกะเหรี่ยงเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจาก
ต้องการให้วิถีการดาเนินชีวิตเป็นไปในทางที่ดีขึน แม้ว่าชาวกะเหรี่ยงถูกจากัดสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการของ
รัฐบางอย่างอยู่บ้าง หรือการเข้าไปใช้ชีวิตแบบชาวไทยทั่วไป แต่ก็เป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อย การออกสู่
สังคมถือว่าเป็นการเปิดตัวเข้าสู่สังคมภายนอก ดังนัน ภาครัฐควรจะให้โอกาสให้ชาวกะเหรี่ยงรุ่นใหม่
ออกไปแสดงความสามารถให้คนในสังคมได้รับรู้ ซึ่งเดิมชาวกะเหรี่ยงทาการเกษตรเพื่อการยังชีพ ผลิตเพื่อ
ใช้ในครัวเรือน ปัจจุบันกลับกลายมาเป็นการผลิตเพื่อจาหน่าย มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อส่งผลผลิตเข้าสู่
ตลาดภายนอกมากยิ่งขึน ดังนัน จึงควรสนับสนุนให้ชาวกะเหรี่ยงรุ่นใหม่ที่ได้รับการศึกษาแบบแผนใหม่ มี
โอกาสเดินทางออกนอก หมู่บ้านมากยิ่งขึน ทาให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ภายนอกหมู่บ้านหรือชุมชน
อย่างไรก็ตามเมื่อกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้าน ควรสนับสนุนให้ประยุกต์องค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับให้เข้ากับ
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วัฒนธรรมชุมชนดังเดิม รวมทัง การเข้าไปมีส่วนร่วมในประเพณี พิธีกรรม และกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
เพื่อที่จะยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เดิมของชุมชนกะเหรี่ยงไว้สืบไป
3. รูปแบบกระบวนการบริหารเพื่อการพัฒนาชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่ยังยืน ควรให้
ความสาคัญกับมิติที่สาคัญ 3 ประการ ในสัดส่วนเท่าๆ กัน คือ 1) มิติทางเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนให้มี
รายได้สม่าเสมอเพื่อเป็นพืนฐานของการดารงชีพ 2) มิติทางด้านสังคม โดยส่งเสริมให้ชุมชนกะเหรี่ยง
สามารถรั กษาวิถี ชีวิต ภาษา และภูมิ ปัญญาท้อ งถิ่ น ควบคู่ ไปกั บเสริมสร้า งให้ ชุมชนมีค วามเข้ม แข็ ง
สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการใช้สิทธิในการปกครองท้องถิ่น ในขณะเดี ยวกัน หน่วยงานภาครัฐจะต้องใช้
วิธีการบริหารการพัฒนาเชิงบูรณาการและการจัดการที่ดี รวมทังจะต้องให้ชุมชนกะเหรี่ยงสามารถบริหาร
จัดการพืนที่ด้วยตนเอง และสนับสนุนให้ชุมชนกะเหรี่ยงได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะด้าน
การศึกษาและความอยู่เย็นเป็นสุข และ 3) มิติทางสิ่งแวดล้อม โดยให้ชุมชนมีโอกาสในการดาเนินกิจกรรม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
4. รัฐบาลควรมีงบสนับสนุนพิเศษในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนชาวเขาที่มีศักยภาพใน
การพึ่งพาตนเองและมีรูปแบบการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน ผ่านผู้นาธรรมชาติ ผู้นาอาวุโส ผู้นาชุมชน หรือ
ตัวแทนกลุ่มที่เป็นแกนนาหลักของชุมชม ทังนีอาจจัดตังคณะกรรมการขึนมาตรวจเยี่ยม และสนับสนุนให้
ชุมชนเขียนแผนงานโครงการขึนมาเพื่อของบประมาณอุดหนุนในช่องทางพิเศษ โดยไม่ต้องผ่านหน่วยงาน
ราชการ เพื่อให้ชุมชนขาวเขาที่มีความพร้อมสามารถทาการพั ฒนาและสร้างความเป็นปึกแผ่นภายใน
ชุมชน ซึ่งผลพลอยได้จะเกิดการสร้างงานและสามารถเพิ่มระดับในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชน
5. รัฐบาลควรมีนโยบายที่ส่งเสริมแรงจูงใจให้คนที่มีความพอใจที่จะทางานในพืนที่สูงหรือ
ทางานเพื่อชุมชนบ้านเกิดตนเอง โดยอาจจะมีการบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐหรือมีหมวดเงิน
พิเศษให้กับคนที่มีความรู้และเสียสละตนเองในการทางานเพื่อชุมชน รวมถึงเร่งสร้างค่านิยมใหม่ให้กับ
สังคม เพื่อให้คนที่อยู่ในชุมชนหรือบุคคลที่เสียสละและอุทิศตนทางานเพื่อสังคมและบ้านเกิด นอกจากนี
ภาครัฐก็ควรดาเนินการสนับสนุนและออกนโยบายที่ส่งเสริมการสร้างงานภายในชุมชนให้มากขึนกว่าเดิม
ทังนีจะต้องเป็นงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวเขาในลักษณะของอาชีพเสริม เพื่อเป็นการส่งเสริม
รายได้ให้แก่ชาวเขาให้มากยิ่งขึน
วีรพล ทองมา (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่ง ยืนของชุมชนชาว
จี น ในพืนที่ลุ่ มน าแม่ง อน อาเภอฝาง จั ง หวั ดเชีย งใหม่ มี จุด ประสงค์ห ลั ก ส าหรั บ การวิ จัย ครั งนี การ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (sustainable cultural tourism) เนื่องจากหลักการสาคัญ
ของการท่องเที่ยวทางเลือก (alternative tourism) ประเภทนีนันปรารถนาที่จะลดความขัดแย้งและสร้าง
ความเข้าใจระหว่างคนภายในชุมชน สังคมและประเทศชาติให้เกิดความเข้าใจที่ดี รักและเคารพในศักดิ์
และศรีของความเป็นคน โดยที่การวิจัยได้มุ่งศึกษาเฉพาะชุมชนชาวจีนยูนานในพืนที่ลุ่มนาแม่งอน อาเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และหลังจากที่มีการประชุมเวทีชาวบ้านแล้วเปิดโอกาสให้ผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่งอน ผู้นาชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาคัดเลือกชุมชนที่พวกเขาคาดว่าจะมี
ศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งมีฉันทามติให้คณะผู้วิจัยดาเนินการในพืนที่
ชุมชนชาวจีนยูนาน (บ้านยาง) ตาบลแม่งอน การวิจัยครังนีได้ประเมินศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมด้วยการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างในชุมชนเป้าหมาย จานวน 51 ราย และได้ใช้วิธีการวิจัยแบบ
ปฏิบัติจริง (action research) ด้วยความหลากหลายวิธีในการได้มาซึ่งข้อมูลทังข้อมูลที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิ
(secondary data) จากเอกสาร ตาราและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนยูนานและข้อมูลที่เป็น
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ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) เช่น การสอบถาม สัมภาษณ์ จัดเวทีชาวบ้าน ระดมและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น รวมทังการจัดทาโครงการนาร่อง (pilot project) พร้อมทังการสังเกตการณ์จากสถานการณ์จริง
ดังกล่าว จากนันได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติบรรยาย (descriptive statistics) เกี่ยวกับการพรรณนา
ข้อมูล ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ผลการประเมินศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และการมีส่วนร่ว มในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประชาชนภายในชุมชน นอกจากนีการวิจัยได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ของผลการประเมินศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในชุมชนบ้านยางโดยมี สถิติ X2 - test ผลการประเมิน
ศักยภาพของชุมชนทาให้ทราบว่าชุมชนชาวจีนยูนาน (บ้านยาง) นันมีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในระดับมาก ทังนีเนื่องจากในพืนที่ของชุมชนเป็นที่ตังของพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง)
ซึ่งถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต (Living SITE Museum) โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนและคนภายในชุมชนเป็น
ศูนย์กลางของการน าเสนอเรื่องราวประวัติความเป็นมา ภูมิปัญญา ความรู้และประสบการณ์ผ่านทาง
นิทรรศการ วัตถุที่สะสมมาตังแต่อดีต หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์
ควบคู่ไปกับ “โรงงานสีเขียว” ที่สร้างขึนตามแนวพระราชดารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่
ปรารถนาให้พิพิธภัณฑ์ในชุมชนบ้านยางเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม นั่นเอง ชุมชน
ชาวจีนยูนานบ้านยางยังคงรักษาเอกลักษณ์ด้านความเชื่อและค่านิยมตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน
มาตังแต่บรรพบุรุษอย่างแน่นแฟ้น ซึ่งนักท่องเที่ยวไม่จาเป็นที่จะต้องเดินทางไปไกลถึงประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน แต่สามารถศึกษาจากขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตแบบชาวจีนยูนานได้ในชุมชนบ้าน
ยางแห่งนี ตังแต่สภาพของบ้านเรือน การแต่งกาย การใช้ภาษาพูด การใช้ภาษาเขียน หรือแม้แต่การ
ประกอบอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจีนอย่างแท้จริง นอกจากนีชุมชนบ้านยาง ยังได้มีการพัฒนาสิ่ง
อานวยความสะดวกต่าง ๆ สาหรับนักท่องเที่ยวทังทางด้านที่พักแบบโฮมสเตย์ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะมีโอกาส
ได้สัมผัสบรรยากาศของพี่น้องชาวจีนที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้ความหลากหลายของศาสนาแล ะ
ความเชื่อ โดยเฉพาะศาลเจ้า เจ้าแม่กวนอิม พุทธศาสนา คริสต์ศาสนา และอิสลาม เป็นต้น การได้ชิมและ
รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพอันเลิศรสของชาวจีน เช่น สุกียูนาน ขาหมูหมั่นโถและไก่ดาตุ๋นยาจีน เป็น
ต้น สาหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนนัน ผู้ให้ข้อมูล
รายงานว่ามีส่วนร่วมในระดับมากในกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมทางความคิด (ความเชื่อและค่านิยม) และ
วัฒนธรรมบรรทัดฐาน (อาชีพและวิถีชีวิตประจาวัน) ส่วนด้านวัฒนธรรมบรรทัดฐาน (อาหารและพืช
สมุนไพร) รวมทังด้านวัฒนธรรมทางวัตถุ (ศิลปะและหัตถกรรม) นันผู้ให้ข้อมูลมีส่วนร่วมในระดับปาน
กลางเท่านัน นอกจากนีผลการวิจัยเกี่ยวกับการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินศักยภาพ
ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของชุมชนบ้านยางโดยใช้ X2 - test นันพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระบุว่า
ชุมชนชาวจีนยูนานในพืนที่ลุ่มนาแม่งอน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมนัน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนภายในชุมชน
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลในพืนที่ลุ่ม นาแม่งอนโดยเฉพาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่งอนนันควรพิจารณาให้การสนับสนุนและให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนชาวจีนในพืนที่อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยคานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี 1)
ส่ ง เสริ ม ชุ ม ชนชาวจี น ยู น านให้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนและจั ด การการท่ อ งเที่ ย วและได้ รั บ

37
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวทังทางตรงและทางอ้อม ไม่ใช่กระจุกตัวอยู่เพียงไม่กี่ครอบครัวในชุมชน
เท่านัน ทังนีเนื่องจากผลการวิจัยทาให้ทราบว่าการมีส่วนร่วมในด้านอาหารและพืชสมุนไพรรวมทังศิลปะ
และหัตถกรรมอยู่ในระดับปานกลางเท่านัน ดังนันการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นการกระจายความ
รับผิดชอบและกาหนดบทบาทหน้าที่หรือแม้แต่การฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ ความชานาญและทักษะในการ
ประกอบอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน หรือแม้แต่การสร้างความรู้ทางด้านศิลปะและหัตถกรรม โดย
การถ่ า ยทอดจากผู้ อ าวุ โ สหรื อ ปราชญ์ ช าวบ้ า นสู่ ค นรุ่ น ใหม่ นั นเป็ น สิ่ ง จ าเป็ น อย่ า งมากส าหรั บ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ต้องการเปิดโอกาสให้คนส่วนใหญ่ภายในชุมชนเข้ามาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั่นเอง
2) สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนโดยเฉพาะสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทังทางตรงและ
ทางอ้อม ด้านการท่องเที่ยวภายในพืนที่ของ อบต. โดยเฉพาะการจัดการท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เป็นการมุ่งหา
รายได้ที่เป็นตัวเงินเป็นสาคัญ แต่มองถึงความยั่งยืนของชุมชนโดยเฉพาะวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
รวมทังความเชื่อ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมของชุมชนเป็นหลักและสิ่งสาคัญอีกประเด็นหนึ่ง ก็คือ การแบ่งปัน
ผลประโยชน์จะต้องเป็นไปด้วยความเป็นธรรมไม่ใช่เป็นการผูกขาดผลประโยชน์โดยผู้ใดหรือกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งเท่านัน 3) ประชาชนภายในชุมชน โดยเฉพาะผู้นาชุมชนต้องเปิดโอกาสและสร้างโอกาสให้ประชาชน
ได้คิดและลงมือปฏิบัติร่วมกันในกิจกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากชุมชนคือเจ้าของโครงการที่แท้จริง ดังนัน
จึงต้องช่วยกันสร้างองค์กรของตัวเองในการวางแผนและจัดการการท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในชุมชน ไม่ใช่ไป
รอรับคาสั่งหรือกาหนดการต่าง ๆ จากบุคคลภายนอก นอกจากนีประชาชนภายในชุมชนชาวจีนยูนานต้อง
ร่วมกันศึกษาฟื้นฟูและทาความเข้าใจทรัพยากรภายในชุมชนทังทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งจะ
เป็นต้นทุนในการท่องเที่ยวอย่างลึกซึงเพื่อจะได้อธิบายให้แก่ นักท่องเที่ยวเข้าใจคุณค่า ความหมายและ
ความงดงามระหว่างความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตในชุมชนกับทรัพยากรดังกล่าว เป็นต้น 4) ผลการวิจัยทาให้
ทราบว่า ชุมชนชาวจีน ยูนานยังขาดการบริการที่ดีและมีคุณภาพทังนีอาจเนื่องมาจากการขาดความรู้
ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง ดังนันผู้บริห ารและเจ้าหน้าที่
องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐรวมทังเอกชนควรให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมเพื่อยกระดับความรู้และ
ความเข้าใจตลอดจนทักษะด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ รวมทังคุณภาพของการ
ให้บริการสาหรับประชาชนชาวจีนยูนาน ซึ่งถ้าประชาชนเหล่านีมีความรู้ความเข้าใจได้ฝึกปฏิบัติจนเกิด
ทักษะหรือความชานาญแล้วก็จะเป็นส่วนเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
การท่องเที่ยวภายในชุมชนมากยิ่งขึน
2. ผู้ ป ระกอบการธุร กิจการท่องเที่ยวทังภายในและนอกพืนที่ สามารถนาข้อมูล หรือ
ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวจีนยูนานไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ตลอดจน
ขายโปรแกรมการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชม อัตลักษณ์ที่มีคุณค่าของชาวจีนยูนาน การ
ชิมอาหารเลิศรสเพื่อสุขภาพ การเข้าชมเรื่องราวอันทรงคุณค่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการ
ช่วยเหลือชาวเขาดังดารัสที่ตรัสว่า “ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก” ได้ที่พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่
1 (ฝาง) หรือแม้แต่เสน่ห์ของความหลากหลายทางศาสนาที่ทาให้ชาวจีนฯ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นต้น
3. ประธานและคณะกรรมการกลุ่มหรือชมรมการท่องเที่ยวภายในชุมชนชาวจีน ยูนาน ควร
ประสานงานกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทังภายในและนอกพืนที่ เพื่อสร้างพันธมิตรทางการตลาด
ตลอดจนสร้างความเข้าใจเกี่ย วกับ การท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมของชุมชนให้ กับผู้ ประกอบการได้รับรู้
เป้าหมาย และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่แท้จริงของชุมชน เพื่อลดปัญหาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของ
ผู้ประกอบการที่มีเจตคติไม่ดีกับการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการมักจะ
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มองว่าการจัดการของชุมชนเป็นการเข้ามาแข่งขันหรือลดราคาโปรแกรมทัวร์กับบริษัท นาเที่ยว ซึ่งทาให้
บริษัทเอกชนสูญเสียผลประโยชน์ ความสัมพันธ์เชิงอานาจและผลประโยชน์ที่เคยเหลื่อมลากันอย่างมาก
ระหว่างบริษัทนาเที่ยวกับชาวบ้าน ทาให้มัคคุเทศก์นาเที่ยวและภาคเอกชนบางรายมองว่าการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท้าทายอานาจและผลประโยชน์ของภาคเอกชนโดยตรง ซึ่งถ้ามีผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกภาคส่วนได้มีโอกาสได้พูดคุยและสร้างความเข้าใจร่วมกันก็จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไป
จอมขวัญ ลอยศักดิวงศ์ (2551) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขต
พืนที่อาเภอแม่ส อด จั งหวั ดตาก ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล พบว่า แนวทางการพัฒ นาการท่ องเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรม มีดังนี 1) ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือจาก อบต.
หมู่บ้านในเขตพืนที่ท่องเที่ยวให้จัดหาอาสาสมัครหมู่บ้านด้านการท่องเที่ยว เพื่อช่วยเหลือ ให้คาแนะนา
และให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้ อบต. หมู่บ้าน จัดการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการท่องเที่ยว เช่น สานักงาน ททท. (ตาก) ช่วยเหลือให้การสนับสนุนใน
เรื่องการโฆษณา ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจของอาเภอแม่สอด โดยการจัดทาสื่อ
โฆษณาแผ่นพับ หรือการโฆษณาทางโทรทัศน์ หรือสถานีวิทยุในช่วงเทศกาลงานประเพณีต่าง ๆ หน่วยงาน
ของภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนในพืนที่ท่องเที่ยวร่วมกันสนับสนุนวัฒนธรรมที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน พร้อมทังปรับปรุงให้ดีขึนกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว
หน่วยงานของภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนในพืนที่ท่องเที่ยวร่วมกันปรับปรุง
บูรณะ ซ่อมแซม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในด้านความสะอาด และความสวยงามของ
แหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว และให้ชุมชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพืนที่ของตนมากขึน 2) ด้านการเข้าถึง ให้ อบต. เป็นแกนนาใน
การจัดอานวยความสะดวกต่อการเดินทางเข้าถึงยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้แก่นักท่ องเที่ยว ให้
อบต. สนับสนุนด้านการจัดทาสื่อ โฆษณา ประชาสัมพันธ์แนะนาให้นักท่องเที่ยวทราบว่าในท้องถิ่นของตน
ได้ จั ด กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมอะไรบ้ า งในช่ ว งเทศกาลงานประเพณี ต่ า ง ๆ เช่ น การ
ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงชุมชน ให้ อบต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงเส้นทาง
การเดินทางให้มีความปลอดภัยมากขึน อีกทังการจัดทาป้ายบอกทางที่มองเห็นได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
ชุมชนขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในการจัดตังศูนย์บริการข่าวสารและ
ข้อมูลทางการท่องเที่ยวตามจุดแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ ๆ ต่าง ๆ 3) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ให้ อบต.
หมู่บ้าน จัดตังศูนย์ช่วยเหลือเพื่ออานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยวเบืองต้น ให้ อบต.
หมู่บ้าน จัดสถานที่บริการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เพียงพอ เช่น ศาลาพักผ่อนนักท่องเที่ยวในระหว่างการ
ท่องเที่ยว ชุมชนในท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวช่วยกันสอดส่อง
ดูแล และให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยจากชนต่างด้าวให้แก่นักท่องเที่ยว ข้อเสนอแนะ ส า ห รั บ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
1. ควรให้ความสาคัญ และการสนับสนุนในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอาเภอแม่
สอดอย่างจริงจังและเด่นชัด เช่น การให้การสนับสนุนด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจัดทากลยุทธ์
ด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอาเภอแม่สอดที่น่าสนใจให้มาก
ขึน
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2. ประสานงานการจัดการด้านการบูรณะ ทานุบารุง สภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
เขตอาเภอแม่สอดให้สะอาดและสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่
คู่บ้านคู่เมือง ตลอดจนให้การสนับสนุนการอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมเฉพาะของอาเภอ
แม่สอดอย่างจริงจัง เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ทาการศึกษาต่อไป
3. เจ้ า หน้ าที่ ภ าครั ฐ ที่ เ กี่ย วข้ อ งควรค านึ ง ถึ ง ด้ า นความปลอดภั ย ในการท่ องเที่ ย วอย่ า ง
เคร่งครัด เพราะอาเภอแม่สอดเป็นอาเภอที่อยู่ติดเขตชายแดนไทย-พม่า
4. เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความใส่ใจในด้านการอานวยความสะดวกสบายแก่
นักท่องเที่ยวให้มากขึน เช่น การจัดบริการต้อนรับ การจัดการด้านความสะอาดและปลอดภัยของห้องนา
สาธารณะตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ การให้บริการข้อมูลและข่าวสารทางการท่องเที่ยว
5.ชุมชนควรให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมในเขต
พืนที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก จะทาให้สามารถรักษาวัฒนธรรมและประเพณีได้อย่างยั่งยืน
นพมาศ ศรีตะลหฤทัย (2551) ได้ศึกษาสภาพและบทบาททางวัฒนธรรมชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง
หมู่บ้านปะน้อยปู่ ตาบลแม่อุสุ อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก การวิจัยครังนีเป็นการศึกษาวัฒนธรรมดนตรี
ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง หมู่บ้านปะน้อยปู่ ตาบลแม่อุสุ อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ผู้วิจัยได้ตังจุดมุ่งหมาย
ไว้ดังนี คือ ศึกษาสภาพและบทบาททางวัฒนธรรมดนตรีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง และศึกษาบทเพลงชาวเขา
เผ่ากะเหรี่ยง หมู่บ้านปะน้อยปู่ ตาบลแม่อุสุ อาเภอท่ าสองยาง จังหวัดตาก ผลการศึกษาวิจัยพบว่า
ประชากรเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงสะกอหรือปกากะญอ ตังฐิ่นฐานอาศัยอยู่ตามไหล่เขาและเชิงเขา แต่ง
กายด้วยชุดประจาชนเผ่า ประกอบอาชีพทาไร่ ทาสวน เลียงสัตว์ งานทอและงานสาน เครื่องดนตรีของ
ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง สามารถแบ่งแยกประเภทของเครื่องดนตรีออกเป็น 3 ประเภท คือ เครื่องดีด ได้แก่
เตหน่า (พิณ) เครื่องเป่า ได้แก่ กะปื่อ เครื่องตี ได้แก่ เดะเบาะ และเจิงจิ (ฉาบ) ดนตรีของชาวเขาเผ่า
กะเหรี่ยง ใช้บรรเลงประกอบในพิธีกรรมต่างๆ บรรเลงเพื่อความบันเทิง และบรรเลงประกอบการแสดงบท
เพลงของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เพลงบรรเลง และเพลงร้อง เพลงร้องของ
ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง คือ เพลงกล่อมเด็ก เพลงร้องโต้ตอบระหว่างชายและหญิง (การเกียวพาราสี) เพลง
ร้องในพิธีงานแต่ง และเพลงร้องในพิธีงานศพ จากการศึกษาเพลงดนตรีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ผู้วิจัยได้
ศึกษาบทเพลงทังหมด 11 เพลง โดยสรุปรูปแบบของบทเพลงเป็นเพลงทานองเดียว แบ่งเป็น 2 ลักษณะ
คือ บทเพลงลักษณะประโยควรรค ถาม-ตอบ และบทเพลงลักษณะการพร่าพรรณนา กลุ่มเสียงเป็นเพลงที่
มีกลุ่มเสียงหลากหลาย คือ มีกลุ่มเสียงแบบ 3 เสียง 4 เสียง 5 เสียง และ 7 เสียง ช่วงกว้า งของเสียงเป็น
เพลงที่มีความห่างเป็นระยะขันคู่ 4 ขันคู่ 6 และ ขันคู่ 9 จังหวะ อัตราความเร็วโดยทั่วไป คือ บางเพลงมี
การซาของทานองและ บางเพลงมีการซาของทานองแต่มีความแตกต่างของเนือร้อง และบางเพลงไม่มีการ
ซาของทานองและเนือร้อง ปัจจุบันดนตรีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ ยง หมู่บ้านปะน้อยปู่ ตาบลแม่อุสุ อาเภอท่า
สองยาง จั งหวัดตาก ยังมีการสืบ ทอดวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ที่มีเช่นเดียวกับในอดีต แต่สภาวะใน
ปัจจุบันทาให้การยึดถือปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีดังเดิมนันมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง อย่างไรก็ตาม
ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงหมู่บ้านปะน้อยปู่ ยังคงรักษาวัฒนธรรมดนตรีของตนไว้อย่างมั่นคง ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง สภาพและบทบาททางวัฒนธรรมดนตรีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงหมู่บ้านปะน้อยปู่
ตาบลแม่อุสุ อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป ดังนี ในด้านดนตรีสามารถทาการวิจัยระหว่า งดนตรีชาวเขาเผ่า
กะเหรี่ยง ในแต่ละพืนที่ของประเทศไทย เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมดนตรี สามารถ
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ทาการวิจัย ในด้านความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมดนตรีชาวเขาได้สามารถทาการวิจัย การสืบทอดดนตรี
ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง หมู่บ้านปะน้อยปู่ ตาบลแม่อุสุ อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพราะปัจจุบันการสืบ
ทอดทางดนตรีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ยังมีอยู่น้อย และจะลดเลือนหายไป หากไม่มีการสืบทอดจดบันทึก
อย่างจริงจัง
อรัญญา นนทราช (2549) ได้ศึกษาการสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบโฮมสเตย์
(Home Stay) เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืน ตาบลหนองห้าง อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวของ
พืนที่ สร้างกลุ่มการทางานด้านการท่องเที่ยว สร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสม ดาเนินการท่องเที่ยว
และประเมินผลการท่ องเที่ย ว โดยใช้การมีส่ วนร่ว มของชุมชน หน่ว ยงานภาครัฐ เข้ามามีส่ว นร่วมใน
กระบวนการวิจั ย ผลการศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวของพืนที่ด้านต่าง ๆ พบว่า มีส ถานที่ท่องเที่ยว
ธรรมชาติใกล้เคียงได้แก่ ดอนป่าซี มีทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และแหล่งอาหารของชุมชนอันอุดมสมบรูณ์
มีเส้นทางเดินเท้าและเส้นทางจักรยานโดยรอบเพื่อศึกษาธรรมชาติ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูศรีฐาน มีอ่าง
เก็บนาและสถานที่กางเต้นและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ภูผาผึง มีถาฝ่ามือแดง พบลายมือโบราณ จุดชม
วิวตามเส้นทางเดินเท้า และผลไม้ ดอกไม้ป่า นอกจากนันยังมี ภูน้อย และภูหินปูน มีความสาคัญรองลงมา
ผลการศึกษาด้านวัฒนธรรมประเพณีและโบราณสถาน ได้แก่ วัดโพธิ์ชัย พบสิมโบราณและเสมาโบราณ
วัดศิลาอาสน์จิตราษฎร์รังสรรค์ ซึ่งใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมและประเพณีของชาวผู้ไทที่สาคัญ ชาว
หนองห้างยึดถือวัฒนธรรมประเพณีไทยตามธรรมเนียม อีต 12 อย่างเคร่งครัดวัฒนธรรมประเพณีที่โดด
เด่น ได้แก่บุญสงกรานต์ บุญบังไฟ บุญผเวส ผลการศึกษาด้านศิลปะการแสดงพืนเมือง ได้แก่ ฟ้อนผู้ไท
ฟ้อนละคร และเชิงกะหยัง ประเพณีการแต่งงานโดยมีพ่อล่ามแม่ล่าม การจาหวัน ที่ยังคงรักษาความเป็น
เอกลักษณ์ของชาวผู้ไท ผลการศึกษาด้ านอาหารท้องถิ่น พบว่าชุมชนหนองห้างมีเอกลักษณ์ของอาหาร
ท้องถิ่น เช่น แกงโค แกงยอดบวบ เมี่ยงตะไคร้ อ่อมหวาย แกงเห็ดป่า และผักพืนบ้านมากมาย ศักยภาพ
ด้านหัตถกรรมพืนเมือง มีการจักสานกระเตาะไม้ไผ่ลายขิตที่มีชื่อเสียงมากนอกจากนันยังมีผ้าฝ้ายทอมือที่
ราคาไม่แพง สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้เช่น ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะปลอกหมอนผลการสร้างกลุ่มการ
ทางานด้านการท่องเที่ยว ทาให้ชุมชนมีคณะกรรมการด้านการท่องเที่ยวได้แก่คณะกรรมการอานวยการ
คณะกรรมการดาเนินงาน และกลุ่มเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์ 15 หลัง โดยมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่
เหมาะสมคือ ไปเช้าเย็นกลับ และการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน โดยมีการทดลองเที่ยวแล้วประเมินโดยใช้
แบบสอบถาม ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 7 ด้าน ผลการประเมินพบว่า อยู่ในระดับดีมาก 5 ด้าน ได้แก่
ด้านที่พัก ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวและด้าน มู ลค่าเพิ่ม อยู่
ในระดั บ ดี 1 ด้ า นคื อ ด้ า นรั ก ษาความปลอดภั ย อยู่ ใ นระดั บ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง 1 ด้ า นคื อ การจั ด การ
ข้อเสนอแนะคือ ชุมชนควรมีแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะยาว และพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและควรมีการบูรณาการอาหารท้องถิ่นและการแพทย์แผนไทยเพื่อพัฒนาเป็นการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ต่อไป
วันเพ็ญ พลชนะ และคณะ (2547) ได้ศึกษาอาหารพืนบ้านชนเผ่ากะเหรี่ยง ตาบลแม่สะเรียง
อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิธีการประกอบ
อาหารพืนบ้านของชนเผ่ากะเหรี่ยง ตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ชาว
กะเหรี่ย งสะกอและโปว์นั น ประกอบอาหารแบบง่ายๆ เช่น การปิ้ง ย่าง หลาม แกง ต้ม วัตถุดิบที่ใช้
ประกอบอาหารจะเน้นที่พริก เกลือ และถั่วเน่า เป็นหลัก มีเทคนิคในการปรุงแต่งกลิ่นให้หอมและมีรสชาติ
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อร่อย โดยการใช้ผักพืนบ้าน เช่น ผักอีหลึน และใบมะเม่า มีการเก็บถนอมอาหารไว้ทากินตลอดทังปีด้วย
วิธีการทาให้แห้ง เช่น ผักกาดตากแห้ง ในส่วนของการสังเคราะห์ตามบริบทด้านสังคมและเศรษฐกิจ ด้าน
กายภาพ และด้านวัฒนธรรมนัน ทาให้มองเห็นความเชื่อมโยงของอาหารพืนบ้านตามบริบทด้านสังคม
และด้านเศรษฐกิจ ดังนี ด้า นสั ง คมและเศรษฐกิจ ของชนเผ่ า กะเหรี่ ยงสะกอและโปว์ มีลั กษณะการ
เป็นอยู่แบบครอบครัวเดียว ประกอบด้วย พ่อ แม่ลูก แต่บางครอบครัวก็อาจมี บิดา มารดา ของฝ่ายหญิง
มาอาศัยอยู่ด้วย ชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา ทาสวน ทาไร่ และในปัจจุบัน จะมีอาชีพ
รับจ้างเพิ่มขึน ซึ่งจะปรากฏในอาหาร ดังต่อไปนี ตานาพริกมะเขือจี่ นาพริกมะเขืออังถ่อง เถ่อหน่ออืง (ตา
นาพริกถั่วเน่า) นาพริกมะเขือส้ม เทอเรถ่องดีอูง (นาพริกอึ่ง ) เทอเรถ่องแยพูอาวก๊อง (นาพริกปลาทู)
นาพริกปลากระป๋อง แกงผักกาดใส่กระดูกหมู เขียด ปลาทูนึ่ง ตุ๊กและสะกอ (แกงมะเขือใส่หมูสามชัน)
แกงผักกาดเย็น แกงเย็นปลาอาวพ๊องอางทูแย (แกงหมู) ข้าวหลาม อ้างน้าแยพู (ปลาแอ๊บ) ขนมกูชิซู
(ขนมแป้งทอด) ด้านกายภาพ เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของชนเผ่ากะเหรี่ยง ตาบลแม่สะเรียง อาเภอ
แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นภูเขาสูง พืนที่ราบในการเพาะปลูกมีน้อย จึงทาให้พืชผักที่ใช้ประกอบ
อาหารมีจากัด อาหารของชนเผ่ากะเหรี่ยงจึงต้องอาศัยการกินผักที่เกิดขึนเองตามธรรมชาติจากป่าและลา
ห้วย เช่น เห็ด ผักกูด หน่อไม้ หัวปลี ซึ่งปรากฏในอาหาร ดังต่อไปนี เทอเรถ่องดีอูง (นาพริกอึ่ง) แกงผักกูด
ใส่เขียด/แกงผักกูดใส่กุ้ง ผ่อโด่โค่ล่า (แกงหัวปลี) แกงลัวะ (แกงพอทีหรือฟักทอง) แกงคาแหล่ทะ (แกงเห็ด
เผาะใส่เขียด) ด้านวัฒนธรรมของชนเผ่ากะเหรี่ยงสะกอและโปว์ การบริโภคจะรับประทานอาหารที่หาได้
ง่ายจากธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือชุดวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิ
ปัญญาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่กล่าวว่า “การกินอยู่ของชาวแม่ฮ่องสอนรับประทานแบบเรียบง่าย ประหยัด
อาหารการกินได้มาจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ เมื่อนามาเป็นอาหารไม่ได้ปรุงแต่งให้ผิดจากวัตถุดิบมากนัก
พยายามคงสภาพและคุณค่าของธรรมชาติไว้ให้มาก” โดยอาหารของชนเผ่ากะเหรี่ยงจะผ่านกระบวนการ
ปรุงให้สุกโดยการหลาม ปิ้ง ย่าง ต้ม และแกง ส่วนการถนอม อาหารมีปรากฏไม่มากนัก ด้านความเชื่อ
ชนเผ่ากะเหรี่ยงสะกอและโปว์ยังมี ความเชื่อด้านข้อห้ามในการรับประทานอาหารบางประเภทร่วมกันกับ
บุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัว เช่น แกงเห็ด แกงหอย และความเชื่อด้านพิธีกรรม การเซ่นไหว้วิญญาณ
บรรพบุรุษ การนับถือผี การเรียกขวัญ ซึ่งปรากฏในอาหาร ดังต่อนี แกงโคล่ (แกงหอยขม) แกงข้าวเบอะ
แกงข้าวคั่ว อางพ้องทิงอางช้างแย (ต้มไก่) มิท่อง (ข้าวต้มมัด) มิชิ (ข้าวปุก) ปัจจุบันการปรุงอาหารของ
ชาวกะเหรี่ยงสะกอและโปว์ได้เปลี่ย นแปลงไป โดยมีการรับเอาวัฒนธรรมของชนพืนราบเข้ามา นิยม
รับประทานปลากระป๋องและปลาทูนึ่ง การซืออาหารเนือสัตว์จากตลาด นอกจากนียังปรุงแต่ งรสชาติของ
อาหารโดยการเติมผงชูรสอีกด้วย ข้อเสนอแนะ มีดังนี ควรมีการศึกษาอาหารพืนบ้านของชนเผ่าอื่นๆ ใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ควรมีการศึกษาอาหารพืนบ้านของชนเผ่ากะเหรี่ยงสะกอและโปว์ในเขตพืนที่อื่น ควรมี
การศึกษาอาหารในพิธีกรรมอื่นๆ และควรมีการศึกษาอาหารพืนบ้านประเภทเครื่องดื่ม
Chaudhary (2000) ศึกษาเรื่องภาพลักษณ์ของอินเดียด้านการเป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยศึกษา
จากมุ มมองจากนั กท่ องเที่ย วชาวต่ างประเทศมีวั ตถุประสงค์เพื่อ หาข้ อมูล ก่อนและหลั งการรับ รู้ของ
นักท่องเที่ยวเรื่องการท่องเที่ยวประเทศอินเดียวิเคราะห์ความแตกต่างของช่องว่าง (Gap analysis)
เปรียบเทียบความคาดหวังกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวอินเดีย จากค่า t-test การ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างระดับความคาดหวังและความพึงพอใจเพื่ออธิบายจุดแข็งและจุดอ่อนของ
การท่องเที่ยวอินเดียที่เชื่อมโยงกับภาพลักษณ์ของอิ นเดียเพื่อให้ทราบความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มี
ต่ออินเดียและเพื่อสังเกตว่าอินเดียมีศักยภาพทางการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมหรือไม่ จากการศึกษา
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งานวิจัยดังกล่าว ผู้ศึกษาได้นาแบบสอบถามมาเป็นตัวอย่างและปรับปรุง เพื่อทาแบบสอบถามเรื่องความ
คาดหวังและประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับจากการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย โดยใช้แบบสอบถามแบ่ง
ระดับ (Likert scale) แบ่งคะแนนเป็น 5 ระดับ โดยเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่สนามบิน โรงแรมและ
แหล่งท่องเที่ยว คาถามที่นามาใช้ประกอบด้วย
1) ความหลากหลายของศิลปะที่ดี (Variety of good arts) โดยวัดจากศิลปะที่มีความ
หลากหลายมากที่สุด มีความหลากหลายมาก มีความหลากหลายปานกลางมีความหลากหลายน้อย และไม่
มีความหลากหลาย (5, 4, 3, 2, 1)
2) ความมั่งคั่งทางมรดกทางวัฒนธรรม (Rich of cultural heritage) โดยวัดจากมรดกทาง
วัฒนธรรมที่มีความมั่งคั่งมากที่สุด มีความมั่งคั่งมาก มีความมั่งคั่งปานกลาง มีความมั่ งคั่งน้อย และไม่มี
ความมั่งคั่ง (5, 4, 3, 2, 1)
3) ความมีนาใจต่อนักท่องเที่ยว (Hospitality to tourist) โดยวัดจากความมีนาใจต่อ
นักท่องเที่ยวมากที่สุด ความมีนาใจต่อนักท่องเที่ยวมากความมีนาใจต่อนักท่องเที่ย วปานกลาง ความมี
นาใจต่อนักท่องเที่ยวน้อยและความมีนาใจต่อนักท่องเที่ยวน้อยที่สุด (5, 4, 3, 2, 1) และใช้ t-test
วิเคราะห์เพื่อหาความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิ จั ย พบว่ า อิ น เดี ย มี ศั ก ยภาพทางการท่ อ งเที่ ย วด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม มี ค วาม
หลากหลายของศิลปะที่ดี (Variety of good arts) มาก มีความมั่งคั่งทางมรดกทางวัฒนธรรม (Rich of
cultural heritage) และ ความมีนาใจต่อนักท่องเที่ยว (Hospitality to tourist) มากโดยวัดจากความมี
นาใจต่อนักท่องเที่ยวของมัคคุเทศก์
Lee and Lee, S. (2009) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการข้ามวัฒนธรรมการรับรู้เรื่องการท่องเที่ยว
ของประเทศกวมจากนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีและชาวญี่ปุ่น เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมที่สาคัญจากการศึกษา
ปรากฏการณ์การท่องเที่ยวโลก การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ความไม่เข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างและ
การน าเสนอทางการตลาดที่ มีค วามคล้ ายคลึ งกันของประเทศเจ้าบ้า น ที่ใ ช้กลยุท ธ์การวางแผนและ
การตลาดแบบเดิม การศึกษาครั งนี ใช้ทฤษฎีที่มุ่งเน้นคุณ ค่าทางวัฒ นธรรมเพื่อเปรียบเทียบการข้า ม
วัฒนธรรมของตลาดที่สาคัญที่สุดของการท่องเที่ยว คือนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี
โดยการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของกวมจากการรับรู้ของนักท่องเที่ยวทังสองประเทศเพื่อเปรียบเทียบกัน
ภายใต้ความแตกต่างทางสั ญ ชาติ ผลการศึ กษาที่ได้พบว่ ามีความแตกต่ างกันอย่างชัด เจนในรูปแบบ
พฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั งสองกลุ่ ม จากงานวิ จั ย ดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จั ย ได้ น าแบบสอบถามในหั ว ข้ อ
ประสบการณ์ทางวัฒนธรรม(Cultural experience) มาใช้ดังนี
1) หัตถกรรมท้องถิ่นและงานฝีมือ/งานเทศกาล (Local crafts and handwork/ festival)
2) โอกาสที่จะได้รับความรู้เพิ่ม (Opportunity to increase one’s knowledge)
3) ความน่าสนใจของเมืองเล็กและหมู่บ้าน/ ชนบท (Interesting small towns and
villages/rural country side)
4) โอกาสที่จะได้เห็นหรือได้รับประสบการณ์จากกลุ่มคนที่มาจากชาติพันธุ์และต่างเชือชาติ
(Opportunity to see or experience people from a number of ethic background or
nationalities)
5) โอกาสที่จะได้เห็นหรือได้รับประสบการณ์เฉพาะหรือแตกต่างจากชนเผ่าหรือชนกลุ่มน้อย
(Opportunity to see or experience unique or difference aboriginal or indigenous peoples)
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6) อาหารท้องถิ่น/อาหารใหม่ๆ (Local cuisine/ new foods) โดยใช้แบบสอบถามแบ่ง
ระดับ (Likert scale) แบ่งคะแนนเป็น 5 ระดับถามความคาดหวังและประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวจาก
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Wang et al. (2012) ศึกษาเรื่องประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวในพืนที่ชุ่มนา ประเทศจีนจาก
กรอบแนวคิดเรื่องประสบการณ์ การศึกษานีทาให้เข้าใจในเรื่องประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อพืนที่
ชุ่มนา ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการ ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวและการกลับมาเที่ยวซา
ในพืนที่ชุ่มนา 3แห่ง ที่ได้รับความนิยมในเมืองซี่เจียงประเทศจีนการศึกษาในครังนีใช้แบบสอบถามในพืนที่
ชุ่มนาทัง 3 แห่ ง โดยมีแบบสอบถามที่สมบูรณ์และนามาวิเคราะห์ จานวน267 ชุด ข้อมูล ที่ศึกษา
ประกอบด้วย คุณภาพการให้บริการทัง 5 ด้านและประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว 3 ด้าน ผลการศึกษา
พบว่าประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริการและความต้ องการกลับมาเที่ยว
ซาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการนันมีอิทธิพลเฉพาะพฤติกรรมก่อนการเดินทางเพื่อรับประสบการณ์จาก
การท่องเที่ยว (aesthetic experience and action experience) จากงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้นา
กรอบแนวคิดมาใช้เป็นแนวทางในการทาแบบสอบถาม ดังนี
1) คุณภาพในการบริการ (Service quality)
2) ประสบการณ์การท่องเที่ยว (Tourist experience)
3) พฤติกรรมหลังการท่องเที่ยว (Post Trip Behavioral Intension)
Beeho and Prentice (1997) ศึกษาการสร้างกรอบแนวคิดประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเชิง
มรดกจากการวิเคราะห์ทางวิทยาการจัดการเรื่องการพัฒนาสินค้าและการกาหนดตาแหน่งของลูกค้ามีการ
พัฒนาเครื่องมือการจัดการใหม่เพื่อการวิเคราะห์กิจกรรม สภาพแวดล้อม ประสบการณ์และประโยชน์
(activities, settings, experiences, benefits: ASEB) โดยใช้ grid semi-gridและ SWOT analysis
เพื่อประยุกต์ New Lanark ให้เหมือนกับสถานที่ท่องเที่ยวมีการวิเคราะห์ตลาดทางการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว การพัฒนาสินค้า การส่งเสริมการท่องเที่ยว สิ่งที่ต้องให้ความสาคัญคือ การบริโภคของ
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว (เช่น ประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว ความรู้สึก ความคิด พฤติกรรมการ
แสดงออก และประโยชน์ ที่ ได้รั บ จากความพึ งพอใจของนัก ท่อ งเที่ ยว) ผลจากการวิจั ย ยั งพบว่ า
ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวคือความรู้สึก การเรียนรู้การติดต่อมีปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมการศึกษา
ดังกล่าวทาให้เห็นว่านักท่องเที่ยวมีความต้องการหรือมี ความคาดหวังจากการท่องเที่ยว จากการวิเคราะห์
โดยที่ใช้ทังการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักท่องเที่ยวเพื่อนาข้อมูลเป็นพืนฐานในการเตรียมความพร้อมของ
แหล่งท่องเที่ยวต่อไป
Li et al. (2011) ได้ศึกษาประสบการณ์การท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวจีนความ
พยายามที่จะอธิบายความคาดหวั งของนักท่องเที่ยวชาวจีนเมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศจากการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโลก การศึกษาเป็นแบบประชุมกลุ่มย่อยจากผู้ นาและกลุ่ มอื่นๆ ทัง 11 เมืองใน
ประเทศจีน เพื่อหาประเด็นปัญหา ความเกี่ยวข้องกับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวจีนในเรื่องที่พัก
อาหารและร้านอาหาร มัคคุเทศก์และรายการนาเที่ยว สิ่งบันเทิงและกิจกรรม รวมถึงระบบขนส่งจากการ
ประชุมกลุ่ มย่ อยพบว่านั กท่องเที่ย วชาวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศส่ ว นใหญ่มีความต้องการ
เหมือนกับ นักท่องเที่ย วทั่วไป และมีความคาดหวังพิเศษในเรื่องสิ่งอานวยความสะดวกมาตรฐานการ
บริการ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทาให้เข้าใจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยที่ธุรกิจในตะวันตกจะ
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ได้เตรียมเสนอสินค้าและบริการที่ดีกว่าเดิมสาหรับตลาดกลุ่มนี การวิจัยในครังนีได้นาแบบสอบถามของ
Li et al. (2011) มาปรับใช้ดังนี
1) คุณภาพที่ดีของการบริการ (Good quality of service)
2) ความเหมาะสมกับราคา (Good value of money)
3) อาหารดังเดิม/ วัฒนธรรมอาหาร (Food authentic/ Food culture)
4) การได้ลองทานอาหารท้องถิ่น/ หรืออาหารใหม่ๆ (Try local cuisine or new cuisine)
5) ประสบการณ์ที่ได้รับจากวัฒนธรรมของอาหาร (Experience local cultural )
6) ประสบการณ์จากสิ่งใหม่ๆ (Experience new things)
7) การแสดง/ ศิลปะ (Shows/art performances)
8) ความเข้าใจในคุณลักษณะเฉพาะของนักท่องเที่ยว (Understanding the characteristic
of tourists)
Figini and Vini (2012) ทาการศึกษานักท่องเที่ยวนอกฤดูกาลและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในแหล่งท่องเที่ยว ณ ริมินี ประเทศอิตาลีจากการศึกษาพบว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีบทบาทหลัก
ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความราบรื่นในการจัดการในฤดูกาลท่องเที่ยวและเพิ่ม
การลงทุนที่หลากหลายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เป็นเครื่องมือในการลดปัญหาที่เกิดจากการท่องเที่ยว ในขันตอนการพัฒนาการท่องเที่ยวและวงจรชีวิต
ของการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีองค์ประกอบที่ประสบความสาเร็จ ดังนี
1) แหล่งท่องเที่ยวที่มีความเก่าแก่ มีความพร้อมเรื่องโครงสร้างพืนฐาน ไม่มีการแข่งขันสูง
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพการบริการ
2) การลงทุนทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีความจูงใจ
2.1) นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นผู้มีความสามารถในการใช้จ่ายสูง มีรายได้เฉลี่ยสูง
2.2) ไม่นิยมซือของที่เป็นสินค้าทั่วไป(mass product)สนใจแต่ของท้องถิ่น ที่มีคุณภาพดี
(ร้านอาหาร ไวน์ การชอปปิง) และการแสดงกิจกรรม (shows, concerts, exhibitions) ซึ่งเป็นการ
กระจาย รายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง
2.3) เป็นกลุ่มตลาดเฉพาะ
จากรายงานดังกล่าว ผู้วิจัยนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวมาเป็นตัวอย่างแบบสอบถามดังนี
1) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (Business Tourism : Business, Trade fair)
2) การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน (Leisure Tourism: Leisure, spa, wellness and sport)
3) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism : Cultural reason and Religion
reason)
4) การกลับมาท่องเที่ยวเชียงรายในอนาคต (Future trip to Chiang Rai)
Ying and Zhou (2007) ทาการศึกษาเรื่องชุมชน รัฐบาลและแหล่งสนับสนุนทุนภายนอกใน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน ประเทศจีน ศึกษาเปรี ยบเทียบ 2 หมู่บ้าน จากการศึกษาพบว่าการมี
ส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวเป็นกระบวนการจัดการที่ท้าทายต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและการดาเนินการ
การมีส่ ว นร่ ว มที่ แท้ จ ริ งคื อการเข้ าถึ งชุ มชนและให้ ค วามส าคั ญต่ อความเป็น เจ้ าของพืนที่ งานวิ จัย นี
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่มีประสิ ทธิภาพระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว การที่ชุมชนมีส่วนร่วมมากขึนจะส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน โดยได้
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อธิบายไว้ว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน ประกอบด้วย บ้านเก่าที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์
ภาษาพืน เมืองและวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์จากชุมชน เพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน (community) มีบทบาทในการพัฒนาต่อกระบวนการของการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมประกอบด้วยความเชื่อถือของคนในชุมชนต่อกรรมการที่จะเป็นตัวแทนของหมู่บ้านรั ฐบาล
(government) มีหน้าที่ดูแลพืนที่และการพัฒนาประเทศ กฎระเบียบในการพัฒนาและการดาเนินการ
ทางการท่องเที่ยว เงินทุนจากภายนอก (external capital) เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก ธุรกิจท่องเที่ยว
ที่มาจากภายนอกมีห ลากหลายจึงควรมีการควบคุมการลงทุนที่ดีและมุ่งเน้นการพัฒ นาพืนที่เป็นหลั ก
ขันตอนการดาเนินงานเป็นกระบวนการของชุมชนในพืนที่ใช้หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจในรูปแบบการ
ดาเนินการผ่านตัวแทน เมื่อมีผลกระทบเกิดขึนจากการจัดสรรรายได้ต้องมีการแก้ไขและนาไปปรับปรุง
กระบวนการใหม่
Kim (2014) ได้ศึกษาประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวที่น่าจดจาของนักท่องเที่ยวว่ามี
ความสาคัญต่อความสาเร็จอย่างมากในตลาดการแข่งขันทางการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ดูแล
พืนที่การท่องเที่ยว งานวิจัยนีได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในแหล่งท่องเที่ยว กระบวนการพัฒนาในพืนที่
ประกอบด้วยกระบวนการที่สาคัญทังสิน 11 ประการที่สนับสนุนโครงสร้างคุณสมบัติของแหล่งท่องเที่ยว
ซึ่งมีผลต่อประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวที่น่าจดจาของนักท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ จาก
กระบวนการทัง 11 ที่ประกอบด้วย โครงสร้างพืนฐานทางการท่องเที่ยว(Infrastructure) การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว (Accessibility) ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น (Local Cultural/History) ลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ (Physiography) กิจกรรมและเทศกาล (Activities and Event) การจัดการแหล่งท่องเที่ยว
(Destination Management) คุณภาพการให้บริการ(Quality of Service) การต้อนรับ (Hospitality)
ความผู้ พั น ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว (Place Attachment) และโครงสร้ า งสิ่ ง อ านวยความสะดวก
(Superstructure) งานวิจัยยังอธิบายว่าความเป็นมิตร ความช่วยเหลือเกือกูลและความเต็มอกเต็มใจ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวส่งผลต่อประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวที่น่าจดจาของนักท่องเที่ยว
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสั ง
จังหวัดกาแพงเพชร เป็นการนาอัตลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร ประกอบด้วย
8 ด้าน (สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ,2551) คือ 1) ด้านอาหาร 2) ด้านการแต่งกาย 3)
ด้านที่อยู่อาศัย 4) ด้านประเพณี 5) ด้านภาษา 6) ด้านอาชีพ 7) ด้านความเชื่อ และ 8) ด้านศิลปะพืนบ้าน
นามาประเมิน ศักยภาพการเป็ น แหล่ งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสั ง จังหวัด
กาแพงเพชร ประกอบด้วย 1) ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว 2) ศักยภาพในการรองรับด้าน
การท่องเที่ยว 3) ศักยภาพการบริหารจัดการ และดาเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
ของชุมชนภายในพืนที่ โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานของการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้ง
กะสัง จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งจะทาให้ชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 88 ครัวเรือน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจ การดาเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
ทุกขันตอนและก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีการแบ่งบันอย่า งยุติธรรม เสมอภาค
เป็นธรรมและรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสังไว้ได้อย่างแท้จริงต่อไป

46

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ของชาวกะเหรี่ยงบ้าน
วุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร มีขันตอนการดาเนินการวิจัย ดังนี
ขันตอนที่ 1 การศึกษาความเป็นอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
จังหวัดกาแพงเพชร
ขันตอนที่ 2 การศึกษาศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้ง
กะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
ขันตอนที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชุมชนภายในพืนที่ โดยใช้
วัฒนธรรมเป็นฐานของการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความเป็นอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัด
กาแพงเพชร
การศึกษาความเป็นอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัด
กาแพงเพชร มีรายละเอียดดังนี
ขอบเขตด้านเนื้อหา
เป็นการศึกษาข้อมูลเบืองต้นทางด้านวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง ซึ่ง
ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ ด้านอาหาร ด้านการแต่งกาย ด้านที่อยู่อาศัย ด้านประเพณี ด้านภาษา
ด้านอาชีพ ด้านความเชื่อ และ ด้านศิลปะพืนบ้าน
ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ได้แก่
1) ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาทางศาสนา รวมทังผู้อาวุโสภายในชุมชน ผู้นากะเหรี่ยง
ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นาภูมิปัญญาในสาขาต่างๆ จานวน 50 คน
2) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง จานวน 5 ราย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร นัน
คณะวิจัยได้ดาเนินการดังนี
1) การประชุมเวทีชาวบ้านเพื่อชีแจงเหตุผลความสาคัญและแนวทางการดาเนินการวิจัยใน
พืนที่ของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร ให้เป็นโครงการนาร่อง (pilot project) และขอ
มติให้ชุมชนชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร เป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต (life
museum) รวมทังเป็นชุมชนที่เผยแพร่ความเป็นกะเหรี่ยงให้กับประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติได้
เรียนรู้ต่อไป
2) ดาเนินการศึกษาข้อมูลทุติยภู มิ (secondary data) จากเอกสาร ตาราที่เกี่ยวข้องด้าน
ชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงและที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม
ของชาวกะเหรี่ยง และเข้าพืนที่สารวจข้อมูลที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) จากผู้นาทางศาสนา ผู้
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อาวุโสภายในชุมชน ผู้นากะเหรี่ยง ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นาภูมิปัญญาในสาขาต่างๆ จากชุมชนชาว
กะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จานวน 50 คน โดยใช้การสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบกับข้อมูล
จากเอกสารต่าง ๆ เพื่อยืนยันข้อมูลกับความเป็นจริงของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสังในพืนที่ โดยใช้เวลา
จานวน 7 วัน
3) ดาเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทังเชิงปริมาณ เช่น แหล่งท่องเที่ยว สถานที่
สาคัญ บุคคลสาคัญ จานวนประเพณี ฯลฯ และข้อมูลเชิงคุณภาพให้เป็นจัดหมวดหมู่โดยแยกออกเป็น 8
ด้าน ได้แก่ ด้านอาหาร ด้านการแต่งกาย ด้านที่อยู่อาศัย ด้านประเพณี ด้านภาษา ด้านอาชีพ ด้านความ
เชื่อ และ ด้านศิลปะพืนบ้าน
4) จัดประชุมเวทีชาวบ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะยืนยันข้อมูลจากชาวกะเหรี่ยง
บ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งได้จัดเป็นหมวดหมู่ทัง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านอาหาร ด้านการแต่งกาย
ด้านที่อยู่อาศัย ด้านประเพณี ด้านภาษา ด้านอาชีพ ด้านความเชื่อ และ ด้านศิลปะพืนบ้าน เพื่อยืนยัน
ความเป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ท างด้ า นวั ฒ นธรรมของชาวกะเหรี่ ย งบ้ า นวุ้ ง กะสั ง จั ง หวั ด ก าแพงเพชรที่ มี
ลักษณะเฉพาะเพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลในการดาเนินงานในขันตอนต่อไป
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) แบบสัมภาษณ์ผู้นาทางศาสนา ผู้อาวุโสภายในชุมชน ผู้นากะเหรี่ยง ปราชญ์ชาวบ้าน และ
ผู้นาภูมิปัญญาในสาขาต่างๆ
2) แบบบันทึกข้อมูลแยกออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ ด้านอาหาร ด้านการแต่งกาย ด้านที่อยู่
อาศัย ด้านประเพณี ด้านภาษา ด้านอาชีพ ด้านความเชื่อ และ ด้านศิลปะพืนบ้าน
โดยดาเนินการสร้างเครื่องมือ ดังนี
1) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเป็นอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้าน
วุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร มีรายละเอียดดังนี
1.1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับด้านชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงและ
ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง จาแนก
ออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ ด้านอาหาร ด้านการแต่งกาย ด้านที่อยู่อาศัย ด้านประเพณี ด้านภาษา ด้านอาชีพ
ด้านความเชื่อ และ ด้านศิลปะพืนบ้าน เพื่อกาหนดประเด็นในการสัมภาษณ์
1.2) กาหนดประเด็นในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเป็นอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม
ของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
1.3) นาร่างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเป็นอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาว
กะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและ
การใช้ภาษา ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย
1.3.1) ดร. มนต์นภัส มโนการณ์ อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.3.2) ดร.ณริศรา พฤกษะวัน อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1.3.3) ดร.สามารถ กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผล
การศึกษา สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2
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1.4) นาข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุง แก้ไขแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความ
เป็นอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร มาจัดทาเป็นแบบ
สัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป
2) แบบบันทึกสาหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชาวกะเหรี่ยง
บ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เนือหา (Content analysis)
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
จังหวัดกาแพงเพชร
การศึกษาศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัด
กาแพงเพชรในการนาไปเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวภายในพืนที่ มีรายละเอียดดังนี
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน เป็นการศึกษา
ความสามารถของชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสังในชุมชน (insiders) ได้มีส่วนร่วมใน
การกาหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน ร่วมกับบุคคลภายนอก (outsiders) ซึ่งเป็นผู้มี
ความรู้และประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกันพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ภายในชุมชนชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสังใน 8 ด้าน ได้แก่ ด้านอาหาร ด้านการแต่งกาย ด้านที่อยู่อาศัย
ด้า นประเพณี ด้ า นภาษา ด้ านอาชี พ ด้ า นความเชื่ อ และ ด้ า นศิ ล ปะพื นบ้ า น ก่ อ นที่จ ะก าหนดเป็ น
โปรแกรมและกิจกรรมท่องเที่ยวให้สอดคล้อง กับวัฒนธรรมของชุมชนชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสังที่มี
องค์ประกอบ 3 ประการคือ
1) ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว
2) ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว
3) ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล สาหรับการจัดประชุมเวทีชาวบ้าน ร่วมกันของฝ่ายต่างๆ ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) จานวน 55 คน ได้แก่
1) ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาทางศาสนา รวมทังผู้อาวุโสภายในชุมชน ผู้นากะเหรี่ยง
ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นาภูมิปัญญาในสาขาต่างๆ จานวน 30 คน
2) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง จานวน 5 ราย
3) ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจาก องค์การบริหารส่วนตาบล
โป่งนาร้อน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร การท่องเที่ยวจังหวัดกาแพงเพชร เจ้าหน้าที่จาก
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาแพงเพชร สื่อมวลชน ฯลฯ จานวน 10 คน
4) ตัวแทนห้างร้าน เอกชน สถานประกอบการฯ จานวน 10 คน
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัด
กาแพงเพชรในการนาไปเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวภายในพืนที่นัน คณะวิจัยได้ดาเนินการดังนี
1) จัดประชุมเวทีชาวบ้าน ครังที่ 1 นาเสนอข้อมูลจากขันตอนที่ 1 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้
มองเห็นความเป็นอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร โดย
ดาเนินการดังนี
1.1) ประเมินการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง ร่วมกันโดย
คณะผู้วิจั ยจึงได้ดัดแปลงคู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒ นธรรมของส านัก
พัฒนาการท่องเที่ยว (2550 : 5-19) ดังรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี
องค์ประกอบที่ 1 ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว หมายถึง การที่แหล่ง
ท่องเที่ยวหรือชุมชนชนเผ่านันมีจุดดึงดูดความสนใจ หรือมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสามารถสร้าง
ความประทับใจและความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา 2 ด้าน คือ
1. คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมซึ่งประกอบด้วย 7 ดัชนีชีวัด ได้แก่
1.1 ความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และองค์ความรู้
1.2 ความต่อเนื่องของการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี
1.3 ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม
1.4 ความสามารถในการสืบทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
1.5 ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีที่สืบค้นได้
1.6 ความผูกพันต่อท้องถิ่น
1.7 ความเข้มแข็งในการรักษาเอกลักษณ์
2. ศักยภาพทางกายภาพและการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย 3
ดัชนีชีวัด ได้แก่
2.1 การเข้าถึงตัวชีวัด
2.2 ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว
2.3 ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว
องค์ประกอบที่ 2 ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว หมายถึง องค์ประกอบ
ต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยเสริมแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมนัน ๆ ให้มีความสาคัญ มีความเหมาะสมในการจัดการ
การท่องเทีย่ วโดยมีหลักเกณฑ์ในการพัฒนา 2 ด้าน คือ
1. ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกขันพืนฐาน
2. ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก
องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ หมายถึงความสามารถในการ
ควบคุมดูแล การดาเนินงาน การจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยเกณฑ์ประเมินด้านการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในชุมชนนัน จาแนกเป็น 2 ด้าน ได้แก่
1. การจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 ดัชนีชีวัด ได้แก่
1.1 การจัดการด้านการรักษาสภาพและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
1.2 การจัดการด้านการใช้ประโยชน์พืนที่
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1.3 การจัดการด้านการติดตามและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจาก
การท่องเที่ยว
2. การจัดการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย 5 ดัชนีชีวัด คือ
2.1 การจัดการด้านการบริการและสาธารณูปโภคแก่นักท่องเที่ยว
2.2 การจัดการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
2.3 การจัดการด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสานึก
2.4 ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
2.5 ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว
1.2) วิเคราะห์จุดเด่นของทรัพยากรภายในชุมชนที่สามารถพัฒนาให้เป็นทรัพยากร การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยจาแนกออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ ด้านอาหาร ด้านการแต่งกาย ด้านที่อยู่อาศัย
ด้านประเพณี ด้านภาษา ด้านอาชีพ ด้านความเชื่อ และ ด้านศิลปะพืนบ้าน
2) สรุปผลการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสังและ
การวิเคราะห์จุดเด่นของทรัพยากรภายในชุมชนร่วมกัน และร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นในการที่
จะพัฒนากิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมชุมชนให้เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีคุณค่า และสร้างชื่อเสียงให้
ชุมชน แต่อยู่บนพืนฐานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง โดยเน้นการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวที่คานึงถึงองค์ประกอบการท่องเที่ยวตามที่สานักพัฒนาการท่องเที่ยว (2550 : 5-19) กาหนดไว้
3) จัดประชุมเวทีชาวบ้าน ครังที่ 2 เพื่อนาเสนอผลการประเมินศักยภาพการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสังและจุดเด่นที่ได้จากการประชุมครังที่ 1 ซึ่งจะเป็นจุดขาย
ด้านการท่องเที่ยวภายในพืนที่ มาให้ชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสังในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกาหนดทิศ
ทางการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องจากบุคคลภายนอก ร่วมกันพัฒนากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในชุมชน ร่วมกันพัฒนาโปรแกรมและกิจกรรมท่องเที่ ยวให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง รวมทังร่วมกันจัดทาข้อกาหนดและมาตรการในการเดินทางมา
ท่องเทีย่ วเพื่อรักษาประเพณีและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) แบบวิเคราะห์ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
ที่ได้สร้างขึน โดยดัดแปลงจากคู่มือการประเมินมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่ระบุไว้ใน
สานักพัฒนาการท่องเที่ยว (2550 : 5-19) ซึ่งมีทังคาถามปลายเปิดและปลายปิด คือ
ส่วนที่ 1 ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
ส่วนที่ 2 เป็นแบบประเมินศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยง
บ้านวุ้งกะสัง ได้จัดสร้างข้อความแบบปลายปิด ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
ส่วน ก ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว มีคาถามตามเกณฑ์พิจารณา 2 ด้าน คือ
1. ด้านคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม
2. ด้านกายภาพและการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
ส่วน ข ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว มีข้อคาถามตามเกณฑ์การพิจารณา 2 ด้าน คือ
1. ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกขันพืนฐาน
2. ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก
ส่วน ค ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ ซึ่งจาแนกออกเป็น 2 ด้าน คือ
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1. ด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
2. ด้านการจัดการการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 3 ผลกระทบที่จะเกิดขึนพร้อมแนวทางการป้องกัน
2) แบบบันทึกการประชุม
โดยดาเนินการการสร้างเครื่องมือ ดังนี
1) แบบประเมินศักยภาพในการเป็นแหล่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง
บ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชรที่ได้สร้างขึน โดยดัดแปลงจากคู่มือการประเมินมาตรฐานของแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่ระบุไว้ในสานักพัฒนาการท่องเที่ยว (2550 : 5-19) มีรายละเอียดดังนี
1.1) ศึกษาค้นคว้าจากตารา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและคู่มือการประเมินมาตรฐาน
ของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่ระบุไว้ในเอกสารของสานักพัฒนาการท่องเที่ยว (2550 : 5-19) เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการสาหรับการประเมินศักยภาพในการเป็น
แหล่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
1.2) ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือและปรับแบบสอบถาม
1.3) นาแบบสอบถามฉบับร่าง ที่จัดทาขึนเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบแก้ไขให้มี
ความตรงและความสมบูรณ์ของเนือหา รวมทังการใช้ภาษาที่เหมาะสม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย
1.3.1) ดร. มนต์นภัส มโนการณ์ อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.3.2) ดร.ณริศรา พฤกษะวัน อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1.3.3) ดร.สามารถ กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผล
การศึกษา สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2
1.4) นาแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ไปหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง Index of Item-Objective Congruence (IOC) และพิจารณาข้อที่มีความสอดคล้อง
ตังแต่ 0.60 เป็นต้นไป
1.5) นาแบบสอบถามมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เมื่อปรับปรุงแก้ไข
แล้วนาเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจพิจารณาอีกครังหนึ่ง
1.6) นาแบบสอบถามที่ผ่านการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญนาไปใช้ใน
การเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่กาหนดไว้ต่อไป
2) แบบบันทึกสาหรับการประชุมเวทีชาวบ้านและข้อเสนอแนะจากชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้ง
กะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินศักยภาพในการเป็นแหล่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร ใช้การหาค่าความถี่ และแบบบันทึกสาหรับการประชุม
เวทีชาวบ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นใช้การวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis)
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ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชุมชนภายในพื้นที่ โดยใช้
วัฒนธรรมเป็นฐานของการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัด
กาแพงเพชร
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชุมชนภายในพืนที่ โดยใช้วัฒนธรรมเป็น
ฐานของการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง มีรายละเอียดดังนี
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การพัฒนาโปรแกรมและกิจกรรมท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้าน
วุ้งกะสัง โดยจาแนกออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ ด้านอาหาร ด้านการแต่งกาย ด้านที่อยู่อาศัย ด้านประเพณี
ด้านภาษา ด้านอาชีพ ด้านความเชื่อ และ ด้านศิลปะพืนบ้าน
ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล สาหรับการจัดประชุมเวทีชาวบ้าน ร่วมกันของฝ่ายต่างๆ ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) จานวน 55 คน ได้แก่
1) ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาทางศาสนา รวมทังผู้อาวุโสภายในชุมชน ผู้นากะเหรี่ยง
ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นาภูมิปัญญาในสาขาต่างๆ จานวน 30 คน
2) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง จานวน 5 ราย
3) ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจาก องค์การบริหารส่วนตาบล
โป่งนาร้อน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร การท่องเที่ยวจังหวัดกาแพงเพชร เจ้าหน้าที่จาก
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาแพงเพชร สื่อมวลชน ฯลฯ จานวน 10 คน
4) ตัวแทนห้างร้าน เอกชน สถานประกอบการฯ จานวน 10 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชุมชนภายในพืนที่ โดยใช้วัฒนธรรม
เป็นฐานของการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร คณะวิจัยได้
ดาเนินการดังนี
1) การจัดประชุมเวทีชาวบ้าน นาเสนอข้อมูลจากขันตอนที่ 2 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้มองเห็น
โปแกรมและกิ จ กรรมท่อ งเที่ ย วที่ ส อดคล้ องกั บวั ฒ นธรรมของชาวกะเหรี่ย งบ้า นวุ้ ง กะสั ง เพื่ อ ให้ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องทังชาวบ้าน องค์กร สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ได้ร่วมกันพัฒนาและเตรียมการสาหรับ
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง ซึ่งจาแนกออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ ด้านอาหาร
ด้านการแต่งกาย ด้านที่อยู่อาศัย ด้านประเพณี ด้านภาษา ด้านอาชีพ ด้านความเชื่อ และ ด้านศิลปะ
พืนบ้าน พร้อมทังจัดทาข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว ทังการจัดทาเอกสารแผ่นพับและสิ่งพิมพ์ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ พอสังเขป เพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างความเข้าใจแก่
นักท่องเที่ยว จัดทาป้ายบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวบอกความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวให้
นักท่องเที่ยวทราบ จัดทาเว็บไซต์ (Website) หรือโฮมเพจ (home page) Face book เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้ทาการสืบค้นข้อมูลที่ตนสนใจได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน
2) ทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชุมชนภายในพืนที่ โดยใช้
วัฒนธรรมเป็นฐานของการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
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โดยเชิญชวนนักท่องเที่ยวในจังหวัด ได้แก่ ผู้ นาองค์กรในจังหวัดทังภาครัฐและเอกชน สื่ อมวลชน มา
ท่องเที่ยวตามโปรแกรมและกิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้ออกแบบไว้
3) รับฟังปัญหาพร้อมทังข้อเสนอแนะจากนักท่องเที่ยวเพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาโปรแกรมและกิจกรรมท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสังเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนต่อไป
4) ดาเนินการประชาสัมพันธ์และเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวตามโปรแกรมและกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) แบบสอบถามความพึงพอใจ
2) แบบบันทึกการประชุม
โดยดาเนินการสร้างเครื่องมือ ดังนี
1) แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
ของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร มีเนือหาเกี่ยวกับ ด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึง
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านอาหารและที่พักแรม ด้านการจัดการและ
บริการท่องเที่ยว ที่กาหนดไว้ในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัด
กาแพงเพชร เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีรายละเอียดดังนี
1.1) ศึกษาค้นคว้าจากตารา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและคู่มือการประเมินมาตรฐาน
ของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่ระบุไว้ใน สานักพัฒนาการท่องเที่ยว (2550 : 5-19) เพื่อนามาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
ของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
1.2) ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
1.3) นาแบบสอบถามฉบับร่าง ที่จัดทาขึนเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบแก้ไขให้มี
ความตรงและความสมบูรณ์ของเนือหา รวมทังการใช้ภาษาที่เหมาะสม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย
1.3.1) ดร. มนต์นภัส มโนการณ์ อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.3.2) ดร.ณริศรา พฤกษะวัน อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1.3.3) ดร.สามารถ กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผล
การศึกษา สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2
1.4) นาแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ไปหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง Index of Item-Objective Congruence (IOC) และพิจารณาข้อที่มีความสอดคล้อง
ตังแต่ 0.60 เป็นต้นไป
1.5) นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try-out) กับนักท่องเที่ยว ตัวแทนห้างร้าน
ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ จานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามและดูความเหมาะสมในการนาไปใช้ ได้จริง โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช

54
(Conbach Alpha Coefficient : α) (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, 2543 : 137) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทังฉบับเท่ากับ 0.887
1.5) นาแบบสอบถามมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญอีกครังหนึ่ง และ
นาไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่กาหนดไว้ต่อไป
2) แบบบันทึกสาหรับการประชุมเวทีชาวบ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งกาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี
(บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 121)
4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
การวิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนือหา(Content
analysis)
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้ง
กะสัง จังหวัดกาแพงเพชร มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาความเป็นอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
จังหวัดกาแพงเพชร
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้าน
วุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชุมชนภายในพืนที่ โดยใช้
วัฒนธรรมเป็นฐานของการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาความเป็นอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัด
กาแพงเพชร
ผลการศึกษาความเป็น อัตลักษณ์ทางด้านวัฒ นธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสั ง จังหวัด
กาแพงเพชร มีรายละเอียดดังนี
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
ประวัติหมู่บ้าน
ชาวกะเหรี่ยง เรียกตนเองว่า “ปกาเกอะญอ” ซึ่งแปลว่า “คน” คาว่า “วุ้งกะสัง” ชาวบ้าน
ให้ความหมายว่า ท้องกระทะที่มีแนวเขาล้อมรอบ ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่า อยู่ที่นี่มากว่า 150 ปี จากรุ่น สู่รุ่น
เมื่อก่อนจะปลูกบ้านกันอยู่หน้าถาค้างคาว มีชาวกะเหรี่ยงอยู่ประมาณ 30 – 40 ครัวเรือน อยู่กันมาตังแต่
สมั ย รั ช กาลที่ 5 มี เ จ้ า นายเข้ า มาในหมู่ บ้ า น โดยพะโป้ ค หบดี พ่ อ ค้ า ไม้ ช าวกะเหรี่ ย งได้ พ าเข้ า มา
สงครามโลกครังที่ 2 พ.ศ. 2482 มีทหารเข้ามาในหมู่บ้าน ลาดตระเวน ดูแลชาวบ้านไม่ให้ได้รับ
อันตรายจากทหารของพม่า
บ้านวุ้งกะสัง ตังอยู่หมู่ 2 ตาบลโป่งนาร้อน อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร เป็นหมู่บ้าน
ชาวไทยกะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เป็นหมู่บ้านที่ตังอยู่กลางหุบเขา
ห้อมล้อมด้วยป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณที่ยังคงความสมบูรณ์ และเทือกเขาเหล่านียังเป็นต้นกาเนิดของ
แม่นาสายสาคัญที่ใช้หล่อเลียงคนในจังหวัดกาแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียงหลายสาย เช่น คลองเต่า ดา
คลองมดแดง คลองสวนหมาก เป็นต้น ประชาชนตังบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นชุมชน แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม
ใหญ่ๆ คือ คุ้มเหนือและคุ้มใต้ ทังสองกลุ่มตังอยู่ห่างกันประมาณ 1 กิโลเมตร
ทิศเหนือ
ติด อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ทิศใต้
ติด คลองสวนหมาก
ทิศตะวันออก ติด หมู่ 3 บ้านคลองมดแดง ตาบลโป่งนาร้อน อาเภอคลองลาน
ทิศตะวันตก ติด หมู่ 8 บ้านป่าคา ตาบลโป่งนาร้อน อาเภอคลองลาน
พืนที่ป่าไม้มีจานวน 2,067 ไร่
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ภาพที่ 6 แสดงแผนที่เดินดิน บ้านวุ้งกะสัง
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2. ข้อมูลความเป็นอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัด
กาแพงเพชร
2.1 ด้านอาหาร
อาหารของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร จัดทาด้วยวัตถุดิบในพืนถิ่น
ปลอดสารพิษ เช่น ปลา ผัก เครื่องเทศ ปรุงอาหารแบบเรียบง่าย มีคุณค่าทางโภชนาการ ช่วยดูแลสุขภาพ
และ ไม่ทาให้เป็นโรคอ้วน
1) ต้มไก่แกวกะหล่า

ภาพที่ 7 แสดงต้มไก่แกวกะหล่า
กระทาในโอกาสพิเศษ : การเรียกขวัญ
รับประทาน : ตลอดทังปี
วัตถุดิบ ได้แก่ ไก่ ส้มป่อย นาปลา พริกแกง (พริกแกง : พริกแห้ ง หอมแดง ข่า ขมิน
กระเทียม ตะไคร้)
ขันตอน
1. ต้มนาให้เดือด ใส่พริกแกง ปรุงรส
2. ใส่ไก่เป็นตัว เพศผู้ เพศเมีย จานวน 2 ตัว พร้อมเครื่องใน
3. ส้มป่อย หากไม่มีใช้ยอดมะขามอ่อน
4. ต้มนาน 40 นาที
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2) ข้าวสุก หุงข้าวแบบเช็ดน้า

ภาพที่ 8 แสดงข้าวสุก หุงข้าวแบบเช็ดนา
กระทาในโอกาส : ชีวิตประจาวัน
รับประทาน : ตลอดทังปี
วัตถุดิบ ได้แก่
1. ข้าวสาร
2. นาเปล่า
ขันตอน
1. ตังหม้อใส่นาและข้าวสาร พอเริ่มเดือดก็คนไปเรื่อยๆ ไม่ให้ข้าวติดก้นหม้อ จนข้าวบาน
(ข้าวสารเปลี่ยนเป็น ข้าวสุก)
2. ข้าวบาน ก็นาไปรินนาข้าวออกไว้รับประทาน
3. นาข้าวไปอังไฟ คอยหมุนไปรอบๆ ให้สุก โดยไม่ให้ไหม้
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3) น้าพริกดา (มู่อิโต้แหละซู)

ภาพที่ 9 แสดงนาพริกดา (มู่อิโต้แหละซู)
กระทาในโอกาส : ชีวิตประจาวัน
รับประทาน : ตลอดทังปี
วัตถุดิบ
- พริกแห้ง หอม กระเทียม นามะขาม เกลือเม็ด
ขันตอน
1. คั่วพริก หอม กระเทียม ให้สุกหอมไม่ไหม้
2. ตาพริก หอม กระเทียม เกลือเล็กน้อย
3. ปรุงรสด้วยนาปลา นามะขาม นาต้มสุก
รับประทานกับผักในท้องถิ่น ได้แก่ รากบอนต้ม ถั่วพู ถั่วฝักยาว กระเจี๊ยบเขียว ยอดมะม่วง
สด มะเขือสด/ต้ม ผักกูด/ผักงอ ผักหนาม
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4) ตามะเขือขื่น (โต้ต่าก่อฮอ)

ภาพที่ 10 แสดงตามะเขือขื่น (โต้ต่าก่อฮอ)
กระทาในโอกาส : ชีวิตประจาวัน
รับประทาน : ตลอดทังปี
วัตถุดิบ
- กะปิ พริกแห้ง กระเทียม นามะขาม มะเขือขื่นสุก ผักชีใบเลื่อย เกลือ นาปลา
ขันตอน
1. ผ่ามะเขือ นาเม็ดสุกออกมา นามะเขือมาหั่นบางๆ แช่นา
2. ใส่พริกแห้ง กระเทียม กะปิ เกลือเล็กน้อย ตาให้เข้ากัน
3. ตักใส่ถ้วย นามะเขือมาใส่คนให้เข้ากัน
4. ปรุงรสด้วยนามะขาม โรยด้วยผักชีใบเลื่อย
รับประทานกับผักในท้องถิ่น ได้แก่ รากบอนต้ม ถั่วพู ถั่วฝักยาว กระเจี๊ยบเขียว ยอดมะม่วง
สด มะเขือสด/ต้ม ผักกูด/ผักงอ ผักหนาม
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5) ต้มส้มปลา (พอชิเอ๊าะยะโพ)

ภาพที่ 11 แสดงต้มส้มปลา (พอชิเอ๊าะยะโพ)
กระทาในโอกาส : ชีวิตประจาวัน
รับประทาน : ใส่ผักกูด รับประทานได้ตลอดทังปี
ใส่ผักหวาน รับประทานได้ ช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน
วัตถุดิบ
1. ปลาตะเพียน
2. มะขามเปียก
3. พริกแกง (พริกแกง : พริก เกลือ ขมิน ใบมะกรูด หอม ข่า ตะไคร้)
4. ใบมะกรูด
5. ใบกะเพรา
ขันตอน
1. ต้มนา จานวน 1 ลิตร ให้เดือด ใส่พริกแกง จานวน 1 ช้อนโต๊ะ มะขามเปียก
2. ใส่ปลา โดยไม่คน ปรุงรส
3. ปลาสุก ใส่ผักกูด หรือผักหวาน
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6) แกงป่าปกาเกอะญอ (พอกะเป๊าะ)

ภาพที่ 12 แสดงแกงป่าปกาเกอะญอ (พอกะเป๊าะ)
กระทาในโอกาส : ชีวิตประจาวัน
รับประทาน : ตลอดทังปี
วัตถุดิบ
- เนือย่าง ข้าวสาร ผักขีนาค ยอดเตาร้าง ชะอม พริกแกง เกลือ มะกรูด ผักชีใบเลื่อย
นาเปล่า
ขันตอน
1. นาพริกแห้ง กระเทียม หอมแดง ตะไคร้ เกลือ ขมิน ข่า มาโขลกให้ละเอียด
2. ตังหม้อเติมนาประมาณ 1 ลิตร เมื่อนาเดือดใส่ข้าวสาร รอให้ข้าวสารอ่อนนุ่มลงประมาณ
10 นาที
3. ใส่เนือย่าง รอสักพักใส่ยอดเต่าร้าง และพริกแกง ใบมะกรูด ผักชี
4. ปรุงรส ยกลง
หมายเหตุ ปัจจุบันแกงป่าปกาเกอะญอ (พอกะเป๊าะ) ได้ปรับเปลี่ยนจากใส่ข้าวสาร มาเป็นข้าว
ท่อน (ข้าวดิบแช่นา 1 คืน นามาตาให้ละเอียด) เพื่อให้การประกอบอาหารรวดเร็วยิ่งขึน
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6) ข้าวตอก (เหม่ต่อ)

ภาพที่ 13 แสดงข้าวตอก (เหม่ต่อ)
กระทาในโอกาส : พิธีเรียกขวัญ
วัตถุดิบ
- ข้าวเหนียว ใบไม้กวาด ตอก
ขันตอน
1. ม้วนใบไม้กวาดให้เป็นรูปทรงกรวย ใส่ข้าวเหนียว ใช้ตอกมัดใบไม้กวาด
2. นาไปต้มประมาณ 30 นาที สุกนาใส่จาน
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7) ผักปลอดสารพิษในท้องถิ่น
ผักปลอดสารพิษในท้องถิ่น ที่สามารถนามาประกอบอาหารรับประทาน ในแต่ละเดือน
มกราคม
ผักกูด ผักอีตุ๊ด
กุมภาพันธ์
เห็ดลม ผักอีตุ๊ด
มีนาคม
ผักหวาน เห็ดห่า ผักอีตุ๊ด
เมษายน
อีลอก ผักอีตุ๊ด
พฤษภาคม
ผักตีเมีย ขิงเสือ บอนตีเดียว ผักอีตุ๊ด
มิถุนายน
เห็ดเผาะ ผักอีตุ๊ด
กรกฎาคม
หน่อไม้ ผักอีตุ๊ด
สิงหาคม
เห็ดโคน ผักอีตุ๊ด
กันยายน
เห็ดไข่ขาว เห็ดไข่เหลือง ผักอีตุ๊ด
ตุลาคม
ยอดฟักข้าว ผักอีตุ๊ด
พฤศจิกายน
ผักอีตุ๊ด
ธันวาคม
ผักอีไร
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8) สมุนไพร
8.1) เสลดพังพอนตัวเมีย

ภาพที่ 14 แสดงเสลดพังพอนตัวเมีย
ลักษณะทั่วไป
เสลดพังพอนตัว เมียในพืนที่ต่างๆ จะมีชื่อเรียกต่างๆ กันไปกันไป เช่น พญายอ พญา
ปล้องทอง พญาปล้องคา จะเห็นได้ว่า เสลดพังพอนตัวเมียเป็นพฤกษามีศักดิ์สูง จึงมีบรรดาศักดิ์นาหน้า
"พญา" เมื่อต้นแก่จัดจะมีข้อปล้องเป็นสีเหลืองทอง มีบางถิ่นเรียกสมุนไพรตัวนีว่า ผักมันไก่ และผักลิน
เขียดก็มี ถือว่าเป็นตระกูลเดียวกันหมดการใช้รักษาพิษจากสัตว์ต่างๆ
สรรพคุณ
การใช้รักษาพิษงู ใช้เชือกรัดเหนือบาดแผลที่ถูกกัด เพื่อป้องกันไม่ให้พิษเข้าสู่หัวใจ ก่อนใช้
ใบเสลดพังพอนตัวเมียรักษา ใช้เสลดพังพอนตัวเมียขนาดเพสลาด (ใบไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไป) ประมาณ
25-30 ใบ นามาล้างนาให้สะอาด ให้คนไข้เคียวกลืนแต่นา กากคายออกมาพอกแผล หรือจะนามาตาผสม
นาซาวข้าว สักครึ่งแก้วคันเอาแต่นามารับประทานครังเดียวหมด แล้วใช้กากพอกที่ถูกกัด หรือจะใช้สุรา
โรงผสม โดยใช้ 28 ดีกรี สัก 3 ช้อนโต๊ะ กรองเอาแต่นาดื่มครังเดียว แล้วใช้กากพอกแผลเช่นเดียวกัน ใบ
เสลดพังพอนจะช่วยดูดพิษ คนที่ถูกงูกัดจะหายปวดภายในเวลา 30-45 นาที (เนื่องจากในรายที่ถูกงูพิษกัด
ไม่แนะนาให้ใช้สมุนไพร เนื่องจากมีอันตรายสูง ปัจจุบันมีทางเลือกในการรักษา ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า)
การรักษาพิษของแมลงสัตว์กัดต่อยอื่น ก็เช่นเดียวกันกับพิษงู บางทีชาวบ้านจะดองใบเสลดพังพอนตัวเมีย
ไว้ใช้ อาจจะดองเดี่ยวๆ หรือพิมเสนร่วมด้วยก็ได้ การรักษาโรคเริม ใช้ใบเสลดพังพอนสดๆ ประมาณ 1520 ใบผสมด้วยเหล้า 28 ดีกรี 3 ช้อนโต๊ะ ตาคันนาทาและใช้กากพอกตรงตุ่มเริม สัก 2-3 วันก็จะหายเป็น
ปกติ

66
การรักษาโรคงูสวัด ใช้เสลดพังพอนตัวเมียสด ๆ 15-20 ใบตาผสมเหล้าโรง 28 ดีกรี แล้งใช้
พอกตามตุ่มของงูสวัดให้ทั่ววันละ 2-3 ครัง ติดต่อกันทุกวัน และใช้ใบสดอีกประมาณ 15-20 ใบ ตากับนา
ซาวข้าวครึ่งถ้วยชา วันละสองครังก่อนอาหารเพื่อขับพิษ
การรักษาโรคฝี แผลที่ผิวหนังและอื่น ๆ โรคเกี่ยวกับผิวหนัง เช่น ฝี (abscess) ไฟลามทุ่ง
(cellulitis) ใช้วิธีเดียวกับการรักษางูสวัด นอกจากนันหากเป็นลมพิษ ผื่นแพ้ ใช้ใบเสลดพังพอนตัวเมีย ตา
กับดินสอพองผสมนาเล็กน้อย ทาหรือใช้ตาผสมเหล้าโรงทาก็ได้
การรักษาแผลไฟไหม้นาร้อนลวก ใช้ใบเสลดพังพอนตัวเมีย ตาเคี่ยวกับนามันมะพร้าวหรือ
นามันงา ใช้ทาแผลไฟไหม้นาร้อนลวก สามารถดับพิษร้อนได้ และทาให้แผลหายเร็วขึน
การรักษาคางทูม โดยใช้ใบเสลดพังพอนตัวเมียสด ๆ 10-15 ใบตาให้ละเอียด ผสมกับเหล้า
โรง ใช้นายาทาบริเวณที่บวม อาการบวมจะหายไป และอาการเจ็บปวดจะหายไปในเวลา 30 นาที
การรักษาผดผื่นคัน ใช้เสลดพังพอนตัวเมียโขลกให้ละเอียดผสมกับดินสอพองทาแก้ผดผื่นคัน
แก้พิษอีสุกอีใส
8.2) กาลังเสือโคร่ง (ตัวเมีย)

ภาพที่ 15 แสดงกาลังเสือโคร่ง (ตัวเมีย)
ลักษณะทั่วไป
กาลังเสือโคร่งเป็นไม้เถาเนือแข็ง มีหนามแหลมคม ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกช่อออกที่ง่ามใบ
สีเหลืองอมเขียว มีกลิ่นเหม็น ผลกลมมีขนสีแดง การขยายพันธุ์ ใช้เมล็ด และตอนกิ่ง กาลังเสือโคร่งเป็น
สมุนไพรยากาลังอีกตัวหนึ่งที่หมอยาทุกภาคเรียกชื่อเดียวกัน ในบรรดายากาลังแล้ว กาลังเสือโคร่งเป็นยา
กาลังที่สาคัญมากตัวหนึ่ง ใช้เป็นได้ทังยาดองและยาต้ม ใช้เป็นยาเดี่ยวหรือยาผสมกับยากาลังตัวอื่นๆ ก็ได้
แต่ดูเหมือนว่า กาลังเสือโคร่งไม่สามารถเป็นยาอย่างอื่นได้ นอกจากบารุงกาลัง แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย
สรรพคุณ
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กาลังเสือโคร่งทังห้าหั่น สับ เป็นชิน ๆ ตากแห้ง นามาดองหรือต้มกินบารุงกาลัง แก้ปวดเมื่อย
รากหรือลาต้นกาลังเสือโคร่ง กาลังช้างสารทังห้า รากยานางหนุ่มต้น (เอนอ้าขน) เฒ่าลืมไม้
เท้า(แผ่นดินเย็น) ต้มกินต่างนา ต่ากว่า 45 ปี ถ้าไม่มีโรค ห้ามกินจะกระตุ้นมาก
8.3) กาลังเลือดม้า

ภาพที่ 16 แสดงกาลังเลือดม้า
ลักษณะทั่วไป
กาลังเลือดม้าเป็นไม้ยืนต้น สูง 15-25 เมตร ลาต้นมีนายางสีแดง ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกช่อ
สีส้มแกมนาตาล ออกที่ง่ามใบ การขยายพันธุ์ ใช้เมล็ดกาลังเลือดม้า เป็นสมุนไพรของชาวป่า ใบคล้ายใบ
มะม่วง หมอยาไทยใหญ่จึงเรียกว่า มะม่วงเลือด ชื่ออื่น ๆ ของกาลังเลือดม้า เช่น มะม่วงเลือดน้อย เลือด
ควาย (ชลบุรี) มักม่วงเลือด
สรรพคุณ
เปลือกของกาลังเลือดม้า ถ้าฟันหรือถากให้เป็นแผล จะมียางสีแดงเหมือนสีเลือดไหลออกมา
จะใช้เปลือกกาลังเลือดม้าเป็นยาบารุงเลือด บารุงร่างกาย นิยมใช้เปลือกต้นต้มหรือดองเหล้าบารุงกาลัง
ตารับยากาลังเลือดม้าจะใช้ร่วมกับเปลือกกาลังเลือดม้า รากสุรามะริด โด่ไม่รู้ล้ม เถาม้ากระทืบโรง ต้ม
หรือดองเหล้ากินเป็นยาบารุง
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8.4) ฮ่อสะพายควาย

ภาพที่ 17 แสดงฮ่อสะพายควาย
ลักษณะทั่วไป
ฮ่อสะพายควายเป็นไม้เถาเลือย ลาต้นมีรยางค์คล้ายเส้นด้ายออกจากซอกใบ ใบเดี่ยว เกิด
สลับตามกิ่งแขนงที่ยื่นออกไป ก้านใบสัน ใบรูปหอกแคบ เห็นเส้นกลางใบชัดเจน ผิวใบไม่มีขน ขอบใบ
หยักคล้ายฟันเลื่อยการขยายพันธุ์ ใช้เมล็ดและกิ่งชา ชื่ออื่นๆ เช่น โฮมาลอง โหมะลอง เคอแข่ บางพืนที่
นิยมต้มกินในงานมงคล เช่น งานแต่งงาน รวมทังใช้รากและเถาตากแห้งเก็บไว้ใช้ดองเหล้า หรือต้มนากิน
เพื่อบารุงกาลัง เราจะพบฮ่อสะพายควายในตารับยาดองบารุงกาลังแทบทุกตารับของหมอเมือง บางแห่ง
จะเรียกฮ่อสะพายความว่า เคอแข่ปาม่า มีความหมายว่า จีนแบกม้าพาไป
สรรพคุณ
ใช้ทังรากและเถาดองกินหรือต้มกิน ส่วนใบจะต้มหรือชงนากิน ทาให้เลือดลมเดินสะดวก
บารุงกาลัง บารุงข้อให้แข็งแรง บารุงกาหนัด เป็นยากระตุ้น ฮ่อสะพายควายพบว่ามีสารที่มีฤทธิ์ยับยัง
เอนไซม์ phosphodiesterase ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายระบบของร่างกาย เช่น การหดตัวของกล้ามเนือหัวใจ
การคลายตัวของกล้ามเนือเรียบ การแข็งตัวของอวัยวะเพศ ระบบภูมิคุ้มกัน เป็นต้น บางครังใช้เป็นตารับ
ยา ยาบารุงกาลัง แก้ปวดเมื่อย ราก เถา หั่นตากแห้งดองเหล้า หรือต้มนากินบารุงกาลัง ยาบารุงกาลัง ใบ
ต้มนาหรือชงกิน

69
8.5) ฝางแดง

ภาพที่ 18 แสดงฝางแดง
ลักษณะทั่วไป
ต้นฝาง จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง หรือเป็นไม้พุ่ม หรือไม้พุ่มกึ่งไม้เถาผลัดใบ มีความสูง
ของต้นประมาณ 5-13 เมตร ลาต้นและกิ่งมีหนามแข็งและโค้งสัน ๆ อยู่ทั่วไป ถ้าเนือไม้หรือแก่นเป็นสีแดง
เข้มและมีรสขมหวาน จะเรียกว่า “ฝางเสน” แต่ถ้าแก่นไม้เป็นสีเหลืองส้มและมีรสฝาดขื่น จะเรียกว่า
“ฝางส้ม” พรรณไม้ชนิดนีเป็นไม้กลางแจ้ง ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด เจริญเติบโตได้ดีในดินที่ร่วนซุย มักจะ
พบพรรณไม้ชนิดนีได้ตามป่าละเมาะ ปาเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และตามเขาหินปูน สมุนไพรฝาง มีชื่อท้องถิ่น
อื่น ๆ ว่า ขวาง, ฝางแดง, หนามโค้ง (แพร่), ฝางส้ม (กาญจนบุรี), ฝางเสน (ทั่วไป, กรุงเทพฯ, ภาคกลาง),
ง้าย (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ลาฝาง (ลัวะ), สะมั่วะ (เมี่ยน), โซปั้ก (จีน), ซูมู่ ซูฟังมู่ (จีนกลาง) เป็นต้น
สรรพคุณ
เนือไม้ เป็นส่วนผสมหลักในยาบารุงหลังคลอดบุตร ผสมกับปูนขาว บดทาหน้าผากหลัง
คลอดบุตร ช่วยให้เย็นศีรษะ และลดอาการเจ็บปวด เป็นยาขับระดูอย่างแรง แก้ท้องร่วง แก้ธาตุพิการ แก้
ร้ อ นใน แก้ โ ลหิ ต ออกทางทวารหนั ก และทวารเบา แก้ โ ลหิ ต ตกหนั ก แก้ เ สมหะ
ดี และโลหิ ต
แก่น รสฝาด เค็ม ชุ่ม เป็นยาสุขุม ออกฤทธิ์ต่อหัวใจ และตับ เป็นยาบารุงโลหิตสตรี ใช้
เป็นยาแก้ปวด แก้บวม แก้เลือดอุดตัน ทาให้เลือดไหลเวียนสะดวก รักษาประจาเดือนมาไม่ปกติ ขับระดู
แก้อาการหัวใจขาดเลือด (จุกเสียดแน่น และเจ็บหน้าอก) กระจายเลือดที่อุดตัน ลดการปวดมดลูกในสตรี
หลังคลอด เป็นยาสมานลาไส้ แก้บิด ฟกชาดาเขียว ปวดบวม ขับหนองในฝีอักเสบ แก้ไข้ตัวร้อน แก้ปวด
เมื่อยร่างกาย แก้เสมหะ แก้โลหิต แก้ไข้กาเดา แก้ปอดพิการ ขับหนอง ทาให้โลหิตเย็น แก้ท้องร่วง แก้ธาตุ
พิการ แก้ร้อนในกระหายนา แก้โลหิตออกทางทวารหนัก และทวารเบา แก้กาเดา แก่นฝางฝนกับนาเป็น
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ยาทาภายนอกในโรคผิวหนังบางชนิด เพื่อฆ่าเชือโรค นาต้มแก่นฝางให้สีแดง ใช้เป็นหลักในการทานายา
อุทัย ใช้แก้ร้อนใน แก้กระหายนาได้ดี ราก ให้สีเหลือง ใช้ทาสีย้อมผ้า และไหม ใช้เป็นสีผสมอาหาร และ
เครื่องดื่ม
ตารับยา
1. แก้ท้องร่วง
- ใช้แก่นฝางหนัก 3-9 กรัม ต้มกับนา 500 มิลลิลิตร เคี่ยวให้เหลือครึ่งหนึ่ง ดื่มแก้
ท้องร่วง
2. แก้นากัดเท้า
- แก่นฝาง 2 ชิน ฝนกับนาปูนใสให้ข้นๆ ทาบริเวณนากัดเท้าช่วยฆ่าเชือ สมานแผล
3. ใช้เป็นยาขับประจาเดือน
- ใช้แก่น 5-15 กรัม หรือ 5-8 ชิน ต้มกับนา 2 ถ้วยแก้ว เติมเนือมะขามที่ติดรกอยู่ (แกะ
เมล็ดออกแล้ว) ประมาณ 4-5 ฝัก เคี่ยวให้เหลือ 1 แก้ว รับประทาน เช้า-เย็น
4. ใช้แต่งสี และย้อมสี
- โดยการนาแก่นฝางเสน หรือฝางส้ม มาแช่นาหรือต้มเคี่ยวจะได้สีชมพูเข้ม (spanned)
นามาใช้ตามต้องการ
5. แก้ไอ แก้ไข้หวัด
- ตะไคร้ 3 ต้นทุบให้ละเอียด แก่นฝางหนัก 3 บาท นา 1 ลิตร ใส่นาปูนใสเล็กน้อย ต้ม
พอให้ได้นายาสีแดง รับประทาน ครังละ 1 แก้ว วันละ 3 เวลา หรือจะผสมนาตาลกรวดก็ได้
6. แก้หอบหืด
- แก่นฝางเสน ใบมะคาไก่ แก่นแสมสาร เถาวัลย์เปรียง อย่างละ 2 บาท 2 สลึง ใส่นาพอ
ท่วมยา ต้มเดือด 10 นาที กินยาต่างนาให้หมดภายในวันนัน วันต่อมาเติมนาเท่าเดิม ต้มเดือด 5 นาที กิน
เหมือนวันแรก ต้มกินจนยาจืด (ประมาณ 5 วัน) เปลี่ยนยาใหม่ ต้มกิน ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหาย
การใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆ ทาสีย้อม ฝางมี 2 ชนิด ชนิดหนึ่งแก่นสีแดงเข้มเรียกว่า
“ฝางเสน” อีกชนิดหนึ่งแก่นสีเหลืองเรียกว่า “ฝางส้ม” นามาใช้ย้อมสีหรือต้มให้สีแดงที่ เรียกว่า ซึ่งเป็น
สารให้สีใช้ทานายาอุทัยผสมนาดื่ม สีผสมอาหาร ใช้แต่งสีขนม เช่น ขนมชัน ขนมขีหนู ข้าวเหนียวแก้ว
ฯลฯ และชาวบ้านนิยมนามาย้อมสีผ้าไหม ผ้าฝ้ายและผ้าขนสัตว์

8.6) พญามือเหล็ก
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ภาพที่ 19 แสดงพญามือเหล็ก
ลักษณะทั่วไป
ลาต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้นแกมเถาขนาดกลาง ลาต้นจะมีความสูงมาก ใบ: จะออกตรงข้าม
กัน แต่ไม่มีใบเลียง ลักษณะใบจะโตเป็นรูปไข่ ผิวใบเป็นมันมีความยาวประมาณ 8-20 เซนติเมตร คล้ายใบ
แสลงใจ ดอก: จะออกเป็นช่อสวยงามมาก ผล: จะมีลักษณะกลมโตเท่าผลส้มเกลียง เป็นสีเหลือ งอ่อนแกม
สีนาตาล ส่วนเมล็ดนันจะมีลักษณะคล้ายก้อนกรวดโตประมาณ 2.5 เซนติเมตร และมีขนสีนาเงินปกคลุม
เมล็ดจะมีรสขมมาก และถ้าแก่จะแข็งมาก ผลหนึ่งจะมีเมล็ดประมาณ 12-24 เมล็ด และชื่ออื่น พญามูล
เหล็ก, ย่ามือเหล็ก (กระบี่), กะพังอาด, เสียวดูก (เหนือ)
สรรพคุณ
ใบ รสขมเมา กัดเสมหะในลาคอ ตัดไข้จับ ดับพิษไข้ แก้กระษัยเลือด แก้ไข้จับสั่น ฝนทา
ศีรษะเด็ก แก้ค้น แก้รังแค แก้ไข้ที่มีพิษร้อนให้ละเมอเพ้อพก
ราก รสขมเมา แก้ไข้เรือรัง
แก่น รสขมเมา แก้พิษดีและโลหิต แก้ไข้จับ แก้ไข้ร้อน
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8.7) สมอพิเภก

ภาพที่ 20 แสดงสมอพิเภก
ลักษณะทั่วไป
สมุนไพรสมอพิเภก มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ลัน (เชียงราย), สะคู้ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน),
ซิบะดู่ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), แหน แหนต้น แหนขาว (ภาคเหนือ), สมอแหน (ภาคกลาง) เป็นต้น
สรรพคุณ
ผลอ่อน แก้ไข้เพื่อเสมหะ และไข้เจือลม เป็นยาระบาย ยาถ่าย ผลแก่ แก้เสมหะจุกคอ ทาให้
ชุ่มคอ แก้โรคตา แก้ธาตุกาเริบ บารุงธาตุ แก้ไข้ แก้ริดสีดวง แก้ท้องร่วงท้องเดิน รักษาโรคท้องมาน เมล็ด
ใน แก้บิด แก้บิดมูกเลือด
ยาระบายถ่ายท้อง ใช้ผลอ่อน 2-3 ผล ต้มกับนา 1 ถ้วยแก้ว ใส่เกลือเล็กน้อย รับประทาน
ครังเดียว
แก้ท้องร่วง ท้องเดิน ใช้ผลแก่ 2-3 ผล ต้มกับนา 2 ถ้วยแก้ว ใส่เกลือเล็กน้อย เคี่ยวจนเหลือ
1 ถ้วยแก้ว รับประทาน

73
8.7) เหงือกปลาหมอ

ภาพที่ 21 แสดงเหงือกปลาหมอ
ลักษณะทั่วไป
เหงือกปลาหมอเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง สูง 1-2 เมตร ลาต้นและใบมีหนาม ใบหนามแข็งมี
ขอบเว้าและมีหนามแหลม ใบออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน ดอกออกเป็นช่อตามยอด กลีบดอกสีขาวอมม่วง มี 4
กลีบแยกจากกัน ผลเป็นฝักสีนาตาล มี 4 เมล็ด ชอบขึนตามชายนา ริมฝั่งคลองบริเวณปากแม่นา และมี
ชื่ออื่นๆ เช่น แก้มหมอ แก้มหมอเล จะเกร็ง นางเกร็ง อีเกร็ง เหงือกปลาหมอนาเงิน
สรรพคุณ
ใบ รสเค็มกร่อยร้อน ตัดรากฝีภายใน และภายนอกทุกชนิด แก้นาเหลืองเสีย ปรุงกับฟ้า
ทะลายโจร รมหัวริดสีดวงทวาร คันนาจากใบทาศีรษะ ช่วยบารุงรักษารากผม แก้ประดง ใบเป็นยา
อายุวัฒนะโดยปรุงรวมกับพริกไทย ในอัตราส่วน 2:1 บดทาเป็นยาลูกกลอน กินครังละ 1-2 เม็ด
ใบสด นามาต้มกินเป็นยาแก้ไข้ ลมพิษฝี แก้ฝีทรวง หรือใช้ใบสดนามาตาให้ละเอียด ใช้พอก
บริเวณแผลที่ถูกงูกัด พอกฝี และแผลอักเสบ ต้นและเมล็ด มีรสเผ็ดร้อน รักษาฝี แก้โรคนาเหลืองเสีย
เมล็ด เป็นยาขับพยาธิ เมล็ดผสมกับดอกมะเฟือง เปลือกอบเชย และนาตาลกรวด นามาต้ม
รวมกันเอานากินเป็นยาแก้ไอ ขับเลือด หรือใช้เมล็ดคั่วให้เกรียม นามาป่นให้ละเอียดชงกินกับนา เป็นยา
แก้ฝี ทังต้น มีรสเค็มกร่อย
ทั้งต้นสด รักษาโรคผิวหนังจาพวกพุพอง นาเหลืองเสีย ใช้ 3-4 ต้น หั่นเป็นชิน ต้มนาอาบ
หรือชะล้างบาดแผลเรือรัง และผื่นคันตามร่างกาย ต้มรับประทานแก้พิษฝีดาษ พิษฝีภายใน ตัดรากฝีทัง
ปวง แก้โรคผิวหนัง นาเหลืองเสีย เป็นยาอายุวัฒนะ ต้มอาบ แก้พิษไข้หัว แก้โรคผิวหนังผื่นคัน ตาพอก ปิด
หัวฝี แผลเรือรัง คันเอานาทาศีรษะบารุงรากผม
ราก ใช้รากสด นามาต้มเอานากินเป็นยาแก้โรคงูสวัด
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8.8) ทองพันชั่ง

ภาพที่ 22 แสดงทองพันชั่ง
ลักษณะทั่วไป
ทองพันชั่งเป็นพืชไม้ล้มลุก มีลักษณะเป็นพุ่มขนาดเล็ก ส่วนโคนของลาต้นเป็นเนือไม้แกน
แข็ง ขนาดของลาต้นสูงประมาณ 12-90 เซนติเมตร ส่วนใหญ่ใช้เป็นไม้ประดับทั่วไป ใบทองพันชั่ง เป็นใบ
เดี่ยว มีลักษณะเป็นรูปไข่ปลายใบและโคนใบแหลมขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ออกตรงข้าม กัน
เป็นคู่ ๆ ยาวประมาณ 4-6 เซนติเมตร กว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตร ดอก มีสีขาวจะออกเป็นช่อ ๆ ตรง
ซอกมุมใบ กลีบรองดอกมี 5 กลีบและมีขน ส่วนกลีบดอกสีขาวติดกันตรง โคนเป็นหลอด ยาวประมาณ 2
เซนติเมตร ปลายแยก เป็น 2 กลีบ กลีบขนยาวประมาณ 0.8 เซนติเมตร กว้าง 0.1 เซนติเมตร ปลายแยก
เป็น 2 แฉกแหลมสัน ๆ กลีบล่างแผ่กว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร แยกเป็น 3 แฉก ก้านเกสรสันติดอยู่ที่
ปากท่อดอก ผลทองพันชั่ง เป็นฝักรูปยาวและมีขนภายในซึ่งมี 4 เมล็ด และชื่ออื่น เช่น ท่องคันชั่ง หญ้า
มันไก่ (ภาคกลาง)
สรรพคุณ
1. ราก และต้น ทองพันชั่งช่วยบารุงธาตุ บารุงร่างกาย และใช้เป็นยาอายุวัฒนะ
2. ใบทองพันชั่งช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง
3. ก้าน และใบทองพันชั่งช่วยรักษาโรควัณโรคปอดในระยะเริ่มแรก
4. ใบรสเบื่อเมาช่วยดับพิษไข้
5. รากนามาต้มรับประทานแก้พิษไข้ได้
6. ใบทองพันชั่งช่วยแก้อาการไอเป็นเลือด
7. ใบช่วยทาให้ระบบกระเพาะอาหารทางานได้ดีขึน
8. ทังต้นทองพันชั่งช่วยแก้ไส้เลื่อน ไส้ลาม
9. ทังต้นทองพันชั่งช่วยแก้ปัสสาวะผิดปกติ ปัสสาวะบ่อย ช่วยรักษาโรคนิ่ว
10. ใบช่วยรักษาริดสีดวงทวาร
11. ใบทองพันชั่งช่วยแก้โรคระดูขาวของสตรี
12. ทองพันชั่งช่วยขับพยาธิตามผิวหนัง ช่วยแก้พยาธิวงแหวนตามผิวหนัง ตามบาดแผล
13. ใบช่วยแก้อาการปวดฝี
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14. ใบช่วยถอนพิษ แก้อาการอักเสบ
15. รากทองพันชั่ง และทังต้นช่วยแก้นาเหลืองเสีย
16. ใบช่วยรักษาโรคไขข้ออักเสบ
17. ต้นช่วยรักษาโรคผมร่วง
18. รากช่วยแก้อาการผมหงอกเนื่องจากเชือรา
19. ทองพันชั่งช่วยรักษาโรคผิวหนัง กลากเกลือน เรือน ผดผื่นคันเรือรัง
20. ทองพันชั่งช่วยยับยังมะเร็ง มะเร็งในกระเพาะ มะเร็งในคอ มะเร็งในปาก มะเร็งในปอด
มะเร็งภายใน และภายนอก
21. ราก และต้นทองพันชั่งเมื่อใช้ร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นจะช่วยยับยังมะเร็งเนืองอก มะเร็ง
ปอด มะเร็งกระเพาะลาไส้ มะเร็งตามร่างกาย
22. รากช่วยแก้กระษัย
23. ใบช่วยแก้อาการปวดหัวตัวร้อน
24. รากช่วยรักษาโรครูมาติซึม
25. รักษาโรคตับพิการ
26. รากรักษาโรคไขข้อพิการ แก้ลมเข้าข้อที่ทาให้มีอาการปวดบวมต่างๆ
ขนาด และปริมาณการใช้ทองพันชั่ง
1. ใช้รับประทานเป็ นยาภายใน รักษาโรคมะเร็ง และวัณโรคระยะเริ่มแรก ใช้ทังต้น สด
จานวน 30 กรัม ต้มกับนา จานวนท่วมใบยา ต้มดื่มต่างนา ใช้ก้าน และใบสด 30 กรัม (แห้ง 10-15 กรัม)
ผสมนาตาลกรวดต้มนาดื่ม รักษาโรคปอดระยะเริ่มแรก
2. ใช้เป็นยาภายนอก แก้โรคผิวหนัง กลากเกลือน และผื่นคันอื่นๆ ใช้ใบสดทองพันชั่ง 5-8
ใบ ตาให้ละเอียด เติมเหล้าโรงเล็กน้อย ทาบริเวณที่เป็นเกลือน หรือ รากสดทองพันชั่ง 2-3 ราก มาป่นแช่
เหล้าไว้ 1 สัปดาห์ กรองเอานายาที่แช่มาทา ทาบ่อย ๆ จนกว่าจะหายหรือ ใช้ใบสดทองพันชั่ง ตาผสม
นามันดิบ หรือแอลกอฮอล์ 75% ทาบริเวณที่เป็นโรคผิวหนัง
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8.9) ชุมเห็ดไทย

ภาพที่ 23 แสดงชุมเห็ดไทย
ลักษณะทั่วไป
ต้นชุมเห็ดไทย จัดเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก มีอายุราว 1 ปี ต้นมีความสูงประมาณ 0.3-1.3 เมตร
มีเส้นผ่านศูนย์กลางของลาต้นประมาณ 12.3-17.4 มิลลิเมตร ลาต้นเป็นสีเขียวอมสีนาตาลแดง ลาต้นแตก
กิ่งก้านสาขามากเป็นทรงพุ่ม ตามลาต้นและกิ่งก้านมีขนอ่อนปกคลุมอยู่เต็มไปหมด ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการ
เพาะเมล็ด โดยมักพบขึนเองตามริมคลอง ตามที่รกร้าง หรือตามริมทางทั่วไป ใบชุมเห็ดไทย ใบเป็นใบ
ประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 คู่ ตรงกลางใบย่อยที่ติดเชื่อมกันนันจะพบว่ามีตุ่มตารองนา 1 คู่ ลักษณะ
ของใบย่อยเป็นรูปไข่กลับ ปลายใบมนและมีติ่งหนาม โคนใบแหลม ส่วนขอบใบมีรอยหยักแบบขนครุย ใบ
มีขนาดกว้างประมาณ 2.19-2.69 เซนติเมตร และยาวประมาณ 4.27-5.17 เซนติเมตร แผ่นใบเป็นสีเขียว
เข้ม หลังใบเรียบเนียนไม่มีขน ท้องใบมีขนละเอียดอ่อนนุ่มปกคลุมอยู่หนาแน่น ใบมีกลิ่นฉุนเล็กน้อย ก้าน
ใบมีร่องลึก ก้านใบยาวประมาณ 2.71-3.99 เซนติเมตร ไม่มีขน มีหูใบแบบเข็มแหลมสีเขียว 2 อัน ยาว
ประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร ดอกชุมเห็ดไทย ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง ช่อดอกยาว
ประมาณ 2.71-4.03 เซนติเมตร ในช่อหนึ่งจะมีดอกประมาณ 2-4 ดอก ดอกเป็นสีเหลืองสด มีกลีบดอก 5
ดอก และมีกลีบเลียงสีเขียวอีก 5 กลีบ ดอกมีเกสรเพศผู้จานวน 10 อัน และมีรังไข่เป็นเส้นยาวงอโค้ง
เล็กน้อยและมีขนปกคลุม ส่วนปลายเกสรเพศเมียจะเป็นตุ่มสันๆ ส่วนก้านดอกยาวประมาณ 1 เซนติเมตร
มีขนปกคลุม โดยจะออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน ผลชุมเห็ดไทย ออกผลเป็นฝักยาว
โค้งเล็กน้อย ฝักจะแบนทังสองด้าน ฝักมีความยาวประมาณ 15-24 เซนติเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 4-6 มิลลิเมตร และปกคลุมไปด้วยขนอ่อนนุ่มสันๆ ภายในฝักมีเมล็ด ประมาณ 20-30 เมล็ด
เมล็ดเป็นสีนาตาลเหลือง สีนาตาล หรือสีเขียวอมเทา ผิวเมล็ดเรียบ เงาเป็นมัน เมล็ดมีลักษณะแข็งและ
แบน หน้าตัดเฉียงเป็นรูปสีเหลี่ยมขนมเปียกปูน มองเห็นเหมือนเป็นจะงอยอีกด้านหนึ่งของเมล็ด เมล็ดมี
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ขนาดกว้างประมาณ 2-3 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 3-6 มิลลิเมตร เมล็ดมีรสชาติขมเมา มีกลิ่น
เฉพาะตัว หอมเล็กน้อย
ชื่ออื่น เช่น พรมดาน, พราดาน (สุโขทัย), หญ้าลึกลืน, หญ้าลักลืน (ปราจีนบุรี), เล็นเค็ด
(มหาสารคาม), เล็บหมื่นน้อย ลับมืนน้อย เล็บมื่นน้อย (ภาคเหนือ), ชุมเห็ดควาย ชุมเห็ดเขาควาย ชุมเห็ด
นา ชุมเห็ดเล็ก เล็บมื่นน้อย เล็บมืน (ภาคกลาง), กิเกีย หน่อปะหน่าเหน่อ หน่อปะหน่าเหน่อ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), ก๊วกเม้ง เอียฮวยแซ (จีน), เจี๋ยหมิงจื่อ (จีนกลาง) เป็นต้น
สรรพคุณ
1. ชุมเห็ดไทย ใช้แก้อาการตาฝ้ามัว ด้วยการใช้เมล็ด 2 ถ้วยชา บดเป็นผงกินกับข้าวต้มเป็น
ประจา ห้ามกินร่วมกับปลา ต้นหอม เนือหมู ซิงไฉ่
2. ชุมเห็ดไทยใช้แก้อาการตาฟาง ด้วยการใช้เมล็ดแห้ง 60 กรัม กับเมล็ดโคเชีย แห้ง 30
กรัม บดเป็นผงกินหลังอาหารครังละ 3 กรัม
3. ชุมเห็ดไทยช่วยให้ตาสว่าง ด้วยการใช้เมล็ดแห้ง 1 ถ้วยชา มั่งเก๊กจี แห้ง 1 ถ้วยชา เหล้า
อย่างดี 1 ถ้วยชา ต้มจนเหล้าแห้ง นามาบดเป็นผง กินกับนาอุ่นครังละ 6 กรัม วันละ 4 ครัง หลัง
อาหาร และก่อนนอน
4. แก้อาการเยื่อตาอักเสบเฉียบพลัน ด้วยการใช้เมล็ดชุมเห็ดไทยแห้ง และ เก๊กฮวย อย่างละ
10 กรัม มั่งเก๊กจี และปักชัก อย่างละ 6 กรัม ต้มนาดื่ม
5. ช่วยลดความดันโลหิต และแก้อาการเด็กเป็นตานขโมย ด้วยการใช้เมล็ดชุมเห็ดไทยแห้ง
10 กรัม ตับไก่ 1 คู่ บดผสมเหล้าขาวเล็กน้อย ปั้นเป็นก้อนนึ่งให้สุก แล้วรับประทาน
6. ชุมเห็ดไทยช่วยแก้โรคกลาก ด้วยการใช้เมล็ดจานวนพอสมควรบดเป็นผง ผสมจุยงิ่ง ฮุง จานวน
เล็กน้อยบดผสมให้เข้ากันดี ใช้สาลี หรือผ้าเช็ดถูบริเวณที่เป็นกลากให้สะอาดแล้วโรยยาปิดไว้
7. ชุมเห็ดไทยช่วยแก้ไข้หวัด ใช้ใบหรือทังต้นชุมเห็ดไทยแห้ง 15-30 กรัม (ถ้าใบสดหรือต้น
สด ให้เพิ่มจานวน 1 เท่าตัว) ผสมชะเอมต้มนาดื่ม
8. เมล็ดชุมเห็ดไทยช่วยบารุงธาตุในร่างกาย
9. เมล็ดชุมเห็ดไทยมีรสขมหวานชุ่ม เป็นยาเย็น โดยออกฤทธิ์ต่อตับและไต ช่วยทาให้
เลือดเย็น
10. เมล็ดนามาคั่วชงกับนากินเป็นยาบารุงประสาท
11. ใช้เป็นยาระงับประสาท
12. ช่วยทาให้นอนหลับสบาย ทาให้ง่วงนอน แก้อาการนอนไม่หลับ ด้วยการใช้เมล็ดชุมเห็ด
ไทยนามาคั่วให้เกรียมคล้ายเมล็ดกาแฟ แล้วนามาบดเป็นผง ใช้ชงกับนาร้อนดื่ม จะให้รสหอมชุ่มชื่นใจดี
ไม่ทาให้หัวใจสั่น
13. ใบชุมเห็ดไทยช่วยแก้อาการนอนไม่หลับได้
14. ช่วยบารุงกาลัง ด้วยการใช้เมล็ดชุมเห็ดไทยคั่วชงกินกับนา เป็นยาบารุงหัวใจ ทาให้ชุ่มชื่น
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8.10) โด่ไม่รู้ล้ม

ภาพที่ 24 แสดงโด่ไม่รู้ล้ม
ลักษณะทั่วไป
ต้นโด่ไม่รู้ล้ม เป็นพืชล้มลุก มีลาต้นสันและกลม ชีตรง มีความสูงราว 10-30 เซนติเมตรอยู่
ในระดับพืนผิวดิน ตามผิวลาต้นและใบจะมีขนละเอียดสีขาว สาก ห่าง ทอดขนานกับผิวใบ พืชชนิดนีเมื่อ
ถู ก เหยี ย บหรื อ โดนทั บ ก็ จ ะดี ด ตั ว ขึ นมาใหม่ ไ ด้ เ หมื อ นปกติ (สมชื่ อ เลย) ขยายพั น ธุ์ ด้ ว ยวิ ธี ก ารใช้
เมล็ด สามารถพบได้ทั่วไปตามป่าโปร่งที่มีดินค่อนข้างเป็นทราย ในป่าเต็งรัง ป่าดิบ และในป่าสนเขาทั่วทุก
ภาคของประเทศไทย และประเทศในเขตร้อนทั่วโลก ใบโด่ไม่รู้ล้ม มีใบเป็นใบเดี่ยวอยู่บริเวณเหนือเหง้า
ติดกันเป็นวงกลมเรียงสลับชิดกันอยู่เป็นกระจุกคล้ายกุหลาบซ้อนที่โคนต้น ลักษณะของใบเป็นรูปหอกหัว
กลับ แผ่นใบกว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตรและยาวประมาณ 8-20 เซนติเมตร ขอบใบหยักหรือเป็นจัก
คล้ายฟันเลื่อยห่าง ๆ มีเส้นแขนงของใบประมาณ 12-15 คู่ ส่วนของใบที่ค่อนไปทางปลายจะผายกว้าง
แล้วสอบเป็นแหลมทู่ ๆ ส่วนโคนใบจะสอบแคบจนถึงก้านใบ มีเนือใบหนาสาก ผิวใบจะมีขนสากเล็ก ๆ
ขนตรงห่างมีสีขาว และมีขนต่อมห่างอยู่ทังสองด้าน โดยท้องใบจะมีขนมากกว่าหลังใบ แผ่นใบมักแผ่ราบ
ไปกับพืนดิน ก้านใบยาวประมาณ 0.5-2 เซนติเมตร หรือไม่มีก้านใบ มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ขีไฟนกคุ่ม
(เลย), คิงไฟนกคุ่ม (ชัยภูมิ) , หนาดมีแคลน (สุราษฎร์ธานี) , ตะชีโกวะ ติ๊ ซิเควาะด๊ะ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), โน๊ะกะชอย่อตะ กาว่ะ เนาะดากวอะ (กะเหรี่ยงเชียงใหม่) , เคยโป้ หนาดผา หญ้าปราบ
หญ้าไก่นกคุ่ม หญ้าไฟนกคุ้ม หญ้าสามสิบสองหาบ (ภาคเหนือ), ก้อมทะ เกดสะดุด ยาอัดลม (ลัวะ), จ่อเก๋
(ม้ง) เป็นต้น
สรรพคุณ
ใช้เป็นยาบารุงร่างกาย บารุงกาลัง ด้วยการใช้รากต้มเป็นนาดื่ม หรือใช้ดองเหล้าดื่มผสมเข้า
กับสมุนไพรกาลังเสือโคร่งและม้ากระทืบโรง หรือจะใช้ใบต้มกับนาดื่มก็ได้ และนอกจากนียังใช้ทังต้นของ
โด่ไม่รู้ล้ม นามาตากแห้งแล้วหั่นเป็นฝอยใช้ผสมเข้ายาร่วมกับสมุนไพรอื่น ๆ คือ ต้นนางพญาเสือโคร่ ง ม้า
กระทืบโรง ลาต้นฮ่อสะพายควาย จะค่าน ตานเหลือง มะตันขอ เปลือกลา หัวยาข้าวเย็น แก่นฝาง ไม้
มะดูก และข้าวหลามดง นามาต้มเป็นนาดื่มเป็นยาบารุงก็ได้เหมือนกัน (ราก,ใบ,ทังต้น)
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ช่วยบารุงหัวใจ (ทังต้น)
ลาต้นและใบ ใช้เป็นยาบารุงเลือด เหมาะสาหรับสตรีที่มีประจาเดือนมาไม่เป็นปกติ
8.11) กาสามปีก(ตีนนก)

ภาพที่ 25 แสดงกาสามปีก(ตีนนก)
ลักษณะทั่วไป
ต้นกาสามปีก จัดเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 10-15
เมตร และอาจสูงได้ถึง 30 เมตร เปลือกต้นเป็นสีนาตาลอ่อนถึงสีนาตาลเข้มหรือดา กิ่งอ่อนเป็นสี่เหลี่ยมมี
ขนอ่อนขึนประปราย ส่วนกิ่งแก่จะเกลียงไม่มีขน ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด ชอบแสงแดดจัด ขึนได้
ดีในดินแทบทุกชนิด โดยมักพบขึนในป่าเบญจพรรณชืน ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และป่าคืนสภาพ
พบมากในป่าชายหาด บนพืนที่สูงจากระดับนาทะเลประมาณ 400-900 เมตร ใบกาสามปีก ใบเป็นใบ
ประกอบแบบนิวมือ เรียงตรงข้าม มีใบย่อย 3 ใบ ก้านใบเรียว ยาวประมาณ 3.5-7 เซนติเมตร ด้านบน
เรียบหรือเป็นร่องตืน มีขอบเป็นสันชัดเจน ผิวเรียบหรือมีขนขึนประปราย ลั กษณะของใบย่อยเป็นรูปขอบ
ขนานถึงรูปรี หรือเป็นรูปคล้ายใบหอก ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเรียวแหลม ส่วนขอบใบเรียบ แผ่นใบ
หนา ใบย่อยจะมีขนาดไม่เท่า โดยใบกลางจะมีขนาดกว้างประมาณ 1.5-5.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ
4-17 เซนติเมตร ใบอ่อนมีขนสีนาตาลขึนประปราย ส่วนใบแก่ด้านบนจะเกลียง ด้านล่างมีขนขึนตามเส้น
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กลางใบ ปลายเส้นแขนงใบโค้งจรดกัน เห็นได้ไม่ชัด ก้านใบย่อยยาวได้ประมาณ 0.1-1.2 เซนติเมตร ดอก
กาสามปีก ออกดอกเป็นช่อ โดยจะออกตามง่ามใบใกล้ปลายกิ่ง ออกเป็นช่อเดี่ยว ๆ หรือเป็นคู่ มีขนาด
กว้างประมาณ 3-6 เซนติเมตร และยาวประมาณ 8-25 เซนติเมตร แตกแขนงเป็นคู่ตรงข้ามหรือเกือบตรง
ข้ามกัน แต่ละแขนงจะแตกแขนงย่อยเป็นคู่ ๆ อีกประมาณ 1-3 คู่ ที่ปลายสุดของกิ่งจะเป็นช่อกระจุก
ก้านช่อดอกยาวประมาณ 3-0.5 เซนติเมตร มีใบประดับติดเป็นคู่ตรงจุดที่แตกกิ่ง ยาวประมาณ 1-3
มิลลิเมตร ร่วงได้ง่าย ดอกกาสามปีกจะมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ มีใบประดับย่อยขนาดเล็ก 1 คู่ ติดอยู่ใต้กลีบ
เลียง ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร กลีบเลียงดอกมี 5 กลีบ โคนติดกันเป็นรูปกรวย สูงประมาณ 1.5-2.5
เซนติเมตร ที่ปลายแยกเป็นแฉกสามเหลี่ยมเล็ก 5 แฉก แฉกลางด้านล่างมักจะมีขนาดใหญ่กว่าแฉกอื่น ๆ
กว้างได้ประมาณ 5 มิลลิเมตร ดอกมีเกสรเพศผู้ 4 อัน แบ่งเป็นอันยาว 2 อัน และสัน 2 อัน ส่วนรังไข่มี 34 ช่อง ผลกาสามปีก ผลมีลักษณะกลม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5-8 มิลลิเมตร ฝาปิดขัวผลมี
ขนาดกว้างประมาณ 1 ใน 4 ของตัวผล มีเนือหุ้มเมล็ดบาง ๆ ผลอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสี
แดง ภายในผลมีเมล็ด 1 เมล็ด เมล็ดแข็งมาก
ชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ตีนนกผู้ มะยาง ห้าชัน (เชียงใหม่) , สวองหิน (นครราชสีมา), ไข่เน่า
(นครราชสีมา, ลพบุรี), เน่า (ลพบุรี), ขีมอด (นครปฐม), แคตีนนก (กาญจนบุรี), กะพุน ตะพรุน (จันทบุรี),
ตะพุน ตะพุนทอง ตะพุ่ม สะพุนทอง (ตราด), กานน สมอกานน สมอตีนนก สมอหิน (ราชบุรี , ประจวบคีรี
ขันธันธ์), สมอป่า สมอหิน (ประจวบคีรีขันธ์) , นนเด็น (ปัตตานี), ตาโหลน (สตูล), กาสามปีก กาจับหลัก
ตีนนกผู้ มะยางห้าชัน (ภาคเหนือ), กาสามซีก กาสามปีก ตีนกา สมอบ่วง (ภาคกลาง), โคนสมอ ตีนนก
สมอตีนเป็ด ปะถั่งมิ เปอต่อเหมะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)
สรรพคุณ
เปลือกต้นใช้เป็นยาบารุงหัวใจ (เปลือกต้น)
เปลือกต้นใช้ต้มกับนาดื่มเป็นยาแก้นิ่วในทางเดินปัสสาวะ (เปลือกต้น)
เนือไม้ใช้เป็นยาแก้ปัสสาวะดาหรือปัสสาวะเป็นเลือด (เนือไม้)
ราก ต้ น และใบของสมุ น ไพรชนิ ด นี สามารถน ามาใช้ เ ป็ น ยารั ก ษาโรคไข้ จั บ สั่ น หรื อ ไข้
มาลาเรียได้ (ต้น,ราก,ใบ)
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8.12) เถาเอ็นอ่อน

ภาพที่ 26 แสดงเถาเอ็นอ่อน
ลักษณะทั่วไป
ต้นเถาเอ็นอ่อน จัดเป็นไม้เถาเลือยพาดพันกับต้นไม้อื่น เป็นไม้เลือยจาพวกเถาเนือแข็ง เถา
ลาต้น กลม เปลื อกเถาเรี ย บหนาเป็น สี นาตาลอมสี ดาหรือเป็นสี แดงเข้มและมีล ายประตลอดเถา ยาว
ประมาณ 4-5 เมตร ก้านเล็ก มีสีเทาอมเขียวและไม่มีขนปกคลุม เมื่อเถาแก่เปลือกจะหลุดลอกออกเป็น
แผ่น ๆ มียางสีขาวข้นทังต้น พรรณไม้ชนิดนีขยายพันธุ์ ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด มักพบขึนตามป่าราบหรือ
ตามที่รกร้าง ทางจังหวัดหวัดสระบุรี
ใบเถาเอ็นอ่อน ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกัน ลักษณะของใบเป็นรูปรีหรือรูปไข่ ปลาย
ใบมนมีหางสัน โคนใบสอบ ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-8 เซนติเมตร และยาวประมาณ
5-18 เซนติเมตร แผ่นใบค่อนข้างหนา หลังใบเรียบเป็นมันและลื่น ท้องใบเรียบเป็นสีเขียวนวล ใบอ่อนมี
ขนปกคลุม ส่วนใบแก่ไม่มีขน เส้นใบตามขวางจะเป็นเส้นตรงไม่โค้ง ใบหนึ่งจะมีประมาณ 30 คู่ ส่วนก้าน
ใบสัน
ดอกเถาเอ็นอ่อน ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบ ดอกย่อยเป็นสีเหลืองอ่อนหรือสีเป็นสีขาวอม
เหลือง ดอกมีกลีบดอก 5 กลีบ โคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน ส่วนกลีบเลียงดอกเป็นสีเขียวมี 5 กลีบ
ผลเถาเอ็นอ่อน ออกผลเป็นฝัก ลักษณะของฝักเป็นรูปทรงกระสวย กลมยาว ยาวประมาณ
6.5-10 เซนติเมตร และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฝักประมาณ 1-2 เซนติเมตร ฝักมีเนือแข็ง โคนผลติดกัน
ปลายผลแหลม ผิวผลเป็นมันลื่น พอแก่แล้วจะแตกอ้าออก ภายในผลมีเมล็ดสีนาตาลมีขนปุยสีขาวติ ดอยู่
และปลิวไปตามลมได้ ลักษณะของเมล็ดเป็นรูปรีหรือรูปกลมยาวแบน มีความยาวประมาณ 1 เซนติเมตร
ชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า เครือเถาเอ็น เครือเขาเอ็น (เชียงใหม่), เขาควาย (นครราชสีมา), เสน่งกู
(บุรีรัมย์), หญ้าลิเลน (ปัตตานี), หมอตีนเป็ด (สุราษฎร์ธานี) , ตีนเป็ดเครือ (ภาคเหนือ), เครือเอ็นอ่อน
(ภาคอีสาน), เมื่อย (ภาคกลาง), กวน (ฉาน-แม่ฮ่องสอน), นอออหมี (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), กู่โกวเถิง (จีน
กลาง) เป็นต้น
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สรรพคุณ
ราก เถา และใบมีรสขมเบื่อเอียน เป็นยาเย็น มีพิษ ออกฤทธิ์ต่อหัวใจและตับ ใช้เป็นยาฟอก
เลือด (ราก,เถา,ใบ)
เถานามาต้มกินจะช่วยทาให้จิตใจชุ่มชื่น (เถา)
เมล็ดมีรสขมเมา สรรพคุณเป็นยาขับลมในลาไส้และในกระเพาะอาหาร ทาให้ผายและเรอ
ช่วยแก้อาการจุกเสียดแน่นท้อง (เมล็ด)
เถาใช้แก้อาการฟกชาดาเขียว โดยใช้เถาที่บดเป็นผง 0.35 กรัม ผสมกับเหล้ารับประทาน
หรือใช้ยาแห้งประมาณ 5-6 กรัม นามาดองกับเหล้ารับประทานครังละ 5 ซีซี วันละ 3 ครัง (ตารับนีใช้แก้
อาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ด้วย) (เถา)
ใบและเถามีสรรพคุณเป็นยาบารุงเส้นเอ็น แก้อาการปวดเมื่อย โดยใบมีรสเบื่อเอียน ใช้ทา
เป็นลูกประคบ ด้วยการนาใบมาโขลกให้ละเอียด แล้วนามาห่อกับผ้าทาเป็นลูกประคบแก้เมื่อยขบ แก้ปวด
เสียวเส้นเอ็น ช่วยคลายเส้นเอ็น ทาให้เส้นเอ็นที่ตึงยืดหย่อน ส่วนเถามีรสชมเบื่อมัน ใช้ต้มกับนาดื่มเป็นยา
บารุงเส้นเอ็นให้แข็งแรง แก้เส้นเอ็นพิการ เส้นแข็ง แก้อาการปวดเมื่อยเส้นเอ็น แก้อาการปวดบวม ปวด
เมื่อยตามร่างกาย ปวดหลัง แก้ขัดยอก (ใบ,เถา)
8.13) รางแดง

ภาพที่ 27 แสดงรางแดง
ลักษณะทั่วไป
ต้นรางแดง จัดเป็นไม้เถายืนต้นกึ่งพุ่ม มักเลือยตามต้นไม้และกิ่งไม้ เถาเป็นสีเทา ผิวของลา
ต้นหรือเถาเป็นรอยแตกระแหงเป็นร่องสีแดงสลับ ทาให้เกิดเป็นลวดลายที่สวยงาม (ลาต้นเมื่อยังอ่อนจะ
เป็นรูปทรงกระบอก เมื่อแก่แล้วจะแตกเป็นสีแดง) ตามกิ่งอ่อนมีขนสัน ๆ ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการทาบเถา
กิ่งชา กิ่งตอน และใช้เมล็ด พรรณไม้ชนิดนีมักขึนตามป่าโปร่ง มีถิ่นกาเนิดอยู่ทางจังหวัดสระบุรี ส่วนใน
กรุงเทพฯ มีการปลูกกันบ้างตามบ้าน ใบรางแดง แผ่นใบเป็นสีเขียว ใบคล้ายกับใบเล็บมือนางหรือกะดังงา
ไทย ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ยาว รูปไข่แกมขอบขนาน หรือรูปวงรีแกมขอบ
ขนาน ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นจักตืน ใบมีขนาดกว้างประมาณ 4-6 เซนติเมตร และยาวประมาณ 8-14
เซนติเมตร ส่วนก้านใบสัน เมื่อนาใบมาผิงไฟเพื่อทายาจะมีกลิ่นคล้ายกับแกลบข้าว มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า
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ก้องแกบ เขาแกลบ เห่าดา ฮองหนัง ฮ่องหนัง (เลย), ปลอกแกลบ (บุรีรัมย์), เถามวกเหล็ก เถาวัลย์เหล็ก
(สระบุรี), กะเลียงแดง (ชลบุรี-ศรีราชา), แสงอาทิตย์ แสงพระอาทิตย์ รางแดง (ประจวบคีรีขันธ์), ก้อง
แกบ ก้องแกบเครือ ก้องแกบแดง เครือก้องแกบ หนามหัน (ภาคเหนือ), เถาวัลย์เหล็ก เถามวกเหล็ก กะ
เลียงแดง รางแดง (ภาคกลาง), ทรงแดง (ภาคใต้), ซอแพะแหล่โม (กะเหรี่ยง), ตะแซทูเหมาะ (กะเหรี่ยง
แดง), กะเหรี่ยงแดง, โกร่งเคอ, เคือก้องแกบ, เถาวัลย์, ย่านอีเหล็กเป็นต้น
สรรพคุณ
1. เถามีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะ จะใช้เดี่ยว ๆ หรือใช้ผสมกับสมุนไพรชนิดอื่นด้วยก็ได้
ซึ่งตามตารับยาอายุวัฒนะจะใช้รางแดง 1 ขีด เหล้า 200 มิลลิเมตร และนาผึง 200 มิลลิเมตร นามาดอง
ไว้ 15 วัน ใช้กินครังละ 30 มิลลิเมตร วันละ 2 ครัง เช้าและเย็น หรือจะใช้เถารางแดงผสมกับต้น
เถาวัลย์เปรียง ต้นกาแพงเจ็ดชัน, ต้นขมินเครือ, และต้นนมควาย นามาต้มกับนาดื่มเป็นยาอายุวัฒนะ
(เถา)
2. ใช้เถานามาต้มกิน หรือนาใบมาชงเป็นชา (ซึ่งอาจจะใช้แบบเดี่ยว ๆ หรือใช้ร่วมกับ
สมุนไพรอื่น ๆ ก็ได้) เพื่อเป็นยาบารุงกาลัง (ตารับยานีสามารถช่วยแก้เส้น แก้เอ็น อาการปวดหลัง ปวด
เอง ปวดแข้ง ปวดขา ได้ด้วย) แต่ที่นิยมมากที่สุดคือ การดองเหล้า (ใช้รากนามาดองกับเหล้า) (เถา,ราก)
3. เถานามาหั่นตากแดด แล้วนามาปรุงเป็นยากินรักษาโรคกษัย รักษาอาการกล่อนลงฝัก
และกล่อนทุกชนิด (เถา) ส่วนรากก็มีสรรพคุณเป็นยาแก้กษัยเช่นกัน (ราก)
4. ใช้เถารางแดง, ต้นกาแพงเจ็ดชัน, ต้นขมินเครือ, ต้นเถาวัลย์เปรียง และต้นนมควาย นามา
ต้มกับนาดื่มช่วยให้เจริญอาหาร ส่วนอีกวิธีให้ใช้ใบนามาลนไฟหรือตากให้แห้งแล้วชงกับนาดื่ม ก็ช่วยทาให้
เจริญอาหารได้เช่นกัน
5. เถานาไปต้มกับนาดื่มช่วยลดคอเลสเตอรอล
6. เถาช่วยแก้ร้อนในกระหายนา
7. รากมีสรรพคุณเป็นยาขับเสมหะ
8. ใบนามาลนไฟแล้วนาไปต้มกับนาดื่มแทนใบชา จะช่วยทาให้ชุ่มคอ
9. ใช้ใบนามาปิ้งไฟให้กรอบ ใช้ชงกับนากินต่างนาชาเป็นยาช่วยขับปัสสาวะ ส่วนเถาก็มี
สรรพคุณเป็นยาขับปัสสาวะเช่นกัน
10. ใบรางแดงนามาปิ้งกับไฟชงกับนาร้อนกินแทนชา เป็นยารักษาอาการปวดเมื่อย ปวด
หลังปวดเอว แก้อาการอ่อนเพลีย นอกจากนียังใช้เป็นยาล้างไต ด้วยการใช้ใบชงใส่นาร้อน หรือจะใช้ราก
หรือเถานามาหั่นตากแห้ง แล้วต้มกินก็ได้ และยังเชื่อว่าหากกินสมุนไพรรางแดงเป็นประจาจะช่วยบารุง
ร่างกาย บารุงโลหิต และทาให้เจริญอาหารได้ด้วย
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8.14) จะค้าน (คอเกมือะ)

ภาพที่ 28 แสดงจะค้าน (คอเกมือะ)
ลักษณะทั่วไป
จะค้าน เป็นไม้เถา ขนาดกลาง มีข้อปล้อง เนือไม้เป็นเส้นยาว หน้าตัดตามขวางมีลาย เป็นเส้น
รัศมี เปลือกค่อนข้างอ่อน เนือไม้สีขาวใบ ใบเดี่ยวรูปใบหอกกว้างคล้ายใบพริกไทย แต่แคบกว่า ปลายใบ
แหลม ใบสีเขียวเข้มดอก ออกดอกเป็นช่อยาวเล็ก สีครีม ดอกย่อยอัดกันแน่น คล้ายดอกพริกไทยหรือดอก
ดีปลีผล ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีแดงคลา ชื่ออื่น : ตะค้านเหล็ก, ตะค้านหยวก สะค้าน สะค้านหยวก หนาม
หนามแน มังเหาเจ๊าะ (ม้ง), จะค่าน (คนเมือง,เมี่ยน,ไทลือ), หละฮะ (ขมุ), ผู่แฮเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง)
สรรพคุณ
ราก รสเผ็ดร้อน แก้ไข้อันประกอบไปด้วยหืด แก้หืด ขับเหงื่อ แก้ลมอันเกิดจากกองธาตุ
พิการ
เถา ขับลมในลาไส้ ทาให้ผายลมและเรอ แก้จุกเสียด เป็นยาประจาธาตุลมแก้ในกองลม แก้
ลมอันเกิดในกองธาตุและสมุฏฐาน แก้วาโยธาตุ 6 ประการ แก้เสมหะและเลือด ให้ปรุงร่วมกับยาธาตุ แก้
ธาตุพิการ บารุงธาตุ แก้ท้องเสีย แก้ปวดท้อง เจริญอาหาร
ใบ รสเผ็ดร้อน แก้ลมในกองเสมหะ แก้ลมในกองโลหิต ขับลมในลาไส้ แก้แน่นในอก ขับ
เสมหะ คุมกาเนิดจุกเสียด แก้ธาตุพิการ
ดอก รสเผ็ ด ร้ อ น แก้ล มอั น มี พิ ษ ได้ แ ก่ ลมอั ม พฤกษ์ ลมปั ต คาด (ลมเกี่ ย วกั บ เส้ น แถบ
ท้องน้อยและหน้าขา)ที่เกิดจากพิษพรรดึก (ท้องผูก ถ่ายเป็นก้อนแข็งคล้ายขีแพะ)
ผล รสเผ็ดร้อนเล็กน้อย แก้ลมอันแน่นในอก บารุงธาตุทังห้า บารุงธาตุ แก้ท้องเสีย แก้ธาตุ
พิการ แก้ปวด ท้องแน่นจุกเสียด ขับผายลม
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8.15) ตระไคร้ต้น

ภาพที่ 29 แสดงตระไคร้ต้น
ลักษณะทั่วไป
ตะไคร้ต้น หรือ CIN-NAMOMUM ILICIOIDES CHEVAL อยู่ในวงศ์ LAU-RACEAE เป็นไม้
ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูง 10-15 เมตร ลาต้นอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อแก่เป็นสีเทา ผิวเปลือกเรียบ
เปลือกบาง แตกกิ่งก้านหนาแน่น ส่วนปลายต้นเป็นพุ่มกว้าง เนือ ไม้เป็นสีนาตาลอ่อน มีกลิ่นหอมฉุน
เหมือนกับกลิ่นตะไคร้แกง ตะไคร้กอ หรือตะไคร้บ้าน เช่นเดียวกับราก ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ รูปรีแกมรูป
ขอบขนาน ปลายและโคนใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ เนือใบแข็งและกรอบ หน้าใบสีเขียวสด ท้องใบสีนวล
ดอก ออกเป็นช่อกระจะตามซอกใบ แต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อย 5-6 ดอก ลักษณะดอกกลม สีเหลือง
เข้ม "ผล" กลม เมล็ดมีเยื่อสีแดงหุ้ม ดอกออกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและตอนกิ่ง มีชื่อเรียกอีกคือ ไม้
จวง จวงหอม (ภาคใต้) กระเพราะต้น (สระบุรี) จะไค้ต้น (พายัพ) มือ แด (ปัตตานี) ทางอาการ ยอด อ่อน
ลวกจิมนาพริกต่าง ๆ อร่อย
สรรพคุณ
ใช้รากต้มรับประทานเป็นยาขับลมในลาไส้ ทาให้ผายลมและเรอได้ดี แก้ปัสสาวะพิการ เนือ
ไม้ใช้ปรุงกับ เถาสะค้าน และต้นดาวเรือง รักษาฝีลม ปรุงเป็นยาหอม แก้ท้องขึนอืดเฟ้อจุกเสียด ขับลมใน
ล าไส้ บ ารุ งธาตุ ได้ดี เช่ น เดี ย วกัน ในยุค สมั ยก่อ นนิ ยมกั นอย่า งแพร่ห ลาย ปั จจุ บันมี ใช้ เฉพาะถิ่น ทาง
ภาคเหนือไม่กี่พืนที่เท่านัน
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2.2 ด้านการแต่งกาย

ภาพที่ 30 แสดงการแต่งกายของกะเหรี่ยง
1) การทอผ้าของกะเหรี่ยง
การทอผ้า ชาวปกาเกอะญอ จะทอเครื่องนุ่งห่มใช้ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ ผ้าพันคอ โสร่ง ผ้า
โพกหัว ผ้าห่ม เสือ ผ้าถุง ย่าม ให้คนรู้จักมอบเป็นของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ หรือทอตุงเพื่อถวายความ
เคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
กระทาในโอกาส : เวลาว่างจากการประกอบอาชีพการเกษตร เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
หรือในยามว่างเพื่อไว้สวมใส่เวลาไปทาบุญประเพณีเวียนเทียนเจดีย์ (หม่าบูโค๊ะ) งานแต่งงาน โดย
ระยะเวลาการทอย่ า ม ใช้ เ วลา 4 วัน ผ้ าโพกหั ว 7 วัน ผ้ าพั น คอ 7 วั น เสื อ 15 วั น ผ้ าถุ ง 1 เดื อ น
โดยประมาณ
การกะขนาด : การทอผ้าของกะเหรี่ยงก่อนที่จะขึนเครื่องทอจาเป็นจะต้องกาหนด
วัตถุประสงค์ของการทอก่อนว่าทอเพื่อใช่ทาอะไร เช่น ทอย่าม ทอเสือ ทอผ้าถุง ฯลฯ และกะขนาด
ไปพร้อมกันด้วยทังนี เนื่องจากลักษณะของเครื่องนุ่งห่มของชนเผ่ากะเหรี่ยงเป็นการนาผ้าแต่ละชินมาเย็บ
ประกอบกัน โดยไม่มีการตัดทิง(ยกเว้นความยาวเกินขนาด) ดังนันการทอผ้าแต่ละครังต้องกะขนาดที่จะ
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นามาเย็บแล้วสวมได้พอดีตัวกะเหรี่ยงไม่มีเครื่องมือที่ใช้เป็นการวัดจึงต้องใช้วิธีการกะประมาณโดยการเคย
ชินการกะขนาดของผ้าที่จะทอแต่ละครัง ผู้จะยึดรูปร่างของตนเป็ นมาตรฐานว่าเมื่อขึนเครื่องทอเพื่อทอ
เสือของตนต้องเรียงด้ายสูงประมาณเท่าไหร่ของไม้ที่เสียบบน ทาเบ๊อะ หรือ ไม้ขึนเครื่องทอ เช่น ประมาณ
ว่าครึ่งไม้หรือค่อนไม้ เป็นต้น ฉะนัน เมื่อต้องทอให้ผู้อื่น จะต้องเพิ่ม หรือลดขนาด โดยกะขนาดของผู้ให้
ทอ ปกติแล้วความกว้างของผ้าที่ทอได้มีขนาดเพียง 1 ใน4 ของรอบอก ของผู้สวมใส่อย่างหลวมๆ ถ้าทอผ้า
ห่มความกว้างอาจเท่ากับ ประมาณ สิบหกนิว ทังนีขึนอยู่กับการนาไปประกอบเป็นเครื่องนุ่งห่ม เช่น ผืน
ผ้าที่ทอจะเท่ากัน 4 เท่าความยาวแท้จริงของเสือหรือชุดยาว ก็จะทอผ้าขนาดเดี่ยวกันคือสองผื นโดยแต่
ละผื น มีความยาวสองเท่าของความยาวที่แท้จริง เป็นต้น เครื่องทอผ้ าไม่มีห ลั กฐานที่แสดงว่าแต่เดิม
รูปแบบของการทอผ้าของกะเหรี่ยงเป็นแบบใด แต่ปัจจุบันพบว่าเป็นแบบทอมัดเอว
ส่วนประกอบของเครื่องทอผ้ามีดังนี
1. แผ่ น หลั งหรื อผ้าหนาๆส่ว นมากจะใช้ห นังสัตว์ เช่นหนังกวาง ฯลฯ ตัดเป็นแผ่ น
สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างประมาณ 4-6 นิวยาวประมาณ 20 นิว ปลายสองข้างเจาะรูร้อยเชือกสาหรับคล้อง
กับปลายไม้รังผ้าที่ทอให้ตึงโดยพันอ้อมกับเอวผู้ทอชาวกะเหรี่ยงเรียกว่า ยอแป้เกาะ
2. ไม้สาหรับพันผ้า เป็นไม้จริงท่อนกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1/2 นิว ยาว 20/24
นิวผ่าครึ่งประกอบปลาย 2 ข้าง บากเป็นช่องสาหรับใช้คล้องเชือกจากแผ่นหลัง เป็นไม้อันแรกที่ใช้พันด้าย
เมื่อเริ่มขึนเครื่องทอและใช้สาหรับม้วนเก็บผ้าทอแล้ว
3. ไม้กระทบหรือทาแป้ เป็นไม้จริงหน้ากว้าง 4-5 นิว ใช้สาหรับแยกด้ายยืนให้มีช่อง
กว้างขึน เพื่อสะดวกในการสอดด้ายขวางและใช้กระทบด้ายขวางให้แน่น
4. ไม้แยกด้าย กรูโข่ เป็นปล้องไม้ไผ่กลมๆเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3/4 ยาวประมาณ
20 นิว ใช้สาหรับแยกเส้นด้าย
5. ไม้ตะบี เป็นไม้ไผ่เหลาให้กลมเรียวเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3/4 ยาวประมาณ
20-25 นิว การทอผ้าครังหนึ่ง ๆ จะใช้ไม้ตะบี อย่างน้อย 3 อัน ไม้ตะบีนีควรมีไว้หลาย ๆ อันเพราะมี
ประโยชน์หลายอย่างคือ
*ใช้สาหรับคล้องด้ายตะกอ เพื่อแบ่งเส้นด้ายยืนเวลาขึนเครื่องทอเมื่อทอจะยกขึนสลับกับ
ไม้ช่วยแยกด้าย
*ใช้เครื่องกาหนดแนวและจัดระเบียบเส้นด้ายยืนตะกอ
*ใช้กาหนดตะกอสาหรับการทอผ้าที่มีตะกอหลายชุดจานวนไม้หน่อตะบีที่ใช้ในการนีจะมี
จานวนเท่ากับตะกอการขึนเครื่องทอ
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เครื่องทอผ้าในตาแหน่งที่พร้อมทอเป็นผืนผ้า

ภาพที่ 31 แสดงเครื่องทอผ้าในตาแหน่งที่พร้อมทอเป็นผืนผ้า
การขึนเครื่องทอ เป็นการนาเส้นด้ายมาเรียงกันอย่างมีระเบียบตามแนวเดียวนอนขนานไป
กับไม้ขึนเรียงลาดับไว้ดังนี การเรียงด้ายจะใช้จานวนคู่เช่น 2 เส้น หรือ 4 เส้น ครบก็ได้หากต้องการผ้า
หนาเช่นผ้าห่มก็ใช้ด้ายไปแยกที่ตะกอเป็นสองส่วนๆละ 2 เส้นหากเป็นเส้นด้ายพืนเมืองปั่นเองปกตินิยมใช้
ด้ายยืนเพียงเส้นเดียวเวลาเรียงใช้ 2 เส้นควบหากเป็นด้ายสาเร็จรูปจะใช้ด้ายยืน 2 เส้น เวลาเรียงใช้ 4
เส้นควบจานวนด้ายอัดเพิ่มมากขึนในกรณีที่เป็นการทอผ้าลายนูนตามแนวยาว เช่น การทอเสือของผู้ชาย
สูงอายุของกะเหรี่ยงจะใช้ด้ายยืนปกติคือ 1 เส้นเวลาเรียงใช้ 2 เส้นควบเมื่อถึงเวลาจะเพิ่มด้ายยืน 2 หรือ
3 เส้นฉะนันเวลาเรียงด้ายต้องใช้ 4 หรือ 6 เส้นควบทังนีขึนอยู่กับลวดลายที่ต้องการ
การเรียงด้ายมีขันตอนดังนี
1. คล้องด้ายที่หลักที่ 1 และสาวด้ายทังหมดพันหลักที่ 2,3,4 และ 5 นาไปคล้องหลักที่ 6
และเสากลับมาคล้องหลักที่ 1
2. ดึงด้ายทังหมดให้ตึงเสมอกันและนามาพันรอบหลักที่ 2 ตามแนวเข็มนาฬิกา
3. ดึงด้ายทังหมดให้ตึงเสมอกันมาทางด้านหน้าหลักที่ 3 ซึ่งเป็นจุดแยกด้ายโดยใช้ด้ายอีก
กลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นด้ายตะกอสอดเข้าไประหว่างด้ายที่แยกเป็น 2 ส่วนเท่าๆกันด้ายส่วนที่ไม่ได้คล้องกับตะกอ
แยกผ่านด้านหลังหลักที่ 4 และส่วนที่คล้องตะกอดึงผ่านด้านหน้าหลักที่ 4
4. รวบด้านทังสองส่วนเข้าด้วยกัน ดึงให้ตึงสาวพันอ้อมหลักที่ 5 ตามแนวเข็มนาฬิกา
5. ดึง ด้ายทังหมดให้ตึงพันอ้อมหลักที่ 6 และสาวให้ตึง ดึงกลับมาเริ่มต้นที่หลักที่ 1 ใหม่
หากต้องการสลับสี ก็เปลี่ยนด้านกลุ่มใหม่เป็นสีที่ต้องการ โดยเริ่มตังแต่หลักที่หนึ่งเช่ นกัน ทาหมุนเวียนไป
เช่นนีเรื่อยๆ จนด้ายที่เรียงมีความสูงเท่ากับความกว้างของผ้าที่ต้องการใช้
6. ถอดไม้ทังหมดออกจากไม้ขึนเครื่องทอ และนาไม้ทะติสอดเข้าไป เก็บตะกอแทนไม้กลู
โขะ (หลักที่ 6) ซึ่งต้องใช้สาหรับช่วยแยกด้ายเวลาทอ จากนัน นาเครื่องทอทางด้านไม้รั งผ้าไปผูกยึดกับฝา
หรือ เสาระเบียงบ้าน โดยให้ได้ระดับความสูงประมาณศีรษะของผู้ทอ ขณะที่นั่งกับพืน ส่วนทางด้านไม้พัน
ผ้านาแผ่นหนังมาอ้อมรอบเอวด้านหลังของผู้ทอ และผูกรังหัวท้ายกับปลายทังสองของไม้พันผ้า พร้อมกับ
ดึงเครื่องทอให้ตึงพอประมาณ โดยผู้ทอกระเถิบถอยหลังนั่งในตาแหน่งที่เหมาะสม
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ภาพที่ 32 แสดงการกรอด้ายขวาง
การกรอด้ายขวาง
ด้ายขวาง คือ ด้านที่สอดเข้าไประหว่างด้ายยืนปกติ ยกด้านมัน (เน) ขึน โดยใช้ไม้กระทบ 1
ครัง แล้วตังไว้ก่อนจึงสอดด้ายเข้าไป สลับกัน ซ้าย – ขวา ทาเช่นนีจนกว่าจะพอ
การทอผ้าของกะเหรี่ยง มี 2 ชนิด
1. การทอธรรมดาหรือทอลายขัด คือ การสอดด้ายขวางเข้าไประหว่างด้ายยืน ซึ่งแยก
สลับกันขึน 1 ลง 1 หรือขึน 2 ลง 2 ตามจานวนเส้นด้ายที่เรียงเมื่อขึนเครื่องทอ ผ้าที่ได้เนือผ้าจะเรียบ
สม่าเสมอและเป็นสีเดียวกันตลอดผืน
2. การทอเป็นลวดลายผ้า ที่กะเหรี่ยงทอใช้ส่วนใหญ่จะมีลวดลายประกอบ ทังนีขึนอยู่กับ
การใช้ป ระโยชน์ และความนิ ยม เช่น ชุดหญิงสาวสกอร์จะมีลายขวางบริเวณเหนืออก ผ้ าถุงของหญิง
แต่งงานแล้วจะทอลวดลายบริเวณไหล่อย่างสวยงาม เป็นต้น

ภาพที่ 33 แสดงลวดลายในผืนผ้า
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การประดิษฐ์ลวดลายในผืนผ้าขณะทอ
ลายในเนือผ้า ลักษณะลวดลายจะปรากฏ เป็นเส้นนูนตามแนวตัง หรือแนวนอนก็ได้ หาก
เป็นลายนูนตามแนวตัง การกาหนดลายจะทาพร้อมกับการเรียงด้าย คือใช้จานวนด้ายเพิ่มขึนกว่าปกติ
ส่วนด้ายขวางใช้จานวนเท่าปกติ
ลวดลายสลับสี เป็นการทอแบบธรรมดา คือ ใช้ด้ายยืนและด้ายขวางจานวนเท่าปกติ แต่
แทรกด้ายสีต่าง ๆ สลับเข้าไป ขณะเรียงด้ายยืนหรือเมื่อสอดด้ายขวาง
การตัดเย็บ การตัดเย็บตามปกติแล้ว ผ้าจะเป็นผ้าหน้าแคบ จากัดตามขนาดเครื่องทอ คือ
กว้างที่สุดไม่เกิน 20 นิว ส่วนความยาวขึนอยู่กับวัตถุประสงค์ข องผู้ทอ ดังนันการตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มของ
กะเหรี่ยงจึงเป็นการนาผ้าทังผืนมาเย็บประกอบกัน โดยพยายามตัวให้น้อยที่สุด เนื่องจากในอดีตกะเหรี่ยง
ไม่มีกรรไกรใช้ ผ้าที่ทอแต่ละชินเมื่อนามาประกอบกันเป็นเครื่องนุ่งห่มแล้ว จะไม่มีเศษเหลือทิง การแบ่ง
ผ้าจึงทาโดยใช้มีดคม ๆ กรีดตามแนวขวางของผืนผ้าเท่านัน ด้วยเหตุนีรูปทรงของเสือผ้ากะเหรี่ยงจึงไม่มี
ส่วนโค้งเว้า สิ่งสาคัญในการนาผ้ามาประกอบกัน คือ ต้องเป็นผ้าที่ทอขึนสาหรับเครื่องนุ่งห่มตัว หรือผ้าผืน
นัน โดยเฉพาะการนาไปประกอบกับส่วนของตัวหรือผืนอื่นไม่ได้ เช่น ผ้าที่ทอเพื่ อเย็บเป็นเสือผู้ชายจะ
นามาเย็บเป็นย่าม หรือผ้าห่มไม่ได้ และผ้าที่ทอสาหรับเย็บย่ามก็ไม่สามารถนามาเย็บเป็นเสือ หรือผ้าห่ม
ได้เช่นเดียวกัน ทังนีเนื่องจากได้กาหนดลวดลายสี และขนาดไว้อย่างแน่นอนแล้ว ก่อนที่จะทอผ้าแต่ละผืน

ภาพที่ 34 แสดงการประดิษฐ์ลวดลายในผืนผ้าขณะทอ
2.3 ด้านที่อยู่อาศัย
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ภาพที่ 35 แสดงบ้านเรือนของกะเหรี่ยง
ที่อยู่อาศัย
ลักษณะบ้านเรือนของกะเหรี่ยงนันนิยมสร้างเป็นบ้านยกพืนสูง ใต้ถุนสูงแบบต่าง ๆ ใต้ถุนนัน
เป็นที่นั่งเล่นและทากิจวัตร เช่น ตาข้าว ผ่าฟืน เลื่อยไม้ ในเวลากลางวัน กลางคืนก็จะต้อนหมู ไก่ และวัว
ควายเข้าล้อมไว้ที่ใต้ถุนนี พ่อบ้านที่ดีก็มักจะผูกชิงช้าไว้ใต้ถุนให้ลูกเล่น มีชานบ้าน ตัวบ้านทาด้วยไม้ไผ่ผ่า
ซีกหรือขีฟาก หลังคามุงด้วยใบตองก้อ ตรงกลางตัวบ้านมักจะมีเตาไฟไว้ เพื่อทากั บข้าว และอาศัยนอน
เพื่อรับความอบอุ่นจากเตาไฟในช่วงฤดูหนาว บางส่วนก็ตังบ้านเรือนบนที่ราบเช่นเดียวกับชาวพืนราบ
ทั่วไป แต่ส่วนใหญ่แล้วชาวกะเหรี่ยงจะตังถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งถาวร ไม่ย้ายถิ่นบ่อยๆ
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2.4 ด้านประเพณี

ภาพที่ 36 แสดงประเพณีเวียนเทียนเจดีย์ (หม่าบู๊โค๊ะ)
1) ประเพณีเวียนเทียนเจดีย์ (หม่าบู๊โค๊ะ)
ผู้นาการทาพิธี : ผู้นาจิตวิญญาณ จานวน 2 คน ได้แก่ นายโบ๊ะที ปู่วาคี และ นายหมะ
แอ หัวบือ
คุณสมบัติผู้นาจิตวิญญาณ :
1. เป็นผู้ที่ดาเนินชีวิตที่ดี เป็นที่เคารพของชาวบ้าน
2. ก่อนไปประกอบพิธีเวียนเทียนเจดีย์ จานวน 3-7 วัน จะไม่ไปร่วมงานศพ
ผู้นา 2 คน : เป็นผู้ชายโสด ความประพฤติดี ซึ่งแต่ละปีจะหมุนเวียน โดยไม่กาหนดบุคคลเป็นการเฉพาะ
และมีความเชื่อว่า หากเป็นครบสามปี จะได้เมีย
กระทาในโอกาส : ปีละ 1 ครัง จานวน 4 วัน ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน
กระทาเพื่อ : ขอขมา สิงสาราสัตว์ ไม่ให้ทาร้ายให้แคล้วคลาดปลอดภัย ขอพรจากสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ เจ้าป่า เจ้าเขา เจ้าที่ เจ้าทาง ผีบรรพบุรุษ พระแม่ธรณี พระแม่โพสพ (ชาวกะเหรี่ยง นับ
ถือว่าข้าวยิ่งใหญ่ที่สุด) ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งบุญให้ดูแลลูกหลานให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข
การแต่งกายในพิธี : ชุดชาวกะเหรี่ยง
ขันตอน
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เช้า วันแรก
1. ชาวบ้านผู้ศรัทธา จะร่วมกันไปทาความสะอาดเจดีย์และบริเวณโดยรอบ (ทาปีละ
ครัง) ให้สะอาดและปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมพิธี
2. ขนทรายมาปรับสถานที่ให้เรียบร้อย สวยงาม (เดิมขนทราย เพื่อนามาฐานเจดีย์)
กลางคืน วันแรก
1. นาดอกไม้ เทียน ชาย จานวน 6 เล่ม หญิง จานวน 4 เล่ม กราบเจดีย์ จานวน 3 ครัง
2. จุดเทียนรอบเจดีย์ จานวน 1 รอบ พรมนาส้มป่อย สวดขอขมา
3. เล่นแป้ง เพื่อความสามัคคี สนุกสนาน
4. เดินวนขวารอบเจดีย์ จานวน 3 รอบ พร้อมร้องเพลงบุญ
5. ก่อนกลับบ้าน กราบเจดีย์ จานวน 3 ครัง
อนึ่ง ผู้นาทังหมดต้องรอให้เทียนดับหมดก่อน จึงจะสามารถกลับบ้านได้
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ภาพที่ 37 แสดงอุปกรณ์ประกอบประเพณีเวียนเทียนเจดีย์ (หม่าบู๊โค๊ะ)
เช้าวันที่สอง
ผู้นาจิตวิญญาณ จานวน 2 คน นาข้าว กล้วยนาว้าสุก ไปถวายที่หิงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บริเวณ
เจดีย์ พรมนาส้มป่อย และจุดเทียน
เช้า วันที่สอง
1. ชาวบ้านช่วยกันเตรียมสิ่งของสาคัญที่จะใช้ในพิธี จานวน 8 อย่าง ได้แก่
1.1 เจ้าพ่อ
1.2 กากบาท
1.3 เครื่องบิน
1.4 หิงบูชา
1.5 เสาธงตุง ข้างบนมีนก (นก : ทามาจากไม้นุ่นแกะสลักเป็นนก)
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1.6 ช้าง
1.7 รถยนต์ (ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มีความร่ารวย เจริญรุ่งเรือง)
1.8 เจดีย์
กลางวัน วันที่สอง
กิจกรรมรดนาดาหัวผู้ใหญ่ แสดงถึงความเคารพผู้อาวุโส
เตรียมสิ่งของ
1. นาทาพิธี : ส่วนผสมประกอบด้วย นา ขมิน ส้มป่อย ยอดเสลดพังพอน อย่างละ 3 ชิน
2. เม็ดส้มป่อยแห้ง จานวน 3 เม็ด
3. ข้าวเปลือกที่คั่วพอแตก จานวน 0.5 ลิตร
การร่วมรับประทานขนมพืนบ้านรสชาติหวาน ได้แก่
- บัวลอย
- สาคู
- แป้งทอด
- แป้งบีบกับกล้วย

ภาพที่ 38 แสดงขนมแป้งบีบกับกล้วย
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ตอนเย็น วันที่สอง
ผู้นา จานวน 4 คน นาสิ่งของ จานวน 7 สิ่ง ไปวาง 7 จุด บริเวณเจดีย์

ภาพที่ 39 แสดงการทากิจกรรมของผู้นาจิตวิญญาณ และชาวกะเหรี่ยง
กลางคืน วันที่สอง
1. นาดอกไม้ เทียน ผู้ชาย จานวน 8 เล่ม ผู้หญิง จานวน 6 เล่ม กราบเจดีย์ จานวน 3 ครัง
2. ผู้นาจิตวิญญาณ นาเสาธงตุงที่มีนกอยู่บ้างบน เทินศีรษะ และชาวบ้านทุกคนเดินตาม วน
ขวารอบเจดีย์ จานวน 3 รอบ พร้อมท่องมนต์
3. ชาวบ้านแลกเทียนกันคนละ จานวน 1 เล่ม การแลกเทียนมีความหมายว่าชาติหน้าจะได้
เกิดมาพบกันอีก
4. ชาวบ้านผู้ชาย จุดเทียน รอบเจดีย์ จานวน 8 จุด ชาวบ้านผู้หญิง จานวน 6 จุด
5. เล่นแป้ง เพื่อความสามัคคี สนุกสนาน
6. ก่อนกลับบ้าน กราบเจดีย์ จานวน 3 ครัง
7. ทุกคนหยิบทราย จานวน 1 กามือ นากลับบ้าน
เช้าวันที่สามและวันที่สี่
ผู้นาจิตวิญญาณ จานวน 2 คน นาข้าว กล้วยนาว้าสุก ไปถวายที่หิงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บริเวณ
เจดีย์ พรมนาส้มป่อย และจุดเทียน
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เช้าวันที่สี่
นาเหรียญกับเทียนมาประกบกันนาไปแตะที่หัวไหล่ให้ครบทุกคนในบ้าน และทุกคนที่ไปงาน
ในตอนเช้า แล้วนาไปใส่ในถ้วยนาส้มป่อย
กลางคืน วันที่สาม และวันที่สี่
1. น าดอกไม้ เที ย น จ านวน 1 เล่ ม กราบเจดีย์ จ านวน 3 ครัง และนั่ งท่อ งมนต์ภ าษา
กะเหรี่ยง
2. ชาวบ้านทุกคนเดินวนขวารอบเจดีย์ จานวน 3 รอบ พร้อมท่องมนต์
3. ชาวบ้านแลกเทียนกันคนละ จานวน 1 เล่ม (หรือไม่แลกก็ได้)
4. ชาวบ้านผู้ชาย จุดเทียน รอบเจดีย์ จานวน 8 จุด ชาวบ้านผู้หญิง จานวน 6 จุด
5. เล่นแป้ง เพื่อความสามัคคี สนุกสนาน
6. ก่อนกลับบ้าน กราบเจดีย์ จานวน 3 ครัง
7. ทุกคนหยิบทราย จานวน 1 กามือ นากลับบ้าน
อนึ่ง หลังเสร็จสินประเพณีเวียนเทียนเจดีย์ (หม่าบู๊โค๊ะ) จานวน 1 เดือน ในวันพระใหญ่ของ
เดือนถัดไป ให้จัดประเพณีเวียนเทียนเจดีย์ (หม่าบู๊โค๊ะ) เป็นการส่งท้าย จานวน 1 คืน โดยขันตอนเหมือน
คืนวันที่สาม
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แผนผังการประกอบพิธีในประเพณีเวียนเทียนเจดีย์ (หม่าบู๊โค๊ะ)
พืนที่ผู้หญิงนั่ง

หิงบูชา วางของถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์

นก
ช้าง
บ้าน
เจดีย์ หม่าบู๊โค๊ะ
รถ
เครื่องบิน

สองจุ ด นี ผู้ ช ายจุ ด เที ย น ผู้ ห ญิ ง ต้ อ งห้ า ม
ผู้ชายจุดเทียน ผู้หญิงต้องห้าม
พืนที่ผู้ชายนั่ง

ถนน

2) ประเพณีการแต่งงานของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
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ภาพที่ 40 แสดงประเพณีการแต่งงานของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
ประเพณีความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จะให้แม่เป็นเจ้าบ้าน เป็นผู้ถือผีและมีหน้าที่ใน
การสื่อสารกับผีบรรพบุรุษ และให้ฝ่ายชายที่แต่งเข้าบ้านถือตามภรรยา
ในวันแรกที่บ้านเจ้าสาวจะมีการไหว้บอกกล่าวบรรพบุรุษโดยแม่เจ้าสาวบอกทางช่องเล็กบน
บ้านกว้างประมาณ 20 เซนติเมตร สูงประมาณ 30 เซนติเมตรหรือแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบ้าน โดย
แม่จะทาพิธีบอกกล่าวผ่านช่องนันว่าลูกสาวจะแยกเรือน โดยการจุดเทียนปักวางไว้ที่ช่องนัน และรดด้วย
นาขมิน นาส้มป่อย
ลาดับต่อมาแม่เจ้าสาวและพ่อจะไปบอกกล่าวยังศาลปู่วุ้งกะสังหน้าหมู่บ้าน และจึงมาบอกกล่าว
คนในหมู่บ้านว่าจะมีการกินเลียงฉลองการออกเรือนของลูกสาว และลูกชายของบ้านไหน กับบ้านไหนบ้าง
โดยส่วนใหญ่จะมีกาหนดกินกัน 2 วัน โดยจัดการกินเลียงทังสองบ้านคือทังบ้านเจ้าบ่าวและเจ้าสาว ชาว
กะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง ไม่มีการเรียกสินสอดทองหมั นไม่เรียกค่ากินดองใดๆ เลย จะมีแต่การนาไก่และหมู
มาฆ่าและเลียงแขกที่มายังบ้านเจ้าบ่าวและเจ้าสาว
โดยพ่อแม่ทังเจ้ าบ่าวเจ้ าสาวจะเรียกชาวบ้านในหมู่บ้านมาร่ว มกินเลี ยงแสดงความยินดีแก่
เจ้าบ่าวเจ้าสาว ร่วม 2 วัน โดยในระหว่างวันจะมีการตีกลองร้องเพลงปกาเกอะญอโบราณของผู้เฒ่าผู้แก่
ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และเป็นคาสอนให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาว ซึ่งในปัจจุบันไม่มี ผู้สืบทอดการร้อง
เพลงดังกล่าว จะมีพิธีผูกข้อมือด้วยด้ายผูกข้อมือให้กับคู่บ่าวสาว และจะเอาด้ายจากข้อมือบ่าวสาว 1 คู่มา
ผูกที่กลอง ฆ้อง และฉาบ
วันแรก เรียกวันกินไก่ คือ จะนาไก่มาฆ่าและทากับข้าวเลียงกันที่บ้านเจ้าบ่าวเจ้าสาว จนกว่าจะ
หมดบ้านไหนฐานะดีก็จะมีไก่ให้กินเยอะ จนข้ามไปถึงวันที่สอง
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วันที่สอง เรียกวันกินหมู เมื่อกินไก่จนหมดแล้วจะมีการทุบหมู หรือฆ่าหมูมากินเลียงกันทังวัน
จนกว่าหมูจะหมด และเมื่อถึงตอนเย็นเวลาประมาณ สองทุ่มก็จะทาการส่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าหอ ที่บ้าน
เจ้าสาว
การแต่งกาย
เจ้าบ่าวแต่งชุดประจาเผ่าปกาเกอะญอ
วันแรก และวันที่สอง เจ้าสาวจะใส่ชุดสีขาว ยาวคลุมตลอดตัว
กลางคืนที่สอง ก่อนส่งตัวเข้าหอ เจ้าสาวจะเปลี่ยนชุด เป็นสีแดง แยก ส่วนเสือ และกระโปรง
หลังจากการแต่งงาน
ในวันข้างขึนต่อมา ในตอนกลางวันให้คู่สามีภรรยานานาส้มป่อย ซึ่งประกอบด้วย นาเปล่า
ขมิน 3 ชิน ส้มป่อย 3 ใบ เทียน 3 เล่ม ใบพอโท๊ะตะเล 3 ยอด มาไหว้มารดาบิดาของภรรยา โดยกระทา
พิธีในห้องนอนของบิดา มารดาของภรรยา มีขันตอน ดังนี
1. มารดา บิดาของภรรยานั่งพับเพียบ นั่งกับพืนโดยแบมือทังสองข้าง (บาระจือ)
2. คู่สามีภรรยานั่งพับเพียบ โดยภรรยานาใบพอโท๊ะตะเล 3 ยอด จุ่มในนาส้มป่อย แล้ว
น าไปลู บ ลงบนฝ่ า มือที่ แบทังสองข้า งของมารดาของตนเอง ลู บ ลง 3 ครั ง ลู บขึ น 3 ครัง และท า
เช่นเดียวกันนีกับบิดาของตนเอง
3. สามีก็กระทาเช่นเดียวกับภรรยา
4. มารดาของภรรยาจุดเทียน 3 เล่ม ที่หมอนไม้ของบิดา มารดาของภรรยา เริ่มต้นจากซ้าย
และมารดา บิดาของภรรยาจะให้พรคู่สามีภรรยา ให้มีลูกและอยู่ดีมีสุข ทามาหากินเจริญรุ่งเรือง
ในวันข้างขึนถัดมา ให้กระทาเช่นเดียวกันที่บ้านของบิดา มารดาของสามี
3) ประเพณีขึ้นบ้านใหม่ของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
การถือผีของหมู่บ้านจะให้ผู้หญิงเป็นใหญ่ เมื่อจะออกบ้านแยกเรือนหรือสร้างบ้านใหม่ แม่
ต้องเป็นผู้จุดเทียนบอกในตอนเช้าของวันที่จะขึนบ้านใหม่ เมื่อบอกเสร็จก็จะทาการขนของขึนบ้านหลัง
ใหม่ และเก็บข้าวของขึนไปอยู่เลย โดยในวันนัน จะมีการบอกเพื่อนบ้านมาร่วมกินเลี ยงกันทังวันกินไก่ ถ้า
มีไก่กินหมูถ้าบ้านไหนฐานะดี โดยพิธีดังกล่าวจะดูวันดีวันมงคล แล้วทาพิธีบอกผีเพื่อแยกบ้านไป
หญิงที่แยกบ้านไปอยู่หลังใหม่กับสามี เมื่อขึนบ้านหลังใหม่ไปก็จะทาพิธีจุดเทียนบอกผีว่าตน
ได้มาอยู่บ้านหลังนีแล้วและเริ่มพิธีกินเลียงกันจนกว่าไก่จะหมด
กรณีสร้างบ้านใหม่กะทันหันเนื่องจากผิดผี หรือ กรณีชายหนุ่มปกาเกอะญอ แอบขึนหาสาว
ปกาเกอะญอก่อนโดยไม่ได้มีพิธีแต่งงาน ถ้าบ้านนัน แม่ของหญิงสาวยังมีชีวิตอยู่ จะต้องสร้างบ้านใหม่ให้
เสร็จภายใน 3 วันนับจากวันที่ขึนบ้านผู้หญิงและพ่อแม่ของฝ่ายหญิงรู้ และทาพิธีแยกบ้านให้เรียบร้อย
เพราะถือว่าหญิงที่ได้เสียกับชายนัน ไม่ให้ความเคารพต่อแม่คือผู้ถือผีนันเอง จึงต้องรีบสร้างบ้านและแยก
บ้านไป โดยจะต้องมีผีเป็นของตัวเอง หรือคือมีบ้านเป็นของตัวเอง เนื่องจากการกระทาผิดผีนันเอง
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4) พิธีเลี้ยงเจ้า

ภาพที่ 41 แสดงพิธีเลียงเจ้า
ชาวกะเหรี่ ย งบ้ านวุ้งกะสั ง จะมีพิธีเ ลี ยงเจ้า ในวันขึ น 3 ค่า เดือน 3 ของทุก ปี สิ่ งที่ทุ ก
ครอบครัวต้องเตรียมไปเข้าพิธีฯ
1. เหล้า 1 ขวด
2. ไก่ 1 ตัว
3. ขมิน ส้มป่อย
4. เทียนขีผึง ทุกครอบครัวต้องทาเองของใครของมัน ห้ามไปซือหรือขอจากบ้านอื่น ทาจาก
ขีผึง 1 เล่ม/คน ถ้าในครอบครัวมีสมาชิก จานวน 5 คน ก็ต้องทาเทียนขีผึง จานวน 5 เล่ม
5. บุหรี่ ต้องมวนบุหรี่เอง ทาจากใบตองกล้วยแห้ง ใส่ยาเส้น หรือจะทาด้วยกระดาษก็ ได้ 1
มวน/คน
6. หมาก จานวน 2-3 คา
บางครอบครัวจะเตรียมของเลียงเจ้า เผื่อสัตว์เลียงภายในบ้านด้วย ชาวบ้านวุ้งกะสังจะไม่
ทาพิธีเลียงเจ้าในวันพุธ ถ้าวันทาพิธีเลียงเจ้าขึน 3 ค่า เดือน 3 ตรงกับวันพุธ จะต้องเลื่อนออกไป หรือ
เลื่อนเข้ามา แล้วแต่คนในหมู่บ้านจะตกลงกัน ไก่ที่ทุกครอบครัวนาไปเข้าพิธีฯ จะต้องเป็นไก่เป็น ๆ ไปต้ม
ที่ศาลเจ้า
ของทุกอย่างที่จะเข้าพิธีฯ ต้องนาไปรวมกันไว้ที่บ้านของนายหม่อจ๊ะ ซึ่งเป็นเจ้าพิธี หลังจาก
นันชาวบ้านก็จะช่วยกันขนทุกอย่างไปที่ศาลเจ้า
ในการทาพิธีเลียงเจ้าบ้านเหนือจะต้องทาพิธีก่อน ส่วนบ้านใต้จะทาพิธีทีหลัง
ขันตอนแรก ผู้ชายไปหาฟืนทาเชือเพลิง และหาก้อนหินมาทาสามเส้า หุงข้าว พอข้าวสุก ให้
เอาใบตองสวยๆ มาปู เทข้าวเจ้าออกจากหม้อ ตังหม้ อต้มนาร้อนไว้สาหรับลวกไก่ พอเดือ ดก็เอาขมิน/
ส้มป่อยไปวางไว้บนศาล นายแจะ ก็จะเป็นคนปาดคอไก่ 2-3 ตัว เอาเลือดไก่ไปทาเสาของศาลเจ้า บันได
ทาให้หมด จากนันก็ต้มไก่ ทาไก่ให้สะอาดเรียบร้อย ก็แยกเครื่องในไก่ออกจากตัวไก่ จากนันนายแจะ ก็
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จะเป็นคนหยิบของไหว้อย่างละนิดละหน่อย ทุกตัว และทุกคนก็จะช่วยกันทา เอาไปวางไว้บนใบตอง ตัก
ข้าวและนาวางไว้ด้วย ต่อไปนายหม่อจะก็จะจุดเทียน และให้คนอื่นๆ ไปจุดให้รอบศาลเจ้า เหล้าให้เปิดฝา
ไว้ทุกขวด เทเหล้ าขวดละนิด ให้ผี จากนันทุกคนก็จะนั่งไหว้พร้อมกัน พูดภาษา
ปกาเกอะญอ
(กะเหรี่ยง) พูดในสิ่งดี ๆ คาดี ๆ ขอให้สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย ทามาหากินอุดมสมบูรณ์ ดูแลคนใน
ครอบครัว สัตว์เลียง รอให้เทียนเหลือครึ่งเล่ม ระหว่างที่รอ ชาวบ้านก็จะนั่งคุยกัน พอเทียนเหลือครึ่งเล่ม
ก็ยกไก่ ยกข้าว ลงจากศาลเจ้า มานั่งล้อมวงกินกัน ได้เลย ไก่ที่เป็นตัว ๆ (ต้มใส่นามะขาม) ก็เอามาฉีกใส่
หม้อทาแกงไก่ ซึ่งนาพริกผู้หญิงจะตามาจากบ้าน
ทุกคนจะบอกกันกินข้าว ชวนกันกินข้าว ใช้ถ้วยใคร ถ้วยมัน กับข้าวถ้ากินไม่หมดก็เทให้สุนัข
กินห้ามนากลับบ้าน เหล้าก็ห้ามนากลับบ้าน ต้องดื่มให้หมดตรงที่ทาพิธีฯ แต่ จานถ้วยชามสามารถนากลับ
บ้านได้ แต่ยังไม่ให้นาขึนบ้าน ให้วางไว้ไต้ถุนบ้าน จนกว่าจะผ่านไป 1 วัน ถึงจะเอาขึนบ้านได้ เมื่อทุกอย่าง
เรียบร้อยแล้ว ทุกคนจะนั่งไหว้ ลาเจ้า ปีหน้าจะมาเลียงอีก

พิธีเรียกขวัญ

ภาพที่ 42 แสดงการทาพิธีเลียงเจ้าบ้านเหนือ
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5) พิธีเรียกขวัญ
ชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง มีพิธีเรียกขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตที่เกิดมาใหม่ และผู้ที่
เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วรักษาหายแล้ว เพื่อเรียกขวัญให้กลับมา
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมในพิธีกรรม
1. ด้ายดิบ 1 มัด (แค่เส้นเดียวแต่ยาวๆ)
2. ข้าวแดงงา 1 ก้อน (ข้าวเหนี่ยวนึ่งนามาตาให้เหนียวจนเป็นก้อน)
3. ด้ายดิบทาคล้องคอ โดยพันด้ายทังหมด 7 รอบ
4. กล้วยนาว้าสุก
5. เหล้า 1 กั๊ก
6. ไก่ 2 ตัว (ตัวผู้และตัวเมีย)
7. เทียน 2 เล่ม
ค่าครู เงิน 7 บาท หมากพลู 1 คา ยาสูบ 1 กามือ เทียน 3 เล่ม
พิธีเรียกขวัญ ในการทาพิธีทาได้ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ เริ่มพิธีเวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
การแต่งกาย ทังผู้นาทางวิญญาณ และผู้ร่วมพิธี แต่งกายตามปกติ ตังแต่เริ่มพิธี ห้ามบุคคลในพิธีขึนหรือลง
จากบ้านเป็นเด็ดขาด เริ่มพิธีผู้นาฯ จะจุดเทียนตัง 2 เล่ม ปักไว้ที่ขอบถ้วยที่มีไก่ ด้านละ 1 เล่ม จากนัน
หยิบด้ายที่เตรียมไว้ ยื่นให้ผู้ที่จะเรียกขวัญจับไว้ แล้วลากไปที่ขอบบันไดบ้าน โดยพาดด้ายด้วยขอบถ้วยที่
มีไก่ผ่านไปหาบันได เสร็จแล้วกลับมานั่งในบริเวณพิธี จากนันนาไม้คนข้าวที่ทาจากไม้ไผ่มาเคาะเบา ๆ ถี่ๆ
ที่ขอบถ้วยที่มีไก่ โดยท่องคาถาสามจบแล้วค่อยเคาะ จากนันจุดไฟที่ด้ายโดยจุดที่ขอบถ้วย (ฝั่งบัน ได) แล้ว
คอยดูไฟที่ไหม้ด้าย ถ้าไฟเป็นแสงหรือลุกวูบวาบ แสดงว่ายังใช้ไม่ได้ ต้องดึงด้ายที่คนไข้จับไว้มาพาดใหม่
แล้วเริ่มจุดอีกครังหรือหลายครังถ้ายังใช้ไม่ได้ จุดจนกว่าไฟจะไหม้ไปทางไก่ ไหม้ไปเรื่อย ๆ จนเข้าไปใน
ถ้วยถือว่าใช้ได้ จากนันผู้นาฯ จะคล้องสายสิญจน์ที่เตรียมไว้ให้คนทาพิธี และผูกข้อมือให้ผู้ทาพิธี จากนันผู้
ที่มาร่วมในพิธีจะผูกข้อมือให้ เริ่มจากคนที่อายุมากที่สุดในพิธีก่อน ตามด้วยคนอายุน้อยลงเรื่อย ๆ จน
เสร็จ จากนัน คนทาพิธีกินอาหารที่อยู่ในถ้วยก่อน และคนร่วมในพิธีก็กินอาหารที่อยู่ในถ้วยให้หมด เป็น
อันเสร็จพิธี
6) การเกิด
เมื่อมีการเกิดหรือการคลอดในหมู่บ้านวุ้งกะสัง ผู้ที่ทาคลอดคือหมอตาแยหรือคนเฒ่าคนแก่
ที่รู้วิธีในการทาคลอดแบบโบราณ แต่ในปัจจุบันการทาคลอดส่วนใหญ่ก็มักจะไปที่โรงพยาบาล แต่การทา
การคลอดในสมัยโบราณนันมีวิธีดังนี
เมื่ อ ผู้ ที่ใ กล้ คลอดเจ็ บ ท้ อ งใกล้ จ ะคลอด ผู้ ที่ ท าคลอดจะให้ ต้ม น าร้อ นเพื่ อให้ ผู้ คลอดกิ น
หลังจากที่คลอดแล้ว โดยนาที่ต้มจะมีส่วนผสมของไม้ฝางแดง โดยชาวบ้านเชื่อว่าช่วยบารุงกาลัง เมื่อต้ม
แล้วจะมีกลิ่นหอมคล้ายนาเก็กฮวยแต่มีรสฝาด
หลังจากนันก็เข้าสู่วิธีการทาคลอด โดยผู้ทาคลอดจะผูกเชือกหรือผ้ายาว ๆ กับคานบ้านห้อย
ลงมา แล้วให้ผู้คลอดจับไว้ โดยผู้คลอดจะไม่นอนราบกับพืน แต่จะชันเข่าจับผ้าที่ผูกไว้แล้วคลอด เพราะ
เชื่อว่าลูกจะได้คลอดออกมาง่าย
เมื่อเด็กคลอดออกมาแล้ว ผู้ทาคลอดจะมัดสายสะดือแล้วใช้เปลือกไม้ไผ่ปาดหรือตั ดสาย
สะดือ (ไม้ไผ่จะคมมากเมื่อฉีกเปลือกจากลาต้นออกมา) ส่วนสายสะดือที่ตัดออกมาให้นาไปฝังหรือทิง พอ
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สายสะดือที่ติดกับตัวเด็กหลุดให้นามาทา “ฝ้ายแขวนคอกันผี ” คล้องให้เด็ก หลังจากนัน 2-3 วันให้ดู
สะดือเด็ก หากพบว่าเป็นแผลให้นา “ขีมอด” มาทาแผล
การคลอดโดยวิธีโบราณ ผู้ทาคลอดคือหมอตาแย ครังสุดท้ายของเด็กในหมู่บ้านวุ้งกะสัง คือ
ปี 2555
7) การตาย
ในหมูบ้านวุ้งกะสัง เมื่อมาการตายเกิดขึน ชาวบ้านจะแยกการตายออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. การตายในหมู่บ้าน หากเกิดการตายในหมู่บ้าน ชาวบ้านก็จะทาพิธีตามประเพณีที่สืบต่อ
กับมา ด้วยการฝังหรือเผาศพ โดยการฝังหรือเผาขึนอยู่กับครอบครัวหรื อการสั่งเสียของผู้ตายเมื่อครั งมี
ชีวิตอยู่
2. การตายนอกหมูบ้าน หากเกิดการตายนอกหมูบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการตายที่โรงพยาบาล
เกิดอุบัติเหตุนอกหมู่บ้านหรือด้วยเหตุ อื่นๆที่เกิดนอกหมู่บ้านแล้วทาให้เสียชีวิต ชาวบ้านมีความเชื่อว่า
ไม่ให้นาศพเข้าหมู่บ้านเด็ดขาด ต้องทาการเผาหรือฝังนอกหมู่บ้านเท่านัน โดยจะมีสุสานอยู่บริเวณทางเข้า
หมู่บ้าน ตรงข้ามกับด่านตรวจ
พิธีกรรม
กรณีตายในหมู่บ้าน เมื่อมีคนตายชาวบ้านจะนาศพผู้ตายไว้ที่ บ้านเพียง 1 คืน เพราะไม่มี
นายา ฟอร์มาลีนฉีดศพหรือมากกว่า 1 คืน ขึนอยู่กับบ้านนันๆ โดยวางศพนอนราบ นาไม้ผ่าซีกมาวาง
คร่อมศพไว้ จุดเทียนไว้ที่พืนด้านบนศีรษะและปลายเท้าของศพ โดยการกระทาแบบนีชาวบ้านเชื่อว่า “กัน
ไม่ให้ผีออก”หรือวิญญาณออกนั่นเอง
ก่อนทาพิธีเผาหรือฝัง จะมีพระมา “ดูเมื่อ”หรือดูฤกษ์ยาม โดนชาวบ้านมีความเชื่อว่าห้าม
ทาพิธีใน วันพุธ (หากเสียชีวิตวันอังคารก็จะต้องเผาหรือฝังวันพฤหัสบดีหรือจะทาพิธีวันนันเลยก็ได้)
ขันตอนสุดท้ายในพิธีกรรมคือการเผาหรือฝังศพ
กรณีฝัง ญาติจะใช้เสื่อเก่าห่อศพ โดยจะไม่มีการแต่งศพ ศพจะใส่ชุดอะไรก็ได้ แล้ววาง
ศพลงในหลุมที่ขุดลึก 1 เมตรหรือมากกว่า ก่อนฝังนันญาติและผู้มาในงานก็กล่าวลาผู้ตายหรือกล่าวอะไรก็
ได้ที่เป็นสิ่งดีแก่ผู้ตาย หลังจากนันก็บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วทาการฝังศพ
กรณีเผา จะทาพิธีคล้ายกับการเผาศพทั่วไปในศาสนาพุทธ โดยจะเคลื่อนศพจากบ้านไป
ที่สุสานเผาศพ โดยมีพระเดินนาหน้าจูงด้ายสายสิญจน์ไปจนถึงสุสาน แล้วพระจะสวดเพียงสัน ๆ แล้วจึง
ทาการเผาศพ โดยการเผานันไม่มีเมรุเหมือนวัดในเมือง จะเผาแบบโบราณ หรือเผาบน “กองฟอน” ที่มี
เพียงท่อนฟืนวางเรียงซ้อนกันให้เป็นระเบียบ แล้วนาศพนอนบนกองฟืนแล้วจุดไฟเผาศพ
หลังจากงานพิธีกรรมเสร็จสินลงญาติผู้ตายและชาวบ้านที่ไปร่วมพิธี (ชาวบ้านจะไปร่วมพิธี
เยอะมาก หรือแทบทุกบ้ านจะไปร่ วมพิธี) จะมาที่บ้านของผู้ ตายเพื่อล้ างหน้าล้างตาด้ว ยนาขมินและ
ส้มป่อยแล้วมัดข้อมือด้วยด้ายสายสิญจน์หลวมๆ แล้วเดินลงบ้านผู้ตายแล้วกล่าวในเชิงว่า “เป็นผีก็อยู่กับผี
คนก็อยู่กับคน” แล้วให้ดึงด้ายสายสิญจน์ทิงลงพืน ณ ที่นั่นเลย แล้วพอตกกลางคืนชาวบ้านในละแวกนัน
หรือเพื่อนๆ จะมานั่นอยู่เป็นเพื่อนญาติผู้ตายประมาณ 2 - 3 คืน เพื่อไม่ให้ญาติผู้ตายเหงาหรือซึมเศร้า
กรณีที่มีคนในหมู่บ้ า นไม่ว่าใครก็แล้ ว แต่ออกไปข้างนอกหมู่บ้าน ไม่ว่าจะไปทางานหรืออยู่
ต่างจังหวัดแล้วกลับมา โดยไม่รู้ว่ามีคนตายในหมู่บ้าน เมื่อมาถึงบ้านให้คนที่อยู่รีบตักนาล้างเท้าคนๆ นันที่
พึ่งกลับมาทันที เพื่อบอกว่ามีคนตายในหมู่บ้าน
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2.5 ด้านภาษา

ภาพที่ 43 แสดงภาษาเขียนของกะเหรี่ยง
ชาวกะเหรี่ยงในประเทศไทย จานวน 15 จังหวัด มีภาษาพูด และภาษาเขียนเป็นของตนเอง
ความแตกต่างของภาษากะเหรี่ยง
1. สาเนียง
2. การใช้สระ
3. การเขียน
4. ตัวอักษร พยัญชนะ
ภาษาเขียนของกะเหรี่ยง ดัดแปลงมาจากตัวหนังสือเมียนมาร์ ผสมอักษรโรมัน โดยภาษา
เขีย นของกะเหรี่ ย งบ้ านวุ้งกะสั ง จะมีลั กษณะคล้ ายภาษาเขียนของกะเหรี่ยง อาเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ และจังหวัดลาพูน
จุดเด่นภาษาเขียนกะเหรี่ยง
มีภาษาเขียนเป็นของตนเอง
จุดด้อยภาษาเขียนกะเหรี่ยง
1. คล้ายภาษาเมียนมาร์
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2. ไม่มีตัวเลข ต้องใช้เขียนอักษรแทน

ภาพที่ 44 แสดงการเปรียบเทียบภาษาไทยกับภาษาปกาเกอะญอ
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ภาพที่ 45 แสดงสระ และวรรณยุกต์ จานวน
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2.6 ด้านอาชีพ
อาชีพของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง มีหลายอย่าง ได้แก่ ปลูกมัน ปลูกข้าว หาของป่า
ทอผ้า ตีผึง ตีมีด จักสาน เช่น กะทอ (ซั่วกั๊ว) กระด้ง (ก้อแร่) ตะแกรง (เพฮื่อ) ที่ดักปลา (กา)
1) ตีผึ้ง (เท๊าะกะแน)
กระทาในโอกาส : เดิมชาวกะเหรี่ยงตีผึงมาเพื่อนานาผึ งมาประกอบการทาขนมแทน
นาตาล ปัจจุบัน นานาผึงมารับประทานเพื่อดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
กระทาในโอกาส : เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
อุปกรณ์
1. ทอย (น๊อะแร๊ะ) ทามาจากไม้ไผ่ตัด (ไผ่ซาง-ไผ่หนาม) ความยาว 1 คืบ ตัดเป็น
ปากแหลม ทาทอยตามจานวนความสูงและปริมาณต้นไม้ที่จะไปตีผึง

ภาพที่ 46 แสดงทอย (น๊อะแร๊ะ)
2. ขวาน (ควาจี)
3. เชือเพลิงรางจืด (เถาะเม๊ะโหป้) นาเครือเถารางจืดแห้งมาฉีกเป็นชิน ความยาว 1
เมตร นารางจืดชินมามัดรวม 50 ชิน ถือเป็น 1 มัด
4. ปี๊บ (ถะวาเดอ) เจาะปากทังหมด นาเชือกผูก 3 เส้น
ขันตอน
1. ผู้ที่จะตีผึงให้เตรียมขวานเหน็บไว้ที่เอว และสะพายปี๊บที่ใส่เชือเพลิงรางจืด พร้อม
ไม้ขีด โดยใช้ขวานตีทอยเข้ากับต้นไม้ ทาเป็นขันเพื่อใช้เหยียบปีนขึนต้นไม้
2. ปีนขึนไป เมื่อพบรังผึงที่มีคุณภาพดี จะนาเชือเพลิงรางจืดจุดให้เกิดควันเพื่อไล่ผึง
ให้หนีไปจากรังให้หมด
3. เมื่อผึงหนีไปจากรัง ให้ปาดรังผึงระหว่างรังผึงกับหัวนา เพี่อเป็นช่องให้ปี๊บเข้าไป
พร้อมนาปี๊บไปสวมที่ หัวนาผึง (โค๊ะที) พร้อมใช้เชือกมัดปี๊บไว้ที่กิ่งไม้ แล้ว จึงตัดหัวนาผึงใส่ปี๊บ
4. ปลดเชือกปี๊บจากกิ่งไม้ นาปี๊บมาสะพาย (บละเช) แล้วปีนลงมา (แฮเก่ะหล่อ) ตาม
ทอยจนถึงพืนดิน
5. นาหัวนาผึงออกจากปี๊บ มาบีบ (หบิ) นาผึงเทใส่ (ลูหล่อ) ถุงพลาสติก (แหต้ปู่)ที่
จัดเตรียมไว้พร้อมมัดปากถุง
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2) การจักสาน

ภาพที่ 47 แสดงการจักสาน
การจักสานของชาวปกาเกอะญอ จะจักสานอุปกรณ์เครื่อ งใช้ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ กะทอ
(ซั่วกั๊ว) กระด้ง เสื่อ ไม้พัดข้าว หมวก กา (ไม้ไผ่สานดักปลา) การจักสาน
กะทอ (ซั่วกั๊ว) ขันตอน
1. ไม้ไผ่ซาง อายุ 1 ปี ขึนไป โดยผ่าข้างตา นาส่วนที่เป็นตาออก
2. จักไม้ไผ่ (ตอก) ให้เป็นแผ่นเล็กๆ แล้วนามาสานขึนรูป
3. หักมุมตอก เก็บงานให้เรียบร้อย
ลักษณะใช้งาน :
ใช้บรรจุสิ่งของจาเป็นที่ชาวบ้านต้องการใช้ประโยชน์ เช่น ใส่ของไปรับประทานเมื่อ
ประกอบอาชีพทาไร่มัน หรือปลูกข้าว ใช้ใส่ผัก ของป่า เมื่อออกไปเก็บผัก หรือของป่า ใช้ใส่เครื่องมือ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร หรือหาของป่า เช่น เคียว มีด ขวาน เป็นต้น
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กา (ไม้ไผ่สานดักปลา)

ภาพที่ 48 แสดงกา (ไม้ไผ่สานดักปลา)
กา แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ กานาขึน กานาลง
กานาขึน ขันตอนการทา
1. คัดเลือกไม้ไผ่ อายุ 1 ปี ขึนไป ที่มีลาขนาดกว้าง 4 นิว โดยประมาณ
2. ตัดไม้ไผ่ ขนาดยาว 1.50 เมตร (ไม้ไผ่ตังต้น) ผ่าหัวออก ให้เป็นซี่เล็กๆ ยาว 0.75 เมตร
3. ตัดไม้ไผ่ ขนาดยาว 2.00 เมตร นามาผ่าเป็นซี่เล็กๆ ความยาว 2.00 เมตร ทามา
ทาจักเป็นตอกทังหมด
4. นาผ้ามาม้วนยัดใส่ไม้ไผ่ตังต้น ให้ปากไม้ไผ่ตังต้นอ้าขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร
5. นาตอกมาสานขึนเหนือมาจากผ้าที่ยัดไว้ ให้มีความยาว 15 เซนติเมตร แล้วหักไม้
ไผ่ตังต้นออกครึ่งหนึ่ง แล้วสานตอกต่อให้สุดตามความยาวที่เหลืออีก 15 เซนติเมตร
ลักษณะการใช้งาน กานาขึน
ใช้กานาขึน สาหรับการดักจับปลาเมื่อนาขึนมีปริมาณมาก แต่ไม่ถึงขันนาล้นตลิ่ง
โดยนากานาขึน ไปแขวนหรือวางไว้ ตรงบริเวณนาน้อย (ไม่ใช่นาเชี่ยว) ใช้ดักจับปลาที่จะกระโดดไปยังนามาก
กานาลง ขันตอนการทา
1. คัดเลือกไม้ไผ่ อายุ 1 ปี ขึนไป ที่มีลาขนาดกว้าง 4 นิว โดยประมาณ
2. ตัดไม้ไผ่ ขนาดยาว 1.50 เมตร (ไม้ไผ่ตังต้น) ผ่าหัวออก ให้เป็นซี่เล็ก ๆ ยาว 0.75
เมตร
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3. ตัดไม้ไผ่ ขนาดยาว 2.00 เมตร นามาผ่าเป็นซี่เล็กๆ ความยาว 2.00 เมตร ทามา
ทาจักเป็นตอกทังหมด
4. นาผ้ามาม้วนยัดใส่ไม้ไผ่ตังต้น ให้ปากไม้ไผ่ตังต้นอ้าขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร
5. นาตอกมาสานขึนเหนือมาจากผ้าที่ยัดไว้ ให้จนสุดมีความยาว 30 เซนติเมตร
ลักษณะการใช้งาน กานาลง
1. นากานาลงไปวางตังไว้ที่ซอกหินทางนาลง หรือนาก้อนหินทับที่ฐานใต้ล่างกา ตังให้
กานาลงอยู่ได้ นาไปวางไว้ที่เป็นนาลงทางเดียว หากมีนาไหล 2 ทาง ให้กันให้เหลือทางเดียว นาควรมี
ลักษณะไหลแรง แต่ไม่เชี่ยวกราก ใช้ดักจับปลาที่ว่ายผ่าน
ประโยชน์
ดักจับปลา เพื่อนามาประกอบอาหารรับประทานในครอบครัว ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย

ภาพที่ 49 แสดงการสานฝักมีด (แคว่เตร๊าะ) ด้วยหวาย (เกร๊)
3) การสานฝักมีด (แคว่เตร๊าะ) ด้วยหวาย (เกร๊)
1. เข้าป่าในป่าลึกไปคัดเลือกหวายที่มีอายุ 3-4 ปี นามาตัดเป็นท่อนความยาว 36 นิวต่อ 1
ท่อน แล้วผ่าครึ่ง เป็นกีบ
2. นาไปตากแดด จานวน 3 แดด นามาเหลาตรงส่วนที่ผ่าให้เป็น 3 เหลี่ยม ตลอด 36 นิว
และทาหยักเล็กคอด ที่กึ่งกลาง 18 นิว ฝักมีดเล็กทาหวาย 5 กีบ ฝักมีดใหญ่ทาหวาย 10 กีบ
3. นาหวายที่พับที่เป็นกีบ ตรงส่วนที่คอดเล็ก พับ 2 เข้ามาหากัน ถ้าเป็นฝักมีดเล็กก็ 5 กีบ
ฝักมีดใหญ่ก็ใช้หวาย 10 กีบ แทงหวายให้รู พร้อมนาหวายเข้าไปร้อยให้ขึนเป็นรูปฝักมีด
4. นามีดมาทาบกับฝักให้ขนาดพอเหมาะกับมีดตามที่ต้องการ
5. ผ่าหวายครึ่งหนึ่ง ยาวลงไป 3 นิว แล้วสานขึนมาอีก 3 รอบจนสุด แล้วโค้งหวายตรงปาก
ฝักมีดมี 2 เส้น เส้นในเล็กกว่าเส้นนอก
6. ถักฝักมีดตรงปากด้านนอกถักเป็นลายสองอย่างง่าย
ประโยชน์
ใช้บรรจุมีด สาหรับนามีดไปประกอบอาชีพทางการเกษตร การประมง หาของป่า ป้องกันตัว
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4) อาชีพตีมีด

ภาพที่ 50 แสดงการตีมีด
ชาวปกาเกอะญอตีมีด ไว้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพทางเกษตร ประมง หาของป่า ป้องกันตัว
ซึ่งเป็นประโยชน์มาก และลดภาระค่าใช้จ่าย โดยช่างตีมีดต้องมีผู้มีร่างกายแข็งแรง และต้องใช้ความอดทน
สูงมีด มีหลายแบบแล้วแต่การนาไปใช้ประโยชน์ โดยแบ่งเป็นด้ามเหล็กในตัว กับด้ามไม้
1. แบบมีด้ามในตัว เรียกเหล็ กด้ามเล็กส่วนที่เป็นด้ามว่า บล้อง ซึ่งเป็นเหล็กชินเดียวกันกับ
ตัวมีด
2. แบบด้ามไม้ ส่วนตรงท้ายที่จะนาเข้าด้ามไม้เรียก กลั่น
อุปกรณ์การตีมีด
1. เตาเผามีด ประกอบด้วย 3 ส่วน
1.1 ที่ สู บ ลมเพิ่ ม ความแรงของไฟอยู่ ด้ า นซ้ า ย โดยใช้ แ รงของคนในการสู บ ลม
1.2 เตาเผามีดอยู่ตรงกลางใส่ถ่านพะยอม หรือไม้ยาง
1.3 รางด้านขวาบรรจุนาเปล่าไว้ชุบมีดเพื่อเพิ่มความแข็ งให้กับมีด หรือชุบด้ามมีดลด
ความร้อนของด้ามช่วงขณะตีตัวมีด
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ภาพที่ 51 แสดงการเผ่าเหล็ก
2. แท่นตีมีด ประกอบด้วย 6 เครื่องมือ
2.1 แท่นตีมีด รองรับการตีของค้อนปอนด์หนัก
2.2 ทั่งตีมีด รองรับการตีของค้อนปอนด์เบา มีรูไว้สาหรับสอดเหล็กทวาย เพื่อทา บล้
อง (ด้ามมีดในตัวที่เป็นเหล็กชินเดียวกับตัวมีด)
2.3 ค้อนปอนด์หนัก ใช้สาหรับตีมีดแบบใช้นาหนักมากให้เหล็กอ่อนตัวและมีขนาดแผ่
กว้างมากขึนตามที่ต้องการ
2.4 ค้อนปอนด์เบา ใช้สาหรับตีเหล็กถ่างขึนรูปมีด และตกแต่งมีดให้เข้ารูป
2.5 เหล็กทวาย ทาม้วนบล้อง ใช้สอดเข้าทั่งตีมีด ตามข้อ 2.2
2.6 เหล็กทวายที่ม้วนบล้อง มีลักษณะงอ ติดตังไว้กับแท่นตีมีด ใช้สาหรับม้วนบล้องโดย
ใช้ค้อนปอนด์เบาตีให้เข้ารูป

ภาพที่ 52 แสดงอุปกรณ์ตีมีด
3. ถ่านพะยอม หรือไม้ยาง
4. เหล็กเขี่ยถ่าน
5. คีมจับเหล็ก
6. เครื่องตัดหรือเครื่องเจียมีด
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ขันตอนการตีมีดแบบบล้อง (ด้ามมีดในตัวที่เป็นเหล็กชินเดียวกับตัวมีด)
ลาดับแรกทาบล้อง
1. นาเหล็กแผ่นไปตัดด้วยเครื่องตัดให้ได้รูปมีดตามที่ต้องการ
2. นานาเปล่าใส่รางด้านขวาของเตาเผามีด
3. นาถ่านไม้พะยอม หรือไม้ยางใส่เตา พร้อมติดไฟเริ่มต้นและสูบลมเพิ่มความแรงของไฟ
โดยตลอด
4. นาเหล็กทวายไปสอดเข้าที่รูของทั่งตีมีด
5. นาบล้องไปเผาไฟให้อ่อนตัว พร้อมนาบล้องสวมเข้าในเหล็กทวายตาม ข้อ 4 โดยใช้
ค้อนปอนด์เบาม้วนบล้อง ให้กระทาโดยรวดเร็วก่อนที่บล้องจะเย็น
6. น าบล้องไปสวมเข้าในเหล็ กทวายที่งอส าหรับม้ว นบล้ อง ซึ่งติดตังอยู่บนแท่นตีมีด
พร้อมใช้ค้อนปอนด์เบาตีบล้องให้เข้ารูปเรียบร้อย

ภาพที่ 53 แสดงการตีมีดและม้วนบล้อง
ลาดับสองทาตัวมีด
7. นาตัวมีดไปเผาไฟให้อ่อนตัว พร้อมนาไปตีบนทั่งโดยใช้ค้อนปอนด์หนักตีให้แบนเป็น
รูปมีดตามที่ต้องการ สลับกับการนาไปเผาไฟ และนามาตีด้วยค้อนปอนด์หนัก จนได้รูปแล้วนาไปเผาไฟ
หลังจากนัน นาค้อนปอนด์เบาตีตกแต่งมีดให้เข้ารูป
8. เมื่อได้รูปมีดตามต้องการแล้ว นามีดไปแช่นาให้มีดแข็งตัว
9. นามีดไปตกแต่งเจียให้คม บาง เรียบ ด้วยเครื่องเจียมีด
10.นามีดไปลับคมกับที่ลับมีดให้คม พร้อมใช้งานตามที่ต้องการ
ขันตอนการทามีดแบบใช้ด้ามไม้
ลาดับแรกทากลั่น (เหล็กแหลมส่วนท้ายของมีดที่จะสอดเข้าไปในรูของด้ามไม้)
1. นาเหล็กแผ่นไปตัดด้วยเครื่องตัดให้ได้รูปมีดตามที่ต้องการ
2. นานาเปล่าใส่รางด้านขวาของเตาเผามีด
3. นาถ่านไม้พะยอม หรือไม้ยางใส่เตา พร้อมติดไฟเริ่มต้นและสูบลมเพิ่มความแรงของ
ไฟโดยตลอด
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4. นากลั่นไปเผาไฟให้อ่อนตัว พร้อมใช้ค้อนปอนด์เบาตีกลั่นให้ได้รูปเรียวแหลม
ลาดับสองทาตัวมีด
5. นาตัวมีดไปเผาไฟให้อ่อนตัว พร้อมนาไปตีบนทั่งโดยใช้ค้อนปอนด์หนักตีให้แบนเป็น
รูปมีดตามที่ต้องการสลับกับการนาไปเผาไฟ และนามาตีด้วยค้อนปอนด์หนัก จนได้รูปแล้วนาไปเผาไฟ
หลังจากนัน นาค้อนปอนด์เบาตีตกแต่งมีดให้เข้ารูป
6. เมื่อได้รูปมีดตามต้องการแล้ว นามีดไปแช่นาให้มีดแข็งตัวลาดับสามทาปลอกด้ามมีด
7. ตั ดเหล็ ก จากแกลลอน ขนาด 200 ลิ ตร ขนาดกว้ าง 1.5 นิว ยาว 2 – 3 นิ ว
โดยประมาณ ต่อปลอก โดยใช้กลั่นมาวัดให้ทาเป็นปลอกด้าม รองรับหุ้มกลั่นส่วนบนสุด พร้อมใช้ค้อน
ปอนด์เบาตีแบให้เป็นแผ่น
8. นาแผ่นเหล็กสอดเข้าทาในเหล็กทวายที่งอสาหรับม้วน ซึ่งติดตังอยู่บนแท่นตีมีด พร้อม
ใช้ค้อนปอนด์เบา ตีม้วนให้เป็นรูปปลอกมีด
ลาดับสี่ทาด้ามไม้ไผ่ หรือไม้จริง
9. ตัดไม้ไผ่ หรือไม้จริงมาทาด้ามมีดความยาวตามที่ต้องการ โดยใช้สว่านเจาะรูด้ามไม้ให้
ความยาวเท่ากับสุดกลั่นนาทาง
10.ด้ามมีดส่วนบนสุดให้เหลาด้ามให้บางเท่ากับปลอกด้ามมีด พร้อมสวมปลอกด้ามมีด
เข้ากับด้ามไม้
ลาดับห้านามีดใส่เข้าในด้าม
11.น ากลั่ นไปเผาไฟ แล้ วสอดกลั่นเข้าในด้ามไม้ พร้อมใช้ค้อนปอนด์เบาตอกมีดจาก
ด้านบนลงไปจนถึงปลอกด้ามแค่สุดกลั่น
12. นามีดไปตกแต่งเจียให้คม บาง เรียบ ด้วยเครื่องเจียมีด
13. นามีดไปลับคมกับที่ลับมีดให้คม พร้อมใช้งานตามที่ต้องการ

ภาพที่ 54 แสดงการนามีดไปตกแต่งเจียให้คม
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2.7 ด้านความเชื่อ
1) ความเชื่อเกี่ยวกับการเกิดของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
การเกิด โดยแม่เด็กอยู่ไฟ 7 วัน กินพริกคั่วกับข้าว เกลือ 7 วัน ไม่ให้อักเสบข้างใน เด็ก
15 วัน เรียกขวัญ (สะดือหลุด) ห่อไว้ตากแห้งแขวนคอ สะดือเป็นหัวใจของเด็ก ห้อยไว้เป็นที่ระลึก 1 ปี
แม่จะห่อเก็บไว้ ตอนคลอดพ่อจะไปตัดไม้ไผ่มาทาเป็นกระบอกเพื่อใส่รกของเด็กโดยใช้มีด
สตรีกะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) บ้านวุ้งกะสัง ตังครรภ์จะต้องระมัดระวังปฏิบัติตัวมิให้เป็น
อันตรายทังแม่และเด็ก ทางานบ้าน แต่ไม่ต้องทามากและหนัก เพื่อมิให้คลอดบุตรยาก อาหารเป็ นเรื่อง
สาคัญ หญิงมีครรภ์ต้องไม่รับประทานที่ไม่คุ้นเคย การดื่มเหล้า เชื่อว่าทาให้แท้ง ห้ามกินกล้วยทุกชนิด ทัง
ดิบและสุก เพราะจะทาให้เกิดไขรอบตัวเด็กมากเกินไป ห้ามหญิงมีครรภ์ไปงานศพ เพราะวิญญาณผู้ตาย
จะตามมา ต้องปัดรังควานหรือขอขมาด้วยไก่ 1 ตัว ซึ่งได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบรรพบุรุษ
ข้อห้ ามมารดาช่วงตังครรภ์ ห้ามตัวอ่อนของตัวต่อ ห้ามกินอาหารที่มียาง เช่น เผือก
กล้วย ขนุน ห้ามนอนมาก และทางานหนักเกินไป ห้ามกินลิงลม เพราะลูกเกิดมาจะเชื่องช้า ลูกเกิดมาจะ
อ่อนแอ ขีโรค ห้ามกินตะพาบนา
สาหรับการคลอดบุตร
หญิงบ้านวุ้งกะสัง จะให้กาเนิดทารกในบ้านของตนเอง โดยมีสามี มารดา และญาติอื่น ๆ
คอยช่วยเหลือ เวลาคลอดจะนั่งชันเขาบนพืนโดยโหนผ้าซึ่งผูกไว้ห้อยลงมาจากขื่อ หมอตาแย (ผู้เฒ่าใน
หมู่บ้านซึ่งทาหน้าที่ทาคลอดโดยเฉพาะ) จะช่วยนวดดันทารกออกจากครรภ์ที่เธอเบ่งอยู่ เมื่อทารกนันออก
จากครรภ์ หมอตาแยจะใช้ผิวไม้ไผ่ตัดสายสะดือ (สามีจะต้องไปตัดไม้ไผ่ทาที่ใส่รกเด็กและถากผิวไม้ไผ่
สาหรับตัดสายสะดือเด็กมาให้หมอตาแยตัดสายสะดือเด็กและมีดที่สามีใช้ในการนีให้นาไปเก็บไว้ ห้ามไป
ใช้งานอย่างอื่นอีกเด็ดขาด) เมื่อหมอตาแยตัดสายสะดือเด็กแล้ว จะนารกเด็กใส่ในกระบอกไม้ไผ่ที่สามี
นามาให้ แล้วให้สามีคือพ่อเด็กนากระบอกรกเด็กไปแขวนไว้บนต้นไม้ในป่า พ่อจะเลือกต้นไม้ที่ลาต้นสวย
สูงก่อนจะแขวนพ่อจะอธิษฐาน (ขอให้ลูกเติบโต สมบูรณ์ แข็งแรง สวยงามเหมือนนางฟ้า (ลูกสาว) รูป
หล่อเหมือนเทวดา (ลูกชาย) แล้วพ่อก็จ ะแขวนไว้บนต้นไม้ แต่พ่อบางคนก็เอารกของเด็กฝังไว้ที่บ้าน ใต้
บันไดบ้าน เพื่อให้ขวัญของเด็กอยู่ที่บ้าน
เมื่อเหตุการณ์ผิดปกติ ครอบครัวจะตามหมอตาแยมาค้นหาสาเหตุ หากระบุว่าเป็นภูตผีตน
ใดก็จะทาการเซ่นไหว้ขอขมากัน หญิงกะเหรี่ยง กลัวการคลอดบุตรยาก เพราะรู้ตัวอยู่ว่าอันตราย การตาย
ของเด็กจะสูงมาก
หลั ง คลอด เมื่ อ คลอดเรี ย บร้ อ ยแล้ ว มารดาจะต้ อ งอยู่ ไ ฟ 7 วั น ถึ ง จะออกจากบ้ า นได้
ระหว่างนีอาหารที่กินได้คือ ข้าว พริกแห้งคั่วไฟ เอามาตา เป็นพริกป่น โรยข้าวกับเกลือกินเช้า กลางวัน
เย็น อยู่ 7 วัน เพื่อรักษาการอักเสบภายในและขับ นาคาวปลาหลังคลอดจะทาพิธีรับขวัญแม่และเด็ก โดย
หมอทางจิตวิญญาณประจาหมู่บ้าน เมื่อสายสะดือหลุดก็จะทาพิธีผูกข้อมือเด็กและผูกคอเด็กด้วยด้ายเป็น
การอวยพรให้แข็งแรงโตเร็ว สายสะดือที่หลุดแม่จะตากแดดจนแห้งและแขวนคอเด็ก (สะดือเป็นหัวใจของ
เด็ก) เมื่อเด็กครบเดือน พ่อแม่จ ะเจาะหู เพื่อแสดงว่าทารกนีเป็นคนเอาด้ายร้อยไว้ ทังเด็กผู้ ชายและ
เด็กผู้หญิง
วิถีชีวิตของเด็กกะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) จะเริ่มมีความผูกพันกับต้นไม้ตังแต่แรกเกิดโดยพ่อ
เป็นผู้ทาให้ การแสดงความเคารพต่อภูตผีซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะเหนือกว่าตน การทาผิด ต่อภูตผีจึง
เรียกว่า ผิ ดผี การแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสในหมู่บ้านซึ่งเป็นผู้นาทางจิตวิญญาณในการประกอบ
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พิธีกรรมต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่าง คนกับคน และความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าสะท้อนถึงบรรทัดฐาน
ทางสังคมที่ชาวปกาเกอะญอ ร่ว มกันสร้างขึนและสืบกันมาช้านาน นอกจากนี การดูสุขภาพตังแต่การ
ตังครรภ์จนกระทั่งถึงการคลอดใช้ภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาอย่างต่อเนื่อง กอปรกับความเชื่อเรื่อง
ภูตผีที่มีอิทธิพลต่อชีวิตจึงส่งผลให้ ปกาเกอะญอได้รับการถ่ายทอดบรรทัดฐานทางสังคมและการเรียนรู้ใน
การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับป่าโดยการใช้ทรัพยากรจากป่าเพื่อการหมุนเวียนในการดารงชีพต่อไป
ด้ว ยความเชื่อและนั บถือในเรื่องผี -วิญญาณ ชาวกะเหรี่ยงจึงมีประเพณี และพิธีกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเลียงผีอยู่เสมอ ผีที่ชาวกะเหรี่ยงนับถือมีอยู่ 2 อย่าง คือ ผีดี กับ ผีร้าย ผีดีคือผีบ้าน ซึ่งมี
หน้าที่ดูและรักษาหมู่บ้านหรือผีเจ้าที่นั่นเอง และผีเรือน คือ ผีบรรพบุรุษ เช่น ผีปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้ว
วิญญาณยังวนเวียน คุ้มครองลูกหลานอยู่ ชาวกะเหรี่ยงจะมีพิธี เซ่น บวงสรวงบูชาผีเรือนอย่างน้อยปีละ 2
ครัง เพือ่ ให้ปลอดภัยจากการเจ็บไข้ได้ป่วย หรือรอดพ้นจากภัยทังปวง นอกจากการเลียงผีบ้านผีเรือนแล้ว
ชาวกะเหรี่ยงยังมีพิธีเลียงผีไร่ ผีนา ผีป่า ผีดอย อีกด้วย ทังนีโดยอาศัยหมอผีผู้มีความรู้ในเรื่องไสยศาสตร์
เวทมนตร์คาถา เน้นผู้ประกอบพิธีกรรมเลียงผีเหล่านี ซึ่งอาจจะมีทังผีดีและผีร้าย ที่อยู่ตามป่าเขาลาธาร
ทั่วไป คอยลงโทษผู้ที่ผ่านไปให้ได้รับความเดือดร้อน ดังนัน ความเชื่อถือในเรื่องผีและวิญญาณของชาว
กะเหรี่ยง จึงมีผ ลดีต่อสังคมชาวกะเหรี่ยงอย่างมาก และทาให้เกิดคุณธรรมขึน เพราะไม่มีใครกล้าทา
ความผิดทังต่อหน้าและลับหลั ง เช่น การลักขโมยหรือการผิดลูกผิดเมียผู้อื่น แม้คนไม่เห็นแต่ผีเห็นเสมอ
เป็นต้นนอกจากการนับถือผีแล้ว ชาวกะเหรี่ยงยังนับถือศาสนาคริสต์ และพุทธศาสนาอีกด้วย ซึ่งก่อให้เกิด
เป็นประเพณีและวัฒนธรรมในเผ่าขึนขึน เช่น ประเพณีปีใหม่ ประเพณีขึนบ้านใหม่ ประเพณีเกียวสาว
และแต่งงาน หรือแม้กระทั่งประเพณีงานศพประเพณีปีใหม่ซึ่งเป็นประเพณีที่สาคัญที่สุดของชาวกะเหรี่ยง
โดยถือกาเนิ ดเอาเดือนกุมภาพัน ธ์ของทุกปี แต่การจัดงานอาจจะไม่ตรงกันทุกปีก็ได้ แล้ ว แต่หั ว หน้า
หมู่บ้านหรือฮีโข่ จะแจ้งให้ทราบ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นระยะเวลาก่อนจะถึงฤดูกาลการเกษตร คือ หลังจาก
งานปีใหม่แล้วกะเหรี่ยงจะเริ่มทางานในไร่ ในนา ทันที
โลกมนุษย์ (ปกา ซู โค่ โพ)
คาว่าโลกมนุษย์หรือปกา ซู โค่ โพ หมายถึงมนุษย์ที่อยู่บนโลกที่ประกอบด้วยวิญญาณและ
ร่างกายซึ่งสามารถพบเห็นกันเหมือนทุกวันนี
โลกวิญญาณ ( ปลื่อ ปู่)
ปลือ ปู หรือโลกวิญญาณ (ยมโลก) ก็คือสถานที่อันเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าวิญญาณที่หลุด
ออกจากร่างกายของผู้ตายแล้ว เป็นสถานที่วิญญาณรอคอยว่าตนเองจะขึนสู่สวรรค์หรือลงนรกต่อไป
วิญญาณบรรพบุรุษ
ชาวปกาเกอะญอเชื่อว่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว วิญญาณของพวกท่านเหล่านีที่ยังมีความ
เป็นห่วงเป็นใยและคอยคุ้มครองป้องกันภัยแก่ลูกหลานอยู่ ดังนันเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยลูกหลานที่อยู่บนโลก
มนุษย์จะทาพิธีบก๊ะและเรียกวิญญาณบรรพบุรษมาร่วมพิธีและรับประทานอาหาร ทังนีเพื่อขอพวกท่านมา
ช่วยเยียวยารักษาให้พวกเขาหายจากโรค
ชนปกาเกอะญอเป็นชนกลุ่มน้อยที่อยู่ ตามป่าเขาเป็นส่วนใหญ่ วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม
จึงมีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติอย่างแยกจากกันไม่ออก ด้วยเหตุนีการแสดงออกทางพิธีกรรมต่าง ๆ ของ
ชนปกาเกอะญอจะแสดงความเคารพ ให้เกียรติ อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก วิถีชีวิตจึงต้อง
พึ่งพาอาศัยธรรมชาติในการดารงชีวิต จึงต้องเข้าใจธรรมชาติ และที่สาคัญต้องดารงชีวิตอย่างรู้คุณค่าและ
ให้ความสาคัญกับธรรมชาติ หากขาดธรรมชาติแล้วชีวิตของชนปกาเกอะญอก็ไม่อาจดารงอยู่ต่อไปได้อย่าง
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ที่เคยเป็นอยู่ การแสดงออกซึ่งความเชื่อ ความศรัทธา ความรัก ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ จึงอยู่ใน
วิถีชีวิตทุกกระบวนการการดารงชีวิตของชนปกาเกอะญอด้วยเหตุตามข้างต้น
กะเหรี่ยงมีความเชื่อว่า เมื่อคนเสียชีวิตวิญญาณจะออกจากร่าง เดินทางไปยังโลกของคน
ตาย สุสานจึงเป็นสถานที่สาหรับนาร่างของคนตายไปไว้โดยสุสานนีจะอยู่ในชุมชน ณ ที่นีอาจจะเป็นการ
ฝัง หรือการเผา แล้วแต่ญาติของผู้ตายจะดาเนินการถ้าเป็นการฝังตามความเชื่อว่าเป็นสถานที่สาหรับ
ผู้ตายได้อยู่อาศัยโดยญาติจะนาข้าวของเครื่องใช้และอาหารการกินไว้ให้แก่ผู้ตายโดยสถานที่นันจึงมีข้อ
ห้ามมิให้คนในชุมชนได้เข้าไปรบกวนพืนที่ดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นการรบกวนผู้ตาย
ความเชื่อของบ้านวุ้งกะสังมีความเชื่อว่า หากบุคคลใดที่เสียชีวิตภายในหมู่บ้านให้นาศพไว้ฝัง
หรือเผาได้ที่สุสานของชุมชนซึ่งที่หมู่บ้านวุ้งกะสังมีสุสานอยู่ 3 แห่ง ซึ่งได้แก่สุสานบ้านเหนือ และสุสาน
บ้านใต้ และอีกหนึ่งสุสานได้แก่สุสานที่อยู่ด้านนอกหมู่บ้านซึ่งเป็นความเชื่อของชุมชนบ้านวุ้งกะสังว่าหาก
มีบุ คคลใดในชุมชนหรือในหมู่บ้ านได้เสี ยชีวิตภายนอกหมู่บ้านไม่สามารถนาศพเข้ามาประกอบพิธีใน
หมู่บ้านได้ต้องนาไปทาพิธีที่สุสานนอกหมู่บ้าน ซึ่งเป็นความเชื่อว่าหากนาศพเข้ามาในหมู่บ้านจะทาให้เกิด
การตายของคนจานวนมากในหมู่บ้าน โดยจะนาศพไปฝังหรือเผาทันทีแล้วจึงกลับมาทาพิธีกรรมในหมู่บ้าน
2) ข้อห้ามเกี่ยวกับบ้านพักอาศัยและการเข้าป่า
บ้านพักอาศัย
1. ห้ ามบุ คคลอื่น นอกจากบุ คคลในครอบครัว ที่ พัก อาศั ย อยู่ ใ นบ้ า นนัน ไปเคาะ ทุ บ ตี
บริเวณหัวนอน โดยห้ามกระทาตังแต่หลังคาบ้าน จนถึงพืนดิน เฉพาะญาติ แต่หากเป็นบุคคลอื่น ห้าม
เคาะ ทุบ ตี บริเวณบ้านทังหลัง
2. ห้ามผู้หญิง และผู้ชาย ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบใดก็ต าม ไม่สามารถพักร่วมห้องกัน
ได้ ต้องแยกห้องพัก (ข้อห้ามทังหมู่บ้านวุ้งกะสัง)
3. เมื่อแขกขึนบ้านจะต้องนั่งก่อน แล้วค่อยลงจากบ้าน โดยห้ามนั่งหัวบันได
4. ห้ามโหนหรือปีนป่ายบนบ้าน
5. หากเจ้าของบ้านวางหมากพลูให้ แขกจะต้องกินเป็นพิธี
6. ห้ามฟันส่วนต่างๆ ของบ้าน ยกเว้นเขียง
7. ห้ามคนภายนอกแขวนสิ่งของ เช่น ย่ามตามส่วนต่างๆ ของบ้าน
8. หากตอนขาไปขึนบันไดบ้านแขกทาบันไดหลุดหรือหัก จะต้องนายาสูบมาให้เจ้าของบ้าน
จานวน 1 กามือเพื่อขอขมาเจ้าของบ้าน
9. หากตอนขากลับลงบันไดบ้านแขกทาบันไดหลุดหรือหัก จะต้องบอกเจ้ าของบ้าน เพื่อที่
เจ้าของบ้านจะนายาสูบมาให้ จานวน 1 กามือ แขกจะต้องรับไว้
เหตุผลของข้อห้ามในบ้าน
1. เพื่อเป็นการให้เกียรติเจ้าของบ้าน
2. เปรียบเสมือนคนที่กาลังโหนอยู่นันดูศพ ศพก็คือคนในบ้าน
3. เพื่อให้เกียรติและรักษานาใจเจ้าของบ้าน
4. เพื่อป้องกันเรื่องไม่ดี เสื่อมเสียต่อเจ้าของบ้านและแขกที่มาพักด้วย
5. เพื่อป้องกันการทาลายสิ่งของต่าง ๆ
6. ผีบ้านไม่ชอบ (การเก็บสิ่งของในที่ไม่เหมาะสม)
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7. เป็นความเชื่อว่า ถ้าเกิดเรื่องไม่ดีขึน จะเกิดกับเจ้าของบ้านฝ่ายเดียว
ในป่า
1. การรับประทานของปิ้ง ย่างในบริเวณ การรับประทานต้องแกะเนือสัตว์ออกอุปกรณ์การ
ปิ้ง เช่น แกะปลาออกจากไม้ปิ้ง ห้ามกินเนือสัตว์ที่ยังอยู่บนไม้ย่าง
เหตุผล เป็นการกระทาซึ่งคล้ายกับสัตว์ป่า ไม่เหมะสมที่จะกระทาตาม
2. การไปชั่วคราว หรือพักค้างคืนในป่า ห้ามนาช้อน หม้อไปตักนาจากลาคลอง มาเพื่อการ
อุปโภค บริโภค หรือก้มเลียกินนาตามลาธารเวลาเข้าป่า
เหตุผล ป้องกันการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม
3. การไปพักค้างคืน ห้ามลาก หรือโยนฟืนจากบ่า ต้องค่อยๆ วางลงกับพืน
4. การตังก้อนเส้า เวลาตังห้ามใช้หินกระแทกดินจะต้องขุดก่อน แล้วค่อยตัง หลังใช้งานเสร็จ
ต้องรือออกอย่างน้อย 1 ก้อน
เหตุผล การกระแทกจะเกิดเสียง อาจทาให้สัตว์ร้ายออกมา (ผีป่าไม่ชอบ) ก้อนหินหากคนอื่นไป
เจอแล้วนาก้อนหินทัง 3 ก้อน ชนกัน เชื่อว่าจะเกิดการทะเลาะของกลุ่มที่มาตังก้อนเส้าครังแรก
5. เวลาเดินป่า ห้ามพูดคุยสิ่งที่ไม่ดี/คาหยาบ
เหตุผล เพราะจะเป็นการไปท้าทายผีป่า
6. ห้ามฉี่ใส่จอมปลวก ตอไม้ (ส่วนมากตามตอผุ จะมีปลวก)
เหตุผล จะมีสิ่งต่าง ๆ อาศัยสิงอยู่
7. การตัดกล้วยจากต้น จะต้องตัดต้นให้ขาดทังต้นก่อนเอากล้วยไปกิน
เหตุผล เชื่อว่าถ้าตัดไม่ขาด แก่ไปจะปวดหลัง/ต้นกล้วยจะเกะกะถ้าไม่ล้มทังต้น
3) การไหว้พ่อปู่ (พือผาโด้)
พ่อปู่ ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าที่ปกปักรักษาดูแลพืนที่หมู่บ้านวุ้งกะสังตังอยู่ วัตถุประสงค์ของการไหว้พ่อ
ปู่ ประกอบด้วยเพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการประกอบอาชีพคือก่อนฤดูการผลิตและหลังทาการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแล้ว เพื่อให้หายจากอาการเจ็บป่วย เมื่อมีบุคคลหนึ่งคนใดในครอบครัวเจ็บป่วยจึงต้องไปไหว้พ่อปู่
เพื่อให้หายจากอาการเจ็บป่วย และเพื่อความเป็นสิริมงคลเมื่อลูกหลานเดินทางออกนอกหมู่หรือเดินทาง
กลับจากการทางานในต่างจังหวัด การไหว้พ่อปู่จึงถือเป็นธรรมเนียมในการปฏิบัติกันสืบมา

ภาพที่ 55 แสดงศาลพ่อปู่ (พือผาโด้)
นอกจากนี บุคคลนอกพืนที่ซึ่งเข้ามาในหมู่บ้านก็ควรไหว้พ่อปู่ด้วยเช่นกันเพื่อแสดงความเคารพ
เพื่อปกปักรักษาให้ปลอดภัย เพื่อความสะดวกในการดาเนินงาน และเพื่อความความโชคดีด้วย
สาหรับสิ่งที่เตรียมมาเพื่อการไหว้พ่อปู่ ประกอบด้วย ไก่ ขมิน ส้มป่อย ข้าวสารบ้านละ 1 ลิตร
และเหล้า 1 ขวด
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ขันตอนในการไหว้พ่อปู่ คือ การต้มไก่และการหุงข้าวให้สุกก่อน เมื่อต้มไก่เสร็จแล้วจะนาเอา
เครื่องในไก่รวมไว้ด้วยกันทังหมด และข้าวสุกของทุกคนที่นามาหุง (เครื่องในไก่ +ข้าวสุก) ผู้นาทาพิธีไหว้
พ่อปู่พร้อมเครื่องเซ่นไหว้ โดยการจุดธูป เทียน เหล้าที่นามาจะต้องเปิดทุกขวด นาไหว้ทุกคน การใช้นา
ส้มป่อยปะพรมที่ศีรษะเพื่อความเป็นสิริมงคลและปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เมื่อมอบเครื่องเซ่นไหว้ให้แก่พ่อปู่แล้ว
รอระยะสักพักประมาณว่าคนกินข้าวอิ่ม หลังจากนันจึงทาพิธีขออนุญาตนาของเครื่องเซ่นไหว้มาแบ่งกัน
กิน ซึ่งจะไม่เป็นโทษหรือผิดผีทางประเพณี
การไหว้พ่อปู่โดยการนาของบุคคลที่สาคัญคือตัวแทนครอบครัวละ 1 คน ส่วนมากจะเป็นชาย
หากครอบครัวใดไม่มีหัวหน้าครอบครัวที่เป็นผู้ชาย เป็นผู้หญิงก็ได้
ข้อปฏิบัติการของการไหว้พ่อปู่คือ ผู้ที่เป็นตัวแทนหัวหน้าครอบครัวห้ามกลับก่อนลูกหลานโดย
เด็ดขาด ต้องรอให้ลู กลานที่ไปไหว้ กินข้าวอิ่ม ทาภารกิจเสร็จแล้ ว หัวหน้าครอบครัวจึงเดินทางกลั บ
เพราะมีความเชื่อว่า ผู้แทนครอบครัวจะทาหน้าที่ดูแลลูกหลาน ดังนัน ต้องให้ลูกหลานกินอิ่ม เดินทางกลับ
บ้านปลอดภัย หัวหน้าครอบครัวจึงเดินทางกลับทีหลัง
ประเพณีสาคัญทัง 2 ประเพณีนีเป็นศูนย์รวมจิตใจของกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกระสั งมาเป็นระยะ
เวลานาน เป็น ทุน ทางวัฒ นธรรมที่สื บ ทอดมาจนยุคปัจจุบัน เป็นการใช้กฎหมายจารีตในการควบคุม
พฤติกรรมของคนในหมู่บ้านให้มีคุณธรรม ปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์เหมือนญาติพี่น้อง โดยเป็นลูกหลานของ
พ่อปู่ด้วยกันทุกคน ถึงแม้ว่าจะเป็นบุคคลชุมชนก็ตาม เมื่อเข้ามาในเขตหมู่บ้านถือว่าเป็นลูกหลานพ่อปู่
ด้วยกันทุกคน
2.8 ด้านศิลปะพื้นบ้าน
1) เตหน่า หรือตะหน่า

ภาพที่ 56 แสดงเตหน่า หรือตะหน่า
เตหน่า/ตะหน่าเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง ที่เป็นอัตลักษณ์ของคนกะเหรี่ยง คล้ายๆ กับพิณพม่า
(เครื่องดนตรีประเภทดีด) ถ้าจะเปรียบเทียบกับดนตรีไทย ทังลักษณะของเสียง และการเล่นตะหน่าน่าจะ
เป็นประเภทเครื่องดนตรีไทยที่เรียกว่า “ พิณ ” ลักษณะของเตหน่าทาด้วยไม้อ่อน เหลาและกลึงให้เป็น
รูปเหมือนกล่องรูปทรงรี มีก้านยาวโก่งและโค้งสูงขึนไป ด้ านในตัวจะเจาะรูเป็นโพรง เป็นกล่องเสียง มี
เสียงกังวาล ด้านบนกล่องเสียงมีแผ่นที่ทาจากโลหะบางๆ ปิดกล่องเสียงเอาไว้ ส่วนสายทาจากโลหะ เส้น
ลวดหรือใช้สายเบรคของจักรยานมาทาได้ สายเตหน่ามีสายตังแต่ 6 - 12 สาย ในอดีต มีการใช้เถาวัลย์มา
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ทาเป็นสายเตหน่า โดยแกะเปลือกออกแล้วเอาเส้นใยมาถักมาทอเป็นสาย ตะหน่าจะมีขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่ตามแต่ผู้ออกแบบจะทาออกมา
เครื่องดนตรีเตหน่า ใช้ประกอบการขับร้อง การเล่าเรื่องผู้เฒ่าผู้แก่ใช้เตหน่า เล่นและเล่าเรื่อง
ของชุมชนให้ คนรุ่ นหลังฟัง ใช้สาหรั บดีดและร้องเพลงประกอบ ใช้ในโอกาสมีเวลาว่างและเพื่อความ
สนุกสนาน โดยเฉพาะหนุ่มชาวปกาเกอะญอจะใช้เครื่องดนตรีเตหน่าในการเกียวพาราสีสาวปาเกอะญอที่
ตนชอบให้ได้ฟัง ในยามค่าคืน ถือได้ว่าเครื่องดนตรีนี เป็นสิ่งสาคัญต่อวิถีชีวิตของคนเผ่าปกาเกอะญอ
ตานานของเตหน่า หรือตะหน่าเล่ากันว่ามีบรรพบุรุษนักรบของชาวปกาเกอะญอ ชื่อ “เต๊อะห
น่าตุ๊จ่อ” เป็นนักรบที่ใช้เตน่า หรือตีน่า เป็นอาวุธพิชิตข้าศึก เล่ากันว่าในสมัยที่ ปกาเกอะญอ อพยพหนี
การรุกรานลงมาแถบลุ่มนาแยงซีเกียงและถอยร่นลงมาเรื่อยๆ การอพยพลงมาต้องเจอกับศัตรูตลอดทาง
ส่วนใหญ่กาลังพลของข้าศึกจะแข็งแกร่งกว่า เมื่อเจอเข้ากับกองทัพข้าศึก เต๊อะหน่าตู๊จ่อ ก็คว้าเตน่า 12
สาย มากรีดสายบรรเลงเพลง ศัตรูที่ได้ยินเสียงก็เคลิบเคลิมหลับใหล หยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหว ทหารปกา
เกอะญอได้ทีก็ไล่ฟาดฟันศัตรู เอาชนะมาได้ทุกคราวไป เสียงของเตน่าจะช้า เย็น ฟังไม่เร้าใจ ไม่รกหู ได้
ยินแล้วสบายใจ คนเฒ่าคนแก่บอกว่าสมัยก่อนคนที่ดีดตีน่าเก่งๆ นกกาลังบินอยู่ยังลืมบิน หนูกาลังกิน
ลูกไม้อยู่ก็ลืมกิน
2) ตะลุโคะหรือระบาเกลียวเชือก

ภาพที่ 57 แสดงระบา/ราเกลียวเชือก
ตะลุโคะหรือระบาเกลียวเชือกเป็นการปรับประยุกต์ การแสดงของชาวกะเหรี่ยงซึ่งจะพบเห็นได้
ทั่วไปตามพืนที่ในฝั่งพม่า หรือตามแนวชายแดน ไทย -พม่า มีนัยและความหมายที่ต้องการสะท้อนให้เห็น
ถึงความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะ ที่เปรียบดังเส้นเชือกหลายเส้น หลายสี แต่เมื่อนามาถักทอแล้ว ก็จะ
กลายเป็นเส้นเดียวกัน ทังสวยงาม แน่นหนา และแข็งแรงเปรียบดังคนกะเหรี่ยงที่มีอยู่หลายกลุ่ม หลาย
ความเชื่อถ้ามีความสามัคคีกัน ดังเกลียวเชือก ก็จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
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3) รากะทอ

ภาพที่ 58 แสดงรากะทอ
รากะทอ มีอุปกรณ์กะทอในการประกอบการร่ายทา ท่าราแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง
การใช้กะทอในชีวิตประจาวัน การทาเกษตรกรรม
4) ศูนย์วัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง

ภาพที่ 59 แสดงศูนย์วัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
คณะกรรมการอานวยการบูรณาการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง จังหวัดกาแพงเพชร โดย
สานั กงานวัฒ นธรรมจังหวัด ได้จัดตังศูนย์วัฒ นธรรมกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกสัง ณ หมู่ 2 ตาบลโป่งนาร้อน
อาเภอคลองลาน จั งหวัดกาแพงเพชร จัดแสดงวิถีชีวิต และวัฒ นธรรมชาวกะเหรี่ยง ในรูปแบบของ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และรูปแบบนิทรรศการ มีอุปกรณ์สิ่งของในการตกแต่งพิพิธภัณฑ์พืนบ้านที่เกี่ยวกับวิถี
ชีวิตทัง 8 ด้าน คือ 1) ด้านอาหาร คาว-หวาน 2) ด้านการแต่งกาย ชาย หญิง เด็ก ผู้ใหญ่ 3) ด้านที่อยู่
อาศัย/บ้านเรือน สิ่งก่อสร้าง 4) ด้านประเพณี/เทศกาล 5) ด้านภาษา ประกอบด้วย ภาษาพูด ภาษาเขียน
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วรรณกรรมพืนบ้าน
6) ด้านอาชีพ/ช่างฝีมือพืนบ้าน 7) ด้านความเชื่อ/ช่างฝีมือพืนบ้าน และ 8) ด้าน
ศิลปะพืนบ้าน
และมีพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมกะเหรี่ยง บ้านวุ้งกะสัง ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 โดยมี นายบุญ
ทัน วันชุรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งนาร้อน เป็นประธาน และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่า
ด้วยความร่วมมือการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง

ภาพที่ 60 แสดงสิ่งของภายในศูนย์วัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
3. ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
1) ถ้าชัยมงคล
ถาชัยมงคลเป็นสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่งที่เกิดขึนเองโดยธรรมชาติในหมู่บ้านวุ้งกะสัง นั่น
คือ ถาชัยมงคล ซึ่งเกิดขึนมานานกว่าร้อยปี ถาชัยมงคลมีระยะห่างจากหมู่บ้านประมาณ 5 กิโลเมตร เป็น
ถาที่อยู่ใต้ภูเขาที่ไม่ค่อยสูงเท่าใดนัก ลักษณะของถาชัยมงคลมีอายุมากกว่าร้อยปี สังเกตได้จากหินย้อย
ภายในถาที่ก่อตัวขึนจนกลายสภาพมาเป็นหินเนือแข็ง ฝังติดแน่นเพดานและผนังถา รวมไปถึงเศษขี
ค้างคาวบนพืนถาที่หน้ามาก แสดงให้เห็นถึงการอยู่อาศัยที่ยาวนานของค้า งคาว โดยค้างคาวที่พบนันเป็น
ค้างคาวขนาดเล็ก อาศัยอยู่มากกว่า 500 ตัว

ภาพที่ 61 แสดงถาชัยมงคล
ลักษณะของทางจากหมู่บ้านจนถึงถา
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ทางที่ใช้เดินทางไปสู่ถาชัยมงคลนันเป็นทางแคบและชัน ควรใช้รถยนต์โฟร์วีลหรือรถไถต่อ
พ่วงเดินทาง บริเวณ 2 ข้างทางเป็นป่าไผ่สลับกับป่าสัก บางช่วงอาจมีต้นไม้ขึนบนทางหรืออาจมีกิ่งของ
ต้นไผ่โน้มลงมาขวางทาง หากต้องการเดินทางไปที่ถาควรมีอุปกรณ์สาหรับตัดกิ่งไม้ไปด้วย หากมาในช่วง
ฤดูฝนจะทาให้การเดินทางลาบาก เส้นทางอาจเป็นโคลน หล่ม และนาในลาธารที่ไหลผ่านขึนสูง แต่ข้า ง
ทางจะมีเห็นนานาชนิดงอกขึน เนื่องจากฝนตกนั่นเอง
ถาชั ย มงคล มี ร่ อ งรอยการมาพั ก อาศั ย (จ าวั ด ) ของพระธุ ด งค์ ประมาณเกื อ บ 100 ปี
หลักฐานที่ปรากฏเด่นชัดคือ
1. พระพุทธรู ป 1 องค์ภ ายในถาพร้อ มเครื่อ งสั ก การะ เป็นพระพุ ทธรู ปหิ น ขนาดสู ง
ประมาณ 60 เซนติเมตร ฐานกว้างประมาณ 40 เซนติเมตร
2. โต๊ะไม้นั่งสาหรับนั่งวิปัสสนาและพักผ่อน ซึ่งผุพังจนมีราและร่องรอยของปลวกกัดกิน
3. อุปกรณ์การประกอบอาหาร เช่น หม้อ กระจาด เตา กองฟืน ตะหลิว ทัพพี จาน จอบ
อยู่บริเวณปากถ้า ทาให้รู้ว่ามีการมาอยู่ของพระและมีการนาอาหารและเครื่องปรุงอาหารมาถวายพระ
แสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงศาสนาพุทธของคนในหมู่บ้าน อาจรวมไปถึงหมู่บ้านใกล้เคียงด้วยเช่นกัน
4. ผ้าแพรที่ผูกติดกับหินในถาจนถูกหินย้อยทับถมจนแน่ ไม่สามารถดึงออกมาได้
5. ห้องนาร้าง แสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตระหว่างพระและชาวบ้าน แน่นอนว่าการสร้าง
ห้องนานันพระไม่สามารถสร้างเพียงลาพังได้ จะต้องอาศัยการเอาแรงของชาวบ้านในการช่วยกันสร้าง
2) ถ้าน้าลอด
ถานาลอด เป็นถาที่มีลักษณะคล้ายอุโมงค์หิน เหมือนช่องแคบที่มีนาไหลผ่าน อยู่ใต้ตีน
เขาในป่าสักทางใต้ของหมู่บ้านวุ้งกะสัง ชาวบ้านบางส่วนเชื่อว่าหากเดินทางผ่านถานาลอดจะรอดปลอดภัย
จากอันตรายจากสัตว์ร้าย สิ่งชั่วร้ายและจะมีโชคลาภ
ในอดีต ถานาลอดเคยใช้เป็นเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านของชาวบ้าน เป็นเส้นทางเดินของ
สัตว์ เช่น ควายป่า กวาง เป็นต้น ปัจจุบันชาวบ้านก็นิยมนาควายมาเลียงและเดินผ่านบริเวณนี
ลักษณะของถานาลอด จะเป็นถาหินคล้ายช่องแคบระหว่างภูเขาสองลูก ส่วนบนของหิน
ทังสองฝั่ ง มาบรรจบกัน เกิดเป็ น อุโ มงค์ มีล มพัดผ่ าน อากาศเย็นเมื่อ อยู่ภ ายในถา มีนาไหลผ่ าน พื น
ด้านล่างเป็นทรายสลับกับหิน ทาให้ทาที่ไหลผ่านนันใสอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่สามารถนามาอุปโภคและ
บริโภคได้ เพราะสัตว์ป่าได้ลงมากินนาและขับถ่ายทิงไว้ในนา

ภาพที่ 62 แสดงถานาลอด
3) ธารน้าแร่
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ธารนาแร่ เป็นปล่องหินเล็กๆ ที่มีนาไหลผ่านออกมาตลอดเวลา ไม่เคยหยุดแม้ในช่วงฤดู
แล้ ง น าที่ไหลออกมา มีลั กษณะใส ไหลออกมารวมกันเป็นล าธารเล็ กๆ ขนาดความกว้างของล าธาร
ประมาณ 2 เมตร ในลาธารมีกิ่งไม้และใบไม้ล่วงหล่นอยู่ในนา นามีกลิ่นฉุนเล็กน้อยคล้ายกลิ่นของกามะถัน
อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่มีต้นไม้น้อยใหญ่ พันธุ์ต่างๆ อยู่บริเวณโดยรอบ ลาธารนาแร่แห่งนี อยู่ห่างจาก
หมู่บ้านวุ้งกะสัง ประมาณ 0.5 กม. ชาวบ้านวุ้งกะสังเล่าว่า เมื่อสมัยก่อนจะมีสัตว์ป่า ทังสัตว์เล็กและสัตว์
ใหญ่ เช่น เก้ง กว้าง มากินนาที่ลาธารเป็นประจา

ภาพที่ 63 แสดงธารนาแร่
4) น้าตกวุ้งกะสัง
นาตกที่ตังอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นนาตกที่ไม่สูงมากนัก
ไหลลงไปลาธาร เป็นคลองวุ้งกะสังและมีเกาะแก่ง ที่มีนาอยู่ตลอดปี แม้ในหน้าแล้งจะลดน้อยลง นาตกอยู่
ท่ามกลางต้นไม้น้อยใหญ่ ทาให้มีความร่มรื่น
แต่เดิมชาวบ้านใช้ประโยชน์จากนาตก โดยใช้นาจากนาตกในการอุปโภค บริโภค และใช้
สาหรับทาการเกษตร ต่อมา มีการใช้สารเคมีเพื่อทาการเกษตร ชาวบ้านเกรงว่าจะได้รับผลกระทบจาก
สารเคมีดังกล่าว จึงไม่นิยมนานามาดื่มกิน
ชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง มีความผูกพันกับนาตก เนื่องจากว่าเป็นสถานที่ใกล้หมู่บ้าน
จึงนิยมมาพักผ่อน เล่นนา อยู่เป็นประจา

ภาพที่ 64 แสดงนาตกวุ้งกะสัง
5) จุดชมวิวบ้านวุ้งกะสัง
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บ้านวุ้งกะสัง อยู่ในเขตป่าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อยู่กลางแนวเขา เป็นท้องกระทะ
ที่มีแนวเขาล้อมรอบ ทางเข้าหมู่บ้านจะมีจุดที่มองเห็นหมู่บ้านทังหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงช่วยกันถากถาง ปรับ
ภูมิทัศน์ให้เป็นจุดชมวิว

ภาพที่ 65 แสดงจุดชมวิวบ้านวุ้งกะสัง
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ตารางที่ 3 แสดงปฏิทินชุมชนด้านวัฒนธรรม
กิจกรรม/
เหตุการณ์
1. ทาบุญตัก
บาตร วันขึ้นปี
ใหม่
- ทาบุญตัก
บาตรที่สานัก
สงฆ์ฯ
2. ทาบุญเซ่น
ผี
- ช่วงหลังปี
ใหม่
3. พิธีเลี้ยงเจ้า
- นาเครื่องเซ่น
ไหว้ เช่น ไก่
เหล้า ขึน 3 ค่า
เดือน 3
4. ทาบุญ
เวียนเทียน
เจดีย์
- ขึน 15
ค่า เดือน 5
- ทาพิธี
ไหว้/ร้องรา
เพลงพืนถิ่นที่
เจดีย์ของ
หมู่บ้าน

ปฏิทิน
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

หมายเหตุ



- ทากระทง
ใส่อาหารทุก
บ้าน เซ่น
ไหว้ผีขอให้
ปกป้อง
คุ้มครองฯ





ศาลเจ้าของ
หมู่บ้าน


- ตีกลอง
ฆ้อง ฉิ่ง ของ
หมู่บ้าน
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
กิจกรรม/
เหตุการณ์
5. พิธีเรียก
ขวัญ
- ผูกแขน
เรียกขวัญ ให้
พร ลูกหลาน
- ช่วงก่อน
หรือหลัง
สงกรานต์
เล็กน้อย
6. วิสาขบูชา/
เข้าพรรษา/
อาสาฬหบูชา
- ทาบุญตัก
บาตร, ถือศีล
ปฏิบัติธรรม,
สวดมนต์,
สมาธิ ณ สานัก
สงฆ์ฯ
7. ประเพณี
ลอยกระทง
- ทากระทง
จากใบตอง

ปฏิทิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.



หมายเหตุ
ลูกหลานทุกคน
ต้องกลับบ้าน



ปฏิบัติตาม
ประเพณีของ
พุทธศาสนิกชน





- ลอยกระทงที่
คลองในหมู่บ้าน
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
จังหวัดกาแพงเพชร
ตอนที่ 2.1 ผลการศึกษาศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง
บ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร โดยใช้แบบสอบถาม มีดังนี
ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
อาชีพหลัก
เกษตรกรรม
ข้าราชการการเมืองในท้องถิ่น
รับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
ค้าขาย
ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ
รวม

จานวน
29
26
55

ร้อยละ
52.70
47.30
100

เฉลี่ย 31 ปี
44
2
3
1
3
2
55

80.00
3.60
5.50
1.80
5.50
3.60
100

45
3
4

81.80
5.50
7.30
1.80
3.60
100

1
2
55

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ
52.70 เพศหญิง จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 47.30 อายุ เฉลี่ย 31 ปี การศึกษา ส่วนใหญ่จ บ
ประถมศึกษา จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 อาชีพหลัก เกษตรกรรม จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ
81.80
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ตารางที่ 5 แสดงการประเมินศักยภาพศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมของชาว
กะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร โดยรวม
ผู้ให้ข้อมูล (n = 55)
คะแนนที่ได้

ด้าน
คะแนนเต็ม
ร้อยละ
50
36.07
72.14
1. ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการ
ท่องเที่ยว
10
5.31
53.10
2. ศักยภาพในการรองรับด้านการ
ท่องเที่ยว
40
10.40
26.00
3. ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
100
51.78
51.78
รวม
หมายเหตุ ช่วงคะแนน
ระดับมาตรฐาน
81 ขึนไป
ดีเยี่ยม
71-80
ดีมาก
61-70
ดี
51-60
ปานกลาง
50 หรือน้อยกว่า
ต่า
จากตารางที่ 5 พบว่า การประเมินศักยภาพศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร รวมคะแนนที่ได้ 51.78 (ร้อยละ 51.78) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านเรี ย งล าดับ ค่าร้ อยละจากมากไปหาน้อย คือ ด้านศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว
คะแนนที่ได้ 36.07 (ร้อยละ 72.14) รองลงมา คือ ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว คะแนนที่ได้
5.31 (ร้อยละ 53.10) และ ด้านศักยภาพด้านการบริหารจัดการ คะแนนที่ได้ 10.40 (ร้อยละ 26.00)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 6 แสดงการประเมินศักยภาพศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมของชาว
กะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร ด้านศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว
รายการ
1. ด้านคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม
1.1 ความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิต ภูมิปัญญา
และองค์ความรู้
1.2 ความต่อเนื่องของการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี
1.3 ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม
1.4 ความสามารถในการสืบทอดภูมิปัญญาและ
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
1.5 ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ประเพณีที่สืบค้นได้
1.6 ความผูกพันต่อท้องถิ่น
1.7 ความเข้มแข็งในการรักษาเอกลักษณ์
รวมคะแนน
2. ศักยภาพทางกายภาพและการจัดกิจกรรม
2.1 การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
2.2 ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว
2.3 ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว
รวมคะแนน
รวมคะแนนทั้งหมด

ผู้ให้ข้อมูล (n = 55)
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
ร้อยละ
5

1.11

22.20

5

4.95

99.00

5
5

4.07
5.00

81.40
100

5

4.93

98.60

5
5
35

3.89
1.90
25.85

77,80
38.20
73.85

5
5
5
15
50

1.00
5.00
4.22
10.22
36.07

20.00
100
84.40
68.13
72.14

จากตารางที่ 6 พบว่า การประเมินศักยภาพศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร ด้านศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว รวมคะแนน
ที่ได้ 36.07 (ร้อยละ 72.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีรายละเอียดดังนี
ด้านคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม คะแนนที่ได้ 25.85 (ร้อยละ 73.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงลาดับค่าร้อยละจากมากไปหาน้อย คือ ความสามารถในการสืบทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง คะแนนที่ได้ 5 (ร้อยละ 100) รองลงมา คือ ความต่อเนื่องของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
คะแนนที่ได้ 4.95 (ร้อยละ 99.00) และ ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีที่สืบค้นได้
คะแนนที่ได้ 4.93 (ร้อยละ 98.60) ตามลาดับ
ศักยภาพทางกายภาพและการจัดกิจกรรม คะแนนที่ได้ 10.22 (ร้อยละ 68.13) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อเรียงลาดับค่าร้อยละจากมากไปหาน้อย คือ ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว คะแนนที่ได้ 5 (ร้อย
ละ 100) รองลงมา คือ ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว คะแนนที่ได้ 4.22 (ร้อยละ 84.20) และ
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว คะแนนที่ได้ 1.00 (ร้อยละ 20.00) ตามลาดับ
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ตารางที่ 7 แสดงการประเมินศักยภาพศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาว
กะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร ด้านศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว
รายการ
1. ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก
ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ น้า ไฟ ถนน ที่พัก ฯลฯ เพื่อ
การท่องเที่ยวในปัจจุบัน และข้อจากัดในการ
พัฒนาต่อไปในอนาคต
2. ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัย
ภายนอก
รวมคะแนนทั้งหมด

ผู้ให้ข้อมูล (n = 55)
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
ร้อยละ
5

3.13

62.60

5

2.18

43.60

10

5.31

53.10

จากตารางที่ 7 พบว่า การประเมินศักยภาพศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร ด้านศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว คะแนนที่ได้
5.31 (ร้อยละ 53.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับค่าร้อยละจากมากไปหาน้อย คือ ศักยภาพในการ
พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกขันพืนฐาน ได้แก่ นา ไฟ ถนน ที่พัก ฯลฯ เพื่อการท่องเที่ยวในปัจจุบัน และ
ข้อจากัดในการพัฒนาต่อไปในอนาคตคะแนนที่ได้ 3.13 (ร้อยละ 62.60) รองลงมา คือ ศักยภาพในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอกคะแนนที่ได้ 2.18 (ร้อยละ 43.60) ตามลาดับ
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ตารางที่ 8 แสดงคะแนนของผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร ด้านศักยภาพด้านการ
บริหารจัดการ
รายการ
1. การจัดการด้านการอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยว
ภายในชุมชน
1.1 การจัดการด้านการรักษาสภาพและฟื้นฟู
สถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชน
1.2 การจัดการด้านการใช้ประโยชน์ภายในชุมชน
1.3 การจัดการด้านการติดตามและการประเมินการ
เปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการท่องเที่ยว
รวมคะแนน
2. การจัดการด้านการท่องเที่ยว
2.1 การจัดการด้านการบริหารและสาธารณูปโภค
แก่นักท่องเที่ยว
2.2 การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
2.3 การจัดการด้านการให้ความรู้และการสร้าง
จิตสานึก
2.4 ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว
2.5 ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว
รวมคะแนน
รวมคะแนนทั้งหมด

ผู้ให้ข้อมูล (n = 55)
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
ร้อยละ
5

2.65

53.00

5
5

0.80
0

16.00
0

15

3.45

23.00

5

0.55

11.00

5
5

4.75
0

95.00
0

5

0.87

17.40

5
25
40

0.78
6.95
10.40

15.60
27.80
26.00

จากตารางที่ 8 พบว่า การประเมินศักยภาพศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร ด้านศักยภาพด้านการบริหารจัดการ รวมคะแนนที่ได้
10.40 (ร้อยละ 26.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีรายละเอียดดังนี
การจัดการด้านการอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชน คะแนนที่ได้ 3.45 (ร้อยละ 23.00)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลาดับค่าร้อยละจากมากไปหาน้อย คือ การจัดการด้านการรักษาสภาพและ
ฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชน คะแนนที่ได้ 2.65 (ร้อยละ 53.00) รองลงมา คือ การจัดการด้านการใช้
ประโยชน์ภายในชุมชน คะแนนที่ได้ 0.80 (ร้อยละ 16.00) ตามลาดับ
การจัดการด้านการท่องเที่ยว คะแนนที่ได้ 6.95 (ร้อยละ 27.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงลาดับค่าร้อยละจากมากไปหาน้อย คือ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว คะแนนที่ได้ 4.75 (ร้อยละ
95.00) รองลงมา คือ ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว คะแนนที่ได้ 0.87 (ร้อยละ
17.40) และ ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว คะแนนที่ได้ 0.78 (ร้อยละ 15.60) ตามลาดับ
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ข้อมูลจากการศึกษาศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้ง
กะสัง จังหวัดกาแพงเพชร มีรายละเอียดดังนี
จากการประชุม เวที ช าวบ้ า น ครั งที่ 2 น าเสนอผลการประเมิ น ศัก ยภาพการเป็น แหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสังและจุดเด่นที่ได้จากการประชุมครังที่ 1 พบว่า ผลการ
ประเมินศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
ด้านศักยภาพด้านการบริหารจัดการ รวมคะแนนที่ได้ 10.40 (ร้อยละ 26.00) อยู่ในระดับต่า ดังนัน ชาว
กะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสังร่วมกับคณะวิจัยพร้อมด้วยที่ปรึกษา จึงมีมติให้ดาเนินการเพื่อแก้ไขและร่วมกันหา
แนวทางการบริ ห ารจั ด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมของชาวกะเหรี่ ย งบ้ า นวุ้ ง กะสั ง จั ง หวั ด
กาแพงเพชร ให้สามารถดาเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ดังนี
1. คัดเลือกคณะกรรมการสหกรณ์ชุมชนบ้านวุ้งกะสัง และที่ปรึกษา ในโครงการการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อ
เป็นคณะกรรมการสหกรณ์ชุมชนบ้านวุ้งกะสังรับผิดชอบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของชาวกะเหรี่ยง
บ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร มีรายละเอียดดังนี
บทบาทหน้าที่ คือ
1) การวางแผนพัฒนาศักยภาพภายในชุมชนเพื่อรองรับด้านการท่องเที่ยว
2) การจัดการด้านการอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชน การรักษาสภาพและฟื้นฟู
สถานที่ท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์ภายในชุมชนและการติดตามและการประเมินการเปลี่ยนแปลงอัน
เนื่องมาจากการท่องเที่ยว
3) การจั ด การด้ า นการท่ องเที่ ย วภายในชุ ม ชน ได้ แ ก่ การจั ด สาธารณู ป โภคให้ แ ก่
นักท่องเที่ยวตามสภาพบริบท การจัดโปรแกรม/กิจกรรมการท่องเที่ย ว การให้ความรู้และการสร้าง
จิตสานึกให้แก่เด็กและเยาวชน และให้ ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและมี
รายได้จากการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม
องค์ประกอบของคณะกรรมการสหกรณ์ชุมชนบ้านวุ้งกะสังและที่ปรึกษา ประกอบด้วย
1) ที่ปรึกษา
2) ประธานกรรมการสหกรณ์ชุมชนฯ
3) รองประธานกรรมการสหกรณ์ชุมชนฯ
4) เลขานุการกรรมการสหกรณ์ชุมชนฯ
5) หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
6) หัวหน้าฝ่ายฐานการเรียนรู้/แดโวซะโก (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)
7) หัวหน้าฝ่ายมัคคุเทศก์
8) หัวหน้าฝ่ายอาหารและของที่ระลึก
9) หัวหน้าฝ่ายการแสดง
10) หัวหน้าฝ่ายดูแลความปลอดภัยและฝ่ายฟื้นฟูอนุรักษ์
11) หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ
12) หัวหน้าฝ่ายบ้านพักโฮมสเตย์
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ตารางที่ 9 แสดงรายชื่อคณะกรรมการสหกรณ์ชุมชนบ้านวุ้งกะสัง และที่ปรึกษาในโครงการ
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
จังหวัดกาแพงเพชร
ลาดับ
ชื่อ - ชื่อสกุล
1 นายบุญทัน วันชุรี

ตาแหน่ง
ที่ปรึกษา

2

ดร.สุบัน พรเวียง

ที่ปรึกษา

3

นายอุเทน มงคล

ที่ปรึกษา

ที่อยู่
องค์การบริหารส่วน
ตาบลโป่งร้อน ม. 2
ต.โป่งนาร้อน อ.คลอง
ลาน จ.กาแพงเพชร
62180
โทร. 096 6607090
โรงเรียนบ้านหนองแม่
แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)
ม. 1 บ้านหนองแม่
แตง ต.หนองแม่แตง
อ.ไทรงาม
จ.กาแพงเพชร 62150
โทร. 055 859090
/086 9251821
503/7 ม. 2
ต.โป่งนาร้อน
อ.คลองลาน
จ.กาแพงเพชร 62180
โทร. 096 2908732

ภาพ
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อ - ชื่อสกุล
4 นายดวงคา
แสนอุ่นเรือน

5

6

7

8

ตาแหน่ง
ประธาน
กรรมการ
สหกรณ์ชุมชน/
หัวหน้าฝ่ายฐาน
การเรียนรู้/แด
โวซะโกร
นายอานวยชัย
รองประธาน
ดันบิน
กรรมการ
สหกรณ์ชุมชน/
หัวหน้าฝ่าย
มัคคุเทศก์
นางศิริลักษณ์ ชมพู เลขานุการ
กรรมการ
สหกรณ์ฯ/
หัวหน้าฝ่าย
การเงินและ
บัญชี
นางเผลอะ แก้วดี หัวหน้าฝ่าย
อาหารและของ
ที่ระลึก
นางนอเลพอ
รัตนาวงค์

ที่อยู่
13 ม.17 ต.นาบ่อคา
อ.เมืองกาแพงเพชร
จ.กาแพงเพชร 62000

4 ม.10 ต.โกสัมพี
อ.โกสัมพีนคร
จ.กาแพงเพชร 62000
โทร. 0613687009
503/9 ม. 2 ต.โป่งนา
ร้อน อ.คลองลาน
จ.กาแพงเพชร 62180
โทร. 099 5684132
087 8501953

504 ม. 2
ต.โป่งนาร้อน
อ.คลองลาน
จ.กาแพงเพชร
62180
ผู้ช่วยหัวหน้า 503/7 ม. 2
ฝ่ายอาหารและ ต.โป่งนาร้อน
ของที่ระลึก
อ.คลองลาน
จ.กาแพงเพชร
62180

ภาพ
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อ - ชื่อสกุล
9 นางน่อกลิพอ
หัวบือ

ตาแหน่ง
ที่อยู่
ฝ่ายอาหารและ 495/1 ม. 2
ของที่ระลึก
ต.โป่งนาร้อน
อ.คลองลาน
จ.กาแพงเพชร
62180

10

นางสาวเนตรนภา
ไทรงาม

หัวหน้าฝ่าย
การแสดง

261 ม. 2 ต.โป่งนาร้อน
อ.คลองลาน
จ.กาแพงเพชร
62180
โทร. 093 1980383

11

นางสาวมะลิ
รักชาติ

ผู้ช่วยหัวหน้า
ฝ่ายการแสดง

503/3 ม. 2
ต.โป่งนาร้อน
อ.คลองลาน
จ.กาแพงเพชร
62180

12

นายวรากร
แสงทองศรี

หัวหน้าฝ่ายดูแล
ความปลอดภัย
และฝ่ายฟื้นฟู
อนุรักษ์

494 ม. 2
ต.โป่งนาร้อน
อ.คลองลาน
จ.กาแพงเพชร
62180

13

นายตุ๋ย ปูตือ

ผู้ช่วยหัวหน้า
ฝ่ายดูแลความ
ปลอดภัยฯ/ฐาน
การเรียนรู้/แด
โวซะโกร

387 ม. 2
ต.โป่งนาร้อน
อ.คลองลาน
จ.กาแพงเพชร
62180

ภาพ
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อ - ชื่อสกุล
14 นายปิ๊ละ แก้วดี

ตาแหน่ง
หัวหน้าฝ่าย
ยานพาหนะ/
ฝ่ายดูแลความ
ปลอดภัยฯ

ที่อยู่
504 ม. 2
ต.โป่งนาร้อน
อ.คลองลาน
จ.กาแพงเพชร
62180

15

นายสุบิน รัตนาวงค์ ผู้ช่วยหัวหน้า
ฝ่าย
ยานพาหนะ/
ฝ่ายดูแลความ
ปลอดภัยฯ

503/7 ม. 2
ต.โป่งนาร้อน
อ.คลองลาน
จ.กาแพงเพชร
62180

16

นางสาวดวงใจ
จูมงคล

หัวหน้าฝ่าย
บ้านพักโฮมส
เตย์/ผู้ช่วย
หัวหน้าฝ่าย
การเงินและ
บัญชี
นายวีระ หมื่นหาญ ผู้ช่วยหัวหน้า
ฝ่ายบ้านพัก/
มัคคุเทศก์

624 ม. 2
ต.โป่งนาร้อน
อ.คลองลาน
จ.กาแพงเพชร
62180

นายพานุโพ
แสงบุญเรือง

166 ม. 2
ต.โป่งนาร้อน
อ.คลองลาน
จ.กาแพงเพชร
62180

17

18

ผู้ช่วยหัวหน้า
ฝ่ายมัคคุเทศก์ /
ฝ่ายดูแลความ
ปลอดภัย

613 ม. 2
ต.โป่งนาร้อน
อ.คลองลาน
จ.กาแพงเพชร
62180

ภาพ
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อ - ชื่อสกุล
นายธีราเทพ
หมู่ทอง

ตาแหน่ง
กรรมการฝ่าย
มัคคุเทศก์/
ผู้ช่วยหัวหน้า
ฝ่ายฐานการ
เรียนรู้

ที่อยู่
491/1 ม. 2 ต.โป่งนา
ร้อน อ.คลองลาน
จ.กาแพงเพชร
62180
โทร. 098 7981236

20

นายสมยศ
รัตนาวงค์

ฝ่ายมัคคุเทศก์

245 ม. 2 ต.โป่งนาร้อน
อ.คลองลาน
จ.กาแพงเพชร
62180

21

นายจอมึพอ นาน้อง ฝ่ายมัคคุเทศก์

439 ม. 2 ต.โป่งนาร้อน
อ.คลองลาน จ.
กาแพงเพชร
62180

19

ภาพ

จากตารางที่ 9 พบว่า มีการคัดเลือกคณะกรรมการสหกรณ์ชุมชนบ้านวุ้งกะสัง และที่ปรึกษา ใน
โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัด
กาแพงเพชร เพื่อเป็นคณะกรรมการสหกรณ์ชุมชนบ้านวุ้งกะสังรับผิดชอบการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 21 คน ประกอบด้วย 12 ฝ่าย
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2. พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์ชุมชนบ้านวุ้งกะสังฯ เพื่อสร้างความรู้และประสบการณ์ในการ

บริ ห ารจั ด การการท่ องเที่ ย งเชิง วั ฒ นธรรม โดยการศึ กษาดูง านการบริ ห ารจัด การการท่ องเที่ย วเชิ ง
วัฒนธรรมในพืนที่ต่างๆ ที่ได้ดาเนินการจนเป็นที่ยอมรับและพร้อมถอดบทเรียนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่
คณะกรรมการสหกรณ์บ้านวุ้งกะสังอย่างเปิดเผย โดยได้เดินทางไปศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 23-24 กันยายน
พ.ศ. 2559 (ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยไตลือบ้านเมืองลวงเหนือ ตาบลลวงเหนือ อาเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่)

ภาพที่ 66 แสดงการศึกษาดูงาน ณ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยไตลือบ้านเมืองลวงเหนือ

141
ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชุมชนภายในพื้นที่ โดยใช้
วัฒนธรรมเป็นฐานของการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัด
กาแพงเพชร
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชุมชนภายในพืนที่ โดยใช้วัฒนธรรมเป็น
ฐานของการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสังฯ แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี
ตอนที่ 1 ผลการจัดประชุมเวทีชาวบ้าน เพื่อนาข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 มาร่วมกันพัฒนา
โปรแกรมและกิจกรรมท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสังฯ มีดังนี
ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลการพัฒนาโปรแกรมและกิจกรรมท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของ
ชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
วัน/เวลา

กิจกรรม

วันที่ 1
08.00 น. 1. การต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ที่แต่งกายด้วยชุดชนเผ่า ณ จุดสกัดบ้านวุ้งกะสัง
2. ชมวิวของหมู่บ้านวุ้งกะสัง
08.30 น. 3. การเดินทางด้วยรถอีต๊อกจากจุดสกัดบ้านวุ้ง
กะสังถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านวุ้งกะสัง
(แดโวซะโกร)
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ประธานสหกรณ์ชุมชนบ้าน
วุ้งกะสังกล่าวต้อนรับและแนะนาแดโวซะโกร/
คณะกรรมการสหกรณ์ชุมชนบ้านวุ้งกะสัง
- หัวหน้ามัคคุเทศก์แนะนามัคคุเทศก์ประจา
ฐานการเรียนรู้/แนะนาโปรแกรมเส้นทางการ
ท่องเที่ยว/การปฏิบัติตนสาหรับนักท่องเที่ยว/
ข้อห้าม/อื่นๆ
- การรับประทานอาหารว่างด้วยนาสมุนไพร
และขนมของชุมชน

ความสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมของชุมชน
ลักษณะ
ด้าน
ชุดกะเหรี่ยง

การแต่งกาย

รถอีต๊อก

อาชีพ

คาทักทาย/คา
ขอบคุณ/ขอโทษ/
คาสนทนาสันๆ
ฯลฯ
ข้อห้ามของหมู่บ้าน

ภาษา

1) แมะขวะแล
(นาฝาง)
2) ตะกุ๊ยจี่แว้
(แป้งทอด) หรือ
อาหารตามฤดูกาล
ฯลฯ

ความเชื่อ

อาหาร
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
วัน/เวลา

กิจกรรม

09.30 น. 4. การเยี่ยมชม“ศูนย์วัฒนธรรมกะเหรี่ยง
บ้านวุ้งกะสัง”
10.00 น. 5. การนั่งรถอีต๊อกเพื่อเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้
5.1 ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ภาษา (40 นาที)
5.2 ฐานการเรียนรู้ที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง
(40 นาที)
5.3 ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การทอผ้า (40 นาที)
12.00 น. 6. การเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ “การหุงข้าวไร้หม้อ”
และการรับประทานอาหารกลางวัน ณ“นาตกวุ้ง
กะสัง”

13.00 น. 7. การนั่งรถอีต๊อกเพื่อเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติและเล่าประวัติของต้นมะเดื่อยักษ์ 12
คนโอบ
8. การนั่งรถอีต๊อกเพื่อเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้
“ขีไต้และงานจักสาน”
9. การนั่งรถอีต๊อกเพื่อเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติเล่าเรื่องประวัติและความเชื่อ
“ถานาลอด”
14.30 น. 10. การรับประทานอาหารว่าง,นาสมุนไพรและ
ขนมของชุมชน

ความสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมของชุมชน
ลักษณะ
ด้าน
ของใช้ใน
1) ศิลปะ
ชีวิตประจาวันของ พืนบ้าน
กะเหรี่ยงบ้านวุ้ง
2) อาชีพ
กะสัง
ฯลฯ
การฝึกพูดสนทนา ภาษา
สันๆ เป็นภาษา
กะหรี่ยง
การเลียงปลา/กบ/ อาชีพ
การปลูกผัก ฯลฯ
การทอผ้า/ย่าม
การแต่งกาย
การหุงข้าวไร้หม้อ อาหาร
/อาหารของชาว
กะเหรี่ยง เช่น
1) ข้าวเหนี่ยว
2) ยะโพแว้
(ปลาทอด)
3) ตะแย่โบ๊ะโปรีละ
(ไส้อั่วห่อใบชะพลู)
ประวัติของต้น
ความเชื่อ
มะเดื่อยักษ์
การทาขีไต้/การ
สาธิตการจักสาน
ประวัติของถานา
ลอด

อาชี พ ที่ / อยู่
อาศัย
ความเชื่อ

1) กะแนชิ
(นาผึงเปรียว)
2) มี่โตชาปี้
(ข้าวเหนียวตา)
หรือผักตามฤดูกาล
ฯลฯ

อาหาร
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วัน/เวลา

กิจกรรม

11. การนั่งรถอีต๊อกเพื่อเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติเล่าเรื่องประวัติและการกราบพระ
“ถาชัยมงคล”
12. การถ่ายภาพวิวบรรยากาศยามเย็น
/ซือของที่ระลึก ณ แดโวซะโกร
18.00 น. 13. กิจกรรมภาคกลางคืน
13.1 การรับประทานอาหารเย็น
แบบบ้านวุ้งกะสัง

ความสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมของชุมชน
ลักษณะ
ด้าน
ประวัติของถาชัย ความเชื่อ
มงคล

อาหารของชาว
กะเหรี่ยง เช่น
1) พอกะเปาะ
(แกงเปรอะ)
2) พอชิเอาะชอ
(ต้มไก่)
3) มู่อีโต้และซู
(นาพริกดา)
4) ต้าเดาะครอ
(ผักต้ม)
5) ผักตามฤดูกาล

อาหาร

ความเชื่อ

13.3 การแสดงดนตรีเตหน่า (30 นาที)

การผูกข้อมือ
รับขวัญจากผู้
อาวุโสของหมู่บ้าน
ดนตรีเตหน่า

13.4 การแสดงระบากะทอ (30 นาที)

ระบากะทอ

13.2 การผูกข้อมือรับขวัญจากผู้อาวุโสของ
หมู่บ้าน (30 นาที)

13.5 การแสดงระบาเกลียวเชือก (30 นาที)
(จัดตามความต้องการของนักท่องเที่ยว)
14. จุดเทียนแห่งประทีปนาแสงสว่างสู่ความ
รุ่งเรือง (30 นาที)
20.00 น. 15. การเข้าบ้านพักโฮมสเตย์ หรือเดินทางกลับ
(กรณีเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรม 1 วัน)

ระบาเกลียวเชือก
จุดเทียนแห่ง
ประทีป
บ้านพักโฮมสเตย์

ศิลปะ
พืนบ้าน
ศิลปะ
พืนบ้าน
ศิลปะ
พืนบ้าน
ความเชื่อ
ที่อยู่อาศัย
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วัน/เวลา

กิจกรรม

วันที่ 2
07.00 น. 1. ตื่นแต่เช้า เดินออกกาลังกายในหมู่บ้านและ
ช่วยเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์ทาอาหารเช้าเพื่อ
รับประทานอาหารร่วมกัน
08.30 น. 2. การนั่งรถอีต๊อกเพื่อเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้
2.1 ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ตีมีด (40 นาที)
2.2 ฐานการเรียนรู้ที่ 2 สมุนไพร (40 นาที)
11.00 น. 3. การนั่งรถอีต๊อกเพื่อเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติเล่าเรื่องประวัติและความเชื่อการดารง
ชีพกับสายนา “คลองโวซะโกร”
12.00 น. 4. การรับประทานอาหารกลางวันและชมการ
สาธิตการดารงชีพด้วยเครื่องมือหาปลาของชาว
กะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง”

ความสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมของชุมชน
ลักษณะ
ด้าน
การทาอาหารโดย
ใช้ผักตามฤดูกาล

อาหาร

ตีมีด
สมุนไพร
ประวัติคลองโวซะ
โกร

อาชีพ
อาหาร
ความเชื่อ

1) ข้าวเหนียวห่อ
ใบตอง
2) ต้มส้มปลา
(พอชิเอ๊าะยะโพ)
พร้อมขนมหวาน
หรือผลไม้ตาม
ฤดูกาล
15.00 น. 5. การเดินทางด้วยรถอีต๊อกกลับมาถึงแดโวซะโกร รถอีต๊อก
15.30 น. 6. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ประธานสหกรณ์ชุมชนบ้าน คาทักทาย/คา
วุ้งกะสังกล่าวขอบคุณนักท่องเที่ยวและ
ขอบคุณ/ขอโทษ/
นักท่องเที่ยวแสดงความรู้สึกและให้ข้อเสนอแนะ คาสนทนาสันๆ
เดินทางกลับ

อาหาร

อาชีพ
ภาษา

จากตารางที่ 10 พบว่า ผลการพัฒนาโปรแกรมและกิจกรรมท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ของชุมชนชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง มีดังนี
โปรแกรม 2 วัน 1 คืน ประกอบด้วย
วันที่ 1
08.00 น. 1. การต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่แต่งกายด้วยชุดชนเผ่า
ณ จุดสกัดบ้านวุ้งกะสัง
2. ชมวิวของหมู่บ้านวุ้งกะสัง
08.30 น. 3. การเดินทางด้วยรถอีต๊อกจากจุดสกัดบ้านวุ้งกะสังถึง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านวุ้งกะสัง (แดโวซะโกร)
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ประธานสหกรณ์ชุมชนบ้านวุ้งกะสังกล่าวต้อนรับและ
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09.30 น.
10.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

14.30 น.

18.00 น.

20.00 น.
วันที่ 2
07.00 น.
08.30 น.
11.00 น.
12.00 น.

แนะนาแดโวซะโกร/คณะกรรมการสหกรณ์ชุมชนบ้านวุ้งกะสัง
- หัวหน้ามัคคุเทศก์แนะนามัคคุเทศก์ประจาฐานการเรียนรู้/แนะนาโปรแกรม
เส้นทางการท่องเที่ยว/การปฏิบัติตนสาหรับนักท่องเที่ยว/ข้อห้าม/อื่นๆ
- การรับประทานอาหารว่างด้วยนาสมุนไพรและขนมของชุมชน
4. การเยี่ยมชม“ศูนย์วัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง”
5. การนั่งรถอีต๊อกเพื่อเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้
5.1 ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ภาษา (40 นาที)
5.2 ฐานการเรียนรู้ที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง (40 นาที)
5.3 ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การทอผ้า (40 นาที)
6. การเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ “การหุงข้าวไร้หม้อ”และการรับประทาน
อาหารกลางวัน ณ“นาตกวุ้งกะสัง”
7. การนั่งรถอีต๊อกเพื่อเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ทางธรรมชาติและ
เล่าประวัติของต้นมะเดื่อยักษ์ 12 คนโอบ
8. การนั่งรถอีต๊อกเพื่อเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ “ขีไต้และงานจักสาน”
9. การนั่งรถอีต๊อกเพื่อเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ทางธรรมชาติเล่าเรื่องประวัติ
และความเชื่อ “ถานาลอด”
10. การรับประทานอาหารว่างด้วยนาสมุนไพรและขนมของชุมชน
11. การนั่งรถอีต๊อกเพื่อเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ทางธรรมชาติเล่าเรื่องประวัติ
และการกราบพระ “ถาชัยมงคล”
12. การถ่ายภาพวิวบรรยากาศยามเย็น/ซือของที่ระลึก ณ แดโวซะโกร
13. กิจกรรมภาคกลางคืน
13.1 การรับประทานอาหารเย็นแบบบ้านวุ้งกะสัง
13.2 การผูกข้อมือรับขวัญจากผู้อาวุโสของหมู่บ้าน (30 นาที)
13.3 การแสดงดนตรีเตหน่า (30 นาที)
13.4 การแสดงระบากะทอ (30 นาที)
13.5 การแสดงระบาเกลียวเชือก (30 นาที)
14. จุดเทียนแห่งประทีปนาแสงสว่างสู่ความรุ่งเรือง (30 นาที)
15. การเข้าบ้านพักโฮมสเตย์หรือเดินทางกลับหากเป็นโปรแกรม 1 วัน
1. ตื่นแต่เช้า เดินออกกาลังกายในหมู่บ้านและช่วยเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์
ทาอาหารเช้าเพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน
2. การนั่งรถอีต๊อกเพื่อเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้
2.1 ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ตีมีด (40 นาที)
2.2 ฐานการเรียนรู้ที่ 2 สมุนไพร (40 นาที)
3. การนั่งรถอีต๊อกเพื่อเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ทางธรรมชาติเล่าเรื่องประวัติ
และความเชื่อการดารงชีพกับสายนา “คลองโวซะโกร”
4. การรับประทานอาหารกลางวันและชมการสาธิตการดารงชีพด้วยเครื่องมือ
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15.00 น.
15.30 น.

หาปลาของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง”
5. การเดินทางด้วยรถอีต๊อกกลับมาถึงแดโวซะโกร
6. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ประธานสหกรณ์ชุมชนบ้านวุ้งกะสังกล่าวขอบคุณ
นักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวแสดงความรู้สึกและให้ข้อเสนอแนะ
เดินทางกลับ

หมายเหตุ
1) กิจกรรมและเวลาที่กาหนดไว้ในโปรแกรมการท่องเที่ยว 1 วัน คือกิจกรรมวันที่ 1
เท่านันและกิจกรรมที่กาหนดไว้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
2) นักท่องเที่ยวสามารถเลือกกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ตามความต้องการ แต่ควร
ประสานงานกับคณะกรรมการสหกรณ์ชุมชนบ้านวุ้งกะสังก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วัน
3) อาหาร ขนมและผลไม้ จะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับฤดูกาลของชุมชนบ้านวุ้งกะสัง
ข้อมูลจากการประชุมชาวบ้านวุ้งกะสัง สามารถกาหนดข้อควรปฏิบัติและสิ่งที่ควรละเว้นสาหรับ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร ดังนี

ภาพที่ 67 แสดงข้อควรปฏิบัติและสิ่งที่ควรละเว้น
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ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว
ข้อมูลจากการประชุมชาวบ้านวุ้งกะสัง สามารถกาหนดเป็นค่าใช้จ่ายที่นักท่องเที่ยวต้องจ่าย
สาหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร มี
รายละเอียด ดังนี
ตารางที่ 11 แสดงค่าใช้จ่ายที่นักท่องเที่ยวต้องจ่ายสาหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
ของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร โปรแกรมวันที่ 1
ที่

รายการ

จานวน
(หน่วย)

อัตราค่าใช้จ่าย
250 บาท/นักท่องเที่ยว
5 คน
250 บาท/นักท่องเที่ยว
5 คน
300 บาท/นักท่องเที่ยว
5 คน
250 บาท/นักท่องเที่ยว
5 คน
250 บาท/ฐาน

1

มัคคุเทศก์

1 คน

2

พนักงานขับรถ

1 คน

3

ค่านามันรถ

1 คัน

4

แม่ครัว

1 คน

5

ค่าตอบแทนวิทยากรประจาฐาน
การเรียนรู้
ฐานภาษา
1 คน
250 บาท
ฐานขีไต้/จักสาน
1 คน
250 บาท
ฐานทอผ้า
1 คน
250 บาท
ฐานเศรษฐกิจ
1 คน
250 บาท
พอเพียง
ฐานผูกข้อมือ
1 คน
250 บาท
นักแสดง
ระบากะทอ
6 คน
100
ระบาเกลียวเชือก
20 คน
100
ผู้ประสานงาน
1 คน
250
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
2 มือ
30 บาท/มือ/คน
อาหารกลางวัน
1 มือ
50 บาท/มือ/คน
อาหารเย็น
1 มือ
70 บาท/มือ/คน
รวมค่าใช้จ่ายวันที่ 1
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อนักท่องเที่ยว 1 คน

6
7
8
9

ค่าใช้จ่ายสาหรับนักท่องเที่ยวต่อคน
ไม่เกิน
10
15
20
5 คน
คน
คน
คน
250
500 750
1,000
250

500

750

300

600

250

500

750

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

250

250

500

500

600
2,000
250

600
2,000
250

600
2,000
250

600
2,000
250

300
250
350
6,050
1,210

600
900 1,200
500
700 1,000
700 1050 1,400
8,000 10,150 12,150
800
677
608

900

1,000
1,200
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ตารางที่ 12 แสดงค่าใช้จ่ายที่นักท่องเที่ยวต้องจ่ายสาหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
ของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร โปรแกรมวันที่ 2
ที่

รายการ

จานวน
(หน่วย)

อัตราค่าใช้จ่าย
250 บาท/นักท่องเที่ยว
5 คน
250 บาท/นักท่องเที่ยว
5 คน
300 บาท/นักท่องเที่ยว
5 คน
250 บาท/นักท่องเที่ยว
5 คน
250 บาท/ฐาน

1

มัคคุเทศก์

1 คน

2

พนักงานขับรถ

1 คน

3

ค่านามันรถ

1 คัน

4

แม่ครัว

1 คน

5

ค่าตอบแทนวิทยากรประจาฐาน
การเรียนรู้
ฐานสมุนไพร
1 คน
250 บาท
ฐานตีมีด
1 คน
250 บาท
ฐานบ้านพักโฮม
1 คน
250 บาท
สเตย์
ผู้ประสานงาน
1 คน
250 บาท
ค่าอาหาร
อาหารว่าง
2 มือ
30 บาท/มือ/คน
อาหารเช้า/กลางวัน 2 มือ
50 บาท/มือ/คน
รวมค่าใช้จ่ายวันที่ 2
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อนักท่องเที่ยว 1 คน

6
7
8

ค่าใช้จ่ายสาหรับนักท่องเที่ยวต่อคน
ไม่เกิน 10
15
20
5 คน
คน
คน
คน
250
500 750
1,000
250

500

750

300

600

250

500

500

500

500

500

250

250

500

500

250

250

250

250

300
500
2,850
570

600
1,000
4,700
470

900
1,400
6,700
447

1,200
2,000
8,650
433

900
750

1,000
1,200
1,000

หมายเหตุ
1. ค่ารถรับส่งจาก บขส.กาแพงเพชร ไป-กลับ 4 ครัง/คัน/ไม่เกิน 10 คน=1,200 บาท
2. ฐานการเรียนรู้สามารถเลือกได้วันละไม่เกิน 4 ฐานและเลือกได้ตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยว
3. หากจานวนนักท่องเที่ยวไม่ถึง 5 คนจะคิดค่าใช้จ่ายขันต่า 5 คนและหากนักท่องเที่ยวมากกว่า
5 คน สามารถคิดค่าใช้จ่ายเป็นอัตราตามสัดส่วนตามที่กาหนดไว้ในตารางข้างต้น
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แผนที่เส้นทางการท่องเที่ยว

ภาพที่ 68 แสดงแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยว
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ตารางที่ 13 แสดงโปรแกรมการท่องเที่ยวรายเดือน
เดือน
มกราคม

กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน

อาหาร
2) ข้าวสุก หุงข้าว
แบบเช็ดนา
3) นาพริกดา (มู่อิโต้
แหละซู)
4) ตามะเขือขื่น
(โต้ต่าก่อฮอ)
5) ต้มส้มปลา (พอชิ
เอ๊าะยะโพ)
6) แกงป่าปกา
เกอะญอ (พอ
กะเป๊าะ)

ผัก
ผักกูด ผักอี
ตุด๊

ประเพณี
. ทาบุญตักบาตร
วันขึนปีใหม่
. ทาบุญเซ่นผี
. พิธีเลียงเจ้า

เห็ดลม ผักอี
ตุด๊
ผักหวาน เห็ด
ห่า ผักอีตุ๊ด
1) ต้มไก่แกวกะหล่า อีลอก ผักอี
พิธีเรียกขวัญ1)
6) ข้าวตอก (เหม่ต่อ) ตุด๊
ประเพณีเวียน
เทียนเจดีย์
(หม่าบู๊โค๊ะ)

พฤษภาคม

พฤศจิกายน

ผักตีเมีย ขิง
เสือ บอนตี
เดียว ผักอีตุ๊ด
เห็ดเผาะ ผัก
อีตุ๊ด
หน่อไม้ ผักอี
ตุด๊
เห็ดโคน ผักอี
ตุด๊
เห็ดไข่ขาว
เห็ดไข่เหลือง
ยอดฟักข้าว
ผักอีตุ๊ด
ประเพณีลอย
ผักอีตุ๊ด

ธันวาคม

ผักอีไร

มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม

อาชีพ

กระทง

ความเชื่อ
การไหว้พ่อปู่
(พือผาโด้)

ตีผึง

ตีผึง
ตีผึง
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ตอนที่ 2 ผลการทดสอบเส้นทาง รับฟังปัญหาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
ผลการทดสอบเส้นทาง รับฟังปัญหาพร้อมทังข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร โดยผู้ทรงคุณวุฒิและชาว
กะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จานวน 78 คน มีดังนี
ตารางที่ 14 แสดงผลการทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยง
บ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
กิจกรรม
เวลา 08.00 น.
1. การต้อนรับ
นักท่องเที่ยวโดย
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่แต่ง
กายด้วยชุดชนเผ่า
ณ จุดสกัดบ้านวุ้งกะสัง

ผลการดาเนินงาน

- มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นแต่งกาย
ด้วยชุดชนเผ่ามาต้อนรับ
นักท่องเที่ยว ณ จุดสกัด
บ้านวุ้งกะสัง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
และชาวบ้านวุ้งกะสังเข้าร่วม
การทดสอบเส้นทางการ
ท่องเที่ยวฯ จานวน 78 คน
- เดินทางด้วยรถอีต๊อกจากจุด
สกัดบ้านวุ้งกะสังเพื่อเดินทางไป
ยังศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้าน
วุ้งกะสัง (แดโวซะโกร) รถ 1
คันบรรทุกผู้โดยสาร 5 คน
มีมัคคุเทศก์ 1 คน ประจารถ
และใช้ถุงปุ๋ยอัดฟางข้าวเป็น
เบาะสาหรับนั่ง
2. จุดชมวิวของหมู่บ้านวุ้ง - นาผู้ทรงคุณวุฒิชมวิวของ
กะสัง
หมู่บ้านวุ้งกะสังจากจุดที่สูงสุด
และเห็นภาพรวมของหมูบ้าน
ทังหมด

ภาพกิจกรรม
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
กิจกรรม
เวลา 08.30 น.
3. การเดินทางด้วย
รถอีต๊อกจากจุดสกัด
บ้านวุ้งกะสังถึงศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวบ้านวุ้งกะสัง
(แดโวซะโกร) และมีการ
ต้อนรับจากคณะกรรมการ
สหกรณ์ชุมชนบ้านวุ้งกะสัง

ผลการดาเนินงาน
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (นายตุ๋ย
ปูตือ) /ประธานสหกรณ์ชุมชน
บ้านวุ้งกะสัง (นายดวงคา แสน
อุ่นเรือน) กล่าวต้อนรับและ
แนะนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
บ้านวุ้งกะสัง (แดโวซะโกร)/
คณะกรรมการสหกรณ์ชุมชน
บ้านวุ้งกะสัง

- หัวหน้ามัคคุเทศก์ (นายอานวย
ชัย ดันบิน) แนะนามัคคุเทศก์
ประจาฐานการเรียนรู้/แนะนา
โปรแกรมเส้นทางการท่องเที่ยว/
การปฏิบัติตนสาหรับ
นักท่องเที่ยว/ข้อห้าม/อื่นๆ
- รับประทานอาหารว่างด้วยนา
สมุนไพรและขนมของชุมชน
เช่น
1) แมะขวะแล (นาฝาง)
2) ตะกุ๊ยจี่แว้ (แป้งทอด)

ภาพกิจกรรม
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
เวลา 09.30 น.
4. การเยี่ยมชม“ศูนย์
- นาผู้ทรงคุณวุฒิเดินจาก
วัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้านวุ้ง แดโวซะโกรโดยให้มัคคุเทศก์
กะสัง”
น้อยเป็นผู้จูงมือเดินไปยัง
“ศูนย์วัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้าน
วุ้งกะสัง” ซึ่งจัดแสดงอุปกรณ์
สิ่งของเกี่ยวกับวิถีชีวิตทัง 8
ด้าน คือ 1) ด้านอาหาร
2) ด้านการแต่งกาย ชาย หญิง
เด็ก ผู้ใหญ่ 3) ด้านที่อยู่อาศัย/
บ้านเรือน สิ่งก่อสร้าง
4) ด้านประเพณี/เทศกาล
5) ด้านภาษา ประกอบด้วย
ภาษาพูด ภาษาเขียน
วรรณกรรมพืนบ้าน
6) ด้านอาชีพ/ช่างฝีมือพืนบ้าน
7) ด้านความเชื่อ/ช่างฝีมือ
พืนบ้าน และ 8) ด้านศิลปะ
พืนบ้าน

เวลา 10.00 น.
5. การนั่งรถอีต๊อกเพื่อ
เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้
5.1 ฐานการเรียนรู้ที่ 1
ภาษา (40 นาที)

- การแนะนาผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับอักษรของภาษา
กะเหรี่ยงพร้อมทังฝึกพูด
สนทนาสันๆ /การสวัสดี
การขอบคุณโดยใช้ภาษา
กะเหรี่ยง/การเขียนโปสการ์ดที่
เป็นของที่ระลึก รับผิดชอบโดย
นายอานวยชัย ดันบิน
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5.2 ฐานการเรียนรู้ที่ 2
เศรษฐกิจพอเพียง
(40 นาที)

5.3 ฐานการเรียนรู้ที่ 3
การทอผ้า (40 นาที)

ผลการดาเนินงาน
- การแสดงวิถีชีวิตแบบพอเพียง
โดยการปลูกผัก เลียงปลา เลียง
กบ เลียงไก่ เลียงหมู ไว้บริโภค
เองเพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวและปลูกพืชแบบ
ปลอดสารพิษ โดยมีลุงกองเป็น
เจ้าของฐานการเรียนรู้

- เป็นการสาธิตการทอผ้า
ชาวปกาเกอะญอ แบบทอมัด
เอว โดยนางน่อเลพอ รัตนาวงค์
การทอผ้าจะต้องกาหนด
วัตถุประสงค์ของการทอก่อนว่า
ทอเพื่อใช่ทาอะไร เช่น ทอย่าม
ทอเสือ ทอผ้าถุง ฯลฯ และกะ
ขนาดไปพร้อมกันด้วย
เนื่องจากลักษณะของ
เครื่องนุ่งห่มของชนเผ่า
กะเหรี่ยงเป็นการนาผ้าแต่ละชิน
มาเย็บประกอบกัน โดยไม่มีการ
ตัดทิง ดังนันการทอผ้าแต่ละ
ครังต้องกะขนาดที่จะนามาเย็บ
แล้วสวมได้พอดีตัวกะเหรี่ยงไม่
มีเครื่องมือที่ใช้เป็นการวัดจึง
ต้องใช้วิธีการกะประมาณ ใน
ฐานการเรียนรู้จะมีการจาหน่าย
ผ้าแบบต่างๆ เช่น ผ้าพันคอ
โสร่ง ผ้าโพกหัว ผ้าห่ม เสือ
ผ้าถุง ย่าม ไว้จาหน่าย
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ผลการดาเนินงาน
เวลา 12.00 น.
6. การรับประทานอาหาร - การรับประทานอาหาร
กลางวัน ณ“นาตกวุ้ง
กลางวัน ณ“นาตกวุ้งกะสัง”
กะสัง”
แบบชาวกะเหรี่ยง ได้แก่
1) ข้าวเหนียว
2) ยะโพแว้ (ปลาทอด)
3) ตะแย่โบ๊ะโปรีละ
(ไส้อั่วห่อใบชะพลู)
รับผิดชอบโดย นางเผลอะ
แก้วดี
เวลา 13.00 น.
7. การนั่ ง รถอี ต๊ อ กเพื่ อ
เยี่ ย มชมฐานเรี ย นรู้ ท าง
ธรรมชาติ และเล่ าประวั ติ
ของต้นมะเดื่อยักษ์ 12 คน
โอบ

8. การนั่งรถอีต๊อกเพื่อ
เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้
“ขีไต้และงานจักสาน”

- การเล่าประวัติของต้นมะเดื่อ
ยักษ์ 12 คนโอบซึ่งแสดงความ
ร่มเย็นและจุดเชื่อมโยงของบ้าน
วุ้งกะสังทังเหนือและบ้านใต้
และเป็นต้นไม้คู่หมู่บ้านที่มีอายุ
ไม่น้อยกว่า 100 ปี

- การสาธิตวิธีการทาขีไต้โดย
นายพานุโพ แสงบุญเรือง ใช้
ยางจากต้นยางและนามาบรรจุ
ลงในกระบอกไม้ไผ่ใช้จุดเป็น
แสงสว่างในยามค่าคืนมีขนาด
ต่างๆ
- การสาธิตงานจักสานซึ่งจะ
เป็นอุปกรณ์ที่นามาใช้ใน
ชีวิตประจาวันของชาวกะเหรี่ยง
เช่น กา (ไม้ไผ่สานดักปลา)
กระด้ง เสื่อ ซั่วกั๊ว (กะทอ) ฯลฯ

ภาพกิจกรรม
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9. การนั่งรถอีต๊อกเพื่อ
เยี่ยมชมฐานเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติเล่าเรื่องประวัติ
และความเชื่อ
“ถานาลอด”

ผลการดาเนินงาน
- การเดินทางผ่านถานาลอด ซึง่
เป็นถาที่มีลักษณะคล้ายอุโมงค์
หิน เหมือนช่องแคบที่มีนาไหล
ผ่าน อยู่ใต้ตีนเขาในป่าสักทาง
ใต้ของหมู่บ้านวุ้งกะสัง ชาวบ้าน
บางส่วนเชื่อว่าหากเดินทางผ่าน
ถานาลอดจะรอดปลอดภัยจาก
อันตรายจากสัตว์ร้าย สิ่งชั่วร้าย
และจะมีโชคลาภ

เวลา 14.30 น.
10. การรับประทาน
- การรับประทานอาหารว่าง
อาหารว่างด้วยนาสมุนไพร ด้วยนาสมุนไพรและขนมของ
และขนมของชุมชน
ชุมชน ได้แก่
1) กะแนชิ (นาผึงเปรียว)
2) มี่โตชาปี้ (ข้าวเหนียวตา)
11. การนั่งรถอีต๊อกเพื่อ - การเดินทางไปยังถาชัยมงคล
เยี่ยมชมฐานเรียนรู้ทาง
ซึง่ เป็นสถานที่เก่าแก่ มีอายุ
ธรรมชาติเล่าเรื่องประวัติ มากกว่าร้อยปีเกิดขึนเองโดย
และการกราบพระ “ถาชัย ธรรมชาติ ภายในถาชัยมงคลจะ
มงคล”
มีพระพุทธรูปขนาดสูงประมาณ
60 เซนติเมตร ฐานกว้าง
ประมาณ 40 เซนติเมตรจานวน
1 องค์พร้อมเครื่องสักการะ
และจะพบหินงอกหินย้อยที่ก่อ
ตัวขึนจนกลายสภาพมาเป็นหิน
เนือแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะ
พบผ้าแพรที่ผูกติดกับหินในถา
จนถูกหินย้อยทับถมจนแน่ ไม่
สามารถดึงออกมาได้
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12. การถ่ายภาพวิว
บรรยากาศยามเย็น/ซือ
ของที่ระลึก ณ แดโวซะ
โกร

เวลา 18.00 น.
13. กิจกรรมภาคกลางคืน
13.1 การรับประทาน
อาหารเย็นแบบบ้านวุ้ง
กะสัง

ผลการดาเนินงาน
- นักท่องเที่ยวสามารถพักผ่อน
ณ แดโวซะโกร โดยจะมีห้องนา
ร้านค้าที่จาหน่ายของที่ระลึก
เช่น ผ้าทอ ย่าม เสือ โปสการ์ด
กะทอ ฯลฯ ไว้บริการ
นักท่องเที่ยว

- การรับประทานอาหารเย็น
แบบบ้านวุ้งกะสัง ได้แก่
1) พอกะเปาะ (แกงเปรอะ)
2) พอชิเอาะชอ (ต้มไก่)
3) มู่อีโต้และซู (นาพริกดา)
4) ต้าเดาะครอ (ผักต้ม)
5) ผักตามฤดูกาล

13.2 การผูกข้อมือรับขวัญ - การผูกข้อมือรับขวัญจากผู้
จากผู้อาวุโสของหมู่บ้าน อาวุโสของหมู่บ้านทังชายและ
(30 นาที)
หญิง คือ ลุงแจ๊ะ แสงทองศรี
และลุงแจ๊ะพอ ดานบิน โดยใช้
ด้ายมาผู้ข้อมือแขกที่มาเยือน
เพื่อแสดงถึงการต้อนรับอย่าง
เป็นทางการและอวยพรให้ผู้มา
เยือนพบแต่ความสุข ความ
เจริญ
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13.3 การแสดงดนตรีเต
หน่า (30 นาที)

13.4 การแสดงระบา
กะทอ (30 นาที)

13.5 การแสดงระบา
เกลียวเชือก (30 นาที)

ผลการดาเนินงาน
- มีการดนตรีโดยใช้เตหน่า โดย
ครูคึ(สิทธิชัย ต๊ะกู่) และนาย
อานวยชัย ดันดินโดยมีเนือหาที่
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาว
กะหรี่ยงเนือเพลงตอนหนึ่งคือ
“ถ้าเธอกินปลาอร่อย เธอต้อง
รักแม่นา พ่อกับแม่บอกเรามี
ทรัพย์สมบูรณ์ พ่อให้จอบ แม่
ให้มีด ให้เรารู้จักหากิน เพราะ
สิ่งที่เรามีทรัพย์สินลาค่าที่
สมบูรณ์”ซึ่งสะท้อนถึงการใช้
ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ
- มีการรากะทอประกอบด้วย
นักแสดง 6 คน มีอุปกรณ์คือ
กะทอซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เป็น
เครื่องใช้ในชีวิตประจาวันนามา
ประกอบการร่ายรา โดยมีท่ารา
ง่ายไม่ซับซ้อนซึ่งแสดงให้เห็น
วิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง
- มีการแสดงระบาเกลียวเชือก
โดยใช้นักแสดงถือเชือก 12 คน
ร้องเพลงและเล่นดนตรี จานวน
8 คน ระยะเวลาในการแสดง
ประมาณ 20 นาที สาหรับการ
แสดงชุดนีต้องการสะท้อนให้
เห็นถึงความสามัคคีกลมเกลียว
ในหมู่คณะ ที่เปรียบดังเส้น
เชือกหลายเส้น หลายสี แต่เมื่อ
นามาถักทอแล้ว ก็จะกลายเป็น
เส้นเดียวกัน ทังสวยงาม แน่น
หนา และแข็งแรง
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14. จุดเทียนแห่งประทีป - มีการจุดเทียนแห่งประทีปโดย
นาแสงสว่างสู่ความรุ่งเรือง ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียน
(30 นาที)
คนละ 1 เล่ม และตังใจอธิฐาน
สิ่งที่อยากทาแล้วนาไปปักไว้ใน
ถาดทรายซึ่งอยู่ตรงกลางวงแสง
เทียนเมื่อได้รวมกันจะเกิดแสง
สว่างและจะเกิดความรุ่งเรือง
ต่อไป

เวลา 20.00 น.
15. การเดินทางกลับ

ภาพกิจกรรม

- เมื่อเสร็จกิจกรรมตาม
โปรแกรมที่กาหนดมัคคุเทศก์จะ
นาผู้ทรงคุณวุฒิไปขึนรถเพื่อ
เดินทางออกจากหมู่บ้านวุ้ง
กะสังและกลับบ้านโดยสวัสดิ
ภาพต่อไป

จากตารางที่ 14 พบว่า การทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวโดยใช้โปรแกรม 1 วันเป็นไปตาม
กาหนดการที่วางไว้ โดย มีผู้ทรงคุณวุฒิและชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสังเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 78 คน เริ่ม
ตังแต่เวลา 08.00 น.ถึง 20.00 น.
ข้อเสนอแนะอื่นๆ มีดังนี
1. ศูนย์วัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกระสัง มีรายละเอียดดังนี
- ควรเพิ่มแสงสว่างหรือไฟส่องสว่างสาหรับเครื่องใช้หรือสิ่ งของที่จัดแสดงไว้ ในศูนย์ฯ
เพื่อเพิ่มให้มีความน่าสนใจ
- ด้านหน้าศูนย์ฯ ควรซ่อมแซมปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดีและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้
สวยงาม เช่น การปลูกดอกไม้ตามฤดูกาลของพืนถิ่น
- การรักษาความสะอาดภายในบริเวณศูนย์ฯ โดยจัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลอย่างสม่าเสมอ
2. ฐานภาษา มีรายละเอียดดังนี
- เป็นฐานที่น่าสนใจ ควรมีแบบตัวอย่างภาษากะเหรี่ยง ให้ดูน่าสนใจมากกว่านี เช่น
เขียนบนกระดานชนวนแผ่นใหญ่ ให้ตัวหนังสือมีขนาดใหญ่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นอย่างชัดเจน และทา
เป็นกระดานชนวนแผ่นเล็กๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองเขียนภาษากะเหรี่ยง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทดลอง

160
เขียนชื่อตนเองเป็นภาษากะเหรี่ยง หรือทาเป็นโปสการ์ดที่ระลึกให้นักท่องเที่ยวได้เขียนเพื่อส่งกลับทาง
ไปรษณีย์
3. ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีรายละเอียดดังนี
- ควรเพิ่มการปลูกผักสวนครัว/พืชสมุนไพร ในศูนย์การเรียนรู้ พร้อมป้ายบอก
- ควรส่งเสริมให้ประชาชนในพืนที่ใช้พืนที่หน้าบ้านของตนเองปลูกผักสวนครัวหรือปลูก
ไม้ผลขนาดเล็กไว้สาหรับการบริโภคและการจาหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวตามฤดูกาล
- ควรมีการเผยแพร่ความรู้ของภูมิปัญญาในชุมชนให้แก่ประชาชนในพืนที่
4. ฐานการทอผ้า มีรายละเอียดดังนี
- ควรน าผ้าที่ทอในชุมชนมาวางจาหน่ายเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเลือกอย่าง
หลากหลายและมีสถานที่พร้อมอุปกรณ์ในการจัดวางที่มั่นคงแข็งแรง มีป้ายราคาแสดงอย่างชัดเจน
- ควรมีการฝึกอบรมในการเป็นผู้ให้ความรู้ของภูมิปัญญาเกี่ยวกับการผู้แนะนาและ
อธิบายเรื่องการทอผ้า/ลายผ้าแก่นักท่องเที่ยว
- ควรจัดมุมองค์ความรู้เรื่องลายผ้า/ความเป็นมาของลายผ้า หรือหุ่นใส่ชุด
ปะ
กาเกอะญอ ชาย/หญิงแสดงให้แก่นักท่องเที่ยว
- ควรมีการออกแบบโดยใช้ผ้าที่มีอยู่ให้มีรูปแบบใหม่ๆ ที่หลากหลาย
5. ฐานขีไต้/การจักสาน มีรายละเอียดดังนี
- ควรเพิ่มวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิต เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
- ป้ายไม้เล็กๆ บอกชื่อของอุปกรณ์ต่างๆ
- มีสินค้าที่ทาแล้วเสร็จวางจาหน่ายในบริเวณเดียวกัน
6. ต้นมะเดื่อยักษ์ มีรายละเอียดดังนี
- ควรมีป้ายเรื่องราวเกี่ยวกับต้นมะเดื่อยักษ์ที่เป็นความเชื่อของชาวบ้านติดแสดงไว้และมี
จุดถ่ายรูปที่ชัดเจนเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปจุดที่สวยที่สุด
- ควรจัดหาที่นั่ง/หรือทาแลนด์มาร์ค สาหรับเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวถ่ายรูป
7. นาตกวุ้งกระสัง มีรายละเอียดดังนี
- ควรมีป้ายเรื่องราวเกี่ยวกับนาตกวุ้งกะสังติดแสดงไว้
- ควรมีถังขยะรองรับขยะให้เพียงพอต่อปริมาณขยะ
8. การจาหน่ายของที่ระลึก
- ควรมีของสาหรับจาหน่ายให้นักท่องเที่ยวมากขึนพร้อมติดป้ายราคาที่ชัดเจน เช่น ย่าม
เสือ ตะกร้าขนาดเล็ก
- ตะกร้าขนาดเล็ก/ใหญ่ ควรทาให้เป็นสินค้าที่มีมาตรฐาน (ทาแล็กเกอร์)
- ควรมีของที่ระลึกอื่นๆ เช่น ของที่ระลึกจากเศษผ้าของชาวปกาเกอะญอ
9. นักท่องเที่ยว
- ควรกาหนดจานวนนักท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสม เพราะการเข้าไปชมฐานการเรียนรู้
นักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้าชมได้ทุกฐาน รวมถึงที่นั่งพักในแต่ละฐานยังไม่เพียงพอ
- มัคคุเทศก์ที่นาชม เมื่อนานักท่องเที่ยวไปฐานการเรียนรู้แล้ว ควรให้ภูมิปัญญาแต่ละ
ฐานเป็นผู้อธิบายให้ความรู้นันๆ
10. การบริหารจัดการ
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- ควรจัดเตรียมภาชนะที่เป็นอัตลักษณ์ เช่น กระบอกไม้ไผ่สาหรับใส่อาหารให้เพียงพอ
สาหรับนักท่องเที่ยว และพร้อมที่จะจาหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อเป็นของที่ระลึก
- ควรเพิ่มป้ ายบอกตาแหน่ง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในหมู่บ้านและป้ายบอก
เส้นทางให้มีจานวนมากขึนตังแต่ตัวจังหวัดกาแพงเพชรจนถึงหมู่บ้าน
- ควรเพิ่มป้ายข้อห้ามต่างๆ ของบ้านวุ้งกระสัง รวมถึงข้อห้าม/ข้อควรปฏิบัติ ในการเข้า
ชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในแต่ละฐาน
- ควรมีการพัฒนาความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
เพื่อให้ ทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้ทุกคนและทดแทนกันได้ และควรมีการประเมินผลการให้ บริการ
นักท่องเที่ยวในแต่ละครังเพื่อนามาแก้ไขปรับปรุง
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ตอนที่ 3 ผลการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
จังหวัดกาแพงเพชร
ผลการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัด
กาแพงเพชร มีดังนี
ตารางที่ 15 แสดงผลการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยง
บ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
กิจกรรม
เวลา 08.30 น.
1. การลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรมเปิดเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืนของชาว
กะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
จังหวัดกาแพงเพชร
ณ ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวบ้านวุ้งกะสัง
(แดโวซะโกร)

ผลการดาเนินงาน
- ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.
2560 จัดกิจกรรมเปิดเส้นทาง
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยง
บ้านวุ้งกะสัง จังหวัด
กาแพงเพชร มีมัคคุเทศก์
ท้องถิ่นแต่งกายด้วยชุดชนเผ่า
มาต้อนรับนักท่องเที่ยว
ณ จุดสกัด บ้านวุ้งกะสัง โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดเส้นทาง
การท่องเที่ยวฯ ทังชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรม
จานวนทังสิน 172 คน

ภาพกิจกรรม
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
กิจกรรม
เวลา 09.00 น.
2. ประธานในพิธี
เดินทางถึงศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวบ้านวุ้งกะสัง
(แดโวซะโกร)

ผลการดาเนินงาน
- นายธานี ธัญญาโภชน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาแพงเพชร
เดินทางมาเป็นประธานเปิด
เส้นทางการท่องเที่ยวฯ ณ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านวุ้ง
กะสัง (แดโวซะโกร) โดยมีนาย
สมนึก ปาปะเค วัฒนธรรม
จังหวัดกาแพงเพชรและแขกผู้มี
เกียรติให้การต้อนรับ
- ตัวแทนสหกรณ์ชุมชนบ้านวุ้ง
กะสัง มอบเสือ/ย่ามและติดเข็ม
กลัดแก่ประธานในพิธีและแขกผู้
มีเกียรติ

- พิธีกรกล่าวแนะนา
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านวุ้ง
กะสัง (แดโวซะโกร) และความ
เป็นมาให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ภาพกิจกรรม
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
- ประธานในพิธี จุดธูปเทียน
เครื่องทองน้อย เบืองหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
- ประธานในพิธีและแขกผู้มี
เกียรติยืนสงบนิ่งไว้อาลัย
89 นาที
- ประธานในพิธีเปิดกรวย
กระทงดอกไม้ และร่วมกันร้อง
เพลง “สรรเสริญพระบารมี”
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทร เทพยวรางกูร

- วัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร
กล่าวรายงานผลการดาเนินงาน
“การพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้ง
กะสัง จังหวัดกาแพงเพชร”
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
กิจกรรม
เวลา 09.30 น.
3. การแนะนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวและ
คณะกรรมการสหกรณ์
บ้านวุ้งกะสัง

ผลการดาเนินงาน
- นายบุญทัน วันชุรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่ง
นาร้อน กล่าวต้อนรับประธาน
ในพิธีและผู้เข้าร่วมกิจกรรม/
แนะนาผู้นาหมู่บ้าน/ประธาน
สหกรณ์ชุมชนบ้านวุ้งกะสัง/
แนะนาโปแกรมเส้นทางการ
ท่องเที่ยวตามโปรแกรมและ
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

- ประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวบ้านวุ้งกะสัง
(แดโวซะโกร) อย่างเป็น
ทางการ/เปิดป้ายหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านวุ้ง
กะสัง และร่วมถ่ายภาพกับ
หัวหน้าหน่วยงานและ
คณะกรรมการสหกรณ์ชุมชน
บ้านวุ้งกะสัง

ภาพกิจกรรม
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
กิจกรรม
เวลา 10.00 น.
4. การแสดงในโปรแกรม
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

ผลการดาเนินงาน
- ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วม
กิจกรรมชมการแสดงใน
โปรแกรมและกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- ชุดที่ 1 ดนตรีเตหน่า

- ชุดที่ 2 ระบากะทอ

- ชุดที่ 3 ระบาเกลียวเชือก

5. การเยี่ยมชมฐานการ
เรียนรู้ “ศูนย์วัฒนธรรม
กะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง”

- ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเดินเยี่ยมชม “ศูนย์
วัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้านวุ้ง
กะสัง” พร้อมมัคคุเทศก์น้อย
ของบ้านวุ้งกะสัง

ภาพกิจกรรม
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้
“ศูนย์วัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้าน
วุ้งกะสัง” และผูกข้อมือตาม
ประเพณีเพื่อเป็นสิริมงคลและ
เป็นการต้อนรับจากผู้อาวุโส
และปราชญ์ชาวบ้าน

6. การเดินทางและเยี่ยม
ชมฐานการเรียนรู้

- ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วม
กิจกรรมนั่งรถอีต๊อกเพื่อเยี่ยม
ชมฐานการเรียนรู้

ภาพกิจกรรม
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
กิจกรรม
6. การเดินทางและเยี่ยม
ชมฐานการเรียนรู้ (ต่อ)

ผลการดาเนินงาน
- ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วม
กิจกรรมนั่งรถอีต๊อกเพื่อเยี่ยม
ชมฐานการเรียนรู้ที่ 1 การทอ
ผ้า

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 งานจักสาน
และขีไต้

ภาพกิจกรรม

169
ตารางที่ 15 (ต่อ)
กิจกรรม
6. การเดินทางและเยี่ยม
ชมฐานการเรียนรู้ (ต่อ)

ผลการดาเนินงาน
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การหุงข้าว
แบบไร้หม้อ

ฐานการเรียนรู้ที่ 4
“การเรียนรู้นาตกวุ้งกะสัง”
และการรับประทานอาหาร
กลางวันแบบชาวกะเหรี่ยงวุ้ง
กะสังของประธานในพิธี ผู้เข้า
มาร่วมกิจกรรมและหัวหน้าส่วน
ราชการที่เข้ามาร่วมกิจกรรม

ภาพกิจกรรม
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จากตารางที่ 15 พบว่า ผลการจัดกิจกรรมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
ของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร โดยประยุกต์ใช้โปรแกรม 1 วันเป็นไปตามกาหนดการ
ที่ว างไว้ มีผู้ ว่ าราชการจั งหวัด ก าแพงเพชรมาเป็ น ประธานพร้ อมผู้ เ ข้ าร่ ว มกิ จกรรมเปิ ด เส้ นทางการ
ท่องเที่ยวฯ ประกอบด้วยชาวไทยและชาวต่างชาติ จานวนทังสิน 172 คนในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.
2560
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จากการสัมภาษณ์และการสะท้อนความคิดเห็นจากโปสการ์ดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเปิด
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความประทับใจและชื่นชมกับการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร มีตัวอย่างโปสการ์ดของนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาแพงเพชร ดังนี

ภาพที่ 69 แสดงโปสการ์ดของนายธานี ธัญญาโภชน์ ผูว้ ่าราชการจังหวัดกาแพงเพชร
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“เราโชคดีมากๆ ที่ได้มาพบสถานที่แห่งนี คนที่นี่น่ารัก ชอบเพลงที่เต้นในการเปิดงาน ชอบนา
ป่า ต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีความสงบ”

“ยินดีด้วยกับความสาเร็จของการเปิดตัวสถานที่แห่งนี การต้อนรับดีมากๆ”
ภาพที่ 70 แสดงโปสการ์ดของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
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ผลการสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาว
กะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
โดยรวมและรายด้าน
ที่
1
2
3
4
5
6

รายการ
ด้านแหล่งท่องเที่ยว
ด้านการเข้าถึง
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านอาหารและที่พักแรม
ด้านการจัดการและบริการท่องเที่ยว
รวมเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ
S.D. ความหมาย
X
4.17
0.63
มาก
3.77
0.57
มาก
4.15
0.56
มาก
3.82
0.53
มาก
3.78
0.62
มาก
4.12
0.51
มาก
4.00
0.45
มาก

จากตารางที่ 16 พบว่า ความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาว
กะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชรโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ( X =4.00) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
รายด้านเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก ( X =4.17) รองลงมา คือ ด้าน
กิจกรรมการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก ( X =4.15) ด้านการจัดการและบริการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก ( X
=4.12) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก ( X =3.82) ด้านอาหารและที่พักแรม อยู่ในระดับมาก (
X =3.78) และด้านการเข้าถึง อยู่ในระดับมาก ( X =3.77) ตามลาดับ
ตารางที่ 17 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
ด้านแหล่งท่องเที่ยว
ที่

รายการ

1
2
3
4

ชุมชนมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชน
ความดังเดิมของวัฒนธรรมชุมชนภูมิปัญญาดังเดิม
การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน
การจัดพืนที่ให้เหมาะสม กลมกลืน จัดเส้นทางเดินชม
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
วัฒนธรรมชุมชนมีประวัติความเป็นมาที่ชัดเจน
รวมเฉลี่ย

5

ระดับความพึงพอใจ
S.D. ความหมาย
X
4.38
0.78
มาก
4.35
0.76
มาก
3.91
0.73
มาก
4.04
0.84
มาก
4.14
4.17

0.93
0.63

มาก
มาก
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จากตารางที่ 17 พบว่า ความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาว
กะเหรี่ ยงบ้านวุ้งกะสั ง จั งหวั ดกาแพงเพชร ด้ านแหล่ ง ท่องเที่ย ว โดยรวมอยู่ในระดั บมาก ( X =4.17) เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก คือ ชุมชนมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของชุมชน อยู่ในระดับมาก ( X =4.38) รองลงมา ความดังเดิมของวัฒนธรรมชุมชนภูมิปัญญาดังเดิม อยู่ใน
ระดับมาก ( X =4.35) และวัฒนธรรมชุมชนมีประวัติความเป็นมาที่ชัดเจน อยู่ในระดับมาก ( X =4.14)
ตามลาดับ
ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร ด้านการเข้าถึง
ที่
1
2
3
4

รายการ
สภาพเส้นทางและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ยานพาหนะที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีจานวนเพียงพอ
และมีคุณภาพ
สถานที่ตังของแหล่งท่องเที่ยวหาง่ายเข้าสะดวก
การติดต่อสื่อสารกับแหล่งการท่องเที่ยวที่มีความ
หลากหลาย
รวมเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ
S.D. ความหมาย
X
3.84
0.76
มาก
4.14
0.76
มาก
3.78
3.35

0.76
0.96

มาก
มาก

3.77

0.57

มาก

จากตารางที่ 18 พบว่า ความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาว
กะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร ด้านการเข้าถึง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.77) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก คือ ยานพาหนะที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีจานวน
เพียงพอและมีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก ( X =4.14) รองลงมา สภาพเส้นทางและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
อยู่ในระดับมาก ( X =3.84) และสถานที่ตังของแหล่งท่องเที่ยวหาง่ายเข้าสะดวก อยู่ในระดับมาก ( X =3.78)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 19 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่
1
2
3
4

รายการ
ชุมชนมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
การพัฒนาสินค้าที่ระลึกของชุมชนให้เป็นที่สนใจของ
นักท่องเที่ยว
การจัดฐานการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
ของชุมชน
การนาแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ มาใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมของชุมชน
รวมเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ
S.D. ความหมาย
X
4.49
0.68
มาก
4.02
0.71
มาก
4.24

0.73

มาก

3.86

0.69

มาก

4.15

0.56

มาก

จากตารางที่ 19 พบว่า ความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาว
กะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =4.15) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก คือ ชุมชนมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
หลากหลาย อยู่ในระดับมาก ( X =4.49) รองลงมา การจัดฐานการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมที่เป็น เอกลักษณ์
ของชุมชน อยู่ในระดับมาก ( X =4.24) และการพัฒนาสินค้าที่ระลึกของชุมชนให้เป็นที่สนใจของ
นักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก ( X =4.02) ตามลาดับ
ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ที่
1
2
3
4

รายการ
การดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนาชมแหล่งท่องเที่ยว
การจัดสิ่งอานวยความสะดวกภายในชุมชน
การพัฒนาสาธารณูปโภค โครงสร้างพืนฐานและการ
บริการ
รวมเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ
S.D. ความหมาย
X
4.07
0.75
มาก
3.45
0.86 ปานกลาง
3.84
0.66
มาก
3.90
0.71
มาก
3.82

0.53

มาก

จากตารางที่ 20 พบว่า ความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาว
กะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร ด้านสิ่งอานวยความสะดวกโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.82) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก คือ การดูแลความปลอดภัยให้กับ
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นักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก ( X =4.07) รองลงมา การพัฒนาสาธารณูปโภค โครงสร้างพืนฐานและการ
บริการ อยู่ในระดับมาก ( X =3.90) และการจัดสิ่งอานวยความสะดวกภายในชุมชน อยู่ในระดับมาก ( X
=3.84) ตามลาดับ
ตารางที่ 21 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
ด้านอาหารและที่พักแรม
ที่
1
2
3
4

รายการ
เครื่องดื่มและอาหารถูกสุขลักษณะ
การจัดอาหารมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
การจัดที่พักถูกสุขลักษณะ
การจัดที่พักแรมมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
รวมเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ
S.D. ความหมาย
X
3.72
0.88
มาก
4.02
0.67
มาก
3.64
0.81
มาก
3.75
0.68
มาก
3.78
0.62
มาก

จากตารางที่ 21 พบว่า ความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาว
กะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร ด้านอาหารและที่พักแรมโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.78) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก คือ การจัดอาหารมีจุดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน อยู่ในระดับมาก ( X =4.02) รองลงมา การจัด ที่พักแรมมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ
ชุมชน อยู่ในระดับมาก ( X =3.75) และเครื่องดื่มและอาหารถูกสุขลักษณะ อยู่ในระดับมาก ( X =3.72)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 22 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
ด้านการจัดการและบริการท่องเที่ยว
ที่

รายการ

1

หน่วยงานที่รับผิดชอบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน
การพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
ผู้นาและสมาชิกในชุมชนร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็ง
และภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน
สมาชิกในชุมชนรู้สึกรักชุมชนและวัฒนธรรมของชุมชน
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน
ผู้นาและสมาชิกในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การนาหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาใช้ในการ
จัดการท่องเที่ยวของชุมชน
การจัดคณะกรรมการชุมชนรับผิดชอบเรื่องการจัดการ
การท่องเที่ยวที่ชัดเจน
การจัดตังศูนย์การจัดการท่องเที่ยวของชุมชน
ความพึงพอใจภาพรวมต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชน
รวมเฉลี่ย

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ระดับความพึงพอใจ
S.D. ความหมาย
X
4.07
0.74
มาก
3.94

0.68

มาก

4.48

0.75

มาก

4.22
3.61
4.03

0.77
0.72
0.62

มาก
มาก
มาก

3.99

0.79

มาก

4.51

0.80

มากที่สุด

4.11
4.24

0.80
0.73

มาก
มาก

4.12

0.51

มาก

จากตารางที่ 22 พบว่า ความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาว
กะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร ด้านการจัดการและบริการท่องเที่ยวโดยรวม อยู่ในระดับมาก (
X =4.12) เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้ อเรี ยงล าดั บค่ าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้ อย
3 ล าดับแรก คือ การจั ด
คณะกรรมการชุมชนรับผิดชอบเรื่องการจัดการ การท่องเที่ยวที่ชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.51)
รองลงมา ผู้นาและสมาชิกในชุมชนร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน อยู่ในระดับมาก
( X =4.48) และความพึงพอใจภาพรวมต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน อยู่ในระดับมาก ( X
=4.24) ตามลาดับ
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้ง
กะสัง จังหวัดกาแพงเพชร ในครังนี มี วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความเป็นอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม
ของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร 2) เพื่อ ศึ กษาศักยภาพการเป็ นแหล่ งท่อ งเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้ านวุ้งกะสั ง จังหวัดกาแพงเพชร และ 3) เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชุมชนภายในพืนที่โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานของการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของ
ชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร วิธีดาเนินการวิจัยมี 3 ขันตอน ได้แก่ ขันตอนที่ 1 การศึกษา
ความเป็นอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร เป็นการศึกษา
ข้อมูลเบืองต้นทางด้านวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ ด้านอาหาร
ด้านการแต่งกาย ด้านที่อยู่อาศัย ด้านประเพณี ด้านภาษา ด้านอาชีพ ด้านความเชื่อ และ ด้านศิลปะ
พืนบ้าน ใช้การสัมภาษณ์ และการประชุมของผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาทางศาสนา ผู้
อาวุโสภายในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นาภูมิปัญญาในสาขาต่างๆ และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทังสิน 55 คน
ขันตอนที่ 2 การศึกษาศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ย งบ้านวุ้งกะสัง
จังหวัดกาแพงเพชร เป็นการประเมินการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง 3
ด้าน คือ 1) ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว 2) ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว และ3)
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ ใช้การประชุมสัมมนาและประชุ มเวทีชาวบ้าน ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาทางศาสนา ผู้อาวุโสภายในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นาภูมิปัญญาในสาขาต่างๆ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ และตัวแทนห้างร้าน เอกชน สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว รวมทังสิน 55 คน และขันตอนที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของ
ชุมชนภายในพืนที่ เป็นการดาเนินงานทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยว การปรับปรุง การประชาสัมพันธ์และ
การเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวตามโปรแกรมและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวกะเหรี่ยง
บ้านวุ้งกะสัง ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาทางศาสนา ผู้อาวุโสภายในชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน ผู้นาภูมิปัญญาในสาขาต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ และตัวแทนห้างร้าน
เอกชน สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมทังสิน 55 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนือหา
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สรุป
การพัฒ นาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิ งวัฒ นธรรมอย่างยั่ งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสั ง
จังหวัดกาแพงเพชร สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี
1. ผลการศึ กษาความเป็น อั ตลั กษณ์ท างด้า นวั ฒนธรรมของชาวกะเหรี่ย งบ้ านวุ้ง กะสั ง
จังหวัดกาแพงเพชร
ผลการศึกษาความเป็นอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัด
กาแพงเพชร มีรายละเอียดดังนี
ด้านอาหาร เป็นของกิน หรือเครื่องคาจุนชีวิต ที่จัดทาด้วยวัต ถุดิบในท้องถิ่น ปลอด
สารพิษ เช่น ปลา ผัก เครื่องเทศ ปรุงอาหารแบบเรียบง่าย มีคุณค่าทางโภชนาการ ช่วยดูแลสุขภาพ ได้แก่
1) ต้มไก่แกวกะหล่า 2) ข้าวสุก หุงข้าวแบบเช็ดนา 3) นาพริกดา (มู่อิโต้แหละซู) 4) ตามะเขือขื่น (โต้ต่าก่อ
ฮอ) 5) ต้มส้มปลา (พอชิเอ๊าะยะโพ) 6) แกงป่าปกาเกอะญอ (พอกะเป๊าะ) 6) ข้าวตอก (เหม่ต่อ) 7) ผัก
ปลอดสารพิษในท้องถิ่น 8) สมุนไพร เช่น จะค้าน (คอเกมือะ) ตระไคร้ต้น ฯลฯ
ด้านการแต่งกาย เป็นการทอผ้าเพื่อนามาใช้เป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น ผ้าพันคอ
โสร่ง ผ้าโพกหัว ผ้าห่ม เสือ ผ้าถุง ย่าม ฯลฯ หรือทอตุงเพื่อถวายความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ด้านที่อยู่อาศัย เป็นบ้านเรือนทีน่ ิยมสร้างแบบยกพืนสูง ใต้ถุนสูงแบบต่างๆ ใต้ถุนนันเป็น
ที่นั่งเล่นและทากิจวัตร เช่น ตาข้าว ผ่าฟืน เลื่อยไม้ กลางคืนก็จะต้อนหมู ไก่ วัว และควาย ไว้ที่ใต้ถุนบ้าน
มีการผูกชิงช้าไว้ใต้ถุนให้ลูกเล่น มีชานบ้าน ตัวบ้านทาด้วยไม้ไผ่ผ่าซีกหรือขีฟาก หลังคามุงด้วยใบตองก้อ
ตรงกลางตัวบ้านมักจะมีเตาไฟไว้ เพื่อทากับข้าว และอาศัยนอนเพื่อรับความอบอุ่นจากเตาไฟในช่วงฤดู
หนาว บางส่วนก็ตังบ้านเรือนบนที่ราบเช่นเดียวกับชาวพืนราบทั่วไป แต่ส่วนใหญ่แ ล้วชาวกะเหรี่ยงจะตัง
ถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งถาวร ไม่ย้ายถิ่นบ่อย
ด้านประเพณี เป็นกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1) ประเพณีเวียนเทียน
เจดีย์ (หม่าบู๊โค๊ะ) เพื่อขอขมา สิงสาราสัตว์ ไม่ให้ทาร้ายให้แคล้วคลาดปลอดภัย ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ได้แก่ เจ้าป่า เจ้าเขา เจ้าที่ เจ้าทาง ผีบรรพบุรุษ พระแม่ธรณี พระแม่โพสพ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งบุญให้
ดูแลลูกหลานให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข 2) ประเพณีการแต่งงาน เป็นสิ่งแสดงถึงการครองเรือนของชายหญิงที่จะ
มาใช้ชีวิตร่วมกัน โดยแม่เป็นเจ้าบ้าน เป็นผู้ถือผีและมีหน้าที่ในการสื่อสารกับผีบรรพบุรุษ และให้ฝ่ายชาย
ที่แต่งเข้าบ้านถือตามภรรยา 3) ประเพณีขึนบ้านใหม่ เป็นการถือผีของหมู่บ้านจะให้ผู้หญิงเป็นใหญ่ โดย
แม่ต้องเป็นผู้จุดเทียนบอกในตอนเช้าของวันที่จะขึนบ้านใหม่ เมื่อบอกเสร็จก็จะทาการขนของขึนบ้านหลัง
ใหม่ และเก็บข้าวของขึนไปอยู่เลย โดยในวันนัน จะมีการบอกเพื่อนบ้านมาร่วมกินเลียงกันทังวัน โดยพิธี
ดังกล่าวจะดูวันดีวันมงคล แล้วทาพิธีบอกผีเพื่อแยกบ้านไป หญิงที่แยกบ้านไปอยู่หลังใหม่กับสามี เมื่อขึน
บ้านหลังใหม่ไปก็จะทาพิธีจุดเทียนบอกผีว่าตนได้มาอยู่บ้านหลังนีแล้วและเริ่มพิธีกินเลียงกันจนกว่าไก่จะ
หมด 4) พิธีเลียงเจ้า เป็นการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น ขอให้สุขภาพแข็งแรง มีความปลอดภัย ทามาหา
กินอุดมสมบูรณ์ จะทาในวันขึน 3 ค่า เดือน 3 ของทุกปี และทุกครอบครัวต้องเตรียมไปเข้าพิธี สาหรับ
ของเลียงเจ้าจะไม่นากลับบ้านต้องทานให้หมด ณ สถานที่เลียงเจ้า 5) พิธีเรียกขวัญ เป็นพิธีเสริมสิริมงคล
ให้กับชีวิตที่เกิดมาใหม่ และสาหรับผู้ที่หายจากการเจ็บป่วยเพื่อเรียกขวัญให้กลับมา 6) การเกิด เป็นการ
ทาคลอดในหมู่บ้านซึ่งผู้ที่ทาคลอดคือหมอตาแยหรือคนเฒ่าคนแก่ที่รู้วิธีในการทาคลอดแบบโบราณ 7)
การตาย เป็นการจัดกิจกรรมของคนในหมูบ้านเมื่อมีการตายเกิดขึน โดยแยกการตายออกเป็น 2 ประเภท
คือ การตายในหมู่บ้าน ชาวบ้านก็จะทาพิธีตามประเพณีด้วยการฝังหรือเผาศพ โดยการฝังหรือเผาขึนอยู่
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กับครอบครัวหรือการสั่งเสียของผู้ตายเมื่อมีชีวิตอยู่ การตายนอกหมูบ้านทุกกรณี จะไม่ให้นาศพเข้า
หมู่บ้านโดยจะทาการเผาหรือฝังนอกหมู่บ้านบริเวณสุสานทางเข้าหมู่บ้าน
ด้านภาษา เป็นถ้อยคาที่ใช้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อความหมายและใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ของชาวกะเหรี่ยงที่มีลักษณะเฉพาะ มีภาษาเขียนเป็นของตนเอง
ด้านอาชีพ เป็ น สิ่ งที่ช าวกะเหรี่ยงทาเพื่อการดารงชีวิต โดยใช้ความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถของตนที่ในการประกอบอาชีพหลักหรือการดารงชีวิตเพื่อหาเลียงชีพ ได้แก่ 1) ตีผึง (เท๊าะ
กะแน) เพื่อนานาผึงมาประกอบการทาขนมแทนนาตาล 2) การจักสาน เป็นผลผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการ
นาไม้ไผ่มาใช้จักสานให้เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ กะทอ (ซั่วกั๊ว) กระด้ง เสื่อ ไม้พัดข้าว
หมวก กา (ไม้ไผ่สานดักปลา) การจักสาน 3) การสานฝักมีด (แคว่เตร๊าะ) ด้วยหวาย (เกร๊) 4) อาชีพตีมีด
เป็นการตีมีดด้วยช่างในหมู่บ้านเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพทางเกษตร ประมง หาของป่า
หรือการป้องกันตัว
ด้านความเชื่อ เป็นความเชื่อเกี่ยวกับ 1) การเกิดของกะเหรี่ยงที่เป็นข้อห้ามสาหรับเด็ก
และสตรีของชาวกะเหรี่ยง 2) ข้อห้ามเกี่ยวกับบ้านพักอาศัยและการเข้าป่า และ 3) การไหว้พ่อปู่ (พือผา
โด้) ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าที่ปกปักรักษาดูแลพืนที่หมู่บ้านเพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการประกอบอาชีพ และให้หาย
จากอาการเจ็บป่วย
ด้านศิลปะพืนบ้าน เป็นการแสดงออกถึงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงใน
โอกาสต่างๆ ได้แก่ 1) เตหน่า หรือตะน่า ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่นามาใช้สาหรับดีดและร้องเพลงประกอบ
ใช้ในโอกาสต่างๆ และเพื่อความสนุกสนาน 2) ตะลุโคะหรือระบาเกลียวเชือก ซึ่งเป็นการแสดงที่นาเส้น
เชือกหลายเส้น หลายสี มาถักทอจนกลายเป็นเส้นเดียวกัน ซึ่งแสดงถึงความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะ
3) รากะทอ ซึ่งเป็นการแสดงที่นากะทอที่ใช้ในชีวิตประจาวันมาประกอบท่าร่ายรา ซึ่งแสดงให้เห็นวิถีชีวิต
ของชาวกะเหรี่ยง
2. ผลการศึกษาศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้ง
กะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
ผลการประเมินศักยภาพศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง
บ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า มีค่าคะแนนรวม 51.78 (ร้อยละ 51.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงลาดับค่าร้อยละจากมากไปหาน้อย คือ ด้านศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว คะแนนที่ ได้
36.07 (ร้อยละ 72.14) รองลงมา คือ ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว คะแนนที่ได้ 5.31 (ร้อยละ
53.10) และ ด้านศักยภาพด้านการบริหารจัดการ คะแนนที่ได้ 10.40 (ร้อยละ 26.00) ตามลาดับ
จากผลการประเมินศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้ านวุ้ง
กะสัง จังหวัดกาแพงเพชร ด้านศักยภาพด้านการบริหารจัดการ รวมคะแนนที่ได้ 10.40 (ร้อยละ 26.00) อยู่
ในระดับต่า ดังนัน ชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสังจึงมีมติให้ดาเนินการเพื่อแก้ไขและร่วมกันหาแนวทางการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง ให้สามารถ
ดาเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ดังนี
1. คัดเลือกคณะกรรมการสหกรณ์ชุมชนบ้านวุ้งกะสัง และที่ปรึกษา ในโครงการการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร ในนาม
“คณะกรรมการสหกรณ์ชุมชนบ้านวุ้งกะสัง ” รับผิดชอบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของบ้านวุ้งกะสัง
มีจานวนคณะกรรมการ 21 คน ประกอบด้วย 12 ฝ่าย ได้แก่ 1) ที่ปรึกษา 2) ประธานกรรมการสหกรณ์
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ชุมชนฯ 3) รองประธานกรรมการสหกรณ์ชุมชนฯ 4) เลขานุการกรรมการสหกรณ์ชุมชนฯ 5) หัวหน้าฝ่าย
การเงินและบัญชี 6) หัวหน้าฝ่ายฐานการเรียนรู้/แดโวซะโก (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว) 7) หัวหน้าฝ่าย
มัคคุเทศก์ 8) หัวหน้าฝ่ายอาหารและของที่ระลึก 9) หัวหน้าฝ่ายการแสดง 10) หัวหน้าฝ่ายดูแลความ
ปลอดภัยและฝ่ายฟื้นฟูอนุรักษ์ 11) หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะและ 12) หัวหน้าฝ่ายบ้านพักโฮมสเตย์
2. พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์ชุมชนบ้านวุ้งกะสัง เพื่อ พัฒนาความรู้และประสบการณ์ใน
การบริหารจัดการการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม โดยการศึกษาดูงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในพืนที่ต่างๆ ที่ได้ดาเนินการจนเป็นที่ยอมรับ
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชุมชนภายในพื้นที่ โดย
ใช้ วั ฒ นธรรมเป็ น ฐานของการท่ อ งเที่ ย วแบบมี ส่ ว นร่ ว มของชาวกะเหรี่ ย งบ้ า นวุ้ ง กะสั ง จั ง หวั ด
กาแพงเพชร
ผลการพัฒ นาโปรแกรมและกิจกรรมท่องเที่ยวที่ส อดคล้ องกับวัฒ นธรรมของชุมชนชาว
กะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง ประกอบด้วย โปรแกรม 1 วัน และ โปรแกรม 2 วัน 1 คืน ได้ดาเนินการทดสอบ
เส้นทางการท่องเที่ยวเป็นไปตามกาหนดการที่วางไว้ โดย มีผู้ทรงคุณวุฒิและชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสังเข้าร่วม
กิจกรรม จานวน 78 คน
ผลการจัดกิจกรรมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้าน
วุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร เป็นไปตามกาหนดการที่วางไว้ มีผู้ว่าราชการจังหวัดกาแพงเพชรมาเป็น
ประธานพร้ อมผู้ เข้าร่ ว มกิจ กรรมเปิ ดเส้ นทางการท่องเที่ยวฯ ประกอบด้ว ยชาวไทยและชาวต่างชาติ
จานวนทังสิน 172 คน ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2560
ความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้ง
กะสั ง จั งหวัดกาแพงเพชร โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ( X =4.00) เมื่อพิจารณาค่ าเฉลี่ ยรายด้าน
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก ( X =4.17) รองลงมา คือ ด้านกิจกรรม
การท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก ( X =4.15) ด้านการจัดการและบริการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก ( X =4.12)
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก ( X =3.82) ด้านอาหารและที่พักแรม อยู่ในระดับมาก ( X =3.78)
และด้านการเข้าถึง อยู่ในระดับมาก ( X =3.77) ตามลาดับ
อภิปรายผล
การศึกษาการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้ง
กะสัง จังหวัดกาแพงเพชร ผู้วิจัยดาเนินการอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี
ผลการศึกษาความเป็นอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัด
กาแพงเพชร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี
ผลการศึกษาความเป็น อัตลักษณ์ทางด้านวัฒ นธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสั ง จังหวัด
กาแพงเพชร ประกอบด้วย (1) ด้านอาหาร เป็นของกิน หรือเครื่องคาจุนชีวิตที่จัดทาด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น
ที่ปลอดสารพิษ ปรุงอาหารแบบเรียบง่าย มี คุณค่าทางโภชนาการ ช่วยดูแลสุขภาพ ได้แก่ ต้มไก่แกวกะห
ล่า ข้าวสุก หุงข้าวแบบเช็ดนา นาพริกดา (มู่อิโต้แหละซู) ตามะเขือขื่น (โต้ต่าก่อฮอ) ต้มส้มปลา (พอชิเอ๊าะ
ยะโพ) แกงป่าปกาเกอะญอ (พอกะเป๊าะ) ข้าวตอก (เหม่ต่อ) ผักปลอดสารพิษในท้องถิ่น และสมุนไพร (2)
ด้านการแต่ งกาย เป็ น การทอผ้ าเพื่อนามาใช้เป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน (3) ด้านที่อยู่อาศัย เป็น
บ้านเรือนที่นิยมสร้างแบบยกพืนสูง ใต้ถุนสูงแบบต่างๆ ใต้ถุนนันเป็นที่นั่งเล่นและทากิจวัตรต่างๆ (4) ด้าน
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ประเพณี เป็ น กิ จ กรรมที่ ได้ป ฏิบั ติกั น มาอย่า งต่ อเนื่อง ได้แ ก่ ประเพณี เวี ยนเทีย นเจดี ย์ (หม่า บู๊โ ค๊ะ )
ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีขึนบ้านใหม่ พิธีเลียงเจ้า พิธีเรียกขวัญ การเกิด และการตาย (5) ด้าน
ภาษา เป็นถ้อยคาที่ใช้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อความหมายและใช้ในการติดต่อสื่อสารของชาวกะเหรี่ยงที่มี
ลักษณะเฉพาะ มีภาษาเขียนเป็นของตนเอง (6) ด้านอาชีพ เป็นสิ่งที่ชาวกะเหรี่ยงทาเพื่อการดารงชีวิต
โดยใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถของตนที่ในการประกอบอาชีพหลัก หรือการดารงชีวิตเพื่อหาเลียง
ชีพ ได้แก่ ตีผึง (เท๊าะกะแน) การจักสาน การสานฝักมีด (แคว่เตร๊าะ) และอาชีพตีมีด (7) ด้านความเชื่อ
เป็นความเชื่อเกี่ยวกับการเกิด ข้อห้ามเกี่ยวกับบ้านพักอาศัย การเข้าป่า และการไหว้พ่อปู่ (8) ด้านศิลปะ
พืนบ้าน เป็นการแสดงออกเกี่ยวกับเตหน่า หรือตะน่า ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่นามาใช้สาหรับดีดและร้อง
เพลง ระบาเกลียวเชือกและระบากะทอ ซึ่งแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง อัตลักษณ์ทางด้าน
วัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชรทัง 8 ด้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงรักษาไว้
ทั งนี อาจจะเป็ น เพราะว่ า บ้ า นวุ้ งกะสั ง ตั งอยู่ หมู่ ที่ 2 ต าบลโป่ งน าร้ อ น อ าเภอคลองลาน จั ง หวั ด
กาแพงเพชร เป็นหมู่บ้านชาวไทยกะเหรี่ยง (ปกากะญอ) ที่ตังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เป็น
หมู่บ้านที่ตังอยู่กลางหุบเขา ห้อมล้อมด้วยป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณที่ยังคงความสมบูรณ์ ในหมู่บ้านไม่มี
ไฟฟ้า ไม่สามารถติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ได้เนื่องจากไม่มีสัญญาณ มีเส้นทางในการเดินทางสัญจรระหว่าง
หมู่บ้านที่ยังเป็นถนนดินซึ่งหากเดินทางในช่วงฤดูฝนจะมีความยากลาบากและรถยนต์ไม่สามารถเข้าไปใน
หมู่บ้านได้ และภายในหมู่บ้านก็ยังคงเป็นถนนดิ นที่เกิดขึนตามธรรมชาติ ทาให้การติดต่อระหว่างหมู่บ้าน
และบุ คคลภายนอกทาได้ยากจึ งทาให้ วัฒนธรรมของชุมชนเมืองเข้าไปสู่ หมู่บ้านวุ้งกะสั งได้อย่างจากัด
สาหรับการดาเนินชีวิตของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสังยังคงใช้วิถีชีวิตที่เรียบง่าย เช่น การทอผ้าสาหรับเก็บไว้
ใช้ในชีวิตประจาวันจะทากันทุกบ้าน แม้ทุกวันนีชาวบ้านจะใส่เสือผ้าตามสมัยเป็นส่วนใหญ่ แต่ในทุกงาน
ประเพณีสาคัญชุมชน ยังคงสวมใส่เครื่องแต่งกายประจาเผ่าแสดงเอกลักษณ์ ชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จะ
นั บถือศาสนาพุทธ และผี โดยจะหยุ ดทางานทุกอย่ างทุกวันพระ และไปวัดเพื่อทาวั ตรนอกจากนีชาว
กะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง นอกจากนีชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสังยังคงให้เกียรติผู้อาวุโสและผู้นาของหมู่บ้าน มี
ความรัก ความสามัคคีที่เป็นนาหนึ่งใจเดียวกัน ยังคงมีการลงแขกเอาแรงในการทางาน มีการสืบทอดความ
เชื่อ ประเพณีต่างๆ ไว้อย่างเหนี่ยวแน่น เช่น ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีขึนบ้านใหม่ ประเพณีทาบุญ
วนรอบเจดีย์ (หม๋าบู้โค๊ะ) การไหว้พ่อปู่ (พือผาโด้) พิธีเลียงเจ้า และพิธีผูกข้อมือรับขวัญ จึงทาให้ความ
เป็นอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชรยังคงสามารถรักษาและ
สืบทอดมายังรุ่นต่างๆ ได้อย่างเข้มแข็ง สอดคล้องกับแนวคิดของเสถียร โกเศศ นาคะประทีป (2515 : 55)
ที่กล่าวว่า วัฒนธรรมหมายถึง สภาพอันเป็นความเจริญงอกงาม อันมีความหมายได้หลายนัยแล้วแต่ว่าจะ
มองวัฒนธรรมในแง่ใด ซึ่งวัฒนธรรมนีมนุษย์เองเป็นผู้สร้างและปรับปรุงจากธรรมชาติแ ละเรียนรู้จากกัน
และกัน ดังนันวัฒนธรรมจะเจริญหรือเสื่อมก็อยู่ที่คนในสังคมนันๆ สอดคล้องกับผลการศึกษาของนพมาศ
ศรีตะลหฤทัย (2551) ได้ศึกษาสภาพและบทบาททางวัฒนธรรมชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง หมู่บ้านปะน้อยปู่
ตาบลแม่อุสุ อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พบว่า ประชากรเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงสะกอหรือปกากะญอ
ตังฐิ่นฐานอาศัยอยู่ตามไหล่เขาและเชิงเขา แต่งกายด้วยชุดประจาชนเผ่า ประกอบอาชีพทาไร่ ทาสวน เลียง
สัตว์ งานทอและงานสาน เครื่องดนตรีของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง สามารถแบ่งแยกประเภทของเครื่องดนตรี
ออกเป็น 3 ประเภท คือ เครื่องดีด ได้แก่ เตหน่า (พิณ) เครื่องเป่า ได้แก่ กะปื่อ เครื่องตี ได้แก่ เดะเบาะ
และเจิงจิ (ฉาบ) ดนตรีของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ใช้บรรเลงประกอบในพิธีกรรมต่างๆ บรรเลงเพื่อความ
บันเทิง และบรรเลงประกอบการแสดงบทเพลงของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เพลง
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บรรเลง และเพลงร้อง เพลงร้องของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง คือ เพลงกล่อมเด็ก เพลงร้องโต้ตอบระหว่างชาย
และหญิ ง (การเกี ยวพาราสี ) เพลงร้ องในพิธี งานแต่ง และเพลงร้องในพิ ธีงานศพ ปั จจุ บันชาวเขาเผ่ า
กะเหรี่ยง หมู่บ้านปะน้อยปู่ ตาบลแม่อุสุ อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ยังมีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
ต่างๆ ที่มีเช่นเดียวกับในอดีต แม้ว่าสภาวะในปัจจุบันทาให้การยึดถือปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีดังเดิม
นันมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง อย่างไรก็ตามชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงหมู่บ้านปะน้อยปู่ ยังคงรักษาวัฒนธรรม
ดนตรีของตนไว้อย่างมั่นคง และยังสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของจอมขวัญ ลอยศักดิวงศ์ (2551) ที่ได้ศึกษา
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพืนที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบว่า การให้ความ
ร่วมมือในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพืนที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตากจะทา
ให้สามารถรักษาวัฒนธรรมและประเพณีได้อย่างยั่งยืน นอกจากนียังสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของสราวุฒิ
วรพงษ์ (2555) ได้ศึกษากระบวนการบริหารการพัฒนาที่ยั่งยืนสาหรับชุมชนกะเหรี่ยงบนพืนที่สูงของอาเภอ
แม่สะเรียง จั งหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า จากการที่วิถีชีวิตวัฒนธรรม บริบทของชุมชนของชาวกะเหรี่ยง
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากต้องการให้วิถีการดาเนินชีวิตเป็นไปในทางที่ดีขึน แม้ว่าชาวกะเหรี่ยงถูกจากัดสิทธิ์
ในการเข้าถึงบริการของรัฐบางอย่างอยู่บ้าง หรือการเข้าไปใช้ชีวิตแบบชาวไทยทั่วไป แต่ก็เป็นสัดส่วนเพียง
เล็กน้อย การออกสู่สังคมถือว่าเป็นการเปิดตัวเข้าสู่สังคมภายนอก ดัง นัน ภาครัฐควรจะให้โอกาสให้ชาว
กะเหรี่ยงรุ่นใหม่ออกไปแสดงความสามารถให้คนในสังคมได้รับรู้ ซึ่งเดิมชาวกะเหรี่ยงทาการเกษตรเพื่อการ
ยังชีพ ผลิตเพื่อใช้ในครัวเรือน ปัจจุบันกลับกลายมาเป็นการผลิตเพื่อจาหน่าย มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อ
ส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาดภายนอกมากยิ่ งขึน ดังนัน จึงควรสนับสนุนให้ชาวกะเหรี่ยงรุ่นใหม่ที่ได้รับการศึกษา
แบบแผนใหม่ มีโอกาสเดินทางออกนอก หมู่บ้านมากยิ่งขึน ทาให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ภายนอก
หมู่บ้านหรือชุมชน อย่างไรก็ตามเมื่อกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้าน ควรสนับสนุนให้ประยุกต์องค์ความรู้ใหม่ที่
ได้รับให้เข้ากับวัฒนธรรมชุมชนดังเดิม รวมทัง การเข้าไปมีส่วนร่วมในประเพณี พิธีกรรม และกิจกรรมต่างๆ
ของชุมชน เพื่อที่จะยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เดิมของชุมชนกะเหรี่ยงไว้สืบไป
ผลการศึกษาศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสั ง
จังหวัดกาแพงเพชร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี
ผลการศึกษาศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า คะแนนรวมที่ได้ 51.78 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับค่าร้อยละจากมาก
ไปหาน้ อย คือ ด้านศัก ยภาพในการดึงดูดใจด้ านการท่องเที่ยว คะแนนที่ได้ 36.07 (ร้อยละ 72. 14)
รองลงมา คือ ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว คะแนนที่ได้ 5.31 (ร้อยละ 53.10) และ ด้าน
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ คะแนนที่ได้ 10.40 (ร้อยละ 26.00) ตามลาดับ สาหรับด้านศักยภาพด้าน
การบริหารจัดการ มีร้อยละคะแนนที่ได้อยู่ในระดับต่า ชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสั งจึงมีมติให้ดาเนินการ
แก้ไขและร่ วมกันหาแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แบบมีส่วนร่วมของชาว
กะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง โดยการคัดเลือก “คณะกรรมการสหกรณ์ชุมชนบ้านวุ้งกะสัง ” เพื่อรับผิดชอบการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวของบ้านวุ้งกะสัง ประกอบด้วย 12 ฝ่ าย ได้แก่ (1) ที่ปรึกษา (2) ประธาน
กรรมการสหกรณ์ชุมชนฯ (3) รองประธานกรรมการสหกรณ์ชุมชนฯ (4) เลขานุการกรรมการสหกรณ์
ชุมชนฯ (5) หั ว หน้ า ฝ่ ายการเงิน และบัญ ชี (6) หั ว หน้าฝ่ ายฐานการเรีย นรู้/ แดโวซะโก (ศูน ย์บริ การ
นักท่องเที่ยว) (7) หัวหน้าฝ่ายมัคคุเทศก์ (8) หัวหน้าฝ่ายอาหารและของที่ระลึก (9) หัวหน้าฝ่ายการแสดง
(10) หัวหน้าฝ่ายดูแลความปลอดภัยและฝ่ายฟื้นฟูอนุรักษ์ (11) หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะและ (12) หัวหน้า
ฝ่ายบ้านพักโฮมสเตย์ และดาเนินการพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์ชุมชนบ้านวุ้งกะสัง เพื่อ พัฒนาความรู้
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และประสบการณ์ในการบริหารจัดการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม โดยการศึกษาดูงานการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ย วเชิงวัฒ นธรรมในพืนที่ต่างๆ ที่ได้ดาเนินการจนเป็นที่ยอมรับ ทังนีอาจจะเป็นเพราะว่า การ
ประเมินศักยภาพศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัด
กาแพงเพชร เป็นการการศึกษาศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานคุ ณ ภาพแหล่ ง ท่ องเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมของส านั กพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว (2550: 5-19) ซึ่ ง
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว พิจารณาจากการที่
แหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชนชนเผ่านันมีจุดดึงดูดความสนใจ หรือมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสามารถสร้าง
ความประทับใจและความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา 2 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณค่า
ทางศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และองค์ความรู้ ความต่อเนื่องของ
การสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม ความสามารถในการสืบทอดภูมิปัญญา
และองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีที่สืบค้นได้ ความ
ผูกพันต่อท้องถิ่น และความเข้มแข็งในการรักษาเอกลักษณ์ และด้านศักยภาพทางกายภาพและการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ การเข้าถึงตัวชีวัด ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว ความหลากหลายของ
กิจกรรมการท่องเที่ยว 2) ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว พิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มี
ส่วนช่วยเสริมแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมนัน ๆ ให้มีความสาคัญ มีความเหมาะสมในการจัดการการท่องเที่ยว
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพัฒนา 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกขันพืนฐานและ
ด้านศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก และ 3) ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
พิจารณาจากความสามารถในการควบคุมดูแล การดาเนินงาน การจัดการแหล่ งท่องเที่ยว โดยเกณฑ์
ประเมินด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในชุมชนนัน จาแนกเป็น 2 ด้าน คือ ด้าน
การจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย การจัดการด้านการรักษาสภาพและฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ ยว การจั ดการด้านการใช้ป ระโยชน์ พืนที่ และการจั ดการด้านการติ ดตามและประเมินผลการ
เปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการท่องเที่ยว และด้านการจัดการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การจัดการด้านการ
บริการและสาธารณูปโภคแก่นักท่องเที่ยว การจัดการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว การจัดการด้านการให้
ความรู้ และการสร้างจิตส านึก ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และชุมชนมี
รายได้จากการท่องเที่ยว และได้กาหนดระดับผลการประเมินซึ่งแบ่งระดับคะแนนคือ คะแนนตังแต่ 81 ขึน
ไป คือ ดีเยี่ยม คะแนนระหว่าง 71-80 คือ ดีมาก คะแนนระหว่าง 61-70 คือ ดี คะแนนระหว่า 51-60 คือ
ปานกลาง และคะแนน 50 หรือน้อยกว่า คือ ต่า ซึ่งจากผลการประเมินศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า คะแนนรวมที่ได้ 51.78 และด้านที่มี
คะแนนต่าที่สุดคือ ด้านศักยภาพด้านการบริหารจัดการ คะแนนที่ได้ 10.40 (ร้อยละ 26.00) ซึ่งหากไม่
ดาเนินการแก้ไขก็จะทาให้องค์ประกอบด้านศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว และศักยภาพในการ
รองรับด้านการท่องเที่ยว ไม่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้าน
วุ้งกะสังได้ จากการที่ชาวบ้านวุ้งกะสังมีมติให้ดาเนินการแก้ไขและร่วมกันหาแนวทางการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยใช้การมีส่วนร่วมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จะพบว่าชาวกะเหรี่ยง
บ้านวุ้งกะสังมีความพร้อมและตังใจที่จะร่วมกันดาเนินการพัฒนาหมู่บ้านวุ้งกะสังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมโดยมี การอนุ รักษ์สถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชน การรักษาสภาพและฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยว
ภายในชุมชน การใช้ประโยชน์แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน มีระบบการจัดการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การ
จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยให้ชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
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และชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสังมีรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม สอดคล้องกับผลการศึกษาของวีร
พล ทองมา (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชุมชนชาวจีนในพืนที่ลุ่ม
น าแม่งอน อ าเภอฝาง จั งหวัดเชียงใหม่ พบว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นการกระจายความ
รับผิดชอบและกาหนดบทบาทหน้าที่หรือแม้แต่การฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ ความชานาญและทักษะในการ
ประกอบอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน หรือแม้แต่การสร้างความรู้ทางด้านศิลปะและหัตถกรรม โดยการ
ถ่ายทอดจากผู้อาวุโสหรือปราชญ์ชาวบ้านสู่คนรุ่นใหม่นันเป็นสิ่งจาเป็นอย่างมากสาหรับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่ต้องการเปิดโอกาสให้คนส่ วนใหญ่ภายในชุมชนเข้ามาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน
ภายในชุมชน โดยเฉพาะผู้น าชุมชนควรเปิดโอกาสและสร้างโอกาสให้ประชาชนได้คิดและลงมือปฏิบัติ
ร่วมกันในกิจกรรมการท่องเที่ยว เพราะชุมชนคือเจ้าของโครงการที่แท้จริง ดังนันจึงต้องช่วยกันสร้างองค์กร
ของตัวเองในการวางแผนและจัดการการท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในชุมชน ไม่ใช่ไปรอรับคาสั่งหรือกาหนดการ
ต่าง ๆ จากบุคคลภายนอก นอกจากนีประชาชนภายในชุมชนต้องร่วมกันศึกษาฟื้นฟูและทาความเข้าใจ
ทรัพยากรภายในชุมชนทังทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นต้นทุนในการท่องเที่ยวอย่างลึกซึงเพื่อ
จะได้อธิบายให้แก่ นักท่องเที่ยวเข้าใจคุณค่า ความหมายและความงดงามระหว่างความสัมพันธ์ของวิถีชีวิต
ในชุมชนกับทรัพยากรดังกล่าว เป็นต้น นอกจากนียังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Ying and Zhou (2007)
ที่ได้ทาการศึกษาเรื่องชุมชน รัฐบาลและแหล่งสนับสนุนทุนภายนอกในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
ประเทศจีน พบว่า การมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวเป็นกระบวนการจัดการที่ท้าทายต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและการมีส่ วนร่วมที่แท้จริงคือการเข้าถึงชุมชนและให้ ความส าคัญต่อความเป็นเจ้าของพืนที่
ความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว คือ การ
ที่ชุมชนมีส่วนร่วมมากขึนจะส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
ผลการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมอย่ า งยั่ ง ยื น ของชุ ม ชนภายในพื้ น ที่ โดยใช้
วั ฒ นธรรมเป็ น ฐานของการท่ อ งเที่ ย วแบบมี ส่ ว นร่ ว มของชาวกะเหรี่ ย งบ้ า นวุ้ ง กะสั ง จั ง หวั ด
กาแพงเพชร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี
ผลการพัฒ นาโปรแกรมและกิจกรรมท่องเที่ยวที่ส อดคล้ องกับวัฒ นธรรมของชุมชนชาว
กะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง ประกอบด้วย โปรแกรม 1 วัน และ โปรแกรม 2 วัน 1 คืน ได้ดาเนินการทดสอบ
เส้นทางการท่องเที่ยวเป็นไปตามกาหนดการที่วางไว้ โดย มีผู้ทรงคุณวุฒิและชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสังเข้าร่วม
กิจกรรม จานวน 78 คน ผลการจัดกิจกรรมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาว
กะเหรี่ ย งบ้ า นวุ้ ง กะสั ง จั ง หวั ด ก าแพงเพชร เป็ น ไปตามก าหนดการที่ ว างไว้ มี ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
กาแพงเพชรมาเป็นประธานพร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวฯ ประกอบด้วยชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ จานวนทังสิน 172 คน ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2560 ทังนีอาจจะเป็นเพราะว่า โปรแกรม
และกิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้พัฒนาขึนมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชนชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง ซึ่ง
เป็ นความสามารถในการน าเอาอัตลั กษณ์ของชุมชนท้องถิ่น มาเป็นฐานสาหรับจัดโปแกรมการท่องเที่ยวที่
ครอบคลุมที่ 8 ด้าน ได้แก่ การต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่แต่งกายด้วยชุดชนเผ่า และการ
เยี่ยมชมฐานการเรียนทางวัฒนธรรม เช่น “ศูนย์วัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง” ฐานการเรียนรู้ด้านภาษา
ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้การทอผ้า ฐานการเรียนรู้การหุงข้าวไร้หม้อ ฐานการเรียนรู้ตี
มีด ฐานการเรียนรู้สมุนไพร ฐานการเรียนรู้ขีไต้และงานจักสาน ฐานการเรียนรู้ทางธรรมชาติและเล่าเรื่องราว
ความเชื่อต่างๆ เช่น “ถานาลอด” “ต้นมะเดื่อยักษ์ 12 คนโอบ” ความเชื่อการดารงชีพกับสายนา “คลองโวซะ
โกร” การกราบพระ “ถาชัยมงคล” การเดินทางโดยพาหนะของชุมชน “รถอีต๊อก” มีการรับประทานอาหาร
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แบบบ้านวุ้งกะสัง มีนาสมุนไพรและขนมของชุมชน มีการผูกข้อมือรับขวัญจากผู้อาวุโสของหมู่บ้าน และชมการ
การแสดงดนตรีเตหน่า ระบาเกลียวเชือก ระบากะทอ ฯลฯ ซึ่งนามาใช้ในการจัดโปแกรมการท่องเที่ยว โดยมี
คณะกรรมการสหกรณ์ ชุมชนบ้ านวุ้งกะสั งรั บผิ ดชอบในการบริ หารจัดการการท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจาวันของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง ซึ่งเหมาะสมกับความเป็นอัตลักษณ์ โดยชาว
กะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสังได้มีส่วนร่วมและรับประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมสอดคล้องกับความพร้อม
และความถนัดซึ่งเมื่อชาวกะเหรี่ยงบ้ านวุ้งกะสั ง ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในทุกขันตอนจะ
สามารถทาให้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจ ร่วมกันอนุรักษ์ รักษาความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนชาวกะเหรี่ยง
บ้านวุ้งกะสังและถ่ายทอดจากรุ่นไปสู่รุ่น ซึ่งจะทาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของบุญ
เลิศ จิตตังวัฒนา (2548 : 38) ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวเพื่อมุ่งให้ความรู้
และความภาคภูมิใจที่เน้นเสนอลักษณะวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และสถานที่ต่าง ๆ ที่มนุษย์
สร้างขึนโดยเกี่ยวเนื่องกับความเป็นอยู่ของสังคม และสอดคล้องกับแนวคิดของ ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
(2545 : 218-219) ทีไ่ ด้เสนอผลการประชุม Globe’91 (พ.ศ. 2533) ณ ประเทศแคนาดา ที่ได้ให้คาจากัด
ความของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ( sustainable tourism) ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นในปัจจุบันมีการปกป้องและสงวนรักษาทรัพยากรของอนุชนรุ่น
หลัง และยังสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ สราวุฒิ วรพงษ์ (2555) ได้ศึกษากระบวนการบริหารการพัฒนาที่
ยั่งยืนสาหรับชุมชนกะเหรี่ยงบนพืนที่สูงของอาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า รูปแบบกระบวนการ
บริหารเพื่อการพัฒนาชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่ยังยืน ควรให้ความสาคัญกับมิติที่สาคัญ 3 ประการ ใน
สัดส่วนเท่าๆ กัน คือ 1) มิติทางเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนให้มีรายได้สม่าเสมอเพื่อเป็นพืนฐานของการดารงชีพ 2)
มิติทางด้านสังคม โดยส่งเสริมให้ชุมชนกะเหรี่ยงสามารถรักษาวิถีชีวิต ภาษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่ไป
กั บเสริ มสร้ างให้ ชุ มชนมี ความเข้ มแข็ ง สนั บสนุ นให้ มี ส่ วนร่ วมในการใช้ สิ ทธิ ในการปกครองท้ องถิ่ น ใน
ขณะเดียวกัน หน่วยงานภาครัฐจะต้องใช้วิธีการบริหารการพัฒนาเชิงบูรณาการและการจัดการที่ดี รวมทัง
จะต้องให้ชุมชนกะเหรี่ยงสามารถบริหารจัดการพืนที่ด้วยตนเอง และสนับสนุนให้ชุมชนกะเหรี่ยงได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะด้านการศึกษาและความอยู่เย็นเป็นสุข และ 3) มิติทางสิ่งแวดล้อม โดยให้
ชุมชนมีโอกาสในการดาเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะของอรัญญา นนทราช (2549) ที่ให้ไว้คือ ชุมชนควรมีแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะยาว
และพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
อย่างไรก็ตามการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชุมชนภายในพืนที่ควรต้องได้รับ
การสนับสนุนและความร่วมมือในการสนับสนุนความรู้ งบประมาณจากหน่วยต่างๆ ในพืนที่ทังภาครัฐและ
เอกชน เช่น องค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอ การท่องเที่ยวจังหวัด สถานประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อุทยานแห่งชาติเจ้าของพืนที่ เพื่อร่วมกันส่งเสริมความรู้ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน เช่น การ
ออกแบบผลิ ตภัณฑ์ในชุมชนซึ่ งเป็ นของที่ระลึ ก การเป็ นมั คคุเทศก์ ที่ดี ในการเป็นผู้ นาทางและสื่ อสารให้
นักท่องเที่ยวมีจิตสานึกและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการรักษาสภาพแวดล้อม และร่วมรักษาวัฒนธรรมกับ
ชุมชนซึ่งจะทาให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชุมชนเป็นต้นแบบสาหรับชุมชนอื่นๆ
และร่วมกับชุมชนอื่นๆ ที่มีการจัดการท่องเที่ยวในลักษณะเดียวกันได้เป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวที่ตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ครบถ้วนทุกมิติ ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสในการจัดการท่องเที่ยวในภาพรวม
ของตาบล อาเภอ หรือจังหวัดที่เกิดความยั่งยืนต่อไป สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของจอมขวัญ ลอยศักดิวงศ์
(2551) ที่ได้กล่าวว่า สาหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญ และการสนับสนุนใน
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เรื่ องการท่ องเที่ ย วเชิ งวั ฒ นธรรมอย่ างจริ งจั งและเด่ นชั ด เช่ น การให้ การสนั บสนุ นด้ านการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การจัดทากลยุทธ์ด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่
น่าสนใจให้มากขึน สอดคล้องกับข้อค้นพบของ อรวรรณ บุญพัฒน์ (2557) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะแนะนาบุคคลที่รู้จักเช่น เพื่อน
หรือญาติ เดินทางมาเที่ยว หากเกิดความประทับใจกับการท่องเที่ยว สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Chaudhary
(2000) ศึกษาเรื่ องภาพลั กษณ์ ของอิ นเดี ยด้ านการเป็ นสถานที่ ท่ องเที่ ยว พบว่า ความมั่ งคั่ งทางมรดกทาง
วัฒนธรรมและ ความมีน าใจต่ อนั กท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์มากโดยวัดจากความมีนาใจต่อนักท่องเที่ยวของ
มัคคุเทศก์ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Wang et al. (2012) ที่ได้ศึกษาเรื่องประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวใน
พืนที่ชุ่มนา ประเทศจีน พบว่าประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริการและความ
ต้องการกลับมาเที่ยวซา
ความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้ง
กะสั ง จั งหวัดกาแพงเพชร โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ( X =4.00) เมื่อพิจารณาค่ าเฉลี่ ยรายด้าน
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก ( X =4.17) รองลงมา คือ ด้านกิจกรรม
การท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก ( X =4.15) ด้านการจัดการและบริการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก ( X =4.12)
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก ( X =3.82) ด้านอาหารและที่พักแรม อยู่ในระดับมาก ( X =3.78)
และด้านการเข้าถึง อยู่ในระดับมาก ( X =3.77) ตามลาดับ ทังนีอาจเป็นเพราะว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอย่ างยั่ งยื นของชาวกะเหรี่ ยงบ้านวุ้งกะสั ง จังหวัดก าแพงเพชร มีการนาอัตลั กษณ์ของชาว
กะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง ที่เป็นจุดเด่นของชุมชนมานาเสนอสาหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครบถ้วนทัง 8
ด้าน และจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างกลมกลืนสอดคล้องกับบริบททางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ของ
บ้านวุ้งกะสัง เช่น นาตกวุ้งกะสัง ถานาลอด ฯลฯ ทาให้นักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางเข้ามาตามโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวที่จัดไว้ ได้รับประสบการณ์แปลกใหม่และเรียนรู้ความเป็นวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสังได้
อย่ างเต็ มที่ นอกจากนี โดยนั กท่องเที่ยวยังสามารถมองเห็ นระบบบริ หารจัดการเพื่อการท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจาวัน ที่เกิดจากการใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเป็นระบบโดย
คณะกรรมการสหกรณ์ชุมชนบ้านวุ้งกะสัง ที่แสดงถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจ การ
ดาเนิ นงานพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในทุกขันตอนและก่อให้ เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมทีม่ ีการแบ่งบันอย่างยุติธรรม เสมอภาค เป็นธรรมและรักษาไว้ โดยทุกขันตอนมีความชัดเจนเป็น
ธรรมส าหรั บนั กท่องเที่ยว ซึ่งเกิดจากการได้ทดสอบเส้ นทางท่องเที่ยวก่อนที่จะเปิดเส้ นทางอย่างเป็น
ทางการ ทาให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่สามารถนามาใช้ในการปรับปรุงและแก้ไข จน
น ามาสู่ การก าหนดโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ สอดคล้ องกั บวิถีชีวิ ตและประเพณีในแต่ละเดือน การรั บ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว การดู แ ลความปลอดภั ย การน านั ก ท่ อ งเที่ ย วสู่ ฐ านต่ า งๆ การก าหนดข้ อ ห้ า มส าหรั บ
นักท่องเที่ยวที่ชัดเจน และมีของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้านและมีกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวมี
จิตสานึกและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนซึ่งสร้างความพึง
พอใจให้แก่นักท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่างประเทศ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Figini and Vini
(2012) พบว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีบทบาทหลักในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิด
ความราบรื่นในการจัดการในฤดูกาลท่องเที่ยวและเพิ่มการลงทุนที่หลากหลายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อมรดก
ทางวัฒนธรรมของเมืองการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการลดปัญหาที่เกิดจากการท่องเที่ยว ใน
ขันตอนการพัฒนาการท่องเที่ยวและวงจรชีวิตของการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีองค์ประกอบ
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ที่ประสบความสาเร็จ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Beeho and Prentice (1997) ที่พบว่า สถานที่
ท่องเที่ ยวมี การวิ เคราะห์ ตลาดทางการท่ องเที่ยวของนักท่ องเที่ ยว การพัฒ นาสิ นค้า การส่ งเสริมการ
ท่องเที่ยว สิ่งที่ต้องให้ความสาคัญคือ การบริโภคของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว (เช่น ประสบการณ์
ทางการท่องเที่ยว ความรู้สึก ความคิด พฤติกรรมการแสดงออก และประโยชน์ที่ได้รับจากความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว นอกจากนียังสอดคล้องแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของริชาร์ด (Richards,
2010a) ที่ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นการ
ท่องเที่ยวที่เพื่อตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการที่เปลี่ยนไปของนักท่องเที่ยว ซึ่งในการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมนัน นักท่องเที่ยวจะเป็นเพียงผู้รับ (Passive) ทาได้เพียงมองดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่หรือวัฒนธรรม
ของท้องถิ่ น ผ่ านทางสายตาหรื อการเยี่ ยมชม และการซือของที่ระลึ กเท่ านั น แต่ในการท่องเที่ ยวเชิ ง
สร้างสรรค์ นักท่องเที่ยวจะเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว (Active) ผ่านทางการ
กาหนดกิจกรรมการท่องเที่ยวตามความสนใจของแต่ละบุคคล เพื่อการซึมซับเอกลักษณ์ (Identity) ของแต่
ละท้องถิ่น ทาให้การท่องเที่ยวเต็มไปด้วยชีวิตชีวา และลดความน่าเบื่อหน่ายของการท่องเที่ยวในรูป
แบบเดิม
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้บริหารระดับจังหวัด ระดับอาเภอ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
และอุทยาแหล่งชาติคลองวังเจ้า ควรพิจารณาให้การสนับสนุนและให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสังทีช่ ัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยคานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี
1.1 ส่งเสริมให้ชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสังให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดการ
การท่องเที่ยวและได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวทังทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่องทุกครอบครัว
โดยเฉพาะอย่ างยิ่งการส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของแต่ละครอบครัวให้เป็นอัตลั กษณ์ของแต่ล ะ
ครอบครัวหรือของหมู่บ้าน เช่น ลายทอผ้า การปลูกผัก การสร้างผลิตภัณฑ์จากงานไม่ไผ่ ฯลฯ ให้สามารถ
น ามาจ าหน่ า ยและสร้ า งรายได้ เ สริ ม ให้ แ ต่ ล ะครอบครั ว ซึ่ ง จะท าให้ ช าวกะเหรี่ ย งบ้ า นวุ้ ง กะสั ง เห็ น
ความสาคัญและเข้าร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่กับชุมชนไว้อย่างมั่นคงต่อไป
1.2 สร้ างความเข้าใจให้กับประชาชนโดยเฉพาะสมาชิกกลุ่ มท่ องเที่ยวหรือผู้ ที่มีส่ ว น
เกี่ ย วข้ อ งทังทางตรงและทางอ้อ ม ด้ า นการท่อ งเที่ย วภายในพื นที่ข อง อบต. โดยเฉพาะการจัด การ
ท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เป็นการมุ่งหารายได้ที่เป็นตัวเงินเป็นสาคัญ แต่มองถึงความยั่งยืนของชุมชนโดยเฉพาะ
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตรวมทังความเชื่อ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมของชุมชนเป็นหลักและสิ่งสาคัญอีก
ประเด็น หนึ่ ง ก็ คือ การแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ จ ะต้ องเป็ น ไปด้ว ยความเป็ นธรรมไม่ ใช่ เป็ น การผู กขาด
ผลประโยชน์โดยผู้ใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านัน
1.3 ชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง ควรได้รับโอกาสและสร้างโอกาสให้ ทุกครอบครัวได้คิด
และลงมือปฏิบัติร่วมกันในกิจกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากลักษณะนิสัยของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสังเป็น
คนขีอาย ไม่กล้าพูดหรือแสดงความคิดเห็น ดังนันจึงควรต้องมีการอบรมและพัฒ นาหลักสูตรต่างๆ ที่
สอดคล้องกับความสนใจของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง เพื่อให้ทุกคนเกิดความมั่นใจและเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่สามารถสร้างองค์ความรู้ของตัวเองและร่วมกันวางแผนและ
จัดการการท่องเที่ยวทีข่ องชุมชน ไม่ใช่ไปรอรับคาสั่งหรือกาหนดการต่าง ๆ จากบุคคลภายนอก
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1.4 ผลการวิจัยทาให้ทราบว่าความพึงพอใจในหัวข้อ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนาชมอยู่ในระดับ
ปานกลาง อาจเนื่ อ งมาจากการขาดความรู้ ความเข้ า ใจด้ า นการบริ ห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย วที่ มี
ประสิทธิภาพ จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ควรจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ ความชานาญและ
ทักษะในมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ดังนันผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐรวมทังเอกชน ควรให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมเพื่อยกระดับความรู้และความเข้าใจตลอดจน
ทักษะด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ รวมทังคุณภาพของการให้บริการสาหรับชาว
กะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง ซึ่งถ้าชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสังมีความรู้ความเข้าใจได้ฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะหรือ
ความชานาญแล้วก็จะเป็นส่วนเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสังเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในชุมชนมากยิ่งขึน นอกจากนีชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง ควรได้รับความรู้และ
แนวทางสาหรับการร่วมกันศึกษาฟื้นฟูและทาความเข้าใจทรัพยากรภายในชุมชนทังทางด้านธรรมชาติและ
วัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นต้นทุนในการท่องเที่ยวอย่างลึกซึงเพื่อจะได้อธิบายให้แก่นักท่องเที่ยวเข้าใจคุณค่า
ความหมายและความงดงามระหว่างความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตในชุมชนกับทรัพยากรดังกล่าว
2. ผู้ ประกอบการธุร กิจการท่องเที่ยวทังภายในและนอกพืนที่ สามารถนาข้อมูล หรือ
ทรั พยากรด้านการท่องเที่ย วเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสั งไปเผยแพร่ ประชาสั มพันธ์
ตลอดจนขายโปรแกรมการท่องเที่ยวให้ กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ ยมชมอัตลักษณ์ที่มีคุณค่าของชาว
กะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง การชิมอาหารเลิศรสเพื่อสุขภาพ การเข้าชมฐานการเรียนรู้ทังทางด้านวัฒนธรรม
และทางด้านธรรมชาติ เป็นต้น
3.
ประธานและคณะกรรมการสหกรณ์ ชุ ม ชนบ้ า นวุ้ ง กะสั ง ควรประสานงานกั บ
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทังภายในและนอกพืนที่ เพื่อสร้างพันธมิตรทางการตลาดตลอดจนสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนให้กับผู้ ประกอบการได้รับรู้เป้ าหมาย และ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่แท้จริงของชุมชน เพื่อลดปัญหาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้ประกอบการที่มี
เจตคติไม่ดีกับการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการมักจะมองว่าการจัดการ
ของชุมชนเป็นการเข้ามาแข่งขันหรือลดราคาโปรแกรมทัวร์กับบริษัทนาเที่ยว ซึ่งทาให้บริษัทเอกชนสูญเสีย
ผลประโยชน์ ความสัมพันธ์เชิงอานาจและผลประโยชน์ที่เคยเหลื่อมลากันอย่างมากระหว่างบริษัทนาเที่ยว
กับชาวบ้าน ทาให้มัคคุเทศก์นาเที่ยวและภาคเอกชนบางรายมองว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เป็นการท้าทายอานาจและผลประโยชน์ของภาคเอกชนโดยตรง ซึ่งถ้ามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้มี
โอกาสได้พูดคุยและสร้างความเข้าใจร่วมกันก็จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรขยายพืนที่เป้าหมายให้ครอบคลุมชุมชนชาวกะเหรี่ยงอื่น ๆ ในตาบลโป่งนาร้อน และ
อาเภอคลองลานของจังหวัดกาแพงเพชร ที่มีชุมชนชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ทังนีเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยงในต่างพืนที่หรือแม้แต่เชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวกับชนชาติ
พันธุ์อื่น ๆ เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนันเป็นเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะ
(niche market) โดยในปัจจุบันและอนาคตมีจานวนเพิ่มมากขึนเป็นลาดับ
2. ควรศึกษาศักยภาพและพัฒนาการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ในรูปแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนชาวกะเหรี่ยงให้มีศักยภาพในการ
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รองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ นโดยอาจต้ อ งใช้ แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ ส่ ว นผสมทางการตลาด
(marketing mix) มาเป็นแนวทางในการศึกษาหรือวิจัยครังต่อไป
3. ควรศึกษาความเป็นอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัด
กาแพงเพชร ซึ่งประกอบด้วย 8 ด้าน โดยอาจจะเลือกด้านใดด้านหนึ่งในเชิงลึกเพื่อนาไปสู่การส่งเสริม
การออกแบบและการผลิตที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
และเป็นลิขสิทธิ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนได้อย่างแท้จริง
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ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผล
การศึกษา
สานักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชุมชนภายใน
พื้นที่ โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานของการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
จังหวัดกาแพงเพชร
1) นายสมนึก ปาปะเค
วัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร
2) น.ส. ภาณุมาศ เรืองชัยศิวเวท ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
กาแพงเพชร
3) นางเนาวรัตน์ พันธ์ยัง
เลขาชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนฯ
4) นายบุญทัน วันชุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งนาร้อน
5) นางกรฑิศถา มหาวงศ์
ผอ.กองการศึกษา เทศบาลคลองแม่ลาย
6) นายจรูญ คุ้ยเจี๊ยะ
กานันตาบลโป่งนาร้อน
7) นายธนรัตน์ นครกัณฑ์
ผู้สื่อข่าวจากทิพย์เคเบิลทีวี
8) นายขวัญชัย ยุทธ์ธนสุนันท์
ผู้สื่อข่าวจากทิพย์เคเบิลทีวี
9) นายประพันธ์ จิตคา
ประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอคลองลาน
10) นายสมพงษ์ พงษ์สุทธิยากร
นักข่าวท้องถิ่น นสพ.ไทยรัฐ
11) นายบรรจง รุจนยุทธ
นายกเทศมนตรีตาบลคลองลาน
12) ดร. ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน
อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
13) ดร.ณริศรา พฤกษะวัน อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
14) ดร.สุเนตร ทองคาพงศ์
อาจารย์ประจา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก
15) ดร.นลธวัช ยุทธวงศ์
อาจารย์ประจา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก
16) นายจรินทร์ ศรีวังราช
ผู้จัดการคลองมดแดงการ์เด้น
17) ผญ.ไกรกฤษ์ มีชัย
ประธานชมรมหอกระจ่ายข่าวฯ
18) นายพีระ คาศรีจันทร์
สานักงานพัฒนาชุมชน กาแพงเพชร
19) นางโสภา บุญยืน
พัฒนาการอาเภอคลองลาน
20) นายพิษณุ มูลเงิน
เลขาสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว โรงแรม และที่พัก
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวตามโปรแกรมและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
1) นายธานี ธัญญาโภชน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาแพงเพชร
2) นางปริษา ปานพรม
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาแพงเพชร
3) นายสมนึก ปาปะเค
วัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร
4) ร.ท.นิทัศน์ ประพัฒน์โพธิ์
นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน กรมทหารพรานที่ 35
5) นายวิโรจน์ ส่องสี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาแพงเพชร
6) นางเพทาย สาระชาติ
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาแพงเพชร
7) นายธารง จันคง
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร
8) นางปราสัย อาพันฉาย
สถิติจังหวัดกาแพงเพชร
9) นายจรินทร์ ศรีวังราช
ผู้จัดการคลองมดแดงการ์เด้น
10) นายบุญทัน วันชุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งนาร้อน
11) พ.ต.อ.ไพโรจน์ บุญยะพาส
ผกก.สภ.คลองลาน
12) นายวิชา จันทร์เชือ
นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัด
กาแพงเพชร
13) นางวัชรินทร์ ขันทับทิม
ผู้อานวยการโรงเรียนคลองมดแดง สพป.กพ.2
14) นายสันติ อภัยราช
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรม
15) นายดารง มหาวงค์
ปลัด อบต.ไตรตรึงษ์
16) นายสิงหวัฒน์ วัฒนศิริ
ประธานสภาวัฒนธรรม อ.เมือง
17) นายสมศักดิ์ นาคนาม
ผอ.ร.ร. อบจ.
18) นายแสน ผิวละออ
นายกเทศมนตรี ตาบลวังยาง
19) นายโชคชัย ถมอินทร์
นายก อบต.อ่างทอง
20) นางโสภา บุญยืน
พัฒนาการอาเภอคลองลาน
21) นายสุจินต์ สุขโพ
ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดกาแพงเพชร
22) นายแสวง จันเกิด
ปลัดหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อาเภอคลองลาน
23) นายทักษิณ จิตชัยเจริญ
รองนายกเทศมนตรีตาบลคลองลานพัฒนา
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

แบบสัมภาษณ์ (การวิจัย ขั้นตอนที่ 1)
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
ของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
******************************************
คาชี้แจง
1. แบบสัมภาษณ์ฉบับนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของ
ชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร ตามองค์ประกอบ ผู้ให้สัมภาษณ์ คือ ผู้นาทางศาสนา ผู้
อาวุโสภายในชุมชน ผู้ นากะเหรี่ย ง ปราชญ์ช าวบ้าน และผู้นาภูมิปัญญาในสาขาต่างๆ ของชุมชนชาว
กะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
2. แบบสัมภาษณ์ฉบับนี มี 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 ความเป็นอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัด
กาแพงเพชร ตามองค์ประกอบ 8 ด้าน
3. ขอความกรุณาท่านได้ให้ข้อมูลตามความคิดเห็นของท่าน ข้อมูลที่ได้จะนาไปใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร และ
ผลการสัมภาษณ์ครังนีจะนาเสนอในภาพรวม ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ให้สัมภาษณ์แต่ประการใด
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์เป็นอย่างดี
จึง
ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี
ผู้วิจัย
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์
ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ์.................................................................................................
ตาแหน่ง..............................................................................................................................
หน่วยงาน............................................................................................................................
วุฒิการศึกษาสูงสุด..............................................................................................................
สถานที่สัมภาษณ์.................................................................................................................
อาเภอ.................................................................................................................................
จังหวัด................................................................................................................................
วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์.....................................................................................................
เวลาตังแต่..............................................................น.ถึง..................................................น.
ตอนที่ 2 ความเป็นอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
ตามองค์ประกอบ 8 ด้าน (ตามความถนัด)
1. ด้านอาหาร
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
2. ด้านการแต่งกาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
3. ด้านที่อยู่อาศัย
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

198
4. ด้านประเพณี
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
5. ด้านภาษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
6. ด้านอาชีพ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
7. ด้านความเชื่อ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
8. ด้านศิลปะพื้นบ้าน
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบประเมินศักยภาพในการเป็นแหล่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
คาชี้แจง แบบประเมินศักยภาพในการเป็นแหล่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง
บ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร ฉบับนีมุ่งเน้นองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ก) ศักยภาพในการ
ดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว ข) ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว และ ค) ศักยภาพด้านการบริหาร
จัดการ โดยแบบประเมินฯ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี
ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล สังคม และเศรษฐกิจของผู้ให้ข้อมูล
1. เพศ
 (1) ชาย
 (2) หญิง
2. อายุ
.............................. ปี (เกิน 6 เดือนให้นับเป็น 1 ปี)
3. การศึกษา  (1) ประถมศึกษา
 (2) มัธยมศึกษาตอนต้น
 (3) มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  (4) อนุปริญญา / ปวส.
 (5) ปริญญาตรี
 (6) ปริญญาโท
 (7) อื่น ๆ โปรดระบุ ................................................................................
4. อาชีพหลัก  (1) เกษตรกรรม
 (2) ข้าราชการการเมืองในท้องถิ่น
 (3) รับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน  (4) ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
 (5) ค้าขาย
 (6) ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ
ส่วนที่ 2 แบบประเมินทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
จังหวัดกาแพงเพชร
ก. ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว
1. ด้านคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม
1.1 ความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และองค์ความรู้
1. มีเอกลักษณ์ระดับท้องถิ่น สามารถพบเห็นได้ทั่วไป
2. มีเอกลักษณ์ระดับจังหวัด
3. มีเอกลักษณ์ระดับภาค
4. มีเอกลักษณ์ระดับชาติ
5. มีเอกลักษณ์ระดับโลก สามารถพบเห็นได้เพียงแห่งเดียว
1.2 ความต่อเนื่องของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
1. กิจกรรมที่จัดขึนเริ่มจัดได้เพียง 1 - 2 ครัง
2. มีการจัดกิจกรรม 2 - 3 ปี ต่อครัง แต่เริ่มจัดกิจกรรมมาไม่เกิน 10 ปี
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3. มีการจัดกิจกรรม 1 ครัง ต่อปี แต่เริ่มจัดกิจกรรมมาไม่เกิน 10 ปี
4. มีการจัดกิจกรรม 1 ครัง ต่อปี และจัดต่อเนื่องกันทุกปี โดยจัดมาไม่ต่ากว่า 10
ปี
5. มีการจัดกิจกรรมมากกว่า 1 ครังต่อปี และจัดต่อเนื่องกันทุกปี โดยจัดมาไม่ต่า
กว่า 10 ปี
1.3 ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม
1. มีความงดงาม ประทับใจ น้อยที่สุด
2. มีความงดงาม ประทับใจ น้อย
3. มีความงดงาม ประทับใจ ปานกลาง
4. มีความงดงาม ประทับใจ มาก
5. มีความงดงาม ประทับใจ มากที่สุด
1.4 ความสามารถในการสืบทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
1. เป็นภูมิปัญญาและองค์ความรู้ที่เกิดขึนใหม่
2. เป็นภูมิปัญญาและองค์ความรู้ที่เกิดขึนมาไม่ถึง 20 ปี
3. เป็นภูมิปัญญาและองค์ความรู้ที่เกิดขึนระหว่าง 20 - 30 ปี
4. เป็นภูมิปัญญาและองค์ความรู้ที่เกิดขึนระหว่าง 31 - 40 ปี
5. เป็นภูมิปัญญาและองค์ความรู้ที่เกิดขึนนานกว่า 40 ปี
1.5 ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีที่สืบค้นได้
1. เกิดขึนน้อยกว่า 20 ปี
2. เกิดขึนระหว่าง 20 - 30 ปี
3. เกิดขึนระหว่าง 31 - 40 ปี
4. เกิดขึนระหว่าง 41 - 50 ปี
5. เกิดขึนนานกว่า 50 ปี
1.6 ความผูกพันต่อท้องถิ่น
1. มีความสัมพันธ์กับชุมชนน้อยมาก โดยชุมชนไม่ค่อยให้ความสนใจในสิ่งดังกล่าว
2. มีความสัมพันธ์กับชุมชนน้อย มีเพียงบางส่วนให้ความสนใจ
3. มีความสัมพันธ์กับชุมชนปานกลาง โดยชุมชนมีการจัดงานหรือพิธีการต่าง ๆ
เป็นประจาทุกปี
4. มีความสัมพันธ์กับชุมชนสูง โดยมีการจัดงานหรือพิธีการต่าง ๆ เป็นประจาทุกปี
และมีชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมงานด้วย
5. มีความสัมพันธ์กับทางชุมชนสูงมาก โดยชุมชนมีการจัดงานหรือพิธีการเป็น
ประจาทุกปีและมีชื่อเสียงในระดับชาติ
1.7 ความเข้มแข็งในการรักษาเอกลักษณ์
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1. มีการจัดตังกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมขนาดเล็ก 1 กลุ่มโดยชุมชน แต่การ
ดาเนินงานยังไม่ชัดเจน
2. มีการจัดตังกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 1 กลุ่มโดยชุมชน และมีการดาเนินงานที่
ชัดเจน
3. มีการจัดตังกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 2 - 3 กลุ่มโดยชุมชน และมีการดาเนินงาน
ที่ชัดเจน
4. มีการจัดตังกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 2 - 3 กลุ่มโดยชุมชน และมีการดาเนินงาน
ที่ชัดเจนและมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกันระหว่างกลุ่ม
5. มีการจัดตังกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 2 - 3 กลุ่มโดยชุมชน และมีการดาเนินงาน
ที่ชัดเจนและมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกันระหว่างกลุ่ม และมีหน่วยงานภายนอก
ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ บุคลากร และนโยบาย
2. ศักยภาพทางกายภาพและการจัดกิจกรรม
2.1 การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
1. มีทางเข้าถึงได้แต่ไม่สะดวก
2. มีทางเข้าถึงได้สะดวก รถเดินได้ 2 ทาง แต่สามารถใช้ความเร็วได้
ต่ากว่า 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
3. มีทางเข้าถึงได้สะดวก รถเดินได้ 2 ทาง และสามารถใช้ความเร็วได้
เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
4. มีทางเข้าถึงได้สะดวกด้วยรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
5. มีทางเข้าถึงได้สะดวกด้วยรถยนต์ขนาดใหญ่ ได้แก่ รถโดยสารหรือรถทัศนาจร
2.2 ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว
0. มีเหตุอันตรายบ่อยตลอดปี
1. มีเหตุอันตรายทุกปี แต่เกิดขึนในบางฤดูกาลหรือเพียงบางช่วงของปี
2. มีเหตุอันตราย 1 - 2 ครัง ต่อปี
3. มีเหตุอันตราย 1 - 2 ครัง ในรอบ 3 ปี
4. มีเหตุอันตราย 1 - 2 ครัง ในรอบ 5 ปี
5. มีเหตุอันตราย 1 - 2 ครัง ในรอบ 10 ปี หรือ นานกว่า
2.3 ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว
1. ไม่มีกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการเที่ยวชมแหล่งวัฒนธรรม
2. นอกเหนือจากการเที่ยวชมแหล่งวัฒนธรรม ยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวชนิดอื่น
ภายในแหล่งวัฒนธรรม 1 - 2 ประเภท
3. นอกเหนือจากการเที่ยวชมแหล่งวัฒนธรรม ยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวชนิดอื่น
ภายในแหล่งวัฒนธรรม 1 - 2 ประเภท และบริเวณใกล้เคียงมีแหล่งท่องเที่ยว
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ประเภทอื่น
4. นอกเหนือจากการเที่ยวชมแหล่งวัฒนธรรม ยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวชนิดอื่น
ภายในแหล่งวัฒนธรรมมากกว่า 2 ประเภท
5. นอกเหนือจากการเที่ยวชมแหล่งวัฒนธรรม ยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวชนิดอื่น
ภายในแหล่งวัฒนธรรมมากกว่า 2 ประเภท และบริเวณใกล้เคียงมีแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทอื่น
ข. ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว
1. ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ได้แก่ น้า ไฟ ถนน ที่พัก ฯลฯ
เพื่อการท่องเที่ยวในปัจจุบัน และข้อจากัดในการพัฒนาต่อไปในอนาคต
1. ยังไม่มีการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกขันพืนฐาน และมีข้อจากัดสูงในการ
พัฒนาต่อไปในอนาคต
2. มีการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกขันพืนฐานซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวใน
ปัจจุบันได้เป็นบางช่วงเวลา และมีข้อจากัดสูงในการพัฒนาต่อไปในอนาคต
3. มีการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกขันพืนฐานซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวใน
ปัจจุบันได้ปานกลาง แต่มีข้อจากัดบางประการในการพัฒนาต่อไปในอนาคต
4. แหล่งท่องเที่ยวมีการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกขันพืนฐานซึ่งสามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวในปัจจุบันได้ดี แต่มีข้อจากัดบางประการในการพัฒนาต่อไปใน
อนาคต
5. แหล่งท่องเที่ยวมีการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกขันพืนฐานซึ่งสามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวในปัจจุบันได้อย่างสะดวกสบาย และยังสามารถพัฒนาต่อไปได้อีก
2. ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก
1. มีการจัดตังกลุ่มโดยชุมชน เพื่อกาหนดนโยบาย วางแนวทางการจัดการการ
ท่องเที่ยวแต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่ชัดเจน
2. มีกลุ่มองค์กรท้องถิ่นให้การสนับสนุนและจัดการด้านนโยบาย งบประมาณ และ
บุคลากรสาหรับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
3. มีหน่วยงาน กลุ่มองค์กรท้องถิ่น และภาคเอกชนให้การสนับสนุนและให้ค้า
ปรึกษาด้านนโยบาย งบประมาณ และบุคลากรสาหรับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
4. มีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและจัดการด้านนโยบาย งบประมาณ และ
บุคลากรในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
5. มีหน่วยงานทังภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรท้องถิ่น ร่วมกันให้การสนับสนุน
และจัดการ ด้านนโยบาย งบประมาณ และบุคลากรในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว
ค. ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
1. การจัดการด้านการอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชน
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1.1 การจัดการด้านการรักษาสภาพและฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชน
1. มีการดูแลรักษาน้อยมาก
2. มีการดูแลรักษาน้อย
3. มีการดูแลรักษาปานกลาง
4. มีการดูแลรักษาดี
5. มีการดูแลรักษาดีมาก
1.2 การจัดการด้านการใช้ประโยชน์ภายในชุมชน โดยพิจารณาจากดัชนี 3 ด้าน คือ
ก. การกาหนดเขตการใช้ประโยชน์พืนที่เพื่อการท่องเที่ยว เช่น มีการแบ่งเขตพืนที่
ภายในชุมชน มีการตกแต่งและจัดภูมิทัศน์ภายในชุมชน เป็นต้น
ข. การกาหนดช่วงเวลาในการเข้าชมกิจกรรมของชุมชนตามช่วงเวลาของวัน และ/หรือ
ฤดูกาล
ค. การจากัดจานวนนักท่องเที่ยวให้พอเหมาะกับศักยภาพของชุมชนและการบริการ
0. ไม่มีการจัดการในข้อ ก ข และ ค
1. มีการจัดการในข้อ ก ข และ ค น้อยมากและไม่เป็นระบบ
2. มีการจัดการในข้อ ก ข และ ค โดยมีระเบียบการปฏิบัติเป็นหลักฐานอยู่บ้าง
แต่การปฏิบัติมีข้อยกเว้น
3. มีการจัดการเป็นระบบหรือได้มาตรฐาน 1 ข้อ
4. มีการจัดการเป็นระบบหรือได้มาตรฐาน 2 ข้อ
5. มีการจัดการเป็นระบบหรือได้มาตรฐานครบ 3 ข้อ
1.3 การจัดการด้านการติดตามและการประเมินการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการท่องเที่ยว
0. ไม่มีแผนการดาเนินงาน
1. มีแผนการดาเนินงาน แต่ไม่มีการติดตามวิเคราะห์ผล
2. มีแผนการดาเนินงาน และมีการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตามแผนการฃ
ดาเนินงานแต่ไม่มีการดาเนินการอื่น ๆ
3. มีแผนการดาเนินงาน มีการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของตามแผนการ
ดาเนินงานและมีการวิเคราะห์ประเมินผล
4. มีแผนการดาเนินงาน มีการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของตามแผนการ
ดาเนินงานมีการวิเคราะห์ประเมินผล และมีการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากการท่องเที่ยว
5. มีแผนการดาเนินงาน มีการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของตามแผนการ
ดาเนินงานมีการวิเคราะห์ประเมินผล และมีการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึน และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี
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2. การจัดการด้านการท่องเที่ยว
คุณสมบัติที่ปรากฏ
ดัชนี
ไม่มี มี แต่ไม่มีประสิทธิภาพ
(0)
(0.5)
2.1 การจัดการด้านการบริหารและสาธารณูปโภคแก่นักท่องเที่ยว
(1) มีจานวนบุคลากรด้านการบริการเพียงพอต่อการ
ให้บริการนักท่องเที่ยว
(2) มีระบบเตือนภัย และระบบรักษาความปลอดภัยแก่
ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว
(3) มีการจัดการด้านสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค
ขันพืนฐานเพื่ออานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
และต้องมีความเหมาะสมกลมกลืนกับสภาพพืนที่
(4) มีการจัดการด้านอาหารและโภชนาการ ที่พอเพียง
และถูกสุขลักษณะ
(5) มีการจัดการด้านที่พักสาหรับนักท่องเที่ยวอย่าง
เหมาะสม เช่น มีการออกแบบและใช้วัสดุก่อสร้างที่
กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมี
ระบบกาจัดของเสียที่ได้มาตรฐาน
2.2 การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
(1) กิจกรรมการท่องเที่ยวไม่มีผลกระทบต่อพืนที่สงวน
และพืนที่อนุรักษ์ของแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
(2) กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับของคนใน
ท้องถิ่น ไม่รบกวนความสงบสุขของคนส่วนใหญ่ในพืนที่
และไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี หรือวัฒนธรรมของ
ชาติ
(3) มีการศึกษาและวิจัยสภาพแวดล้อมของพืนที่ และ
นาข้อมูลที่ได้มาวางแนวทาง ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
แหล่งวัฒนธรรม
(4) มีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น
และนาข้อมูลมาวางแนวทางการดาเนินการท่องเที่ยวที่ไม่
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ประเพณีของคนในท้องถิ่น
(5) กิจกรรมการท่องเที่ยวไม่ส่งผลให้แหล่งวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์เกิดความเสื่อมโทรม เช่น ไม่ทาให้เกิด
ปริมาณขยะและของเสียที่ขัดต่อทัศนียภาพ

ดี
(1)
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ดัชนี

คุณสมบัติที่ปรากฏ
ไม่มี มี แต่ไม่มีประสิทธิภาพ
(0)
(0.5)

2.3 การจัดการด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสานึก
(1) มีศูนย์บริการหรือมีการกาหนดพืนที่เพื่อเป็น
ศูนย์บริการ อย่างชัดเจนและมีเจ้าหน้าที่ประจา
(2) มีบุคลากรที่มีความรู้เรื่องวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ให้บริการด้านความรู้แก่นักท่องเที่ยว และ
ชุมชนโดยรอบ
(3) มีการจัดเส้นทางศึกษาแหล่งวัฒนธรรม และป้าย
สื่อความหมายบนเส้นทาง เพื่อให้ความรู้กับนักท่องเที่ยว
(4) มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และชุมชน
เกี่ยวกับคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวและการอนุรักษ์เป็น
ระยะ ๆ ตามความเหมาะสม
(5) มีสื่อหลากหลายประเภทในการให้ข้อมูลแก่
นักท่องเที่ยว เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ นิทรรศการ และ
ภาษาที่ใช้สื่อมีทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.4 ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
(1) ชุมชนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว เช่น การนาเที่ยวและการให้บริการต่าง ๆ
(2) ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นของตน
(3) ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผนหรือบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยว
(4) ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการ
วางแผน หรือบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
(5) มีการก่อตังองค์กรหรือโครงการอนุรักษ์ต่าง ๆ ที่
เกิดจากท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาทหลักต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยว
2.5 ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว
(1) ชุมชนมีรายได้หรือเงินเดือนจากการถูกจ้างงานที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
(2) ชุมชนมีรายได้จากการนาเที่ยวและให้บริการใน
กิจกรรมการท่องเที่ยว

ดี
(1)
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ดัชนี

ไม่มี
(0)

คุณสมบัติที่ปรากฏ
มี แต่ไม่มีประสิทธิภาพ
(0.5)

ดี
(1)

(3) ชุมชนมีรายได้จากการขายอาหารและสินค้าพืนเมือง
(4) ชุมชนมีรายได้จากการให้บริการด้านที่พัก เช่น การ
จัดโฮมสเตย์
(5) ชุมชนมีรายได้จากการแสดงศิลปะพืนเมือง
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ..................
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แบบสอบถามความพึงพอใจ
“การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร”
คาชี้แจง แบบสอบถามเรื่อง“การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
จังหวัดกาแพงเพชร” ฉบับนี แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง
บ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี
1 มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
2 มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อย
3 มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง
4 มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก
5 มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เป็นแบบปลายเปิด
หมายเหตุ การรวมคะแนน
ระดับมาตรฐาน

 125 – 155 คะแนน
 94 – 124 คะแนน
 65 – 93 คะแนน
 32 – 64 คะแนน
 1 – 31 คะแนน

ระดับ 
ระดับ 
ระดับ 
ระดับ 
ระดับ 

มีมาตรฐานระดับสูงสุด
มีมาตรฐานระดับสูง
มีมาตรฐานระดับปานกลาง
มีมาตรฐานระดับต่า
มีมาตรฐานระดับต่าสุด
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 (1) ชาย
 (2) หญิง
2. อายุ
.............................. ปี (เกิน 6 เดือนให้นับเป็น 1 ปี)
3. การศึกษา  (1) ประถมศึกษา
 (2) มัธยมศึกษาตอนต้น
 (3) มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  (4) อนุปริญญา / ปวส.
 (5) ปริญญาตรี
 (6) ปริญญาโท
 (7) อื่น ๆ โปรดระบุ ................................................................................
4. อาชีพหลัก  (1) เกษตรกรรม
 (2) ข้าราชการการเมืองในท้องถิ่น
 (3) รับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน  (4) ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
 (5) ค้าขาย
 (6) ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ
5. วันที่ประเมิน วันที่..........เดือน...............................................พ.ศ.................
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง
บ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและตรงกับความคิดเห็นของ
ท่านมากที่สุด
ด้าน

รายการ

1. ด้านแหล่งท่องเที่ยว 1) ชุมชนมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชน
(Attractions)
2) ความดังเดิมของวัฒนธรรมชุมชนภูมิปัญญาดังเดิม
3) การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน
4) การจัดพืนที่ให้เหมาะสม กลมกลืน จัดเส้นทางเดินชม
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
5) วัฒนธรรมชุมชนมีประวัติความเป็นมาที่ชัดเจน
2. ด้านการเข้าถึง
1) สภาพเส้นทางและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
(Accessibilities)
2) ยานพาหนะที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีจานวนเพียงพอ
และมีคุณภาพ
3) สถานที่ตังของแหล่งท่องเที่ยวหาง่ายเข้าสะดวก
4) การติดต่อสื่อสารกับแหล่งการท่องเที่ยวที่มีความ
หลากหลาย

ความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
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ด้าน
3. ด้านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว
(Activities)

4. ด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก
(Amenities)
5.ด้านอาหารและที่พัก
แรม
(Accommodations)
6. ด้านการจัดการและ
บริการท่องเที่ยว
(Ancillary Services)

รายการ
1) ชุมชนมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
2) การพัฒนาสินค้าที่ระลึกของชุมชนให้เป็นที่สนใจของ
นักท่องเที่ยว
3) การจัดฐานการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
ของชุมชน
4) การนาแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ มาใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมของชุมชน
1) การดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
2) มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนาชมแหล่งท่องเที่ยว
3) การจัดสิ่งอานวยความสะดวกภายในชุมชน
4) การพัฒนาสาธารณูปโภค โครงสร้างพืนฐานและการ
บริการ
1) เครื่องดื่มและอาหารถูกสุขลักษณะ
2) การจัดอาหารมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
3) การจัดที่พักถูกสุขลักษณะ
4) การจัดที่พักแรมมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
1) หน่วยงานที่รับผิดชอบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน
2) การพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
3) ผู้นาและสมาชิกในชุมชนร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็ง
และภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน
4) สมาชิกในชุมชนรู้สึกรักชุมชนและวัฒนธรรมของชุมชน
5) การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน
6) ผู้นาและสมาชิกในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
7) การนาหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาใช้ในการ
จัดการท่องเที่ยงของชุมชน
8) การจัดคณะกรรมการชุมชนรับผิดชอบเรื่องการจัดการ
การท่องเที่ยวที่ชัดเจน
9) การจัดตังศูนย์การจัดการท่องเที่ยวของชุมชน
10) ความพึงพอใจภาพรวมต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชน

ความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
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ภาคผนวก ค
ค่าดัชนีความสอดคล้อง Index of Item-Objective Congruence : IOC
ค่าดัชนีความสอดคล้อง Index of Item-Objective Congruence (IOC)
ของแบบประเมินศักยภาพในการเป็นแหล่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
ข้อที่
ก. ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการ
ท่องเที่ยว
1. ด้านคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม
1.1 ความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิต
ภูมิปัญญา และองค์ความรู้
1.2 ความต่อเนื่องของการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
1.3 ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม
1.4 ความสามารถในการสืบทอดภูมิ
ปัญญาและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
1.5 ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม ประเพณีที่สืบค้นได้
1.6 ความผูกพันต่อท้องถิ่น
1.7 ความเข้มแข็งในการรักษาเอกลักษณ์
2. ศักยภาพทางกายภาพและการจัด
กิจกรรม
2.1 การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
2.2 ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว
2.3 ความหลากหลายของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว
ข. ศักยภาพในการรองรับด้านการ
ท่องเที่ยว
1. ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอานวยความ
สะดวกขันพืนฐาน ได้แก่ นา ไฟ ถนน ที่พัก
ฯลฯ เพื่อการท่องเที่ยวในปัจจุบัน และ
ข้อจากัดในการพัฒนาต่อไปในอนาคต

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3

ค่า
IOC

แปลผล

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1
1

1
1

1
1

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1
1

1
1

1
0

1.00
0.67

ใช้ได้
ใช้ได้

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้
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ข้อที่
2. ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวจาก
ปัจจัยภายนอก
ค. ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
1. การจัดการด้านการอนุรักษ์สถานที่
ท่องเที่ยวภายในชุมชน
1.1 การจัดการด้านการรักษาสภาพและ
ฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชน
1.2 การจัดการด้านการใช้ประโยชน์
ภายในชุมชน
ก. การกาหนดเขตการใช้ประโยชน์พืนที่
เพื่อการท่องเที่ยวฯ
ข. การกาหนดช่วงเวลาในการเข้าชม
กิจกรรมของชุมชนตามช่วงเวลาของวันฯ
ค. การจากัดจานวนนักท่องเที่ยวให้
พอเหมาะกับศักยภาพของชุมชนฯ
1.3 การจัดการด้านการติดตามและการ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจาก
การท่องเที่ยว
2. การจัดการด้านการท่องเที่ยว
2.1 การจัดการด้านการบริหารและ
สาธารณูปโภคแก่นักท่องเที่ยว
2.2 การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
2.3 การจัดการด้านการให้ความรู้และการ
สร้างจิตสานึก
2.4 ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยว
2.5 ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
1
1
0

ค่า
IOC
0.67

แปลผล

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

1

0

0.67

ใช้ได้

1

1

0

0.67

ใช้ได้

1

1

0

0.67

ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1
1

1
1

1
1

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

1

1

0

0.67

ใช้ได้

1

1

0

0.67

ใช้ได้

ใช้ได้

213
ค่าดัชนีความสอดคล้อง Index of Item-Objective Congruence (IOC)
ของแบบสอบถามความพึงพอใจ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกาแพงเพชร
ข้อที่
1. ด้านแหล่งท่องเที่ยว
1) ชุมชนมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
ชุมชน
2) ความดังเดิมของวัฒนธรรมชุมชนภูมิ
ปัญญาดังเดิม
3) การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในแหล่ง
ท่องเที่ยวและชุมชน
4) การจัดพืนที่ให้เหมาะสม กลมกลืน จัด
เส้นทางเดินชมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
5) วัฒนธรรมชุมชนมีประวัติความเป็นมา
ทีช่ ัดเจน
2. ด้านการเข้าถึง
1) สภาพเส้นทางและการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว
2) ยานพาหนะที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมี
จานวนเพียงพอและมีคุณภาพ
3) สถานที่ตังของแหล่งท่องเที่ยวหาง่าย
เข้าสะดวก
4) การติดต่อสื่อสารกับแหล่งการ
ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย
3. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
1) ชุมชนมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
หลากหลาย
2) การพัฒนาสินค้าที่ระลึกของชุมชนให้
เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว
3) การจัดฐานการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมที่
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
4) การนาแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มาใช้ประโยชน์ใน
การจัดกิจกรรมของชุมชน

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3

ค่า
IOC

แปลผล

1

1

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

1

0

0.67

ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

1

0

0.67

ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ผู้เชี่ยวชาญคนที่

ค่า

แปลผล
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ข้อที่
4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1) การดูแลความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยว
2) มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนาชมแหล่ง
ท่องเที่ยว
3) การจัดสิ่งอานวยความสะดวกภายใน
ชุมชน
4) การพัฒนาสาธารณูปโภค โครงสร้าง
พืนฐานและการบริการ
6. ด้านการจัดการและบริการท่องเที่ยว
1) หน่วยงานที่รับผิดชอบมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชน
2) การพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3) ผู้นาและสมาชิกในชุมชนร่วมมือกัน
สร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันให้กับ
ชุมชน
4) สมาชิกในชุมชนรู้สึกรักชุมชนและ
วัฒนธรรมของชุมชน
5) การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ
ชุมชน
6) ผู้นาและสมาชิกในชุมชนมีความรู้
เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
7) การนาหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนมาใช้ในการจัดการท่องเที่ยงของ
ชุมชน
8) การจัดคณะกรรมการชุมชนรับผิดชอบ
เรื่องการจัดการการท่องเที่ยวที่ชัดเจน
9) การจัดตังศูนย์การจัดการท่องเที่ยว
ของชุมชน

1

2

3

IOC

1

1

0

0.67

ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

1

0

0.67

ใช้ได้

1

1

0

0.67

ใช้ได้

1

1

0

0.67

ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

1

0

0.67

ใช้ได้

1

1

0

0.67

ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้
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ข้อที่
10) ความพึงพอใจภาพรวมต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
1
1
1

ค่า
IOC
1.00

แปลผล
ใช้ได้
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ภาคผนวก ง
ค่าความเที่ยงของแบบประเมินทั้งฉบับ Cronbach’s Alpha Coefficient
ค่าความเที่ยง
แบบสอบถามความพึงพอใจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
จังหวัดกาแพงเพชร
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
a

Excluded
Total

%
30

100.0

0

.0

30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.887

31
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ – ชื่อสกุล
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ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2543
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2536
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โครงการวิจัยการดาเนินงานพัฒนารูปแบบการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
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